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פתח דבר

כרך זה הוא ראשון בסידרת ָדָבר ָדבּור, המוקדשת לדברים שנשא משה שרת 
בנושאי מדיניות חוץ, ביטחון וחברה במסגרות שונות, בארץ ומחוצה לה, בשנות 
כהונתו כשר חוץ )1956-1948( וכראש ממשלה )1955-1954( - שנות העשור 

הראשון, המכונן, של מדינת ישראל.
סידרת דבר דבור באה לשרת את המתעניינים בתולדות מדינת ישראל ואת 
לומדיהן באמצעות מיסמכים מקוריים, כולם תרשומות של התבטאויות בעל–פה 
של אחד מגיבורי התקופה, שהגורל מינהו לעמוד בראש חזית החוץ של המדינה 

בתשע שנותיה הראשונות 
פסיפס התבטאויותיו של משה שרת ב דבר דבור 1948 משקף את מכלול הבעיות 
והאתגרים המדיניים–צבאיים שלפניהם הוצבה המדינה שאך זה נולדה בחבלי דם 
ואש, שופך אור על התנהלות העומדים בראשה ומציג את השקפותיו של משה 
שרת, תובנותיו ועמדותיו כמדינאי אשר זה עתה סיים חמש–עשרה שנות פעילות 
עצימה כעומד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית - “שר החוץ של 
המדינה בדרך". בצד היותו מנהיג ציוני מן השורה הראשונה ליד חיים ויצמן ודוד 
אז  )מפא"י(,  ישראל  ארץ  פועלי  ראשי מפלגת  עם  נמנה משה שרת  בן–גוריון, 

המפלגה הרֹאשה ביישוב ובישראל.
כרך דבר דבור 1948 משתרע על פני פחות משנה אחת - מאז קום מדינת 
העומדת  הנסקרת,  לתקופה  כרקע  השנה.  תום  ועד   1948 במאי  ב–14  ישראל 
שרת  משה  מנאומי  שלושה  הבאנו  ותוצאותיה,  העצמאות  מלחמת  בסימן  כולה 
על סף ההכרזה על הקמת המדינה. כן ראינו לכלול בכרך זה תשעה נאומים מן 
התקופה הנסקרת, שכבר ראו אור בספרו של משה שרת בשער האומות, שיצא 
לאור ב–1958. לנאומים אלה הקדים משה שרת הבהרות מאירות עיניים, שכתב 
במבט לאחור כעשור לאחר מעשה. אלה הובאו פה כנתינתם, אך הנאומים עצמם 

הועתקו מהפרוטוקולים המקוריים.
רבים מדברי משה שרת המובאים בכרך זה נאמרו בישיבות הממשלה הזמנית, 
שהתכנסויותיה בשנת המדינה הראשונה היו תכופות. ככל שהתבטאויות שר החוץ 
נשלפו מתוך דיוני הממשלה, השתדלנו לפרש את הקשריהן, וכן גם לצטט דברי 
כדי  העניין,  שמן  ממשלה  החלטות  ונוסחי  בחלקם,  או  במלואם  שונים,  שרים 

משה שרתוק, פריס 1948



 | VIIIIX |

להאיר את עיני הקורא. נוכח חשיבותן המיוחדת של מספר ישיבות מינהלת העם 
והממשלה הזמנית, הובאו הפרוטוקולים שלהן במלואם.

לכרך דבר דבור 1948 צורף נספח מיסמכים חריג תאריכית, שעניינו פרשת 
שרת  משה  החוץ  שר  את  הדיח  כאשר  שלימים,  לפי  וזאת  לדורות",  "בכייה 
בין  זה,  צעדו  את  בן–גוריון  דוד  הממשלה  ראש  נימק   ,1956 ביוני  מממשלתו 

היתר, גם בהאשמת משה שרת באחריות עיקרית לאותה "בכייה".
מכוח הבאת דברים בשם אומרם, רוחב יריעה ורצף כרונולוגי, עולה ממיסמכי 
הכרך עלילה היסטורית מלאת ִחיּות. תמונת החזית הצבאית של מדינת ישראל 
זכתה להארות רבות ומגוונות, מה שאין כן זו המדינית. דבר דבור 1948 מעלה 

תרומה ישירה להכרת החזית הפחות מוכרת.
*

מאחר שהפרוטוקולים לא נערכו בידי הדוברים, ולעיתים נשארו גולמיים מדי ולוקים 
ועריכות  קלים  תימצותים  מקיצורים,  מנוס  ושם  פה  היה  לא  הקלדה,  בשגיאות 
מתבקשות. הפרוטוקולים המלאים עומדים כולם ובמלואם לרשות הציבור בארכיון 

המדינה בירושלים ובארכיון מפלגת העבודה בבית ברל.
הערות משה שרת אגב ציטוטים שציטט הובאו בסוגריים ובנטוי; הערות העורכים 
מובאות באות עורך; הערות רושמי הפרוטוקולים מובאות באות פרוטוקול. פרטים 

בסיסיים על אישים הובאו בהערות עם איזכורם הראשון. 
משה שרת עיברת את שם משפחתו "ֶשְרתֹוק" ל"ָשֵרת" בתחילת 1949. משום 
כך השארנו במיסמכי כרך זה את שם המשפחה המקורי. שמות אישים שעוברתו 

במרוצת הימים הובאו בהערות בצורתם העברית.
בעריכת דבר דבור 1948 נעזרנו רבות בכרכים הראשונים, עתירי המיסמכים, 
שהוציא לאור ארכיון המדינה בסידרת תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל: 
כרך א' לתקופה מאי-ספטמבר 1948 וכרך ב' לתקופה אוקטובר 1948-אפריל 1949, 
בעריכת יהושע פרוינדליך. כרכים אלה מכילים, בנוסף למכתבים, מברקים ודוחות, 
גם תרשומות של התבטאויות משה שרת בישיבות שונות, והללו מובאות בספר זה. 
הערות והארות העורך יהושע פרוינדליך, הפזורות לאורך שני כרכים אלה, שופכות 
אור על מהלך הדברים. קוראי דבר דבור יפיקו תועלת עניינית רבה מעיון בכרכים 

אלה, שרבים מאוד ממיסמכיהם כתב משה שרת לנמנעים שונים, או היה נמנעם.
*

תודתנו נתונה לארכיון המדינה, הארכיון הציוני המרכזי וארכיון מפלגת העבודה 
עילם  יגאל  פרופ'  עופר,  פנחס  דר'  תודה  ישאו  ולעובדיהם.  שרת  משה   ע"ש 

ויעל מדיני על עזרתם המסורה בהבהרות, בעקירת שיבושים ובעידוד.
העורכים  

דברי הקדמה 

ב–2 באפריל 1947 ביקשה ממשלת בריטניה ממזכיר האו"ם, טריגווה לי, להציב 
של  היום  סדר  על   )"The Palestine Question"( ארץ–ישראל"  "שאלת  את 
נוהל שלפיו  המושב הקרוב של העצרת הכללית )בספטמבר 1947(. הוסכם על 
המכריע  לדיון  הקרקע  את  ותכשיר  הסוגייה  את  שתבחן  מיוחדת  ועדה  תוקם 
כדי  העצרת  של  מיוחד  מושב  לאלתר  המזכיר  יזמן  זה  לצורך  האו"ם.  בעצרת 

למנות את הוועדה המיוחדת.
מרגע זה ניטש בזירת האו"ם מאבק מדיני שניהלו התנועה הציונית והסוכנות 
היהודית. את המאבק הזה, שנמשך כחצי שנה עד להחלטת העצרת הכללית של 
בארץ–ישראל,  ערבית  ומדינה  יהודית  מדינה  והקמת  המנדט  סיום  על  האו"ם 
ולאחריה עוד כחצי שנה עד להכרזת המדינה, ריכז משה שרת )שרתוק(, מנהל 
הלל  אבא  של  לצידו  פעל  תחילה  היהודית.  הסוכנות  של  המדינית  המחלקה 
סילבר, שעמד בראש המרכז המדיני המיוחד שהוקם לצורך זה בניו–יורק, אך 
התחזק  בנובמבר,  ב–29  באו"ם  ההכרעה  שנפלה  לאחר  ובייחוד  הזמן,  במשך 
מעמדו של שרת כדובר המרכזי של הנהלת הסוכנות היהודית, גם כמי שמייצג 
בקרב  סילבר  של  מעמדו  חולשת  בשל  וגם  בארץ  הנלחם  היהודי  היישוב  את 
חוגי המימשל האמריקני. הן מחלקת המדינה )משרד החוץ האמריקני( בהנהגת 
גנרל ג'ורג' מרשל והן הנשיא טרומן ראו בסילבר, לא בלי צדק, גורם מתסיס 
השתתף  שבהם  המועטים  שבמעמדים  אף  המימשל.  מדיניות  כנגד  ומיליטנטי 
סילבר בפגישות עם נציגי המימשל, יחד עם שרת, נקט קו מתון ופשרני בהרבה 
המשלחת  של  הפנימיים  ובדיונים  הציבוריות  בהופעותיו  אותו  שאיפיין  מזה 
והתקשה  הרפובליקנית  המפלגה  איש  סילבר  היה  האו"ם,  לעצרת  הציונית 
להבחין ברכיבים הפוזיטיביים במדיניותו ההססנית של טרומן כלפי הציונות, 
שבסופו של דבר הכריעו את הכף לטובת תוכנית החלוקה למרות התנגדותם 
המפורשת של מרשל ואנשי מחלקת המדינה וחתירתם הבלתי נלאית תחתיה. 
סילבר עצמו טעה לחשוב, כי מרשל תומך בציונות והסתבך בקריאה לא נכונה 
של המהלכים המדיניים. שרת, לעומתו, הפגין גמישות ופתיחות בראיית המצב, 
לא מעט בסיועם של נחום גולדמן ושל אליהו אפשטיין )אילת(, בעלי הקשרים 

הטובים בחוגי המימשל. 
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בכינוס  שרת  שנשא  בדברים  נפתח  שלפנינו  הכרך  בשבת.  שחל  המנדט  סיום 
מרכז מפא"י ביום שובו לארץ. בדבריו במרכז מפא"י הודה שרת, אם גם בלשון 
מרומזת, כי הוא וחבריו בהנהלה הציונית באמריקה התקשו לעמוד בלחץ שהפעיל 
כלל  בטוחים  היו  ולא  המדינה  הקמת  תהליך  בעד  לעצור  האמריקאי  המימשל 
בסיכויי היישוב לעמוד בפני פלישת צבאות ערב בלא סיוע אמריקני. אך כישלונה 
של מחלקת המדינה לגייס תמיכה מספקת באו"ם לבלום את הגלגל ולשנות את 
ואי–יכולתם של פקידי המחלקה  בניגוד להחלטת או"ם ב–29 בנובמבר,  כיוונו 
הקמת  עצם  כלפי  העקרונית  האמריקאית  לעמדה  ביחס  ברורה  תשובה  לספק 
המדינה היהודית, הניחו את ההכרעה להתפתחויות בארץ–ישראל; וכפי שסיכם 
מוכרחים  ואנחנו  ברירה,  לנו  שאין  "כנראה  מפא"י:  במרכז  בנאומו  זאת שרת 

ללכת קדימה".
העם  מינהלת  של  ההיסטורית  והישיבה  המדינה  על  ההכרזה  פרשת   סביב 
הוביל  שלפיו  מיתוס  עוצב  ההכרזה,  על  הוחלט  בה  אשר   ,1948 במאי  ב–12 
בן–גוריון את חברי ההנהלה המהססים והחוששים מפני החלטה חיובית, בהצבעה 
גורלית שבה הוכרעה הכף על חודו של קול. מיתוס זה כוזב ואין לו אחיזה בתיעוד 
על  צבאי  משטר  יטילו  הבריטים  כי  משוכנע,  היה  עצמו  בן–גוריון  ההיסטורי. 
הארץ וימנעו בעד הכרזת המדינה. הוא לא ייחס לאקט ההכרזה חשיבות עליונה 
המוסדות  באמצעות  וארגונית  שלטונית  אלטרנטיבה  בהכנת  מעייניו  את  וריכז 
שותפים  היו  ההנהלה  חברי  כל  הציונית.  התנועה  ושל  היישוב  של  הקיימים 
האו"ם  בהחלטת  כבר  שנקבע  בנתיב  להמשיך  ויש  ברירה"  "אין  כי   להרגשה, 
ב–29 בנובמבר ובעובדות הכוח שנוצרו בארץ כתוצאה מן המלחמה שהתנהלה בין 

היישוב היהודי והיישוב הערבי. 
בשונה מבן–גוריון, מעייניו של שרת היו ממוקדים בשאלה כיצד ניתן למנוע 
עימות אפשרי עם ארצות–הברית ועם האו"ם, שמא יאשימו את הציונים בחריגה 
מן המיתווה שקבע האו"ם בהחלטתו, הן מבחינת לוח הזמנים והן מבחינת הליך 
היה שרת  ובמזגו  באופיו  החדשה.  למדינה  המנדט  הסמכויות מממשלת  העברת 
אפשריים  עוקצים  שיקהו  נוסחאות  אחר  תמיד  שחיפש  המדיני,  התכסיס  איש 
בעימות מסתמן. כך הציע שרת בשעת משבר זו, שמינהלת העם תכריז לא על 
הקמת "מדינה" כי אם על הקמת "ממשלה". היתה זו הנחה רווחת במחנה הציוני, 
שבאמצעות מינוח רך ועמום ניתן לפזר מסך עשן על מהלכים בעלי משמעות 
חמורה. ברוח זו הוסוו גם שמותיהם של "מינהלת העם" ו"מועצת העם" - הגופים 
החדשים שהוקמו בתחילת אפריל לקראת הקמת המדינה - וכונו בשמות "הי"ג" 
ו"הל"ז" על פי מספר חבריהן, בהנחה כי שמות אלה לא יעוררו את תשומת לבם 

של "הגויים" העלולים להפגין רגישות לכל יוזמה חריגה מצד היהודים. 

התפקיד שמילא שרת התעצם לאחר שהתקבלה ההכרעה בהצבעה על תוכנית 
החלוקה ב–29 בנובמבר 1948. מכבש לחצים ענק הופעל על ידי מחלקת המדינה 
בתוכנית  החלוקה  תוכנית  ולהמרת  המאוחדות  האומות  עצרת  החלטת  לביטול 
העולם  מלחמת  לאחר  האמריקאית  המדינאות  בארץ–ישראל.  נאמנות  למשטר 
השנייה התנהלה בסימן חשד וחשש מפני כוונות ההשתלטות הגלובלית שיוחסו 
לברית–המועצות. מדיניות החוץ והביטחון האמריקאית כיוונה את מאמציה לגיבוש 
למעמדה  יתרה  חשיבות  ייחסה  זו  ובמסגרת  אזוריות,  הגנה  ומערכות  בריתות 
של ארצות–הברית במזרח התיכון ובמרחב הערבי. ההתנגדות הערבית הנחרצת 
לתוכנית החלוקה, האיום המפורש שהשמיעו מדינות ערב לסכל בכוח את הקמת 
המדינה היהודית, האפשרות להתפרצות סכסוך אלים, ערבי-יהודי, שיערער את 
היציבות האזורית ויעניק הזדמנות לרוסים לחדור לאזור - כל אלה החרידו את 
אנשי מחלקת המדינה, שהציבו לעצמם מטרה עליונה למנוע התפתחויות אלה 

ולהקפיא את התהליכים המתפתחים סביב הקמת המדינה היהודית. 
לחץ זה גבר והלך ככל שקרב מועד סיום המנדט, שעליו החליטה ממשלת 
לגייס תמיכה  כישלונה של מחלקת המדינה  נוכח  כי  וככל שהתברר  בריטניה, 
מספקת באו"ם בתוכנית חלופית של שביתת נשק מיידית וכינון משטר נאמנות 
בארץ, אין כוח שיעצור בעד תנועת הגלגל המוליכה להקמת המדינה היהודית. 
שרת היה חשוף ללחצים אלה בלא שיזכה לתמיכה או להנחיה ברורה מן ההנהגה 
בארץ–ישראל. בן–גוריון, ברגעי משבר כאלה, ידע גם להתכנס בשתיקה. שרת, 
בדרכו הזהירה, נטה לדעתו של גולדמן, כי אין לדחות את ההצעה האמריקאית 
למפרע;  'לא'  אומרים  "אין  שרת:  של  דרכו  זו  היתה  ומתמיד  מאז  הסף.  על 
אומרים: 'כן, נברר'". אפילו סילבר הביע הסכמה למהלך שיעכב את ההכרזה על 
המדינה וימנע פלישה ערבית לארץ אם יהיה כרוך בערבויות מדיניות וצבאיות 
מצד ארצות–הברית. כל מנהלי המשא ומתן בצד הציוני כמעט כרעו תחת כובד 
הניחה  בירושלים  ההנהלה  לניו–יורק.  ירושלים  בין  נתק  מעין  נוצר  האחריות. 
להנהלה בניו–יורק לפעול על פי שיקול דעתה, ואילו בארץ התגלגלו האירועים 
בכוח אינרטי שלא ניתן לעצירה - ההכנות הארגוניות המוסדיות הכרוכות במילוי 
המנדט,  משטר  של  והתאיינותו  הצטמצמותו  עם  בארץ  המתהווה  הריק  החלל 
 ,1948 אפריל  מתחילת  "ההגנה"  כחוחות  של  הדרמטיים  הצבאיים  וההישגים 

שהוליכו להתמוטטות צבאית מהירה של היישוב הערבי.
בסופו של דבר, ההתפתחויות המהפכניות בארץ, ואוזלת היד המדהימה שגילו 
הן ארצות–הברית והן האו"ם בהתמודדות עם המשבר בארץ–ישראל, הן שפילסו 
את הדרך לרגע ההכרזה על המדינה. שרת שב לארץ ב–11 במאי 1948, יום לפני 
ישיבת מינהלת העם אשר בה סוכם להכריז על המדינה ב–14 במאי, יום לפני 
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לריכוז כל מעייניו במאמץ דפנסיבי לסיכול התוכנית ולהדיפת ההאשמות בדבר 
בהצלחה,  הוכתר  התוכנית  לסיכול  המאבק  ברנדוט.  ברצח  ישראל  של  חלקה 
במידה רבה גם הודות לעובדה כי גם מדינות ערב )להוציא ירדן( התנגדו בתוקף 

לתוכנית המתווך.
סגולתו העיקרית של שרת היתה ביכולתו לנהל מלחמת התשה דיפלומטית. 
הקטנים  לרכיביו  עד  טיעון  ולפרק  לפרט  בנכונותו  התבטא  המובהק  כישרונו 
ביותר, לטחון עד דק כל טענה הן ברמה העובדתית והן ברמת הניתוח ההגיוני. 
הוא ליגלג לא אחת על נטייתו של בן–גוריון לצלול להרצאות היסטוריות ארוכות; 
אך הוא עצמו נטה לדיבורים ותיאורים ארכניים, שעייפו את בני שיחו ובייחוד את 
בני הפלוגתא שלו. את שרת במיטבו ניתן למצוא בנאום הארוך שנשא בוועדה 
המדינית של עצרת או"ם בפאריס, בנובמבר 1948, שאותו הכתיר כ"וויכוח עם 

ברנדוט אחרי מותו" )עמ' 576-555(. 
למרות המתח התמידי ששרר ביחסים בינו ובין בן–גוריון, הכיר שרת תמיד 
בייתרון מנהיגותו של בן–גוריון ובתפקיד הבלעדי שמילא במערכה הצבאית מול 
העולם הערבי. הכוח הנפשי ויכולת ההכרעה שאיפיינו את מנהיגותו של בן–גוריון 
לא נמצאו בשרת, ובכמה הזדמנויות פומביות הזכיר שרת את בן–גוריון כנשק 
הסודי שעמד לרשותו של היישוב ואשר אותו לא הביאו הערבים בחשבון. הערכה 
שנוצר  החמור  במשבר  בבן–גוריון  תמיכתו של שרת  את  רבה  במידה  קבעה  זו 
סביב הדחת הרמ"א ישראל גלילי. שרת סבר, ללא ספק, כי אין תחליף לבן–גוריון 

בניהול המלחמה )כך סבר גם גלילי עצמו(.
של  נכונותו  היתה  מהן  שאחת  בן–גוריון,  של  לחולשותיו  מודע  היה  שרת 
זה להטות ולעבד את האמת ההיסטורית ללא היסוס, בהתאם לצורכי ההסברה 
כלל  בדרך  והקפיד  יותר  הרבה  זה  בתחום  נזהר  שרת  הישראלית.  או  הציונית 
להיצמד לאמת העובדתית, או לפחות להימנע מהעלאת גירסה שיקרית. זהירות 
שרת  של  במנהיגותו  טבועה  שהיתה  בסיסית  חולשה  בבד,  בד  אולי,  סימנה  זו 

בהשוואה לזו של בן–גוריון. 
הצעתו  קבלת  למניעת  העיקרית  האחריות  את  לשרת  ייחס  בן–גוריון 
לממשלה בנובמבר 1948 ליזום את כיבוש חלקה הדרומי של הגדה המערבית, 
מן  נבע  בן–גוריון  של  כעסו  לדורות".  "בכייה  לימים  כינה  שאותה  החלטה 
הקושי לספוג את ההסתלקות הזמנית של שרת משיתוף הפעולה ההדוק ששרר 
דעת  שיקול  שרת  שנקט  ראשונה  פעם  זו  היתה  לא  המלחמה.  במשך  ביניהם 
עצמאי וביקורתי; איפיון זה ניכר בו עוד בתקופה שבה שימש כראש המחלקה 
וייצמן  בין   - המצרים  בין  אחת  לא  ונקלע  היהודית  הסוכנות  של  המדינית 
נשיא התנועה לבן–גוריון יושב–ראש ההנהלה. יכולתו של שרת לקיים עצמאות 

שרת מצוייר בדפי ההיסטוריה הן כבעל–ברית והן כבר–פלוגתא מובהק של 
במשך  והסתבכה  הלכה  האישים  שני  בין  המורכבת  היחסים  מערכת  בן–גוריון. 
ממלא  שרת  שימש  שבה  בתקופה  בייחוד  המדינה,  לקיום  הראשונות  השנים 
ב–1953,  בוקר  לשדה  זה  כשפרש  הממשלה,  בראשות  בן–גוריון  של   מקומו 
עד להדחתו של שרת ולהפסקת שיתוף הפעולה ביניהם ערב מלחמת סיני ב–1956. 
שרת  בין  לכאורה  הקיים  הניגוד  כי  אז  הבחינו  עין  חדי  אמריקאים  משקיפים 
המתון לבין בן–גוריון הקיצוני והלוחמני מדומה: שניהם "מתכוונים לאותו דבר, 
אם כי מתנבאים בסגנונות שונים", כפי שטען ב–1955 סטיפן קוצ'אק, הממונה 
על הביון המדיני בשגרירות ארצות–הברית בתל אביב. דברים אלה היו נכונים 
בוודאי לתקופה שבה עוסק הכרך שלפנינו. עמדותיו העקרוניות של שרת לא 
היו שונות מאלה של בן–גוריון ואף נוסחו בחדות גדולה יותר - כמו בסוגיית 
יציאת הערבים מן השטחים שנכבשו על ידי ההגנה וצה"ל. שרת הגדיר התפתחות 
זאת כ"נס גדול יותר מנס בלימת צבאות ערב" והשקיע את מיטב מרצו בפיתוח 
הסברה  מערכת  הערבים.  הפליטים  להחזרת  הדרישה  להדיפת  ההסברה  מערכת 
זו, ששרת הניח את יסודותיה, נסבה גם על סוגיית הגבולות או השטחים שחרגו 
מן התחומים שנועדו למדינה היהודית בהחלטת 29 בנובמבר 1947 ועל סוגיית 
ירושלים. הנדבך העיקרי בטיעוני ההסברה שפיתח שרת נשען על עובדות הכוח 
החדשות והשינויים המהפכניים שהתחוללו בשטח: אין ולא ניתן להחזיר את הגלגל 
לעיניו  עמד  האו"ם  בזירת  שהתנהל  במאבק  שרת  שצבר  הניסיון  מן  אחורנית. 
לקח בולט אחד: לא המלל הדיפלומטי כי אם האירועים שהתגלגלו בשטח הם 
שחרצו את גורל המערכה ואת תוצאותיה. לקח זה נסך בו ביטחון, כי לאורך זמן 
סופן של התוכניות והיוזמות - שנולדו חדשות לבקרים בחוגי מחלקת המדינה 
ומטעם המתווך מטעם האו"ם, הרוזן פולקה ברנדוט - להתמסמס ולהתפוגג נוכח 
הוא למשוך  וכי תפקידה העיקרי של הדיפלומטיה  המציאות הכוחנית החדשה, 
את הדברים, ככל האפשר, עד שישקע האבק ויתרגלו הצופים בזירה הבינלאומית 

למראות החדשים. 
עם זאת, שרת ייחס חשיבות עצומה למעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית 
וסימן לעצמו מטרה דחופה עם הקמת המדינה - צירופה כחברה מלאה לארגון 
האומות המאוחדות. כישלון המאמץ הזה בחודשים הראשונים לקיומה של המדינה 
הנחיל לשרת אכזבה מרה. רצח המתווך ברנדוט והתוכנית שהניח אחריו להסדר 
חלוקה חלופי בארץ–ישראל, שקראה לוויתור ישראלי על הנגב ולסיפוח שטחי 
הגדה המערבית - שנועדו לפי החלטת החלוקה למדינה הערבית - לממלכת 
ממשלות  עם  חזיתי  ולעימות  התגוננות  לעמדת  שוב  ישראל  את  דחקו  ירדן, 
שרת  נדרש  שוב  המתווך.  תוכנית  מאחורי  שניצבו  ובריטניה,  ארצות–הברית 
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אינטלקטואלית וכושר שיפוט ביקורתי עצמאי הפכה אותו בשנים הראשונות, 
של   - בודד  גם  ידועה  ובמידה   - המובהק  לנציג  המדינה  לקיום  ההיוליות, 
האסכולה המדינית החלופית לזו שעוצבה ברוחו של בן–גוריון. ספק אם נכון 
לדבר בשלב זה על שתי אסכולות מנוגדות. כבר בפרשת "בכייה לדורות" ניתן 
הגדה,  על  כלל שהצעתו להשתלט  היה משוכנע  לא  בכך שבן–גוריון  להבחין 
כולה או חלקה, היתה נאותה בנסיבות הזמן ונוכח ההשלכות שנודעו לה בטווח 
הנראה לעין. הוא לא התעקש על הצעה זו כפי שידע להתעקש בסוגיות ידועות 

אחרות, והניח לחבריו בממשלה להכריע כנגדו.
במבט לאחור נראה כי בן–גוריון נזקק בהחלט למשקל המאזן של שרת לימינו. 
חשיבותו של איזון מעניין זה הוכחה היטב בשנים הבאות, בייחוד כאשר הופר 
האיזון עם פרישתו של בן–גוריון לשדה בוקר ועם בחירת שרת לראש הממשלה 
החלופי, וביתר שאת עם שובו של בן–גוריון לראשות הממשלה ויוזמתו להדיח  

את שרת מתפקידו כשר החוץ ערב מלחמת סיני.
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אנחנו מוכרחים ללכת קדימה!

במרכז מפא"י, שכונס יום אחד לפני ישיבת מינהלת העם, שעמדה להחליט על מועד 
הכרזת המדינה או על דחייתה, שרר מתח רב. היה ברור לכול שלהחלטה שתתקבל 
תיוודע השפעה נחרצת על זו שתתקבל למחרת. מכאן הציפייה הדרוכה לדברי מ"ש 
מראשי  ליבנה,  אליעזר  כאחד.  ושולליה  ההכרזה  מחייבי  המרכז,  חברי  בין  ששררה 
בקביעת  ביותר  כבד משקל  גורם  היתה  "הרצאתו של שרת  לימים:  כתב  אז,  מפא"י 

עמדתם של הפוסחים על שתי הסעיפים".2
מארה"ב  מ"ש  של  לשובו  ברכה  בדברי  )און(  איסרזון  זאב  היו"ר  פתח  הישיבה  את 

וסיים את דבריו בפיסקה הבאה:

ז. איסרזון:  נצפה לדבריו, לפיהם נתווה יחד איתו את הדרך לקראת ההכרעות 
הגורליות העומדות לפנינו בימים ההיסטוריים של סיום וחיסול המנדט הבריטי, 

שחרור הארץ, חילוץ עמנו מעול זרים והקמת מדינת ישראל וממשלתה.

משה שרתוק:  קודם כל מילים אחדות, אישיות. אני עוד לא הספקתי לקרוא 
עיתונים בארץ,3 אבל אני מבין שמתפרסם כי באתי לשניים שלושה ימים. דבר זה 
ייתכן שהוא לא נכון. זה עוד לא ידוע לי. אין כל החלטה לא מצידי ולא מצד כל 
מוסד שהוא, שאני בכלל חוזר מהארץ לחו"ל. ייתכן שאחזור לחו"ל וייתכן שלא 

אחזור. כל זה לא ברור.
אני מבין היטב באיזו נקודה מרוכזת כעת המתיחות, ואני לשם זה, כדי להיות 
זו או אחרת, באתי לארץ.4 אבל אינני  שותף במתיחות הזאת ולהתרתה בצורה 
יכול להתחיל מהנקודה הזאת מבלי לעבור קו ידוע שהוביל אליה. ובכן, אנחנו 
עומדים במערכה הזאת, בשערי האומות המאוחדות, זה למעלה משנה. ועל כל 

מתוך פרוטוקול הישיבה, שחלקו הגדול אבד אך דברי משה שרתוק )שרת( )להלן בהערות: מ"ש(   1
נשתמרו ללא עריכה. פה מובאים הדברים מתוך הפרוטוקול בעריכה קלה. מ"ש כלל נאום זה 

בספרו בשער האומות בעריכה ובהשמטות )עמ' 238-229(.
"ידיעות אחרונות", 15.5.1959.   2

מ"ש הגיע לארץ ביום זה אחה"צ. משדה התעופה דב נסע הישר לשיחת עידכון עם דוד בן–גוריון   3
בענייני  ב"ג, שהיה טרוד  לישיבת המרכז.  יצא  ומשם  בביתו בתל אביב  ב"ג(  )להלן בהערות: 

ביטחון, לא השתתף בישיבת המרכז.
מ"ש יצא לארה"ב בינואר 1947 לעמוד יחד עם דר' אבא הלל סילבר בראש המאמץ הציוני   4
בארה"ב ובאו"ם לקבלת המלצות ועדת אונסקו"פ לחלוקת א"י לשתי מדינות. מאז ועד שובו 

ביקר פעם אחת ביקור קצר באירופה ובא"י.
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במתיחות לקראת הבחירות ]ב–2.11.1948[ והיו תקופות שהיה נראה לנשיא כי 
אין לו תקווה להיות מועמד. עכשיו מחדש מתעורר אצלו, כנראה, הרצון הרב וגם 

האמונה שלא הכל הלך לאיבוד. אבל היתה אז תקופה כזאת.
שנית, בזמן המושב פעל גוף ששמו "משלחת ארה"ב לאומות המאוחדות". 
משלחת זו, בדרך כלל, מתמנה על ידי מחלקת המדינה ופועלת לפי הוראות מחלקת 
המדינה, אבל היא מעצבת לעצמה דמות משלה והיא התפתחה למעין אורגניזם 
בפני עצמו. קודם כל, משתתפים במשלחת גם אנשים שאינם פקידים של מחלקת 
ויחס  אישים שיש להם עמדות משלהם  אינם פקידי ממשלה -  ובכלל  המדינה 
משלהם. שני אנשים בולטים במשלחת בפעם האחרונה היו הגב' רוזוולט6 וגנרל 
וחיובי לעניין שלנו. שנית, המשלחת  יחס חם  יחס ער,  הילדרינג,7 שהיה להם 
בכללותה מהווה כלי התרשמות בשביל ממשלת ארה"ב מהתנודות שבדעת הקהל 
הבינלאומית. לא פעם יקרה שמחלקת המדינה נותנת למשלחת הוראה לנקוט קו 
ידוע בעצרת, או באיזו ועדה שלה, והמשלחת מודיעה שהיא אינה יכולה לנקוט 
קו זה, באשר זה לא מתקבל על דעת המסיבה כולה והוא רק יזיק למעמדה של 
ממשלת ארה"ב. ויש תמיד דין ודברים בין המשלחת ובין מחלקת המדינה, ולרוב 
הדבר בא אחר כך לאיזה עמק השווה. על פי רוב, המשלחת לוחצת על מחלקת 
המדינה בכיוון של הסתגלות לזרם דעת הקהל, כפי שזה בא לידי ביטוי גם לגבי 
השאלה העיקרית ]של תוכנית החלוקה[ וגם לגבי כמה וכמה גילויים רבים של 
ההחלטה - בשאלת הגבולות, בשאלת החוקה, בשאלת לוח הגשמתה וכולי. לא 
פעם חלו שינויים רציניים מאוד בקו שנקבע לכתחילה במחלקת המדינה מתוך 
לדעת  העניינים  לסגל את  כדי  האלה,  השינויים  דרשה לעשות את  שהמשלחת 

הקהל, בתוך העצרת.
חזרה למעמד של שלטון מוחלט  ומחלקת המדינה  הזה חדל מלפעול,  הגורם 

בעניינים שלה.
הדבר השלישי שחל באותה תקופה והשפיע את השפעתו, היה חולשתנו הצבאית 
בארץ–ישראל. קודם כל, העובדה כשלעצמה שההחלטה נתקלה בהתנגדות ערבית 
נמרצת, מזוינת, בארץ ובחו"ל, והעובדה שאנחנו לא הצלחנו להחניק את הרע 
באיבו ולחסל את ההתנגדות עם התפרצותה. אומנם המשלחת שלנו נזהרה כל 
הזמן מלהשלות את מישהו, וגם את ממשלת ארה"ב, ובכמה הזדמנויות נאמרו 
גם  תקיף  שההתנגדות  וייתכן  התנגדות,  שתהיה  כך  על  מאוד  ברורים  דברים 

באו"ם  ארה"ב  משלחת  חברת  רוזוולט.  דלנו  פרנקלין  הנשיא  אלמנת  רוזוולט,  אלינור   6
1953-1945. יו"ר הוועדה לזכויות האדם של האו"ם 1958-1946.

ג'ון הילדרינג. עוזר מזכיר המדינה לענייני השטחים הכבושים בגרמניה 1947-1946. עוזר   7
מיוחד למזכיר המדינה לענייני א"י אפריל-מאי 1948. ב–1948 חבר משלחת ארה"ב באו"ם. 

אוהד הציונות.

פנים, אני השתתפתי זו הפעם השלישית בכנס של עצרת האומות, ובכל הוועדות 
הפתעות  מאוד  הרבה  חלו  לארץ–ישראל.  הזה  המיוחד  הכנס  של  ותת–הוועדות 
בתוכנו בחיי הארץ בזמן האחרון. בייחוד אחת ההפתעות הכבירות היא הזמן הרב 
והמרץ העצום שהארגון העולמי הגדול הזה הקדיש עד עכשיו - וכנראה כוחו 
יושב באחת  ויש שאני  הזה של ארץ–ישראל.  לעניין  ולהקדיש -  להוסיף  איתו 
המסיבות המכובדות מאוד שם ובמחשבתי אני צובט את עצמי, כדי לברר אם אני 

חולם בהקיץ או שזו באמת המציאות.
ובכן, כידוע לכולכם, השלב האחרון הזה של הדיון שנדּונונו בו, נגרם על ידי 
ממשלת ארה"ב שביקשה דרך לסטות מההחלטה של כ"ט בנובמבר ולהעלות את 
העניין שלנו על איזו דרך חדשה.5 מתייצבת מיד השאלה, כמובן, מה גרם במדיניות 
ארה"ב שבא מיפנה כה חריף, ואולי לגבי רבים, מה מפתיע בעמדתה, לאחר שנקבעה 

במסמרות ובלשון שאינה משתמעת לשתי פנים באותה ההחלטה ההיסטורית.
שלטון  בחוגי  בנובמבר  הכ"ט  החלטת  תחת  החתירה  כי  לומר  רצוני  ובכן, 
ארה"ב - ימיה כימי ההחלטה, יותר נכון, היא החלה עוד בזמן שהעניין היה נתון 
בכור ההיתוך אצל ממשלת ארה"ב. וההכרעה שנתקבלה בממשלת ארה"ב - לחייב 
את חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בתוכה - היתה הכרעה נגד כוחות התנגדות 
רציניים מאוד, וכוחות התנגדות אלה לא שקטו ולא נחו והמשיכו בחתירתם עד 
שעלה בידיהם כמעט להפוך את הקערה על פיה. אינני יודע מי אמר, שמה שלקח 
שלושה  רק  ארה"ב  ממשלת  אצל  לקח  שנה,  שלושים  הבריטית  הממשלה  אצל 

חודשים, זאת אומרת הנסיגה מ"הצהרת בלפור" להיפוכה.
מפני  האומות,  עצרת  סיום  דבר  עצם  ראשית,  שחלו?  התמורות  היו  מה 
כשהעצרת היתה במהלכה ובאה השעה שבה צריך להגיע להחלטה, היתה ערות 
רבה לעניין מצד "הבית הלבן", כאשר לאיש "הבית הלבן" יש אינטרס אחד ברור 
היהודיים  הקולות  מניין  את  בחשבון  מביא  והוא  מחדש,  להיבחר  והוא  מסוים 
בארה"ב. היתה ערות רבה מצד "הבית הלבן", עמידה על המשמר, דחיפה רבה, 
וזה היה אחד הגורמים שהכריעו אז את הכף ]להחלטת החלוקה ב–29 בנובמבר[. 
הערות הזאת פסקה עם קבלת ההחלטה. ראשית, מפני שהיתה הרגשה כי עכשיו 
העניין מסודר ואין אלא שאלה של ביצוע. שנית, מפני שיש שם מעלות ומורדות 

נוכח הידרדרות המצב הביטחוני בא"י בינואר-פברואר 1948, שהצביע על חולשתו הצבאית   5
של היישוב, נסוגה מחלקת המדינה )להלן מחמ"ד(, מתמיכתה בתוכנית החלוקה. ב–19.3.1948 
הציע נציג ארה"ב וורן אוסטין במועבי"ט להשעות את הצעדים לביצוע החלוקה ולכונן משטר 
בריה"מ  ונציגי  הסוה"י  נציגי  מצד  עזה  בהתנגדות  נתקלה  זו  הצעה  בא"י.  זמנית  נאמנות 
ובריטניה, וירדה מעל הפרק, באין לה סיכוי להתקבל בעצרת האו"ם ברוב של שני שלישים 
)לנוסח מלא של ההצעה, ר' תעודות מדיניות ודיפלומטיות, דצמבר 1947-ינואר 1948 )להלן: 

תמו"ד(, עמ' 607-606(.
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העצרת הזאת היתה שונה מהקצה אל הקצה מאוירת העצרת הקודמת - אוירה לא של 
אמון, כי אם של התפכחות; לא של ביטחון, כי אם של ספקנות; לא של גיבוש כוחות 
כי אם של התפוררות. יש לזכור תמיד, כי כמה וכמה מדינות הצביעו בעד התוכנית 
הזאת ]של כ"ט בנובמבר[ בעיקר משום שמדינות אחרות הצביעו בעדה. כמה וכמה 
מדינות הצביעו בעד התוכנית הזאת לא מפני שהאמינו מלכתחילה באפשרות ביצועה 
של התוכנית, אלא מפני שלא ראו תוכנית אחרת במקומה, והברירה היתה בידיהן 
לסייע למשהו שאולי יש בו משום פתרון, או למשוך את ידן לגמרי מהעניין ועל 
ידי כך להפקירו. והיתה שורה שלמה של הצעות, ובכל מקרה שהיתה איזו אפשרות 
למצוא איזה מוצא אחר - כפׂשע היה בינינו לבין כישלון. אזכיר את המעמד הקריטי 
הצעה  פתאום  קפצה  כאשר  הרגילה,  העצרת  של  הפוליטית  בוועדה  כמוהו  מאין 
ערבית למסור את כל העניין לבית הדין של האג. דבר זה נדחה ברוב של קול אחד, 
בעשרים ואחד נגד עשרים קול, מפני שכאשר רק ראו אפשרות לצאת בכבוד מן 
העניין, בלי להחליט ולדחות אותו, הרי רבים שאחר כך, בסופו של חשבון, הצביעו 

בעד תוכנית החלוקה, היו מוכנים לקבור אותה קבורה כזאת.
לאחר שנתגלו כל הקשיים והמכונה חדלה מלכת, יותר נכון, לא התחילה אפילו 
ללכת לגבי ביצועה ]של תוכנית החלוקה[ - צפו ועלו כל הספקות וההסתייגויות 

האלה, ואלה שקבעו את התמונה הכללית יותר מאשר הרצון ללכת הלאה.
אף על פי כן, נפגשה הצעת הנאמנות מלכתחילה באי–אמון רב. קודם כל, 
עצם העובדה של המיפנה של ממשלת ארה"ב עוררה אי–אמון והורידה מאוד את 
ובתור ממשלת ארה"ב. אבל  גוף בעל סמכות  קרנה של משלחת ארה"ב בתור 
כמלומדי ניסיון, שהמבחן העיקרי של כל תוכנית הוא באפשרות הביצוע שלה - 
מיד עלתה השאלה הזאת: במה תבצע? מניין שהתוכנית הזאת תוצא לפועל לאחר 
שהתוכנית הקודמת לא יצאה לפועל? ומאחר שמשלחת ארה"ב לא הבהירה את 
דעתה בקשר לשאלה הזאת - הורגשה מיד הנביבות והתלישות של התוכנית הזאת 

בקרקע המציאות.
ואם אני אבוא, בקיצור נמרץ, לסכם את הפרשה כפי שהיא עומדת כיום, 
אומר: נעשו שלושה דברים שמחדש הרימו את קרן העניין שלנו בלייק סכסס 

והרימו את קרן תוכנית המדינה היהודית.
הדבר הראשון זהו הפלת תוכנית הנאמנות, מתוך ההתנגדות הנמרצת שלנו 

ומתוך אי–האמון שהיה, ושאנחנו חיזקנו אותו, לקו של ארה"ב.
והדבר השני, והוא העיקרי - הניצחונות הצבאיים בארץ. המיפנה הגמור שחל 
להיות  דרכו  יודעים שכל דבר בהתרשמות, אחרית  ואתם  במצב הצבאי בארץ. 
מוגזם - כמו שחולשתנו הוגזמה לאין שיעור לעומת המצב האמיתי שהיה אז, כך 

הניצחון הוגזם בהרבה. אבל זה שינה את התמונה מן הקצה אל הקצה.

כן,  גם  נכון הדבר  זה. אבל  נגד  ומה העצה שיש לטכס  את הארצות השכנות, 
שבעיתונות בכלל היתה דעה, והדיבור הכללי של היהודים שלנו בארה"ב היה, 
שאין זה מבחן רציני, ואם אפילו יש משהו, הרי "נכסה אותם בכובעים".8 זו היתה 
ההרגשה הכללית, כך שהאזהרות שלנו הובלעו בתוך המקהלה הזאת ולא עשו 
כנראה רושם רב. וגילוי ההתנגדות הערבית, ואי–יכולתנו להשתלט עליה מיד, 

גרמו אכזבה של תומכים וחיזקו מאוד ידי מתנגדים ומקטרגים.
והגורם הרביעי והאחרון והמכריע ביותר היה משבר היחסים הבינלאומיים, 
שהגיע לשיאו בתקופה שאני מדבר עליה ומצא את ביטויו במאורעות של פראג9 
ובכל מה שבא בעקבותיו. בן לילה, אפשר לומר, נשתקעה הארץ הגדולה ההיא 
ותעמולת  השלטון  מצד  עצבים  מלחמת  והחלה  מלחמה  של  בפסיכוזה  ]ארה"ב[ 
הבהלה והפחדה כלפי הארץ כולה, ששינתה מהקצה אל הקצה את כל האוירה 
המדינית והכשירה את הקרקע לשינויים מרחיקים לכת, לנסיגות או להתקפות 
בכל החזית המדינית שעמדה בה ממשלת ארה"ב. ובשבילי הקשר בין מאורעות 
פראג ובין הנסיגה מהחלטת הכ"ט בנובמבר זה קשר ישיר ובלתי אמצעי. אינני 
הצבאיים  השלטונות  ושל  המדינה  מחלקת  של  החותרים  הכוחות  כל  אם  יודע 
בנובמבר  הכ"ט  חומת  את  להבקיע  מצליחים  היו  הנפט  חברות  ושל  הגדולים 

אילמלא ֵאיל הברזל הזה שניתן בידיהם על ידי הסובייטיזציה של צ'כוסלובקיה.
כאשר התחלנו לגייס כוחות להתקפה שכנגד, נתקלנו על כל מידרך כף רגל 
בַשמות שעשה המיפנה הזה בעמדות ההתנגדות שלנו. כמה אישים, שאחרת היו 
יוצאים בפומבי באופן הרבה יותר נמרץ, לא עשו זאת, וכמה פעולות שבמסיבות 
שאני,  כתיקונם  "בימים  אמרו:  שאנשים  מפני  נעשו  לא  נעשות,  היו  אחרות 
העומדת  ממשלה  של  בגבה  סכין  כתוקעים  להופיע  יכולים  איננו  עכשיו  אבל 
כטריז בפני השתלטות הבולשביזם בעולם ומגינה על העניינים העליונים ביותר 
לסכנה  שלנו  הקהל  דעת  של  גדולה  ועצבנות  רגישות  של  במצב  ארה"ב,  של 
הסובייטית בעולם". אני פה לא נכנס בהערכות, אני קובע עובדות פסיכולוגיות 

ומדיניות, שלגמרי שינו את פני הדברים.
מחדש  עצרת  לכינוס  העניין,  כל  לביקורת  אמריקה  יצאה  הזה  המיפנה  בכוח 
ולהבאת תוכנית הנאמנות בפניה. תוכנית הנאמנות נתקבלה מלכתחילה בקרירות 
רבה, בספקנות ובאי–אמון רב, אם כי היא חיבלה לא מעט בעמדותינו. כל אוירת 

"נכסה אותם בכובעים" - סיסמת רהב של הצבא הרוסי במלחמת רוסיה-יפן 1905-1904,   8
שמצביאיו סברו כי בהקרבת שפעת חיילים יביסו את היפנים, אך הובסו קשות.

בתום מל"ע-2 נמצאה צ'כוסלובקיה בתחום ההשפעה של בריה"מ. בפברואר 1948, בצל איום   9
כניסת צבא סובייטי, תפסה המפלגה הקומוניסטית את כל עמדות המפתח בממשלה. במרס 
1948 נמצא יאן מסריק שר החוץ הלא–קומוניסטי מת בנסיבות לא ברורות ובתוך זמן קצר 

היתה צ'כוסלובקיה לאחת מהגרורות הסובייטיות המזרח–אירופיות.
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אמריקה  של  האינטרסים  ומבחינת  ]התיכון[,  במזרח  אמריקה  של  האינטרסים 
בעולם כפי שחוגים מסוימים במערכות שלטונות ארה"ב תופסים את האינטרסים 
האלה - תמיד צריך להוסיף את הסייג הזה, תמיד, כמו שאני מבין את זה: אם כן, 
פירוש הדבר לא להכניס גורם מגרה ומקומם לתוך השטח הזה, שהוא ערבי ברובו 
ולמיניסטריון  הבריטי  החוץ  למיניסטריון  שהיתה  האוריינטציה  אותה  המכריע. 
לאמריקה  שיש  במידה  דפרטמנט".  ב"סטייט  גם  שורשיה   - הבריטי  המושבות 
אינטרסים במזרח. אין שאלה של עיצוב בעתיד אלא קבלת המצב כמו שהוא. אם 
כן, למה להם העסק הזה - לעמוד כתומכים בעם היהודי נגד הערבים? כאן ענייני 

ההגנה, כאן ענייני נפט, כל הדברים האלה משתקפים עכשיו. זה במזרח.
בעולם כיצד? כלפי רוסיה. אם צריך לגבש חזית או לעצב חזית, הרי מוטב 
שהחזית הזאת תהיה אחידה עד כמה שאפשר ולא מסוכסכת מבפנים. אין זה נוגע 
דווקא ליהודים. אילו צריך היה להקים רפובליקה ארמנית, היתה העמדה אותה 
מדינה  פירושו  זה  וכאשר  בה,  תומכת  כשרוסיה  וכמה  כמה  אחת  על  העמדה. 
שמוחם  אנשים  אומרת  זאת  יהודים  של  ועצמאות  כמשמעו,  פשוטו  עצמאית, 
בקודקודם, ובכלל סומכים על עצמם בהכרה ובמחשבה, ושל יצירת גורם שאין 
כלל לשער מראש לאן פניו תהיינה מועדות, והוא מתחיל את הקריירה שלו מתוך 
יחסי ידידות עם בריה"מ. ובכן, דבר שהוא בבחינת יסוד שאין לו שיעור לעתיד 
לבוא. ולכן נאמנות, מפני שזה מוציא את רוסיה, זה מוציא עצמאות יהודית, אבל 
זאת  זאת לא הרקה מכלי לכלי,  זאת אומרת הרקה,  נאמנות עם תוכן מסוים, 
הרקה מ"הספר הלבן" לכלי חדש, לא הרקת המנדט לכלי חדש. זו נאמנות שהיא 
מנדט מינוס ציונות - אשתמש בנוסחה אלגבראית כזאת. אבל כשחזרו על עניין 

שביתת הנשק, שוב חזרו לאותה נקודת המוצא.
ובכן, מה פירושה של שביתת נשק? כשהאמריקנים אומרים "שביתת נשק" 
צריך לשים בזה מרכאות כפולות כמו בוועדת הביצוע - אין פירושה הפסקת 
אבן   - זה  מדיני  והסדר  מדיני,  הסדר  זה  דבר  פירושו של  הצבאיות;  הפעולות 

הפינה שלו זו דחיית העצמאות, זו דחיית הקמת המדינה היהודית.
במאי  ב–15  הרי  זה,  דבר  ייעשה  לא  שאם  היא  ההנמקה  ההנמקה?  מהי 
חשוב שהמדינה  לא  ערבית.  מדינה  תוכרז  בזמן  ובו  היהודית,  המדינה  תוכרז 
היהודית היא בחלק מארץ–ישראל והמדינה הערבית תוכרז בכל הארץ. לא חשוב 
שייווצרו  העיקר  תקום.  לא  הערבית  והמדינה  תקום  קום  היהודית  שהמדינה 
בארץ–ישראל שני מרכזים התובעים לעצמם מעמד וסמכות של מדינה עצמאית, 
ונפתח על ידי כך פתח להיות מרכזים אלה מוכרים על ידי גורמי חוץ, וחזקה 
הגוש  ]מדינות  מסוימת  קבוצה  של  הכרה  תשיג  שהיא  היהודית  המדינה  על 
הסובייטי[ בתוספת עוד מדינות, וחזקה על המדינה הערבית שהיא תשיג הכרת 

בלבד  אנחנו  ולא   - סכסס  לייק  בחוגי  לנטוע  שהצלחנו  ההכרה  ושלישית, 
שניים:  בעיקר  והם  מסייעים,  תנאים  וכמה  כמה  גם  אלא  זה,  בדבר  הצלחנו 
 - הביצוע10  ועדת  הוועדה,  אומרת  זאת  המאוחדות,  האומות  מוסדות  הראשון, 
משום–מה קוראים לה בארץ–ישראל "ועדת ביצוע", בוודאי איזה עיתונאי החליט 
לקרוא לה "ועדת ביצוע" - היא לא היתה מעולם ועדת ביצוע ולא חשבה להיות 
ועדת ביצוע, אולי קראו לזה כך בארץ–ישראל מתוך רצון שזאת תהיה ועדת ביצוע, 
אולם אין כאן שם "ביצוע" - לא היה ולא נברא - והחלוץ של פקידות הוועדה 
הזאת בירושלים זה תנא דמסייע אחד.11 והשני, עד כמה שזה נראה משונה בעיניכם, 
אלה  בסיוע  אנגליה.12  אומרת  זאת  המנדט,  המאוחדת ממשלת  הממלכה  משלחת 
השניים עלה בידנו לנטוע את ההכרה ברחבי לייק סכסס, שהמדינה היהודית קמה 
ועומדת, שזוהי מציאות חיה, שזה תהליך הנמצא במלוא מהלכו והתגשמותו הולכת 
אחרת  החלטה  ולכתוב  החלטה אחת  למחוק  רק  כבר  כאן שאלה  ושאין  ומואצת, 
תחתיה, אלא יש שאלה כאן להיאבק עם יצור חי, לשחות נגד זרם החיים, לעקור 
משורש משהו שכבר צומח, ועל ידי כך - אפילו אפשר לומר - להחזיר את העצרת 
שניסו  שהדרך  לאחר  לאן?  שאלה:  בפני  אותה  ולהעמיד  המוצא  לנקודת  כמעט 

להוביל אליה נסתתמה בפניה, ]בפני[ התוכנית החדשה של נאמנות.
אף על פי כן, משלחת ארה"ב לא אמרה נואש, יותר נכון, "הסטייט דפרטמנט" 
לא אמר נואש, והחל בניסיון להגיע למטרתו בדרך אחרת, לא אומר בעקיפין, 
אולי יותר נכון - לעשות את דרכו קפנדריה, למצוא דרך יותר קצרה למטרה, 
על ידי שביתת נשק13 לזמן קצר, וזה השלב האחרון של היאבקותנו שעמדנו בו 

בימים האחרונים ממש, ויש להניח שעדיין אנחנו עומדים בו.
שחל  המיפנה  שורש  מה   - בה  שהתחלתי  לנקודה  אותי  מחזיר  זה  ובכן, 
במדיניות ארה"ב? שורש המיפנה הוא בהתנגדות להקמת מדינה יהודית, מבחינת 

"ועדת האו"ם לארץ–ישראל" - הוקמה לפי החלטת האו"ם ב–29 בנובמבר 1947, כדי לקבל   10
לידיה את הפיקוח על רשויות המימשל הזמניות בא"י עד לכינון שתי המדינות יורשות שטח 

המנדט הא"י. חמשת חבריה היו נציגי אוסטרליה, בלגיה, ברזיל, דנמרק וצ'כוסלובקיה.
פבלו ַאְסַקַרֶטה, ראש קבוצת החלוץ של הוועדה, הגיע לי-ם באפריל 1948. ר' עליו עמ' 27 הע' 27.  11

הערת מ"ש לעניין זה בב שער האומות: המשלחת הבריטית תמכה במשטר הפוגה רק מהשפה   12
ולחוץ, ולמעשה חייבה את ביצוע החלוקה מתוך הנחה ברורה, שלא היתה לה לאי–רצון, כי 
פרטיות  משיחות  בערבים.  גם  ואולי  ביהודים  קשה  תפגע  אשר  במלחמה  כרוך  יהיה  הדבר 
שהתנהלו אז בגילוי לב, ברור ביטחונם של האנגלים כי היהודים יצליחו, תוך קורבנות כבדים 
בנפש, לקיים בידם את השלטון רק על שטח קטן משטח המדינה היהודית שנקבע בהחלטת 
העצרת. עם זה, פעלה פעולה חיובית החלטתם הנחושה לסיים את המנדט ולצאת את הארץ 

ב–15 במאי ויהי מה.
ו"שביתת  "הפוגה"  בין  ההבחנה  נתגבשה  טרם  אז  האומות:  בבשער  זה  לעניין  מ"ש  הערת   13

נשק". האמריקנים הציעו אז truce - מושג שנקבע לו אח"כ המונח "הפוגה".
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איש שואל לו. אבל יהדות אמריקה, מורגנטאו,15 להמן,16 פרוסקאואר17 - נראה 
מה הם יאמרו במצב כזה, כשזה עומד בניגוד לאינטרס המדיני של ארה"ב. ובכן, 
שאלה גדולה היתה אם זו היא כבר באופן סופי מדיניות ארה"ב. אין ספק שזאת 
היתה מדיניות שתומך בה החוג השליט. אף על פי כן, יש שאלה אם שלטונו בלתי 
מוגבל או הוא מוגבל, השאלה אם כל אלה קיבלו את התורה הזאת כתורה של 

משה מסיני ואין מערערים עליה.
אינני יכול לסקור לפניכם את הפיתולים והעיקולים שעברנו בדרך הזאת, 
בכל הפרשה הזאת, ואת הדיונים מאחורי הקלעים, ההצעות השונות שהוצעו 
לנו, והשידולים, הפיתויים והאיומים. אנחנו נוכחנו לדעת שלא נוכל ללכת 
לאיש18 שנשאל שאלה  אחרונה  אחת  בשיחה  כפי שנאמר  איתם.  הזאת  בדרך 
יש  אם  דידנו?  לגבי  מועדות  ארה"ב  מדיניות  פני  אנה  ונוקבת:  ברורה  אחת 
רצון שתקום מדינה יהודית, והשאלה היא רק להתגבר על איזה קשיים ארעיים, 
לסלק איזה מכשולים מהדרך, אז אפשר גם להתחשב ברצונה של מעצמה כמו 
מעצמת ארה"ב, או שאין כל ביטחון ואין כל ערובה לכך, ולהיפך, יש חשש 
המדינה  חלום  של  הגמורה  הצמתתו  לקראת  שלב  אלא  זה  שאין  מאוד  רציני 
היהודית. ואז אין ברירה! וכמו שנאמר בשיחה הזאת: "אין קונים ידידות במחיר 

התאבדות".19
ויש דעה מאוד שקולה, מאוד מבוססת, בחוגי הידידים שלנו השונים, שאין 
ידי  הדבר הזה מושרש במידה כזאת. אם הקבוצה הזאת תשיג את מבוקשה על 
זה שהיא תביא אותנו לידי נסיגה והירתעות - ודאי שרבים ישמחו. אם היא לא 

תשיגה - שוב תבוא הסתגלות למצב שייווצר ויהיה שידוד מערכות חדש.
היו  ]יהיה[ במקרה פלישה, היתה שאלה חמורה מאוד.  ברור, שהשאלה מה 

הנרי מורגנטאו )1967-1891(. שר האוצר של ארה"ב 1945-1934. ראש "המגבית היהודית   15
המאוחדת" 1950-1947.

מושל  סגן  יהודיים.  בעניינים  פעיל  ופוליטיקאי.  כספים  איש   .)1963-1878( להמן  הרברט   16
ומושלה 1942-1932. מנכ"ל ראשון של אונר"א 1946-1943.  ניו–יורק 1932-1928  מדינת 

סנטור 1957-1949. אוהד הציונות. 
האמריקני"  היהודי  "הוועד  נשיא  ציבור.  ועסקן  משפטן   .)1971-1877( פרוסקאואר  ג'וזף   17

1949-1943, שבהנהגתו פעל להקמת מדינת ישראל.
מזכיר המדינה האמריקני ג'ורג' מרשל )ר' עליו עמ' 15 הע' 5(. מדובר בשיחת מ"ש עימו   18
ועם סגנו רוברט לֹוֶוט ב–8.5.1948, ערב שובו לא"י. דוח מ"ש מלא על שיחה זו )אנגלית(, ר' 
תמו"ד, עמ' 769-757. דוח מקוצר ר' בשער האומות, עמ' 228-226. מ"ש דיווח על שיחה 
זו בדבריו במינהלת העם )ר' עמ' 18-17(. אליהו אילת, שנכח בשיחה, דיווח עליה במפורט 

בספרו המאבק על המדינה 2ב, עמ' 734-730.
אמירה נוקבת זו לא נכללה בדוח מ"ש על שיחתו עם מרשל ולווט למינהלת העם, גם לא   19
 We would :בדוח עליה שהביא בבשער האומות. היא כלולה בדוחו המלא )אנגלית( כלהלן

not commit suicide to gain friedship. )ר' תמו"ד, מס' 483, עמ' 759(. 

הן  האלה  המדינות  ששתי  ומכיוון  אסייתיות.  מוסלמיות,  מדינות  מדינות, 
בקשרי מלחמה, הרי המכירים בכל אחת ואחת הופכים לבעלי ברית של הכוח 
הלוחם, שחייב להושיט לו עזרה במלחמה, ומכיוון שיש כאן יחסים בין מדינות 
אין  ושוב  המאוחדות,  האומות  ממסגרת  חורג  הזה  העניין  כל  הרי  עצמאיות, 
לאמריקה שליטה עליו, והולכת ונוצרת ריקמה של יחסים תקינים בין מדינות 
עצמאיות, שאין כל פיקוח על כך למוסדות האומות המאוחדות. ומכיוון שיש 
כאן מלחמה, הרי פירוש הדבר שהיקף המלחמה מתרחב, ומדינה אחרי מדינה, 
לך  יש  והרי  הזאת,  המערבולת  לתוך  נגרפת  מארץ–ישראל,  ורחוקה  קרובה 
בינלאומי  סכסוך  לך  יש  פנים,  כל  על  שלישית,  עולם  מלחמת  של  התחלה 

ממדרגה ראשונה, שמי יודע מה יהיה בתוצאותיו.
הדבר הזה מנוי וגמור אצל ממשלת ארה"ב למנוע ויהי מה. הדבר הזה הוא 
בנפשה. היא מוכרחה להביא לידי הפסקת המלחמה בארץ, מפני שמי יודע ]מה 
יהיה[ אם זה לא ייפסק, ואין דרך להפסיק אותה אלא על ידי דרך של הכרעה 
מדינית. אם אומנם יש כבר שלטון חדש בארץ, נקבל אותו כגזירה שאין לשנות 
אל  יתרחב,  אל  יישאר,   - ישנו  שהוא  במקום  גבולות:  לו  נקציב  אבל  אותה, 
יכריז על עצמו כמדינה עצמאית. מתוך כך התפתחה התוכנית של שביתת נשק 
כן  האמריקנית שהיא, כמו שאמרתי, הסדר מדיני מושתת על ההנחה שיש על 
בצורת  לא  מוגש  בהיותו  מומתק  והיהודים,  הערבים  הצדדים,  שני  של  הסדר 
נאמנות, ]אלא[ על ידי הציון שזה דבר מוסכם ולא דבר כפוי. לא הרי זה כהרי 
נאמנות - נאמנות זה דבר כפוי על ידי האומות המאוחדות. ]הסדר[ זה מותנה 
בהסכמתנו, אבל מחוזק על ידי תיאור הסיכויים שנשקפים לנו במקרה שאנחנו 

נהיה סרבנים. ובכן, לסרב לדבר זה פירושו מלחמה.
אם כן, קודם כל יש סיכון בעצם המלחמה הזאת. מי יודע מה יקרה? כיום ידנו 
על העליונה, מי יודע איך יפול הדבר מחר? אם תהיה פלישה - לא תהיה כל עזרה 
נגד הפלישה, משום שהיתה הצעה של שביתת נשק ואנחנו לא קיבלנו את ההצעה 
הזאת. אם תהיה מלחמה, ספק אם יותן לנו לממן את המלחמה הזאת בדולרים 
אמריקנים. איזה עניין יש לאמריקה לתת דולרים שלה למימון מלחמה שהיא רואה 
בלי  המלחמה  את  לעשות  אי–אפשר  שלה?  לאינטרסים  וכמנוגדת  כאסון  אותה 
נפט, וגם בנקודה זאת יש לאמריקה מה לומר. אומנם יכולים גם הערבים לסרב, 
כה  תערובות  בני  אין  לערבים  ליהודים.  הערבים  בין  הבדל  זאת  בכל  יש  אבל 
רגישים בארה"ב, ליהודים יש חמישה מיליון. כיום יש חזית יהודית מאוחדת. יש 
איזה גוף קטן, יוצא דופן, בטל בשישים, שלסינג רוזנוולד14 עומד בראשו. אין 

 American Council לסינג רוזנוולד )1979-1891(. מייסד ונשיא הארגון היהודי האנטי–ציוני  14
for Judaism, שקם ב–1942.
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צריך להיות לא לומר: "לא" לאיזה דבר שאמריקה מציעה, כשאפשר להימנע מזה. 
אם אנחנו צריכים לומר "לא", חשבתי, מותר לומר "כן, נברר", אבל אחרי זה 
נאמר: "ביררנו ומתברר שאי–אפשר", מאשר לומר "לא" למפרע. על כן, כשבאה 
ההצעה הזאת של הפסקה לעשרה ימים לשם הפוגה של עשרה ימים, לשם משא 
יהודי-ערבי  כדי לברר אם אפשרי הסכם  ימים בארץ–ישראל,  ומתן של עשרה 
על יסוד שביתת נשק, אמרתי: "אין זה מענייננו להיות הראשונים לאמור 'לא' 

להצעה הזאת, אלא אנחנו צריכים לומר: 'אנחנו מסכימים לבירור'".
באופן יותר פשוט, ההצעה היתה כזאת, שאנחנו נסכים להפוגה של עשרה 
ימים. לזה היתה התשובה: "מסכימים בהחלט. משא ומתן לעשרה ימים על אפשרות 
של שביתת נשק בהחלט". אני מתחיל מהחיוב, ]אבל[ לטוס באוירון של הנשיא 
ב"פרה הקדושה" יחד עם הערבים - לא, ]זו[ הצעה אווילית, תיאטרליות נבובה. 
"אם אתם רוצים לעזור למישהו מאיתנו לטוס לארץ, בבקשה. אתם רוצים לשלוח 
המנדט  הארכת  שלכם.  עניין  זה   - ומתן  למשא  לארץ–ישראל  אמריקנים  איזה 

לעשרה ימים נוספים - בשום אופן לא! אף לא ליום אחד, לשעה אחת!"
זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים את העסק הזה ]הפוגה[ ב–1, 2, 3 במאי וזה 
צריך להימשך עשרה ימים, אם עד ה–12, 13, 14, 15 במאי מתברר שלא יצא 
מזה שום דבר, הרי ב–15 במאי אנחנו פועלים ושום עיכוב לא חל. מסכימים לזה? 
מסכימים, לא - לא! זה בבחינת "ייהרג ובל יעבור!" אין שום דבר מעכב ב–15 
במאי את הפעולה לפי התוכנית, אלא אם כן אנחנו מרצוננו נסכים לאיזה דבר, 
אבל בזה אנחנו חופשיים, אבל לא שאנחנו מסכימים למפרע שאם משהו לא יצא, 

הרי אנחנו מסכימים למפרע שתהיה דחייה. לא תהיה דחייה.
הדעה הזאת הזאת נתקבלה, ולמעשה ניתנה תשובה שלילית להצעה ]האמריקנית[ 
ירדה מהפרק,  ולא מוריד, מפני שהשאלה הזאת  זה לא מעלה  בכללותה. עכשיו 
מפני שעברו ]עשרת[ הימים האלה, ואנחנו עומדים עכשיו לפני הצעה לגופו של 
יושבת  הזאת  השאלה  ועל   - המדינה[  הכרזת  ]של  דחייה  אי  או  דחייה   - עניין 
מינהלת העם והיא ודאי תקבל החלטה הערב או מחר בבוקר בשאלה הזאת, ואין לי 

כל ספק שההחלטה תהיה חיובית. אינני יכול לומר בדיוק מה תהיה צורתה.
בעולם.  עצומה  מתיחות  ישנה  הזה  לעניין  מסביב  כי  להוסיף,  רוצה  אני 
באמריקה  בארה"ב,  היהודי,  בעולם  לשער  כלל  שאין  מתיחות  כל,  קודם  יש, 
הלטינית, בכל התחנות שעברתי, בצרפת, באיטליה, ביוון - קהילה קטנה ונידחת 
עכשיו24 - בכל מקום. ישנה מתיחות גם בעולם הבלתי יהודי, בעיתונות על כל 

פנים, לגבי התאריך הזה.
העצרת, או הוועדה המדינית שלה, בינתיים אינה עושה שום דבר - טוחנת 

בדרכו מארה"ב ארצה חנה מ"ש קצרות באתונה.  24

חברים20 בניו–יורק שאמרו: בשאלה הזאת אנחנו לא נוגעים. שיקול הדעת מגיע 
עד כאן. את זה צריך להשאיר לאנשי ארץ–ישראל. אני לא הייתי במצב נוח כזה, 
מפני שחשבתי את עצמי חלק מארץ–ישראל, אם כי לקיתי בחוסר מגע מספיק - 
המרחק עשה בזה שמות - וגם אי–סדירות הקשר הפריע בהרבה, גם לטובה וגם 

לרעה. לא שלטתי בכל העובדות, במידה שיש רצון ויש הרגל לשלוט בהן.
בימים  שקבעו  לחשבון,  אצלי  נצטרפו  דברים  ששלושה  לומר,  צריך  אני 
האחרונים בלייק סכסס את עמדתי, שהסיכון בדחיית ההכרזה על המדינה היהודית 
או על הממשלה21 - אינני נכנס כרגע בדקדוקי נוסחאות - הוא חמור מהסיכון 

הכרוך בצעד זה.
אם כן, קודם כל, ההתרשמות שהיתה לי שם מעוצם המכה שהוכה העולם 
הערבי. ואומנם לא נוסף לי שום דבר בימים האחרונים לגבי העובדות הצבאיות 
צינורות  דרך  בא  כבר  הרשמים  של  השני  הגל  אבל  בארץ,  שחלו  הישירות 
ערביים, והראה תמונה של אובדן עצה, כמעט של אוזלת יד, של מבוכה רבה 
ושל קשיים כספיים וטכניים חמורים מאוד, על ידי המנוסה הערבית ההמונית 
ועל ידי כל הגורמים המלווים האחרים. מתוך כך - אולי קצת אשליה אבל זה 
היה הרושם שם - שעניין הפלישה הוא הרבה יותר רחוק מבחינת האפשרות, 
שם.  הרושם  היה  זה  קודם.  ממה שחשדנו  הסכנה,  ומבחינת  הממדים  מבחינת 

הרושם פה הוא לגמרי אחר.
לעומת זה, מאוד החמיר בעיני, במידה שנמשכו השיחות, הכיוון שהולכת בו 
מדיניות ארה"ב לגבי הנקודה העיקרית של המדינה היהודית, ומה תהיינה התוצאות 
אם אנחנו לא נוותר לגבי המועד ]של הכרזת המדינה[ ונפקיר את עצמנו בהרבה 

לזרועותינו וננתק את עצמנו במו ידינו מהבסיס של החלטת כ"ט בנובמבר.22
שוודאי  ימים,  עשרה  הצעת  לעניין  הסברה  קצת  כאן  להוסיף  רוצה  אני 
הזמן חשבתי שהתכסיס שלנו  ובכן, אני כל  נתפרסמה בארץ במידה מספקת.23 

מדובר בחברי משלחת הסוה"י לעצרת או"ם בניו–ורק, ואפשר גם בחברי "הוועדה המדינית   20
הוועד הפועל  1947 במושב  נבחרה בספטמבר  זו  ועדה  לימין המשלחת.  המייעצת" שפעלה 
הציוני בציריך וכללה נציגי כל המפלגות הציוניות כדי "לייעץ להנה"ס בכל העניינים הנובעים 

מהדיון בבעיית א"י באו"ם". בוועדה השתתפו גם סיעות שלא היו מיוצגות בהנה"ס.
בנוסח בבשער האומות: "או על העצמאות".  21

כלומר, נתעלם מהחלטת העצרת כי שתי המדינות בא"י יכריזו על עצמאותן ב–1 באוקטובר.  22
זה מתחוור ממברק מ"ש מניו–יורק לב"ג, 3.5.1948: "הצעה אמריקנית חדשה. מטוס  עניין   23
ארה"ב,  ושל  הערבים  של  שלנו,  נציגים  עם  לא"י  ישירות  יטוס  הקדושה'[  ]'הפרה  הנשיא 
קווי  לפי  כללית  נשק  לשביתת  התנאים  של  בשטח  בדיקה  לשם  בלגים  צרפתים,  גם  אולי 
לאפשר  כדי  מסקנות.  קבלת  עד  ימים  לעשרה  דיוניה  תפסיק  העצרת  האמריקנית.  ההצעה 
השלמת הדיונים יידחה סיום המנדט 10 ימים. במהלכם הפסקת אש מוחלטת ללא תנאי. ציפייה 

לתגובתנו המיידית" )תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל )להלן: תלחמ"י( 1, 454(.
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קמח. ובכן, יש לי רושם ברור, כי נטיית רבים בעצרת היא לסחוב את העניין עד 
החמישה–עשר במאי ולראות מה יקרה בארץ, ולזה להסתגל. אני בטוח, לעומת 
זה, כי הקבוצה של ה"סטייט דפרטמנט" אינה מניחה את הנשק עוד, ומי יודע 
עוד באיזה הפתעה הם יכולים לקפוץ ברגע האחרון, והם יכולים לנסות לאנוס 
את העצרת לקבל איזו החלטה נמהרת ברגע האחרון, לנסות להעמיד אותנו בפני 
עובדה. אני אומר את זה כדי לא להיות מופתעים בפני פורענות שיכולה לקפוץ 
זו  או"ם[  ]עצרת  ספורות.  מפני שהשעות  לכך,  ביטחון  לי  עלינו. כמעט שאין 
בכלל מכונה כל כך מסורבלת. בכלל, המראה הזה של הבמה הבינלאומית - זו 
אנרכיה. אין כל הגבלה ברשות הדיבור, כל תיקון לסדר היום יכול לקחת שעות. 

האיטיות, הסירבולת הזאת, זה דבר מה איום, וזה פועל עכשיו לטובתנו.
צרורות  צרות  שתהיינה  ברור  ויגיד?  נביא  מי   - ההכרזה  למחרת  יהיה  מה 
"הזהרתי  בוושינגטון:  שיאמר  מי  שיהיה  ברור  האלה.  בצרות  לעמוד  ונצטרך 
אתכם!" המילים האחרונות ששמעתי כמעט מפי הגבורה ]מזכיר המדינה מרשל[, 
לא מפי בעל ה"פרה הקדושה" ]הנשיא[, היו: "אתם עכשיו חזקים, אולם היזהרו 
אותך  מזהיר  אני  צבא.  איש  בעצמי  אני  הראשונים.  הניצחונות  על  מלסמוך 
מלהקשיב יותר מדי לעצת שרי הצבא שלך. תשקלו היטב. הנימוקים שלכם הם 
נימוקים שקולים מאוד, אני מבין אתכם היטב למה אתם חוששים ומדוע אינכם 
נוטים לקבל את הדרך שאנחנו מציעים, אבל אתם לוקחים על עצמכם אחריות 
חמורה מאוד. המלחמה שלכם רק התחילה, מי יודע מה יהיה בסופה? תשקלו היטב 
את העניין".25 מתוך כך משתמע: "אם תהיינה צרות, הרי אל תבוא לדרוש עזרה 
מאיתנו, מפני שהזהרנו אתכם". מפני זה לאו דווקא משתמע, שאם לא אז אנחנו 
ננגוׂש, או אנחנו נלחם, או נתנקם. לאו דווקא. זה ייתכן גם כן. אבל כנגד זה 
יש דעת קהל, כנגד זה יש שנת בחירות ]לנשיאות ארה"ב[, כנגד זה יש הבאשת 
ריחה של קבוצת בעלי כל המיפנה הזה, שכבר הנחילה מפלה מוסרית לאמריקה 
בעצרת על ידי זה שלא נתקבל עניין הנאמנות, ושיכולה להביא מפלה שנייה, אם 

אנחנו נאחז בעניין שלנו ולא ניבהל.
כך, שהחזות שאנחנו עומדים בפניה היא חזות קשה מאוד, חמורה מאוד, אבל 

כנראה שאין לנו ברירה, ואנחנו מוכרחים ללכת קדימה.26

ר' הערה 18 לעיל.  25
סיכומו זה של מ"ש, התייחסויותיו בספרו בשער האומות וביומנו האישי להחלטה על הכרזת   26
המדינה שנתקבלה למחרת במינהלת העם, מלמדים על צידודו בהחלטה זו. לדיון בשמועות 
שרווחו ועדיין רווחות בדבר התנגדותו להחלטת ההכרזה, ר' יעקב שרת, "משה שרת והכרזת 

המדינה", שוחר שלום, עמ' 295-277.

החלטת החלוקה של עצרת האו"ם, 
29 בנובמבר 1947

הצעת הרוב בוועדת אונסקו"פ, 
1 בספטמבר 1947

11.5.1948	<	מרכז	מפא"י מרכז	מפא"י	<	11.5.1948



 | 1415 | 12-13.5.1948	<	מינהלת	העם

הדמוקרטים, ואם אייזנהאואר יהיה המועמד הדמוקרטי, אז אין כל סיכוי לטרומן4 
להיות המועמד. לכן, אוזניו יותר קשובות עתה וליבו יותר ער והוא יותר נכון. 

אבל זה כבר שלב חדש.
שנית, העובדה כשלעצמה, שנסתיים המושב של האו"ם ונתבטלה המשלחת 
של ]ארה"ב[ באו"ם בתור גורם מדיני עצמי. במשלחת היו הילדרינג וגב' רוזוולט, 
והם היו לצידנו. גם אישי השלטון מוכרחים להיות רגישים לדעה הקהל, ולא אחת 
דרשו מ"הסטייט דפרטמנט" לסגל את הוראותיו למצב הבינלאומי. ההשפעה הזאת 

אף היא פסקה עם סיום מושב האו"ם.
הדבר השלישי - חולשתנו הצבאית בשלבים הראשונים של המערכה. מוסרים, 
מאוכזב  שהוא  פעם  אמר  שבלפור6  כמו  כי  התבטא,  אחת  במסיבה  מרשל5  כי 
מהבולשביזם בימי הנא"פ,7 כן הוא מאוכזב מה"הגנה". הוא חשב שאם הערבים 

ינסו להרים ראש, ה"הגנה" תחסל אותם אחת–שתיים - והנה לא כן הדבר.
והדבר העיקרי - ההתחדדות החריפה מאוד של היחסים עם רוסיה הסובייטית 
והחמרת המשבר הבינלאומי בכללו. לי היה ברור, שאילמלא הדבר הרביעי, שהוא 
העיקרי בעיני, לא היה ה"סטייט דפרטמנט" מצליח להפוך את הקערה על פיה, כי 
הוא הפך את הקערה על פיה הודות למשבר הבינלאומי. הקשר בין מאורעות פראג 
ובין הצעת הנאמנות של ממשלת ארה"ב, וכינוס המושב המיוחד של האו"ם, היה 
בעיני קשר חשמלי, בלתי אמצעי. רק בכוח צל הבלהות הזה של סכנה לארה"ב 
עלה בידיהם להבקיע את חומת הכ"ט בנובמבר בתוך השלטון האמריקני. המיפנה 
הזה כיסה על כל מיני פשעים באמריקה. כל מיני דברים, שהיו תלויים במחלוקת 
בממשלה, נעשו קלים להשכחה נוכח אימת המלחמה, שבה יד רוסיה יכולה להיות 
על העליונה. כמה אנשים וכמה חוגים אמרו: "יש דברים שהיינו עושים אותם והיינו 
יוצאים נגד השלטון בימים כתיקונם, אבל איננו יכולים עכשיו לתת לשלטון לומר, 

שאנחנו תוקעים סכין בגבו כאשר הוא עומד בפני נחשול הסובייטיזם בעולם".
ידוע  כי  מחדש",  "עלתה  אומר  אני  הנאמנות.  הצעת  מחדש  עלתה  כך  מתוך 
לנו שהיא היתה טמונה בתיקי ה"סטייט דפרטמנט" עוד מקודם, וכי אנשי ה"סטייט 

"קולומביה", ניו–יורק. נשיא ארה"ב מטעם המפלגה הרפובליקנית 1963-1961.  
הרי טרומן, סגנו של הנשיא הדמוקרטי פ' ד' רוזוולט. ירש את מקומו במותו ב–1945 וכיהן   4

כנשיא עד 1953.
גנרל ג'ורג' מרשל )1959-1880(. מזכיר המדינה של ארה"ב 1949-1947. לפני כן ראש המטה   5
הכללי של צבא ארה"ב 1945-1939 ויועץ אסטרטגי לנשיא רוזוולט. תוכנית שיזם לשיקום 

כלכלת אירופה המערבית אחרי מל"ע-2 נקראה על שמו.
ארתור ג'ימס בלפור, שר החוץ הבריטי 1919-1916.  6

נא"פ - "תוכנית כלכלית חדשה", שהנהיג השלטון הבולשביקי בראשות לנין ב–1921 ברוסיה.   7
במדינה.  שהשתרר  החריף  במחסור  להתמודד  הכורח  נוכח  חופשית  יוזמה  של  מידה  התירה 

סטלין שם קץ לנא"פ ב–1929.
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על סף הגשמת התקווה של מאות שנים

סעיף ג': דוח מר מ. שרתוק על המצב באו"ם

מ. שרתוק:  הזמן קצר והמלאכה שלי איננה קטנה ואיננה קלה. אני אשתדל לא 
להשמיט, אבל אשתדל לצמצם את הדברים.

ה–29  של  ההחלטה  כמו  ימיה  בנובמבר  ה–29  של  ההחלטות  תחת  החתירה 
בנובמבר. החתירה הייתה עוד לפני כן, וההכרעה שנפלה בשלטון האמריקני ]בעד 
תוכנית החלוקה[ הייתה החלטה נגד עצות וחתירות בפנים. "בפנים" - זה ה"סטייט 
דפרטמנט", הצבא והנפט, מלבד שיש ]שם[ הרבה שנאת ישראל ועוד משום שיש 

]שם[ אנשים שאינם מבינים מדוע מגיע לעם היהודי שתהיה לו מדינה.
התמורות שחלו מכ"ט בנובמבר ואשר הכריעו את הכף נגד, בניגוד להכרעה 
האחרון  בזמן  טרומן[  ]הרי  הנשיא  של  הפעילות  כל,  קודם  אלו:  הן  הקודמת, 
ונסיגתו מפעילות אחר כך, לאחר שהוא חשב שהעניין סודר והוא יכול לשקוט 
שינויים  כמה  נכרכו  גם  בזה  לו.2  מובטחים  יותר  או  פחות  היהודים  ו]קולות[ 
פנימיים שחלו והספק הרב שנכנס בלב הנשיא אם בכלל מועמדותו תתקיים. גם 
זה דחה אותו לקרן זווית בתור גורם פעיל. נתעורר בו עתה מחדש ובכל תוקף 
הרצון להיבחר, קודם כל הרצון להבטיח את המועמדות. כי זה מסופק. זה יוכרע 
ביוני וייתכן שהוא לא יהיה מועמד. אבל כל זמן שיש לו תקווה כזאת, התעורר 
הרצון מחדש. יש השערה רצינית מאוד, שאחרי הכל אייזנהאואר3 יהיה מועמד 

מתוך פרוטוקול ישיבת הבוקר, סעיף ג'; ישיבת הערב, סעיפים ה'-ח'; בוקר 13.5, סע' ב'.  1
מינהלת העם - הגוף העליון, המנהל והמבצע של היישוב היהודי בארץ–ישראל בתום המנדט   
הבריטי ולקראת כינונה של מדינת ישראל. למעשה, ממשלת היישוב. מינהלת העם הוקמה 
מכוח החלטת הוהפ"צ ב–12.4.1948 לקראת הכרזת המדינה. מספר חבריה 13: דוד בן–גוריון, 
 רה"מ ושר הביטחון )מפא"י(; מרדכי בנטוב, שר העבודה והבינוי )מפ"ם(; פרץ ברנשטיין, 
)ציונים  הפנים  שר  גרינבוים,  יצחק  כלליים(;  )ציונים  והאספקה  התעשייה  המסחר,  שר 
)מימון(,  פישמן  ליב  יהודה  הרב  ישראל(;  )אגודת  הסעד  שר  לוין,  מאיר  יצחק   כלליים(; 
שר הדתות ונפגעי המלחמה )המזרחי(; אהרון ציזלינג, שר החקלאות )מפ"ם(; אליעזר קפלן, 
שר האוצר )מפא"י(; פליקס )פנחס( רוזנבליט )רוזן(, שר המשפטים )מפלגה פרוגרסיבית(; דוד 
רמז, שר התחבורה )מפא"י(; בכור שטרית, שר המשטרה והמיעוטים )ספרדים ועדות מזרח(; 
משה שפירא, שר העלייה והבריאות )הפועל המזרחי(; משה שרתוק )שרת(, שר החוץ )מפא"י(. 

באותו מעמד נבחרה "מועצת העם" בת 37 חברים, לשמש כבית הנבחרים של היישוב.
בבחירות הבאות לנשיאות, 2.11.1948, שאכן בהן הביס את יריבו הרפובליקני תומס דיואי,   2

מושל מדינת ניו–יורק.
גנרל דווייט אייזנהאור. מפקד כוחות ארה"ב באירופה במל"ע-2, בשלב זה נשיא אוניברסיטת   3
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למעשה, ההרגשה היא שהצעת הנאמנות, בתור פיתרון לשנים, ירדה עכשיו 
מעל הפרק. שנית, גילינו כוח כביר, אשר קודם לא שיערו בנו. שלישית, נשתנתה 
המציאות הארצישראלית מבחינת המיבנה המדיני - המדינה היהודית היא כבר 

חתיכת מציאות, אשר אי–אפשר לעבור עליה לסדר היום ולהתעלם ממנה.
אבל אותה האסכולה בתוך ה"סטייט דפרטמנט" לא אמרה נואש והלכה להשיג 
בדרך שביתת הנשק מה שלא עלה בידיה להשיג בדרך הנאמנות. אומנם אצלם, 
כפי הסברתם, עיקר מטרתם לייצב או להקפיא את המצב, להשכין שלום בארץ כדי 
ליצור אפשרות של נשימה, ואין להם דרך אחרת מאשר על ידי נאמנות איזושהי. 
זוהי ההנמקה שלהם לנו. יש לנו כל היסוד להניח, שהקו העיקרי הוא נאמנות, ובתור 
שלב ביניים הם מציעים שלב של שביתת נשק. העוקץ בעניין העיקרי של שביתת 
הנשק הוא לא העוקץ הצבאי, אלא העוקץ המדיני. לא הפסקת המלחמה, אלא ויתור 
היהודים על הקמת המדינה העצמאית בתאריך זה, גם ויתור הערבים מלהכריז על 

המדינה העצמאית שלהם בכל שטח ארץ–ישראל או באיזה שטח שהוא.
מדוע? כי אם זה לא יהיה - אזי ב–15 במאי אתם מכריזים על מדינה עצמאית. 
חלק  על  תחול  הכרזתכם  עצמאית.  מדינה  על  הערבים  גם  מכריזים  בו–בזמן 
מהארץ, והכרזתם - על כל הארץ. היהודים אולי יהיה בכוחם להטיל את מרותם 
על השטח שהם תובעים לעצמם, או על כל פנים, על מרביתו, ולא יעלה בידי 
הערבים להחיל מרותם על כל ארץ–ישראל. אבל זה לא מעלה ולא מוריד. מכל 
מקום, ייווצרו שני תובעי מעמד לעצמם והם יצאו לעולם לתבוע זאת, ואז אין 
כל ספק שישיגו. תהיינה מדינות שתכרנה במדינה היהודית וגם במדינה הערבית. 

קודם כל, המדינות הערביות והמוסלמיות.
ברגע שנוצרת בארץ–ישראל מדינה, או דבר–מה שתובע לעצמו מעמד מדיני, 
ומכירות בזה מדינות אחרות - אזי מערכת היחסים חורגת ממסגרת האו"ם ונהפכת 
למערכת יחסים תקינה בין מדינות עצמאיות, ואז עזרת המדינות האלו למדינות 
שבארץ–ישראל איננה פגיעה באו"ם, וכל מדינה רשאית לבוא בברית עם מדינה 
אחרת. והיות ואלו הן שתי מדינות נלחמות - אזי זה יגרוף לתוך המלחמה מדינות 
שמחוץ לארץ–ישראל. ומכאן התחלה של מלחמה עולמית, על כל פנים - משבר 
בינלאומי חמור מאוד. על כן מנוי וגמור איתם לא לתת לדברים להתגלגל לתהום 

זה ולמנוע בעד זה בכל מחיר שבעולם.
היתה לי שיחה עם מרשל ועם לווט סגנו8 - אני אמרתי אחר כך בדוח לחברי, 
כי אינני זוכר שאיש שלטון ידבר ברצינות כזאת כאשר דיברו לווט וגם מרשל 
בעניין שביתת הנשק. ראיתי שדבר זה הוא דבר עמוק. ראיתי שיש בזה מבחינתם 
כנות גמורה. הם רואים את המצב כאסון אשר הם מצווים לעשות הכל כדי למנוע 

השיחה התקיימה ב–8.5.1948 )ר' עמ' 9, הע' 19(.  8

דפרטמנט" היו בטוחים שזה הפתרון לארץ–ישראל, ולגבי תוכנו של משטר מנדט זה 
הם קיבלו את ההלכה הערבית ולא את ההלכה הציונית. בשבילם ההתנגדות למדינה 
היהודית - אם נסלק מזה נופך אנטישמיות שדבק פה אצל אישים ידועים, איני חושב 
שזה מילא תפקיד מכריע שהוא, כמו שגם לא חשבתי את זה לגבי אנגליה - נבעה 
מרצון להעמיד טריז בפני רוסיה ולגייס את ארצות ערב אשר בידיהן הנפט, ואם 
כן, לא צריך לתת להן להפריע. על כל פנים, ]מדינת ישראל[ זהו גורם שאין לחשב 
מראש מה יהיה כיוונו ופרצופו, באשר הוא יהיה עצמאי. מוטב לנו שהוא לא יהיה.

האמריקנית:  הבמה  על  דברים  שלושה  עומדים  הזה  הנחשול  בפני 
אל"ף, עדיין האינטרס של הנשיא איננו בחיסול העניין הציוני, כי אם בחיפוש 
כל הזמן איך לפייס ולַרצות את היהודים. בי"ת, דעת הקהל, אשר במידה שהיא 
גישה שלילית בעיתונות החודשית,  יש גם  כי  באה לידי ביטוי בעיתונות, אם 
וזה נשאב לא במעט מהמקורות של ה"סטייט דפרטמנט", הרבה פחות בעיתונות 
היומית, שהיא לצידנו. גימ"ל, העובדות שנוצרו וההולכות ונוצרות בארץ, אשר 

מחייבות כל מדינאי ריאלי להתחשבות בין שזה לרצונו או לא לרצונו.
הזה של  במושב  ארה"ב  הנאמנות מצד ממשלת  הרפתקאת  החלה  כזה  באופן 
העצרת, שהיא בעצמה כינסה אותה לשם העניין הזה. אני פוסח על כל הדיונים שהיו 
במועצת הביטחון, אם כי זה היה לא מזמן. מלכתחילה לא האירה ההצלחה פנים 
ליוזמה הזאת. הדבר נתקבל בקרירות ובספקנות והסכמה רפה מאוד מצד אחדים, 
והתנגדות נמרצת מצד אחרים. אומנם, התברר שנעשתה מלאכה לא קלה והוגשה 
תוכנית מפורטת מאוד, אשר ברור היה שהיא באה לרוקן את הנאמנות מכל תוכן 
ציוני. אבל לא רק בגלל זה נכשלה ההרפתקה. יותר מאשר בגלל אנטי–ציוניותה, 
נראתה  הקהל. אל"ף, מפני שהיא  בעיני  רצינותה  חוסר  בגלל  נכשלה  ההרפתקה 
כניסיון לשחות נגד הזרם, זרם אשר הלך וגאה בינתיים. בי"ת, מפני שבה בעצמה 

לא הייתה כל ערובה, גם כל ניסיון, לקבוע אפשרות של ביצוע.
האמריקנית  בממשלה  שחל  המיפנה  עצם  אי–אמון.  מלכתחילה  יצר  זה 
בשאלת  ארה"ב  של  במסקניותה  האמון  את  הרס  הוא  כי  המיפנה.  בעוכרי  היה 
ארץ–ישראל, ולא היתה תפארת המשלחת של ארה"ב על הדרך הזאת, אלא היתה 

גם דיסקרטיזציה גמורה.
אם אני כאן אסכם בשלוש מילים, לפני שאגיע לשאלת שביתת הנשק, מה 
שהתחוללו  אומר  אני  האחרונים,  השבועות  במשך  האו"ם  במת  על  שהתחולל 
שלושה דברים שהם לטובתנו: אחת, הכשלת מזימת הנאמנות. שתיים, הרושם 
הזאת  המסיבה  כל  השתכנעות  שלוש,  בארץ.  העבריים  הניצחונות  של  הכביר 
בעובדת קיומה של מדינת היהודים בארץ, ובזה הושקעו כבר מאמצים מסוימים. 

בשלושת הדברים האלה אנחנו הישגנו משהו.
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ולערבים אין בני תערובה בידיהם, בה בשעה שליהודים יש חמישה מיליון כאלה, 
ומזה יבולע ליהדות אמריקה, וזה יפלג את החזית הפרו–ציונית באמריקה, באשר 
יהיו יהודים, שכאשר יעמדו בפני הברירה אם לעמוד לימין היישוב או לקבל את 
הדין של ממשלת ארה"ב, הם יקבלו את הדין. מזה גם יצא נחשול גדול מאוד של 
אנטישמיות באמריקה - )ד. רמז:10 למה הם מתכוונים במספרים כאלה?( - מעשי 
טרור, או קניות נשק, עלייה ב' וכולי. לא הייתי במעמד בו הדברים האלה נאמרו. 

והאיש ]שלנו[ שהיה לא שאל שאלות.
מה שנשמע באוזני–אני היו שני דברים: אל"ף, שהם ילכו למועצת הביטחון 
ויבטיחו רוב בעד ההכרזה בארץ של מצב המסכן את השלום הבינלאומי, ואז מועצת 
הביטחון תיגש לסנקציות גם נגד הערבים, אבל גם נגדנו - הסגר וכולי - אשר 
יכריחו אותנו לשביתת נשק. בי"ת, דבר יותר פשוט. אם אנחנו הולכים בדרכנו, 
אז אין לנו כל תביעות לעזרה מצידם במקרה של פלישה - כאילו עד עכשיו 

עזרו... "אם אתם רוצים להילחם - תילחמו".
בן 14 סעיפים,  זה מיסמך  עכשיו אני רוצה למסור לכם את הנוסח האחרון. 
שצריך להוות הסכם אשר עליו חותמים הוועד הערבי העליון והסוכנות היהודית 
הביטחון  מועצת  מהחלטת  לקוחים  הראשונים  הסעיפים  שלושת  לארץ–ישראל. 
על שביתת הנשק:11 אל"ף, הפסקת כל פעולות צבאיות וצבאיות למחצה, מחוץ 
לתפקידי משטרה, כפי שתקבע ועדת שביתת הנשק של מועצת הביטחון. בי"ת, 
בתקופת שביתת הנשק אין להכניס לארץ–ישראל כוחות מזוינים או כוחות המיועדים 
למלחמה. הנוסח הקודם היה: "כל איש המסוגל לשאת נשק", ובמקום זה נתקבל 
התיקון שלי: "אנשי מלחמה". הם קיבלו את זה לפני הניסוח שלהם, כי אמרתי שאם 
יחליטו אחרת - אזי אסור יהיה לנזיר להיכנס לארץ. גימ"ל, איסור על הבאת נשק. 
בנוסח של מועצת הביטחון זה חל גם על רכישה. את האיסור על רכישה הם מחקו, 
כדי לעשות לנו ויתור. אחר כך יש סעיף נוסף: "כל מי שיימצא אשם בפעולות 
ַאָלמּות - טרור וחבלה - או יגורש מהארץ או ייאסר". הייתי יכול על כל סעיף 

וסעיף לספר את ההשתלשלות - איך הגיעו לנוסח האחרון - אבל זה ייקח זמן.
בדרך  העיקר.  שהם  המדיניים,  הסעיפים  לארבעת  מגיעים  אנחנו  כך  אחר 
כלל, כתיב: "שביתת נשק", קרי: "הסדר מדיני". גם הוועדה היא לא לתנאים של 

שביתת נשק, אלא זה מוסד לשלטון ופיקוח בינלאומי.

דוד רמז )1951-1886( ממייסדי מפא"י, יו"ר הוה"ל 1948-1944.  10
לאחר ש מועבי"ט קיבלה ב–17.4.1948 החלטה הקוראת להפוגה צבאית ומדינית בא"י, פעלה   11
מחמ"ד להשגת הסכם חתום בין שני הצדדים היריבים בא"י. המגעים בנושא זה עם הצד היהודי 
התנהלו בין דין ראסק, מנהל המשרד לענייני או"ם במחמ"ד, ובין מ"ש, ובשלבים שונים גם 
עם המנהיגים היהודים ג'. פרוסקאואר, נ' גולדמן וא"ה סילבר. בתוך כך עובדו מספר נוסחים 

להסכם )מובאים ב תמו"ד, עמ' 832-821(. 

בעדו, וכל האמצעים יהיו כשרים בעיניהם כדי למנוע בעד ההתפתחות הזאת. 
הם חושבים שההכרזה תביא לידי כך - ולכן צריך למנוע אותה. אז לא דובר על 

מניעת ההכרזה, אלא שצריך להגיע לשביתת נשק.
ונתקבלה החלטה כפי  הביטחון -  זה באמצעות מועצת  ניסו לעשות את  הם 
שאתם יודעים.9 אני הלכתי בדדך כזאת: לא לומר "לא" לשביתת נשק, לא לדחות 
דחייה מוחלטת ולמפרע את הצעתם, אלא לנסות לתקן אותה מבלי להתחייב על 
קבלתה כל זמן שלא תתאים לנו בכל נקודותיה. ניסיתי לעשות מאמצים כדי לנתק 
את עניין שביתת הנשק מעניין העלייה, והודעתי על התנאים שבהם אנחנו נסכים 

לשביתת נשק. והודעתי, שכל זמן שהתנאים אינם כאלה - איננו מקבלים את זה.
אבל הם הבינו בעצמם עד מהרה, שההחלטה הזאת כשלעצמה איננה פותרת 
את השאלה, ואז הם פתחו במשא ומתן בלתי רשמי מאחורי הפרגוד של האו"ם, גם 
איתנו וגם עם הערבים, על התוכנית שלהם של שביתת נשק. גם פה נקטתי עמדה: 
לא לקומם אותם על ידי כך שאיננו רוצים לדבר איתם וכולי, אלא שיהיה ברור 
להם, בכל שלב ושלב, שאין התחייבות מצידנו וכי ההכרעה תיפול בארץ, וכי אני 
רואה מעצורים חמורים מאוד וכמעט שאינני רואה אפשרות שבדרך זאת נגיע לידי 
איזה הסכם איתם. אבל, יחד עם זה - להתווכח איתם באופן ענייני. בתוך מהלך 
השיחה איתנו ועם הערבים, ההצעה שלהם פשטה צורה ולבשה צורה, ובמשך הזמן 

ראיתי 9-7 נוסחים, ובידי ישנו הנוסח האחרון, שאני אמסור אותו מיד.
אבל אני רוצה, קודם כל, לומר באיזה נימוק נוסף, וגם באיזה איומים, הייתה 
בשיחה  להיפך,  באוזנינו.  הושמעו  האיומים  כל  לא  הזה.  הבירור  פרשת  מלווה 
האחרונה שהייתה לי עם מרשל ועם לווט, לפני ארבעה ימים, כמעט ולא נשמעו 
איומים בכלל. על כל פנים, האיומים החריפים ביותר לא באו לידי ביטוי בכלל. 

אבל היו איומים בשיחות עם אנשים אחרים.
נאמר כך: "אנחנו לא ניתן ליהודים לנהל מלחמה, שאיננו רוצים בה, בדולרים 
שלנו". בזה היה רמז לא רק ל"מגבית" באמריקה. בזה היה גם דבר יותר מפורש: 
גם על המזרח התיכון  דולרים על ארץ–ישראל,  יכולים להטיל הסגר על  שהם 
כולו - גם על היהודים וגם על הערבים. כי העברות של דולרים מאמריקה לאיזה 
שטח שהוא הם יכולים להפסיק אותן ולהגיד שכל העברה כזאת טעונה אישור, 
ואז גם כל סכום שמועבר מאמריקה לשווייץ טעון בדיקה. ויש להם דרכים להגיע 

לחקר העניין: ְלַמה הכסף הזה הולך.
שביתת  תהיה  ולא  יצליחו  לא  הם  אם  כזה:  איום  הושמע  אחת  בהזדמנות 
נשק - אזי הם יפרסמו את כל החומר שיש בידיהם, והוסיפו, כי מזה לא תצמח 
ברכה לא לאנגליה, לא לערבים ולא תצמח מזה ברכה גם ליהודים. אבל לאנגלים 

החלטה על הפוגה בא"י, שנתקבלה בישיבת מועצת הביטחון, )להלן: מועבי"ט( ב–17.4.1948.  9
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או חזירה לאיזה מקום פוגעת באינטרסים של שביתת הנשק.
כאן יש סעיף אשר הופיע לראשונה בנוסח האחרון, והוא נמסר לידי ביום 
ו' לפנות ערב: שבשביתת הנשק, השלטונות הערביים והיהודיים הקיימים - פה 
יכול להיות שלטון אחד יהודי ושלטון אחד ערבי וגם כמה שלטונות יהודיים 
של  הקיימים  החוקים  את  לפועל  להוציא  ימשיכו   - ערביים  שלטונות  וכמה 
ארץ–ישראל, אלא אם כן תינתן להם סמכות לפעול בניגוד לכך על ידי ועדת 

שביתת הנשק.
אחר כך בא סעיף חשוב מאוד על העלייה. הסעיף הזה היה כל הזמן מלווה 
תורה שבעל פה. הם לכתחילה ביקשו לקבוע בכתב: אל"ף, שיש עלייה יהודית.
בי"ת, מידות העלייה, ואמרו שהערבים יסכימו לזה והציעו לנו את הדבר הזה 
לעלייה  הערבים  של  הסכמה  משיגים  הראשונה  בפעם  "אתם  הפיתויים:  כאחד 
יהודית". הם נקטו ב–4,000 לחודש. היו בזה כמה דרגות. הם אחר כך באו ואמרו, 
שאולי יתנו קצת פחות מ–4,000 לחודש. סופו של דבר שבאו ואמרו: "הערבים 
יהודית והם בשום פנים ואופן אינם  אומרים שהם מוכנים להתפשר עם עלייה 
מוכנים לחתום על הסכמתם לזה. לכן צריך שיהיה כתוב דבר אחד ושיהיה הסדר 

שהוא באופן פורמלי לא מחייב אותם, אם כי הם יתחייבו שלא ימרדו נגדו".
העלייה  עניין  הסדר  ומבלי  הנשק,  שביתת  תקופת  "במשך  כך:  כתוב  פה 
לעתיד, שני הצדדים מסכימים, כעניין של שעת חירום, שלוועדת שביתת הנשק 
תוספת  באה  לזה  לארץ–ישראל".13  האמיגרציה  בשאלת  לטפל  הסמכות  תהיה 
רשמית  הבטחה  נקבל  אנחנו  האחרון:  הנוסח  כאן  גם   - פה  שבעל  תורה  של 
של ה–Truce Commission ]ועדת שביתת הנשק[, שהיא תכניס לארץ–ישראל 
במשך התקופה הזאת: אל"ף, 1,500 יהודים לחודש מאירופה: בי"ת, את כל אנשי 

קפריסין14 בתקופת שביתת הנשק. אני לא מגיב. אני רק מוסר את ההצעה.
סעיף 12 דן על המקומות הקדושים )קורא באנגלית את הסעיף(.

סעיף 13 אומר, שהסוכנות היהודית לא"י והוועד הערבי העליון מרכיבים יחד 
לדאוג  ושמתפקידם  צד  מכל  הנשק, שמורכבת שלושה–שלושה  מועצת שביתת 

לביצוע שביתת הנשק ולבוא לעזרה לוועדת שביתת הנשק במילוי תפקידיה.
סעיף 14 - על תקופת שביתת הנשק. זה לשלושה חודשים, אבל זה נמשך גם 

הלאה, אלא אם כן נותנים הודעה למפרע בהקדם של חודש אחד.

סעיף 11 בנוסח האחרון )תמו"ד, עמ' 832(.  13
בתקופה אוגוסט 1946-מאי 1948 כלאו שלטונות המנדט הבריטי את המעפילים לא"י במחנות   14
מפעל  ספינותיהם.  על  השתלטו  התיכון  בים  הבריטי  הצי  שאוניות  לאחר  בקפריסין  מעצר 
ההעפלה - ארגון המעפילים, רכישת כלי השיט והפיקוד עליהם בוצעו בידי "המוסד להעפלה 
ולבריחה", שהיה זרוע של ה"הגנה". בשיא תפוסת מחנות המעצר עלה מספר העצורים על 

30,000. בשלב הנוכחי היה מספרם כ–24,000.

ומבלי פגיעה והשפעה על  סעיף חמישי אומר: "במשך תקופת שביתת הנשק 
המיבנה הממשלתי הישן של ארץ–ישראל, השלטונות או הרשויות הקיימים - ערבים 
אלה  שלטונות  בהם  אשר  בשטחים  זמני  נשק  שביתת  כמשטר  יפעלו   - ויהודים 

שולטים עכשיו, והם יבטיחו זכויות מלאות ושוות לכל תושבי השטחים האלה".
יש  כאן קבלת העובדה שקיימים שלטונות. שנית,  יש  אומרת,  זאת  ראשית, 
כאן קבלת העובדה ששלטונות אלה הם טריטוריאליים. אפשר לפרש את זה שזאת 
מינהלת העם. שלישית, יש כאן הקפאה. זאת אומרת, קודם כל - אישור הדדי. 
הערבים מאשרים את זה ליהודים והיהודים מאשרים את זה לערבים. יש כאן הסכמה 
הצדדים[  ]לשני  להם  שאסור  אומרת,  זאת  הקפאה.  כאן  יש  יימשך.  הזה  שהמצב 
להרחיב את תחומי השלטון. רביעית, יש כאן נקיבת שם לדבר. זאת אומרת, הם 
יפעלו לא כאיזה דבר אשר מקשר את העניין לכ"ט בנובמבר. זה לא אֹורגן אשר 
 "Temporary Truce Regime" יכול לשאוב את סמכותו מכ"ט בנובמבר, אלא זה
]משטר הפוגה זמני[. השלטון הזה לא יפעל רק להבטחת שביתת הנשק, אלא בכל 

מיני עניינים. זה משטר שביתת נשק ולא משטר לשביתת נשק.
שלהם  הראשון  הנוסח  לנו.  חיובי  סעיף  הוא  הזה  הסעיף  שלהם,  בתפיסה 
היהודיים  החיים  על  לשליטה  ההכנות  את  ימשיכו  היהודיים  "השלטונות  היה: 
בארץ–ישראל והשלטונות הערביים ימשיכו את ההכנות שלהם לשליטה על החיים 
הערביים בארץ–ישראל". זה היה מושג של הכנות ושלטון על חיים. זאת אומרת, 

על אוטונומיה פרסונלית ולא על שיתוף. אחר כך הם הגיעו לזה.
אחר כך הסעיף השישי האומר: "לא ייעשו שום צעדים על ידי השלטונות 
בחלק  או  ארץ–ישראל  בכל  ריבונית  מדינה  על  להכריז  והיהודיים  הערביים 

מארץ–ישראל, וכן לא יבקשו הכרה בינלאומית לעצמם".
עכשיו באים סעיפים של משטר התקופה הזאת - איך תתנהל הארץ במשך 
התקופה הזאת. הסעיף הראשון הוא לגבי שיתוף פעולה בין השלטונות היהודיים 
והערביים. שני העמים - היהודי והערבי - מסכימים שוועדת שביתת הנשק של 
לגבי  והערבים  היהודים  בין  הפעולה  שיתוף  ואת  היחסים  את  תסדיר  האו"ם12 

שמירת הביטחון ולגבי השירותים הציבוריים החיוניים.
אחר כך יש סעיף, שוועדת שביתת הנשק של מועצת הביטחון תקבע, תסדיר 

את חופש התנועה בארץ - מה פוגע ומה לא פוגע בחופש זה.
אחר כך יש סעיף על דבר החזרת העקורים למקומותיהם - לא רק ערבים - 
אלא גם יהודים נעקרו, אלא אם כן ועדת שביתת הנשק תחליט שהחזרת מישהו 

ועדה שמונתה בידי מועבי"ט ב–23.4.1948 לשביתת נשק בא"י. כונתה גם "ועדת ההפוגה"   12
ו"ועדת הקונסולים". בראש הוועדה עמד קונסול בלגיה בי-ם ז'אן ניבנהויז. חבריה האחרים 

קונסולי ארה"ב וצרפת בי-ם )ר' תמו"ד, עמ' 671(.
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כל היועצים האלה - הם אינם חשים את הדברים. בשבילם זה רק עניין של סטטוס 
וזכות פורמלית - )ד. בן-גוריון: פה מדובר על כך מהי עמדת אמריקה( - הם אמרו 
שהכוונה הזאת, בדרך כלל, מעמדה מעורער. הייתה תקופה שהיא התחזקה. היא 
המאורעות  לאור  בארץ,  המצב  על  צבאית  דעת  חוות  עכשיו  יש  נחלשה.  עכשיו 
האחרונים,18 שהיא מאוד חיובית ושהיא למורת רוח רבה לאנשי ה"סטייט דפרטמנט" 
המושבעים. במשרדי הממשלה יש חוות דעת של המומחים הצבאיים שלה על המצב 

בארץ, לאור מה שקרה ועל הסיכויים, והיא חיובית לנו, כפי שכבר אמרתי.
איזו  יעלה על הדעת, שלפני הבחירות תהיה  רואים כדבר שלגמרי לא  הם 
נגיׂשה כלשהי ב"מגבית". אשר לסיכויים יותר רחוקים של הסדר או אי–הסדר 
- מובן שהכל ייתכן, אבל הם גם את זאת רואים כאפשרות רחוקה, ובדרך כלל 
הם סבורים שאם אנחנו ננקוט עמדה מסוימת ונצליח ליצור עובדות לעזרתה - 

ממשלת ארה"ב תסתגל לעניין הזה ביתר חשק או בפחות חשק.
יותר  אצלי  נעשתה  פגיעה  בעד  המחיר  את  לשלם  מוכרחים  אנו  אם  השאלה 
צירוף  מכל  לפני שעזבתי.  בניו–יורק  כפי שהיה  העניין  מוסר את  אני  מפוקפקת. 
עניין הפלישה הרבה פחות חמור  נראה  ושהופיעו בעיתונות,  לנו,  הידיעות שהיו 
משהוא נראה עכשיו בארץ. היה רושם שיש לפקפק מאוד אם "הלגיון הערבי" יצא 
במלחמת תנופה, ושיש לפקפק מאוד בנכונות מדינית ערב לשלוח צבאות סדירים.

האנשים המטפלים בדבר עשו בינתיים הכל, כדי לרופף את העמדה היהודית 
הם, למשל,  היהודית.  החזית  בדרך של מלחמת עצבים, להבקיע פרצות בתוך 
הפיצו שמועה שאני הסכמתי לדבר זה. כתבתי מייד מכתב ]הזמה[ בעניין זה.19 
הם השיגו מפרוסקאואר הסכמה לשביתת נשק. הם הצליחו להשיג הסכמה לכך 
מלהמן, ובכוח הדברים האלה השיגו ברכה מהנשיא. הם הביאו את להמן לנשיא, 

והוא יצא ופירסם הודעה שהוא מסכים.
השתמשתי בשבת כדי לטוס לוושינגטון ולראות את מרשל. היו לי ספקות אם 
ללכת אליו, כי לא רציתי לתת לו הזדמנות להציג תנאים ולדבר פסקנית. הוא 

ידע שאני יוצא לארץ. אולם דעת חברים אחדים הייתה שיש ללכת אליו.
וחצי. אמרתי, שכל הזמן התאמצתי להבין היטב  השיחה איתו נמשכה שעה 
את עמדת ארה"ב מתוך הערכתנו את חשיבות הגורם הזה ורצוננו להיות איתו 
ביחסי ידידות, והתאמצתי לראות עד כמה נוכל אנחנו לסגל את עמדתנו לעמדת 
חמורה  טעות  זו  תהיה  אולם  יסודיים.  יהודיים  עניינים  להפקיר  מבלי  ארה"ב 
לראות בעובדת השתתפותי בשיחות אלו איזה הסכמה–שהיא לעניין זה. להיפך, 

הכוונה ל"מבצע נחשון", שהחל אור ל–3.4.1948 וסימן נקודת מפנה במלחמה - כוחות ה"הגנה"   18
עברו מאז ממיגננה למיתקפה.

מכתב מ"ש למרשל 7.5.1948, ר' תמו"ד מס' 480; גם מ"ש למרשל 29.4.1948, שם, מס' 428.  19

אני רוצה עכשיו קצת לחזור אחורנית. אלו היו ימים לא קלים בכל הפרשה 
הזאת. היו ימים לא קלים בייחוד לי, כי עמדת רובם של החברים באמריקה היתה 
נגד הדבר הזה, אבל עם סייג אחד ברור שבעניין זה: אם הטוב של שביתת הנשק 
מכריע נוכח הסכנות הצבאיות - על זה יש להחליט בארץ–ישראל. כלומר, אם 
הסכנה של הפלישה היא גדולה, אז בארץ צריך להחליט על זה. אני לא יכולתי 
שאני  זמן  כל  הארץ.  כאיש  זו,  בשאלה  דעתי  את  מלהביע  עצמי  את  להגביל 
חשבתי, שמצד אחד אנחנו עומדים בפני סכנה חמורה מאוד של פלישה, ומצד 
שני, לפני זה, שזה ]שביתת הנשק[ יאפשר לנו למעשה לקיים ולפתח את השלטון 
העצמי הנוכחי, אמרתי לעצמי: אולי נצטרך לחפש איזו דרך להגיע איתם לידי 
הסכם בעניין זה: אל"ף, כדי להימנע מסכנת פלישה. בי"ת, כדי לנצל את תקופת 
שביתת הנשק להתכוננות. גימ"ל, כדי לא לסכן סיכון חמור מאוד את יחסינו 
עם ממשלת ארה"ב. אבל ]כל זה[ עם סייג אחד ברור, שבעניין זה אם הטוב של 
שביתת הנשק מכריע נוכח הסכנות הצבאיות - על זה יש להחליט בארץ–ישראל. 

כלומר, אם הסכנה של הפלישה היא גדולה - אז בארץ צריך להחליט על זה.
נתערערה  האחרון.  מהדבר  אתחיל  התפתחות.  אצלי  חלה  זה15  בעניין  אבל 
אצלי מאוד מאוד ההכרה, שאנחנו באמת עלולים לסכן את יחסינו עם ממשלת 

ארה"ב. לא אומר שהיא חלפה. אבל היא נתערערה מאוד.
אני חוזר לנימוק הראשון. השאלה היא אם באמת הדבר היה נשקל היטב וזוהי 
עמדה קבועה במסמרות אצל ממשלת ארה"ב והיא מוכנה - ויהי מה! - לפעול 
בכיוון זה ולהוציא לפועל את כל האיומים שלה, או שיש לראות את זה כניסיון 
של קבוצה, או של אסכולה ידועה בתוך ממשלת ארה"ב, להגיע לתוצאה שהיא כל 
הזמן חתרה אליה ועל ידי זה להציל את מעמדה ואת סמכותה המוסרית והפוליטית 
בפנים. ואז, אם היא מצליחה - אז גם מרשל והנשיא יסמכו את ידם על זה; אבל אם 
לא תצליח - אז תעמוד שאלה אחרת: איזו עמדה לקבוע. ואז ישנה דיסקרדיטציה 

של הקבוצה הזאת, וממשלת ארה"ב רשאית לפעול.
דעת המשקיפים מקרב חברינו בוושינגטון - קבוצה הידידים שלנו כמו בן 
כהן16 ואוסקר גאס,17 ודעת כמה יהודים טובים בפנים, בתוך ה"סטייט דפרטמנט", 
שהם לא פקידים מכריעים אבל יש להם אפשרות לראות מבפנים - דעתם היא 

לא לוותר ולא לירוא.
עם כל הכבוד והאמונה והרצון, אני רוצה לציין הגבלה אחת יסודית שחלה על 

של הסכמה לשביתת הנשק, ובמשתמע לדחיית ההכרזה על המדינה.  15
בנימין כהן. נציג מחליף במשלחת ארה"ב לחלק הראשון של העצרת הכללית השלישית של   16
האו"ם. יועץ למחמ"ד. לאחר מל"ע-1 שימש יועץ לנציגות הציונות במשא ומתן על ניסוח 

המנדט הבריטי על א"י.
אוסקר גאס, יועץ כלכלי של הסוה"י בוושינגטון ואח"כ בנציגות ישראל שם.  17
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חוזרים להחלטה הקודמת, אשר ממילא כבר מתגשמת והולכת".
והוספתי: הקצב של העברת השלטון בארץ הולך ומואץ מיום ליום, הן מבחינה 
השטח והן מבחינת התפקידים. כל מנהיגות שתנסה לשבור עכשיו את התנופה 
הזאת - תטואטא מהבמה. אין זו שאלה של פופולריות. אנחנו לעיתים קרובות 
בלתי פופולריים. השאלה היא מהם צורכי החיים ומה עומד בניגוד חמור אליהם. 
ידנו לא תוכל לעשות את הדבר הזה. אנו נדרשים לדחות את העצמאות במו ידינו, 
 ,"truce regime" בלי כל ערובות. אנו נדרשים להסכים לשלטון זמני שייקרא
לגבי זה  דבר  של  פירושו  מההחלטה.  עצמנו  את  לנתק  להסכים  אומרת   זאת 
יהיה השלטון על  העלייה - סטטוס קוו. אנחנו נדרשים להסכים שמ–15 במאי 
לנו מספר אנשים  תיתן  אומנם  זרה, אשר  בידי רשות  בידינו אלא  לא  העלייה 
מכובד מאוד, אבל היא תהיה השלטת. זאת אומרת שהחוקים הקיימים נשארים 

בתוקפם, שכל ההכנות שעשינו בטלות, שהלגיטימציה איננה בידינו.
זה ש'הלגיון  יותר מדי על  סומכים  הוא אמר: "אתם  לוווט.  ויכוח עם  היה 
הערבי' לא יפגע בכם, שתבואו לידי הסכם עם עבדאללה.21 תתחיל פלישה ותהיו 

בצרה - אז אל תבואו אלינו בטענות".
את  היטב  מבין  אני  בזיכרוני.  נחקק  שאמרת  מה  "כל  לבסוף:  אמר  מרשל 
משקל הנימוקים האלה. לא לי לייעץ לכם מה לעשות. אבל אני רוצה לומר לכם 
כאיש צבא: אל תסמכו על היועצים הצבאיים שלכם. הם עכשיו אחרי ניצחונות. 
מה יהיה אם תהיה פלישה ממושכת? איך זה יחליש אתכם? היה לי ניסיון בסין. 
ברגע הראשון היה ניצחון קל ]ללאומנים[. עכשיו נלחמים כבר שנתיים. הפסידו 
את מנצ'וריה. אך אם יתברר שאתם צודקים ותקימו את המדינה היהודית, אהיה 

מאושר. אבל זוהי אחריות חמורה מאוד".
אמרתי לו, שאנו מעריכים מאוד את חוות דעתו ואם נקבל החלטה אחרת - זה 

לא מפני שלא התחשבנו בשיקול דעתו.
הצפונית  באמריקה  זה  כך  עצומה.   - התאריך22  לקראת  בחו"ל  המתיחות 
בעיתונות  גם  ביהדות.  רק  לא  ביוון.  גם  מקום,  בכל  באירופה,  וגם  והלטינית 

העולמית המתיחות גדלה והולכת.
ההרגשה באו"ם, שבינתיים הם מוציאיס את זמנם לריק, אינם מגיעים לידי 
שום מסקנה ושלא כדאי להם עכשיו להיכנס. מוטב לסחוב עד ה–15 במאי - יראו 
איזה מאמץ  האחרון תעשה אמריקה  הנמנע, שברגע  מן  לא  יעשו.  היהודים  מה 

ירדן  של  הראשון  מלכה   .1946-1921 עבר–הירדן  אמיר   .)1951-1882( חוסין  בן  עבדאללה   21
1951-1946. נרצח בידי מתנקש פלשתיני בירושלים.

14 במאי 1948 - יום סיום המנדט הבריטי, שנקבע תחילה ע"י האו"ם ל–1 באוקטובר, אך   22
היהודית  ההנהגה  חייבה את  המועד  הקדמת  בריטניה.  ע"י ממשלת  נחרצת  בהחלטה  הוקדם 

לקבל החלטה ברורה על מעמדו המדיני של היישוב מכאן ואילך.

נוכל  אם  הספק  גבר  ארה"ב,  לעמדת  דאגתנו  גדלה  נמשכו  שהשיחות  במידה 
להגיע ללשון משותפת מבלי להפקיר עניינים יסודיים, ואני מוצא את עצמי הרבה 

יותר רחוק מתקווה זו מאשר בשיחות הראשונות.
אם  ארה"ב?  ממשלת  רוצה  מה  ונוקבת:  יסודית  אחת,  שאלה  ישנה  אמרתי: 
ממשלת ארה"ב רוצה באמת ובתמים שתקום מדינה יהודית ונכונה לסייע לה, אלא 
שהיא רואה קשיים ומנסה למצוא דרך לסלקם בצורה זו או אחרת - זה עניין אחד. 
אולם אם לא ברור שממשלת ארה"ב רוצה במדינה היהודית, או אם אין היא רוצה 
בכך, וההצעה הזאת איננה אלא שלב לדחות את המדינה היהודית על מנת לבטלה 

לחלוטין - אז זה עניין אחר לגמרי ואין תקווה להסכמתנו.
לא באה ]מצד מרשל[ תגובה חיובית לעניין זה, ואז אמרתי: אנחנו עומדים על 
סף הגשמת התקווה של מאות שנים, של גמר ביצוע של מפעל אשר דורות השקיעו 
בו את מאמציהם. אנו מרגישים שהדבר הזה הוא בידינו. בשבילנו להסכים לדחייה 
פירושו   - יקום  הזה  הדבר  הדחייה  שלאחר  ביטחון  איזה  שיהיה  מבלי  כלשהי, 
נוכל  כזה בפני ההיסטוריה העברית, שאנחנו בשום אופן לא  דין  להתחייב על 
לעמוד בו. ממשלת ארה"ב לא עזרה לנו להקים את המדינה - היא עזרה לנו רק 
על ידי הצבעתה באו"ם ]ב-29.11.1947[ ואנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד. זה 
לא יישכח. אבל את המלחמה שהייתה לנו בארץ עשינו יחידים וללא עזרה. כאשר 
ניתנה לנו.  ניתן לנו. כאשר ביקשנו הדרכה צבאית - לא  ביקשנו נשק - לא 
כאשר ביקשנו לוחות שריון בשביל אוטובוסים - גם זה לא ניתן. יש מכתב חתום 
על ידי מרשל עצמו, שאי–אפשר לתת מפני שגם על זה חל האמברגו.20 אנחנו 
הגענו למה שהגענו בכוחותינו–אנו בלבד. עכשיו אין שאלה של עזרה של ארה"ב. 
יש רק שאלה של מניעת הפרעה. ממשלת ארה"ב רוצה להפריע על ידי הדבר הזה 
ודחיית ההכרזה[ להקמת המדינה היהודית. אנחנו חושבים שיש  ]שביתת הנשק 
לסגת  ניסיון  'עשינו  לערבים:  לומר  יכולה  היא  טובות.  יותר  הרבה  דרכים  לה 
אינן  זה לא הצליח. האומות המאוחדות  דבר  בנובמבר, אבל   29 מההחלטה של 
מקבלות את הדבר. בינתיים באו המאורעות בארץ, חלה התפתחות שלמה, נוצרה 
מציאות חדשה לגמרי לא באשמתנו. לא נקפנו אצבע לעזור להם. מנענו עזרה 
שביקשו מאיתנו. אין אנו יכולים להתעלם מהמציאות הזאת ובלית ברירה אנו 

ב–5.12.1947 הודיע מחמ"ד על הפסקת הענקת רישיונות ייצוא של נשק מלחמתי מכל הסוגים   20
למזכיר  המפלגות  משתי  חברי  שלושים  של  מחאה  למכתב  בתשובה  ולא"י.  ערב  לארצות 
המדינה, שטענו כי האמברגו על ייצוא נשק וציוד צבאי יפגע רק ביישוב היהודי בא"י, השיב 
הספקת  אומנם  לא"י.  נשק  מלשלוח  תימנע  בריטניה  ממשלת  גם  כי  ב–12.4.1948,  מרשל 
נשק למדינות ערב תימשך בהתאם לחוזים הקיימים בין בריטניה ובין מדינות אלה, אך אין 
ממשלת הוד מלכותו מניחה שיהיה שימוש בנשק זה בא"י )אילת, המאבק על המדינה 2ב עמ' 

.)501-499
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שהמלחמה תחליש גם את היהודים וגם את הערבים. אולי קודם היו סבורים שרק את 
היהודים, עכשיו הם מבינים שגם את הערבים. הם מוכנים עכשיו גם להביא בחשבון 

אפשרות שהמדינה היהודית תקום בשטחה כפי שהוחלט ואולי קצת יותר.
מכל ההצעות שנשמעו באו"ם איזה מוצא למצוא מן הסבך עכשיו, אז אם לא לחשוב 
את הדרך הרוסית, שהיא הדרך הציונית הגמורה, הצעת האנגלים היא היותר מתקבלת 
על הדעת. קריץ' ג'ונס27 הודיע בוועדת המישנה ]של עצרת האו"ם[, שקיימת העובדה 
של חלוקה. מוכרחים לחשוב עכשיו על עיכוב התהליך. היהודים חיים כבר בהרגשה 
שהם אחראים לשלטון. השאלה היא מה יעשה האו"ם כדי לשמור על איזו סמכות 
שלו בעניין זה. לכן הוא מציע להקים ועדה, אשר צריכה לדעת למפרע כי מעמדה 
יהיה צנוע מאוד ולא תבוא בתביעות יתרות. הוא קובע לה שני תפקידים: לשמש כלי 
קיבול למסירת אותם הנכסים שאחרת לא יהיה יורש להם. לשמש חוליה מקשרת בין 
היהודים והערבים או בין שתי המדינות במידה ששני הצדדים יזקקו לחוליה כזו, לבל 

ייווצר מצב ששניהם יהיו מוכנים להתפשר ולא תהיה חוליה מקשרת.
עם  נשק  שביתת  של  צירוף  שהיא  גרועה,  יותר  הרבה  צרפתית,  הצעה  יש 

משטר נאמנות זמני. ויש ההצעה האמריקנית.
יש נטייה כללית להיאחז בהצעה של קריץ' ג'ונס. היו מוכנים ללכת עם אמריקה, 
אבל רואים את הצעתה כלא רצינית ואת הצעת קריץ' ג'ונס כקרובה יותר למציאות.
בעולם יש עכשיו רושם מופרז מניצחונות הצבא שלנו. מאוד סייעו לזה מזכירות 
האומות המאוחדות ודר' אסקרטה28 שחזר מירושלים, וגם האנגלים. מדברים על 

מדינה יהודית ולא חושבים על הטריטוריה. היא נראיה להם כדבר קיים.
מה  ושלב  שלב  בכל  שוקלת  אבל  בנובמבר,  הכ"ט  להחלטת  נאמנה  רוסיה 
עשוי   - מדי  יותר  יתעקשו  הם  שאם  חושש  שאני  להם  אמרתי  לעשות.  אפשר 
מתגלה  בייחוד  גרומיקו29  מצד  זאת.  הבינו  הם  הצרפתי.  לתכסיס  לסייע  הדבר 
יותר ויותר הבנה לגופם של עניינים, יותר מאשר לפורמולות, מה שאין כן מצד 
שמאיימים  להם,  אמרתי  הנשק.  לעניין  עמדה  נקט  לא  הוא  למשל,  צרפקין.30 
גרומיקו  הדבר.  את  הבינו  הדולרים,  בעיית  וישנה  כלכליות  בסנקציות  עלינו 

ארתור קריץ' ג'ונס )1964-1891(. חבר פרלמנט מטעם "הלייבור". שר המושבות 1948-1946.  27
פּבלו ַאְסַקַרֶטה. מדינאי ספרדי, סגן מזכיר ועדת האו"ם לא"י )ועדת הביצוע(. ראש קבוצת   28

החלוץ של הוועדה בא"י מרס-אפריל 1948.
באו"ם  בריה"מ  נציג  מ–1939.  בוושינגטון  בריה"מ  שגריר   .)1989-1909( גרומיקו  אנדרי   29
ההצבעה  לקראת   .1985-1957 חוץ  ושר  בלונדון  שגריר  החוץ,  סגן שר  אח"כ   .1948-1946
על תוכנית החלוקה בעצרת האו"ם ב–29.11.1947, נשא נאום רב–רגש על זכות העם היהודי 

למדינה משלו על רקע השואה. 
ֶסמיון ַצַרְּפקין. ציר יועץ בשגרירות בריה"מ בוושינגטון. נציג בריה"מ בעצרת או"ם השנייה   30

ובמועצת הנאמנות.

נמרץ להעביר משהו בחיפזון באו"ם, להעמיד אותנו בפני עובדה. אבל כל שעה 
חולפת הופכת את העניין יותר לעניין של הלכה ולא של מעשה.

יש בשבילנו שאלה רצינית מאוד כיצד אנו מנסחים את הצעד שאנו עומדים 
לעשות. אם אנחנו שומרים רק על הרוח של החלטות האו"ם, או שאנחנו במידת 
האפשרות שומרים גם על המסגרת. ברור שכשם שאנו מצווים למלא את החלל 
הפיזי שנוצר על ידי סיום המנדט והסתלקות השלטון, כך עלינו למלא את החלל 
המשפטי שנוצר על ידי אי–ביצוע ההחלטה מצד מוסדות האו"ם - מועצת הביטחון 
ועוד - נוצר חלל משפטי ומוצדק יהיה אם נמלא אותו. השאלה היא בשם העובדה. 
אנחנו כבר מניחים למפרע שהאו"ם לא יעשה דבר - אם כן, נעשה עכשיו מה 
שהיה מועד ל–1 באוקטובר. אפשר לנקוט גם בדרך זהירה יותר. למעשה, לא צריך 
היה לחול שום שינוי ב–15 במאי. לפי תוכנית האו"ם, ב–1 באפריל היתה צריכה 
באוקטובר  ב–1  הפינוי,  סיום   - באוגוסט  ב–1  הזמנית,  הממשלה  מועצת  לקום 
הקץ.  את  דוחקים  שאנחנו  עכשיו  לומר  יכולים  אנחנו  אולם  העצמאות.  הכרזת 
לי נראה, שאם אפשר למצוא דרך שאנחנו נכריז על ממשלה זמנית של המדינה 
היהודית כך שיהיה ברור, שפירוש הדבר הוא שיש מדינה עצמאית בארץ–ישראל, 
מבלי שנאמר במפורש שמהיום קיימת מדינה ריבונית עצמאית, ייתכן שזה יהיה 
צעד יותר נבון כדי לא לתת פתחון פה לטעון שבעטנו בהחלטת האו"ם ולקחנו את 
השררה בידינו23 - )ד. בן–גוריון: הזמן בוער. הוא בוער משני טעמים: אל"ף, מפני 
סכנת הפלישה שיכולה להיות בכל רגע. יכול להיות שבמידה ידועה היא כבר החלה. 
מחייבת  הסכנה  פלישה.24  לה  לקרוא  אפשר  עציון  גוש  על  הלגיון  של  ההתקפה 
פעולה ולא רק מצד אנשי הביטחון. בי"ת, מפני התאריך של ה–14.5. בווין25 הקדים 
לנו את העניין וביום שישי בערב מוכרח לבוא משהו. מה שלא יבוא, מחייב פעולה( 

- )א. קפלן:26 אני מבקש את שרתוק להוסיף בנוגע לאנגליה ורוסיה(.
אם אצטרך לנסח לעצמי את הקו האנגלי, אומר כך: אל"ף, הם נגד נאמנות. 
בעד  הם  דל"ת,  בארץ–ישראל.  מלחמה  בעד  הם  גימ"ל,  חלוקה.  בעד  הם  בי"ת, 
שביתת נשק רק מן השפה ולחוץ - מקווים שלא יצא מזה דבר. ה"א, הם סבורים 

מ"ש  נסוג  לא"י,  ערב  צבאות  פלישת  למנוע  עשויה  קבלתה  כי  שסבר  זו,  פשרה  מהצעת   23
המדינה  הקמת  על  בהכרזה  המצדדים  אל  והצטרף  תומכים  לה  קנתה  לא  כי  בהיווכחו  מיד 
לאלתר. אפשר שכאן שורש השמועה, שמ"ש התנגד להכרזת המדינה - שמועה שהעכירה את 
רוחו ימים רבים )ר' למשל יומ"א כרך ז', עמ' 2084; יעקב שרת, "משה שרת וההכרזה על 

המדינה", שוחר שלום, עמ' 295-277(.
גוש עציון לא נכלל בגבולות המדינה היהודית כפי שהותוו בחלטת 29 בנובמבר 1947.  24

ארנסט בווין. מראשי הלייבור. שר החוץ הבריטי בממשלת ה"לייבור" 1951-1945.  25
אליעזר קפלן )1952-1891(. יליד ביילורוסיה, עלה ב–1923. חבר הנה"צ וגזבר הנה"צ והסוה"י   26

1948-1933. שר האוצר הראשון.
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מ. שרתוק:  אני רוצה להוסיף פרט אחד לדוח שלי. בכלל לא מסרתי דעות חברים,37 
הזה בדבר הצעת הנשיא ועשרת הימים  ונודע העניין  היות  כי רציתי לקצר. אבל 
לסידור הדברים, אני רוצה שיהיה ברור מה היו השיקולים שלנו. זה היה ביום ב' 
לפני שבועיים. אז באו האמריקנים בהצעה בכדי להחיש את דבר הבירור על שביתת 
הנשק. הצעתם היתה זו: הנשיא ייתן את האוירון הפרטי שלו הנקרא "הפרה הקדושה" 
ובו יטוסו 4-3 נציגים שלנו ונציגי הערבים, וכן גם מישהו מהאמריקנים וייתכן שגם 
צרפתי ובלגי, כי ההרכב צריך להיות אחראי ורצו לשלוח הרכב אנשים בעלי קליבר 
גדול יותר. ההנחה היתה, כי היות והמיְסיה ]השליחות[ הזאת קשה, הרי עד שיחזרו 
האנשים - העצרת בינתיים נפסקת ומחכה. היות ויחסרו לה עשרת הימים, הרי שיש 
להחזיר לעצרת את הימים האלה, ולשם כך יש להאריך את מועד המנדט בעוד עשרה 

ימים. ואם אי–אפשר להאריך אותו "דה יורה", אז להאריכו "דה פקטו".38
בוועדה המייעצת היה רוב החברים בעד ניסיון של שביתת נשק. דעתי וגם 
להיות  מעוניינים  איננו  ציבורית,  מבחינה  שאנחנו,  כזאת  היתה  גולדמן39  של 
של  להצעות  דוגמטיים  להיות  גם  מעוניינים  ואיננו  "לא"  לומר  הראשונים 
עשינו  הארץ.  בכל  הפוגה  של  ימים  עשרה  יהיו  בינתיים  דפרטמנט".  ה"סטייט 
חשבון, שהבחורים ישנו וינוחו. בינתיים חשבתי גם שאולי יגיע משלוח אחד או 
שניים ]של נשק[. לפיכך רציתי שנענה: אל"ף, מסכימים להפוגה של עשרה ימים. 
דוחים את ההצעה של  גימ"ל,  בי"ת, לראות אפשרות של שביתת נשק בארץ. 
"הפרה הקדושה". אם יתנו אוירון אחר - נטוס בו. אם במשך עשרת הימים האלה 
יש שביתת נשק - אז יש. ואם לא - אז לא. אבל שיהיה ברור שב–15 במאי אנחנו 
פועלים לפי התוכנית, ואנחנו בשום ואופן לא נסכים להארכת המנדט ליום אחד, 
"דה פקטו" או "דה יורה". רוב ההנהלה היה נגד התשובה הזאת וניתנה תשובה: 
אם אתם רוצים לשלוח מישהו לארץ - זה עניינכם. אנחנו מיוצגים בארץ באופן 

מספיק ויש שם הנהלה שמכריעה בכל דבר.

לאחר דיון קצר, בהשתתפות השרים ב. שטרית40 וא. ציזלינג, ואלוף י. ידין, אמר מ"ש:

האפשריות מצוטטת רבות כ"פיפטי-פיפטי". ר' הע' 21 לעיל.  
ר' הע' 21 לעיל.  37

"דה יורה" - רישמית. הכרה "דה יורה", הכרה רישמית במדינה או בממשלה חדשה המחייבת   38
חילופי נציגויות. "דה פקטו" - בפועל. הכרה "דה פקטו" - הכרה בפועל שאינה מחייבת 

חילופי נציגויות.
הוהפ"צ  חבר  בגרמניה.  בצעירותו  ליטא.  יליד  ציוני.  מנהיג   .)1982-1895( גולדמן  נחום   39
מ–1929. חבר ההנה"צ מ–1934. מ–1935 בארה"ב. אחרי מל"ע-2 מילא תפקיד מכריע בתנועה 

הציונית העולמית והיה דברּה החשוב ביותר כלפי מנהיגי העולם. 
בכור שטרית )1967-1895(. משפטן ואיש ציבור. יליד טבריה. מ–1918 שרת במשטרת המנדט   40

ומ–1935 שופט שלום.

 - הודיעו מה שתחליטו  לנו:  הוא אמר  תמיד שואל שאלות להבהרה עמדתנו, 
)מ. בנטוב:31 האם הרוסים מוכנים להשתמש בווטו אם למועצת הנאמנות תובא 
הצעה של סנקציות? האם אפשר להבין, שהצעה זו מוסכמת על ידי הערבים? האם 
ישתמשו בסנקציות נגד הערבים? האם יש פירוש איזשהו למינויו של הילדרינג?( 
- לא דובר על זה. היה זמן שהם אמרו שלא ישתמשו בזכות הווטו. אשר להצעה, 
יצא שמי שלא יסכים לה יהיה האשם. דובר על סנקציות והסגר כלפי שני הצדדים. 
הם, האמריקנים, אף פעם לא איימו ביחס ל"מגבית". הפירוש למינוי הילדרינג 

הוא שזה ניסיון של הנשיא להשתחרר מהתלות במחלקת המדינה.
אני צריך להודיע לכם, שדר' וייצמן32 נגד כל דחייה מצידנו )מ. בנטוב: בהחלטת 
האו"ם יש שני תאריכים: הקמת מועצת הממשלה הזמנית שתפעל בפיקוח ועדת 
הולך  אני   - הביצוע; עצמאות גמורה ב–1 באוקטובר. לאיזה שלב אתה מתכוון?( 
מעבר לשלב הראשון ועד לחלק מהשלב השני - )מ. שפירא:33 אם נניח שהיהודים 
ו"הליגה הערבית" יקבלו את ההצעה, האם היא תמנע את עבדאללה מפלישה?( - 
מי  על  גם  סנקציות  להטיל  הביטחון  מועצת  יכולה  אבל  כך,  זה  פורמלי  באופן 
שאיננו חבר באו'ם - )א. ציזלינג:34 בעמדת אנגליה נשאר משהו סתום. אמרת: זה 
המוצא היותר טוב וקשרת את זה לקו פעולה( - הצעת קריץ' ג'ונס אינה מבטלת 

את ההחלטות מכ"ט בנובמבר. אמרתי שזה יכול להיוה מוצא.

פ. רוזנבליט ומ. שפירא מציעים דיון בסעיף "הפלישה" בהשתתפות ראש המטה.

הוחלט: להיכנס מיד לדיון על סכנת הפלישה והכנותינו לקראתה.

לאחר דיון בשאלת שביתת הנשק בי-ם, סקרו את המצב הצבאי אלוף יגאל ידין, ראש 
אגף המבצעים ורמטכ"ל בפועל, ישראל גלילי35 סגן שר הביטחון, ושר הביטחון ב"ג.36

מרדכי בנטוב )1952-1900(. מראשי הקיבוץ הארצי ומפ"ם.   31
חיים וייצמן )להלן: ח"ו(. אף שבשלב זה כבר לא כיהן בתפקיד רישמי בהסתדרות הציונית,   32
 ,1947 בשלהי  הבינלאומית.  בזירה  במעלה  ראשון  יהודי  כמנהיג  הרם  ממעמדו  איבד  לא 
לקראת הדיון בעצרת או"ם בדוח ועדת אונסקו"פ, יצא לארה"ב והשתלב במאמץ הדיפלומטי 

של המשלחת הציונית.
משה חיים שפירא )1970-1902(. מראשי הפועל המזרחי ואח"כ המפד"ל.  33

אהרון ציזלינג )1964-1901(. עלה עם משפחתו ב-1904. מראשי הקיבוץ המאוחד ומפ"ם.  34
נען.  וקיבוץ  העובד"  "הנוער  תנועת  ממייסדי   .1914 מרוסיה  עלה   .)1986-1911( גלילי  ישראל   35
מפעילי ה"הגנה" וראש המפקדה הארצית מ–1947. מראשי "התנועה לאחדות העבודה" מאז פרשה 

ממפא"י ב-1944. לימים ח"כ מטעם מפ"ם והתנועה לאחדות העבודה" ושר מטעם המערך.
יגאל  השיב  הזמן?",  במשך  יגדל  כוחם  אם  עמידתנו,  את  משער  אתה  "איך  ב"ג:  לשאלת   36
ידין: "השאנסים הם, לפי דעתי, מאוד מאוד שקולים". הגדרת ידין זו את תוצאות המלחמה 
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12.5.1948 ישיבת	הערב41	

סעיף ה': שביתת הנשק בירושלים.

נוכח הצעת המשלחת האמריקנית באו"ם להחיל שביתת  ה' התנהל  הדיון בסעיף 
נשק כללית בא"י לשלושה חודשים )עם אפשרות להארכתה(. משמעותה הברורה 
דנו בעירבוביה בשני  ישראל. המתדיינים  הייתה דחיית הכרזת מדינת  של ההצעה 
היו"ר  נפתח בדברי  בירושלים. הדיון  ושביתת נשק  נושאים - שביתת נשק כללית 

ב"ג. אחרי דברי שמונה מחברי המינהלת אמר מ"ש:

מ. שרתוק:  רציתי פשוט להעמיד את החברים בדיוק על העמדה שלנו כפי שקבענו 
אותה בלייק סכסס. כאשר הועלתה השאלה אם אנחנו מוכנים להיות שותפים להסדר 
מיוחד ביחס לירושלים בשטח הביטחון, אמרנו: "כן, וזה מוכרח לכלול את הדרך. 
אנחנו מעוניינים בדרך הזאת. אם הערבים רוצים לסלול דרכים אחרות - איננו 
לזה". אמרנו, שאנחנו חושבים לבלתי מציאותי שלא לכלול את העיר  מתנגדים 
העתיקה. זה צריך לכלול חופש גישה מהעיר העתיקה ואליה. העמדה של הערבים 
הייתה מלכתחילה שאי–אפשר לדבר על ההסדר בעיר העתיקה אלא על ידי הוצאת 
הם,  הארץ.  בכל  אלא  כולה  ירושלים  על  לדבר  ]ש[אי–אפשר  ה"הגנה",  ]כוחות[ 

לבסוף, ויתרו בעניין העיר העתיקה ורק תובעים את העניין של הסדר בכל הארץ.
ביחס לעניין הדרך הם טענו: "מה זאת אומרת. שהדרך תהיה חופשית? דרך 
זו איננה משמשת רק לירושלים. נניח שתהיה מלחמה מהצד הצפוני של הכביש 
והדרומי של הכביש, והיהודים יסיעו תגבורת לא לירושלים, אלא למקומות ההם, 

ואנחנו לא נפגע בהם? ואם תעבור שיירה עם אוכל - איך נכיר בזה?"
מבחינה תכסיסית לא ראיתי צורך להסכים לעמדה הערבית, אם כי היא נראתה 
לי הגיונית, ונשארתי בעמדתי. אני אמרתי שאם תהיה שביתת נשק בירושלים 
שאנחנו  דבר  של  פירושו  בכביש.  התנועה  את  יבטיח  לא  וזה  נוותר,  ואנחנו 
מסכימים שבעיר ירושלים, אשר בה שקט ושלווה, יהיה רעב. דרוש יהיה להם 
לחם ומים. אנחנו נצטרך אז לנסות להרעיב את ירושלים הערבית. זאת אומרת, 

שאנחנו גם כן נשים מצור. זאת אומרת שאנחנו נפר שביתת נשק.
אינני חושב, שצריך לשנות מהעמדה הזאת עכשיו. אבל צריך שיוכיחו לנו 

כיצד יישמר הביטחון על הכביש. ואם לא - אז זה לא מחייב אותנו.

בעקבות דברי מ. בנטוב וב"ג, המשיך מ"ש:

מתוך פרוטוקול ישיבת ההמשך בערב, סעיפים: ה'-ח'.  41

מ. שרתוק:  אני רוצה לומר להסברת הרוב. קודם כל, לא היתה אפשרות להתייעץ 
עם הארץ בשאלה הזאת. הצעה כזאת של אוירון לטוס לעשרה ימים לארץ - או 

שמקבלים או שאינם מקבלים אותה. כי בינתיים אם דוחים - אז זאת אמתלה.
האנשים שהתנגדו אמרו, שלו באה הצעה זו בחלל ריק - זה דבר אחר. אבל 
זה בא לאחר שהראו נוסח שני או שלישי של ההצעה. אומנם אנחנו לא הסכמנו, 
אבל ביררנו, העירונו ואמרנו דעתנו. ואם נקבל את זה - אז זה יתקבל כאילו 
באופן מוסרי אנחנו מתחייבים במסגרת הזאת ומחייבים את החברים בירושלים. 
כי גם אם טסים במטוס אחר של ממשלת אמריקה - אז זה מחייב משהו. לכן אמרו 
החברים: אנחנו סומכים על ההנהלה בירושלים, איננו יכולים להחליט בלעדיה. 

אבל אם להם נחוץ איש - ישלחו הם איש.

בדברי מ"ש אלה ננעלה ישיבת הבוקר.

מימין: אליהו אפשטיין, אנדרי גרומיקו, משה שרתוק
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מ. שרתוק:  )מתחיל לתרגם מן הכתב האנגלי את ההצעה הנ"ל לעברית(.

ד. בן–גוריון:  אנחנו צריכים תחילה לקבל החלטה פוליטית אם מכריזים אנו על 
מדינה - או איננו מכריזים עליה. מכריזים על ממשלה - או לא מכריזים. ואם כן, 
אז מוכרחים גם להגיד את השם - "ממשלה", "ממשלה זמנית" - ואז מודיעים שיש 
ממשלה זמנית ושיש מועצת ממשלה זמנית, ואז צריך להחליט אם אנחנו מקבלים 

את נוסח ההכרזה בישיבה זאת, או שמוסרים לוועדה קטנה להכין את הנוסח.

פ. רוזנבליט:  לפני שמוסרים את הדבר הזה45 לוועדה, נדמה לי שפה יש, בכל 
זאת, לקבוע כמה מסמרות. קודם כל, אני אומר, שהבסיס והרקע צריכים להיות 
ההחלטה של 29 בנובמבר. בקשר לזה יש חשיבות לטלגרמה של ניומן,46 אשר יש 
לפרש אותה, שהוא רוצה להכריז על המדינה לפני שבטלה ההחלטה של האו"ם.

ד. בן–גוריון:  זה לא בא בחשבון. יש כבר החלטה אצלנו, שנתקבלה בוועד הפועל 
הציוני,47 שהמדינה תתחיל לפעול ב–16 במאי עם גמר המנדט. זאת אומרת, עתה, 
לאחר ה–15 במאי. גם לאוטרפכט ורובינסון יוצאים מהנקודה הזאת. אחר כך עומדת 
השאלה אם להכריז על מדינה. שרתוק אומר: אולי להכריז על ממשלה, אבל לא 
רובינסון,  שאומנם  להגיד,  רוצה  אני  זה  עם  בקשר  ריבונית.  מדינה  על  להכריז 
בתזכיר שלו, כאילו עושה את הניסיון להבחין בין מדינה עצמאית לבין מדינה סתם. 
הוא אומר, שלמדינה עצמאית נגיע רק ב–1 באוקטובר.48 אבל, לפי דעתי, מבחינה 
 "independent state" להיות  יכול  כי  הגיוני.  בלתי  הוא  הזה  הדבר  משפטית 
ו"dependant state". כל זמן שוועדת הביצוע ייצגה כאילו את הריבוניות, יכולנו 
לתלות את הדבר בוועדת הביצוע. אבל בתוך חלל ריק מדינה יכולה להיות רק 
מדינה ריבונית, או שהיא איננה מדינה כלל. זאת אומרת, מבחינה משפטית אינני 

זו  נראה, שמדובר בטיוטת הכרזת המדינה שהניח השר פ. רוזנבליט לפני הנוכחים. טיוטה   45
שהיה  ומי  הכללית  העובדים  הסתדרות  של  המשפטי  היועץ  ברנזון,  צבי  עו"ד  בידי  נוסחה 
מתמחה במשרד עורכי הדין של פ. רוזנבליט. )על טיוטות קודמות ר' יורם שחר, "הטיוטות 

המוקדמות של הכרזת העצמאות", שם(.
עמנואל ניומן )1893-1980(. מנהיג ציוני אמריקני וממנהיגי הציונות הכללית. חבר הנה"ס, נשיא   46

הסתדרות ציוני אמריקה 1949-1947. בשנות ה–1940 נציג מדיני של הסוה"י בוושינגטון.
תיכון  ישראל  מדינת  כי  החליט  אביב,  בתל  ב–6.4.1948  בהתכנסותו  הציוני,  הפועל  הוועד   47
העם,  מינהלת  עליונים:  גופים  שני  והקים  המנדט,  משטר  תום  עם   15.5.1958 במוצאי 
 שמנתה 13 חברים )"הי"ג"( ובקום המדינה הייתה לממשלה הזמנית, ו"מועצת העם", שמנתה 

37 חברים )"הל"ז"(, שבקום המדינה הייתה ל"מועצת המדינה".
ב–29  או"ם  עצרת  החלטת  לפי  הערבית  והמדינה  היהודית  המדינה  להקמת  נקבע  זה  מועד   48

בנובמבר 1947.

)ד. בן–גוריון:  מ. שרתוק:  אנחנו כל הזמן חייבנו משטר בינלאומי כירושלים - 
הנאמנות  מועצת  אשר  בירושלים,  בינלאומי  משטר   - הכללי!(  מהסידור  כחלק 
מפקחת עליו, אבל זה לא נקרא "נאמנות". כאשר נוצר המצב שנוצר, ונתעוררה 
וליצור שם משטר ביטחון מיוחד,  השאלה אם אנו מוכנים להפריד את ירושלים 
הסכמנו שזה יכלול את הכביש. כאשר התעוררה השאלה במועצת הביטחון אם אנחנו 
מסכימים להסדר בינלאומי מיוחד לירושלים, הסכמנו ובעיקר שזה לא יעמוד בניגוד 
לתוכנית ]החלוקה[, אבל לא להתנות את זה. שוב התנגדנו, מטעמים פורמליים 
ופרינציפיוניים, וגם מטעם מעשי אחד, שזה ייקרא "נאמנות", אלא אמרנו שזה 
ייקרא משטר מיוחד לירושלים. אבל - שוב - אמרנו שזה צריך לכלול את הכביש 
וקו המים. לו היה כוח בינלאומי שהיה מפקח על הכביש וקו המים - היינו מסכימים. 

הדבר לא יצא לפועל, כי לא היה כוח בינלאומי לכך.

הדיון נמשך קצרות ולפי הפרוטוקול הסתיים ללא קבלת סיכום או החלטה כלשהם.

סעיף ו': ההכרזה על המדינה.

ההכרזה  בנושא  הצבעה  שקוימה  בלא  הסתיים  ו'  בסעיף  הדיון  גם  הפרוטוקול,   לפי 
ושוב  שוב  הדוברים  מעברי  עקב  ואי-סדירותו  ההיסטורית  חשיבותו  מפאת  גופא. 

מנושא ההכרזה על המדינה לנושא נוסח ההכרזה, מובא הדיון בסעיף זה בשלמותו:

פ. רוזנבליט:42  קודם כל, ישנה שאלה ששרתוק כבר העמיד אותה: האם ההכרזה 
צריכה להיות במסגרת החלטת או"ם או על רקע יהיה ועל בסיסה? ]כך במקור[ 
אני בעד מסגרת החלטת או"ם. זאת אומרת, אנחנו עומדים על הבסיס של הפיקציה 
החדשה, מה שהיום יותר מפיקציה, שההחלטה של או"ם מה–29.11 קיימת. רק היום, 
בשעה 11, קיבלתי הצעת ההכרזה אשר עובדה על ידי פרופסור לאוטרפכט,43 שזוהי 
אותוריטה בינלאומית גדולה ואולי האותוריטה הגדולה ביותר היום בשטח של החוק 
זו קיבלתי מצורפות את ההערות של רובינסון.44 אני  הבינלאומי. יחד עם הצעה 

רוצה להגיד, שגם הצעה זו מבוססת על החלטת האו"ם.

המפלגה  ממייסדי  ב–1931.  עלה  גרמניה  ציוני  מנהיג   .)1978-1887( )רוזן(  רוזנבליט  פנחס   42
הפרוגרסיבית. שר המשפטים הראשון.

סר הרש ַלאּוֶטְרַּפְכט )1960-1897(. יליד פולין. מ–1938 פרופ' למשפט בי"ל באוניברסיטת   43
קיימברידג'. אוהד הציונות. לטיוטות קודמות של המגילה ר' יורם שחר, "הטיוטות המוקדמות 

של הכרזת העצמאות", "עיוני משפט" כו, עמ' 523.
דר' יעקב רובינסון )1977-1889(. משפטן, דיפלומט והיסטוריון. יועץ משפטי של משלחת   44

הסוה"י לאו"ם ואח"כ של משלחת ישראל לאו".
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זה עוד אתמול ושלשום לָחָזק. אחרי מה ששמעתי משרתוק, אני חושב שזה לא 
נימוק מכריע. יכול להיות נימוק שני: שאי–הכרזה תמנע את הפלישה. היות ואינני 
מאמין בזה, אני חושב שצריך להכריז. עכשיו, על מה להכריז? אפשר להכריז על 
הקמת ממשלה מבלי לדבר אפילו על מדינה. ואני הייתי בעד זה שנכריז על הקמת 
הממשלה ולא לדבר על המדינה ולא על גבולותיה. זה נותן לנו אפשרות להודיע 
שהממשלה הזמנית עכשיו הוקמה. ואין צורך, לדעתי, לדבר על אימפליקציות של 
הקמת ממשלה. בהקמת ממשלה יש, לדעתי, אימפליקציות שונות ואפשר לפרטן 
או לא לפרטן. אני מתנגד לזה שנדבר על גבולות. הייתי מסתפק בזה שנכריז על 

הקמת הממשלה בלי מדינה.

ומינהלת  הזמנית,  הממשלה  מועצת   - העם  מועצת  מדינה.  בעד  ציזלינג:   א. 
העם - מינהלת הממשלה הזמנית. בטקסט של הפירסום יש להכליל מקסימום 
דברים מאלה הכלולים בהחלטת האו"ם מה–29 בנובמבר. איך לנסח את זה בעניין 
ולא צריך  "גבולות",  בֶטְרמין  ובעניין הריבונות? לא צריך להשתמש  הגבולות 
להשתמש בטרמין "ריבונות", אבל אפשר לומר את זה בצורה מפורשת ונוחה לנו 
גם כן על יסוד החלטת האו"ם. אם נאמר, למשל, שהמדינה העברית תהיה נכונה 
אמרנו  הרי  וכולי,  לכשתקום,  הערבית  המדינה  עם  ושיתוף  שלום  יחסי  לטפח 
בכך דבר שיש בו עניין הגבולות ולא מוזכרת המילה "גבולות". הוא הדין בעניין 
הריבונות. לא הכרזה, כי אם תביעה. אנחנו פונים אל מדינות העולם ואל אומות 
העולם בדרישה להכיר במדינה כבמדינה שוות זכויות במשפחת העמים ולהתקבל 
כחברה ולבקש את מלוא הסעד, וכולי. בצורה כזאת אפשר לנסח את המטרות 
אשר אנחנו רוצים בהן בהבלטה מפורשת של הבניין אשר לפניו אנחנו עומדים.
יש בהחלטת או"ם סעיפי קונסטיטוציה. אם כי אנחנו עכשיו איננו נותנים בכלל 
לעריכת קונסטיטוציה רבה, ואין לנו עניין בזה, אבל דווקא את הסעיפים עם 

התנאים אשר ישנם לגבינו - רצוי לנו להעתיק.

את   - העם  מועצת  את  נכנה  הזאת  בהכרזה  זה שאנחנו  נגד  אני  מ. שרתוק:  
הל"ז - בשם "מועצת הממשלה הזמנית". אם אנחנו רוצים להשתמש במונחים של 
ההחלטה, נשתמש בהם כהלכה ולא שלא כהלכה. זה שאנחנו משתמשים במונחים 
גורמים  אנחנו  קובעת,  שההחלטה  המשמעות  באותה  לא  אבל  ההחלטה,  של 
תחבולה,  איזו  פה  עושים  שאנחנו  החשד  את  עצמנו  על  מעלים  והיננו  בלבול 
תפעל  באוקטובר  ה–1  עד  באפריל  שמה–1  ֶנאמר,50  עיניים.  אחיזת  בזה  ויש 
והיא  זמנית  ממשלה  לפעול  תתחיל  באוקטובר  ב–1  הזמנית.  הממשלה  מועצת 

בהחלטת 29 בנובמבר, 1947.  50

מקבל את הארגומנטציה של רובינסון, אשר היא לגמרי מלאכותית. הוא גם אומר 
שהמדינה היהודית למעשה כבר קיימת לפי ההחלטה של ה–29 בנובמבר. לאוטרפכט 
טוען - מה שמאוד מתקבל על הדעת - שב–29.11.1947 הוחלט באופן שלא ניתן 
לערעור בזכותו של העם העברי להקים את המדינה. הדבר איננו מתערער גם על 
ידי כך שבינתיים היו קשיים, ושמישהו השתדל להכשיל את הדבר הזה. לדעתו, 
אנחנו רשאים וזכאים לעשות דבר כזה, אשר ועדת הביצוע למעשה צריכה הייתה 

לעשותו. אני חושב, כי את התיאוריה הזאת אנחנו צריכים לקבל.

לנסח את ההכרזה.  לה  ולמסור  בוועדה  אני מציע: אל"ף, לבחור  מ. שפירא:  
בי"ת, למסור לה גם לקבוע את סדר ואופן ההכרזה.

ד. בן–גוריון:  אני אומר: לא להגיד ]בהכרזה[ "במסגרת החלטת או"ם", אלא "על 
יסוד החלטת או"ם". לא לדבר על ריבונות ואי–ריבונות, אלא על מדינה. צריך 
לאשר את השם "מדינת ישראל". להודיע: "מעכשיו מוקמת מדינת ישראל". צריך 
ולא נאמר  ואם מודיעים על הקמתה אני מציע שנודיע  להחליט על הממשלה, 
"ממשלה יהודית", אלא "ממשלה של מדינה", ואם שם המדינה יהיה "ישראל", 
אז "של מדינת ישראל". אחר כך אני מציע שנגיד "ממשלה זמנית". יש לנו צורך 

בכך, גם מפני שיש לנו עוד מוסד שצריך להכריז על קיומו - מועצת העם.

פ. רוזנבליט:  יש שאלת הגבולות ואי–אפשר שלא לנגוע בה.

ד. בן–גוריון:  הכל אפשרי. אם נחליט פה שלא אומרים גבולות, אז לא נגיד 
אותם. אין שום דבר א–פריורי.

פ. רוזנבליט:  זה לא א–פריורי, אבל זה דבר משפטי.

ד. בן–גוריון:  משפט - זה דבר כזה שקובעים אותו אנשים.

פ. ברנשטיין:49  לפני שאנחנו קובעים איך וכיצד, מה כן להגיד ומה לא להגיד, 
עלינו להכריז אם להגיד או לא להגיד. יכולים להיות שני נימוקים שלא להכריז 
יסוד  על  שייתכן שהאמריקנים   - היום  שאנחנו שמענו  מה  אל"ף,  מדינה:  על 
הכרזה כזאת יטילו אמברגו על כסף ודברים אחרים למדינתנו. אני השבתי נימוק 

פרץ ברנשטיין )1971-1890(. מנהיג מפלגת הציונים הכלליים, כלכלן ועיתונאי. יליד גרמניה.   49
עלה ב–1936. עורך "הבוקר" 1946-1938. חבר הנה"ס 1948-1946.
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היורשת. יצאה ועדת הביצוע מהחשבון - ומועצת הממשלה היא היורשת. יש כאן צד 
חיצוני וצד פנימי - )מ. שרתוק: זה יכול להיות! הייתי רק נגד זה שמועצת ממשלה 
זמנית וממשלה זמנית ישמשו בעת ועונה אחת( - תהיה קיימת "הל"ז" בתור מועצת 
זמנית  ממשלה  רק  אומרים  אנחנו  ואם  אקזקוטיבה.  בתור  ו"הי"ג"  זמנית  ממשלה 
והכוונה רק ל"י"ג", אז בטלה המועצה של "הל"ז", וזה יעורר שאלה פנימית חמורה 
מאוד. נדמה לי, שבמצבנו היום זה לא יוסיף תוקף וחוזק לממשלה. אני, משום כך, 
זה. מה שדרשנו מוועדת  ועדת הביצוע אישרה את  מציע לקיים את הכל, כאילו 
הביצוע לאשר - אנחנו בעצמנו מאשרים שזה קיים, בטרמינולוגיה וגם כלפי חוץ - 
)מ. בנטוב: אתה מציע שזה יהיה המוסד של אפריל או של אוקטובר?( - של אפריל. 
בעניין זה אנחנו חייבים גם לעצמנו וגם לאחרים בהירות גמורה. לדעתי, אין כל 

סיבת שאנחנו עכשיו נסטה מן העניין הזה.

ג. מאירסון:51  נדמה לי, שלא יועיל לנו ואנחנו צריכים ללכת כל הדרך. אי–אפשר 
לעשות זיגזגים. צריך היה לקום איזה דבר ב–1 באפריל - ואיננו. הייתה צריכה 
להיות "ועדת ביצוע" - ולא הייתה ואיננה. ואנחנו מכריזים ונאלצים בעצמנו 
להכריז על הקמת המדינה. ואם אנחנו עושים את זה, אז צריך לעשות את זה עם 
כל פרטי הפרטים. ומדינה אצל כל הגויים יש לה ממשלה, ולמדינה שלנו צריכה 
להיות ממשלה. אולם היות ולא היו בחירות - הרי זאת צריכה להיות ממשלה 
זמנית. אינני מציעה לבטל את הגוף הזה. אני מקבלת את דברי משה רק במובן 
אסתטי. נקרא לזה "ל"ז" או איזה שם אחר, אבל לא במקום ממשלה - )מ. שרתוק: 
מועצת המדינה!( - אני בעד זה שעם ההכרזה על המדינה לא ייתכן שלא נפנה אל 
או"ם שיכיר בה. צריכה להיות בקשה ופנייה אל האומות שהן תכרנה בה. ללכת 
צעד אחד ולהסס זה לא יועיל לנו. נדמה לי, כי לזה מחכה העולם. ואם תהיה 

הכרזה - עלינו לעשות את הדבר בשלמות.

א. ציזלינג:  לא איכפת לי אם יקראו לזה "מועצת מדינה" או "מועצת ממשלה". 
אבל אני סובר שמצרפים אפריל לאוקטובר. בעניין הפנייה להכרה, זה בהחלט 
נשען על ההחלטות של או"ם. אנחנו יכולים גם לצטט בדיוק את הנוסחה שכתובה 
בעניין זה, שגם אחת המדינות מן השתיים, אם היא תקום, היא יכולה להתקבל על 
ידי או"ם. ביקשתי רשות הדיבור גם לשאלה מה עכשיו המצב לגבי ועדת הביצוע 

והידיעות על כך שיו"ר הוועדה חוזר לארץ–ישראל?

גולדה מאירסון )מאיר( )1978-1898(. ילידת רוסיה, ומ–1906 בארה"ב. עלתה ב–1921. חברת   51
הוה"פ של ההסתדרות ומ–1936 בראש המחלקה המדינית שלו. מילאה את מקום מ"ש בחודשי 

מעצרו בלטרון ב–1946. שרת העבודה מ–1949 ולימים רה"מ.

תארגן את הבחירות, אלא שאנחנו מקדימים את השלב של ה–1 באוקטובר ל–15 
 במאי, מפני שההנחה שעליה הושתתה ההחלטה הייתה שממועד ה–15 במאי עד 
ה–1 באוקטובר הדבר יהיה בידי ועדת האו"ם ]ועדת הביצוע[ ומועצת הממשלה 
את  יורשים  ואנחנו  להקדים  מוכרחים  או"ם,  ועדת  ואין  והיות  תחתיה.  תפעל 
המנדט ישר ולא באמצעות ועדת או"ם, ולכן אנחנו עכשיו ממשלה זמנית. לא 
ייתכן שתהיה מועצת ממשלה זמנית וממשלה זמנית בעת ועונה אחת. שלב אחד 
נשמט בגלל הכישלון של האו"ם. וכאשר אנחנו קוראים "מועצת ממשלה זמנית", 
יוצא כאילו אנחנו מחפשים לנו אחיזה בהחלטה, אבל יש בזה איזו תרמית, כי 
אם אנחנו משתמשים במונח מסוים אז הגוף הזה צריך להיות מועצת הממשלה 

הזמנית, או שהאורגן האקזקוטיבי שלה ]כך במקוטע במקור[.

א. קפלן:  אני, בדרך כלל, מסכים לגישתו של ציזלינג. אני רק רוצה להוסיף 
הערה אחת. הייתי מציע שבהכרזה נודיע שאנחנו מוכנים לשתף פעולה עם או"ם 

לביצוע החלטת ה–29 בנובמבר.

ב. שטרית:  אני בעד מדינה ואני מסכים לדברי משה, שהיות ואין "ועדת ביצוע", 
אנחנו היורשים את המנדט ואנחנו שואבים את כוחנו מעצמנו. ביחס לגבולות אני 
מסכים עם רוזנבליט, מפני שלא ייתכן להכריז על סמכות ידועה מבלי לתחום 
את תחומי הסמכות. זה יכול להכניס אותנו לתסבוכת. ערבי ]ארץ–ישראלי[ מחויב 
לא. מה שמפרסמת  או  נופל תחת סמכות של המדינה העברית  הוא  לדעת אם 
מדינה - זה חוק בתחומי המדינה. מה שמפרסם גורם בינלאומי, שעדיין לא ניגש 
לממש את מה שהחליט עליו - זה יכול להתפרש כחוק. לכן, כאשר קמה מדינה 

היא מכריזה על תחומי גבולותיה.

מ. שפירא:  אל"ף, לא להזכיר גבולות. אנו מדברים על יסוד החלטה של או"ם, 
וכל אחד יודע מהי ההחלטה. בי"ת, לא לדבר על ריבונות או על בקשת הכרה מצד 
אומות העולם. זה יהיה דיון נפרד. לא נחוץ להיכנס עכשיו לאותו הסכסוך שכולנו 
חוששים לו. רק באותה הצורה שקפלן הציע זאת בנוגע לאו"ם - )א. קפלן: לא 

אל אומות העולם, אלא לאו"ם!(.

מחר,  בדעתי  להחזיק  מתחייב  אינני  עיון.  עוד  צריכים  שהדברים  ייתכן  רמז:   ד. 
אבל אני רוצה היום להציע, שנראה לי שצריך לפעול כאילו יש ועדת ביצוע והיא 
אישרה את הדבר, אלא שקרה הדבר שוועדת הביצוע יצאה. אבל בכל יתר הדברים 
להיות  יכולה  לא  הממשלה  מועצת  מדוע  רואה  אינני  קיימת.  ביצוע  ועדת  הייתה 
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עברי הכביש של ירושלים, וכל זה יהיה חלק של המדינה אם יספיק לנו הכוח. 
למה להתחייב?

שנית, לא להגיד שום דבר בהכרזה על כך שאנחנו מבקשים הכרה. זה יהיה 
תפקידה של הממשלה שתוקם. הממשלה תפנה לממשלות. עצם הדבר שמודיעים 
על עצמאות - פירוש הדבר שהעולם מתבקש להכיר בזה - )ד. רמז: מה נזק אתה 
הפנייה  נחוצה  לא   - רואה בזה שתהיה פנייה לאומות העולם להכיר במדינה?( 
להכרה. כרגע העולם מחכה להכרזה. כלומר, העובדה הפוליטית היא: מכריזים 

שהוקמה מדינה. יש מוקדם ויש מאוחר.
שלישית, אני שולל את הארגומנטציה של שרתוק בנוגע לשם של "מועצת 
זמנית", אם כי אני מוכן לקבל את ההנמקה. הכרחי להקים ממשלה.  ממשלה 
בלי זה זאת מילה ריקה. אנחנו מסתמכים, וגם נגיד את זה בהכרזה, שזה על 
שאלת  של  פיתרון  אל"ף,  דברים:  שני  היו  באו"ם  אבל  האו"ם.  החלטת  יסוד 
כלכלית  ואחדות  ערבית  מדינה  והקמת  עברית  מדינה  הקמת   - ארץ–ישראל 
וכולי. בי"ת, פרוצדורה מסוימת: פרוצדורה של ה–1 בפברואר, של ה–1 באפריל 
וועדת ביצוע. הפרוצדורה נתבדתה ואיננה קיימת. אולם, בגלל זה שהפרוצדורה 
לא קיימת, אנחנו לא חייבים בה. אבל עצם העניין של הקמת מדינה עברית וגם 
הקמת מדינה ערבית - זה מחייב אותנו. ואם או"ם יאמר כי צריכה לקום אחדות 
יהיה לנו כוח לתפוס - לא  ואם גם  כלכלית - אז הגבולות מחייבים אותנו, 
ידי זה שלא  נתפוס. אבל הפרוצדורה בטלה. היא בטלה לא על ידנו אלא על 
היה כוח גברא לאו"ם. והשם "מועצת ממשלה זמנית" זה חלק של הפרוצדורה. 
מותר לנו להשתמש בזה ואין בזה שום תרמית. אינני רואה שם יותר מתאים. 
מוכרחים לקרוא לגוף בשם מתאים - )מ. שרתוק: השם המתאים יהיה "מועצת 
המדינה"!( גם אם נקרא לזה בשם אחר - אין זה פוגם. אבל אם הם לא קיימו 
את הפרוצדורה - אנחנו יכולים לקרוא לזה שם אחר. אני מציע להסתפק רק 
בדברים האלה ובמה שאמר ציזלינג, שפנינו לשלום וכי אנחנו מקווים שאו"ם 

ייתן את כל תמיכתו לנו.

א. קפלן:  הצעתי היא שאנחנו נגיד שהננו מוכנים לקבל את כל העזרה מאו"ם.

ד. בן–גוריון:  נצביע בעניין הגבולות.

4 האם יש מי בעד זה שיכניסו להכרזה את עניין הגבולות?   
5 מי נגד הכללת עניין הגבולות בהכרזה?     

זאת,  בכל  רוצים,  אנחנו  אם  הפעם,  עוד  ההכרה.  בעניין  אגב,  שרתוק:   מ. 
איננו   ,]1947 בנובמבר   29 ]של  ההחלטה  להישאר עד כמה שאפשר במסגרת 
מבלי  באו"ם  חברה  כמדינה  בנו  שיכירו  ולדרוש  לאו"ם  לפנות  סתם  יכולים 
יש שני תנאים:  לנו. ושם  למלא אחרי אותם התנאים אשר או"ם כבר הציגו 
אל"ף, אנחנו צריכים להצהיר שאנחנו מקבלים עלינו התחייבויות בינלאומיות 
מסוימות, אשר הן מפורשות בהחלטה. בי"ת, אנחנו צריכים להצהיר שכאשר 
לברית  להיכנס  מוכנים  נהיה  המדינות[,  שתי  ]בין  הכלכלית  הברית  תקום 
כלכלית זו. אינני חושב שאנחנו צריכים להכניס את כל הדוקומנט הזה לתוך 
ההכרזה הזאת. אני מציע להכריז בארץ שני השלבים האלה: הכרזה על הקמת 
את  יחברו  כך  אחר  המנהלים  והאורגנים  שלה,  המנהלים  והאורגנים  המדינה 

ההצהרה הדרושה וישלחו אותה לאו"ם.

א. קפלן:  אולי כדאי ללכת בדרכי לאוטרפכט ובבת אחת לקבל שני דוקומנטים: 
אחד קצר, ושני שמבאר קצת יותר את הדברים.

מ. בנטוב:  אנחנו, מצד אחד, מסתמכים על החלטות או"ם ורוצים לפעול במסגרת, 
בין אם של אפריל או של אוקטובר. מה יהיה הצד החוקי אם בשעת ההכרזה לא 
איך  בתוקפה?  תעמוד  הקודמת  וההחלטה  או"ם,  של  חדשה  החלטה  שום  תהיה 
אנחנו רוצים לפנות למדינות אחרות שתכרנה בנו? האם נבקש שתכרנה בנו סתם 
כמדינה חדשה שקמה, או שתכרנה בנו כגוף שמדובר עליו בהחלטת או"ם? נדמה 

לי, שזה איזה שיקול שצריך להתחשב בו.

מ. שרתוק:  אינני זוכר שנאמר משהו בהחלטה על הכרת המדינה על ידי המדינות 
האחרות. יש הוראות בדבר הכרת המדינה על ידי האו"ם, כניסתה כחברה.

ד. בן–גוריון:  על הגבולות. זוהי הכרזה על עצמאות. יש, למשל, ההכרזה על 
העצמאות של ארה"ב. אין בה כל ציון של תחומים טריטוריאליים. אין שום 
הכרח ואין שום חוק כזה. אני גם כן למדתי בספר החוקים, שמדינה מורכבת 
משטח ומאוכלוסים. כל מדינה יש לה גבולות. אנחנו מדברים על הדוקומנט 
של הכרזה, ואם צריך לציין בו את הגבולות או לא. אני אומר שאין דין כזה. 
הכרזה על הקמת מדינה - לא מוכרחים להגיד בה מהם התחומים של המדינה. 
לא  אנחנו  יעמוד על שלו -  או"ם  יודעים. אם  איננו  כי  להגיד?  לא  ומדוע 
נילחם נגד או"ם. אבל אם או"ם לא יהיה קיים בנוגע לעניין זה, ויעשו בנו 
מלחמה ואנחנו נכשיל אותם - אז נתפוס את הגליל המערבי ואת הדרך משני 
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"אני אינני גורס שזה ייקרא בערבית 'ישראל'. ביקשתי כל הזמן איזה מוצא לא לכפות 
על ערבי את ההזדהות עם העם היהודי, אבל אינני מוצא את זה". 

הוחלט לצרף את מ"ש לוועדה המבררת סוגייה זו.

על  ב"ג  בהודעת  נפתחה  הישיבה   .13.5.1948 למחרת,  חודשה  העם  מינהלת  ישיבת 
נפילת גוש עציון וכניעת יפו לכוחות ה"הגנה". להלן נפתח דיון בסעיף "נוסח ההכרזה" 

)"מגילת העצמאות"(.

ישיבת	בוקר,53	13.5.1948 	

סעיף ב': דיון על נוסח ההכרזה

לניסוח  העם  מינהלת  בישיבת  אמש  שנבחרה  החמישה  ועדה  בראש  שעמד  מ"ש, 
הקודמים,  גלגוליה  יסודות  על  הקודם  היום  במוצאי  אותה  שניסח  הוא  ההכרזה, 
שהאחרון בהם, "הכרזת העצמאות של המדינה היהודית", היה פרי עטו של עו"ד צבי 

ברנזון, ולאור ההערות שנשמעו בישיבת אמש על הטיוטה הקודמת.

מ. שרתוק מביא בשם ועדת החמישה את נוסח ההכרזה על המדינה, שעבר קריאה 
ראשונה.

לא  השנייה  הקריאה  השנייה.  בעריכה  בחשבון  הובאו  ההערות  רוב  שרתוק:   מ. 
נתקיימה מפני שלא כל החברים באו. אני רוצה להעיר, שבלית ברירת בחרתי בצורה 
המקובלת אצל אומות העולם - ההכרזה מתחילה ב"הואיל" כמו שמתחיל ]כתב[ 
המנדט ]של בריטניה על א"י[ ועוד מיסמכים. צורה זו אינה חביבה עלי, אבל היא 

נוחה ופותרת שאלת המיבנה. אין צורך בקשר הגיוני מהודק מדי בין החלקים. 
קורא את ההכרזה.

לאחר קריאת הנוסח התנהל דיון. חברי המינהלת ובראשם ב"ג הציעו תיקונים שונים. 
בפרוטוקול צויין, כי הצעת ב"ג למחוק את המילת "והואיל", שפתחה את 12 הסעיפים 
ו"בעוז  רב-אייל"  "יישוב  כגון  מליציים  ביטויים  ולהשמיט  ההכרזה,  של  הראשונים 
ובגבורה", פרי עטו של מ"ש, התקבלה על דעתו של האחרון. מ"ש נטל את רשות הדיבור 
בדיון זה פעם אחת בלבד - בתגובה להערת ב. שטרית, שתמה על שההכרזה פותחת 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ב'.  53

הוחלט לא לכלול בהכרזה את עניין הגבולות.52

ד. בן–גוריון:  עכשיו יש הצעה בדבר ועדה לחיבור ההכרזה. מציעים כחברים בה 
את החברים פ. רוזנבליט, מ. שרתוק, א. ציזלינג, מ. שפירא, ד. רמז.

הוועדה בהרכב הנ"ל אושרה פה אחד. היא תתכנס בשעה 10 ביום ה' 13.5.1948 
ותביא את הצעתה לישיבת "הי"ג".

כמו כן הוחלט:

1.  לקיים המשך ישיבת מינהלת העם ביום ה' )13.5.48( בשעה 6 לפנות ערב.
2.  לקיים ביום ו', בשעה 1.30 בצהריים, את ישיבת מועצת העם, ללא קשר עם 

אפשרויות בואם של החברים שישנם בירושלים, לאישור ההכרזה.
  בו ביום )14.5.1948( בשעה 4 אחר הצהריים, לקיים ישיבה חגיגית )באולם 

המוזיאום בתל אביב( לשם הכרזה רישמית על הקמת המדינה.
לשלוח טלגרמה לחברים בירושלים עם תוכן ההחלטות של הישיבה.  .3

להלן התנהל דיון בסעיף ז', "תיק הביטחון". ב"ג התנה קבלת תיק זה בהענקת סמכות 
מלאה לו, אשר כל חברי ה"הגנה" יהיו כפופים לה באופן שווה.

סעיף ח' בדיון היה קביעת שם המדינה. בעד קריאת למדינה "ישראל" בעברית הצביעו 
7 מחברי המינהלת. הדיון בשם המדינה בערבית לא סוכם. מ"ש אמר במהלך דיון זה: 

חוקרי מדע המדינה והיסטוריונים נדרשו להיעדר הצבעה ישירה על הכרזת המדינה, העומד   52
בסתירה לזיכרונות כמה מן המשתתפים בדיון. מ"ש כתב בבספרו בשער האומות: "ההחלטה 
להכריז על העצמאות ביום ו' ה' באייר, 14 במאי 1948, נתקבלה פה אחד בישיבת מינהלת 
העם ב–13 במאי". מזכיר מינהלת העם זאב שרף כתב בספרו "שלושה ימים": "בסוף הדיון 
]על הפסקת האש בירושלים[ נפלה הכרעה בהרמת ידיים פשוטה של עשרה חברי מינהלת 
העם הנוכחים בישיבה. בשאלה אם לקבל הצעת שביתת הנשק, שהוצעה ע"י המשלחת של 
]---[ אולם הדוח של משה  הייתה מקופלת ההכרעה על הקמת המדינה  ]באו"ם[,  ארה"ב 
זה[ פיזר כל חשש. אחרי דבריו ידעו כולם כי מבחינה מדינית  שרת ]בישיבת הבוקר ביום 
אפשר ואפשר לעשות מעשה זה. ]---[ הייתה הצבעה וב–6 קולות נגד 4 הוחלט לדחות את 
ההצעה בדבר שביתת הנשק. אילו נתקבלה, היה פירושה דחיית הכרזת המדינה". לפי כמה 
היו: ה–4  מ. שפירא;  ציזלינג,  א.  ברנשטיין,  פ.  בנטוב,  מ.  מ"ש,  ב"ג,  היו:  ה–6   מקורות, 
א. קפלן, פ. רוזנבליט, ד. רמז, ב. שטרית. לפי גירסה אחרת, ה–6 היו: ב"ג, מ"ש, מ. בנטוב, 
שפירא מ.  רמז,  ד.  רוזנבליט,  פ.  קפלן,  א.  וה–4:  שטרית,  ב.  ציזלינג,  א.  ברנשטיין,   פ. 

)ר' אריאל פלדשטיין, "שלושה ימים בחודש אייר תש"ח", "עיונים בתקומת ישראל", כרך 8, 
1998; יגאל עילם, "ההיסטוריונים ופרשת הכרזת המדינה", "כיוונים" 12, 2005 וכן בספרו  
מה התרחש כאן; שבתי טבת, "הכרעה על חוט השערה", "הארץ", 6.5.1973 וכן בספרו הדרך 

לאייר, פרק ל"ט; יעקב שרת, "משה שרת והכרזת המדינה", שוחר שלום, עמ' 295-277(.

12-13.5.1948	<	מינהלת	העםמינהלת	העם	<	12-13.5.1948
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ההכרח בהכרזת המדינה

מ. שרתוק:  על המדיניות הציונית לשקול אם פעולה מדינית זו או אחרת מספקת 
את האינטרסים היהודיים היסודיים, ודעתנו היא כי זוהי השעה המתאימה לכינון 
סיום  שעם  עימנו,  וגמור  מנוי  העם.  המוני  הרגשת  גם  זוהי  היהודית.  המדינה 
המנדט הבריטי לא ייווצר חלל ריק אף לחלק הדקה, ואין אני יכול לראות כל 

התפתחות העלולה למנוע את ההכרזה במועדה. 
ושני  בארץ־ישראל,  חוקי  ריק  חלל  ייווצר  במאי  שב–15  הסכנה,  נשקפת 
גורמים לדבר: ביטול המנדט הבריטי בתאריך זה ואי־הגשמת הפרוצדורה שנקבעה 
בהחלטת האומות המאוחדות ב–29 בנובמבר. ועדת הביצוע של או"ם הייתה צריכה 
לפעול בארץ–ישראל לכל המאוחר ב–15 במאי. תחילה חשבו, שבאמצעות ועדת 
הביצוע תעבור הסוברניות מממשלת המנדט ב–1 באוקטובר אל ממשלות החלוקה 
העצמאיות, ואולם היום, בהיעדר ועדת הביצוע, יש הכרח בהעברה ישירה של 
את  ולמלא  למרחקים"  "להשקיף  נצטווינו  היהודית.  הממשלה  לידי  הריבונות 
החלל הריק עתה, וברצוננו לכונן את מדינתנו - במידת האפשרות - במסגרת 

תוכנית החלוקה.
אשר לארה"ב, מגמות שונות מנסרות במדיניות האמריקאית. יש המחייבים 
יש  המדינה  שתוקם  לאחר  אך  לה.  מתנגדים  ויש  היהודית  המדינה  הקמת  את 
לקוות כי ארצות הברית תקבלנה את העובדות כמו שהן. מאמין אני בתבונתה של 

הממשלה האמריקאית.
רישמיות. ממשלת  בלתי  היו  האמריקאית  נציגי הממשלה  עם  ]שלי[  השיחות 
ארה"ב לא איימה ולא ניסתה למנוע את הקמת המדינה על ידי לחץ, אם כי ביקשה 
להשפיע. נציגי המשלחת האמריקאית בלייק סכסס, שהם נציגי מיניסטריון החוץ 
ייצוב  למען  בארץ  ההתפתחויות  לעצירת  דרכים  בשיחות  לברר  ניסו  האמריקאי, 
הצדדים  ששני  עד  הפוגה  תקופת  במשך  ופוליטית  צבאית  מבחינה  הקיים  המצב 

דברי מ"ש במסיבת העיתונאים שקיים בתל אביב יומיים אחרי שובו לא"י מניו–יורק, מורכבים   1
העיתונאים  רוב שאלות   .14.5.1948 פוסט",  ו"ג'רוסלם  "הארץ"  "דבר",  כתבות  מתוך  כאן 
הושמטו כדי לשמור על רצף הדברים. לפי "דבר", "משה שרתוק, מנהל המחלקה המדינית 
אלא  מראש,  מוכנה  מדינית  הצהרה  העיתונאים  במסיבת  מסר  לא  היהודית,  הסוכנות  של 
השיב ל–40 שאלות שהומטרו עליו בפגישה של שעה אחת בלבד, והסביר לעשרות עיתונאים 
ואת הגורמים  והמדיניים  ונציגי העיתונות העברית את השיקולים הציוניים  ממדינות רבות 
האובייקטיביים, שעשו את כינון המדינה היהודית להכרח פוליטי בשעה זו. מ. שרתוק איחר 
לבוא למסיבה והעיתונאים חיכו לו כרבע שעה. כאשר בא, פנה אל העיתונאים והתנצל על 

איחורו והוסיף בחיוך קל: אולם אתם יודעים: c'est la guerre! זו המלחמה!".

בגלות העם מארצו ולא בתקופת התנ"ך, להערת מ. בנטוב, שלא מצא בהכרזה "ביטוי 
לזכותו הטבעית של עמנו לחיי חופש במולדת", ולהערת א. ציזלינג, שיש למחוק את 
המילים "הכלולה בהחלטת העצרת", שכן "נימוק יורידי זה אין בו טעם. זכותו של העם 

היהודי אינה מותנית בהחלטת העצרת", השיב:

מ. שרתוק: ההצעות שנשמעו פירושן להאריך ולא לקצר. ההצעות נכוחות ויש 
לקבלן, אבל התוצאה תהיה הארכת התעודה. במתכוון התחלתי מהגלות. אמרתי: 
שאנשי  מניח,  אני  אבינו.  מאברהם  ולהתחיל  עולם  זרועות  לחבוק  יכול  אינני 
ישב  ישראל  שעם  כך  על  חולק  אינו  איש  האלה.  הדברים  את  יודעים  תרבות 
הצעת  לארצו.  שיבתו  עם  מתחילה  המחלוקת  התנ"ך.  את  לעולם  ונתן  בארצו 
זכות  יש להגיד, אלא  היהודי  הזכות של העם  נכוחה מאוד. לא רק את  בנטוב 
האדם היהודי כאדם. כבוד אישי שלו מחייב שתהיה לו מדינה. אני מצטרף להצעת 

ציזלינג למחוק את המילים "הכלולה בהחלטת העצרת" בפיסקה 11.

פישמן,54 י.ל.  הרב  ב"ג,  ארבעה:  ועדת  על  להטיל  החלטה  התקבלה  הדיון   בתום 
א. ציזלינג ומ"ש לנסח את ההכרזה הסופית. הכרזה זו, מושתתת על נוסח מ"ש, נוסחה 

הפעם בידי ב"ג והיא שנתקבלה לבסוף פה אחד.55

הרב י. ל. פישמן )מימון( )1962-1875(. יליד בסרביה. הוסמך לרבנות 1900. עלה ב–1913.   54
ממקימי הרבנות הראשית 1921. חבר הנה"ס. סגן משותף ליו"ר הנה"ס 1948-1946. חבר מועצת 

המדינה הזמנית, שר הדתות והשר לנפגעי מלחמה בממשלה הזמנית 1949-1948.
משה גור–ארי, שסייע למ"ש בניסוח ההכרזה, כתב מקץ חמש שנים בזיכרונותיו, כי דעתו   55
ב"ג,  מתיקוני  ובייחוד  לנוסחו,  שהוצעו  התיקונים  מן  עיקר  כל  נוחה  היתה  לא  מ"ש  של 
וקרוב לוודאי שמשום כך הדיר רגליו מישיבת ועדת הארבעה. עוד כתב שם, כי כאשר בתום 
טקס ההכרזה במוזיאון תל אביב ניגש אל מ"ש ושאלו לדעתו על הנוסח הסופי שקרא ב"ג 
באותו מעמד חגיגי, לחש לו מ"ש על אוזנו: "הוא רצח אותנו נפש!" )"משה שרת ומגילת 

העצמאות", "דבר", 6.5.1953; מובא ב שוחר שלום, עמ' 122-117(.

מינהלת	העם	<	12-13.5.1948
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מידת עמידתנו במבחן כממשלה "דה פקטו" — ממשלה שתהיה בלי זכר של 
זמניות, המתקיימת על יסוד החלטת האו"ם, ופגיעה בה עלולה להיחשב כפגיעה 
בארגון זה — תכריע בעניין ההכרה "דה יורה". אנו נדאג להקים בהקדם האפשרי 
את הרשות המכוננת, שתביא לידי ניסוח חוק יסודי על הקמת מדינה ריבונית 
ובעלת אחריות בינלאומית, שאפשר יהיה לסמוך עליה בעניין קבלת התחייבויות 

בינלאומיות ואזרחיות גם יחד.
ולפטור  לסכלה  יכול  אינו  שהאו"ם  נגדנו,  המתנהלת  המלחמה  בתוקף  אם 
ניתנים להיכבש -  אנו  אותנו ממנה, אנו כובשים שטחים אחרים - כפי שגם 
ייווצר מצב של או"ם והחלטותיו לחוד, ושל מציאות פוליטית ויורידית־פוליטית 
מחוץ לגבולות האו"ם לחוד - ללא אשמתנו. על המדינות השונות אחר כך, ועל 
או"ם כמו כן, להשלים עם כך כפי שמקובל, באורח משפטי, והזכות לנו לדרוש 
שגם בגבולות שטח שיפוטנו, כשייקבע לפי מידת כוחנו האמיתי, נהיה חופשים 
להשליט סדר בה במידה שחוזרים אנו אל מסלול הריאליות שבחיי המדינאות בכלל 
על חוקיה התמידיים, המתבטאים בכללים המקובלים במשפט הבינלאומי וכמו כן 
בפרקטיקה הבינלאומית. וברור הדבר, שכפי שהיאבקות הדמים שהוטלה עלינו 
עד עתה איפשרה לנו להוכיח שיש בזכותנו, מפני שיש ביכולתנו, להקים מדינה, 
הרי מלחמה שתתנהל נגדנו עלולה לאפשר לנו את הוכחת החולשה והליקויים 
שבקביעת שטחים וגבולות למדינה העברית לפי החלטת ה–29 לנובמבר, והדרישה 
בכלל.  התיכון  ובמזרח  בארץ-ישראל  בן־קיום  שלום  למען  לתיקונה  המוצדקת 

השלום מובטח על ידי כוח התומך בדבר רציונלי כשטחים וגבולות מתאימים.
טילגרפנו לנציגינו בלייק סכסס שיפנו מיד למועצת הביטחון בעניין ההתקפות 
של "הלגיון הערבי" על כפר עציון, הנמשכות זה שלושה ימים. "הלגיון הערבי" 
עומד תחת פיקודם של קצינים בריטיים. סר אלכסנדר קדוגן2 הבטיח במפורש כי 
"הלגיון הערבי" יוצא מן הארץ לפני סיום המנדט. הם לא קיימו את הבטחתם ולא 

קל על הבריטים להכחיש את הקשר בינם ובין "הלגיון הערבי".
בריטניה גם להבא - על אף ביטול המנדט - לא תיעלם מזירה זאת. היא 
קשורה בהסכם עם עבדאללה, ש"הלגיון" שלו התקיף את גשר ומתקיף עתה את 
כפר עציון. בריטניה לא תעזוב אח המזרח התיכון והיא אף קשורה קשר הדוק 
עם "הליגה הערבית". המדיניות הבריטית משתמשת ב"ליגה הערבית" כמכשיר 
להפלת המדינה היהודית, ואין לפטור את בריטניה מהאשמה כי היא אחראית לקו 

המדיני של "הליגה הערבית".
הקשר עם בריטניה אחרי כינון המדינה תלוי בכך באיזה מידה יקבלו הבריטים 
את העובדות כמות שהן. אני מביע תקוותי, כי הודעת המפקד העליון של הצבא 

סר אלכסנדר קדוגן. שגריר בריטניה באו"ם. נשיא מועבי"ט בספטמבר 1948.  2

יגיעו להסכם ביניהם, אולם בירורים אלה לא הביאו לכל תוצאות ממשיות. היה 
בכך ניסיון לעצור בעד הקמת המדינה ומהצד האמריקאי הוסבר "מה עלול לקרות" 
אם תוכרז המדינה. לא קיבלתי "אולטימטום" כלשהו ולא דובר על "סנקציות". על 

הקפאת קרנות יהודיות במקרה של הקמת המדינה היהודית לא דובר כלל.

על שאלה אם הממשלה היהודית תקבל את השלטון בהתאם לגבולות תוכנית החלוקה 
ותנאיה, או תכבד את אלו רק אם אחרים יכבדום, ענה מ"ש: 

הממשלה היהודית תתבסס על החלטת העצרת כנותנת לנו את הזכות להקמת 
הממשלה, ואנו נשתדל שלא לעבור הלאה מתנאי החלטת נובמבר. ואולם מאז 
נובמבר חלו כמה שינויים. עקב העובדה שאו"ם נכשל בנוגע לתהליך הביצוע של 
החלטתו, עומדים היהודים בפני מצב של גמר המנדט והיווצרות חלל מסוים עקב 
פיגור בפעולות הביצוע של או"ם. כל חלל שייווצר תמלא הממשלה היהודית בכל 
שטח–שהוא. דרך פעולה זו, אף אם לא תפגע בעיקר שבהחלטת או"ם, משנה את 

הפרוצדורה ואת לוח הזמנים. 

על שאלה בדבר הכרת מדינות שונות במדינת ישראל ודרגת ההכרה, השיב מ"ש:

צורכי החיים חזקים ממזימות פוליטיות זמניות של אישים וקבוצות. הכרה 
"דה פקטו" תכשיר במרוצת הזמן מערכת "כלים שלובים" חדשה, אשר לה זקוקים 
תמיד החיים הבינלאומיים. העיקר היא היעילות בתור ממשלה ולא ההכרה בדרגה 
מסוימות.  סמכויות  יש  פקטו"  "דה  שלממשלה  גם  ומה  יורה"[,  ]"דה  ראשונה 
מוסדות מדינה זרים נושאים ונותנים בפועל איתה דווקא, ולא עם ממשלה דה 
לנתיני  הנוגעים  עניינים  לסידור  אחרת  דרך  אין  כי  אונים,  חסרת  שהיא  יורה 

מדינות זרות.
הואיל ולמעשה קמות ממשלות "דה פקטו" במקרים של התנגשות צבאית, 
בהקמת  צורך  ויש  קודם,  שלטון  של  התפוררות  בגלל  ואם  מהפכה  בגלל  אם 
מדינה חדשה - כי לא תיתכן ארץ מיושבת בלי מדינה - הרי חילות ממשלה כזו 
הם כחילות של מדינה מוכרת, ואינם יכולים להיחשב בחינת מורדים. מורדים 
יהיו כל אלה, בין השייכים לרוב הלאומי ובין השייכים למיעוט, שיפעלו בשטח 
השיפוט של הממשלה "דה פקטו". במקרה שלנו, של מלחמה המוטלת עלינו על 
ידי מדינות זרות, הרי עם יסוד ממשלה "דה פקטו" אין אנו מתקוממים נגד או"ם 
ונגד מעצמות גדולות התומכות בו, והפועלות למעשה נגדנו באמצעותו, ואין 

אנו מפירים שום תקנה בעלת ערך משפטי בינלאומי.
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נוסח הצהרת העצמאות

נוסח ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

מ.שרתוק:  רציתי להתעכב על כמה הצעות והערות שנשמעו כאן ולהשתדל לבאר 
כמה נקודות, שהיו סתומות לחברים אחדים.

ביחס להערתו של החבר וילנר,2 שקבל על כך שהמועצה לא שמעה דין וחשבון 
מוכן  כאן, אך  הנעשים  לסידורים  אינני אחראי  מפי השליח לאומות המאוחדות: 
אני להעיד שלא הייתה כל שהות לכך החל מן הרגע של חזרתי לארץ. כל אותו זמן 
עמדנו בפני שאלה של החלטות והכרעות דחופות מאוד. עניין שמיעת הדין וחשבון 
היה תלוי במועצה עצמה, ואני אשמח להזדמנות הקרובה ביותר, שבה אוכל למסור 

בפני המועצה סקירה על מצב העניינים בלייק סכסס כפי שהוא נראה לי.
ביחס להערות שנשמעו: הוצע כאן לשלב פיסקה שתהיה בה הערכה של משטר 
המנדט. אינני חושב שמקומה של פיסקה זאת יכירנה בהכרזה על עצמאות. העובדה 
שאנחנו, עם סיום המנדט, מעבירים את עצמנו, על פי החלטתנו–אנו, למשטר של 
עצמאות על ידי הכרזה על הקמת המדינה היהודית - דיה לקבוע את עמדתנו כלפי 
המשטר המנדטורי. אם ניכנס להערכות והגדרות היסטוריות - חוששני שזה יקלקל 

את שורת הרוח החגיגית של ההכרזה וגם את ההיגיון המדיני שלה ברגע זה.
נדמה לי, שאותו דבר אפשר לומר גם על עניין המשך הכיבוש הבריטי לאחר 
ה–1 באוגוסט.3 בעניין זה אין בינינו חילוקי דעות. אנחנו נתנגד התנגדות גמורה 
ומוחלטת לכל ניסיון להשאיר צבא בריטי בארץ אחרי ה–1 באוגוסט, ונראה בזה 
סכנה ממשית  וגם  היהודית,  המדינה  חמורה בעצמאותה של  ופגיעה  גבול  הסגת 

היהודי  היישוב  של  העליונה  הרשות  היתה  העם  מועצת  העם.  מועצת  פרוטוקול  מתוך   1
מורכבת  היתה  )ה–ל"ז(,  חברים   37 בת  המועצה,  הבריטי.  המנדט  תום  עם   בארץ–ישראל 
מ–14 חברי הנהלת הוועד הלאומי, 12 חברי הנהלת הסוכנות היהודית ו–11 נציגים של ארגונים 
ושתיים  במאי,  ב–5  במאי,  ב–4  ישיבות:  ארבע  המועצה  קיימה  קיומה  ימי  בעשרת   אחרים. 
ב–14 במאי 1948. בישיבתה האחרונה הכריזה מועצת העם על הקמת מדינת ישראל והפכה 
ל"מועצת המדינה הזמנית". בישיבתה השלישית דנה המועצה בנוסח ההכרזה על הקמת מדינת 
המועצה השמיעו  וכמה מחברי  מגילת העצמאות  נוסח  ב"ג קרא את  המועצה  יו"ר  ישראל. 
השגותיהם. מ"ש ואחריו ב"ג סיכמו את הויכוח. לפי הצעת ב"ג התקיימו שתי הצבעות על 
נוסח המגילה, בראשונה הצביעו 16 בעדה ו–8 נמנעו. בשנייה התקבל הנוסח פה אחד. כאן 

מובאים דברי מ"ש לסיכום הויכוח.
מאיר וילנר )2003-1918(. חבר מועצת העם מטעם מק"י.  2

תאריך סיום הפינוי הבריטי מא"י לפי החלטת או"ם.  3

הבריטי בארץ–ישראל על יצירת אזור צבאי3 מטרתה היחידה הוצאת הצבא הבריטי 
מן הארץ ולא תשמש מטרות אחרות.

בנוגע לפלישות אפשריות, מן ההכרח - אף כי אין ידיעות מפורשות בעניין 
זה - שנהיה מוכנים לקבל את פני הרע.

על השאלה האם המדינה היהודית תבקש עזרה ממדינה אחרת אם תותקף?

מ. שרתוק:  נסמוך על עצמנו.

הכוונה ככל הנראה לשטח באזור חיפה, מן הכפר טירה בדרום ועד הקריות בצפון, שעליו   3
הכריזו הבריטים כאזור צבאי כדי לרכז שם את כוחותיהם עד לפינויים הסופי ב–30.6.1948. 

מסיבת	עיתונאים	<	13.5.1948
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נצטרך  ועוד  חובתנו,  ידי  יוצאים  איננו  בהחלטה  העניין  בהזכרת  מקבילתה[. 
שלא  בכך  רבה  תועלת  ראינו  אולם  זה.  בעניין  יותר  מפורשת  החלטה  לפרסם 
יהיה ספק בדבר, כדי להקדים תירוצי שווא של הרבה משטינים ומקטרגים, ראינו 
חשיבות מכרעת בכך, שדבר הסכמתנו להקמת הברית הכלכלית ושיתופנו בה 
את  להעלות  לא  ורדי  הדר'  של  מסיעתו  לחברים  מציע  אני  זו.  בהכרזה  ייזכר 

העניין למדרגה עקרונית לאחר שקיבלו את ההצהרה ביסודה.
להערתו של שטנר7 רצוני להעיר, שקיבלנו חוות דעת של מומחה גדול במשפט 
הבינלאומי, שאמר כי ההכרה שניתנה בהחלטת העצרת בזכות העם היהודי להקים 
לו מדינה היא דבר שאין לחזור ממנו ודינה כדין הכרה במדינה קיימת, הכרה 
שאי–אפשר לבטל אותה. הדבר הוכר לעולמים אלא אם כן המדינה נהרסת. אין 
כאן חוזה שאפשר לחדשו או שלא לחדשו. זאת הכרה לחלוטין ולצמיתות. הכוונה 
היתה להדגיש לא שזכותו של העם היהודי אינה פוקעת מפני שהוא יתבע אותה 

תמיד, אלא שהכרה בזכותו אינה ניתנת להפקעה.

מרדכי שטנר )1964-1904(. מנציגי מפא"י במועצת העם. חבר הנהלת הוה"ל.  7

לקיומה ואולי גם לקיומו של היישוב. אך אינני סובר שיש מקום לדבר זה בהכרזה 
החגיגית על העצמאות. זה יהיה מתפקידה של הממשלה הזמנית לעמוד על המשמר 
בעניין זה ולא להשאיר שמץ ספק אצל כל הנוגעים בדבר, לרבות מוסדות האומות 
המאוחדות, כיצד נתייחס לניסיון כזה ומה תהיה עמדתנו נוכח אפשרות כזאת אם 
יתברר שישנה. אינני יודע אם יהיה זה מחוכמה להניח למפרע, במסמך כה רם ונישא 

כהכרזה על עצמאית, אפשרות כזאת ולתת לה תוקף בגוף ההכרזה.
להערות הח' גרבובסקי,4 נראה לי כי עניין שארית הפליטה הוזכר דיו והודגש 
דיו במסמך זה. כן הודגש דיו עניין העלייה, שהועמד כאן במרכז העניינים. נדמה לי 
שכל תוספת לא תוסיף שום דבר של תוכן, והיא עלולה רק להקשות עלינו ברגעים 

האחרונים. אני מציע ליושב–ראש לקבל את ההצעה של תוספת המילה “לשון".5
אשר לעניין מועצת הממשלה, אני רוצה לומר מילים אחדות של הסברה: לפי 
תורת המונחים של החלטת האומות המאוחדות, הייתה צריכה לקום בארץ–ישראל 
בשטח המדינה היהודית - וכן בשטח המדינה הערבית - מועצת ממשלה זמנית. 
היא צריכה הייתה לקום לכל המאוחר ב–1 באפריל, וצריכה הייתה להתקיים עד 
ה–1 באוקטובר 1948. החל מה–1 באוקטובר ועד לבחירות הסדירות הראשונות 
מוסדות  שני  של  עניין  היה  לא  העניין  זמנית.  ממשלה  להתקיים  צריכה  הייתה 
הקיימים זה על גבי זה בעת ובעונה אחת, אלא שני מוסדות הבאים זה לאחר זה 
במרוצת הזמן. מכיוון שעמדנו בפני חלל ריק לא רק מבחינת סיום המנדט, אלא 
גם מבחינת כישלון האומות המאוחדות בביצוע ההחלטה, וראינו צורך למלא את 
שני החללים האלה כאחד, היה צורך להקדים את הקמת הממשלה הזמנית ולהוציא 

מהשורה את עניין מועצת הממשלה.
אנחנו בונים את הממשלה שני שלבים: ישנה ממשלה וישנו האורגן המבצע 
שלה. כדי למנוע כל טעות, כדי למנוע מחשבה שאנחנו רק משתמשים במונחי 
לקרוא   שמוטב  לנו  נראה  תוכנם,  על  לשמור  בלי  המאוחדות  האומות  החלטת 

למועצה “מועצת המדינה".
או   - השתיים  מן  אחת  הכלכלית:  האחדות  בדבר  ורדי6  דר'  של  להערתו 
שאנחנו נשענים על החלטת האומות המאוחדות, או שאיננו נשענים עליה. אם 
אנחנו נשענים עליה - עלינו להישען על כל חלקיה העיקריים. בהחלטה זו ישנו 
תנאי מפורש: שלמען תזכה המדינה היהודית - וכן המדינה הערבית - בהכרת 
האומות המאוחדות, עליה להצהיר שהיא מוכנה להיכנס לאחדות הכלכלית ]עם 

מאיר גרבובסקי )ארגוב( )1962-1905(. מנציגי מפא"י במועצת העם.  4
מדובר בתוספת "לשון" לפסוק "מדינת ישראל ]---[ תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך   5

ותרבות ]---[".
"ידיעות  עורך  לימים  העם.  במועצת  הצה"ר  מנציגי   .)1991-1903( )רוזנבלום(  ורדי  הרצל   6

אחרונות".
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ממשלת  מצד  בה  בזק  להכרת  הביאה  כבר  המדינה  הקמת  על  הכרזתנו 
ארה"ב. יש לברך על החוש המדיני הבריא והמציאותי, אשר לאחר כל הפקפוק 
וההתרוצצות, החתירה והנרגנות, הפחד והחשד, משנעשה הצעד המכריע מצדנו, 
אמר לרבי–המלוכה של המדינה האדירה הזאת כי יש לקפוץ ולזכות בזכות הבכורה 

העולמית בהכרת המדינה היהודית.
רבות וחריפות היו התנודות - אחד היה הכוח האיתן שלנו בארץ: המוני היישוב, 
הקרבתנו, גבורתנו במערכה, כוחנו המשקי, הנהגתנו הציונית בארץ, שחתרה ללא 
רתיעה מתוך ראייה בהירה של כל התהומות ומתוך פסיחה עליהן בכוח האמונה 
וההעזה. זו היתה קפיצה נחשונית. בזכות הכרת אמריקה ובעקבותיה תבואנה ודאי 
הכרות חדשות נוספות, מזה ומזה, וגם כאן נינצל מסכנת חד–צדדיות. זה יהיה לברכה 

גם לאחדות חזיתנו הפנימית בקרב העם היהודי ובראש ובראשונה בארה"ב.
אך לא מכל הסכנות תצילנו ההכרה החיצונית. השלטון הבריטי סיים אמש בחצות 
את פרשת קיומו בארץ, אולם לא סיים את קיומו ברחבי המזרח התיכון. החשבון 
בינינו ובין אנגליה לא נגמר. אנגליה עודנה כוח במזרח התיכון ויש לה מכשירי 
פעולה והשפעה. "הלגיון הערבי" עודנו מכשיר צבאי של בריטניה. קצין בריטי הוא 
שעמד בראש "הלגיון" שהכריע את כפר עציון,5 ו"הלגיון" עדיין מתקיים בכספי 
אנגליה, ובתוקף בריתה הצבאית ]מ–15.3.1948[ מחוייב מלך עבר–הירדן להימלך 
יוצא  "הלגיון"  כי  בריטניה,  נציג  הבטחת  למלחמה.  יוצא  שהוא  לפני  בבריטניה 
מהארץ לפני סיום המנדט - נשארה ַמַעל. אך גם אילו נתקיימה, אחריות אנגליה 

קיימת ועומדת כל עוד קיים החוזה וכל עוד היא משלמת את הקיצבה.
ואין זו רק שאלת "הלגיון", "הליגה הערבית" היא מכשיר להשפעת בריטניה 
במזרח.6 כל חוטי הרשת הענפה של משענותיה הפוליטיות של אנגליה במזרח 
קשורות ב"ליגה", שהינה אויבתנו בנפש ושאסרה עלינו את המלחמה. אנגליה לא 
תוכל להשתמט מהאחריות להתקפה הערבית עלינו כל עוד קשריה עם "הליגה" 

הם כאשר הם.

מ"ש מכוון ככל הנראה למפקד "הלגיון" גנרל ג'ון גלאב. מפקד כוחות "הלגיון" שתקפו את   5
כפר עציון היה קפטן עבד אל–ג'ואד )בני מוריס, הדרך לירושלים, עמ' 143(. שאכן גלאב 

עצמו הוא שהורה על ביצוע התקפת "הלגיון" על גוש עציון ר' שם, עמ' 144.
עם נפילת כפר עציון ב–14.5.1948 בידי לוחמים ערביים, שנתמכו בידי יחידות "הלגיון",   
לא היה מנוס מכניעת שלושת יישובי הגוש האחרים. בעוד שמפקדי "הלגיון" הניחו ללוחמים 
היישובים  באנשי  טבח  מנעו  הם  שם,  הפלמ"ח  ובלוחמי  עציון  כפר  באנשי  לטבוח  הערבים 
האחרים והם נלקחו בשבי. הגברים שהו במחנה מעצר בירדן עד תום המלחמה, 89 הנשים 

שנשבו הוחזרו לישראל ב–7.6.1948.
"הליגה הערבית", גוף לתיאום בין–ערבי, נוסדה במרס 1945 ע"י 7 מדינות ערביות שהיו אז   6
עצמאיות או עמדו על סף עצמאות, ולימים הצטרפו אליה כל היתר. בשיחות ההכנה להקמת 

"הליגה" ניכרו יוזמה ותמיכה בריטית.
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עתיד העם היהודי על חודה של חרב

סכנות  גם  לנו  נשקפות  אך  כבירים,  סיכויים  לפנינו  קצר.  והזמן  מרובה  המלאכה 
חמורות. עוברת עלינו תקופה מהפכנית, לא על פי בחירתנו, אלא ]זו[ גזירת הגורל. 
לא היתה לנו ברירה אלא לדחוק את הקץ. שואת יהודי אירופה, מלחמת העולם וׂשידוד 
התבגרותו  הבריטי,  המנדט  של  נמנע  הבלתי  חיסולו  בתוצאותיה,  שבא  המערכות 
המדינית, המשקית והצבאית של היישוב, התעצמות הארצות שמסביבנו - כל אלה 

בהצטרפותם יחד הביאונו עד הלום וכפו עלינו את דחיקת הקץ.
האסון באירופה העמיד את שאלת עתידו של העם היהודי על חודה של חרב. 
נחשול ההתעצמות הערבית איים להציף את ארצנו כולה. התארגנותו מחדש של 
העולם באו"ם עוררה מחדש את שאלת מקומו של עם ישראל במשפחת העמים. 
הכרח חיסול המנדט גזר עצמאות על הארץ. נוכח כל אלה בלתי נמנעת היתה 
תביעתנו לארץ–ישראל כולה כמדינה יהודית. אך באותה מידה בלתי נמנעת היתה 

גם הפשרה של מדינה בחלק מהארץ, שנבעה מתוך תנאי המציאות.
המחנות  בין  המתנהל  הגדול  העולמי  בסכסוך  כצד  עצמנו  את  נעמיד  לא 
היריבים.2 עזרת בריה"מ שימשה מיפנה לכל התפתחות המערכה ]המדינית[ שלנו.
זה היה נכס מדיני כביר, פתח תקווה לאיחוי קרעי האומה3 ונקודת מוצא לפתרון 
בעייתנו בדרך ההסכם הבינלאומי. חזקה על דורשי טובתנו מכל המחנות שיבינו 

כי טובתנו מחייבת שלא נוצג כצד.
בשתיים הדפנו את הסכנה של הטלת שלטון עול זרים מחדש - משטר הנאמנות.4 
שתי אלה מקורם בארץ ובמציאות חיינו: ראשית, התהוות מדינתנו בפועל ממש, ושנית 
עוזנו ועוצמתנו הצבאיים, הדיפת ההתקפה הערבית והמעבר מהתגוננות להתקפה. הד 
עצום היה בעיתונות העולם ובזירה הבינלאומית לתמורה הצבאית הזאת, וכן היה ערך 
כביר לרושם שנוצר, כי המדינה כבר קמה למעשה. בעוד האומות שוקלות אם לתת 

לנו מדינה או למנוע אותה מאיתנו - היא כבר יצאה לאויר העולם.

האסיפת נערכה מטעם מועצת פועלי ת"א בבית "הבימה" בשבת אחה"צ. נוסח נאום מ"ש   1
בככר  שצבאו  להמונים  ברמקול  נמסר  "הנאום  "דבר",  לפי   .16.5.1948 מ"דבר",  מועתק 

'הבימה' בחוץ והאזינו בצימאון לדברים". 
"המלחמה הקרה" בין הגוש המערבי בראשות ארה"ב והגוש הסובייטי בראשות בריה"מ.  2

החלוקה  בתוכנית  לצדד  הסובייטי,  הגוש  מדינות  כל  ובעקבותיה  בריה"מ,  החלטת ממשלת   3
הכריעה את הכף בהצבעה ההיסטורית של עצרת הא"ם ב–29.11.1947 ועוררה תקוות לפתיחת 

שערי בריה"מ לעלייה.
על משטר הנאמנות ר' עמ' 2 הע' 5.   4
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וייצמן: אסור לדחות את הכרזת העצמאות

סעיף 3: דוח על המשא ומתן עם הממשלות

הישיבה נפתחה במספר הצעות לסדר היום ולהלן אמר היו"ר דוד בן–גוריון:

היו"ר ד. בן–גוריון:  נפתח את הישיבה הראשונה של הממשלה הזמנית בשמיעת 
דוח ממשה שרתוק. אני מניח כדבר מובן מאליו, אם כי אין על זה החלטה: כל 
דיבור בישיבות אלו בין שהוא חשוב או לא, הוא בהחלט סודי ואיש אינו רשאי 
למסרו לשום אדם, גם לא לידידיו הכי קרובים ולאנשים הכי נאמנים, כי אלה הם 

ענייניה של המדינה ולא של האנשים המשתתפים בישיבות אלו.

מתוך פרוטוקול הישיבה הראשונה של הממשלה הזמנית, סעיף 3.  1

הפלישה.  סף  על  הנגב  קשות.  פורעניות  לפני  עומדים  אנו  נהרגים.  בנינו 
מעמדנו בגליל תלוי מנגד. אבל אנו חופשים - הבוקר נשמנו לרווחה - וכבני 

חורין אנו נכנסים לשלב החדש של המערכה.
העולם הערבי הסתבך בהרפתקה חמורה לא רק בשבילנו אלא גם בשבילו. 
הוא כבר נותן דין על כך. את הסכנות שבעקירה והמנוסה ההמונית של ערבים 
ואת תוצאותיו למשטרים הקיימים בארצות ערב - מי ישור? זוהי שפיכת אבק 
ועוד  במלחמה  כוחנו  מלוא  על  עמדו  לא  ועדיין  קיומם.  אושיות  לתוך  שריפה 

יתגלה להם הדבר. הנה, היום הופל מטוס מצרי על ידי הגנה מהקרקע.7
אם נגזר עלינו לקבל את הגאולה ביסורים - נקבל את הדין ונעמוד. מפני 
שלא נרתענו - הגענו עד הלום. עלינו לבנות מדינה תוך מלחמה ולהילחם תוך 
בניין, ועלינו להמשיך ולקלוט עלייה תחת אש. בזאת ניבחן. עלינו להקים בית 
מולדת לא רק בשביל שיבעים ריבוא הקיימים, אלא בשביל ההמונים הגדולים 

העתידים לעלות. ממדי יכולת העמידה הנפשית תלויים בגודל הסכנה.
יכולת העמידה המופלאה שגילו הבריטים ב“בליץ"8 והרוסים במלחמתם9 
המוות  סכנת  נוכח  האלה  העמים  של  נשמתם  מעמקי  מתוך  בקעה  היא  גם 

שנשקפה להם.
ויהי לנו למופת הדור שקם לנו בארץ, הדור העומד כיום בקו האש הראשון. 
נוער זה, במסירותו ללא גבול, בגבורתו, באהבתו העזה לעמו, בחירוף נפשו, 
בכושר הסבל שלו, יהי לנו לתפארת, לברכה ולמופת. יהי רצון שכל המרץ ועוז 

הרוח המתגלים במערכה יזכו לגילוי בקיבולת העצומה של עבודה המחכה לנו.
מדינתנו לא תיכון אם לא תהיה מדינה עובדת. הרצל אמר שהציונות והגשמתה 
עד  עליון  במאמץ  נעבוד  היהודי.  העם  בשביל  עבודה  של  כבירה  הזדמנות  הן 
שנקים את המדינה. ואם כך נעבוד, ואם שר ההיסטוריה יעניק לנו עוז ותבונה 

שאנו זקוקים להם, כי אז נצח ננצח.10

בשבת 15.5.1948 עם שחר ובמהלך היום תקפו מטוסים מצרים מטרות בתל אביב ובסביבתה.   7
אחד המטוסים הופל באש נ"מ וטייסו נשבה.

לונדון  על  ובייחוד  ברטניה  ערי  על  הגרמני  האוויר  חיל  של  העזות  ההפצצות   - "בליץ"   8
במל"ע-2.

במלחמת העולם השנייה נגד הצבא הגרמני שפלש לארצם.  9
"מחיאות כפיים סוערות וממושכות הפסיקו תכופות את נאומו של שרתוק וליוו את סיומו.  10

בשירת תחזקנה והתקווה נסתיימה האסיפה" )"דבר", 15.5.1948(.

הממשלה הזמנית
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קיבלנו מנציגנו בוושינגטון, אליהו אפשטיין,4 את הדוח הבא: 

 ממשלת ארה"ב הכירה במדינה בדברים הבאים: הודיעו לממשלה כי הוכרז על 
מדינה יהודית בארץ–ישראל ונדרשה הכרה בה על ידי הממשלה הזמנית. ממשלת 

ארה"ב מכירה בממשלה הזמנית כשלטון דה פקטו של מדינת ישראל החדשה.

אל  ששלח  האיגרת  תוכן  את  ומוסר  העניינים  להשתלשלות  הסבר  מוסיף  הוא 
הנשיא. הוא מסביר, שהתייעצות רחבה יותר והודעה מוקדמת לנו נמנעו על ידי חובת 
הסודיות שהטיל קלרק קליפורד,5 ועל ידי קוצר הזמן. יום לפני כן טילפן לֹוי הנדרסון6 
לברר מה הם הגבולות של המדינה החדשה. נאמר לו ]ע"י אפשטיין[, כי הגבולות הם 
בהתאם להחלטת האו"ם. המסיבות חייבוהו ]את אפשטיין[ ליטול לעצמו את הסמכות 

לעשות את הצעד הזה ולקבל עליו את האחריות למשלוח המכתב.
המדינה  מיניסטריון  ידי  על  נדרש  שהוא  נוספת,  טלגרמה  ממנו  נתקבלה 
ההתחייבות  את  נתן  והוא  הגבולות,  על  נשמור  שאנחנו  בכתב  התחייבות  לתת 

בהסתייגות: "אלא אם כן יחייבו התנאים הצבאיים אחרת".
ברור לי שהוא לא עשה זאת על דעת עצמו. כנראה, עמד מיניסטריון המדינה 

על זה כתנאי. לֹוֶוט והנדרסון שלחו לאליהו אפשטיין ברכות להקמת המדינה.
חלקו  כוח" בעד  "יישר  לו  ומגיע  בעיתו  דבר  ענינו לאפשטיין שהוא עשה 

בהישג ההיסטורי הזה.
כאשר נתקבלה הידיעה על הכרת אמריקה, עמדתי בניסוח הודעות לממשלות 
מיד  בניו–יורק שנפנה  דחופה  דרישה  קיבלנו  לידיעתן.  ההכרזה  תוכן  ובמסירת 
לבירות באופן ישר ונודיע טלגרפית את תוכן ההכרזות ואת העובדה שהוקמה 
שאנחנו  הוא,  הנוסח  הזאת.  המלאכה  בעצם  נמצא  אני  זמנית.  וממשלה  מדינה 
מודיעים כי ביום זה וזה נתכנס מוסד כזה וכזה ובמעמד חגיגי הכריז על הקמת 
מדינת ישראל נוכח סיום המנדט באותו יום, ועל יסור החלטת האו"ם קבע את 
אנו  להלן  זמנית.  כממשלה  המבצע  האורגן  את  קבע  המדינה,  כמועצת  עצמו 
יהודית,  מוסרים את החלק המרכזי של ההכרזה: המדינה תהיה פתוחה לעלייה 
תנהיג יסודות של צדק ושלום. וכן כל מה שנאמר כלפי הערבים. אנו מבקשים 
שהממשלה שאנו פונים אליה תכיר הכרה רשמית במדינה ובממשלתה, מביעים 

אליהו אפשטיין )אילת( )1990-1903(, בהערות: אילת וכן בטקסט מאוגוסט. יליד אוקראינה.   4
עלה ב–1925. למד מזרחנות באוניברסיטיה העברית י-ם ובאוניברסטיטה האמריקנית בביירות. 
הסוה"י  של  המדיני  המשרד  ראש   .1945-1934 הסוה"י  של  בממ"ד  המזה"ת  מדור  על  ממונה 

בוושינגטון 1948-1945. נציג מיוחד ושגריר ישראל בארה"ב 1950-1948.
קלרק קליפורד. יועץ מיוחד לנשיא טרומן 1950-1946.  5

לֹוי הנדרסון. מנהל המחלקה לענייני המזה"ת ואפריקה במחמ"ד עד יוני 1948.  6

מר מ. שרתוק:  הכרת ממשלת ארה"ב בממשלה הזמנית כשלטון עובדתי ]"דה 
פקטו"[ באה לכולנו כאפתעה גמורה. אני רוצה להודות ולהתוודות, שלפני צאתי 
מאמריקה שמעתי סברה כי הדבר הזה ייתכן, אבל לא נתתי אמון בזה. אולי הייתי 
מקטני אמונה באפשרות זו, באשר היתה התרוצצות רבה. היו נסיונות להשפיע 
נענה.  כאילו  והוא  למוטב,  ולהחזירו  והנשיא  הלבן"  "הבית  על  ישירה  השפעה 
בו בזמן היתה חתירה מתמדת מצד מיניסטריון המדינה ואנשי הביטחון ]משרד 
ההגנה[, וגם הם הגיעו לקשר ישיר עם הנשיא והתאמצו מאוד להטותו לצידם ואף 

התפארו והדגישו שהוא בעצה אחת עימם.
היחידי מאיתנו שראה את הנשיא בזמן האחרון היה ]חיים[ וייצמן. הנשיא 
ראה אומנם בחודשים האחרונים עוד כמה יהודים - פרוסקאואר, להמן, אבל 
מהציונים ראה רק את וייצמן. שערי "הבית הלבן" סגורים היום בפני ההנהגה 
הציונית הרישמית. אני אומר זאת כעובדה ואינני נכנס להערכות. זוהי עובדה 
של  ההצהרה  מסירת  ערב  הנשיא  את  ראה  וייצמן  לשנותה.  דרך  מצאו  שלא 
השינוי  על  דבר  וחצי  דבר  לו  אמר  לא  והנשיא  הביטחון,  במועצת  אוסטין2 
המפתיע העומד להתחולל במדיניות האמריקנית. אחר כך שמענו סיפור כזה: 
היתה כאילו ישיבה ב"בית הלבן" בהשתתפות אנשי מיניסטריון המדינה ועמדה 
שאלת שביתת הנשק. הנשיא הסכים שיש צורך בדבר זה. אחד הפקידים הפליט 
לא  זה  לדבר  בינלאומית.  נאמנות  אולי  להיות  צריכה  שהצורה  מילים,  כמה 
הושם לב. הוא ניצל את העובדה שלא היה ערעור על דבריו ומאחר שההצעה 

היתה מוכנה מקודם, ניתנה הוראה לפעול לפיה.
היתה זו אפתעה גמורה. הנשיא אמר שהעמידוהו במצב שהוא הוליך שולל 
את וייצמן. זה קומם אותו מאוד נגד מיניסטריון המדינה והוא ניסה כמה פעמים 
לרוזוולט  מאוד  מקורב  שהיה  רוזנמן,3  השופט  לעצמו.  היוזמה  את  להחזיר 
הוא  האחרונים.  פעמיים בשבועות  הנשיא  את  ראה  וייצמן,  עם  ועומד בקשר 
הכניס בלב הנשיא את הרעיון, שההזדמנות בשבילו להחזיר את היוזמה לידיו 
היא להכיר בממשלה הזמנית אם תקום. זו סמכותו. הוא לא יצר את העובדה 
עצמה - היהודים יצרוה. רוזנמן לחץ מאוד בעניין זה, כי הוא האמין שהממשלה 
היהודית קום תקום. גם משום כך היה וייצמן בדעה שאסור לדחות את הכרזת 

העצמאות.

וֹורן אוסטין. נציג ארה"ב במועבי"ט, שם העלה ב–17.3.1948 את הצעת ממשלתו לכונן בא"י   2
משטר נאמנות.

מיוחד  יועץ   .1943-1932 ניו–יורק  מדינת  של  העליון  המשפט  בבית  שופט  רוזנמן.  סמואל   3
לנשיאים רוזוולט וטרומן 1946-1943.
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לקראת הפוגה

והערבים  היהודים  על  לצוות  האו"ם  של  הביטחון  מועצת  החלטת   :3 סעיף 
להפסיק את האש תוך 36 שעות.

דיון במועצת הביטחון.2 לא נתקבלה ההצעה  היה עוד פעם  השר מ. שרתוק:  
האמריקנית, שהיתה בה דרישה למדינות הערביות להפסיק את הפלישה וגם מעין 
שישה  וצרפת.  אוקראינה  רוסיה,  אמריקה,  רק  הצביעו  בעדה  בסנקציות.  איום 
נמנעו. נתקבלה החלטה לצוות על הצדדים להפסיק את האש תוך שלושים ושש 
שעות, שבעדה הצביעו עשרה. רוסיה הצביעה נגד. זה היה סעיף אחד מההחלטה. 
הסעיף השני בהחלטה קשר את כל העניין בוועדת שביתת הנשק שבירושלים, 
שהיא צריכה להיות המכשיר המוציא לפועל.3 כאן רוסיה נמנעה. היא נמנעה גם 

כאשר הצביעו את ההחלטה בכללותה.
אני סבור, שעלינו להודיע כי ניתן פקודה לשעה היעודה להפסיק את האש 
בכל החזיתות. השעה היעודה היא מחר בשמונה בערב. אולם אם האש לא תיפסק 
הרעשת  את  יפסיק  שעבדאללה  סבור  אינני  נחדשנה.  מיד  אנו  שכנגד,  מהצד 
ירושלים.4 הוא טוען שאיננו חבר האומות המאוחדות. אבל אנחנו צריכים לעשות 
את הג'סטה הזאת כלפי האומות המאוחדות והעולם כולו. אני מציע ליטול את 
היוזמה בעניין זה ולא לחכות - )ראש הממשלה ד. בן–גוריון: אני מבין את הצורך 
בדבר זה, אבל יש לי קצת ספקות באפשרותו. אם תהיה התקפה, אי אפשר יהיה 

להפסיק את האש( - ברור שבפקודה לכל מפקד ייאמר: אם זה אפשרי.

לאחר דיון קצר נתקבלה החלטה הבאה:

בשעה  המאוחר  לכל  מקום  בכל  האש  את  להפסיק  ישראל  לצבא  הוראה  לתת 
שמונה בערב, 24.5, בתנאי שהצד השני יודיע על נכונותו לכך, ולהודיע את הדבר 
אם  האש  את  להפסיק  תהיה:  למקומות  המעשית  ההוראה  הביטחון.  למועצת 

יפסיקנה הצד השני.

מתוך הפרוטוקול, סעיף 3.  1
ב–22.5.1948.  2

כונתה גם "ועדת הקונסולים". ר' גם עמ' 20 הע' 12.  3
יחידות "הלגיון" נכנסו לירושלים המזרחית החל מ–18.5.1948.  4

תקווה שההכרה לא תאחר לבוא ותסייע לחיזוק קשרי הידידות ולהשכנת השלום 
והצדק ביחסים הבינלאומיים בכלל.

יש תוספת לכל מדינה ומדינה לפי מצב היחסים איתה: מביעים הערכה בעד 
עמדת נציגים באו"ם. בעד פעולת באי כוח באונסקו"פ7 לטובתנו.

עד עכשיו שלחנו הודעות לבריה"מ, לצרפת, קנדה, דרום אמריקה, ניו–זינלנד, 
אוסטרליה, פולין, צ'כיה, גווטמלה, שבדיה, נורווגיה, דנמרק, בלגיה, ואני עומד 
בהכתבת האיגרת לאנגליה. נפנה לכל המדינות. נמלכנו ביועץ המשפטי שלנו 
בניו–יורק בשאלת הפנייה למדינות שאינן חברות באו"ם - שווייצריה, אוסטריה, 
רומניה, הונגריה, אירלנד. יש שאלה של המדינות הערביות - )מר מ. בנטוב: האם 
לא היה כדאי שיהיה פסוק על שקיבלנו את השלטון הממשי בשטח המדינה, ואין 
זו רק הכרזה?( - לפי קריאת הנוסח אין השאלה מתעוררת, הדבר ברור והחלטי. 
אולם אפשר להוסיף את הפסוק הזה בפניות הבאות. החתימה היא בשם הממשלה 
הזמנית של מדינת ישראל - )היו"ר ד. בן–גוריון: דרושה החלטה בשאלת הפנייה 
למדינות הערביות. אנחנו מעוניינים ביחסים טובים איתן, הן חברות באו"ם, הן 
הכריזו עלינו מלחמה. לדעתי, יש לפנות אליהן. נראה מה יענו. אולי להעמיד פנים 
שהן לא הכריזו עלינו מלחמה?( - )מר א. ציזלינג: לדעתי יש לפנות אליהן מבלי 
תוספת  שיש  כשם  מיוחדת,  תוספת  כלומר,  מלחמה,  הכריזו  מכך שהן  להתעלם 
בכל פנייה, שאנו קוראים להפסקת פעולות האיבה אהדדי( - )מר מ. בנטוב: אולי 
אפשר להעביר את הפניות דרך האומות המאוחדות?( - אין לזה צינור. המדינה 
למזכירות  פנינו  וראשונה  בראש  אבל  בריה"מ,  היתה  אליה  שפנינו  הראשונה 
האו"ם ושלחנו חלק נרחב יותר של ההכרזה, עם הסתמכות על החלטת העצרת. 
בסוף אמרנו, שהממשלה הזמנית מוכנה לחתום על התחייבויות שנקבעו בהחלטת 

העצרת ומבקשת כניסה לברית האומות.

הוחלט לפנות גם אל המדינות הערביות.

אונסקו"פ )United Nation Spescial Committee on Palestine( - ועדה מורכבת מנציגי   7
11 מדינות, שמונתה ע"י עצרת או"ם במאי 1947 כדי לחקור את בעיית א"י ולהציע פתרונות. 
פרו,  יוגוסלביה,  הולנד,  הודו,  גואטמלה,  איראן,  אורוגוואי,  אוסטרליה,  נציגי  היו  חבריה 
הרוב  המלצת  ב–31.8.1948.  ומיעוט,  רוב  המלצותיה,  הגישה  שבדיה.  קנדה,  צ'כוסלובקיה, 
כללה חלוקת א"י לשתי מדינות, יהודית וערבית, עם איחוד כלכלי ביניהן, ואזור בינלאומי 
אומצה  מסוימים,  בשינויים  זו,  המלצה  או"ם.  לפיקוח  כפוף  שיהיה  ירושלים,  את  הכולל 

בהחלטת עצרת או"ם ב–29.11.1947.
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קיבלתי מברק מצירנו בוושינגטון מ–22 במאי:

 הידיעות הבאות נתקבלו ממקור נאמן: הציר הבריטי בוושינגטון ]סר ג'ון[
ישראל.  דבר  על  כללית  שיחה  איתו  וניהל  ב–21.5  לווט  את  ביקר  בלפור 
גבולותיה  על  להגן  תוכל  שישראל  משוכנע  הוא  כי  הדגיש  הבריטי  הציר 
)משמע, שאין צורך מידי בביטול האמברגו(. להלן אמר הציר כי הוא חוזה 
מראש שישראל תעבור להתקפה שכנגד ותגרש את הכוחות הזרים מהשטחים 
בריטית  התערבות  יחייב  זה  דבר  כי  הודיע  הוא  ארץ–ישראל.  של  הערביים 
סבור  הוא  כי  הוסיף  בלפור  לעבדאללה.  הובטחו  הערביים  השטחים  באשר 
שעבדאללה מבקש לכבוש את ירושלים כדי להרים את קרנו וסיים באומרו 
כי ייתכן שיש ברצון עבדאללה לספח גם שטחים אחרים )הווה אומר, ממדינת 
ישראל(. נודע לי כי לווט לא הגיב בעניין ירושלים אבל הצהיר באופן תקיף 
ולאחר  מובהק  תוקפנות  מעשה  יהיה  ישראל  של  שטח–שהוא  איזה  שסיפוח 
היא  אין  בנובמבר  כ"ט  של  בגבולות  הכירה  וכן  בישראל  הכירה  שארה"ב 

יכולה להסכים לשינוי גבולות על ידי הכרעת כוח ערבי.

עד כאן מה שנודע לצירנו מן השיחה הזאת. ויש עוד ידיעות:

 ממשלת ארה"ב לוחצת מאוד על סין כדי להשיג שיתוף פעולה מצידה במועצת 
)מרשל( מתמרמר מאוד על התנהגות  המדינה  מזכיר  כי  לי  נודע  הביטחון. 
הבריטים בארץ–ישראל. הוא אמר לידיד אחד לאמור: הבריטים כורים במו 

ידיהם קבר לעצמם בירושלים.

אחר כך הוא ]אפשטיין[ אמר ]במברקו[: "מאסר אזרחי ארה"ב על ידי שלטונות 
הלבנון פתח פתח נוח לנו לעורר את כל העניין אצל ה'סטייט דפרטמנט'. קיבלתי 

הבטחה לתמיכתם המלאה".3
בעניין זה התקשרתי גם עם "הצלב האדום" וזה התקשר עם "הצלב האדום" 
לא  שעדיין  ידיעה  בידו  ויש  בקפריסין,  האדום"  "הצלב  באמצעות  בביירות 
משתדל  אני  להם.  שלום  וכאילו  בבעל–בק  נמצאים  העצורים  שכל  נתאמתה, 

ליין",  אקספורט  "אמריקן  בידי  שתופעלה  ארה"ב  ממשלת  בבעלות  אונייה  קארפ",  "מארין   3
הפליגה בשלהי אפריל 1948 מארה"ב לנמלי לבנון, א"י ומצרים ועל סיפונה כמה עשרות יהודים 
האונייה עצרה  לצבא.  להתנדב  כדי  ארצה  סטודנטים שחזרו  לרבות  וארצישראלים,  אמריקאים 
תחילה בביירות, שם הורדו כל הארצישראלים ונעצרו. כעבור חודשיים, בלחץ ממשלת ארה"ב, 
שוחררו העצירים ושולחו לארה"ב, משם הפליגו חזרה ארצה באותה "מארין קארפ", שהפליגה 

ישירות לחיפה.
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מזימה בריטית-ערבית לבתק את ישראל

סעיף ג'1: אינפורמציה מדינית

השר מ. שרתוק:  אני רוצה למסור כמה ידיעות. קודם כל בתחום הַהכרֹות. נוספה 
בהכרה  העיקרי  העוקץ  על  עמדו  שהחברים  בטוח  ואני  אפריקה,  דרום  הכרת 
ברור  רמז  יש  הגבולות. שם  הכוונה לפסוק המרכזי בדבר  זו מבחינה שלילית. 
לא  גם  שם  השכנות.  המדינות  בשטח  מארץ–ישראל  חלקים  הבלעת  לאפשרות 
מוצאת מהכלל ירושלים - כיוון שירושלים איננה במדינה היהודית, אפשר להבין 
זה היה  יכולה להיות מובלעת בשטח של מדינה שכנה. בשטח  ירושלים  כי גם 
דין ודברים בין סמאטס2 ובווין, וזאת היתה הפשרה. בווין דרש שהוא יסייג את 

ההכרה בסייג זה.
העיתונות שלנו חוטאת מאוד ומחטיאה את הרבים על ידי פרסום בלתי שקול 
של הדברים ותיאורם באופן ורוד יותר מדי. נתפרסמו ידיעות, שבעיקבות ההכרה 

הדרום אפריקאית תהיינה גם הכרות של ניו–זילנד ואוסטרליה. אין לזה כל יסוד.
קיבלתי טלגרמה מקוסטה ריקה. ראיתי שם הרבה ברכות ואיחולים ולא ראיתי 

מילה שמקבילה למילה הכרה. אקרא לכם את תרגומה:

הוד מעלתו מר משה שרתוק, שר החוץ של מדינת ישראל.
 הנני מתכבד להודיע להוד מעלתו על קבלת המברק מיום 17 למאי המוסר על 
הקמת מדינת ישראל ותוכניתה של מועצת הממשלה הזמנית. ביחס להודעה 
כה משמחת, יש לי העונג להביע לו, כי ממשלת קוסטה ריקה ועמה מאחלים 
להגשים  תוכל  וכי  העולם  עמי  בחבר  תתקבל  כי  הנולדת  ישראל  למדינת 
את האידיאלים הנעלים והצודקים שלה. ממשלתי שולחת את מיטב ברכותיה 
לשגשוגה של מדינת ישראל ומקווה כי ישרור תמיד יחס ידידותי ויציב בין 

שתי הארצות. בנימין אוריו, מיניסטר החוץ של קוסטה ריקה.

עכשיו תאמרו אתם אם זאת הכרה או לא! לעת עתה יש בידינו חמש הכרות: 
ארה"ב, רוסיה, פולין, גואטמלה ודרום אפריקה. אנחנו יודעים שיש הכרת צ'כיה 

ויש הכרת אורוגואי, אך עוד לא קיבלנו הודעות על כך מן המדינות עצמן.

מתוך הפרוטוקול, סעיף ג'1.  1
יאן ְסמאטס )1950-1870(. רה"מ דרום אפריקה ושר החוץ וההגנה שלה עד סוף מאי 1948.  2
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בין אנגליה לצרפת

סעיף 3: סקירה על שאלות של מדיניות חוץ

מ. שרתוק:  פנינו לממשלת ארה"ב לאחר שהכירה בנו והצענו שהנציגות שלנו 
מדרגת  פחותה  דרגה  זו  כציר.  ייחשב  שלנו  והנציג  לצירות  תחשב  בוושינגטון 
וצירות. הבקשה נשלחה  שגריר. הצענו שגם ממשלת ארה"ב תשלח אלינו ציר 
במברק ישר ממנו למרשל. זו היתה העצה שקיבלנו מ"הסטייט דפרטמנט". נאמר 
לנו שזו הפרוצדורה הנכונה. נתקבלה תשובה בכתב מסגנו של מרשל לווט אל 
הקמת  בשאלת  מעיינים  המברק,  קבלת  את  מאשרים  תוכנה:  אפשטיין.  אליהו 
שנציגותנו  מציעים  הם  בינתיים  בישראל.  צירותם  הקמת  ובשאלת  צירותנו 
בוושינגטון תחשב כמשלחת ואליהו אפשטיין ייחשב כנציג מיוחד. הם מוכנים, 
אם זה רצוי לנו, לשלוח אלינו משלחת אשר בראשה יעמוד נציג מיוחד. אני מציע 
לענות על זה בחיוב. קראתי בפעם הקודמת את המברק המיוחד במינו מממשלת 
קוסטה ריקה.2 אנשינו בניו–יורק התקשרו עם אנשי קוסטה ריקה ונאמר להם שזה 

נחשב כהכרה. מלבד זאת הוגד לנו כי גם אורוגוואי הכירה רשמית בישראל.
לחכות  שאין  אחרים,  וממקורות  גולדמן  מדר'  ידיעות  לנו  יש  מלונדון 
להיות  רוצה  שהיתה  צרפת,  מהססת  בייחוד  אירופה.  ממערב  לידיעות  בקרוב 
אחת הראשונות ולא מהאחרונות באירופה לגבי הכרה בנו. יש כאן לחץ בריטי 
וחששות להופעה בעולם הערבי וגם חששות לנו. צרפת עוזרת לנו הרבה, אבל 
מתחת לשטח. עמדת צרפת משפיעה גם על מדינות אחרות. אבל הן לאו דוקא 
זקוקות לעמדת צרפת. יחס בלגיה שלילי - )מ. בנטוב: מדוע?(- יש הרבה מדינות 
שהרוח שם שלילית. ממשלות סקנדינוויות גם כן גמרו אומר לחכות. זה קשור גם 
בשליחותו של ברנדוט3 ובהחלטה שנתקבלה במועצת הביטחון: הקפאה של המצב 

עם אפשרות של משא ומתן.4

מתוך הפרוטוקול, סעיף 3.  1
ר' עמ' 58.  2

נתמנה  השבדי.  האדום"  "הצלב  נשיא  שבדי.  מדינאי   .)1948-1895( ברנדוט  פולקה  הרוזן   3
ועדה שהוקמה לפי החלטת מועצת הביטחון ב–14 בחודש.  ב–20.5.1948 למתווך בא"י ע"י 

חבריה: ארה"ב, בריה"מ, בריטניה, סין וצרפת. באמצע יוני קבע את מטהו ברודוס.
ב–23.5.1948 קיבלה מועצת הביטחון את ההחלטה הבאה: "מועבי"ט קוראת לכל המדינות   4
בא"י  האש  את  להפסיק  למחצה  והצבאיים  הצבאיים  כוחותיהן  על  מיד  לפקד  והרשויות 
בתוך 36 שעות בלי לפגוע בכל הזכויות והדרישות של הצדדים הנוגעים בדבר ובלי לפגוע 

במצבם הנוכחי".

להשיג קשר ישיר עם "הצלב האדום" בביירות, שאולי אפשר להיעזר בו כדי לברר 
באופן מיוחד את מצבם וכדי להעיר תשומת ליבו למצבם במקרה שארצישראליים 

יישארו.

במקום זה מחק צנזור ארכיון המדינה 40 שורות. אחר דיון קצר המשיך מ"ש:

קיבלתי את הידיעות הבאות מאמריקה: לפי הודעה של אנשים הקרובים ל"בית 
הלבן" מאיים הנשיא במשלוח יחידות ימיות של הצי האמריקאי לתל אביב. יש 

לזה התנגדות ממחלקת המדינה. הנשיא מאוד נרגז על כל האינטריגה הבריטית.
אחר כך יש ידיעות ממקורות אחרים מאוד ממשיים, שהמזימה הבריטית-ערבית 
היא ליצור קו רבת עמון-ירושלים-עזה, שיחתוך את כל החלק הדרומי מהחלק 
הצפוני של ארץ–ישראל. מכיוון אחר של פעולה יש ידיעה ש"הלגיון הערבי" יגיע 
לחיפה עד 30 ביוני, לאחר שהוא יפרוץ מתוך המשולש דרך ג'נין והרי אפרים. מקור 
זה מוסיף שההתערבות המצרית, כאילו, מאוד אינה רצויה לבריטים וכי הבריטים 

מעריכים מאוד את "הלגיון הערבי" ואינם מעריכים כלל את הצבא המצרי.
ממקור מצרי רציני מודיעים, שהמצרים אינם חוששים להתקפה אוירית על 

קהיר כי הם סומכים על כוח הקליעה של ההגנה האנטי–אוירית שלהם.
בממשלה הצרפתית יש מאבק פנימי בעניין ההכרה. המפלגה הסוציאליסטית 
מינתה את אנדרה פיליפ כדובר שלה, שצריך ללחוץ על הממשלה להביא לידי 
הכרה. הפקפוקים של בידו4 מתחזקים על ידי ירידת האמון ב"הגנה". העיתונות 
הקרבות  מהלך  על  וערביים  בריטיים  ממקורות  בידיעות  מוצפת  הצרפתית 

בארץ–ישראל.

הגרמני  הכיבוש  בשנות  המרי  בתנועת  פעיל  הצרפתי.  החוץ  )1983-1899(. שר  ִּבידו  ז'ורז'   4
במל"ע-2.
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השתלשלות  כל  והחיצוני  היהודי  העולם  כלפי  אילו.8  היה  מה  לספקולציה 
המאורעות בארץ היא תוצאה ישירה של החלטת האומות המאוחדות. מזכירות 
היא  הדין.  משורת  לפנים  כלפינו  ונוהגת  ולענייננו  לנו  מאוד  נוחה  האו"ם 
מקבלת אותנו כעובדה ושולחת את המכתבים שלה על פי מען נציג הממשלה 
הזמנית בניו–יורק. אבל כאשר אותו נציג מופיע במועצת הביטחון, הוא מופיע 
שנתקבלה  החלטה  יסוד  ועל  היהודית  הסוכנות  כנציג  רישמי  באופן  עדיין 
הסוכנות  את  המזמינה  האו"ם,  במגילת  מסוים  סעיף  על  המבוססת  באו"ם, 

היהודית לשבת במועצת הביטחון כאשר דנים בשאלת ארץ–ישראל.
נתעוררה שאלה של הסדרת המצב והתאמתו למצב החדש שנוצר. יש גם על זה 
סעיף המאפשר לממשלה, שאיננה עדיין חברה באו"ם, לבקש להזמינה אל השולחן 
כאשר דנים על ענייניה. יש לזה תקדים לגבי אינדונזיה - ממשלתה הוזמנה כאשר 
עדיין לא הוכרה. היתה על זה התייעצות לחברינו עם גרומיקו בניו–יורק פעמיים 
שלוש. דעת גרומיקו היתה לא להגיש בקשה כזו עד שיובטח רוב של שבעה קולות. 
החברים חשבו, שכדאי לבוא בפנייה כזו גם אם לא תהיה החלטה חיובית, כי אין 
אנו מפסידים, אנו מחזיקים במעמדנו. הם אמרו שלא ברור מה יהיה עם הסוכנות 
היהודית ואי–אפשר לשבת על שני כיסאות. אבל זו היתה דעת גרומיקו - כל עוד 

לא הובטח לנו רוב של שבעה, להמשיך לעת עתה בסטטוס קוו.
אני רוצה להניח הנחות אחדות: אין אנו מעונייינים בניסוח פורמלי של הקשר 
נאומים קשים  לנאום  המועצה  בתוך  יכולים  אנו  הביטחון.  מועצת  לבין  בינינו 
מאוד. בא כוחנו אומר דברים קשים ובוטים, הוא מדבר כנציג ממשלת ישראל 
הזמנית ואין מפסיקים אותו. אני סבור שאין אנו יכולים לסטות, אם זו העמדה 
באומות המאוחדות, מהקו הזה באופן כללי. אנחנו כבר סוטים. ונדמה לי שאין 
לנו ברירה אלא להתפשר עם קו שאנחנו מדברים בשם הממשלה הזמנית, אבל 
לא תמיד פונים אלינו בתור ממשלת ישראל. אולם כל תשובה שלנו טופחת את 
העובדה הזאת מחדש בפני הפונים אלינו. בייחוד הייתי מהסס להתחיל בקו ישרני 
זה לגבי צרפת. לא הייתי מהסס לגבי אנגליה, אבל לא הרי עמדתה של צרפת 
כעמדת אנגליה. היא הכניסה תיקונים חשובים בהצעה האנגלית - תיקון בעניין 

מ"ש וב"ג היו חלוקים בשאלת משקלה של החלטת עצרת או"ם ב–29 בנובמבר 1947 בהקמת   8
כבר  מ"ש.  עמד  שבראשו  המדיני,  המאמץ  בהערכת  מיעט  ככלל,  ב"ג,  ישראל.  מדינת 
ב–16.4.1948 במברק אליו לניו–יורק, כתב: "כאשר כתבתי לך - נדמה לי לא פעם - גורלנו 
תלוי לא כל כך במה שיתרחש בלייק סכסס אלא בהשגת הציוד" )תמו"ד, מס' 388(. מ"ש לא 
מיעט בחשיבות המאמץ הצבאי במערכה על הקמת המדינה ועל קיומה - מאמץ שבראשו עמד 
ב"ג - אבל עמד על חשיבות המאמץ המדיני, שבראשו עמד החל מימי ועדת החקירה של פיל 
)1937(, הוועדה האנגלו-אמריקאית )1946( ּוועדת אונסקו"פ )1947(, ואח"כ לקראת עצרת 

או"ם בנובמבר 1947. 

באותו זמן באה פנייה מצד ממשלת צרפת, ערוכה בלשון משונה אבל מכוונת 
ידי  על  גם  וכנראה  ידינו  על  צרפתיים  מוסדות  כמה  לתפיסת  בקשר  כלפינו, 
הערבים בירושלים. אינני יודע אם הם חושבים את המנזר בלטרון למוסד צרפתי. 
אתמול חיפש אותי הקונסול הצרפתי5 במשך כל היום. סוף סוף מצא אותי, בא 
אלי והביא לי נֹוָטה ]איגרת[ מהממשלה הצרפתית. בנֹוָטה זו מבקשת הממשלה 
ידי הצד שכנגד, לפנות את  גם על  יתמלא  הצרפתית מאיתנו, בתנאי שהדבר 
המוסדות הצרפתיים התפוסים בידי הכוחות היהודיים ולא לתפוס את המוסדות 
שהערבים יפנום. אם לא נמלא את הדבר הזה, שומרת לעצמה ממשלת צרפת את 
החופש לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, כדי להבטיח את הגנת המוסדות 
האלה. האיגרת כשלעצמה אינה מופנה אל מישהו. היא מדברת על "השלטונות 
היהודים". לאיגרת מצורף מכתב לוואי מאת הקונסול, השלוח אלי באופן אישי, 
למסור  ומתכבד  שרתוק  למר  ברכותיו  את  מגיש  צרפת  של  "הקונסול  האומר: 
באופן  להעביר  ממשלתו  ידי  על  עליו  הוטל  אשר  האיגרת,  נוסח  את  בזה  לו 
דחוף לשלטונות היהודיים. הוא משתמש בהזדמנות זו כדי לבקש את מר שרתוק 

להואיל ולקבל את יחס הכבוד שלו, המצוין ביותר".6
אמרתי לו, שלא ברור למי זה מופנה - אם לקהילה היהודית בירושלים או 
ל"הגנה" או לסוכנות היהודית או למישהו אחר. הוא אמר שהוא מבין היטב את 
הקושי הזה וראה אותו מראש, אבל הוא מבקש להבין את מצבו. הוא קיבל הוראה 

למסור לי את האיגרת. אמרתי שאמסור את הדבר לממשלה.
יש בזה שתי שאלות. קודם כל, לגופו של עניין - מה המצב במוסדות אלה? 
האם אנו יכולים לוותר על כיבושם או לא? זו שאלה צבאית רצינית מאוד. ויש 
שאלה פורמלית: האם אנו נזקקים בכלל לפנייה כזו או לא? העמדה שהציע 
בן–גוריון היא מאוד הגיונית ומסקנית, אבל היא עמדה שעלולה לסבך אותנו.7 
אם אנו נוקטים קו זה, איננו יכולים לנקוט אפליות וסטיות, אלא עלינו לקבוע 
אחת לתמיד, שמי שאיננו פונה אלינו, איננו עונים לו. בראש וראשונה תתעורר 
שאלת האומות המאוחדות ומעמדנו הרשמי באומות המאוחדות. זה לא כל כך 
פשוט לומר שהאומות המאוחדות לא עשו בשבילנו דבר ואנחנו עשינו בעצמנו. 
בראשית היתה ההחלטה של כ"ט בנובמבר ואותה קיבלו האומות המאוחדות. 
אילולא היתה, ייתכן שהיינו מגיעים למה שהגענו, אבל קשה עכשיו להיכנס 

ז'. שרירון, קונסול צרפת בתל אביב.  5
ר' תלחמ"י 1, מס' 111. האיגרת הצרפתית מ–29.5.1948 אינה נוקבת בשמות המיבנים, אך   6
ברי שהכוונה למנזר "נוטרדם" ולבית החולים הצרפתי הצמוד אליו, שכבשה ה"הגנה" אור 

ל–14.5.1948, ואפשר גם לעוד מיבנים.
ב"ג שלל עקרונית ובתוקף היענות כלשהי לפניות שאינן ממוענות במפורש לממשלת ישראל   7

)ר' למשל דבריו להלן בישיבה הנוכחית(.
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גורמי חוץ לממשלת ישראל. פתח ראש  להלן התנהל דיון בשאלת נוסח הפנייה של 
הממשלה ב"ג.

היו"ר ד. בן–גוריון:  במקום שאנחנו שליטים, אם רוצים שאנו נענה - צריכים 
לפנות לממשלה. אצל מי הוא קונסול צרפתי בתל אביב? קונסול מוכרח להיות אצל 
איזו ממשלה. ממשלת המנדט בטלה - אין קונסול. על כל פנים, אין קונסול בתל 
אביב, כי תל אביב היא חלק מהמדינה היהודית ואין הוא יכול לפנות אל "השלטונות 

היהודיים" - שלטון המדינה איננו "שלטונות יהודיים" - הוא שלטון המדינה.
מדינה קמה קודם כל על ידי היותה. אולי היה בזה צעד נועז שאמרנו: "נכריז על 
ממשלה". אבל משהכרזנו - יש משמעות להכרזה זאת. והמשמעות היא שבתחומי 
המדינה - המדינה היא השלטת. ולכן מיסיה שרירון הוא מיסיה שרירון ולא קונסול. 
אם הוא רוצה איזה דבר, יאמר אל מי הוא פונה, אם הוא פונה אל ראש ממשלת 
ישראל - אדבר עימו; אם הוא פונה אל בן–גוריון - אדבר עימו על מזג האויר. 
שאם לא כן כופרת המדינה בקיומה. מיסיה שרתוק איננה אדרסה - האדרסה היא 
שר החוץ - )מ. שרתוק: ואם פונים למיסיה שרירון ומבקשים ויזה?( - אמרתי לך 
שאנו מכירים בממשלה הצרפתית, אבל אינני חייב לענות על שאלה זו. אני מתנגד 

לדיון על המכתב הזה.

השר מ. בנטוב הביע דעתו, שיש להבדיל בין אנגליה וצרפת. אנגליה היא מדינה עוינת, 
מה שאין כן צרפת ולכן יש לתת לה שהות עד שתשנה את נוסח פניותיה. השר שפירא 
אמר, כי "מבחינה פרינציפיונית הצדק עם ב"ג, אבל יש גם מציאות והמציאות שלנו לא 
תמיד אפשר להתאים לה עמדה פרינציפיונית. אני חושב שאל לנו להיכנס בקונפליקט 
עם צרפת ואם נשיב להם תשובה כזאת יהיה קונפליקט". השר ד. רמז הציע להקים 
של  "בסטטוס  כי  וטען  ב"ג  עמדת  את  שלל  ציזלינג  א.  השר  בשאלה.  שתעיין  ועדה 

מעבר, כשאנו קיימים כממשלה רק שבועיים ימים, אני מקבל את הקו של שרתוק".
בהצבעה קיבלה הצעת שרתוק-ציזלינג - להשיב תשובה למרות שהקונסול הצרפתי 

פנה אישית למ"ש, ולא לממשלה הזמנית - 9 קולות.
עמדת ב"ג קיבלה קול אחד.

להתנגד  יכולים  אנו  הצבא.  בגיל  אנשים  להכניס  ייאמר שאסור  העלייה, שלא 
להצעה, אבל איננו יכולים להתעלם מהתיקון הזה.9

כאן נמחקו מספר שורות בידי צנזור ארכיון המדינה

העניין  כן,  על  יתר  מייעץ.  הייתי  לא  פורמלי  בעניין  צרפת  עם  בריב  להתחיל 
מאוד  הוא   - מלחמה  לצורכי  צרפתיים  ומנזרים  בניינים  תפיסת   - כשלעצמו 
עדין ומסובך. ייתכן שנצטרך להתעקש, אבל לא הייתי רוצה שהריב יהיה בעניין 
פורמלי. לכן הייתי מציע להדגיש בנקודה הפורמלית, שהפנייה איננה כהלכה - אין 
"שלטונות יהודיים", יש "ממשלה זמנית לישראל" ואנו עונים בשמה, ואחר כך 

לעבור לגופו של עניין. ולגופו של עניין הוא מאוד לא קל.
יש שאלה של אוניות סוחר המובילות משא, אשר נתפסות בדרך על ידי מצרים. 
בכוח.  אנשים  הורידה  אשר  הלבנון  ארצות:  שתי  ידי  על  אוניות  נתפסו  עתה  לעת 
מתחילים להגיע מברקים מהבחורים שם דרך אמריקה ששלום להם.10 דבר חמור מזה 
הוא עיכוב משלוחי סחורות על ידי מצרים: עוכבה אונייה עם עשרות אלפים טון קמח, 
]עוכבה[ אונייה עם בשר מאוסטרליה. עוכבו מאה טון של מצרכי רדיו ועוד כמה דברים. 
בסך הכל עוכבו חמש אוניות. שמענו שהחברות האמריקניות עומדות להפסיק את 
השרות. פנינו ל"סטייט דפרטמנט" והתוצאה היא כזו: ישנה הסכמה לקבוע שהאוניות 
המובילות סחורות גם לישראל וגם למדינה ערבית תעגונה קודם בחוף ישראל - אם 

אנחנו מתחייבים לא לפגוע בהן. הבטחה כזו ניתנה על ידי בא כוחנו.
ביקשתי את נחום גולדמן לבוא ללונדון כדי לברר את מצב העניינים במיניסטריון 
החוץ ]הבריטי[. הוא עוד לא נפגש עם אנשי מיניסטריון החוץ, אבל ראה אנשים 
מהקבינט. הוא עשה זאת בשותפות עם כמה אנשים בלונדון. הוא מודיע שהמצב 
יכולים להתגבר עליו.  אינם  לבווין, אבל  מסובך. כמה מחברי הקבינט מתנגדים 
בהפסקת  מאוד  מעוניין  שהוא  האמריקני,  הציר  את  לשכנע  והצליח  טוען,  בווין 
האש ורוצה להיות אחר כך מתווך בין היהודים והערבים. גולדמן הודיע שאנחנו 
בשום אופן לא נקבל את בווין כמתווך. קצין אחד של האינטליג'נס ניסה לתהות 
על קנקנו - האם אנו מוכנים להחליף את הנגב בחלק מהגליל המערבי. גולדמן 
אמר, שאנו עומדים על הגבולות של ההחלטה מכ"ט בנובמבר. גולדמן עומד לבקר 

ברוסיה ובשטוקהולם.

ב–24.5.1948 קיבלה מועבי"ט הצעת החלטה ביוזמה בריטית, שציוותה על הפסקת אש במשך   9
4 שבועות ואסרה על הכנסת חומרי מלחמה וכוח אדם צבאי למדינות ערב ולישראל. ההצעה 

הבריטית המקורית אסרה על כניסת עולים בגיל הצבא לישראל. 
על פרשה זו, פרשת "מארין קארפ", ר' עמ' 59 הע' 3.  10

30.5.1948	<	ממשלה	זמניתממשלה	זמנית	<	30.5.1948
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נחזור לשיחה עם ברנדוט. אנחנו אמרנו לו, שאין צורך להטיף לנו לשלום. 
החיים  את  להבטיח  סתם  לא  היא  בארץ  כאן  שמטרתנו  לו,  הסביר  בן–גוריון 
יכולים  אינם  האלה  הדברים  ושני  ול]ה[עלות,  לבנות  אם  כי  בארץ–ישראל, 
בכל שלב  יש מלחמה.  והנה עכשיו  וכולי.  במסיבות של שלום,  להתבצע אלא 
ושלב הודענו שאנחנו מוכנים לשביתת נשק, אלא שהצד השני היה הסרבן, ויש 

כאן שאלה של צדק ואי–צדק בעניין זה.
הוא ביקש לדעת לאן פנינו מועדות. אמרנו לו, שהממשלה שלנו תחליט על זה 
רק מחר, זאת אומרת היום, אבל נכנסנו איתו בשיחה וניסינו לברר כמה נקודות 
חיוניות: מה יהיה אם תהיה שביתת נשק ומה אם לא תהיה שביתת נשק - )ד. רמז: 
]של מועבי"ט[ מדובר על הפסקת  שביתת נשק או הפוגת אש?( - בריזולוציה 

פעולות איבה. הוא רואה את זה כהפוגת אש, שצריכה לקרב את השלום.
כן עוררנו את השאלות הבאות: את שאלת ירושלים קודם כל, ושאלה של תנועות 
צבא בתוך הארץ בקשר מיוחד לעניין זה. הסברנו מה המצב בירושלים ומה מטרת 

ירושלים  של  ערבי  כיבוש  הזאת:7  ההתקפה 
נניח - אמרנו -  והכרזת עבדאללה למלך. 
ועבדאללה  נשק  שביתת  מקבלים  ששנינו8 
נכנס על סוס לבן לירושלים בראש טור של 
למלך.9  עצמו  את  ומכריז  הערבי"  "הלגיון 
נשק,  שביתת  מפר  לא  שהוא  לומר,  אפשר 
כי לא ירה. ואם נירה, כפי שנעֶשה אז, ֵיצא 
זה  על  הנשק.  שביתת  את  מפירים  שאנחנו 
הוא ענה: "תהיה זאת ההפרה הגלויה ביותר 
והזדונית של ההסדר אשר אפשר לתאר, אם 
עבדאללה יתקדם", ואנחנו נצדק אם נחדש 
את פעולות המלחמה. זהו הפירוש שלו והרי 
הוא ממונה על הפיקוח. הוא ינקוט את הקו 
הזה ללא כל ספק. "מה זאת אומרת אם אני 
לקראתי  הולך  לבן  סוס  על  שמישהו  רואה 

בראש גדוד צבא? אני יורה בו!"

פלישת "הלגיון" לא"י ב–13 במאי )כמה מיחידותיו שהו בא"י מכבר(. לירושלים המזרחית   7
נכנסו יחידות "הלגיון" ב–18 בחודש.

ישראל ועבר–הירדן.  8
עבדאללה הוכתר בעמאן למלך עבר–הירדן במרס 1946. עתה שאף להכתיר את עצמו למלך   9

פלסטין ואומנם זאת עשה במהלך ביקורו בירושלים ב–15 בנובמבר 1948.

1.6.1948 הממשלה	הזמנית,	ישיבה	6/א,	תל	אביב1	 	| 	10

המתווך ברנדוט מגיע

סעיף ב': החלטת מועצת הביטחון על הפסקת פעולות האיבה

האו"ם,  המיוחד של עצרת  אביב השליח  לתל  הגיע  מ. שרתוק:  אתמול  השר 
הרוזן ברנדוט.

התקיימה בינינו שיחה, אשר השתתפו בה: הוא, באנץ',2 מי שהיה מזכיר הוועדה 
מורכבת  שלו  המשלחת  ואני.  בן–גוריון  ]אונסקו"פ[,  האו"ם  של  הארצישראלית 
משמונה אנשים: הוא, באנץ', מוהן,3 פקיד האו"ם בתור מומחה לא"י ועוד חמישה 
בדרגות יותר נמוכות. מלבד זה יש עוד קבוצה של ארבעה, שבראשה עומד ריד4 - 
גם כן פקיד של האו"ם. משלחת זו של ארבעה נשלחה הנה על ידי המזכיר הכללי,5 
כדי לעמוד בקשר עם הממשלה הזמנית וכדי לפקח על המצב מטעם האו"ם. ייתכן 
שיהיה לה תפקיד בקשר עם שביתת הנשק, אבל היא נשארת כאן בין שתהיה שביתת 

נשק ובין שלא תהיה, כדי למלא תפקיד של משקיפים מטעם האו"ם.
ברנדוט הודיע שתפקידו היה, גם לפני שנתקבלה ההחלטה במועצת הביטחון, 
לברר אם יש אפשרות להביא את שני הצדדים לידי הסכם ושלום. ואם שביתת 
הנשק תצא לפועל - הוא יצטרך לפקח על מילוי הוראות שביתת הנשק. כל מה 

שנאמר לו - הוא מתחייב לא למסור לצד השני, וכן גם שלהם לנו.
היו לו שיחות מוקדמות בקהיר והיום עמד לצאת לאותו מקום ששם היתה 
צריכה להתקיים פגישת נציגי ערב, כדי להחליט על עמדתם. הוא לא ידע היכן 
זה, אם בקהיר או ברבת עמון. הוא עוד היה יחד איתי בקונצרט אמש כשעה.6 אחר 
כך קם מוקדם ונסע לחיפה ומשם הוא יטוס. העוזרים שלו, בייחוד באנץ', השתתפו 
בשיחה עם אנשינו עד שלוש בלילה ומה שאמסור בפרק השני של האינפורמציה 

שלי זה יהיה מפי המלווים ולא מפי ברנדוט עצמו.

מתוך הפרוטוקול, סעיף ב'.  1
השחור  האמריקני  אמריקני.  או"ם  ופקיד  המדינה  מדעי  איש   .)1971-1904( באנץ'  ראלף   2
הראשון שמילא תפקידים בכירים במחמ"ד. נמנה עם מייסדי האו"ם. מנכ"ל אגף הנאמנות 
במזכירות או"ם. נציג אישי של מזכ"ל או"ם ליד המתווך. זכה בפרס נובל לשלום על תיווכו 

בשביתת הנשק בין ישראל וארצות ערב ב–1949.
פאול מוהן. שבדי, לשעבר חבר בוועדת אונסקו"פ, יועץ מדיני למטה משקיפי או"ם בא"י.  3

הנרי ריד. יועץ במשלחת ארה"ב באו"ם.  4
ְטִריְגֶווה ִלי. מדינאי נורווגי, מזכ"ל ראשון של האו"ם 1952-1946.  5

"מ. שרתוק והרוזן ברנדוט היו נוכחים אמש בקונצרט התזמורת הפילהרמונית באולם 'אוהל שם'   6
בת"א. שניהם נתקבלו על ידי הקהל בתשואות סוערות" )"דבר", 1.6.1948(.

המתווך פולקה ברנדוט ולצידו משה שרתוק
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שיחות  תוכן  לו  סיפרנו  המצב.  את  ותיארנו  באנגלים  "הרבצנו"  אנחנו  רצויה. 
טלפוניות שקלטנו וסיפורים אחרים, ואיך עכשיו מאמנים באנגליה פלוגה מצרית 
התעופה  שדה  עצומה.  מהירות  בעל  ומחודש  חדש  "ספיטפייר"  במין  בשימוש 
דלק,  להם  ומספק  המצרי  התעופה  חיל  צורכי  את  משמש  באל–עריש  הבריטי 

וכולי. הוא אמר שהוא מודאג מאוד ממרירותנו.
אמסור דברים כפי שרשמתי: שמענו מפיהם גם מה שהם שמעו מהצד שכנגד. 
עזאם11 בקהיר אמר, שהדבר הקשה ביותר זה האיסור על יבוא ]נשק[, מפני שהם 
בכלל נתקלים בקשיים רציניים מאוד בקניית נשק, והיהודים מפריעים להם בכל 
)ד. בן–גוריון:   - בקניות  הצעתם  את  סיכלו  מקרים שהיהודים  כבר  קרו  מקום. 
הנשק שבא בשבוע האחרון היה נשק סורי שעבר לידינו(12 - הוא חצב להבות אש 
ואמר שמאוד מאוד ניפחו את עניין דיר–יאסין.13 עזאם השתמש במבטא: "עניין 

דיר–יאסין חתם את המדינה היהודית".
לפי באנץ', פחד הערבים מפנינו גדול מאוד, ולפי הרושם שלו אנו מפריזים 
כמובן  זה  כל  מצרים.  של  בייחוד  הערביות,  המדינות  של  הנשק  כוח  בהערכת 
נאמר לנו בסודי סודות. כוח האוירייה המצרית חלש. יש להם מחסור בפצצות. 
גם המיכון שלהם איננו כפי שאנחנו חושבים. בעוברם את המדבר ]סיני, בדרכם 

לארץ–ישראל[, הרבה מכוניות יצאו מכלל שימוש ויש להם קושי רב בהחלפה.
הרקע שמתאר באנץ' הוא כזה: עד להכרת המדינה על ידי אמריקה, עמדת 
ארה"ב היתה מחפירה - נסיגה גמורה מהכיוון ובתוך זה כל מיני סתירות ותהפוכות 
ועמדה בלתי מכובדת ואי–ידיעה לאן הם הולכים ועקרות גמורה בשטח המדיניות. 
עם ההכרה חל שינוי מכריע. נשתררה הרגשה שאמריקה, סוף סוף, החליטה הפעם 
לאן היא הולכת. על כל פנים, כלפי חוץ החלה פרשה של עיקביות, של שיטתיות 
ושל טכסיס נבון. משניתן הבסיס הזה לרגלם - הריהם דורכים עליו בביטחון ועד 
כה לא עשו אף שגיאה טכסיסית אחת ולא אירע שום ויתור מצידם לבריטים. ולא 
עוד אלא שהחלו גם ללחוץ על מדינות אחרות שיצביעו איתם במועצת הביטחון. 
השינוי שחל בעמדת קולומביה הוא תוצאה ישירה מהלחץ האמריקני. לעומת זה, 

עבד אל–רחמן עזאם פשה. מזכ"ל "הליגה הערבית".  11
בדצמבר 1947 עשתה סוריה עיסקה עם חברת "סקודה" הצ'כוסלובקית לרכישת 8,000 רובים   12
שנועדו ל"צבא ההצלה". הספינה "לינו" שהובילה נשק זה הוטבעה בנמל באיטליה על ידי 
יחידת החבלה של הפלי"ם. הרובים שנימשו מהים נשלחו לסוריה בספינה "ארג'ירו", נשדדו 

בלב ים על ידי אנשי חיל הים הישראלי )ר' יואב גלבר, קוממיות ונכבה, עמ' 43(.
ב–9.4.1948 השתלטו 120 חברי אצ"ל ולח"י על הכפר דיר יאסין שבעיבורי ירושלים המערבית.   13
התוקפים הרגו 120-100 מתושבי הכפר, חלקם הוצאו להורג לאחר שנשבו )ר' בני מוריס, 1948, 
עמ' 149-147(. אצ"ל ולח"י הודיעו מיד אחרי הקרב כי בדיר יאסין נהרגו 240 תושבים. בעולם 
ובארץ נפוץ והתקבל המספר 254 חללים בעקבות ידיעה ב"ניו–יורק טיימס" )ר' שם, עמ' 156(. 

את  טוב  יודע  שהוא  אמר,  הוא  לירושלים.  הדרכים  חופש   - שנייה  שאלה 
הבעיה של הספקת מזון ומים לירושלים, ומנוי וגמור איתו שהכרחי לעשות זאת. 
הוא ידאג לזה כשליח של "הצלב האדום". הוא, אגב, במדים של "הצלב האדום". 
הוא אמר שהנהו חושב לעשות את זה תחת חסות "הצלב האדום". זה לא מצא 
חן בעינינו, כי פירושו של דבר זה הוא הגבלת התנועה. על זה היה מעין ויכוח 
בינינו, ואנחנו טענו שיש להבטיח תנועה חופשית, אם כי לא תנועת צבא ונשק. 
באנץ' אמר: "אבל זה לא מצב של הפסקת אש, שכן אי–אפשר לתת סתם חופש 
מעבר דרך הקווים". אחר כך אמר באנץ': "הלא, סוף סוף, תפקידו של הרוזן יהיה 
אחר כך לפקח על מילוי שביתת הנשק ולפסוק הלכה כאשר מתעוררות שאלות. 
הוא לא יכול לפסוק הלכות מראש". בזה בערך נסתיימה השיחה בנקודה זו. היות 

ולא היתה רישמית, לא התקדמנו בעניין זה.
אנחנו אמרנו שדרושה תנועה חופשית ]לירושלים[ והוא אמר שמזון הוא יבטיח, 

ואם תנועה חופשית - אז דרושה ביקורת, ובכל מקרה ומקרה הוא יפסוק.
אחר כך עוררנו שאלת הביקורת על יבוא הנשק. יפה מאוד, אמרנו, שאסור 
לנו ולארצות הערביות להביא נשק, אבל אנחנו מניחים שאותנו יבקרו יפה ונגדנו 
יאחזו בסנקציות. אבל להם יש שדות תעופה רבים והביקורת לא תהיה יעילה. הוא 
טרח מאוד לשכנע אותנו, שהפעם מתכוונת מועצת הביטחון לפעולה, ויש רוגז 
רב ומתיחות רבה והפעם תהיה פעולה נמרצת נגד כל מי שיפר את ההסכם. אשר 
לביקורת - בדעתו לגייס אנשים. הוא כבר פנה לממשלת שבדיה, ויש לי ידיעות 
גם ממקורות אחרים ]על כך[. מובן, שהמנגנון הזה לא יפעל מיד. יעברו ימים 

אחדים, אבל הוא ישתדל שהמנגנון הזה ייכנס לפעולה במהירות האפשרית.
מה יהיה אם לא תהיה שביתת נשק? גם אז יש לו שליחות. מובן, שאז אין לו 
סיכויים רבים להצליח, אבל הוא ישתדל להמתיק עד כמה שאפשר את רוע המצב 

ולקשור, אם אפשר, משא ומתן.
הוא נפרד ממני קצת בהתרגשות. הקונצרט מצא חן בעיניו. אמרתי לו: "אני 
שמח שהיתה לך אפשרות להציץ לחיינו". הוא אמר: "יברכך אלוהים!" אביו הזקן 
שלח לו לקראת הנסיעה הזאת ספר תנ"ך שבדי, והוא קורא בו כל ערב. ספר 
תהלים, אמר, הוא החביב עליו ביותר - )השר א. קפלן: האם התעוררה שאלת 
קובעים.  אנשים  גם  מהם  איתם,  שדובר  אחרים  אנשים  מפי   - הימי?(  ההסגר 
בשבילו באנץ', למשל, הוא אותוריטה, הוא גם המזכיר הכללי10 וגם בקי מאוד 
בעניין. שמענו כבר הדים מהשיחה הזאת שלנו. הוא יצא מהשיחה הזאת מודאג 
החלטה  תתקבל  שלא  חושש  הוא  וכי  נפש  מרי  שאנחנו  אמר  הוא  ממרירותנו. 

אפשר שכוונת מ"ש להיות באנץ', מזכ"ל משלחת המתווך, ואפשר שכיוון לומר כי באנץ' הוא   10
גם נציג מזכ"ל או"ם.
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של  נחשול  זה  בעניין  יש  בקונגרס  אנגליה.  לגבי  מרשל"20  "תוכנית  בביטול 
הרגשת התמרמרות וכעס רב על אנגליה, וזה לגמרי לא מן הנמנע שאם לא יגיעו 

לידי איזה סידור, בהתאם למה שנתקבל, אז זה יביא קרע.
באנץ' עצמו דיבר עם ִּבידֹו ויצא מהשיחה הזאת משוכנע שצרפת תכיר במדינת 
יגייסו הרבה משקיפים,  ישראל בקרוב. מה יהיה במקרה של שביתת נשק? הם 
אולי מאות, משבדיה, נורווגיה ובלגיה. לא בריטים! - זה קבוע במסמרות. אבל 
לא קבוע במסמרות שרק מדינות אלו. אולי עוד מדינה אחת או שתיים. תהיינה 
אוניות אמריקניות מיוון לפיקוח על החופים ויהיו משקיפים בכל נמל ובכל נמל 
אויר, ברחבי הארצות האלו. הם כוללים ]בפיקוח[ - זה לפי מה שאמר באנץ' - 
לא רק אימפורט, אלא גם העברת נשק מרשות לרשות, שזאת אומרת מאנגליה 
לערבים. התברר, והם בעצמם אמרו את זה, שאם יש מחסני נשק בריטיים ברשות 
הבריטים בעיראק ובמצרים, הרי הם ידרשו שאסור לבריטים להעביר ממחסנים 

אלה לרשותם של המצרים או העיראקים.
יבוא שם  יתרכזו בירושלים, בעיקר כדי להשגיח שלא  מהרגע הראשון הם 
שינוי במצב. אגב אורחא אמר באנץ' על ברנדוט שהוא איש ישר, הגון, חרוץ 

ואיננו חס על עצמו - ואיננו מבריק ביותר.
מה יהיה אחר כך? הדאגה הראשונה, במקרה שמקבלים שביתת נשק - זה 
לייצב את המצב ולדאוג שזה יקוים. אחר כך משא ומתן שיתנהל באיזה מקום 
ניטרלי או על איזה אי או על איזו אונייה. ואם אי - בוודאי במזרח הים התיכון. 
האיש שלנו שאל: "מה זאת אומרת משא ומתן? על מה יש כאן לשאת ולתת? 
ישנה ההחלטה ואנחנו עומדים עליה!" הוא אמר: "אתה לא צריך להטיף לי את זה. 
אני איש ההחלטה ובתור שכזה רצוני שהמשא ומתן יתנהל כך, שבמידה שהערבים 
מיני  כל  להם  ויש  בפנים  מפולגים  שהם  מסכסך,  יסוד  הם  שהיהודים  טוענים 
סיעות וחרב איש ברעהו, ויש טרוריסטים וקומוניסטים, וכי הם שורש פורה רוש 
ולענה21 למזרח כולו, ושהם יצאו לכבוש בכוח רב ארצות אחרות - רצוני שיוכלו 
היהודים להוכיח שזה לא כך. אגב, באחת השיחות אמר באנץ' לנוקראשי:22 "אם 
אתה מעריך כך את היהודים, אתה צריך להיות בעד חלוקה. כי אם יהיו במדינה 
אחידה - הם ישתלטו על כל העולם הערבי..." נוקראשי ענה בגמגום. הערבים, 
לפי דברי באנץ', יאמרו שהם מוכנים לתת לנו ערובות של אוטונומיה גמורה ולא 

רק שאינם רוצים, אלא גם אינם יכולים לשלוט עלינו.

המדינה  מזכיר  שהגה  מל"ע-2  אחרי  אירופה  מערב  ארצות  לשיקום  כלכלית  סיוע  תוכנית   20
האמריקאי ג'ורג' מרשל.

לפי "ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה" )דברים כט 17(.  21
מחמוד פהמי נוקראשי )1948-1888(. מדינאי מצרי. מראשי מפלגת הוואפד. ראש ממשלה   22

1948-1945, נרצח בדצמבר 1948 על ידי איש "האחים המוסלמים".

הבריטים התחכמו יתר על המידה ונפלו בפח שהם עצמם טמנו לאחרים. הטכסיס 
הבריטי היה לא להוסיף ולשבת מן הצד ורק להגיב על מה שאומרים, אלא לנקוט 
יוזמה ולהציע הצעה מצידם לגבי שביתת נשק, שלמראית עין תהיה שביתת נשק 
ולגופו של עניין, מתוך זה שהם בקיאים בעניינים, תהיה גרועה מאוד ליהודים 
זאת  להצעה  הערבים  הסכמת  להבטיח לעצמם למפרע  מאוד לערבים -  וטובה 
ולהטיל את היהב על היהודים. אם הדבר הזה מתקבל במועצת הביטחון והיהודים 
מפירים זאת, אז כל אבני הבליסטראות של מועצת הביטחון הם כלפי היהודים, 

ובאופן כזה מחניקים את המדינה היהודית.
הצרפתית.  העמדה  את  וגם  האמריקנית  העמדה  את  בחשבון  הביאו  לא  הם 
באשר התיקונים שהציעו אמריקה וצרפת אומנם לא הפכו לחלוטין את הקערה 

על פיה, אבל שינו את התוצאה מן הקצה אל הקצה.14
עכשיו, אם אנחנו נדחה את ההצעה - אנחנו משחקים ישר לידי האנגלים, ובזה 
נקומם נגדנו את אמריקה ואת צרפת. באנגליה עצמה, לפי הידיעות שהוא ]באנץ'[ 
קיבל ולפי הרושם שלו, יש פילוג רציני בתוך הממשלה. בווין, קריפס15 ומוריסון16- 
הם נגד ]החלטת מועבי"ט[. יש אומרים, שבווין עומד לפני הברירה: או לוותר או 
להתפטר, ומניחים למפרע שהוא לא יתפטר אלא יוותר. השיחה על כך לא היתה 

איתי, אלא עם דוד הורוביץ17 וזסלני18 לחוד, ואני מוסר את הדברים בשמם.
המצב בדרך כלל משתנה לטובתנו. מוהן אמר לי שקדוגן, בשיחה פרטית - לא 
יכולתי לברר עם מי דיבר - אמר שהוא נגד עמדת ממשלתו ושהוא דורש ממנה 
שינוי העמדה. דאגלס19 - זהו הציר האמריקני בלונדון - בשיחה עם בווין איים 

החלטת מועבי"ט על הפסקת אש בא"י התקבלה ב–29.5.1948. ההצעה הסובייטית היתה שעל   14
הצדדים לחדול מכל פעולה צבאית תוך 36 שעות. ההצעה הבריטית היתה להפסיק את פעולות

לא"י.  הגיוס  בגיל  ואנשים  מלחמה  חומרי  להכניס  לא  ובינתיים  שבועות  לארבעה  האיבה   
התקבלה ההצעה הבריטית עם תיקונים, שהחשוב בהם הוצע ע"י צרפת ולפיו תותר כניסת 
אנשים בגיל הגיוס לא"י, אך ייאסרו אימונם וגיוסם. הצדדים התבקשו להודיע על הסכמתם 

להצעה עד 1.6.1948 בשעה 18.00 )ר' תלחמ"י 1 מס' 103(.
סטפורד קריפס. שר האוצר הבריטי. מראשי האגף השמאלי של "הלייבור". היה רגיש במיוחד   15

למעמד בריטניה בארה"ב.
הרברט מוריסון. מראשי "הלייבור". שר בממשלת בריטניה ומנהיג בית הנבחרים.  16

דוד הורוביץ )1979-1899(. יליד פולין. עלה ב–1920. ממייסדי קיבוץ בית אלפא 1922. חבר   17
 .1948-1935 הסוה"י  של  הכלכלית  המחלקה  מנהל   .1927-1925 ומראשיו  העבודה"  "גדוד 
קצין קישור עם אונסקו"פ וחבר במשלחת הסוה"י לעצרת האו"ם 1947. מנכ"ל משרד האוצר 

1952-1948. הנגיד הראשון של בנק ישראל.
ראובן זסלני )שילוח( )1959-1909(, )להלן בהע': שילוח(. יליד א"י. למד מזרחנות באוניברסיטה   18
העברית י-ם. שליח ומורה בביה"ס היהודי בבגדד 1932-1931. עוזר לראש המחלקה הערבית 
בוה"פ של ההסתדרות 1934-1933. מתאם שירותי הידיעות בממ"ד של הסוה"י ואיש קשר עם 

כוחות הביטחון הבריטיים 1948-1935. יועץ לתפקידים מיוחדים במשרד החוץ 1953-1948.
לואיס דאגלס. שגריר ארה"ב בבריטניה.  19
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יוצאת לפועל - אז השינויים אינם בכיוון אחד". אמר ברנדוט: "במקומכם, ודאי 
שלא הייתי מתחייב עכשיו על פינוי איזה שטח שהוא".

בא–כוחנו  אבן[24  ל]אבא  טילגרפתי  הממשלה  של  הראשונה  הישיבה  אחרי 
את  שאפשר  כמה  עד  מועבי"ט[  ]בישיבת  להבהיר  שעליו  ניו–יורק[,  ]באו"ם, 
הנקודות הבאות: אל"ף, האם ברור ששביתת הנשק פירושה חופש גמור לתנועת 
האזרחים בדרכים ובייחוד לירושלים, העברת אספקה ומזון. בי"ת, שבתוך הארץ 
הפינוי  על  חל  לא  נשק  הוצאת  על  שהאיסור  גימ"ל,  צבא.  תנועת  תהיה  לא 
נשק  יבוא  על  האיסור  הגשמת  את  לעצמם  מתארים  כיצד  דל"ת,  הבריטי.25 

לארצות השכנות. ה"א, לדאוג שההסגר המצרי על אוניות המסחר יופסק.26
על זה קיבלתי ]מאבן[ תשובה ראשונה. ביחס לנקודה הראשונה, חופש התנועה 
פירושו  שהדבר  גורס  הוא  כי  הודיע  הוא  ]במועבי"ט[  הדיון  במשך  לאזרחים, 
חופש של תנועת שלום לתוך ירושלים וממנה - זה לא יופרע. על כך לא בא 
שום ערעור במשך הדיון. הוא עוד יתאמץ להשיג הבהרה מהתומכים העיקריים 
בהחלטה, כי אין עכשיו ישיבה יותר. בי"ת, לעניין הקפאה צבאית בתוך הארץ 
הוא אומר, כי עורר את השאלה הזאת בשיחה עם האמריקנים והם סבורים שדבר 
זה יותר מדי מורכב. גימ"ל, בנוגע לעניין הפינוי הבריטי. הוא סבור שאין לזה 
כל נגיעה לפינוי הבריטי. דל"ת, בנוגע להשגחה על איסור הייבוא ]של נשק[ 

לארצות השכנות - המתווך אחראי לכך.
להבהרת המברק הקודם: לגבי הנקודות א' - חופש תנועה - וה' - ביטול 
ההסגר המצרי - דעתו האישית של הנציג הצרפתי פארודי27 - זה כתוב ב–31 
במאי, כשהוא עוד היה יו"ר מועצת הביטחון, מה–1 ביוני נעשה פארס אל ח'ורי28 
יו"ר מועצת הביטחון - שכל הפרעה בהספקת מזון תהא בבחינת פעולה מלחמתית. 
אבל זאת היא דעתו האישית. איננו רוצה בעניין זה לתת פירוש מוסמך, אלא הוא 
חושב, כי ברנדוט מוסמך לתת את הפירוש. הצירות האמריקנית מסרבת לתת 

פירוש לאיזו נקודות שהן, לפני שיהיה דיון חדש במועצת הביטחון.
אשר לעמדתו של אבן בדיוני מועצת הביטחון, הוא רוצה לתקן את הטלגרמה 

אבא אבן )2002-1915(. דיפלומט ומדינאי. הצטרף לסגל הממ"ד של הסוה"י ב–1946. בדיונים   24
שקדמו להקמת המדינה נמנה עם חברי משלחת הסוה"י לאו"ם. נציג ישראל באו"ם 1959-1948. 

שגריר ישראל בוושינגטון 1959-1950. לימים ח"כ מטעם מפא"י. שר חוץ 1974-1966.
האיסור חל על הוצאת נשק מהמחסנים הבריטים במצרים ובעיראק והעברתו לידי המצרים   25

והעיראקים.
המברק, שנשלח ב–30.5.1948, מובא ב תלחמ"י 1, מס' 112.  26

אלכסנדר ּפארֹודי - הנציג הקבוע של צרפת באו"ם. נשיא מועבי"ט במאי 1948.  27
ח'ורי, פארס אל )1962-1877(. מדינאי סורי נוצרי. רה"מ 1945-1944, 1955-1954. כלאומן   28

התנגד לאיחוד סוריה-מצרים. הצטיין כנואם.

באנץ' אמר לנו: "תעמדו על ההחלטה של ה–29 בנובמבר ותשתדלו להוציא 
גם את הטענה של השתלטות ותתנו ערובות". זאת אומרת, לסתור את טענות 

הערבים ולבצר את מעמד ההחלטה של כ"ט בנובמבר.
העיקר, ]לדברי באנץ'[, לנו צריך להיות ברור שאנחנו נתחייב בעתידנו אם נענה 
עכשיו תשובה שלילית. מפני שהפעם הוא בטוח ומשוכנע, שמועצת הביטחון תפגע 

במי שיפר את שביתת הנשק גם אם זה ערבים. הוא לא בטוח שהערבים יסכימו.
הסגר  הפסקת  כוללת  הנשק  ששביתת  משוכנעים,  רידמן23  וגם  באנץ'  גם 
מסחרי. בכלל, כל השליטה בדברים אלה עוברת למתווך. הוא צריך לקבוע מה 
יכולה  אינה  מצרים  ממשלת  להכניס.  אפשר  מה  לארץ,  מארץ  להעביר  אפשר 
לפסוק על דעת עצמה. זה הכל נתון בסמכות הרוזן והוא הפוסק. הוא הקובע אם 

אותו משלוח הוא של שלום או של מלחמה, וכולי'.
רידמן מצא לחובה לבקר אותי הבוקר באופן רישמי, לפני הישיבה הזאת, כדי 
למסור לי שהמזכיר הכללי רוצה מאוד מאוד שתהיה שביתת נשק, והוא עומד 
לרשותי אם אני רוצה להעביר משהו. אני עמדתי על ארבעה דברים: אחת, ייצוב 
המצב המצוי. שתיים, חופש התנועה לירושלים. שלוש, עניין ההסגר - הוא חושב 

שזה כלול. ארבע, עניין העלייה.
על יסוד מה שראינו בעיתונות הבוקר, הרי יש ידיעה שהדובר של מיניסטר 
החוץ הודיע כי "fighting personnel" ]כוח אדם לוחם[ לא יוכל לעלות. נכון, 
אמרתי, שאחוז האנשים בשנות העמידה הוא יותר גדול בעליית המעפילים, כי 
הפוליטיקה האנגלית עד עתה היתה להוציא את הנשים, הילדים והתשושים. אבל 
זוהי העפלה, המנוסה מאירופה, והעלייה שלה מוכרחה להימשך, ואין לבריטים 

כל יסוד חוקי להחזיק אותם בקפריסין כאשר בוטל המנדט.
בתוך הדברים אמר באנץ': "תאמרו שאתם מסכימים מתוך הנחות אלו ואלו, 

ותדרשו שהן תפורשנה בהחלטה".
עם  בשיחה  אחד  לפרט  אחזור  זה,  בפרק  לי  שיש  הידיעות  מסירת  לסיום 
ברנדוט. בדרך למטה ]צה"ל[ אמר לי, שבתור קצין, בתור איש צבא, היה מעוניין, 
אם מותר, לדעת את המצב בחזיתות. אמרתי לו, שבמטה ודאי ימסרו לו סקירה. 
מסרנו לו סקירה כללית ברפרוף. אני עמדתי גם על מצב העניינים לגבי הגבולות. 
אמרתי לו, שאנחנו מחזיקים בכל הגבולות לפי החלטת הכ"ט בנובמבר. בנגב 
אנחנו מחזיקים בכל הנקודות שלנו, אבל יש פריצות של צבא מצרי ויש מלחמת 
תנועה בנגב. כן מחזיקים אנו גם בשטחים שמחוץ למדינה. באנץ' אמר: "אבל 
יוציאו  אם  יהיה.  מה  בכך  תלוי  "זה  אמרתי:  לפנותם?"  ודאי  מתחייבים  אתם 
התוכנית ]של החלטת 29 בנובמבר[ לפועל, הרי היא יוצאת לפועל, ואם איננה 

ג'ון רידמן. נציג מיוחד של מזכ"ל האו"ם בא"י. חבר צוות מתווך האו"ם.  23
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ב(  עכשיו בא דבר יותר מהמקור. זה מאתמול. נודע לו ]לאבן[, שפארס אל–ח'ורי 
 - האנגלים  כלומר   - שכנינו  תומכי  האומרת:  לשולחיו,  טלגרמה  שלח 
מעריכים שההחלטה היא לטובת השכנים, כלומר לטובת עבר–הירדן, למרות 
שהוא עצמו נוטה לקבל את ההחלטה, הוא משאיר את ההכרעה לשולחיו. הוא 
סבור, שאי–הקמת ממשלה הזיקה לעניין השכנים. לכן הוא ממליץ על הקמת 

ממשלה לכל השטח בתאריך מוקדם ככל האפשר.
איזה חשד עלה בדעתי כאשר קראתי  לומר מה ערכו של הדבר.  רוצה  אני 
את זה, שהאנגלים אומרים להם כי ההסדר הזה הוא לטובת השכנים. אני חושש 
שמא יש איזה משא ומתן או איזה הסכם או איזה סיכוי אצל האנגלים להסכם עם 
ידיעה על שיחת  נזכר, כאשר קיבלנו  אני  ירושלים ערבית.  האמריקאים בדבר 
בלפור עם לווט, ובלפור ציין אפשרויות, אז לווט הגיב בחריפות כנגד האפשרות 
ידיעת  לפי  הגיב,  לא  ולווט  ישראל,  ממדינת  חלקים  איזה  יתפוס  שעבדאללה 
אליהו אפשטיין, כאשר בלפור אמר שיש לעבדאללה אמביציה שירושלים תהיה 
שלו. שנית, הם לא יכולים להבטיח לעבר–הירדן חלק מהמדינה היהודית, אם כי 
זה לא בלתי נמנע, אבל יותר קל להבטיח את עניין ירושלים, אם כי אי–הגבת 

לווט אומרת משהו בעניין זה.
אחר כך יש טלגרמה אחרונה מאבן - זאת כבר דעתו: לאחר ניתוח העניין 
כולו הוא סבור, כי המגרעת–נטו לנו נמדדת לפי עודף יבוא הנשק לכל הארצות 
הוא  זאת אומרת,  לנו.  יבוא הנשק  פני  הערביות בארבעת השבועות האלה על 
סבור שזוהי, בעצם, המגרעת היחידה - שיש להניח כי כעבור ארבעה שבועות, 
כאשר תבוא ההפרה, הם יכניסו יותר נשק מאשר אנחנו. השאלה היא אם השיקול 
)השר א. ציזלינג: מה ידוע לנו על דעתן של מדינות   - הוא המכריע  הזה בלבד 
שלא הצביעו בעד החלטת מוועצת הביטחון, כמו בריה"מ ואוקראינה?( - אין לי 
ידיעות שמכוונות ישר לתשובה לשאלה הזאת. אני יכול רק למסור על הרקע. 
בהזדמנויות הקודמות, כאשר הסובייטים, מתוך סיבות שונות,לא הצביעו, הם היו 
משוכנעים שאנחנו צריכים לקבל את ההצעה. על כל פנים, הם היו משוכנעים 
שאנחנו האנשים שיכולים לשקול אם כן או לא, ומה שאנחנו נעשה - הם צריכים 

לתמוך בזה, כי זה לטובת המדינה היהודית.
הייתה שיחה בימים האחרונים עם גרומיקו, וצויין שהייתה זאת שיחה טובה 
מאוד. אינני מעלה על הדעה, שאילו הובעה איזו דעה שלו נגד בשיחה הזאת, 
אלא היו מעבירים אותה לנו - )השר ב. שטרית: האם הכרזת עבדאללה בתור מלך 
ירושלים לא תחשב להפרה?( - נשאלה שאלה כזאת לגרנדֹוס, והוא ענה "כן!" 
זאת אומרת, הוא חושב את זה לא רק בתור כניסה צבאית, אלא שגם באקט עצמו 
יש משום הפרה. אני לרידמן אמרתי את זה והוא מטלגרף את זה ללייק סכסס. 

הקודמת. כאשר דובר בריזולוציה הצרפתית בדבר הפוגת–אש בירושלים, הוא אמר, 
כי הפוגת–אש בתוך שטח מסוים - פירושה תנועה חופשית למטרות שלום בתוך 
שזאת  נצהיר  החלטתנו,  את  שבהודיענו  מציע,  והוא  ומתוכו.  לתוכו  הזה  השטח 
הנחתנו לגבי כל ארץ–ישראל. והנה הוא מפרש, כי "פעולות של כוחותינו המזוינים" 
כוללות הפסקה או הפרעה של תנועה אזרחית רגילה בדרכים הציבוריות ומטילה 
על הצד שכנגד את עומס ההוכחה שהוא לא עשה את זה. כן הוא מציע להצהיר את 
הנחתנו ביחס לנקודה החמישית באופן כזה: שכל הפסקה או הפרעה לתנועת אוניות, 

בדומה למה שנעשה על ידי מצרים ולבנון - ייחשב גם כן לפעולה צבאית.
עכשיו בנוגע לנקודה ב' - מניעת תנועת צבא בתוך הארץ. הדעה השלטת כאן 
]באו"ם בניו–יורק[ היא שאם לפרש נכונה את ההחלטה, היא מונעת כל התקדמות 
מעבר לעמדות הקיימות כפי שהן תפוסות כיום על ידי הכוחות המזוינים, אבל 
היא איננה מונעת תנועה בתוך השטחים שהצדדים שולטים עליהם. נניח, שאנחנו 
שולטים בשטח מסוים. להרחיב את גבולות השטה הזה - אסור לנו, אבל להתנועע 
בתוכו - מותר לנו. זה נותן אותה אפשרות גם לצד השני )ד. רמז: אבל זה נותן גס 
אפשרות פעולה לעבדאללה!( - נכון, לעיר העתיקה הוא יכול להיכנס. אם העיר 
העתיקה זהו שטח שברשותו - צבאותיו יכולים להתנועע בתוכה - )ד. בן–גוריון: 
הפירוש הוא שאיננו יכול להיכנס לירושלים. הוא יכול להתנועע רק בתוך השטח 
הזה( - אם יש שער בידיהם אל העיר העתיקה - אז זה באפשרותם. הם יוצאים 

ונכנסים גם עכשיו. כמובן, שאינם יכולים לעבור אזור שהוא בידינו.
ביחס לנקודה השלישית - שזה לא יעכב את הפינוי הבריטי - כל האנשים 
שלנו כאן ]אומר אבן[ משוכנעים שאין זה חל על הפינוי הבריטי ורואים כבלתי 

נכון, בשלב זה, בכלל לעורר את שאלת הפינוי הבריטי.
ביחס לנקודה ד' - הפיקוח על היבוא של נשק לארצות הערביות - כיון שכל 
זה, הרי שהמנגנון שיקים  הארצות הועמדו בדרגה שווה עם ארץ–ישראל לגבי 
לו את  להודיע  מאוד  אבן מבקש  האלו.  הארצות  כל  לכסות את  צריך  המתווך 

החלטתנו לפני שתתפרסם.
מניו–יורק.  באים  הדברים  הערבים.  תגובת  על  קצרות  אחדות  ידיעות  עוד 

וניו–יורק זה אחד המקומות שיש אפשרות לדעת ידיעות מקוריות ומדויקות:29
א(  התגובה הראשונה של השליחים הערבים לאחר ההחלטה: פארס ח'ורי - חיובי, מתון; 

המצרי פאוזי30 - מסוייג. ג׳מאל31 - הסכמת הערבים תלויה במצב הצבאי.

הודות להישגי המודיעין הישראלי.  29
מחמוד פאוזי - ציר יועץ בשגרירות מצרים בוושינגטון. הנציג הקבוע של מצרים באו"ם.  30

ג'מאל ביי אל–חוסייני. מראשי הסיעה החוסיינית, בן אחותו של מוסא כאזם, ראש המשפחה.   31
היה מזכיר ומ"מ יו"ר "הוועד הערבי העליון" ואחרי מל"ע-2 הקים ועד חדש שכיהן בו כממלא 

מקום הנשיא. ב–1948 היה שר החוץ של "ממשלת כל פלסטין" בעזה.
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ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  בעניין ההסגר הימי - הפירוש מתקבל. בעניין 
העברת נשק במדינות הערביות מרשות לרשות - הפירוש מתקבל.

לאחר דיון התקבלו ההחלטות ההבאות:

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  מי בעד זה שנזכיר את הקפאת המצב הצבאי?
    - 6 קולות
מי נגד זה?  - 3 קולות

עתה לעניין העלייה.

הוחלט:
עניין העלייה אנחנו מזכירים.

מי בעד הזכרת חופש תנועה אזרחית, לא צבאית, לירושלים? - 6 קולות
מי נגד ההזכרה הזאת? - 2 קולות

השר א. ציזלינג:  ַהצעתי, שבפתיחה להודעה שלנו תהיה גם קביעת דעה שלילית 
לאופן קבלת ההצעה הראשונה על ידי מועצת הביטחון, ואחר כך - קביעת דעה 

חיובית להצעה זאת.

השר א. קפלן:  אני מציע למסור את הניסוח למשה שרתוק.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  כאן נמחקו מספר שורות בידי צנזור ארכיון המדינה. 
גם  כזאת  הודעה  ניסוח  נמסור  שלא  זה  בעד  ואני  ציזלינג  להצעת  מתנגד  אני 

לשרתוק.
מי בעד מסירת העניין הזה לשרתוק? - רוב קולות.

הוחלט:
למסור את ההחלטה אם להקדים פרט זה להודעה או לא - למשה שרתוק.

הוא דרום–אפריקני. ראשיתו הייתה פרו–בריטי, אבל בהמשך הדיונים, ובייחוד 
בשלב של המשא ומתן בין ועדת החמישה והאנגלים בלייק סכסס, הוא נתמלא 

רוגז והתמרמרות על הבריטים ועכשיו הוא לגמרי כשורה.

להלן התנהל דיון ממושך בשאלת ניסוח הסכמת הממשלה להפוגה. ב"ג סיכם:

היו"ר ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  אל"ף, האם אנחנו מקבלים את ההחלטה 
ואם  פירושים?  נותנים  או  תנאים  קושרים  האם  כן,  ואם  בי"ת,  בפרינציפ? 

תנאים - איזה תנאים? ואם פירושים - איזה פירושים?
מי בעד זה שנקבל את החלטת ההפוגה בפרינציפ? נתקבל פה אחד.

עתה נצביע אם מתנים תנאים או רק מוסיפים פירוש. 
מי בעד תנאים? אין.

מי בעד פירוש? מחליטים על מתן פירוש.
מה הם הפירושים?

השר מ. שרתוק:  אני מציע שייאמר, שאנחנו נותנים את הסכמתנו זאת בהנחה, 
שמה שאנחנו אומרים לא רק איננו סותר את ההצעה, אלא נובע ישר מכל זה, 

לא שמוסיפים לזה.
אל"ף, עניין ההקפאה הצבאית. צריך לנסח את זה, שכל העמדות התפוסות 
כיום בידי הכוחות הצבאיים וכל השטחים הנתונים לשלטונם - נשארים בעינם 

ללא שינוי.
בי"ת, ביחס להסגר המצרי, זה דבר ברור ומובהק: שלא תהיינה שום הפרעות 

לתנועת אוניות סדירה עם אספקה לצורכי שלום וכולי לארץ–ישראל.
גימ"ל, וזה הדבר היחיד שאני מחייב לגבי הזכרת האנגלים: עניין העברת נשק 

מרשות אחרת לרשות המדינות הערביות בתוך הטריטוריות שלהן.
מה שאולי בגדר ספק זה עניין חופש התנועה ]לירושלים[ ואיך להזכיר את 
זה, וענין העלייה - אם צריך להזכיר את זה בכלל או לא. אין לי כל ספק, שאם 
המתווך או המפקח יאמר: "בחור זה הוא בגיל צבא ואינני נותן לו להיכנס" - אז 
הוא מפר את ההחלטה. אבל אי–אפשר לקבל ממנו התחייבות מראש שלא יאמר 
את זה. כן אינני רואה דרך כיצד להכריח את האנגלים להוציא אנשים מקפריסין, 
יוציאו אותם. אפשר רק לתבוע אותם לבית המשפט בהאג. גם בעניין  אם לא 

ירושלים אני מתקשה בניסוח.
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אנשים אלה במחנות העלייה. לא הזכרתי את המילה משקים. הברירה שעמדה לפני 
היתה או להזניח את ההחלטה ולעשות איתו הסדר, ואז אני משמיט את הבסיס שאני 
עומד עליו, או שאני עומד על בסיס ההחלטה והיא אומרת שאסור לגייס אנשים, 
ואז מוכרחים לאפשר ביקורת. פירושו של דבר, שאני הסכמתי שאנשים בגיל הצבא, 
גברים, יהיו בתוך מחנות שאפשר יהיה לבקר אותם ולשמור עליהם שבמשך תקופה 

זו לא יגוייסו לצבא ולא יקבלו אימון צבאי.
שאלה שנייה: מה תהיה הביקורת על האוניות? האם אפשר להודיע מראש על 
הפלגת כל אונייה מאיזה מקום שהיא מפליגה? האם אפשר יהיה לצרף מלווה על 

אונייה מטעמו, כדי שייווכח אם יש נשק על האונייה ומה טיב האנשים וכולי?
בדרך כלל, עניתי על השאלות בחיוב אם כי הוספתי שהדבר תלוי בכל מקרה 
ומקרה. הם ניסו לבחון את השאלה בכל מיני דרכים: שמא יובאו מקפריסין רק 
נשים וילדים? אמרתי שלא באה בחשבון כל הגבלה שהיא והסברתי לו, שזה יקל 
על תפקידו לא רק משום שהוא מחוייב, על פי הגדרת סמכותו, לבטל את הגזירה 
על קפריסין, אלא שאם לא יבטלה נביא אנשים רק מאירופה, ובאם יבטלה נעביר 
את האנשים מקפריסין ודבר זה יקל עליו את עבודתו. בקפריסין נמצאים אנשים 
שמחצי שנה עד שנתיים לא קיבלו אימונים צבאיים. על עניין זה היתה פחות או 
ניסה להוציא מפי על איזה מספרים של עלייה אנחנו  יותר הסכמה. אחד מהם 
חושבים ואם אפשר לצמצמם. אמרתי להם את המספר של השבועיים האחרונים 
וציינתי שחושבים אנו על מספר גדול יותר, כי נעשו מצידנו כל ההכנות שמיד 
עם השגת הריבונות והעצמאות נשתמש בהן לענייני עלייה, שהיתה במחנק במשך 

כל הזמן.
הבוקר הגיע אלי רידמן, המקשר של הרוזן ברנדוט, והודיע שברנדוט מוסר לי 
שדר כזה: הוא רואה את תפקידו בביצוע ההחלטה ולא בפרשנותה. בעניין העלייה 
הוא מסכים עם מה שאמרנו, שההחלטה בפירוש מביאה בחשבון עלייה. גורמת לו 
דאגה השאלה עד כמה יוכל, באופן יעיל, לבקר את העניין כפי שמחייבת ההחלטה. 
לכן הוא אומר: אין זו שאלה עקרונית בשבילו, אלא שאלת הביצוע. אולם הכרחי 
שתהיה לו אפשרות לחפש באוניות כדי להבטיח שאין בהן נשק, במידה שאפשר 
בנמלי ההפלגה, על כל פנים בנמלי העגינה ]בא"י[. איש שיימצא בידו נשק, מבין 
העולים, לא רק שהוא יילקח ממנו, אלא איש כזה ייפסל לעלייה. הוא מניח כי 
מצד הרשויות שלנו תינתן לו כל העזרה וכל שיתוף הפעולה בעניין זה כדי לאפשר 
חיפוש ולא לתת לאיש עם נשק להיכנס לארץ, משום שהוא סבור שאיש שמחזיק 
בידו אקדח או רובה ודאי קיבל אימון צבאי. לכן מוטב, לדעתו, לבדוק את האנשים 
בזמן ההפלגה כדי שלא ייגרם להם סבל נוסף, אך הוא מבין שייתכן שדבר זה בלתי 
אפשרי ולכן יצטרך האיש לקבל את הדין בנמל שאליו הוא מגיע. אחר כך הוא רוצה 
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ברנדוט חותר להגבלות על העלייה

סעיף ב': המשא ומתן על הפוגה בפעולות האיבה

השר מ. שרתוק:  השיחה ]ביום זה בחיפה[ עם המתווך הרוזן ברנדוט החלה בעניין 
לבדוק  ואין אפשרות  מסוים  עליו תפקיד  מכיוון שהוטל  כי  הוא אמר  העלייה. 
מי מבין העולים הוא איש לוחם, הוא מפרש שלא צריכה להיות עלייה. אמרתי 
לו, שהסכמנו לשביתת נשק על יסוד הנחות מסוימות ומכאן עברנו לבירור איזו 
עלייה מותרת. מיד השתלבה בעניין זה בעיית ]המעפילים העצורים ב[קפריסין. 
אמרתי לו, שלא בלבד שאיננו מסכימים לשום הגבלות, אלא שהננו רוצים שיפעל 
לביטול ההגבלות שמטילים עלינו האנגלים.2 צריך להגיד להם, שהם עושים דבר 

הנמצא מחוץ לכל גדר סמכות שלהם.
בשיחה השתתפו עוד באנץ' ואוואנס3 וכן אחד מעוזריו ששמו וייל,4 שלדעתי 
הוא טיפוס מסוכן מאוד. המוסר הוא מונופול שלו והוא מצדיק כל דבר אשר רואה 

צורך לעשותו.5
בתחילה עמדה השאלה אם אנחנו היינו מוכנים בתקופת ארבעת השבועות האלה 
אמרתי  הביקורת.  על  להקל  כדי  מקפריסין,  בעלייה  רק  להסתפק  ההפוגה[  ]של 
שיש לנו 24 אלף איש בקפריסין ולא כל כך פשוט הדבר להעלות מספר זה של 
אנשים במשך ארבעה שבועות. אף כי לקפריסין יש דין קדימה, לא אוכל להגיד כי 
נסכים שלא להעלות אנשים מאירופה. ראשית, ישנן אוניות בדרך וייתכן שישנן 
התחייבויות כלפי אנשים. ייתכן שישנם אנשים היושבים עדיין במקומותיהם, אבל 
אי–אפשר לדחות את עלייתם. הבטחתי לברר זאת. כלומר, לא התחייבתי אך פתחתי 
פתח לאפשרות, שבמשך ארבעה שבועות אלה תהיה בעיקר או רק עלייה מקפריסין, 
מתוך הדגשה שייתכן שתבואנה אוניות אחרות מאירופה במשך הזמן הזה. ברור לו, 
שמוכרחה להיות ביקורת על אנשים בגיל הצבא, שלא יגוייסו ולא יאומנו. את הדבר 
הזה הוא מוכרח להבטיח. השאלה היא איך יעשה זאת. שאלתו היא האם אפשר יהיה 
להחזיק אנשים במקומות שאנשיו יוכלו לפקח עליהם? אמרתי לו, שאפשר להחזיק 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים ב', ג'.  1
עד  בקפריסין  המעצר  ממחנות  צבא  בגיל  מעפילים  השתחררות  מנעה  בריטניה  ממשלת   2 

18 בינואר 1949.
הרולד אוואנס ב–14.5.1948 מונה לנציב עירוני בירושלים מטעם מועצת הנאמנות של האו"ם.  3

לא זוהה.  4
עוד השתתף בשיחה ראובן זסלני )שילוח(.  5
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ומבקרים  עיתונאים  באים  כן  אותם.  עצרו  ובלבנון  ארצה  הפגרה  לימי  החוזרים 
גם אנשים הבאים לצבא. הם באים  ובתוכם  וישנם אנשים הבאים בענייני מסחר 
אלא  בה,  יפגע  ולא  נורמלית  הזאת  התנועה  כי  אמר  הוא  ובאוירונים.  באוניות 
שיצטרך להחזיק בכל שדה תעופה שנמצא במזרח התיכון איש משלו. בעניין זה היה 
ויכוח רב בינינו. הוא אמר שהערבים יטענו כי אנחנו מחזקים את כוחנו. אמרנו לו, 
שלערבים יש שש מדינות עם צבאות סדירים, ואיך הוא יכול להגיד שדבר זה מחזק 
את כוחנו? מה מונע את הערבים להכפיל את צבאותיהם בארצותיהם? אולם על כך 
ענה כעבור זמן מישהו מהם, שגם מאיתנו לא מונעת ההחלטה להמשיך את הגיוס 
שלנו ואימון אנשינו. על כך עניתי לו, שניצלנו את כל המלאי האנושי שלנו, בשעה 

שאצל הערבים ישנם מיליונים שלא נוצלו עדיין.
עברנו לעניינים אחרים. הוא פתח בעניין ירושלים. ההנחה היסודית אצלם היא 
שלא צריך לחול שום שינוי בירושלים. דאגתם הראשונה תהיה להבטיח לירושלים 
מזון ומים. הוא חשב על אפשרות הבטחת המזון תחת דגל "הצלב האדום". לדעתו, 
שיירות המזון האלה תצטרכנה להבטיח לירושלים את מיכסת המזון שירושלים 
היתה מקבלת בימים כתיקונם. אחד מהם העיר, כי בסופה של שביתת הנשק לא 
צריך שתהיה בירושלים כמות מזון גדולה יותר מאשר היתה בערב השביתה. אני 
הארכתי בנקודה זו ואמרתי שאיני יכול להכתיב להם מה תפקידם, אבל אנחנו 
נעשה כל מה שבידינו עד לשמור על הכמות שישנה עכשיו, שאנשים מתפרנסים 
בארבעה או חמישה סנדוויצ'ים ליום ושקיימת שאלה של חלב וביצים לילדים, 
ונקבל על עצמנו לעשות הכל כדי להגדיל את כמות המזון. אמרתי לו, שפתחנו 
דרך לירושלים6 ועוסקים אנו בשכלול הדבר וייתכן שערב שביתת הנשק תהיה 
הובלת מזון סדירה לירושלים. אמרתי שקיים גם קשר אוירונים עם ירושלים וכל 
הדברים האלה כלולים בסטטוס קוו. הוא ענה לי כמה פעמים, שכל מה שאנחנו 
יכולים לעשות מעכשיו נעשה והסטטוס קוו יתחיל מאותם הדברים שכבר נעשו. 
הדגשתי שוב, שהיהודים יצברו מים והם ]הערבים[ יהיו מוכרחים לספק להם מים 
ואל יאמרו שהנחת צינור דרך אדמה שלנו זו פעולה מלחמתית. על זה ענה לי 

ברנדוט שנוכל לעשות זאת.
הזכרתי לו, שעוררנו את השאלה של תנועה סדירה לירושלים. הוא אמר, שמבין 
הוא שאנשים יצטרכו לנסוע וצריך לקבוע לכך הסדר. יחד עם זה, הוא חושב שבואם 
של חברי הממשלה לירושלים לא יהיה מעשה שיתיישב עם שמירה על סטטוס קוו. 

דרך  נסללה  הגיא,  לטרון-שער  לכביש  שמדרום  סוסין  ובית  ג'יז  בית  הכפרים  כיבוש  לאחר   6
חלופית לירושלים מחולדה מזרחה, שעקפה את אזור לטרון שבשליטת "הלגיון הערבי" והתחברה 
לכביש הישן לירושלים ליד תחנת השאיבה סריס )שורש(. כונתה "דרך בורמה" על שם דרך 

אספקה שסללו הבריטים במל"ע-2 מצפון בורמה לסין כדי לעקוף את שטחי הכיבוש היפני.

להיות בטוח שהעלייה, במשך חודש זה ]של ההפוגה[, תיתן תמונה של חלוקת גילים 
נורמלית. אין הוא פוסל אנשים בגיל הצבא, אך אינו רוצה שיתקבל הרושם שאנחנו 
מנצלים חודש זה רק או בעיקר להעברת צבא. עניתי לו, כי ייתכן שיהיה בזה איזה 
שהוא קושי, כי המצב בקפריסין בלתי נורמלי משום שמדיניות הממשלה האנגלית 
היתה להעדיף הוצאת ילדים וזקנים ותשושים ונשים הרות, ולכן נשארו שם אולי 
אחוז גבוה יותר של אנשים בגיל הצבא, אך הם חלק מציבור שלם העולה ארצה - 
)ד. בן–גוריון: בכלל העלייה בכל העולם היא בגיל זה( - אמרתי לו, שאשמע את כל 
אשר יש לו להגיד ואחר עלי ללכת לישיבה ולמסור את מישאלותיו. את ההחלטות 
אודיע לו רק לאחר הישיבה. הבעתי את תודתי על ידי השליח, על שבא למסור לי 

ברגע האחרון את הדברים האחרונים.
המצב הכללי הוא כזה: הרוזן ברנדוט בא טעון כולו בעניין העלייה. בשעות 
השיחה הבין כי לא יוכל להפסיק את העלייה, משום שעל ידי כך יהרוס את כל 
העניין כי יוקיע עצמו כלפי העולם כעובר על הכתוב. אולם יש לו תפקיד לא קל 
בשכנוע הערבים. הוא רוצה כי תהיה לו אפשרות להבטיח להם שתסודר שמירה 
תהיה  ושהעלייה  וכולי  יאומנו  ולא  נשק  האנשים  בידי  יהיה  ולא  המחנות  על 
אונייה שכולה  תבוא  אם  כי  הסביר,  ברנדוט  הגילים.  כל  בה  ויימצאו  מעורבת 

מלאה אנשים צעירים ונבחרים, דבר זה יעמיד אותו במצב קשה כלפי הערבים.
היות והוא מעוניין למלא תפקידו ביושר, הוא מסכים שיהיו מחנות וריכוזים 
של העולים, אולם עליו להשגיח עליהם בעזרת אנשים עושי דברו. אולם מכיוון 
שיעבור זמן עד שיגייס אותם, הוא שואל אם אפשר לתת לו שהות ושלא נביא 
אנשים ארצה עד אשר יהיה מוכן להבטיח את הפיקוח עליהם. הוא העריך את 
השהות לשבוע ימים. אולם אני ביררתי בינתיים, שיש חמש אוניות שלנו בדרך 
ארצה והודעתי לו על כך. תשובתו היתה שכל מה שמגיע לפני שבת לא יקבע 
לו, שבאונייה  אין מה לעשות. אמרתי  בים  ונגד אלה שנמצאות כבר  בשבילו, 
איש   300 רביעי  ביום  שתבוא  באונייה  עולים.   600 ישנם  מחר  לבוא  שצריכה 
ובעוד שלוש אוניות 2,000 איש. הוא ענה לי, כי מכיוון שהאוניות תבואנה אחת 
אחת, וחבר האנשים הדרוש לו לעבודה כמעט מוכן, לכן לא תהיה זו בעיה קשה. 
אני מצידי אמרתי לו, שמסכים אני שהאנשים יחכו יום בנמל עד שיבואו אנשיו 

ונשתדל בימים אלה ליישר את ההדורים.
בינתיים אמרנו לו, שלהווי ידוע לו כי הכניסה לארץ–ישראל אינה מצטמצמת 
בתחום של עלייה מאורגנת. ישנה תנועת נוסעים לארץ–ישראל בדרך כלל. ישנם 
אנשים החוזרים ארצה. באמצע החודש יבוא בני הצעיר מארה"ב והוא כבן 15, אך 
אילו היה בן 18, האם היה מכניס אותו למחנה ומשגיח עליו שלא יתאמן? בני בא 
הביתה וצריך ללכת לבית הספר, וישנם רבים כמוהו החוזרים ארצה. באו סטודנטים 
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הציבור, ושבשידור זה יוסבר העניין ותודגש חשיבותו ותינתן הזהרה שלא להפר 
את ההפוגה, כי הוא טען שישנם כל מיני אנשים שיכולים לירות בלי הוראה. 
ובאם ישנם צלפים היורים, הרי  אמרתי לו, שאצלנו אין שום אלמנטים כאלה 
הירייה באה מתוך שהמפקד בא לידי מסקנה שצריך לירות באיזה מקום. בנקודה 
זו נכנס אוואנס באמצע הדברים ואמר שהודיעו לו כי ]בניין[ י.מ.ק.א. ]בירושלים[ 
נמצא כל הזמן תחת אש צלפים יהודים. זסלני הסביר לו, כי זו אש יריות ערבים 
על השכונות היהודיות שיהודים עונים עליה. הבטחתי להם שיהיה שידור ברדיו 

כפי בקשתם, בתנאי שיטילו זאת גם על הצד שכנגד.
כוונתו של ברנדוט בשידור זה היא שאישיות דגולה תדבר אל העם ודבר זה 
יחייב גם את הערבים. לעניין זה הסכמנו - )השר מ. בנטוב: בקשר עם ביקורת 
של מלווים על אוניות או ביקורת על האוניות בכלל, האם גם על הערבים יחול 
הדבר?( - כאשר הם אמרו שאם תיפסק העלייה אלינו היא תיפסק גם לארצות 
הערביות, אמרתי שאין כל שוויון בעניין זה, כי לארצות הערביות אין עלייה 
ואין להן צורך בעלייה, משום שאצלן נמצא רזרבואר עצום בכוח אדם בעוד 
שלנו דבר זה מכרית את דם החיים - )השר מ. בנטוב: הם יכולים לשלוח חיילים 
מצרים בתור מבקרים. לכן אני מציע ]מילה משובשת[ בנקודה זו ולקבוע שאותו 
הדין יהיה כלפיהם( - )השר א. קפלן האם היה סעיף על ההסגר הימי?( - רידמן 
אמר לי בשיחה קודמת, שדבר זה מתקבל. גם ברנדוט אמר זאת בשיחה איתי 
ועם בן–גוריון. הוא יודע את חמש ההנחות שלנו. על מה שעירער - עירער. 
)השר א. קפלן: למרות   - נתקבל  זה  עירער  כזה שמה שלא  היה  מצב השיחה 
ההודעות  אחת   - זאת(  ידגיש  שהוא  מציע  הייתי  מתקבל,  זה  שדבר  שאמרת 
שמסר לי היום רידמן היתה שהוא פנה אתמול בערב לאנגלים בעניין קפריסין. 

הוא הוסיף שאינו אחראי שיכוף אותם לרצונו.
הוד  ממשלת  כי  להם  הודיעו  כי  נאמר,  שבה  מקפריסין8  טלגרמה  נתקבלה 
מלכותו החליטה לא להעלות אנשים בגיל הצבא ארצה. ישנה תגובה על זה מצד 
אנשינו בוושינגטון, בלייק סכסס ובלונדון. שלחתי אתמול הוראות על תגובה9 

אולם התגובות באו עוד לפני ההוראות שלי, כי הדבר התפרסם שם.10 
המיוחדות  ההגבלות  מה  אל"ף,  מאירופה:  העלייה  בעניין  ציזלינג:  א.  )השר 
שעלולה  מהדברים  להשתמע  היה  יכול  האם  בי"ת,  באירופה?  להיות  שצריכות 
מספר  על  מסרת  מספר  בעניין  אותך  שאלו  כאשר  כי  מספרית?  הגבלה  להיות 
שהיה עד עכשיו והרי בישיבה הקודמת שלנו שמענו מספרים אחרים על התוכנית 

מאת "הוועד המרכזי של העצורים היהודים" )ר' תלחמ"י 1 מס' 134(.  8
ר' מברק מ"ש אל ב' לוקר ונ' גולדמן בלונדון )תלחמ"י 1 מס' 135(.  9

ר' מברק אבן אל מ"ש )תלחמ"י 1 מס' 136(.  10

בעניין זה העיר מישהו מאיתנו, שלפני כן אמר מישהו כי עבדאללה יכול לבוא 
לירושלים ואז ענינו שהוא אינו שייך לארץ–ישראל. על זה ענה מישהו מהם: "מה 
תאמרו אם המופתי7 יבוא ליפו?" באנץ' אמר לנו שנבין היטב, כי זוהי חרב פיפיות. 
פוסקת של מכוניות מתל  "אם במקביל לתנועה בלתי  הוא,  "מה תאמרו", אמר 
אביב, שתביא הרבה יהודים לירושלים, תתחיל תנועה בלתי פוסקת של מכוניות 
יהיה הדבר רצוי לכם?" בזוכרי שנקודה  מיריחו שתביא ערבים לירושלים? האם 
זו היתה דקה בויכוח בינינו, וחברים הביעו דעות שונות, עניתי לו כי אני מסכים 

שבמשך הזמן עוד נדבר על עניין זה ונחפש צורה להסדרת הדבר.
לתושביה,  ומים  מזון  ולהבטחת  לירושלים  יתרה  חשיבות  מייחס  ברנדוט 
אולם עם זאת, להבטחת שביתת הנשק בעיר זו, יהיה לו נציג מיוחד בירושלים 
יהיה מוהן השבדי. לכן הוא מבקש שאנחנו נמנה נציג מוסמך בירושלים  וזה 
וניתן לו סמכות לקבל החלטות, כדי שלא יצטרך בכל עניין לשאול את תל 
אביב במצבים שתדרשנה הכרעות מידיות. אמרתי לו שנמנה איש כזה, אולם 
את  בהם  לשאול  שיצטרך  מקרים  ויהיו  מסוימת  סמכות  במסגרת  יפעל  הוא 
דעתנו. כל זמן שהבעיה היא באופן הגשמת עקרונות שהוסכם עליהם, במסגרת 
זו הוא ]הנציג[ יהיה חופשי לפסוק. אולם אם השאלה שתתעורר תהיה שאלה 
של עיקרון חדש, יהיה מוכרח לחכות לתשובת העומדים למעלה ממנו. דבר זה 

פחות או יותר נתקבל.
אחר כך עמדה שאלת המועד. בתחילה קבע ברנדוט הנחה שישנם שני מועדים: 
הראשון  במועד  הנשק.  שביתת  של  שני  ומועד  האש  הפוגת  של  ראשון  מועד 
קובעים את השעה שבה פוסקת האש ובאותו זמן לא מופעלים עדיין כל אופני 
הפיקוח. כעבור כמה זמן קובעים מועד שני ואז נכנסות לתוקפן כל ההגבלות. 
ברנדוט חשב להציג מרחק של 48 שעות בין שני המועדים. בתחילה חשב להכריז 
על שביתת הנשק במוצאי שבת. על כך עניתי לו, שלא באות בחשבון שעות הערב 
והלילה. הצעתי את יום ראשון בצהריים. לפי זה ייכנסו הפיקוחים ביום ג'. אולם 
היום בא אלי שליח שלו והודיע, שלאחר שיקול החליט ברנדוט שצריך לאחד את 
שני המועדים וכתוצאה מכך יש לעכב במקצת את המועד ולתת לו שהות לסדר 

את הדברים. לכן הוא מציע את יום ב'. לעת עתה לא תיקבע עדיין השעה.
הוא ביקש, שבעניין המועד לא תצא אף מילה החוצה עד שיגמור את הדבר 
עם הצד שכנגד, כדי שלא לגרום לבלבול ומבוכה. שנית, שיהיה הסכם בינינו על 
זמן הפרסום; שלישית, שיהיה שידור ברדיו, על ידי איש מצידנו, בעל סמכות על 

המופתי חאג' אמין אל–חוסייני )1974-1895(. ראש הוועד הערבי העליון. מנהיג המרד הערבי   7
ובמל"ע-2 הגיע לברלין. עמד בראש "ממשלת כל פלסטין"  בא"י 1939-1936. ברח מא"י 

שהוקמה בעזה בתום מלחמת העצמאות.

4.6.1948	<	ממשלה	זמניתממשלה	זמנית	<	4.6.1948
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סעיף ג': הופעת מדינת ישראל בפני מועצת הביטחון

השר מ. שרתוק:  אמסור בקצרה על עניין אחד ואני רוצה שנפסוק אם לדון בו 
עתה או לאו.

לפני זמן–מה קיבלתי מברק מנציגנו באו"ם ששיקול דעתו–הוא ודעת חבריו שם 
שצריך להסדיר את מעמדנו כלפי האו"ם, שצריכים אנו לדרוש הופעה בתור נציגות 
קיבלנו  כך  אחר  היהודית.  הסוכנות  של  באיצטלה  להשתמש  ולא  ישראל  מדינת 
טלגרמה שהתייעצו בעניין זה עם הסובייטים וההצעה של הסובייטים היתה לא לעשות 

את הצעד הזה לפני שיובטח לנו רוב, כי אחרת יתקבל שנפסול עצמנו כלפי או"ם.

לדון  נוסח המברק בתרגום חופשי מאנגלית.11 נתקבלה הצעת ב"ג  מ"ש מקריא את 
בנושא זה בישיבת הממשלה הרגילה ביום א'.

אבן אל מ"ש 3.6.1948 )ר' תלחמ"י 1, מס' 132(.  11

והאפשרות להכניס עולים ארצה במשך חודש אחד( - אל"ף, אם ברנדוט יצליח, 
ואני מפקפק מאוד אם יצליח, לבטל את הגזירה בקפריסין, אז הוא יצפה לכך 
שעיקר העלייה תבוא מקפריסין תוך ארבעת השבועות. בי"ת, אין כל התחייבות 
לגבי מספרים ואמרתי שזה היה המספר בשבועיים הראשונים והכוונה היתה להגדיל 
אותו בשבועות הקרובים. גימ"ל, הוא ירצה שנודיע על הפלגות מראש ולא בלבד 
על עגינות. ואז, אם הוא יוכל לסדר חיפוש בנמל ההפלגה ויהיה לו מלווה על 
האונייה, מבלי להגביל את המספר, יעלו כל העולים, אלא שאדם אשר יימצא 
בידו נשק יּורד ויוחזר מהארץ. דל"ת, בימים הראשונים הוא ירצה איזה תיאום 
בין בוא האנשים ובין יכולתו לקלוט אותם מבחינת הביטחון - )השר מ. שפירא: 
האם אפשר היה לקבל רושם, שבשיחה עם הערבים הם קיבלו את התוכנית הזאת? 
הבינותי מדבריך שיש הגבלה מספרית הגיונית. זאת אומרת שאותו מספר שהיה 
בשבועיים אלה יישאר?( - לא! רידמן אמר לי היום, שהוא מקווה שישיג לכל 
הדברים האלה את הסכמת הערבים - )השר מ. שפירא: ביחס לאירופה. באם יהיה 
משא ומתן נוסף, יש שם מספר לא קטן של ויזות מהשלטונות הבריטיים. אלה, 
לדעתי, צריכים להיות מחוץ לכל חשבון( - אין שאלה של חשבון בכלל - )השר 
מ. בנטוב: האם יש הגדרה מה זה גיל צבא?( - לדעתי, גיל הצבא יהיה לפי צו 
הגיוס מ–35-18 - )השר א. ציזלינג: האם הכוונה לתת צו של הפסקת אש רק אם 
ישנה הסכמה או על יסוד החלטה, גם אם לא מסכימים שני הצדדים?( - הודענו 
בלייק סכסס שניתן צו רק לאחר שגם הצד השני מפסיק את האש - )השר א. 
ציזלינג: שאלתי האם ברנדוט יברר עם הצדדים כדי להגיע להחלטות ואם אחרי זה 
יחליט לפי הסכמתם או לא( - השיחה התנהלה מתוך הנחה, שיקבע את התאריך 
אם שני הצדדים יסכימו לו - האם ישנם ערעורים באותם הדברים שהסכמתי או 
כמעט הסכמתי ביחס לעלייה, מחנות וריכוזים ובדיקת אוניות? - )השר י.מ. לוין: 
אם יכולים להגיע להסכם עם שני הצדדים, הרי זה טוב. אם לאו, יגיד מר שרתוק 
כזו לפי  יצחק להצעה  לברנדוט שהוא מוכרח לכפות על הצד השני( - ברנדוט 
תפיסתו–הוא את תפקידו. הפרוצדורה היא כזאת: שני הצדדים הודיעו במועצת 
שני  בין  העניין  את  לסדר  רק  צריך  עכשיו  להפוגה.  מסכימים  שהם  הביטחון 
הצדדים. אני רוצה להדגיש שוב את הסודיות לגבי יום ב', שלא יצא הדבר הזה 
מאיתנו. בפעם הקודמת, מיד לאחר הישיבה, טילפנו מאחד העיתונים והודיעו 
לי שיודעים את ההחלטה. אמרתי להם, שאם יפרסמו אותה זה יהיה מעשה לא 
ברצוני  בן–גוריון:  הממשלה  )ראש   - פירסמו  לא  והם  הממשלה  כלפי  ידידותי 
להוסיף נימוק לשמירת הדבר בסודיות על פי בקשת ברנדוט. ישנם אנשים, שאם 
צבאיים  שיקולים  מתוך  ההפוגה  למועד  עד  הזמן  את  להאריך  ירצו  זה  על  ידעו 

שונים וזה עלול להביא נזק לעניינינו(.

4.6.1948	<	ממשלה	זמניתממשלה	זמנית	<	4.6.1948

 מימין: מזכ"ל האו"ם טריגווה לי לוחץ 
 את ידו של הרוזן ברנדוט בהגיעו לניו יורק. 

קיצוני משמאל, איש מזכירות האו"ם 
ראלף באנץ'
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הגשמת שביתת הנשק לכניסת אנשים בגיל צבאי.
3.  הערבים מוכנים לקבל על עצמם מיגבלות בדבר כניסת אנשים בגיל הצבא 
חשיבות  בעלת  היא  זו  עובדה  הנשק.  שביתת  בתקופת  ארצותיהם  לתחומי 
פחותה להם מאשר ליהודים, הואיל ויש להם חומר אדם בשפע בכל מקרה, 
בעוד שכוח האדם של היהודים הנהו מוגבל. אבל זהו מצב שקיים בלאו הכי, 
והגשמת שביתת הנשק אינה יכולה בין כה וכה להשפיע עליו במידה ניכרת 

לצד זה או אחר. 
וכפי  בהחלטה,  שהוגדר  כפי  הנשק  שביתת  של  העיקריות  המטרות  4.  שתי 
הן:  ב–4.6,  הביטחון  מועצת  נשיא  מאת  אלי  שנשלחה  בטלגרמה  שאושרה 
להביא לידי הפסקת מעשי האיבה מבלי לפגוע בזכויות ובמעמד של היהודים 
והערבים ולהבטיח שלא יצמח כל יתרון צבאי מביצוע שביתת הנשק. הדבר 

האחרון הנהו קבוע בעצם טבעו ורוחו על כל הסדר של שביתת נשק.
5.  בתור מתווך מטעם האומות המאוחדות יש בכוונתי התקיפה לפרש ולנהל את 
שביתת הנשק באופן כזה שיובטחו שני דברים: שהזכויות, התביעות והמעמד 
ולא  ייפגמו לגבי איזה מצב פוליטי שהוא,  של כל אחד משני הצדדים לא 

יצמח שום יתרון צבאי כתוצאה משביתת הנשק.
עלייה,  איננה שאלת  בגיל הצבא לארץ–ישראל  כניסתם של אנשים  6.  שאלת 
מכיוון שאין עוררין על זכות היהודים לעלייה בקשר הדברים הזה, אלא זו 

שאלה של יתרון צבאי יחסי.
7.  אפשר לטעון, שבמקרה שאין שביתת נשק במשך התקופה הבאה של ארבעה 
שבועות, יהיה כלול בקרב העולים לארץ–ישראל מספר ניכר של עולים בגיל 
שכיום  בחיפה,  בפגישתנו  בה  שהודית  העובדה  נכונה  זאת,  לעומת  הצבא. 
כרוכה עלייה יהודית במידה ידועה של סיכון ויש להשתמש בדרכים עקלקלות. 
יתר על כן, העלייה היהודית כשלעצמה היא השאלה הקריטית בכל הסכסוך 
הנאה  מזה  ליהנות  יוכל  אחד  שצד  ההחלטה  ממטרת  היה  שלא  הדבר  וברור 
ניכרת בתורת יתרון צבאי. קבלת הפרינציפ של עלייה יהודית על ידי הערבים 

בפעם הראשונה, היא כשלעצמה רווח חשוב.
8.  מזה נובע, שאם תתנהל עלייה יהודית בלתי מוגבלת תוך כדי תקופת שביתת 
הנשק, בכלל זה מספר ניכר של אנשים בגיל הצבא ובלי כל יסוד של סיכון 
ובדרכים ישרות ולא עקלקלות, יצמח מזה יתרון צבאי מובהק לצד היהודים. 
בפיקוח  מוחזקים  להיות  מנת  על  יובאו  הצבא  בגיל  אנשים  אם  הדין  הוא 
האדם  כוח  של  הפוטנציאל  כי  הנשק,  שביתת  בתקופת  הצבאיים  המחנות 
הצבאי יהיה גודל מבלי שהדבר יהא כרוך בסיכון מלחמתי. ברור שדבר כזה 

עומד בניגוד לרוח שביתת הנשק.
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הפוגה - כן או לא?

סעיף ז': המשא ומתן בעניין ההפוגה

הרוזן  עם  זה[  ]ביום  שיחתי  על  לחברים  למסור  רוצה  אני  שרתוק:   מ.  השר 
ברנדוט. הוא פתח ואמר, שהתברר לו שעניין העלייה הוא אבן הנגף. הוא נתקל 
בפרטים שונים לגבי סעיף העלייה שבהחלטת מועצת הביטחון, שלא היו ברורים 
לו, ולא הייתה ברירה אלא לפנות למועצת הביטחון ולבקש פירוש מוסמך. הוא 

קיבל מברק מנשיא מועצת הביטחון פארס אל–ח'ורי, האומר כך:

 המברק הבא הוא אישי מנשיא מועצת הביטחון אל הרוזן ברנדוט. אני מאשר כי 
כוונת ההחלטה של מועצת הביטחון מה–29 במאי היתה, כי לשום צד לא יצמח 
יתרון צבאי כתוצאה מהגשמת שביתת הנשק במשך תקופת שביתת הנשק. 
האומרת:  להחלטה  ההקדמה  את  להדגיש  רצוני  הזה  השדר  את  לך  בשלחי 
בזכויות,  לפגוע  מבלי  בארץ–ישראל  האיבה  מעשי  הפסקת  לידי  להביא 

בתביעות ובמעמדם של הערבים ושל היהודים כאחת.

זאת אומרת, שבהחלטה נאמר שאסור להביא אנשים מאומנים. יחד עם זה היא 
פותחת פתח להבאת אנשים בגיל הצבא. נמצא שהבאתם אינה צריכה להיות כזו 
שתהיה יתרון צבאי בשביל אחד הצדדים. אבל עניין העלייה מבחינה עקרונית 

קיים ועומד, כאשר אינה נפגעת שום זכות ושום מעמד.
הוא שקל הרבה, התלבט הרבה והתפלל הרבה. אחרי הרבה לבטים ותפילות 
הגיע למסקנות שניסח אותן בכתב. הוא נתן לי טופס וקרא באוזני את הדברים 

הבאים, באומרו שמסמך זה הוא רק בינו לביני. הערבים לא יראוהו:
שאלת  היא  ניכר,  קושי  בה  ושכרוך  במחלוקת,  השרויה  היחידה  1.  הנקודה 
כניסתם הבלתי מוגבלת של אנשים בגיל צבאי לישראל ולמדינות הערביות.

2.  עיקרון העלייה לישראל בתור שכזה אין עליו ערעור ואינו כרוך בו כל קושי. 
אינה מתעוררת שאלה בדבר הזכות של כל אחד משני הצדדים לקבל מהגרים 
באותו מספר שהם רואים לנכון, אם לפני שביתת הנשק או לאחריה. באופן 
כיצד  היא מצטמצמת לשאלה  יותר שאלה עקרונית, אלא  אין השאלה  כזה 
להבטיח, ששום צד לא יזכה ביתרונות במשך שביתת הנשק מאותו צד של 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ז'.  1
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את  ממלאה  זו  שהודעה  ]לברנדוט[,  ואמרתי  באתי  זה  את  ששמעתי  אחרי 
לבי דאגה חמורה מאוד לגורל שביתת הנשק, ושאנו רואים בה סטייה גמורה מן 
ההחלטה ]של המועבי"ט[. אמרתי, שאני רוצה תחילה להתעכב על עניין מברקו 
של נשיא מועצת הביטחון אף על פי שהוא אולי שני במעלה לגבי העיקר. מועצת 
זו  קולקטיבית.  הוויה  שום  לו  שאין  ממשלות  מנציגי  מורכב  גוף  היא  הביטחון 
קבוצה של ממשלות, אשר כל נציג ונציג של הממשלות המשתתפות בה מחווה 
עניין  שלה.  לאינטרסים  ובהתאם  מממשלתו  שקיבל  הוראות  לפי  ומצביע  דעה 
ובזה שאחד החברים נעשה נשיא  זה עניין של תור מכני,  זו  הנשיאות במועצה 
אין הוא נהפך לנציג של האומות המאוחדות, אם אין הוא יוצא מכלל היותו נציג 
ממשלתו. ואין הסדר כזה שאנשים מפקיעים את שבועת האמונים לממשלותיהם 
המכהן  האיש  נציגיהן.  בתור  ומופיעים  המאוחדות  לאומות  אמונים  ונשבעים 
היום כנשיא ]פארס אל–ח'ורי[ הוא נציג ממשלה הנלחמת בנו על אדמתנו, כפי 
שהוכחתי זאת פעמים אין ספור במסמכים ומכתבים ומספרים, הוכחות שהנציג 
הזה אף פעם לא סתר אותן ולא ניסה לסתור אותן. צריך שיהיה ברור, שאין אנו 
חייבים שום התחשבות ושום כבוד מוסרי למה שאומר האדון הזה, ואנו מסתמכים 
אך ורק על החלטת מועצת הביטחון ככתבה וכלשונה. החלטה זו קובעת בפירוש 
את דבר כניסתם של אנשים בגיל הצבא, והיא קבעה זאת לא במקרה. בשאלה זו 
היה ויכוח. היתה הצעת תיקון, הצעה זו נתקבלה ברוב הדרוש, או על כל פנים לא 
פחות משבעה ]קולות, כנדרש לקבלת החלטה[. המציע אשר הציע את התיקון, 
נציג צרפת, נימק את ההצעה בדברים הבאים: "מטרת התיקון היא למנוע כניסת 

אנשים לוחמים לטריטוריות אלה, אבל לא למנוע כניסת אנשים בגיל צבא".2
הערבי[ והיישוב  היהודי  היישוב  ]בין  בארץ  שהתעורר  הסכסוך  כל  אמרתי: 
הוא סכסוך על העלייה ובגלל שינויים בנוהג העלייה נחרץ גורלו. לעומת זאת, 
הסכסוך הנוכחי לא פרץ בשאלת העלייה. הערבים לא אחזו בנשק משום שהיתה 
זה  נגד  מרדו  לא  והערבים  יהודית  עלייה  היתה  לארץ–ישראל.  יהודית  עלייה 
האומות  החלטת  נגד  צבא  שלחו  הן  נגדה.  צבא  שלחו  לא  השכנות  והמדינות 
המאוחדות. החלטת האומות המאוחדות מצאה אותנו במצב שיש עלייה. זהו המצב 
הטבעי והנורמלי של הארץ הזאת במשך עשרות בשנים. אין אנו יכולים להסכים 
היורים בנו, שאם הם  ובין  בין העולים שלנו  בשום אופן, שיהיה שיווי משקל 
אותו  זה  לארץ–ישראל  לעלות  כאילו  לעלות.  חדלים  אנחנו  לירות  מפסיקים 

מעשה כמו לירות ביהודים שנמצאים בארץ–ישראל.
עמדתי במיוחד על עניין הפסקת העלייה לשבוע. אמרתי, שבמשך כל תקופת 
המנדט, עם כל המלחמות החמורות שהיו לנו עם שלטונות המנדט בעניין העלייה, 

את המצוטט קרא מ"ש מתוך פרוטוקול מועבי"ט.  2

לגבי עלייה לישראל יש בדעתי לנקוט במדיניות הבאה:  .9
א.  תימסר הודעה מוקדמת למתווך על ידי השלטונות היהודים המתאימים על 
כל כוונה להעלות עולים יהודים במספר ניכר באיזה נמל שהוא, במועד 
יהיו  אלה  משקיפים  ההפלגה.  לנמל  משקיפים  לשלוח  למתווך  שיספיק 

מוסמכים לבקר כל אינפורמציה פנימית לגבי העולים.
ב.  שום פרסונל מלחמתי לא יתקבל כעולים וכל המתעתד לעלות, הנושא 

נשק מאיזה גיל או מין שהוא, ייחשב ככלול בסוג אנשים לוחמים.
ג.  תוכר זכותו של המתווך לקבוע משקיפים על אוניות הנושאות מספר ניכר 

של עולים יהודים שפניהם מועדות לישראל.
ד.  כל העולים יהיו טעונים בדיקה מדוקדקת על ידי משקיפי המתווך בנמלי 

העגינה בישראל.
ה.  אשר לאנשים בגיל הצבא שבקרב העולים, יהיה הדבר מסור לראות עיניו 
של המתווך בתקופת שביתת הנשק לקבוע אם אנשים בגיל הצבא כלולים 
בקרב העולים במספרים כאלה, שיש בהם כדי לתת לצד היהודי יתרון 
צבאי במקרה אם כניסתם תורשה, ואם כזה הוא המצב, הוא יחליט למנוע 

את כניסתם.
יהיו  כניסתם,  תורשה  אשר  העולים,  בקרב  הצבא  בגיל  האנשים  ו.  אותם 
במחנות תוך תקופת שביתת הנשק תחת השגחת משקיפי המתווך והם לא 

יגויסו לכוחות הצבא ולא יינתן להם אימון צבאי או חצי צבאי.
ז.  לתקופת שבוע אחד מתאריך התחלה ממשית של שביתת הנשק לא תהיה 

כל עלייה, כדי שתהיה שהות לארגן את הפיקוח ולהפעילו.
ח.  אשר לאוניות המביאות עולים לארץ–ישראל, ואשר ייתכן כי נמצאות כבר 
בים בדרך לארץ לפני ההתחלה הממשית של שביתת הנשק, אבל ייתכן 
שהן תגענה לנמלי ארץ–ישראל תוך תקופת השבוע הראשון, רצוי יהיה 
מסיבות מובנות מאליהן, שספינות אלה לא תעלינה עולים על החוף עד 

אשר הפיקוח יפעל באופן יעיל כפי שיקבע זאת המתווך.
גברים בגיל הצבא ייחשבו כל הזכרים בגיל 45-18. ט. 

העיקרון   .1 כדלקמן:  תהיינה  הזאת  המדיניות  של  התוצאות  י.  בסיכום: 
לגבי  רק  הגבלות  תוטלנה   .2 ייפגעו;  לא  היהודית  העלייה  והזכות של 
כניסת אנשים לוחמים ואנשים בגיל הצבא; 3. כניסתם של אנשים בגיל 
הצבא תהיה מוגבלת בכל מקרה אשר לפי דעת המתווך כניסתם החופשית 

של אנשים אלה תיתן יתרון צבאי לצד היהודי.

אני חושב שאת הדוקומנט הזה כתב באנץ'. זה סגנונו וניסוחו.
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מכיוון שדרוש זמן להקים את המנגנון ההכרחי לביצוע הממשי של ההחלטה, יהיה 
הדבר מסור לראּות עינו לקבוע את זמן כניסתם של העולים. הוא אמר לבסוף: 
"אומנם הערת מראש, שלא תאמר לי 'הן' על הדברים האלה לפני שתשאל את 
חבריך, אבל אני גם מקווה שלא תאמר 'לאו'. כמובן שאתם חופשים להחליט. זו 
אחריות שלכם. אם תחליטו בשלילה, לא יהיה זה לטובת עניינכם בדעת הקהל 
שאתם  הדבר  פירוש  שלא,  תחליטו  שאם  ברור  המאוחדות.  ובאומות  העולמית 

מערערים על הפירוש שלי בפני מועצת הביטחון".
כוונתו היתה לא להחמיר עלינו, אלא לומר: "אל תתווכחו יותר איתי, אתם 

יכולים ללכת למועצת הביטחון".
הוא חוזר לקהיר ושם ינסח ניסוח סופי בשביל שני הצדדים, שבו יקבע איך 
)השר מ. בנטוב: האם הוא רמז  ויחכה לתשובה -  ויציע את המועד,  ינהג  הוא 
מה הוא האחוז?( - הוא לא רמז ואני לא שאלתי. רוצה אני להוסיף ולומר את 
ההסכם  על  ולהסתמך  הביטחון  מועצת  בפני  לערער  יכולים  אנחנו  מסקנותי: 
הרוב  אם  קושי.  ויש  ניסה  שהוא  לטעון  יכול  הוא  אותו.  שינה  שהוא  בינינו 
במועצה יעמוד בעינו, זו שאלה. לאחר שברנדוט מציע מוצא שאיננו גוזר על 
אנו  ואז  בגיל הצבא, אנחנו עלולים להפסיד במועצת הביטחון,  עליית אנשים 
עומדים בניגוד לה וזה ניסיון חמור מאוד. הערבים התעקשו כמה פעמים. יכולים 
)השר מ. שפירא: איך התרשמת, האם הוא כבר בא לידי  גם אנחנו להתעקש - 
הסכם עם הערבים על הנוסח, או שגם אחרי הנוסח הם יכולים להגיד לאו?( - לא 
התרשמתי במשהו מדבריו, אבל סברתי היא שהערבים הסכימו לעלייה של כל 
יתר הסוגים מחוץ לאנשי הצבא, ועל זה הוא הסתמך באמרו: "לא אנשים בגיל 
הצבא" - )השר מ. שפירא: האם הכרזתו על ההפוגה תלויה בהסכמתנו או שהוא 
יכול להכריז עליה גם בלי שנסכים?( - הוא יביא את זה ודאי למועצת הביטחון - 
)השר הרב י.ל. פישמן: בשיחה הראשונה דובר על חופש התנועה בדרכים. האם גם 
עכשיו זה עלה על הפרק?( - בזה לא נגענו. השאלה היחידה מלבד עניין העלייה 

היתה שאלת הבלוקדה. הוא אמר שידאג לזה.

חשיבותו  לאור  להפוגה.  ישראל  הסכמת ממשלת  בשאלת  ממושך  דיון  התנהל  להלן 
מובאים דברי כל המשתתפים בקיצורים מעטים. פתח ראש הממשלה.

לכם  להגיד  עלי  דעתי.  את  להביע  רוצה  אני  בן–גוריון:   ד.  הממשלה  ראש 
שכל המומחים הצבאיים שלנו הם מאוד בעד ההפוגה, כי זה ייתן לנו אפשרות 
לאמן את צבאנו, אשר חלק גדול ממנו איננו מאומן. כל זמן שהיה לנו עסק עם 
כנופיות, זה לא קבע. כרגע יש לנו עסק עם צבאות סדירים, וזה עניין אחר. הרוב 

היא לא הופסקה אף פעם באופן פורמלי למשך איזה זמן שהוא. רציתי שהוא יבין 
החודש  תוך  ִיקרה  סוברנית  ישראל  מדינת  שהוקמה  שלאחר  הדבר,  פירוש  מה 

הראשון לקיומה כדבר הזה - הפסקת עלייה.
הוא מאותם האנשים, אשר כאשר הוא מדבר אין מפסיקים אותו, אבל כאשר 
אני מדבר הוא כל רגע רוצה להפסיקני ואומר: "זה לא נכון!" הוא העמיד פנים 
חמורות מאוד ואמר: "אני יודע שאינכם רוצים שביתת נשק ואין לכם אמון בי. 
אתה חושש ששבוע ימים יהפכו לעשרה ימים ולשבועיים. אינך מכיר אותי. אני 
נשבע על עיקרון. אני פועל אך ורק על פי מצפוני. קיבלתי את השליחות הזאת 
רק מתוך טעמים אנושיים-הומניסטיים. אני מבין מה זה בשביל אנשים שלכם 
להיות מוחזרים מאדמת המולדת. בשבילי יהיה זה גם כן שיקול מוסרי נוסף. אביא 
אותו בחשבון. ואשר לנשיא מועצת הביטחון - אתה רשאי כך להתייחס אליו, 

אבל לי אין ברירה".
אני בטוח שתשובתו לא נוסחה על דעתו בלבד, אלא על דעת המזכירות ]של 
האו"ם[. באנץ' הוסיף, שאני ודאי יודע איך מתנסחות החלטות מועצת הביטחון - 
תוצאה של פשרה שלא נתבשלה ]עד הסוף[. לא נאמר במפורש שלא ייכנסו אנשים 
בגיל הצבא, אלא נאמר שבמקרה שייכנסו אנשים בגיל הצבא, יש להחזיק אותם 
במחנות. בכל אופן, לא ברור אם ייכנסו, באיזה מספר ובאיזה מקרה, ומה יהיה 
במקרה שלא ייכנסו. כל זה מאוד סתום. לעומת זאת, הנימוקים בעניין הייתרון 

הצבאי אי–אפשר לסתור בעדם.
גוזרת  אינה  לגמרי  בצד שכנגד, שההחלטה  צבאיים  יתרונות  אמרתי, שיש 
עליהם - יש אפשרויות של גיוס נוסף רחב, שש מדינות עומדות נגד מדינה אחת. 
הוא אמר: "אני יודע כל זה, אבל אנחנו נמצאים במצב מסוים. עלי לקבוע לפי 
ההחלטה ולפי מצפוני מה אפשר ומה אי–אפשר. מה יהיה אם לא תהיה שביתת 
הנשק? הרי אז הכל בסכנה. ואם תהיה שביתת הנשק - תהיה עלייה בהסכמת 
הערבים. יחד עם זה, אינני אומר שלא ייכנסו אנשים בגיל הצבא, אך לפי דעתי 

זה מהווה יתרון צבאי ברור".
היתה לנו שיחה ממושכת. רצינו לתהות לפי איזה שיקול הוא ינהג. הוא חושב 
היא שישנה  הבינונו, שהתפיסה שלו  הלוחם.  כוחנו  אחוז  הגדלת  שזו שאלה של 
תלות, זאת אומרת באיזו פרופורציה יעמוד מספר העולים למספר האנשים המגויסים 
בארץ. אגב אורחא, העירונו על עניין של גיל 45-18 ואמרנו שאנו מגייסים עד 36. 
איזה  בדעת  נמלך  הוא  בעולם.  מקובלת  הגדרה  אובייקטיבי,  דבר  שזה  הוא אמר 

מומחה יהודי, אבל הוא מוכן לשאול את הצד שכנגד אילו אנשים הוא מגייס.
אי–אמון  של  עניין  לא  שזה  לו  אמרתי  אישי",  "אי–אמון  שזה  אמר  כשהוא 
אישי אלא אלה הם עניינים חמורים מאוד החותכים במצבנו. הוא הציע נוסח כזה: 
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יש שני דברים יסודיים בקיומנו: עלייה ועצמאותנו בארץ הזאת. פה אנחנו 
"בעל–הבתים". מדוע ברנדוט חושב, שצריך להיות לנו אמון אליו? האם אנחנו 
בחרנו בו? הוא נעלב... ומדוע הוא יעשה דווקא במצרים את הניסוח הסופי? זה 
לא הוגן מצידו. אני קובל על זה. ֵישב בקפריסין. בכלל, הוא נמצא כל הזמן תחת 
לחץ הערבים ועל שום מה הוא שואל אם יש לנו אמון אליו? בפירוש אין לנו. לא 

אגיד לו את זה, אבל אין לו זכות לתבוע אמון.
דברים אלה  הומניטריים, אבל  לו, שהוא עושה מטעמים  מוכן להאמין  אני 
הם יסודיים בשבילנו ועלינו להשיב בשלילה. זה נמצא בניגוד להחלטת מועצת 
הביטחון. עניין ההפסקה לשבוע - זוהי בכלל המצאה חדשה. אפילו ליום אחד 
לאו. זה לנו פרינציפ. מה זה פתאום הוא יפסיק את העלייה לשבוע? יעשה את 

ההפוגה בעוד שבוע!

השר י.מ. לוין:  ראש הממשלה אומר, שכל המומחים הצבאיים הם בעד הפוגה. 
צריך להתחשב בזה. כל הגויים שונאים אותנו. יש לנו עכשיו מלחמה גורלית 
נגד הערבים ונגד האנגלים. מועצת הביטחון פועלת לא לטובתנו אלא נגדנו. מי 

ששהה בחוץ לארץ בזמן האחרון נוכח בדבר זה.
קריאת  אלינו  הגיעה  לי.  נראה  שהוא  כפי  מצבנו  על  לדבר  אני  רוצה 
אס.או.אס. מירושלים. תושביה רעבים. הם עומדים במלחמה כבר חצי שנה. איבדנו 
אלפי קורבנות, והרי כל נפש מישראל היא עולם מלא. אין אנו יודעים מה תהיה 
תוצאת המלחמה. יש לנו אבינו שבשמים, אבל "אין סומכים על הנס" - כך כתוב. 
אינני מדבר על המתווך - אם הוא שונא או אוהב. אבל עלינו לנסות לגשת בהיגיון. 

אם יש שם סעיף כזה, אזי הפירוש של המתווך לא כל כך סותר ההחלטה.
אני מבין לדבריו של בן–גוריון. הוא צודק מאוד. אנחנו צודקים כל הזמן, אבל 
מוכרחים אנו להתחשב במציאות. אם יש איזו אפשרות שהיא לשביתת נשק, אם 
יש תקווה שלאחר שביתת הנשק נגיע לידי שלום - זה עניין חשוב לנו מאוד גם 
אם נסבול מזה. בן–גוריון אומר שהסוברניות שלנו תסבול. זה יש בכל שביתת 
נשק. שני הצדדים סובלים מזה. בכל אופן, צריך להביט גם על הצד השני של 
המטבע. אני מבקש מכם: אל תחליטו במהירות בעניין זה. תלכו בזהירות גדולה. 

יש עניין של דורות ואנו צריכים מאוד להיזהר בזה.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  עדיין קשה לי להחליט אם לקבל את התנאים האלה 
או לא. מצד אחד עורכים הערבים את התנאים שצריך להעמיד ליהודים, ומאידך 
אנו מדברים רק על התנאים שצריך להעמיד ליהודים. אנו מתגוננים והם מתקיפים. 
גישתו ]של ברנדוט[ היא שלא צריכה להיות עלייה כל זמן שאּפרט הפיקוח שלו לא 

המכריע של המגויסים אינם מאומנים. חודש ימים אינו זמן מספיק. אבל אנשים 
יתאמנו, פחות או יותר, ומצבנו יוטב.

למרות זאת, אני בעד דחייה מוחלטת של ההצעה הזאת. הוא ]ברנדוט[ נותן 
היתה החלטה על  הויכוח.  זה  יסכימו לעלייה. לא על  "נדוניה", שהערבים  לנו 
הפוגה והיתה שאלה אם לקבל אותה או לא. יש לו פירוש על סעיף אחד, שאני 
מודה שהנוסח שלו איננו כמו שאנו רוצים שהוא יהיה. אבל לא כתוב בו שאסור 
להכניס עלייה בגיל הגיוס, אלא כתוב: "אם ייכנסו אנשים כאלה, אסור לגייס 
במפורש:  כתוב  כאלה.  אנשים  להכניס  שיכולים  משתמע,  מזה  אותם".  ולאמן 
"אנשים לוחמים לא, אבל לא כתוב: "אנשים בגיל הגיוס לא". פירוש זה נעשה 
בלחץ של הערבים והאנגלים. הראשון שנתן פירוש כזה היה בווין. הוא מיהר לפני 
הערבים.  עמדת  את  קבע  וזה  להעלות,  אי–אפשר  שמקפריסין  וגזר  העניין  כל 
שהוא  ידעו  הזה,  הדבר  את  לבווין  אמרו  ]הבריטי[  החוץ  מיניסטוריון  כשאנשי 
יאמר לערבים: "בשום אופן אל תסכימו שייכנסו יהודים בגיל הגיוס", וזה בניגוד 
בגיל  אנשים  להכנסת  בנוגע  הזאת  ההתעסקות  מה  מועבי"ט[.  ]של  להחלטה 

הצבא?! אני מבין שאסור יהיה לגייס אותם, אבל לא יותר מזה. וזהו דבר יסודי.
יש עוד דבר יסודי - עניין הכנסת הנשק. אם הערבים אינם מכניסים במשך 
ארבעת השבועות נשק, ואנחנו איננו מכניסים, אנחנו מפסידים יותר מהם. הם 
יכול  זה  אצלנו  קובעים.  אינם  ארבעה שבועות  ובשבילם  שנים,  במשך  הכניסו 
להפוך את כל העניין. חבר ששלח לנו ידיעה על אונייה שיצאה ]עם נשק[, ביקש: 
"למען השם, תעכבו את ההפוגה". אומנם, לשם זה לא הייתי מעכב את ההפוגה, 
אבל מה שאנו יכולים להכניס במשך ארבעה שבועות יכול הרבה יותר להועיל 
לנו מאשר מה שהם יכניסו, כי יש להם כבר נשק כבד. אצלנו זה יכול לשנות את 

כל המצב ביחס אליהם.
יש עוד דבר אחד יסודי - סוברניות המדינה. אפשר לומר שזה נוגע בשני 
הצדדים. אומנם הערבים אינם צריכים להכניס אנשים מהחוץ. להם יש די אנשים. 
אבל לא יעלה על הדעת לא לתת לאנגלי בן שלושים להיכנס ללבנון, אם כי הוא 
יכול להיות קצין אנגלי וללמד אותם לעשות חומרי נפץ. איש לא יבדוק את זה 

ולא יעשה פיקוח על זה.
תוצאות פוליטיות אינני מייחס להן שום ערך. המוסד הזה ]מועבי"ט[ אין לו 
שום כבוד לעצמו. איננו קולקטיב, יחידה. כל אחד בו פועל לפי האינטרס של 
עצמו, ולכן לא איכפת לאיש מה הגיונו של המוסד. הצליחו, כשלו, ערבים אמרו 
לא - אז לא. התוצאות הפוליטיות אינן חשובות. אבל אני רואה תוצאות צבאיות 
שתהיינה אולי חמורות בשבילנו, אם לא נסכים להפוגה, ואף על פי כן, למה 

שהוא מציע לא נוכל ללכת.
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אינם מאומנים כראוי. ויש עוד יתרון: התעשייה תוכל לעבוד בשקט בחודש זה. 
יש לנו תעשייה מפותחת למדי והיא תוכל להספיק משהו.

הפירוש שלו ]של ברנדוט[ להחלטה שהתקבלה במועצת הביטחון אולי קצת 
חמור, אבל לא לגמרי מופרך. שם לא נאמר שאפשר יהיה להכניס אנשים בגיל 

הגיוס, אלא "במקרה אם ייכנסו". זוהי המציאות.
שרתוק צריך היה להבהיר את שאלת התחבורה עם ירושלים. השאלה היא של 
כניסה ויציאה. הם אמרו עוד דבר חמור מאוד - שיאפשרו להכניס מזון רק במידה 

מסוימת, כך שלא תהיה אפשרות של אגירה. גם על זה היינו צריכים לעמוד.

השר פ. ברנשטיין:  אנחנו צריכים לבחון שני דברים: לא אם ההפוגה רצויה לנו, 
אלא אם אנחנו זקוקים לה. בסיכום זה נכנסה שאלת ירושלים מצד אחד ושאלת 
הבאת נשק מצד שני. השאלה שהיא כאילו עומדת במרכז הדיון - אם מותר לנו 
במשך החודש להביא אנשים בגיל הגיוס - אינה מכרעת מבחינה צבאית, משום 
שיש לנו עוד הרבה אנשים בארץ שלא הספקנו עדיין לאמן אותם. אני חושש יותר 
שמא יש כוונה לפתח שיטה של פיקוח להבא. אם אנשי הפיקוח כבר ישבו בנמלים 

שלנו, זה יהיה לא טוב.
לדעתי עלינו להעמיד את הדגש לא בויכוח על התנאים שלנו, אלא על חוסר תנאי 
מגביל בנוגע לערבים. על זה כנראה כמעט שלא דובר. אנחנו צריכים לדרוש שני דברים: 
שבארצות ערב לא יהיה שום גיוס נוסף לצבאות הקיימים, אף על פי שקשה מאוד לפקח 
על זה. - )מ. שרתוק: ומיד יהיה תנאי לגבי הגיוס אצלנו( - ודבר שני: דובר שלא ייכנסו 
לארצות ערב כוחות חדשים. התנאי צריך להיות שלא ייכנסו כוחות ערביים נוספים לשטח 
של ארץ–ישראל - )מ. שרתוק: בנוגע לאנשים לוחמים, יש איסור לעבור את הגבול( - 
אנחנו צריכים להשיג תנאים חמורים בנוגע לפיקוח אצלם. אינני חושב שעלינו לקבל 
את הצהרת ברנדוט שהתנאים האלה הם סופיים. עדיין מתנהל משא ומתן. לסיכום: 
נהיה מוכנים לקבל את התנאים האלה, שאינני רואה בהם אסון גדול, בתנאי שהפיקוח 

אצלם יהיה לא פחות חמור.

השר פ. רוזנבליט:  אני ניגש לעניין מבחינה צבאית. אם אני שומע שהמומחים 
הצבאיים חושבים את ההפוגה להכרחית, מפני שחלק גדול ומכריע מאנשינו אינם 
מאומנים במידה מספקת, אזי פשוט אינני מבין כיצד יכול דבר זה שלא להכריע 
אצלנו. יודע אני שההפוגה אינה פופולרית ביותר בקהל. הקהל מצפה לכיבושים 
גדולים דווקא בימים הקרובים. והאמת היא שגם אני תמה קצת לשמוע, שחלק 
גדול מחיילינו אינם מאומנים. ואם הדבר כן, הרי ההפוגה הכרחית וחיונית, ואם 

אנשי הצבא אומרים זאת, אנחנו צריכים לכוון את צעדינו לפי זה.

יוקם. כלום צריכים אנו להתאים עצמנו לאּפרט הפיקוח שלו? אנו צריכים לשאול 
אותו אם הערבים התחייבו, ששום אדם בגיל הצבא לא יעבור את גבול מדינותיהם 
כל זמן שאּפרט הפיקוח לא יקום. עלינו להגיד, שההגבלה ביחס לאנשים ולנשק 
אינה יכולה להיכנס לתוקפה כל זמן שהוא לא יודיע שהקים פיקוח יעיל גם אצל 
מוסרית  רשות  לו  אין  הזה  הדבר  בלעדי  אזי  מוסרי,  כה  איש  הוא  אם  הערבים. 
לפקח על כניסת אנשינו ועל הכנסת נשק אלינו. לי נראה, שסתם לסרב אינה דרך 
תכסיסית טובה. אבל אם נחליט לקבל את התנאים האלה, ברור לי שאנו מוכרחים 
להודיע לו, שגם כאשר תיפסק האש וכן בין הפסקתה ובין תחילת הפיקוח, מצד שני 

הצדדים שצריך להיות שווה, אין הוא יכול להתחיל דווקא בשטח היהודי.

השר מ. שפירא:  מה שקובע עכשיו בעיני זהו המצב הצבאי. אינני מבין מדוע 
הערבים זקוקים עכשיו לשביתת נשק. יש להם רזרבות לא קטנות של אנשים. הם 

נלחמים. שביתת נשק כעת היא מפלה בשבילם במובן ידוע.
אם בן–גוריון אומר שבחזית נמצאים מחמישה עד ששת אלפים איש מאומנים 
והשאר אינם מאומנים, והאנשים עייפים ויש צורך לגייס כבר בני 38-35, הרי 
זה אומר שהמצב הוא רציני מאוד. עלי לוחץ מאוד המצב בירושלים. האוכלוסייה 
אוכלוסי  של  רוחם  לאומץ  ההערצה  כל  "עם  טילגרף:  בן–צבי3  רעבה.  ברובה 

ירושלים, עליכם לדעת שיש גבול שאחריו יש סכנה של התמוטטות".
יום שישי יש לו אפשרות לחלק 200 גרם לחם לנפש  ג'וזף4 טילגרף שעד 
הם  בביצורים.  העובדים  לאנשים  גם  וזה  ליום,  גרם   150 עד  הוקטנה  ושהמנה 

נמצאים תחת אש ביום ובלילה.
לו הייתי רואה שאנו יכולים להילחם בירושלים, הייתי אומר: נחשוב ונחשוב אם 
לקבל הפוגה כזאת. אבל אם, חלילה, ירושלים תיפול, חוששני שזו מהלומה אשר 
ספק אם נירפא ממנה. אם אני שואל את עצמי מה יותר טוב בשבילנו - לקבל בלית 
ברירה שביתת נשק בצורה כזאת, או נפילת ירושלים, חלילה, והמשכת המלחמה 
מצפון לירושלים, אני עונה: אני מעדיף את הדרך הראשונה על השנייה. כבשנו 189 
נקודות ערביות, ביניהן גם מחוץ לשטח המדינה. הערים החשובות ביותר הן בידינו. 
אנו מחזיקים בשטח גדול מאוד והסטטוס קוו הוא לטובתנו. כאן נמחקו 15 שורות 

בידי צנזור ארכיון המדינה.
היתרון הוא ברור: נוכל לנוח במשך חודש זה ולהכין את האנשים. הם עייפים, 

ונשיאו 1948-1931. חבר מועצת המדינה הזמנית  )1963-1884(. ראש הוה"ל  יצחק בן–צבי   3
)1949-1948(. ח"כ מטעם מפא"י 1952-1949. נשיא המדינה 1963-1952.

ברנרד ג'וזף )דב יוסף( )1980-1899(, בהערות: דב יוסף, וכן בטקסט מ–2.7.1948. יליד קנדה.   4
עלה ב–1918. דר' לפילוסופיה ומוסמך למשפטים. יועץ משפטי של הממ"ד 1945-1933. חבר 

בפועל בהנה"ס ומ"מ יו"ר הממ"ד 1946-1945. מושל י-ם 1949-1948.
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ההוראות הללו אולי בצורה חמורה יותר. על כל פנים, נראה לי שהסיכון הצבאי 
וכן הסיכון המדיני יהיו יותר גדולים אם נענה בסירוב.

השר מ. שרתוק:  אני תמה קצת על הרב פישמן ורואה סתירה בעמדתו. הוא חרד 
מאוד לירושלים ורוצה להבטיח כל מיני דברים במקרה שתהיה הפוגה. מה יהיה 
גורל ירושלים לאחר ההפוגה מדאיג אותו מאוד, אבל מה יהיה גורלה אם אין 
הפוגה? אם תהיה הפוגה - לא יתנו לה מזון ולא תהיה תנועה חופשית אליה. 
ואם לא תהיה הפוגה - כלום יתנו לה מזון ותהיה תנועה חופשית? אודה, שגורל 
ירושלים הוא על חודה של חרב ומפריע לי הפרעה רצינית לשקול את העניין 
לגופו. אין לי ברירה. אני שוקל מתוך ניסיון להתגבר על הפרעה זו. על כל פנים, 

אין להשוות את דאגתי למצב ירושלים באין הפוגה לדאגתי כשיש הפוגה.
ותמיהה שנייה על הרב פישמן. עניין ירושלים הרבה יותר ברור מאשר עניין 
מאוד.  הרבה  תלוי  גיוס, שבו  בגיל  העולים  אחוז  יהיה  מה  ברור  לא  כי  העלייה. 
בעניין ירושלים מסרתי דין וחשבון ולא נשאלתי ולא היו ערעורים, לא אמרו לי 
שצריך לדבר עוד, והשיחה איתו ]עם ברנדוט[ היתה כולה על העלייה והעניין הזה 
הוא כולו על העלייה. בנוגע לירושלים אמרתי: אל"ף, נאמר שתובטח אספקת מזון 
לירושלים תחת דגל "הצלב האדום". בי"ת, שתובטח אספקת מים לירושלים תחת 
דגל "הצלב האדום".5 גימ"ל, נאמר שמזון ומים יינתנו לירושלים לפי מיכסה רגילה 
של ימים כתיקונם. הסברה שלהם היא שכתום תקופה זו מן הצורך שיהיה יותר, אבל 
אם נותנים לפי מיכסה רגילה אפשר יהיה לאגור. דל"ת, נאמר ששאלת התנועה 
מחייבת הסדרה. על כל פנים לא תיתכן תנועה חופשית לגמרי. נאמר: "אומנם אתם 
מעוניינים בתנועה חופשית? הרי אז תהיה גם תנועה ערבית חופשית". ואם חברי 

הממשלה יבואו לירושלים, יכולים לפרש כאילו באו להכריז שזו מדינה יהודית.
אמרתי שאני מסכים שיש שאלה איך להסדיר את התנועה לירושלים ונדחה 
אותה עד אשר תהיה הפוגה. אז נשב ונדבר. לא חזרתי לעניין ירושלים משום שלא 

נשמע כאן ערעור.
קשורים  אנחנו  שאין  לכם,  ידוע  להווי  לירושלים:  ביחס  דברים  שני  הודענו 
במה שאתם אומרים ונעשה כל מה שתלוי בנו כדי לאגור. על זה לא נשמע ערעור 
מצידם. שנית, במידה שנצליח תוך הימים שעוד נשארו לנו עד להפוגה, נסלול 
ונפרץ דרך לירושלים ונבטיח אספקת מזון באמצעינו–אנו, נחשוב את זה חלק של 
סטטוס קוו אשר ההגבלות לא תחולנה עליו. גם על זה הם לא עירערו אלא אמרו, 

קו המים לירושלים, שהנחתו בידי ממשלת המנדט נשלמה ב–1936, נמתח לאורך כ–62 ק"מ   5
ממעיינות ראש העין ולאורכו 4 תחנות שאיבה, שהשנייה בהן הייתה ליד לטרון. תחנת שאיבה 

זו נחבלה והועלתה באש בידי לוחמים ערבים בתחילת מאי 1948 והולכת המים פסקה.

מהו המצב? למעשה קיבלו שני הצדדים את החלטת מועצת הביטחון. שמענו 
מתכוונת  הביטחון  אומרים, שמועצת  ברנדוט  את  המלווים  משרתוק שהאנשים 
הפעם ל"ביזנס". אני חושב שברנדוט יכריז על ההפוגה ויטיל את התנאים שלו. 
אם דווקא אנחנו נהיה הממשיכים בקרבות, אינני יודע אם תצדק הערכתו של 
יגלה די כוח כדי להחיל עלינו  ייתכן שהמוסד החלש הזה בכל זאת  בן–גוריון. 
נקבל  אם  וחיילים.  נשק  להביא  נוכל  אלה  שבועות  במשך  אם  ספק  סנקציות. 
ההפוגה, מן הראוי שנתעקש לגבי התנאים, ונקבלנה גם אם לא תביא ההתעקשות 

לידי אותן תוצאות שביקשנו.

השר י. ל. פישמן:  מכאיב מאוד שאחרי 23 ימים של קיום המדינה אנו נאותים 
להסכים להגבלת עלייתנו על ידי כוחות זרים, ואפילו להפסקתה. בשום אופן 
איני יכול להסכים לזה, בייחוד שהפירוש האמיתי של החלטת מועצת הביטחון 
איננו כולל איסור עליית אנשים בגיל צבאי. אם אחרים מפרשים את זה אחרת, 
מדוע צריכים אנחנו להיכנע לפירושם? אני בעד הצעת דר' רוזנבליט: לפנות 
מיד  להגיד  צריכים  אנו  אין  האמיתי.  הפירוש  את  ולדרוש  הביטחון  למועצת 

"אנחנו מסכימים".
לבי לירושלים. אם יהיה אסור לאגור ]מזון[, ונצטרך לעמוד אחרי ההפוגה 

באותו מצב שבו אנו נתונים היום - אין להסכים להפוגה.

 השר ד. רמז:  דעתי כדעת מר שפירא. אוסיף מילים אחדות: צריך להכריע בין 
שני סיכונים. על הסיכון הצבאי שמענו משהו. אם אנחנו מסתלקים עכשיו מההפוגה, 
הסיכון הצבאי יותר גדול מאשר אם נקבל אותה. אני מבין שהפעם מסכים גם 
זו כנראה דעה מוסכמת, שמבחינה צבאית הסיכון  בן–גוריון לעמדת המומחים. 
מצד ההפוגה הוא פחות מאשר המשך הקרבות, בגלל חוסר אימונים והעייפות 
הכללית. אך גם הסיכון המדיני נראה לי יותר גדול אם נסתלק מההפוגה. לעת 
כלפי  טענות  יש  אליו.  ולטענות  לברנדוט  לאי–אמון  מקום  רואה  אינני  עתה, 
הקדוש ברוך הוא, טענות כלפי החלטת האו"ם שהיא פשרה דחוקה שהשאירה 

מקום לכאן ולכאן.
כל מתווך עומד תחת לחץ, ולפי שעה יש רושם שהוא אדם בעל עקרונות. 
להשפעת  נתון  שהוא  מראש  לקבוע  רוצה  איני  בסופן.  יהיה  מה  יודע  אונני 
הערבים. ברור שלחץ הערבים הוא גדול, מפני שהיה לחץ על אנגליה ואמריקה. 
מה ששמעתי עד עכשיו איננו עושה עלי רושם שירושלים כבר אבודה לנו. ואין 
שום ביטחון שבכל זאת לא תחליט מועצת הביטחון לגזור על הפוגה גם אחרי 
סירובנו. אינני מדבר על סנקציות, אבל אם היא תגזור, נצטרך לקבל את כל 
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האנגלים  עם  להצביע  מוכן  היה  שאוסטין  מאבן,  ארוכה  טלגרמה  לנו  יש 
בשאלת העלייה ורק תחת לחץ אנשינו הסכים לתיקון הצרפתי. ואין לבטוח כי זוהי 
עמדת ארה"ב. לעומת זאת היתה לי טלגרמה, שלאחר ההתקפה בעניין קפריסין 
היתה במשלחת הבריטית מבוכה והם ביקשו את לונדון לתת הוראות, מכיוון שזו 
עמדה שקשה מאוד להגן עליה. בינתיים נקבעה עובדה, אבל מעניין שבכל זאת 

הם הרגישו את עצמם במצוקה.
אם מועצת הביטחון לא תתכנס מחר, אינני מציע שנפרסם את התנגדותנו. 

נשאיר את העניין לפי שעה בינינו לבינו.
טענו כאן את טענת הסוברניות. התשובה על זה היא שכל הסכם מטיל הגבלות 
על סוברניות. אפשר להגיד, שאם אסור על מדינה להביא צבא ממדינה אחרת - 

זה מגביל את הסוברניות.

השר א. ציזלינג:  תגובתי הראשונה היא דחייה, כי העניין נוגע בציפור נפשנו - 
בעלייה, והמגמה היא קיפוח חופש העלייה. אבל שיקולים אינם יכולים להיעשות 
התועלתיות.  מתחושת  לנבוע  צריכים  אלא  בלבד,  הפנימית  התחושה  יסוד  על 
את עיקר העניין אני מעמיד על הצד הצבאי. צריכים היינו לשמוע בעניין זה גם 

שיקולים של מומחים צבאיים.
עניין העלייה קשור בעיקרו בקפריסין. עניין קפריסין הוא עניין מכריע.

נוטה אני לקו שנקט בו שרתוק - קו שאיננו אומר את המילה האחרונה, אלא 
נאבק על התנאים של האומות המאוחדות, שכבר הסכמנו להם. צריך להשיב בתשובה 
שאין אנו מקבלים את הפירושים הללו, ובקו זה לחזור שנית לעניין קפריסין ולעניין 
הביקורת על המדינות הערביות. ייתכן שהתנאים שלנו יתקבלו. אם לא יתקבלו - 

נשקול אותם שיקול נוסף מהצד הצבאי באופן יותר מושלם ומלא.
עניין העלייה - אין ספק שבשבילנו חשוב לא האחוז ]של יוצאי צבא בכלל 
העולים[ אלא המספר: מה יהיה מספר האנשים המוכשרים לצבא בתוך העלייה.
זה תלוי במידת היכולת שלנו להעלות מספר גדול יותר של אנשים בתקווה זו. 

למשל, מספר גדול יותר של ילדים מאירופה, ועל ידי כך להקטין את האחוז.

מ. שרתוק:  זו אשלייה. הסברתי להם היום את עניין האנשים בגיל הצבא שבין 
העולים. אמרתי שהגילים האלה מצויים ביותר בעלייה, משום שאלה יכלו לעמוד 
בתנאים הקשים ונותרו בחיים. מקפריסין הוציאו כבר את מרבית הנשים, הילדים 
והזקנים. אולם נקודת המוצא של המתווך היא לא הרכב העולים בקפריסין, אלא 

מה שבא מוסיף לכוח הלוחם בארץ.

ומתוך אמירה זו נשמע אישור: "לא תוכלו להביא נשק לשם".
המצב בירושלים מדאיג מאוד ויכול להיות שהוא מכריע בכל השיקול.

יודעים שמתקיימת ישיבה, ואם אחרי הישיבה איננו  ]בצוות המתווך[  אנשים 
אומרים שום דבר, סימן שאין לנו לומר שום דבר רציני נגד כל העניין וזה לדעתי לא 
ייתכן. אנו מוכרחים אחרי הישיבה הזאת להודיע לברנדוט דבר שלילי: ההתנגדות 

לפירוש ולמדיניות שהוא עומד לנקוט בה. זה לדעתי הכרחי משתי סיבות:
אל"ף, אם לא לומר דבר שלילי, הרי אנחנו מקבלים את ההפוגה ואז למה 
לנו לקבל אותה היום? בי"ת, אם לומר דבר שלילי, הרי כנגד הלחץ שהוא יעמוד 

בפניו בקהיר מוטב שיצטרך לעמוד גם בפני הלחץ היהודי.
אני מציע שנחליט להודיע לברנדוט באמצעות המקשר שלו, שהממשלה דנה 
בהתאם  עומד  שהוא  חושבת  ואינה  לפירושו  להסכים  יכולה  אינה  זו,  בשאלה 

להחלטת מועצת הביטחון.
אם מועצת הביטחון מתכנסת מחר ושומעת את הדין וחשבון, אזי צריכים אנו 
לערער על הדבר הזה, כמו שאומר רוזנבליט. נביע לא בלבד התנגדות מנומקת 
לשיטתו, אלא גם נציין שלאמיתו של דבר הגענו להסכם אחד וויתרנו ויתורים 
ייכנסו למחנה  שהם רוב בין העולים,  חמורים: הסכמנו שהאנשים בגיל הגיוס, 
בארץ–ישראל וישבו חודש ימים בפיקוח. הסכמנו לפיקוח מצד אנשיו באוניות, 
לחיפושים בנמלים וכולי. אם מועצת הביטחון תיתן לנו צדקה - אדרבה ואדרבה. 
מה יהיה לאחר שמועצת הביטחון תגמור? נדון בעיתו - )השר דר' פ. רוזנבליט: 
האם היה הסכם עם ברנדוט?( - משבעה סעיפים קיבלנו שישה: אל"ף, דרישה 
שיודיעו לו למפרע על כל הפלגה. בי"ת, שיהיה חיפוש בנמל ההפלגה. גימ"ל, 
שהחיפוש יהיה בשיתוף פעולה איתנו. דל"ת, בדיקה בנמל כאן. ה"א, שנסדיר 
את העגינות בימים הראשונים לפי התפתחות המנגנון שלו. ו"ו, עניין הפיקוח 

במחנות. אמרתי שהעולים ירוכזו במקומות כאלה שיוכלו לבדוק.
המצב במועצת הביטחון איננו הולך וטוב. קיבלתי ידיעות מלונדון מגולדמן, 
שבדרך כל איננו מחוזי שחורות, וגם מניו–יורק ומוושינגטון, שיש להם חששות 
הגבולות.  בשאלת  ואמריקה  אנגליה  בין  חדש  הסכם  שמתרקם  מאוד  רציניים 
באמריקה תובעים ]אנשינו[ בכל פה, שאם תהיה הפוגה אבוא מיד לשם, משום 
שאז יכול מרשל להגיע לקנוניה עם בווין בשאלת הגבולות. כיצד אוכל לנסוע 
בעת ההפוגה, כאשר יתנהל משא ומתן עם ברנדוט, אינני יודע. גולדמן מודאג 
בשאלת  והאמריקנים  האנגלים  בין  הקלעים  מאחורי  קנוניה  מהתרקמות  מאוד 
הגבולות, קנוניה שתהיה לרעתנו. יש ידיעות שהם כאילו התפשרו בעניין הגליל, 
היא  עכשיו  המזימה  המערבי.  הגליל  את  לנו  לתת  פירוש שמסכימים  אין  אבל 

לגזול מאיתנו את הנגב הדרומי.
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עכשיו בדרך מלחמה, יקרה בדרך של שלום. אם אנו רואים את המצב הצבאי 
והמדיני כפי שתואר, אם אומרים לנו שברגע זה אנו צריכים להפוגה - נקבל את 
הדבר ולא נשמידו במו ידינו. צריך לנסות לפעול אצל המתווך. אם אפשר - מה 

טוב. אם אי–אפשר - צריך להסכים לבל יהיה יותר גרוע.

השר א. קפלן:  אני מוכרח להודות כהרבה חברים, שיש חרדה וגם אחרי דברי 
בן–גוריון לא הגעתי לידי מסקנה. גם לי, כמו לציזלינג, היתה תגובה שלילית בעת 
שמיעת דברי שרתוק. אבל לוחץ עלי כמו על שפירא ועל אחרים עניין ירושלים, 
אפילו לא המצב הצבאי כולו. עלי לוחץ, שביום שישי כבר לא יהיה להם לחם. 
לוחצת הידיעה שקבלנו היום מבן–צבי. וכבר אמרו חברים, שאם חס וחלילה נפסיד 
את ירושלים ותתחיל התמוטטות - בשום אופן לא נתקן את הדבר. אני נתון בין 
שתי ההרגשות האלה ואינני יכול להגיע ברגע זה לסיכום. שלא כרמז, הייתי מוכן 
לומר לברנדוט עוד בפגישה הראשונה, שאין לנו שום יסוד להאמין לו. השאלה היא 
כה קשה שאין הממשלה יכולה לקבל החלטה ועליה להביא את העניין למועצת 

המדינה. בינתיים יעבור עוד לילה ואולי יגיע מזון ודלק. 

הרב לוין:  אני מתאר לי עוד החלטה אחת: לקבל את ההפוגה ולערער על הפירוש 
של ברנדוט בפני מועצת הביטחון. כלומר, לא לדחות את ההפוגה בגלל פירושו.

מועצת  בפני  לנו: לערער עכשיו  נוח  יותר  מה  נשקול  הבה  השר מ. בנטוב:  
הביטחון על העיקרון, או לערער אחר כך על אופן הביצוע. ערעור על העיקרון 
פירושו שאנו מערערים על הפירוש של ברנדוט, ואז תהיה חייבת מועצת הביטחון 
לקבל החלטה. אני מניח, שהיא תקבל החלטה לפי הפירוש שלו, כלומר החלטה 
מצמצמת עוד יותר מההחלטה הקודמת, כך שלא נרוויח כלום. אם נענה שאנו 
מניחים שהוא יפרש את ההחלטה פירוש מתקבל על הדעת, ]מילה לא ברורה[ 
בדעת כל החברים, אבל משאירים לעצמנו זכות לערער בפני מועצת הביטחון אם 
יתברר שהביצוע שלו אינו מתאים לפי דעתנו לעיקרון - יש לנו יותר סיכויים. 
קודם כל, נראה איך נסתדר איתו. אם נראה שבמשך חודש נוכל להביא 5,000 
אנשי צבא בין 25 אלפים עולים, נוכל להסתפק בזה. אם נלך בדרך זו יהיה עליו 
לחץ של ההחלטה הקודמת - כך נוכל להביא את הדבר למועצת הביטחון ללא 
סיכון נוסף. דרך זו פותחת לנו פתח יותר טוב גם ביחס לברנדוט וגם כדי שלא 
לגרום ל]מילה לא ברורה[ מראש בהחלטת מועצת הביטחון. יש להביא את העניין 

להכרעת מועצת המדינה.
אני מציע לעמוד באופן מודגש ביותר על שני תנאים: אל"ף, לא בא בחשבון 

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  אוכל לתת לכם גם מספרים וגם הערכה. בעניין 
הערכה אין חילוקי דעות בינינו. כאשר התחלנו במלחמה היו לנו 2,500 מאומנים 
כלומר  בחי"ש,  מאומנים  כ–3,000   - אז  קיים  שהיה  המגויס  הכוח   - בפלמ"ח 
בסך הכל כ–6-5 אלפים איש מאומנים אימון פחות או יותר מלחמתי. מאז נהרגו 
ונפצעו מהם כ–2,500 איש. על פי רוב נופלים הכי טובים. אחוז גדול של מפקדים 

הולכים ראשונים. זאת אומרת, שנשארו מה"ווטרנים" כ–3,000.
כיום מגוייסים גיוס מלא 40 אלף איש. בשירותים שונים מרוכזים 5,000. מלבד 
זה יש בכל גדוד שירותים - בגדוד נורמלי אחוז הלוחמים אינו עולה על 70. היתר 
זה קשר, רפואה, תחבורה ועוד. באופן כזה, רק 23 אלף מתוך 40 אלף הם לוחמים. 
ירייה -  מהלוחמים עסוקים בנשק המסייע, שהוא חשוב מאוד - תותחים, מכונות 
כ–5,000. השאר, 18 אלף, אלה הם חיילים שיש להם אימון צבאי כפי שדרוש עכשיו.

אנו עומדים כיום בפני כוחות מאומנים. ה"לגיון" מאומן יפה וכן גם המצרים, 
גנרלים,   - צבאית  השכלה  בעלי  מפקדים  להם  יש  בורחים.  המצרים  כי  אם 
קולונלים וקצינים שהיו שנים בצבא. נגד אלה צריכים לעמוד חיילים מאומנים. 

הוכח שאצ"ל איננו יכול לעמוד בשום מערכה משום שאיננו מוכן.
מתוך 40 האלף, 5,000 הם חיל–מצב שאי–אפשר להזיזו מהנקודות. היה אצלנו 
ויכוח גדול את מי לשלוח ללטרון - גדודים מאומנים או שאינם מאומנים. גדודים 
מאומנים היו נחוצים במקום אחר - לקחנו גדודים שאינם מאומנים והתברר שאין 
הם יכולים לעמוד במערכה כזו. מבחינה צבאית טהורה ההפוגה תהיה בה ברכה רבה. 
היא נותנת לכוח הלוחם לנוח. אלה שלוחמים שבוע שלם אינם ישנים, וזה מחליש 
את האנשים. בג'נין עמדו שלושה–ארבעה גדודים, ביניהם שני גדודים טובים שנשאו 
בכל עול המלחמה. הם עייפו. בשביל להמשיך, צריך היה המפקד להוציא את הגדוד 
ינוחו,  הלוחמים  גדול.  ערך  להפוגה  יהיה  זו  ומבחינה  מנוחה,6  לו  ולתת  שנפגע 
כוחות מאומנים למחצה יקבלו אימון טוב. בסוף החודש הזה נעמוד בכוח לוחם של 
20 אלף איש שיוכל לעמוד בקרב, וזה הבדל גדול. יש דברים שאי–אפשר לראותם 
מראש. בירושלים כבשנו מה שצריך לכבוש, וכשבאה פלוגה שצריכה היתה להיכנס 

לפעולה מכריעה, חלתה כולה במחלת קיבה והפעולה התעכבה.

השר י. מ. לוין:  הצעת מר רוזנבליט ואחרים לפנות שוב למועצת הביטחון אינה 
מובנת לי. מר שרתוק מכיר את הדברים. סבורני, שאם מועצת הביטחון מסרה 
למתווך להחליט, יכולה החלטתה עכשיו להיות רק יותר גרועה מהקודמת וגרועה 
מהצעות ברנדוט. מר רמז אמר בצדק: אם נחוצה לנו הפוגה - נעשה אותה מיד! 
אנו חיים כל הזמן בניסים, בסיעתא דשמיא. יכול להיות שהנס שקרה לנו עד 

הקרבות לכיבוש ג'נין בימים 2-1 ביוני הסתיימו בנסיגה ובאבדות קשות.  6
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ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  נצביע את הצעת קפלן שמחר נחליט.

בעד הצעת קפלן - 3; נגד - 1

השר מ. שפירא:  לא איפשרת לי להצביע. השאלה היא אם מתן תשובה היום 
הורס את העניין או לא.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  אם הצעתו של קפלן מתקבלת, נוכל להצביע אם 
להודיע לברנדוט שאין מקבלים את הפירוש שלו, או לא להודיע.

מצביעים שנית על הצעתו של קפלן, בעד - 3; נגד - 2

השר מ. שפירא:  אני מציע להודיע לו שהממשלה טרם החליטה ותשובה תינתן מחר.

לפניה  כשיהיה  העניין  על  לומר, שהממשלה תחליט  מציע  אני  רמז:   ד.  השר 
הנוסח האחרון.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  יש שתי הצעות להודיע לו שאנו מתנגדים לפירוש; 
להודיע לו שעדיין לא קיבלנו החלטה. אם תתקבל ההצעה השנייה, יש אפשרויות 
אחדות - או להודיע לו שלא קיבלנו החלטה מטעם טכני, או להודיע שאנו רוצים 

להחליט לאחר שיגיד את המילה האחרונה לו.

השר מ. שפירא:  אני בעד הניסוח של רמז.

השר א. קפלן:  מציע להודיע לו, שבממשלה היתה תמיכה בעמדת משה שרתוק, 
אבל היא החליטה לקבל החלטה סופית רק לאחר שתראה את הנוסח האחרון.

השר מ. בנטוב:  יש בזה ויתור על המשא ומתן.

השר א. ציזלינג:  הצעת רמז-קפלן-שפירא תתפרש מבחינה פוליטית כקבלה 
עקרונית ועמידה על המיקח בפירושים. לדעתי, צריך להודיע לו את המינימום 

שקיבלנו כולנו - שהממשלה איננה מקבלת את הפירוש שלו.

השר מ. שרתוק:  אלו הן הדעות שיש כאן: אל"ף, אנו מודיעים שרק מחר ניתן 

שהפיקוח עלינו יתחיל לפני הפיקוח על כל יתר הארצות גם בנוגע לנשק וגם 
יכולה  בינתיים  הפיקוח.  התחלת  לבין  ההפוגה  בין  מפריד  אני  לאנשים.  בנוגע 

להיות עלייה חופשית. בי"ת, שגיל הצבא נחשב מ–35-18.

השר ד. רמז:  מציע שהממשלה תחליט בעניין ותביא אותו לאישור מועצת המדינה.

בעד החלטה במועצת המדינה - 2.
בעד החלטה בממשלה - רוב

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  נעבור להצעות לגופו של עניין. הצעת שרתוק 
מועצת  תיתכנס  בינתיים  ואם  לפירושו  התנגדותנו  על  לברנדוט  להודיע  היא 
הביטחון - יש להביא בפניה את הערעור. לאחר שברנדוט יודיע לנו את החלטתו 

או לאחר שמועצת הביטחון תחליט - נחזור ונדון.

אנו שאין  אלא  מערערים  שאנחנו  לברנדוט  להודיע  אין  ציזלינג:   א.   השר 
מקבלים את פירושו להחלטה.

השר מ. שפירא:  אני מציע לומר לברנדוט, שאנחנו רואים את פירושו כמתנגד 
להחלטת מועצת הביטחון, אולם משום שאיננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות 

בהמשכת המלחמה - נקבל אותו. אני מוכן לחכות עד מחר ואז להודיע לו.

את  הולם  אינו  עלייה  בסעיף  שלו  שהפירוש  לברנדוט,  להודיע  מחליטים: 
החלטת מועצת הביטחון - רוב.

השר א. קפלן:  אני מציע, שבכל זאת לא נחליט היום בדבר ההפוגה אלא בישיבת 
הממשלה מחר.

השר מ. בנטוב:  תיקון להצעת קפלן: להחליט, אבל לא להודיע דבר עד שעה 11; 
ואם יהיה צורך - נקרא לישיבה.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  אין זה תיקון.

השר מ. שפירא:  שאלה לשרתוק: האם אפשר להודיע הלילה שהממשלה טרם 
הגיעה למסקנה?
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ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  השאלה שאתה שואל אין עליה תשובה אלא מחר. 
היום נודיע רק מה שהחלטנו. פנייתנו למועצת הביטחון תהיה תלויה בדיונינו 
לאחר שנדע את החלטתו. ודאי יכול להיות, שהוא יודיע קודם למועצת הביטחון 

והידיעה תגיע לשם באותו זמן שנשב כאן.

השר מ. בנטוב:  אני מציע לקבוע שני תנאים: אל"ף, שהפיקוח ייכנס לתוקפו 
בכל המקומות בבת אחת; בי"ת, שגיל הצבא יחשב מ–18 עד 35.

הצעת מ. בנטוב נדחתה.

 תשובה. בי"ת, לומר לו שמחר ניתן תשובתנו, אבל רק לאחר שנדע מה הנוסח
הסופי שלו. גימ"ל, להודיע לו, שהפירוש שלו עומד לדעתנו בניגוד להחלטת 
מועצת הביטחון והממשלה מזדהה עם הדעה שהביע שרתוק. אבל לאחר שיהיה 
לפניה נוסח סופי - תדון ותחליט. דל"ת, להודיע לו היום, שהנוסח שלו מתנגד 

להחלטת מועצת הביטחון ואנו נערער בפני המועצה.
יש הסוברים, שאם איננו אומרים כלום, אנו מפסידים את הלחץ של התנגדותנו 

לפירושו.

מוסכמת,  אחת  הצעה  יש  הראשונות  ההצעות  שתי  במקום  שפירא:   מ.  השר 
האומרת שהפירוש שלו מכביד מאוד על קבלת ההפוגה והממשלה תדון ותחליט 

בעניין מחר, לאחר שתדע את הניסוח הסופי.

עוברים להצבעה:

א. בעד לתת תשובה מחר - 2; נגד - 5.
ב.  להודיע היום שהממשלה מזדהה עם התגובה של שר החוץ על הפירוש שלו 

שאין הוא בהתאם להחלטת המועצה - נתקבל פה אחד.
את  לעצמנו  שומרים  אנו  הסופי  הניסוח  קבלת  שלאחר  למתווך,  ג.  להודיע 

הזכות לערער בפני מועצת הביטחון - בעד - 6; נגד - 5.
ד.  מחליטים ברוב, שבשאר הנקודות יוחלט בישיבת הממשלה שלא מן המניין, 

לאחר שיתקבל הנוסח הסופי של החלטת המתווך.

השר א. ציזלינג:  מחדש את ההצעה להביא את העניין להחלטה סופית במועצת 
המדינה.

בעד הצעת א. ציזלינג - 3; נגד - 5.

השר א. קפלן:  אני מציע, שתהיה ישיבה של הממשלה עם מפקדי הצבא לדיון 
על המצב.

השר מ. שרתוק:  אינני יודע באיזו שעה מחר יקבל ברנדוט את החלטתו הסופית 
ומתי תגיע לידינו. יכול להיווצר מצב כזה, שהוא ישלח את ההחלטה לנו ולמועצת 
הביטחון בעת ובעונה אחת. היא עלולה להגיע למועצת הביטחון במוקדם יותר. אם 

המועצה תתכנס לישיבה, אצטרך לתת הוראות ]לנציג ישראל באו"ם למקרה זה[.
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להלן השתתפו בדיון השרים ציזלינג ורמז. השר ציזלינג טען כי בנוסף להכרת ממשלת 
ישראל כנציגת המדינה, רצוי שגם הסוה"י תישאר גורם בינלאומי מוכר כבא כוח העם 
ולהניח לאו"ם  בה,  היהודי. השר רמז הציע שהממשלה תפנה לאו"ם בבקשה להכיר 

להחליט מה יהיה בעיניו מעמד הסוה"י.

השר מ. שרתוק:  אני מבין את השיקולים של החברים ואת חשבונותיהם. אנו 
חיים כל הזמן בפיקציות ידועות. גם כאשר הופענו בתור הסוכנות, הצגנו את 
אותנו  קיבלו  בארץ–ישראל.  מרוכז  שהוא  במידה  היהודי  העם  כנציגי  עצמנו 
כנציגי ארץ–ישראל ואיני זוכר שיש איזה כתוב מפורש בספרות הרישמית של 
האו"ם, שבו נאמר: "הסוכנות היהודית כנציגת העם היהודי", אלא תמיד נאמר: 
"נציגת ארץ–ישראל". התכוונו ליצירת גוף שקול כנגד הוועד הערבי העליון. 
הוועד הערבי העליון מייצג את ערביי ארץ–ישראל והסוכנות היהודית את יהודי 
פנים, בתור שכאלה אנחנו בעיניהם בהופעתנו באו"ם,  ארץ–ישראל. על כל 
היהודית,  הסוכנות  אני המקפיד על כך לפתוח בכך מהי  הייתי  ובכל מקרה, 
זו שאני נציג יהודי ארץ–ישראל.  ותמיד היו מחזירים אותי אחר כך למסגרת 
באם נבקש הכרת המדינה אצל המדינות האחרות, מוכרחה להיות התרה לכך 

במסיבה הבינלאומית.
אני מרגיש, שחברים שלנו בלונדון, בניו–יורק ובוושינגטון חיים בחשש מתגבר 
והולך לקנוניה המתרקמת מאחורי הקלעים בין אנגליה ואמריקה. המזימה היא 
בעיקר כלפי הצד הטריטוריאלי. דבר זה מוזכר בטלגרמות רבות המגיעות אלינו. 
ישנה אצל חברינו בחו"ל רגישות יתרה לגבי כל אי–בהירות שאנחנו גורמים לה 
ועל  דיפלומטיים  פספורטים  ]ניפוק[  על  לוחצים  הם  כמדינה.  למעמדנו  ביחס 
]קביעת[ סמל המדינה. הם לוחצים מאוד על ביטול עניין ההופעה של הסוכנות 
הממשלה  הופעת  את  ודורשים  הנשק,  שביתת  ועדת  כלפי  בירושלים  היהודית 
הזמנית במקום הסוכנות. כי מדי פעם, כאשר מתקבל דוח מוועדת שביתת הנשק 
למועצת הביטחון ומדובר בו על הסוכנות היהודית, מערער דבר זה את נציגות 
מתהלכים  שם3  קיימת.  כהוויה  כעובדה,  ישראל  מדינת  עניין  כל  ואת  ישראל 
ישראל  וקונפדרציה מתוך תקווה שעניין מדינת  אנשים במחשבות על פדרציה 
נראה  הגושפנקה,  מתן  את  משהים  עצמנו  שאנחנו  במידה  התגבש.  לא  עדיין 
בעיניהם כאילו לנו–עצמנו יש ספקות אם מדינת ישראל באה לשכון לדורות על 

פני הבמה העולמית, והגויים נאחזים ומנצלים זאת.
מבחינת האסטרטגיה המעשית אני מקבל בהחלט את הצעת השר רמז. היא 
אומרת פנייה מצד הנציגות שלנו באו"ם למזכירות או"ם בקשר להזמנת הממשלה 

בלונדון ובוושינגטון ובחוגי משלחות שונות באו"ם.  3
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"הסוכנות היהודית" אינה מייצגת יותר את ישראל

סעיף 1: הופעתנו במועצת הביטחון

השר מ. שרתוק:  מעמדנו באו"ם עכשיו יש לו צורה אנכרוניסטית. אנחנו מופיעים 
שם בתור "סוכנות יהודית" ויש אי–התאמה בין מעמדנו שם ובין המציאות בארץ, 
בין צורת הופעתנו שם ותוכן ההופעה, כי כאשר נציגנו מדבר שם הוא מדבר בשם 
הממשלה הזמנית, אבל להלכה הוא מופיע כנציג הסוכנות היהודית. על השולחן 
השלט  על  כתוב  נציגנו  ולפני  מעץ,  שלט  ישנו  באו"ם  היושב  איש  כל  לפני 
"הסוכנות היהודית". היו בעניין זה כמה התייעצויות עם אנשים מבפנים, והדעה 
הכללית היתה שעלינו להסדיר את המצב ויפה שעה אחת קודם. אם נדאג לכך, 
ישנם כל הסיכויים שהדבר יסתדר וזה יכול גם לעזור לנו אחר כך בהכרת המדינה 

במושב הכללי של ספטמבר, כי זה שלב נוסף ביצירת העובדות. 
ההצעה היא שיהיו שני צעדים: הודעה מצד הסוכנות שהאיצטלה הזאת מגיעה 
לגוף אחר, וכן פנייה של הממשלה הזמנית אל מזכירות או"ם, שאותה סמכות 
להזמין  החלטה  היתה  כי  הזמנית,  לממשלה  הועברה  היהודית  לסוכנות  שהיתה 
כל  לי  נהירים  לידי התאמה. ספק אם  להביא  צורך  ויש  היהודית  הסוכנות  את 

השיקולים והנימוקים.
אנשינו שם אינם נותנים מנוח אף יום אחד. אבן מוסר יום יום הודעות ומציין 
שמות אנשים. הוא שלח טלגרמה מיוחדת שבה הודיע כי גב' הלפרין2 גם כן מסכימה 
לכך, כי בטלגרמה הקודמת לא הזכיר את שמה כדי שלא נחשוב שבעניין זה ישנם 
בתוך  ידידינו  וגם  זו,  בדעה  במלאכה  איתו  שעושים  האנשים  כל  דעות.  חילוקי 
גרומיקו  עם  התייעצות  פעם  להם  היתה  זו.  עמדה  נוקטים  או"ם  של  המזכירות 
שבעה  של  הרוב  את  להבטיח  שמוטב  סבור  היה  אבל  זה,  בעד  הוא  זו.  בשאלה 
קולות לפני כן. הם שקלו את הדבר ובאו למסקנה, שאי–אפשר להביא את הדבר 
לבירור לפני שיסודר עניין הקולות. לפי כל הבדיקות נוכחו לדעת שיש רוב של 
שבעה קולות באו"ם - )השר הרב י.ל. פישמן: רציתי לשאול אם יש רשות לממשלה 
להחליט על ביטול הסוכנות( - אין מדובר על ביטול הסוכנות, אלא שהסוכנות 

אינה יותר הגוף לייצג את האינטרסים הפוליטיים והצבאיים של ארץ–ישראל.

מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה שלא מן המנין, סעיף 1.  1
רוז הלפרין. מנהיגה ציונית בארה"ב. נשיאת "הדסה" 1934-1932, 1951-1947. חברת הנה"ס   2

מ–1946. 



 | 108109 | ממשלה	זמנית	<	7.6.1948

8.6.1948 הממשלה	הזמנית,	ישיבה	ח/2,	תל	אביב1	 	| 	14

איגרת המתווך על תנאי ההפוגה

סעיף 2: המשא ומתן על הפסקת פעולות האיבה

השר מ. שרתוק:  היום בשעה ארבע אחר הצהריים בא אלי מר רידמן, המקשר 
של או"ם בתל אביב, ומסר לי במעטפה סגורה את האיגרת אשר נתקבלה בשבילי 
ידי הטלגרף הפנימי של הקונסוליות  מאת הרוזן ברנדוט. האיגרת הועברה על 

האמריקניות מקהיר לחיפה ומשם היא הובאה על ידי שליח מיוחד.2
זהו הטופס שנשלח לשני הצדדים. לא שאלתי, והוא לא מסר מעצמו, שום 
נגעה  היא  שיחה  בינינו  שהיתה  במידה  זו.  איגרת  על  פה  בעל  נוסף  ביאור 
בפרוצדורה ולא בתוכן העניין. מר רידמן ביקשני, אם אפשר כמובן, שתשובתנו 
תימסר לא יאוחר ממחר בשעות הבוקר, כי עליו האחריות שהדבר יגיע לברנדוט 

עד שעה ארבע אחר הצהריים, לפי זמננו.
בקשר לעניין זה שלח אבן מלייק סכסס מברק מארבעה לחודש זה, בו הודיע 
ביי  שפארס  העובדה  נגד  רשמית  מחאה  או"ם  של  הכללי  למזכיר  שמסר  לנו 
אל–ח'ורי קיבל על עצמו להיות נשיא מועצת הביטחון. המזכיר הכללי יעץ לאבן, 
באופן רציני מאוד, לעכב בידו את המחאה הזאת מהטעמים הבאים: אל"ף, באופן 
פורמלי אין זה הוגן מצידנו לעורר שאלה פורמלית. בי"ת, כמה משלחות התאמצו 
ולא הצליחו לשכנע את פארס אל–ח'ורי שיסתלק מהנשיאות. גימ"ל, אם השאלה 
תוצג באופן פורמלי, כי אז ייתכן הדבר רק על ידי חבר המועצה ואף אחד מהם 
הגבלות  פועל תחת  הנשיא  כי  הוא משוכנע  דל"ת,  לכך.  התנדב  לא  לעת עתה 
ונמצא תחת השגחה נמרצת מאוד של המזכירות. ה"א, אם נעורר באופן פורמלי 
לחזור  הבטיח  אבן  לנשיא.  אמון  על  בהצבעה  להיגמר  יכול  הדבר  השאלה,  את 
ולעיין בשאלה לאור הצעתו של טריגווה לי. עד עתה התנהגותו של ח'ורי זהירה 

ומאוד קורקטית. טריגווה לי מייעץ לא לפרסם מחאה.
לא  קיבלה מברק מהמתווך, המבקש  כי המועצה  מודיע אבן  מ–7.6  במברק 
לערוך שום ויכוח על שביתת הנשק עד שיתקבל דוח סופי שלו. לכן נמנע אבן 
מהערות על עמדת המתווך ורק חזר והזכיר את עמדתנו העקרונית. ישיבת מועצת 
הביטחון הבאה תהיה ביום ה'. המתווך טילגרף שיודיע ביום ד' אם הצליח להביא 
לידי הסכם. הנציג הצרפתי טען, כי לעניין הפוגת האש דין קדימה על פני עניין 

מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה שלא מן המניין, סעיף 2.  1
באיגרת, שנשלחה מקהיר, מפרט המתווך ב–8 סעיפים את תנאי ההפוגה )ר' תלחמ"י 1, מס' 156(.  2

וכשתוצג השאלה אם  ענייני ארץ–ישראל.  דנים על  הזמנית אל השולחן כאשר 
בכוונתנו להשתמש בשני כתרים, תבוא ההסברה כי כאשר תוכר נציגות הממשלה 
הזמנית - תסתלק הסוכנות היהודית. כל זמן שדבר זה לא יותן לנו - הסוכנות 

נשארת, כי לא תיתכן הופעה כפולה.

לאחר דיון קצר סיכם רה"מ ב"ג שתי אפשרויות: פנייה לאו"ם לקבלת מדינת ישראל 
ענייני ישראל מבלי  דיון על  נציגות ממשלת ישראל בשעת  כחברה; דרישה להופעת 
שהסוכנות תודיע על הסתלקותה - רק אם תתעורר שאלת הנציגות הכפולה, תודיע 

הסוכנות כי היא מוותרת על מקומה.

במועצת  ארץ–ישראל  על  הדיונים  בעת  ישראל  הופעת  לדרוש   מחליטים 
הממשלה  של  כפולה  נציגות  להרשות  מוכנים  שאין  יאמרו  באם  הביטחון. 
הזמנית והסוכנות היהודית, תודיע הסוכנות שהיא מוכנה לוותר על מקומה 

באם יסכימו לנציגות ממשלת ישראל.
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 המיבצע העומד להיערך על דרך ירושלים הלילה,7 היה קל יותר לקבוע דבר - 
)ד. בן–גוריון: המיבצע הלילה הוא חשוב ובעל ערך רב אבל אינו הצעד המכריע( - 
גם אם נצליח הלילה, ספק רב אם על ידי כך פותרים אנו את שאלת ירושלים. 
הן  משם  שהסתננו  אנשים  ידי  על  מירושלים  שקיבלנו  הידיעות  זאת,  לעומת 
מדאיגות מאוד לגבי המצב האובייקטיבי וגם לגבי המצב הסובייקטיבי, כלומר, 
לגבי רוח האנשים. במצב זה ולנוכח מה ששמענו בפעם הקודמת בדבר הצורך 

באימון חיילים,8 סבורני שעלינו לקבל את הודעתו של ברנדוט.

השר ציזלינג העיר כי לפי התרשמותו אין איסור על הכנסת נשק אלא לא"י בלבד. השר 
שטרית שאל מה דינם של מצרכים מלחמתיים הנמצאים בדרך לא"י.

 השר מ. שרתוק:  בנוגע להכנסת נשק יש כאן שני סעיפים: סעיף 5 וסעיף 7.
סעיף 5 אומר: תנועת צבא וחומרי מלחמה מאחת הארצות הנוגעות בדבר לחברתה, 
או יותר קרוב לגבולות ארץ–ישראל או לחזיתות המלחמה בארץ–ישראל, אסורה. 
הצדדים  אחד  של  מטריטוריה  לארץ  יוכנסו  לא  מלחמה  חומרי  אומר:   7 סעיף 
הנוגעים בדבר - )השר פ. רוזנבליט: לפי איגרת זו, אנגליה רשאית לשלוח למצרים 
חומרי מלחמה והבנתי שמקודם היה הדבר אחרת( - נאמר כך: המועצה מחייבת 
את כל הצדדים ואת כל הממשלות להימנע מלהכניס חומרי מלחמה לארצות אלה 
ואלה, או להוציא חומרי מלחמה מהן. אין יבוא ואין יצוא של חומרי מלחמה. מה 
שכתוב הוא שאי–אפשר להחדיר, נניח, נשק ממצרים לערב הסעודית או ממצרים 
מקום  מאיזה  נשק  למצרים  להכניס  שאי–אפשר  כתוב  לא  אבל  לארץ–ישראל, 
אחר. על עניין זה ישנה ידיעה מקדוגן שלא יעשו זאת. יש בידינו הצהרה ממנו 
בעניין העברת נשק לארצות אלה. בנוגע להסכם מסחרי אין שום כתוב מפורש, 
וצריך לעמוד על זה. הגיעו אלינו ידיעות ממקורות נאמנים, כי בלאו הכי לא 
יולי. לא נזכרה אף מילה על תנועה  עמדו האנגלים להעביר נשק לערבים עד 
אזרחית מירושלים או לירושלים. אולם ישנו דבר אחד שמישהו דאג להכניסו, וזו 
העמדת ירושלים כנגד יפו. הם העמידו את ירושלים כנגד יפו, כאילו רק בתחום 
המזון, אולם אפשר להוציא מזה מסקנות. נניח שאנחנו דורשים אפשרות כניסה 
לירושלים. טענתנו תהיה כי מצב המלחמה עצר אנשים רבים מבין תושבי ירושלים 

מחוץ לעיר. כנגד זה יאמרו לנו שגם הרבה יפואים צריכים לחזור ליפו.9

מיבצע "יורם" - ניסיון שלישי של צה"ל לכיבוש מצודת לטרון, שנכשל )בני מוריס, 1948,   7
עמ' 257-253(.

על הצורך החיוני באימונים, ר' דברי ב"ג בעמ' 100.  8
ר' סעיף 6, תת סעיף 8 באיגרת המתווך )תלחמי 1, מס' 156(.  9

התנאים, כי ההחלטה נתקבלה כבר ללא תנאי באופן עקרוני. אבן מסר לידיעת 
כל החברים את תוכן ההסכם שהיה בינינו לבין המתווך ב–3 ביוני. הציר הצרפתי 
והאמריקני ]באו"ם[ הודיעו לאבן באופן פרטי, שמוצאים את התנאים שהסכמנו 
עליהם באותו תאריך כמתקבלים על הדעת בהחלט. בסוף המברק פונה שוב אבן 
בקריאה מדוע לא החלטנו בעניין מעמדנו באו"ם. על זה שלחתי לו כבר תשובה.

אתמול נתקבל מברק שני מאבן וזה לשונו:

 בנוגע לעלייה דעתי התקיפה היא שדעת הקהל האמריקני תבין את דחייתנו. לפיכך 
הדאגה לתגובת דעת הקהל האמריקנית אינה צריכה להשפיע על החלטתכם.3

הגיע אלי שדר שמסר גרוסמן4 למשרד שלנו בפריס על מנת שיעבירו אלי:

אליהו אפשטיין  למסור בשם  במעבר מאמריקה מבקש  כאן  הנמצא   גרוסמן 
שמחלקת המדינה היא בעד הפירוש שלנו בענייני עלייה ומתנגדת לכל שינוי 

בעניין זה. מציעים לנו לא לעשות שום ויתורים בשטח זה.

מברק זה נמסר מפי גרוסמן. שלחתי מיד טלגרמה ודרשתי שיאמרו בדיוק מה 
מסר גרוסמן ואם דעתו כרגע היא כפי שהיתה אז.

מחלקת המדינה, תחת לחץ שבא מצידנו, חזרה בה מהחלטתה ש"מארין קארפ"5 
לא תעגון בארץ ויש החלטה שהיא תעגון בארץ–ישראל לפני שתיסע לביירות על 
יסוד התחייבות שלא נפגע לרעה בסחורה מצרית. המצב עתה הוא כזה: או שמקבלים 
אנו את התנאים ואז עלינו להוסיף, שבמקרה שהצד שכנגד אינו מקבל את התנאים 
חוזרים אנו לפירוש הקודם שלנו בפני מועצת הביטחון, או שיכולים אנו להגיד 

עכשיו שאיננו מקבלים את התנאים ומביאים את הדבר בפני מועצת הביטחון.
הלך הרוח של אנשינו בחו"ל הוא שרשאים אנו להתעקש בעניין העלייה.6 
קובע  בשבילי  בארץ.  המצב  לגבי  זו  עמדה  תוצאות  תהיינה  מה  היא  השאלה 
זה לאחר שנדע את תוצאות  יכולנו להתווכח על עניין  המצב בירושלים. אילו 

ר' תלחמ"י 1, מס' 153.  3
הרוויזיוניסטים"  הציונים  "ברית  בהקמת  לז'בוטינסקי  סייע  ציוני.  מדינאי  גרוסמן.  מאיר   4
)הצה"ר(, אך התנגד לפרישה מההסתדרות ה העולמית והקים ב–1933 את "מפלגת המדינה 
העברית". ב–1946, בשוב הרוויזיוניסטים להסתדרות הציונית העולמית, נבחר ליו"ר המרכז 

העולמי של התנועה הרוויזיוניסטית.
ר' בעניין זה עמ' 59 הע' 3.  5

אי–הסכמת ישראל להפסקת העלייה לשבוע, ולהגבלות נוספות בתחום זה, שהציע המתווך   6
ברנדוט במסגרת תנאי ההפוגה.
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באותו כוח היגיון - שבתל אביב ישלוט קאוקג'י11 או שלתוך דמשק ייכנס מפקד 
יהודי. עמדתי מלפני שנה לא השתנתה עד היום, וכך אני מתייחס עכשיו לדעת 
המומחים. אילו נמצא לפני שבעים שנה אדם פיקח, שהיה מספר את כל הקשיים 
שעתידים להיתקל בהם ושואל אם נתגבר עליהם, איש לא היה יכול להוכיח לו 
בהיגיון שנתגבר על הקשיים. אני שולל את הגישה המומחית. הממשלה צריכה 
לדעת לשקול דברים ששום מומחה בעולם אינו יכול לשקול אותם. אין הנימוק 
זקוק  זקוק למנוחה קובע מבחינה פוליטית, אף כי נכון הדבר שהצבא  שהצבא 
למנוחה. צבא זקוק תמיד למנוחה, גם במצב הטוב ביותר, כי מלחמה היא דבר 
ארור. הגישה הצבאית היא רק חלק מן הגישה הכללית, אולם אינה הקובעת. ישנה 
כולם.  הדברים  היקף  בהבנת  אלא  במומחיות  תלויה  אינה  פוליטית אשר  גישה 
זו  אני מאמין גם עתה, כמו לפני שישה חודשים, כי יש בכוחנו לנהל מלחמה 
עד ניצחון סופי. לא הייתי חותם לפני שישה חודשים על שטר ולא אחתום עתה. 

האמונה נתחזקה בליבי, אך לא אחתום משום שהכל ייתכן.

עוברים להצבעה:

בעד קבלת הודעתו ]של המתווך[ בלי פירושים - 1
בעד דחיית ההודעה בכלל - אין

בעד קבלת ההודעה בתוספת של פירושים אשר יפורשו כתנאים - 8
להצעה שיהיה פירוש הכולל את עניין ירושלים - 5

להצעה שעניין ירושלים לא יכלל בפירוש - 2

ראש הממשלה בן–גוריון:  לפי ההחלטה שנתקבלה, נודיע לו לפני הזמן שקצב, 
שאנחנו מקבלים את ההפוגה.

השר מ. שרתוק:  נוסיף במכתב, כי קובלים אנו על שלא הועמדנו בתנאים שווים. 
מאז נפגשנו בחיפה עבר זמן מסויים ונתקיימו שיחות שאנחנו לא השתתפנו בהן, 
בעוד שהצד השני לקח בהן חלק. מכיוון שלא ניתן לנו להשתתף בשיחות מאז ועד 
לזמן הניסוח, תובעים אנו תשובות בעניינים מסויימים. אחרי דברים אלה תנוסח 

קביעת עמדתנו.

פאוזי קאוקג'י. יליד לבנון. איש צבא ותיק מימי הצבא העותמאני. פיקד על מתנדבים שבאו   11
לעזרת המרד הערבי הגדול ב–1936. ב–1941 השתתף במרד רשיד עאלי אל–כילאני בעיראק. 
בתחילת 1948 מונה ע"י "הליגה הערבית" למפקד כוח המתנדבים הערבים, "צבא ההצלה", 

שאורגן בסוריה ופעל בצפון א"י ובמרכזה.

מאוד  מצומצמת  אך  תנועה  שתהיה  ברנדוט,  אמר  העיר  מן  ליציאה  בנוגע 
ומבוקרת. הסכמתי שנדון על כך כאשר נבוא לידי הסכם.

בנוגע לנמלי יציאה,10 אם נחשב גם נמל שבדרך, לא דובר על זה בינינו.
לשאלה על גורל מצרכים שנמצאים בדרך, אם ֵידע ברנדוט שהם בדרך, לא 

ייתן להם לעבור.

הדיון נמשך ארוכות בהשתתפות שרים רבים. להלן יובאו עיקרי דברי רה"מ ב"ג:

ראש הממשלה בן–גוריון:  לפני שבאתי לישיבה זו היה מונח לפני הדוקומנט הזה 
]איגרת המתווך על תנאי ההפוגה[ ושאלתי את המטה מה דעתו על כך מבחינה 
צבאית טהורה - האם ההפוגה היא דבר טוב או רע? "לפי מצב העניינים עתה", 
היתה התשובה, "יש בהפוגה ברכה רבה. נחוצה מנוחה לחיילים. אלה העומדים 
במערכה נמצאים בה כבר זמן רב והם עייפים מאוד". דווקא עניין ירושלים מחייב 
הפוגה פחות מאשר כל מקום אחר. לו עמדה לפנינו רק בעיית ירושלים, דבר 
זה לא היה מחייב הפוגה. במקום זה יש לנו יותר סיכויים מאשר בכל מקום אחר 
ונוכל לעמוד בו. עתה בנוי כל העניין על כך שנוכל להספיק לעשות את הדרוש 
עד ההפוגה. השאלה העומדת לפנינו היא אם יכולים אנו להיכנס בריב מזוין עם 
כוחות אלה ]צבאות ערב[ או לאו, או האם נחוצה לנו לפחות הפוגה של ארבע 
שבועות. דבר זה יוצא מגדר חוות דעת של מומחה ]צבאי[, יען כי במשחק זה 
יכול לדעת אותם מראש. לכאורה קל  פועלים כוחות כאלה ששום מומחה לא 
כנגד  לוחמים אחד  אנו  כי  ליהודים,  כזה  בריב  סיכוי  להוכיח שאין שום  מאוד 
ארבעים לכן אינה דרושה לנו חוות הדעת כיום. המומחים יכולים היו להגיד לנו 
עוד לפני שישה חודשים שאין לנו שום סיכוי. רבים מהיושבים כאן היו עונים 
הייתי  נוכל לעמוד במשך תקופה כזאת. גם אז לא  לפני שישה חודשים, שלא 
יודעים  אינם  שהמומחים  כאלה  גורמים  כאן  משחקים  כי  זו,  דעת  חוות  מקבל 
אותם. אין לנו עתה עניין עם ערביי א"י. הם יצאו כולם מהמשחק הזה, אולם לא 
יכולנו לנחש מראש התפתחות עניינים כזאת. ההנחה היתה שאי–אפשר להזיז כפר 
ממקומו, והנה עובדה שנעזבו כפרים ערבים גם במקומות שלא היתה בהם סכנה. 
לשיח' מוניס לא נשקפה סכנה ובכל זאת נעזבה. עמדה שאלה אם נקבל נשק או 
לאו, אך אם גם היה ברור שנקבל נשק, לא היה ידוע אם נקבל בזמן. לכן אמרתי 
גם לפני שנה, כי נוכל לעמוד בפני העם הערבי. שאלו אותי מה יהיה אם תהיה 
פלישה של כוחות סדירים. עניתי: ישנן שתי אפשרויות ואת שתיהן אפשר להוכיח 

נמלי יציאה - נמלים באירופה שמהם הפליגו אוניות עולים.  10
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בהחלט מביא בחשבון עליית אנשים בגיל צבא תוך תקופת שביתת הנשק, אבל הוא 
אינו כזה שאפשר לפרשו בדיוק כנותן חופש גמור לעליית אנשים מסוג זה.

אמש קיבלתי טלגרמה מניו–יורק בתשובה לשיחה שלי עם אפשטיין5 וזו לשונה:

פי שיש משלחות הרואות את  ]אפשטיין[, אף על   בנוגע לשאלתך לאליהו 
ההסכם מ–3 ביוני כמתקבל על הדעת אין להסיק מזה שהם יתנגדו להצעתו 
החדשה של המתווך. מניח אני כי ההצעה מנוסחת על ידו באופן כזה שיימנע 
מהפרה גלויה של החלטת מועצת הביטחון. הטנדציה הגוברת כאן ]במועבי"ט[ 
תהיה לתמוך בו וזה עלול להיות מכריע למרות האהדה שישנה כלפינו כנגד 
זה. על כל פנים, אין כמעט להעלות על הדעת שמועצת הביטחון תכריע נגדו 

אלא אם כן הוא יגלה פנייה קיצונית ומובהקת לטובת צד אחד.6

הבוקר קיבלתי מברק מאבן:

 רוס7 טילפן ברגע זה להודיע כי וושינגטון רואה את הצעות המתווך כמאוד מתקבלות 
על הדעת. אשר לדיסקרציה של המתווך לגבי כניסת אנשים בגיל הצבא, הם מניחים 

מראש שהוא ישתמש בדיסקרציה באופן הוגן ומתקבל על הדעת.

מ"ש קורא את דברי התשובה לאיגרת הרוזן ברנדוט.8

להלן התנהל דיון בנוסח התשובה של מ"ש לברנדוט. השרים קפלן ושפירא ולוין טענו 
שהנוסח חריף מדי. ראש הממשלה ב"ג דיבר בזכות הנוסח. השר בנטוב הציע להוסיף 
לנוסח את ההנחה כי המתווך ינהג לפי מיטב שיקולו באופן שההפרש בין ההחלטת 
מועבי"ט והביצוע יהיה קטן יותר, וכן להוסיף את עמדת הממשלה לגבי החלת הפיקוח 
במקומות שונים. השר רוזנבליט הציע כי בהקדמה להערות ייאמר: "אם כי הממשלה 
הזמנית אינה מתנה תנאים להסכמתה, היא חושבת לנחוץ להעיר את ההערות הבאות", 

וזאת כדי למתן את חריפותן.

השר מ. שרתוק:  ישנה ביקורת אחת שאני מוכן לקבלה אם היא נכונה. אני מוכן 
לעבור פעם נוספת על נוסח דברי התשובה ולהיווכח אם יש בהם חוסר אדיבות 

לא אותרו פרטים על השיחה הטלפונית מ"ש-אפשטיין.  5
ר' תלחמ"י 1, מס' 159 )אנגלית(.  6
ג'ון רוס. סגן נציג ארה"ב באו"ם.  7

ר' הע' 3 לעיל.  8
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תשובה לאיגרת ברנדוט

סעיף א': הובלת מזון לירושלים

השר מ. שרתוק:  ישבתי אתמול עם מר רידמן, המקשר מטעם או"ם, ומצאתי אצלו 
גירסה שנייה של הודעת ברנדוט. הוא קיבל את ההודעה דרך שני צינורות ובאותו 
סעיף שהתקשינו בו - סעיף 7 - מצאתי כתוב במקום from את המילה or. זאת 
אומרת, שיש שיוויון בין כולם ואיסור מוחלט על כולם להכניס נשק לאיזו ארץ 

שהיא. רידמן מניח בוודאות כי זו הגירסה הנכונה.2
בי"ת, אתמול בערב קיבל רידמן שדר נוסף מברנדוט עבורי. כנראה שהמסמך 
לחודש,  משביעי  בכתב  שלי  השדר  את  קיבל  שהוא  לפני  חובר  קיבלנו  שאנו 
אי  על  במיוחד  ומעירה  שלי  לביקורת  מצטרפת  שהממשלה  הודעתי  בו  אשר 
ולגבי המעבר.3 בשדר התשובה שלו  חד–הזמניות של הקונטרולה לגבי העלייה 
כבעלת  אותה  ורואה  השנייה  לנקודה  ביחס  הביקורת  את  הוא מקבל  כי  הודיע 
תוקף - אי חד–זמניות הפיקוח על העלייה ותנועת הצבא בין ארץ לארץ - ויתאים 

את מדיניותו לפי זה.4
או  ההצעה,  בקבלת  דחייה  תהיה  ש"באם  ליבנו  תשומת  את  שוב  מסב  הוא 
קבלתה בתנאים", ומדגיש את המילה "או", יחזיר מיד את כל העניין למועצת 

הביטחון ויטוס ללייק סכסס כדי למסור למועצת הביטחון דין וחשבון.
אל"ף,  דברים:  שני  לי  וברור  מבאנץ',  נוסף  שדר  אלי  הגיע  זה  לשדר  נוסף 
הוא עומד בקשר עם לייק סכסס וברור לו, שבמקרה שהערבים יקבלו את התנאים 
והיהודים יסרבו, תתמוך מועצת הביטחון בגירסה של המתווך לגבי פירוש הסעיף על 
אנשים בגיל הצבא. בי"ת, הוא מדגיש שאומנם הנוסח של החלטת מועצת הביטחון 

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיף א'.  1
מדובר באיגרת ברנדוט על תנאי ההפוגה )ר' עמ' 88-86(, שם בסעיף 6, תת סעיף 7 נאמר:   2

"חומרי מלחמה לא ייובאו לארץ או לשטח של כל צד מעוניין".
שדר מ"ש לברנדוט מ–7.6.1948 מובא ב תלחמ"י 1, מס' 152. הנקודות העיקריות: "הממשלה   3
מכשול  הן  הצבא[  בגיל  גברים  עליית  ]לגבי  להחיל  סבורה, שההגבלות שבכוונתך  הזמנית 
חמור בפני הסכמתה להצעת ההפוגה ולפיכך ברור שהיא עומדת על זכותה לערער עליהם 
ערבית  מארץ  צבא  תנועות  על  יעיל  פיקוח  מנגנון  היעדר   ;]---[ הביטחון  מועצת  בפני 
אחת לרעותה, ואפשר גם מארצות כלשהן לא"י בתקופת ההפוגה, אינו נחשב בעיניך כסיבה 
זה נחשב כסיבה לגיטימית  זאת, היעדר  סידורי ההפוגה בעוד שלעומת  מספקת לאי–החלת 

להפסקת עלייה יהודית או לעיכובה".
ר' תלחמ"י 1, מס' 157.  4
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שגרירים וצירים

סעיף ה': אישור שגרירים וצירים בחו"ל

השר מ. שרתוק:  אני מציין, שלא אני הצגתי את הסעיף הזה. אבל אם עומד 
סעיף בעניין שגרירים וצירים עלי לומר: עד שלא נתקבלה החלטה בניגוד לזה, 
אני סבור כי המינוי של שגרירים וצירים מסור לסמכותו של שר החוץ - )השר 
מ. בנטוב: קיימת ועדה שצריכה לאשר את המינוי( - לעת עתה יש לנו סמכות 
היחידה שקיבלנו ממנה אישור  ציר רק במדינה אחת - פולין, המדינה  למנות 
המינוי  את  לו  והצעתי  בארץ  אחד  לאדם  פניתי  צירים.  להחליף  מוכנה  שהיא 
הזה, אבל עדיין לא קיבלתי ממנו תשובה.2 יש לי גם מחשבות על קונסול כללי 

בוורשה, אבל עוד לא קבעתי בזה שום מסמר.
ככלל לא נהגתי לבקש הכרה ומיניה וביה לבקש ציר. הדבר נעשה בשני שלבים: 
מאותן  כמובן,  צירים,  חילוף  ומבקש  מודה  אני  מכירים  ואם  הכרה,  מבקש  אני 
ארצות שאני מעוניין בהן. לא ביקשתי חילוף צירים מאורגוואי או מקוסטה ריקה.

קיבלנו עצה מממשלת ארה"ב,  כדלקמן:  הוא  לבירות אחרות המצב  בנוגע 
שנפנה ונבקש מעמד של ציר לנציג שלנו. זו היתה הצעה ישירה של מיניסטריון 
דיון,  בגדר  עוד  נשאר  שהדבר  לנו  נאמר  זה  בעניין  פנינו  כאשר  אבל  החוץ. 
ובינתיים יאשרו לנו משלחת. לאחר שקלא וטריא החלטתי לקבל את הדבר לעת 

עתה, ואמרתי שזה אינו במקום הדבר השני שבוודאי לא יאחר לבוא.
מברק  שלחתי  מולוטוב3  של  הכרה  שנתקבלה  אחרי  מיד  לבריה"מ,  בנוגע 
למולוטוב בו הודיתי על ההכרה וביקשתי חילוף צירים. לעת עתה לא קיבלתי 
תשובה. אומנם, משהגיע המברק למוסקבה, ניתן פירסום לזה שממשלת ישראל 
קיבלתי.  טרם  רישמית  תשובה  אך  בדבר,  ודנים  צירים  להחליף  והציעה  פנתה 
בשלב קצת יותר מאוחר פניתי אליהם באמצעות וושינגטון, כי אין לי איתם קשר 
של קוד, ואמרתי שעד להסדרת עניין הצירות אנחנו מעוניינים לשלוח משלחת 

מיוחדת "אד הוק"4 לדון בשאלות של ציוד ומזון, ואני עוד מחכה לתשובה.5

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: ה', ו'.  1
מדובר בישראל ברזילי, ממנהיגי "הקיבוץ הארצי" ומפ"ם. ברזילי נענה וקיבל את המינוי.  2

ויאצ'סלב מולוטוב )1986-1890(. שר החוץ הסובייטי 1949-1939, 1956-1953. בריה"מ הכירה   3
הכרת "דה יורה" בישראל ב–18.6.1948. ר' מכתב מולוטוב מיום זה, תלחמ"י 1, מס' 24.

"אד הוק" - לטינית: בעניין זה, כלומר לאלתר.  4
במברק אל אליהו אילת, וושינגטון, מ–9.6.1948, הורה לו מ"ש לפנות אל שגרירות בריה"מ   5

כל,  קודם  דברים:  שני  ברורים  להיות  צריכים  זאת,  לעומת  אותה.  אוסיף  ואז 
הצעת ברנדוט בכללותה יש בה עוול יסודי כלפינו, כי מעמידים אותנו בדרגה 
הייבוא  איסור  שיויון  לגבי  יסודיות  עוולות  נובעות  מכך  המתקיפים.  עם  שווה 
ודברים אחרים ופוגעים בנו פגיעה ישירה. לכן איננו יכולים ללכת לקראת דבר 
זה בפנים שוחקות. מוכרחים אנו לקבל זאת בפנים רועמות. דבר זה מוכרח לבוא 
לידי ביטוי ולכן הטון צריך להיות קשה ואינו יכול להיות קל ואדיב באופן מופרז. 

אולם צריך להימנע מקביעת מסמרים דוקרים.
בי"ת, ברנדוט נמצא תחת לחץ עצום של הצד שכנגד לא רק מפני שהם מונים 
שבע ארצות ואנחנו אחת בלבד, אלא משום שהוא נמצא עתה אצלם. הוא היה 
בעמאן ובביירות ועתה יושב בקהיר. בעניין זה תלוי גורל הקריירה שלו ודברינו 

יהיו עליו לחץ.
יקטין  הוא  כי  אנו  שמקווים  וייאמר  בנטוב,  מר  של  התיקונים  את  אכניס 
ההבדל  את  ולהדגיש  שאפשר,  כמה  עד  לביצוע  ההחלטה  בין  הזמן  הפרש  את 
בין פירושנו לפירושו בקשר לעלייה, ומסכים אני שדבר זה ייכנס בתור סעיף. 
פגיעה  זו  כי  הודעתו,  את  "רויטר"  פרסום  בעניין  האחרון  הסעיף  את  אשמיט 

נוספת בו. וכן מקבל אני את הנוסח של הצעת רוזנבליט.
בנוגע לירושלים מתעורר אצלי ספק מבחינת תעמולת המלחמה שלנו. המסמך 
שנמציא לברנדוט יתפרסם במילואו ומתוכו יתברר, כי ביום מסוים חשבנו כי 
קרובים אנו מאוד לביצוע כיבוש הדרך. הערתו של בן–גוריון9 נכונה ומשום כך 
צריכים אנו להגיד, שבמידה שהכביש נמצא כבר כיום בידי הכוחות היהודיים, 

ובמקרה שיובטח הכביש כולו, לא תעמוד שאלת הגבלת התנועה לירושלים.10

לאחר דיון קצר סוכם:

התיקונים  שיוכנסו  לאחר  שרתוק  מר  ידי  על  שהוצע  הנוסח  את  מאשרים 
שהתקבלו בישיבה זו.

ב"ג ציין כי "חלק גדול מהדרך לירושלים בידינו".  9
נוסח תשובת מ"ש לברנדוט מ–9.6.1948 )אנגלית(, ר' תלחמ"י 1, מס' 168.  10
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סעיף ו': הודעה על החלטת הממשלה בדבר ההפוגה

השר מ. שרתוק:  קיבלתי שדר מגרינבוים11 שהוא נגד הפוגה. הוא בטוח שידיעות 
"רויטר" ו"יונייטד פרס", שאנחנו עומדים להסכים להפוגה, בשקר יסודן, כי איך 
כל  על  לו  הודעתי  אני  סגור?  ירושלים  כשכביש  להפוגה  להסכים  לנו  אפשר 
מהלך הבירורים כאן וציינתי, שאחד הנימוקים העיקריים בעד ההפוגה זה המצב 

בירושלים. הוא רואה את הכביש הסגור כמעצור.
הקונסול האמריקני בירושלים קיבל מברק ממשרד החוץ בוושינגטון, להודיע 
לנו - יש להניח להודיע גם לערבים - שמשרד החוץ ]האמריקני[ קיבל את הנוסח 
של הצעות ברנדוט, התרשם מאוד מהנוסח הזה והביע את תקוותו הנמרצה ששני 

הצדדים יקבלו את התנאים הכלולים בו ויסכימו להפוגה.
יש לי היום פגישה עם ועדת התגובה של העיתונות העברית, שהיא ברובה 
נגד ההפוגה. אמסור בפגישה זו, שההחלטה נתקבלה בממשלה ללא כל התנגדות 
ולמעשה כמעט פה אחד. לצד העקרוני, על כל פנים, לא היתה כאן דעה נגד 

ההפוגה.

עלה   .1930-1919 ה"סיים"  חבר  פולין.  ציוני  מנהיג   .)1970-1879( גרינבויום  יצחק  השר   11
הסוה"י  1935-1933, ראש מחלקת העבודה של  הסוה"י  ב–1933. ראש מחלקת העלייה של 

1946-1935. ישב בירושלים, שלא כעמיתיו בממשלה שישבו בתל אביב.

מממשלת  תשובה  היום  עד  קיבלתי  לא  שטן,  מעשה  לצ'כוסלובקיה,  אשר 
צ'כוסלובקיה שהיא מכירה בנו. טילגרפתי כבר כשלוש–ארבע פעמים. אומנם זה 
לא מפריע ליחסים. בינתיים הודעתי לממשלה ]שם[ שמנהל המשרד הארצישראלי6 

בפראג הוא לעת עתה נציגנו. אבל הכרה רישמית בכתב עוד לא זכיתי לקבל.
ואני  בירושלים,  הקונסול  באמצעות  אתמול  נתקבלה  היוגוסלבית  ההכרה 
עומד לחבר איגרת ליוגוסלביה ולהציע לה חילוף נציגים, אף כי אינני יודע אם 

עלי למהר כל כך, אבל בדרך הטבע צריך לעשות זאת.
בנוגע לאנגליה, אתם יודעים עד כמה המצב מסובך. אולי אביא את העניין 

לישיבה הבאה.
היוגוסלבי  הקונסול  מוושינגטון.  טלגרמה  נתקבלה שלשום  להונגריה,  בנוגע 
בוושינגטון מסר לאפשטיין, שהוא נתבקש על ידי ממשלת הונגריה להודיע שהיא 

מכירה בנו. מיד שלחתי טלגרמה שאנחנו מודים על ההכרה וביקשתי חילוף צירים.
צרפת לא הכירה בנו. יש סבורים כי בקבינט הרוב הוא בעד הכרה, אך ]שר 

החוץ[ ּבידֹו מתנגד והדבר לא נקבע עוד בצורה סופית.
את  לקבל  שהתחייב  לוריא7,  ארתור  את  בניו–יורק  כללי  לקונסול  מיניתי 
הנתינות הישראלית היום ושלחתי אדם למשרד המסחר והתעשייה להתייעץ על 
התייעצנו  ויחד  העלייה,  שר  בדברים  איתי  בא  זה  מלבד  מסחרי.  קונסול  מינוי 
וקבענו הסדר זמני למינוי מנהלי המשרדים הארצישראליים בכמה מרכזי עלייה 
לכך  הסכמתי  ואחרים.  גולדברג10  א.  הופמן,9  ח.  יפה,8  ברוך   - ויזות  כקציני 
המשרד  מנהל  בין  גמורה  הפרדה  להפריד  שצריך  חושב  אני  כי  רוחי,  למורת 

הארצישראלי ובין האדם שיפעל בעניין ויזות.

ועדה  למנות  הוצע  קבועים.  וצירים  זמניים  נציגים  מינוי  הליך  על  דיון  התנהל  להלן 
למינוי צירים, שהחלטותיה יהיו טעונות אישור הממשלה.

ולבקש אישור לבוא משלחת ישראלית מיוחדת למוסקבה לדיונים ברכישת ציוד צבאי ומצרכי   
מזון. יוזמה זאת לא נתממשה )ר' תלחמ"י 1, מס' 173(. 

הגולה.  מארצות  בכמה  שפעלה  הסוה"י  של  העלייה  מחלקת  נציגות   - הארצישראלי  המשרד   6
הופקדה על חלוקת רשיונות העלייה לא"י שהוקצו בידי ממשלת המנדט, ועל הטיפול בעלייה.

בלונדון  הסוה"י  במשרד  מדיני  מזכיר  אפריקה.  דרום  יליד   .)1978-1903( לוריא  ארתור   7
הסוה"י  משלחת  חבר   .1946-1940 בארה"ב  הציונית  החירום  מועצת  מנהל   .1939-1933
לוועידת האו"ם בסן פרנציסקו 1945. קצין קישור לוועדת החקירה האנגלו–אמריקנית 1946. 

מנהל משרד הסוה"י ליד האו"ם 1948-1947.
לא זוהה.  8

אח"כ   ,1948-1945 בגרמניה  הפליטה  לשארית  הסוה"י  משלחת  ראש  )יחיל(.  הופמן  חיים   9
קונסול ישראל בגרמניה ומראשי משרד החוץ.

לא זוהה.  10
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או תחזיר לערבים את יפו אם הערבים יפרו את ההפוגה או לא יכירו במדינת 
תוקמנה  בא"י  כי  הקובעת  מסוימת,  לתוכנית  בנובמבר  הסכמנו  ישראל?(- 
כלכלי  באיחוד  מאוחדות  שתהיינה  וערבית,  יהודית  ריבוניות,  מדינות  שתי 
כולה,  נקבלה  זאת,  תוכנית  קיימת  עוד  כל  בינלאומית.  כעיר  וירושלים 
לנו  הנראים  שינויים  להציע  היא  זכותנו   - קיימת  אינה  אם  חלקיה.  כל  על 
תוכנית  לפי  הערבי  בחלק  שטחים  כמה  לכבוש  נאלצנו  הותקפנו.  הכרחיים. 
גם  נקיים  המקורית  התוכנית  את  לקיים  האחרים  מצד  רצון  יש  אם  נובמבר. 
אנחנו את התחייבויותינו - )ארתור קסטלר: ואם החלק הערבי יהיה חלק של 
מדינה ערבית אחרת, האם ייחשב הדבר כשינוי התוכנית המקורית?( - כן, זהו 
שינוי יסודי, הואיל וזה מבטל את עיקרון האיחוד הכלכלי - )ארתור קסטלר: 
האם מדיניות החוץ של מדינת ישראל תהיה מושתתת על עקרונות דמוקרטיים 
ואנטי-טוטליטריים?( - מדיניות החוץ של מדינת ישראל מבוססת על האומות 
המאוחדות - )ארתור קסטלר: אך האם תהיה נטייתה הרגשית של מדינת ישראל 
להעדיף את הדמוקרטיה האנטי-טוטליטרית?( - מדיניות החוץ שלנו לא תהיה 

רגשית כלל.

בתשובה לשאלות אמר מ"ש:

כי  ברנדוט  הצעת  עניינו  ירושלים  בעניין  תשובתנו  של   7 סעיף  שרתוק:   מ. 
מזון יובא לירושלים באמצעות "הצלב האדום". עם זאת נקבע כי כל צד ישאר 
הוא  לירושלים  בדרך  המצב  שולט.  הוא  ועליהן  נמצא  הוא  שעליהן  בעמדותיו 
שהיהודים שולטים בחלק חשוב של הכביש. בידי היהודים נמצא, למשל, הכביש 
שבו מביאים את החלב מקרית ענבים ומעלה החמישה לירושלים. איננו רואים כל 

צורך להביא חלב מקרית ענבים לירושלים תחת דגל "הצלב האדום".

9.6.1948 מ"ש	במסיבת	עיתונאים	מקומיים	וזרים,	תל	אביב1	 	| 	17

הזמן פועל לטובתנו

מ. שרתוק:  הוקל עלינו לקבל את הצעות הרוזן ברנדוט בשאלת הפסקת האש מפני 
שההפוגה אינה הכרח או צורך צבאי בשבילנו. שתי סיבות עיקריות להחלטתנו 
לקבל את הצעותיו של הרוזן ברנדוט: אישרנו מחדש את החלטתנו הקודמת כי 
עם  בהרמוניה  לחיות  רצוננו  לה;  יסכימו  האחרים  גם  אם  להפסקת אש  נסכים 

האומות המאוחדות.
הערבים פירסמו סיפורים דמיוניים על ניצחונותיהם. הם סיפרו, למשל, כי 
המדינה היהודית בותרה על ידי כיבוש נתניה, שלא היה ולא נברא. הדמיון הערבי 
ומכונת התעמולה הבריטית עשו יד אחת. בעיתונים בריטיים פורסמו סקירות על 
המאורעות בארץ-ישראל, אך לא המציאות, אלא התוכנית שנקבעה מראש מצאה 

את ביטויה בסקירות אלו.
האחרונים  השבועות  כי  לקבוע  יש  האלה  הדמיוניים  הסיפורים  כל  לעומת 
ואנו  לטובתנו  פעל  הזמן  ישראל.  מדינת  של  מהיר  ועיצוב  השתרשות  הביאו 
מקווים כי יוסיף להיות גורם מסייע. אם יש מי שמציע הפוגה מתוך תקווה כי 
זאת אלא  אין  כי  יבין  ומוכנים לפשרה - במהרה  ימצא אותנו בסופה נחלשים 

טעות. שום משא ומתן על שינוי פוליטי אינו אפשרי.
200 כפרים ערביים נעזבו על ידי תושביהם. טבריה, חיפה, עכו, יפו, צפת 
הערבים  אם  מאדם.  ריקה  ג'נין  בידינו.  נמצאות  לחומות  שמחוץ  ירושלים  וכל 

יעשו חשבון ריאליסטי, יראו כי מאזן המצב הוא חיובי בשבילנו.
בפיקוח  בינלאומית  עיר  ירושלים תהיה  כי   ]1947[ בנובמבר  ב–29  הסכמנו 
או"ם, אף כי היא עיר יהודית בעיקרה. אך לא הסכמנו ולא נסכים שירושלים 
תהיה עיר ערבית. חוגים נוצריים פנו אלינו בבקשה שנוותר על דרישתינו בנוגע 

לירושלים אך לא על מנת שירושלים תהיה בירת ממלכה ערבית.
אין לשכוח כי התקפות "הלגיון" על ירושלים ומקומותיה הקדושים נערכו 
מדרישותיהם  יסתלקו  לא  הערבים  אם  נוצרים.  וקצינים  נוצרי  גנרל  בפיקוד 
לגבי ירושלים, תתחדש המערכה למען הצלת ירושלים מסכנת שלטון הערבים 
בנובמבר  ב-29  שנקבעו  בגבולות  ישראל  ממשלת  התכיר  קסטלר:2  )ארתור   -

מתוך "דבר", 10.6.1948.  1
ארתור קסטלר )1983-1905(. עיתונאי, סופר והוגה דעות יהודי, יליד הונגריה. ישב בבריטניה.   2
ב–1929-1926 התתגורר בא"י, תחילה בקיבוץ חפציבה, ואח"כ היה מזכירו של ז'בוטינסקי וכתב 
ב"דואר היום". ב–1931 הצטרף למפלגה הקומוניסטית ונוכח "הטהורים הגדולים" בבריה"מ פרש 
וכתב את ספרו הנודע אפלה בצהריים. ספריו על הציונות וא"י: גנבים בלילה, הבטחה והגשמה. 
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או"ם ומוכרחים לאלתר את זה תוך עשרים וארבע שעות - מוסד מיוחד של פיקוח 
על ההפוגה, לפקח על המפקחים. זה בעניין העלייה, בעניין הייבוא, בעניין תפיסת 

עמדות וההתנהגות של הצד שכנגד. אם כן, שם יהיה מנגנון די מסועף.
הרוזן, כפי שקוראים לו בארץ, חושב את עצמו קודש למדיניות. הוא מקדיש 
את עצמו לפעולה מדינית רחבה, לא לטיפול בקטנות של ההפוגה. לזה יש לו גוי 
שבדי ]פאול מוהן[, שהוא הממונה הראשי שלו. תחת הגוי השבדי הזה יהיו עוד 
ארבעה גויים שבדים, ותחת חמשת אלה יהיה חבר מפקדים אמריקנים, צרפתים 
ובלגים. לא נכון שהוא מזמין אוניות בריטיות לפיקוח. תהיינה שש אוניות, שלוש 
אמריקניות, שתי צרפתיות ואחת בלגית. נכון שהוא שכר חמישה מטוסים בריטיים 
בשביל הקצינים השבדים שלו, מטוסים קטנים. הטייסים לא יהיו בריטיים, אבל 
המכונה תהיה בריטית ומכונת הרדיו תהיה בריטית. גם הג’יפים המיוחדים יהיו 
בריטים, הנהגים והטייסים בפירוש לא יהיו בריטים. הוא לעצמו קובע את מקום 
מושבו ברודוס, והוא מתחיל לעשות פוליטיקה. הוא יבקר השבוע יומיים בקהיר 
והוא מתחיל בשיחות, ויבקר השבוע יומיים בתל אביב ויתחיל בשיחות. הוא היום 
היה פה במשרד החוץ. השיחות תהיינה שיחות ראשונות, מוקדמות. הוא לא הביא 

שום תוכנית, הוא יברר את המצב, את האפשרויות.
כל  עם  בארץ  הפוגה  של  משטר  משטרים,  לשני  אחת  בבת  נכנסים  אנחנו 
ההגבלות וההסדרים שהמשטר הזה כרוך בהם, ומשטר של משא ומתן פוליטי עם 

כל הסיבוכים והסכנות שנשקפים ממנו.
יש  הקשיים.  מהם  יודעים  החברים  ובכן,  ההפוגה.  לעניין  לחזור  רוצה  אני 
קודם כל שאלה של יבוא נשק, שהוא אסור לפי תנאי ההפוגה, ואז יכולה להופיע 
מבחינה זאת שאלה רצינית מאוד מה יהיה גורל המשלוחים, אם פירושו החסנתם 
תהיה  שני,  דבר  לארץ?  בחוץ  ושמירתם  החסנתם  פירושו  או  בארץ,  ושמירתם 
וזו נקודת התורפה. קודם כל, אין  שאלה של עלייה שלא נקבעו בה מסמרות, 
כל הגבלה מספרית, אין כל הגבלה על נשים, אין כל הגבלה על ילדים, אין כל 
הגבלה על זקנים. במידה שההגבלה חלה, היא חלה על גברים בגיל הצבא. לא 
ברור עדיין מה זה גברים בגיל הצבא, אבל ייתכן שהגיל הוא 45-18. לא ברור 
מה פירוש הגבלה, באיזו מידה יותן ]להכניסם לארץ[ ובאיזו מידה לא יותן, על 

כל שאלה צריך להיאבק ולהשיג.
ואני מניח  ומביאה 425 איש,  היום מגיעה אונייה ראשונה במשטר ההפוגה 
שרובם ככולם בגיל הצבא, בוודאי מיעוטם נשים ורובם גברים. אני מניח שכולם 
ירדו, אבל אלה שירדו ייכנסו למחנה ותהיה שמירה עליהם, על כל פנים, תהיה 
יזוינו ולא יאומנו. יש שאלה של ירושלים. יש שאלה  עין פקוחה עליהם שלא 
עמדות,  הזזת  שאין  ברור  שאלות.  מיני  כל  לצוץ  מתחילות  ההפוגה.  לגבי  גם 

13.6.1948 מזכירות	מפלגת	פועלי	ארץ-ישראל,	תל	אביב1	 	| 	18

בריטניה: או הגליל העליון או הנגב 

מ. שרתוק:  לפי כל הרושם יש הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות.2 מה שהיה 
בצפון - אני רוצה לומר זאת לפרוטוקול ההיסטוריה - לא ברור לי מה היה שם.3 
נקטתי נוסחה, ואני עומד על זה עד היום, שהיתה הפרת אש מצד הערבים, אולם 
יאמרו שזה עניין  יופץ, מפני שתיכף  לי לא ברור הדבר הזה. אינני רוצה שזה 
מפלגתי. זו שאלה של עובדות. לא מן הנמנע, זה לא כל כך רחוק מהשכל, ולא רק 
מהשכל, שהערבים הפרו את ההפוגה. אבל גם דברים אחרים לא רחוקים מהשכל. 
הפסקת ]האש של[ הערבים לא באה בעת ובעונה אחת ולא היתה שלמה מיד עם 
הגמר, אבל במשך הזמן התברר שפני הערבים להפוגה ולא להמשך המלחמה. על 
כל פנים, המצרים כמעט לא חטאו אם ניסו במקום אחד להזיז עמדה. כל זה היה 
בדרכי שלום. העיראקים הוציאו דגל לבן. "הלגיון הערבי" הפסיק, לא בדיוק, 
האחרון  ברגע   - קורה  שתמיד  וכמו  יהודיה,  יד  על  מעשים  היו  הפסיק.  אבל 
נהרגים בחורים, ונהרג בחור אחד יקר מאוד, מפקד אחד, ממעברות,4 אבל גם 
שם הדבר השתתק ונתאחר. בעניין הגליל - המתווך קיבל תלונות משני הצדדים, 
ואלה היו תלונות בעובדות ובתאריכים, באותות ובמופתים, שקשה מאוד לקבוע 
בדבר. הוא טען שהובטחו לו מפקחים ליום ג' ]8.6[, והוא קבע התחלת ההפוגה 
ליום ו' ]11.6[ מתוך הנחה שביום ג' כבר יהיו המפקחים, והם איחרו, ולכן הוא לא 
היה מוכן, ולאחר מעשה קשה היה לברר. עכשיו הוא רוצה להסדיר את הדברים. 

הידיעות האחרונות אומרות ששם שקט.
אנחנו נכנסים לפרשה של הפוגה, ואני כבר מתחיל להתגעגע למלחמה. אני מתאר 
לעצמי, שיהודי ירושלים לא מתגעגעים לא להפגזות ולא להרעשות. אבל מבחינה 
אגואיסטית של העניינים, כשצריך לנהל את העניינים במשרד, אזי כפי שאומרים 
וסבוכות  קשות  שאלות  מופיעות  ועכשיו  “אּוְדרּוּב",  בערבית  או  "ִדיֹו"5  ברוסית 
ומורכבות, שמי יודע איך נצא מהן על כל מדרך כף רגל, קודם כל לגבי עצם הגשמת 
ההפוגה - כל עניין מנגנון הפיקוח. אנחנו צריכים להקים מנגנון של קשר עם מפקחי 

מתוך הפרוטוקול.  1
ההפוגה הראשונה החלה ב–11.6.1948 בשעה 10:00 בבוקר.  2

"האויב פתח אתמול עם שחר בהתקפות חזקות בכמה גזרות על הגבול הסורי. במשך היום   3
התנהלו קרבות עזים באזורי משמר הירדן ועין גב" )"דבר" 11.6.1948(.

הכוונה למנחם זינגר–יורש, מ"פ בחיל שריון. נפל ב–11.6.1948 ביהודיה )יהוד( אחרי מועד   4
תחילת ההפוגה.

קריאת דירבון לסוסים.  5
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לירושלים. זה יכול להביא לידי סיבוך או לא להביא לידי סיבוך - נראה.
זהו המצב. מכמה בחינות יש איזה שיווי משקל בלתי יציב עדיין, אבל העיקר 
זהו המשא ומתן הפוליטי. ובכן, האסיפה הכללית, העצרת שמינתה את המתווך 
העצרת  החלטת  ועומדת  קיימת  אומנם  דבר.  בשום  ידיו  את  קשרה  לא  הזה, 
הקודמת שלא נפסלה ולא חל בה שום שינוי, וממילא להלכה היא מחייבת, אבל 
לא נאמר: "עליך להגשים את זה או לדון במסגרת הזאת". זה נשאר פנוי. במשא 
ומתן הזה יש בלי ספק עמדות ברורות של הממשלות הערביות, יש עמדה בריטית 

ועמדה אמריקנית.
יתחילו  שהערבים  מניח  אני  הערבים.  יתחילו  במה  ברורה  ידיעה  לנו  אין 
בתוכניתם, ידברו על אוטונומיה בשביל יהודים באזורים שלהם, על איזו מדינה 
אחת. עבדאללה ידרוש את המדינה לעצמו. מה יאמרו מדינות אחרות - איננו 
יודעים. רשת הקשרים שלנו עם המדינות הערביות התפוררה, התרסקה וכמעט 
שאיננה. ואנחנו חשבנו בימי המלחמה, שזה זמן להקים מרכז לחידוש הקשרים - 
לא הספקנו להקימו. בינתיים מוקם מרכז למשא ומתן. אינני יודע אם זה מבהיר 

לפנינו את התמונה, יכול להיות כן, יכול להיות לא.
סכסס,  בלייק  בשיחות  בלונדון,  בשיחות  לנו,  שאומרים  מה  האנגלים  מצד 
הריהו שבשבילם קיומה של מדינת ישראל זוהי עובדה מוגמרת שאין להרהר אחריה. 
והגבולות צריכים להיות כאלה שהעולם הערבי  השאלה היא רק באיזה גבולות, 
יהיה מסוגל פחות או יותר להתפשר איתם, ושלא תימשך המלחמה שתגרום קשיים 
וסכסוכים קשים מאוד. אם אנחנו נגיע לידי איזו פשרה המתקבלת על הדעת בנוגע 
לגבולות - מיד תבוא הכרה מצד אנגליה ומדינות אחרות, והשאלה תיפתר. מכיוון 
כלל  מציגים  איננו  אנחנו  הרי  ומתן  הערבים[ במשא  ]עם  איתם  עומדים  שאיננו 
שומעים  אנחנו  הדעת?  על  מתקבלים  כן  חושבים  אתם  גבולות  איזה   - שאלות 
מה שהם אומרים בעניין זה. אבל ברור בלי ספק, שהם חושבים על הנגב ]כשטח 
לערבים[, אם כי יכול להיות ולא ברור אם רוצים לקחת את הנגב כולו. על כל 
פנים, הם מדגישים שהיה משגה חמור בהחלטת העצרת לקבוע גבול כזה, לקבוע 
שטח כזה למדינת ישראל, שעשה ממנה טריז חוצץ בין מצרים לבין מדינות ערב 
האחרות. הכוונה היא לטריז הארוך והצר של הנגב המגיע עד עקבה. הכוונה היא 
לעמידתנו העקשנית על עקבה במשא ומתן ההוא. זה אומר שמתכוונים שנחתוך 
ניסה אנגלי  ועבה"י[. בשיחה אחת  ]יבשתי בין מצרים  ויהיה גשר  את הקצה הזה 
אחד למשש את הדופק על האפשרות של חילופים בין הגליל המערבי והנגב. היתה 
תקופה די ממושכת שדיברו על כך שלא נוכל להחזיק לא בגליל העליון ולא בנגב, 
ושצריך בשני הצדדים לקצץ את המדינה היהודית. בזמן האחרון נשתתקו, כמעט 
אולי  שמא  נטייה  כאילו  לבצבץ  מתחילה  זה  ולעומת  הגליל  על  הדיבורים  נדמו, 

עמדות.  הזזת  תהיה  שלא  מהערבים  יותר  מעוניינים  ושאנחנו  הדעות,  לכל  זה 
אבל יש שאלה מה פירוש הזזת עמדות? האם מותר להזיז תותח ממקומו? אז יש 
סברה שאסור להעתיק תותח ממקום למקום, מפני שהעברת תותח ממקום למקום 
יכולה לשפר את העמדה כלפי האויב ואז, אם תתחיל התקפה, הרי אני מתחיל 
את ההתקפה מעמדה יותר נוחה לי מאשר אני סיימתי אותה, ויש כבר שינוי של 
הסטטוס קוו. יש שאלה אם מותר להתחפר, אם מותר לחפור חפירות חדשות. 
גם פה יש תיאוריה שאומרת שזה אסור, מפני שאם אני, נניח, מוסיף עוד חפירה 
מניח,  אני  זה.  מצד  האויב  את  לפגוש  שלי  היכולת  את  משנה  אני  אז  כזאת, 
שבמידה שזה אמור בפעולות הקרובות יותר לחזית, תהיה עין יותר פקוחה ויותר 

הכבדה. במידה שזה יותר רחוק מהחזית תהיה פחות עין פקוחה ויותר הקלה.
יש שאלה של מזון לירושלים. ובכן, קודם כל ]לברנדוט[ הוסבר כבר שאין 
להעריך עכשיו כמה מזון יש בירושלים כדי לבדוק שלא יהיה יותר ממה שיש 
מספר  בשביל  כתיקונם  הימים  לפי  היא  והמנה  מנה,  לקבוע  יש  אלא  עכשיו, 
האנשים שיש בירושלים. אבל ייתכן שזה יסודר, אם זה ילך דרך הכביש הראשי 
יוביל  טוב,  אנחנו פתחנו בטענה:  או בדרך החדשה.  "הצלב האדום"  דגל  תחת 
"הצלב האדום" בכביש הראשי - אדרבה. אבל אנחנו פתחנו בינתיים דרך, והואיל 
ואנחנו מובילים בה מזון לפני ההפוגה - הרי זה חלק מהסטטוס קוו, זאת אומרת 
אנחנו ממשיכים. על זה יש תשובה, שקשה לשלול את הגיוניותה, שזאת אומרת 
מנות  על  לדבר  למה  אז  מוגבלת.  בלתי  לירושלים  מזון  הספקת  רוצים  שאתם 
"הצלב האדום" במיכסה מסוימת, אם אתם באותו זמן מובילים מזון כמה שאתם 
רוצים? על זה מוכנה אצלנו התשובה: נכון, אין לנו צורך במנות מיוחדות של 
"הצלב האדום" ואנחנו מוכנים בעצמנו לספק את המזון לירושלים, אז יש שאלה 
אם הם יסכימו, וגם על זה צריך לפקח אם לא יובילו נשק. על זה יש לנו תשובה, 
שגם נשק מותר להוביל, מפני שזה שטח ברשות היהודים, וכמו שמותר להוביל 
נשק מירושלים לרחובות, כך מותר להוביל נשק מתל אביב ל]כפר[ ביל"ו, מביל"ו 
לחולדה, מחולדה לבית סוסין, מבית סוסין לשער הגיא, משער הגיא לירושלים. 

כל אלה הן חוליות בשרשרת.
הויכוח הזה עוד לא היה. על כל פנים, הוא לא היה עד תום. אנחנו הודענו לו, 
שכל זמן שלא נקבעו כללים קבועים, עקרונות ברורים להגשמת שביתת הנשק, 
על ידי שיחה שלנו, של איש מרכזי, הרי אנחנו לא יודעים בהתאם למה אנחנו 
צריכים לפעול, וממילא אין שיתוף פעולה במקומות. אם יבוא איש שלהם לאיזה 
 - להיכנס  וירצה  תעופה,  שדה  לאיזה  מבוצר,  מקום  לאיזה  כביש,  לאיזה  קו, 
ברנדוט[  ]עם  המרכזית שלנו  והישיבה  אלינו.  אותו  ויפנו  להיכנס  לו  יתנו  לא 
מזון  של  מאוד  הגונה  הגונה,  כמות  להזיז  הלילה  מתכוננים  ואנחנו  היתה,  לא 
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עומדים על הגבולות האלה ואיננו מוותרים על שום חלק, אבל בזה כרוכה שאלה 
שנייה: אם אנחנו עומדים על הגבולות האלה, הרי אנחנו לא צריכים לתבוע שום 
חלק נוסף, מפני שאם אנחנו אומרים "כזה ראה וקדש", אזי איך אפשר לדרוש עוד? 
זה, אנחנו עומדים בפני סיכויים ובעיות שאינם מניחים לנו לא לדרוש  יחד עם 
הוספות. למשל, עניין הגליל המערבי עומד עכשיו בכל חומרתו.7 זו לא רק שאלה 

מה חושבים אנשי הגליל המערבי, אבל מעניין לשמוע מה הם אומרים.
משלחת מיישובי הגליל המערבי כיתתה את רגליה למשרדי הממשלה. הם באו 
קודם כל אלי ואני לא קיבלתי אותם, בעיקר לא קיבלתי אותם מבחינה חינוכית, 
כדי לא להעמיד את היישובים בפני עובדה שעוד קיימת מחלקה מדינית,8 וראיתי 
צורך להרגיל את כולם שזה איננו עוד, ויש משרד חוץ והוא מטפל בענייני חוץ 
ולא נכנס לתחום עניינים אחרים וענייני הגנה לא שייכים לו. הם באו בשאלות 
של הנהלה מחוזית, קציני מחוז, בשאלות של ביטחון, בשאלות אספקה ומיסים - 
ומכל הבחינות הם רוצים להיות מכונסים לתוך המסגרת של המדינה, וזה לא שייך 
למשרד חוץ. אבל הם הלכו למזכירות ]מפא"י[ והלכו למקומות אחרים, ואני יודע 
היטב מה הם אומרים. הם אומרים שהם לא מעלים על הדעת את החזרתם למצב 
הקודם והחזרת הערבים. אם הערבים חוזרים - הם יוצאים. אין ביטחון ליישובים, 
לדעתם, ואין שום אפשרות של התפתחות ]במדינה ערבית[. אם הם נשארים שם, 
הרי זה בתנאי שהערבים לא חוזרים, והם מעמידים את הדבר הזה בכל חריפותו. אני 
חושב שמבחינתם זו חרדה צודקת בהחלט, אבל חרדה שיש בה גם היגיון ממלכתי 
רב. כך הם מעמידים את הדבר הזה. בא ועד הגוש בשם כל היישובים - נהריה, 

חניתה, אילון, עין שרה, געתון, עברון וכולי.
יש שאלה של ירושלים. ובכן, עיתון שנתנו לו שם של עיתון מתון כ"הארץ", 
אמר לפני יומיים בפירוש, שעומדת שאלת ירושלים במדינה היהודית.9 אני צריך 
להגיד, אולי זה ישמע פרדוקסלי, אבל במסיבות ידועות, לפני איזה זמן, ראיתי 
מפני  והאו"ם,  ארה"ב  עם  מאשר  הערבים  עם  כזאת  לפשרה  להגיע  סיכוי  יותר 
שארה"ב והאו"ם קבעו הלכה בתור עיקרון, עיקרון עליון, שירושלים צריכה להיות 
בינלאומית. מה הם עשו כדי להבטיח את זה וכדי להגן על המקומות הקדושים - זו 
שאלה אחרת. והיפוכו היה אצל הערבים. הם היו מוכנים לוותר לאו דווקא לאו"ם 
כי אם לנו. אבל גם אם נניח, בכל זאת, שמנצח הרעיון של ירושלים בינלאומית, 

שהרי לפי החלטת 29 בנובמבר הגליל המערבי, לרבות כל אזור החוף מעיבורי עכו ועד ראש   7
הניקרה, לא נכלל במדינה היהודית.

של הסוה"י, שמ"ש עמד בראשה מאז 1933 עד קום המדינה.  8
במאמר המערכת של "הארץ" 11.6.1948 נאמר: "הניסיון של או"ם למנוע קרבות בירושלים   9
ע"י שלטון בינלאומי נכשל כישלון חרוץ. עובדה זו מעלה מחדש את המישאלה שירושלים 

העברית תוכלל בצורה זו או אחרת בשטח השיפוט של מדינת ישראל".

הגליל המערבי צריך להינתן ליהודים. אבל אין, כמובן, לסמוך על זה ביותר.
אשר לאמריקה. בכל מיני צינורות מכחישים לנו הכחשות נמרצות שיש איזו 
עם  יחד  אבל,  הגבולות.  מבחינת  חשבוננו  על  אנגליה  ובין  אמריקה  בין  קנוניה 
זה, גם מצד אמריקה מתחילים לתהות על הקנקן בעניין זה, בשאלת איזה תיקוני 
גבולות שיכולים להביא לידי שלום. בשיחות עם אנשים אמריקנים מתוך הצבא, 
שאינן מחייבות את הממשלה לכאורה, באשר אין אלה נציגים רישמיים שיש להם 
איזו סמכות דיפלומטית והמבטאים את עמדת הממשלה, אבל הן מאלפות מאוד 
מפני שהן מגלות טפח מהמחשבה האמיתית המתנהלת מאחורי הקלעים, מתברר 

שיש דאגה ממשית שמא נכה את הערבים מכה יותר מדי חזקה.
הם  מדוע  לנו  שאמרו  בנימוקים  דפרטמנט",  ב"סטייט  בשיחה  גם  אומנם, 
לא יכולים לעת עתה לתת לנו הכרה "דה יורה" - מפני זה אינם יכולים לאשר 
לעת עתה ציר, אלא משלחת ובראשה נציג מיוחד - היו שני נימוקים. אחד, אם 
הכרה "דה יורה", הרי צריך לדעת באיזה גבולות, ולפי מצב הדברים והתפתחותם 
במלחמה, נאמר לנו: "מחר אתם יכולים להיות בשערי עמאן, אם כן, אין כל 
בייחוד אחרי ההפצצה של עמאן6 החלו  29 בנובמבר[".  גבולות  ]לקיום  ערובה 

חששות רציניים מאוד.
שנית, ]אמרו לנו:[ "צריך לראות איך אצלכם ההסדר הפנימי, בעניינים שלכם 
מי מכם הקובע, אלה שהם יותר למערב או אלה שהם יותר למזרח? בקיצור נמרץ, 
מוכנים  לא  אנחנו  אז  ועד  שלכם?  המועצות  בתוך  אצלכם  הקומוניזם  מעמד  מה 
למהר ולהכיר בכם ולהתחייב על הכל". זאת אני אומר על מה שנאמר מפי איש 
ה"סטייט דפרטמנט". אבל בשיחה שציינתי, שהיא פחות מחייבת אבל הרבה יותר 
מאלפת, באה המחשבה המקורית "שאסור להניח לכם להכות מכה יותר מדי אנושה 
את הערבים". מדוע? מפני שזה יכול להרוס את המשטרים הקיימים, והמשטרים 
הקיימים משמשים טריז בפני הבולשביזם. אם משטרים אלה יפלו - מי יודע מה 
יבוא במקומם בעולם הערבי? אז זה חוזר לתוהו ובוהו ואין כלל לראות מראש את 
הדבר הזה. צריך אפוא לדאוג לקו הגנה בפני הסובייטים, ואתם יכולים על ידי עצם 
המכה החזקה שתתנו להרוס את הקו הזה. זאת אומרת, בשעה שאנחנו היינו קצת 
מוכים, אז אוי היה לנו כשאנחנו מוכים. כשאנחנו התחלנו להכות - אז שוב אוי לנו 

כשאנחנו מכים, בין כך ובין כך - אוי לישראל...
ויש  חיצונית  טריטוריאלית  שאלה  יש  רציניות.  שאלות  מתעוררות  בשבילנו 
שאלה טריטוריאלית פנימית. השאלה הטריטוריאלית החיצונית היא: אנחנו עומדים 
על גבולות כ"ט בנובמבר או לא? וזה מבחינה חיובית ושלילית. זאת אומרת, אנחנו 

"הודעה רשמית מתל אביב מסרה: חיל האויר הישראלי הפציץ בלילה שעבר מטרות צבאיות   6
ברבת–עמון ופגע כמה פגיעות ישירות" )"הארץ", 2.6.1948(.
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ההפוגה והובלת מזון לירושלים

סעיף א': אינפורמציה על המצב

השר מ. שרתוק:  ברנדוט בא אתמול לתל אביב והיתה שיחה בינינו. את עיקרי 
ברור  הסדר  שאין  זמן  שכל  לו,  הודעתי  ]בעיתונות[.  לפרסום  מסרתי  הדברים 
איתנו ביחס לכללים שהוא ינקוט בהם בהגשמת ההפוגה, איני יכול לתת הוראות 
לאנשינו במקומות בדבר שיתוף הפעולה ביניהם לבין משקיפי או"ם. הצעתי לו, 
כל  את  נברר  יסודית שבה  לישיבה  אלינו  יבוא  בשמו,  איש שפועל  או  שהוא, 
הסידורים. בשיחה הוברר, כי הממונה מטעם הרוזן על מנגנון הפיקוח יהיה הקולונל 
בונדה,2 שיהיה כפוף לו במישרין, והוא הבטיח לשלוח אותו. ברנדוט בכלל סבור, 
שאת עניין ההפוגה הוא כבר גמר ויש בדעתו למסור את ההשגחה עליה לאחרים, 

ואת עצמו יקדיש לפוליטיקה גבוהה, למשא ומתן בשאלה המדינית.
היום, לרגל עניין מיוחד שטיפלנו בו בקשר לאונייה הטעונה מכוניות משא, 
היה אצלי אחד המפקחים על הנמלים, קפטן פילנדר, והמקשר מטעם המזכירות 
הכללית רידמן. אמרתי להם שוב, שתהיינה אי–נעימויות אלא אם כן יבואו איתנו 

בדברים ונקבע כללי התנהגות. אז תימסר הוראה.
הם אמרו, שרוב המשקיפים עדיין לא הגיעו ובונדה עודנו בקהיר, אבל הבטיחו 
שהוגשו  תלונות  מלא  מכתב  איתו  להביא  צריך  בונדה  בואו.  את  שימריצו  לי 
לרוזן ברנדוט בקהיר בליל שבת מטעם מזכיר "הליגה הערבית", המאשים אותנו 
כאילו  התאוננה  עבר–הירדן  ממשלת  לפחות.  מקרים  בארבעה  ההפוגה  בהפרת 
הפרנו את ההפוגה בכמה מקומות: בשיח' ג'ראח נהרגו ביום שישי בערב חיילים 
של ה"לגיון הערבי" מכדורי צלפים יהודים. באותו ערב נורו שני אזרחים ערבים 
מבנייני "הדסה" ]על הר הצופים[ בירושלים ואחד נהרג. ממשלת סוריה התאוננה, 
ששלשום בלילה חג מטוס שלנו מעל דמשק מתוך ניסיון לזרוק פצצות על העיר. 

אנחנו שולחים מכתב שבו אנו מונים את כל החטאים של הצד שכנגד.
עולים  כ–120  מהם  איש,  כ–450  "קדמה" שהביאה  באונייה  טיפלנו  אתמול 
חדשים בגיל צבא, זאת אומרת מבני י"ח עד מ"ה. אמרו לנו לשלוח אותם למחנה, 
עדיין אין להם מנגנון של משמר, ועד שיהיה להם נצטרך לשמור על האנשים 

במחנות ולהיות אחראים להם.

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: א', ב', ה'.  1
קולונל תֹורד בֹונֶדה, איש צבא שבדיה.  2

ומנצח ממש, כי אז שאלת הגישה שלנו לירושלים מופיעה עכשיו באור אחר לגמרי 
נוכח  ובייחוד  הניסיון,  ועם הטעם המר של  הניסיון  ולאור  קודם.  הופיעה  מאשר 
העובדה שאנחנו כיום שולטים בפועל ממש שליטה צבאית על פס של טריטוריה 
מתל אביב בואך ירושלים ללא כל חציצה של שליטה ערבית - אומנם זה לא פס 
ישר, הוא קצת עקום, זו קשת, אבל זה ישנו, הוא קיים, והוא לא בא כתוצאה מזדון 
לבנו הרע, כי אם נוצר תחת עקת הברזל של הכרח מר מאוד, ודבר זה התממש, הוא 
בידינו עם ההפוגה. אנחנו לא עשינו את הדבר הגדול שנשאנו את נפשנו אליו - 
זה כיבוש לטרון וטיהור כל מרחב עמק איילון עם הגבעות הכותרות אותו - אבל 
אנחנו בכל זאת עשינו דבר גדול אחר, על ידי כך החלשנו את ההתקפה על ירושלים 

והעמדנו טריז בפני התקדמות הערבים לתל אביב וריתקנו את כוח האויב, 

חסר המשך במקור.
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סעיף ב': תוכנית פעולה לזמן ההפוגה

את הדיון בסעיף זה פתח ב"ג והציע תוכנית פעולה בת 5 סעיפים. אחריו דיבר מ"ש.

השר מ. שרתוק:  אני רוצה למסור אינפורמציה בנוגע לירושלים. היו כמה שיחות 
ג'וזף, שמינינו אותו, לפי בקשה מיוחדת  בירושלים, בעיקר לברנרד  לאנשינו 
של ברנדוט, למקשר הראשי שלנו בעיר עם ועדת הקונסולים,4 שברנדוט ייפה 
ג'וזף עשה דבר אחד  זו.  כוחה לדון עם שני הצדדים על בעיות העיר בתקופה 
חשוב: הוציא מראשו של ברנדוט את המחשבה הפסולה, שבאה לידי ביטוי בנוסח 
הרישמי של תנאי שביתת הנשק, שצריך לשמור שכמות המזון בתום ההפוגה לא 
תהיה גדולה מכמות המזון שהיתה בירושלים לפני ההפוגה. הוא הסכים להסתלק 
מזה וקיבל את הנחת יוסף שדרושים שני נתונים: אל"ף, מה האוכלוסייה שצריך 

להזין אותה; בי"ת, מהי מנת המזון הנורמלית בימים כתיקונם.
בנוגע לגודל האוכלוסייה, נקט ג'וזף מספר של 114 אלף נפש, כולל יהודים 
רבים שנתקעו בירושלים ולא יכלו לשוב, ואנשי צבא. אבל נתעוררה מחלוקת 
שהדרך  טען,  ג'וזף  שלנו.  החדשה  הדרך  בשאלת  בייחוד  הכבישים,  בשאלת 
הסטטוס  הפרת  מהווה  היא  ואין  מזון  בה  מובילים  שאנחנו  שלנו,  היא  הזאת 
קוו. הצד השני טען, שאם יש ביקורת, צריכה היא לחול על שתי הדרכים גם 
יחד, והכמות הכללית של מזון אינה יכולה לעלות על הכמות שיקבעו אותה 
כדרושה לכלכלת העיר בימי שלום. בשיחה שהיתה לג'וזף איתו שלשום דובר 
כאילו הוא יגמור איתי בשאלה זו. כיוון שברנדוט לא עורר את השאלה, לא 
עוררתיה אני, משום שאנחנו רוצים להרוויח זמן ולהוביל בינתיים מזון בכביש 

זה ככל שנוכל.
בינתיים נמשכו השיחות שם עם ועדת הקונסולים. הם רצו לקבוע תחנת ביקורת 
בשער הגיא. ג'וזף הסכים שתהיה ביקורת מטעם מפקחי או"ם בשער הגיא לגבי 
המזון שיועבר בכביש, אבל לא לגבי מזון שיועבר בדרך החדשה. הם עמדו על כך 
ואמרו, שאם תעבור שיירה את שער הגיא בלי ביקורת, הם יראו בזה הפרת ההפוגה 
מצידנו. העניין הוא, שיש כבר שתי דרכים אלטרנטיביות, או אפשרות של שתי 
דרכים אלטרנטיביות ]המתפצלות מ"דרך בורמה"[: דרך אחת המתחברת עם הדרך 
הראשית בשער הגיא ודרך אלטרנטיבית המתחברת עם הכביש מצפון לשער הגיא. 
אני מבין,  ירושלים. מכאן  ביקורת בכניסה לעיר  הציע להם לקבוע תחנת  ג'וזף 
שהוא הסכים בסופו של דבר לכך שגם המזון שאנחנו מביאים בדרך שלנו תחול 

עליו ביקורת.

על הוועדה ר' עמ' 57 הע' 3.  4

היום הגיעה אונייה שהביאה מטען של כ–300 מכוניות משא. האונייה הזאת 
כיוון שהשלטונות3 לא הרשו לפרוק את מטענה,  הגיעה ביום ההפוגה לחיפה. 
הפליגה לתל אביב. המשקיף הראשון מטעם או"ם שביקר באונייה הביע דעתו, 
שמטען זה אינו נחשב חומר מלחמתי, אולם מסר דין וחשבון לממונה עליו, קפטן 
פילנדר, והלה ביקש לעכב את הפריקה עד לקבלת הוראה מוסמכת. הוא ביקר 

באונייה וראה את כל המטען.
היה נשק על המכוניות".  "לא  שאלתיו אם ראה נשק על המכוניות? אמר: 
שאלתי אם מצא איזה סידורים להתקנת נשק על המכוניות - "לא", אמר, "לא 
מאוד  "קל  הוסיף:  אבל  המכוניות",  על  נשק  להתקנת  סידורים  שום  מצאתי 
להתקין נשק". "האם מה שאתה אומר, שקל מאוד להתקין נשק, זה חל על כל 
לומר,  כוונתך  "האם  המשא".  מכוניות  כל  על  חל  זה  "כן,  המשא?"  מכוניות 
שבמשך תקופת ההפוגה לא תיכנסנה מכוניות הובלה רגילות למדינת ישראל? 
יש צי גדול של מכוניות בארץ, אבל הצי איננו מספיק, כי הארץ בכללה אינה 
משופעת באמצעי הובלה. תנאי מלחמת העולם וקשיי היבוא שנבעו מהם, הביאו 
לידי מחסור חמור באמצעי הובלה. ואין להתעלם מהעובדה שגם מסילות הברזל 
אינן פועלות עכשיו". "כן", אמר, "אבל כאשר מביאים בבת אחת שלוש מאות 

מכוניות, זה מיטיב במידה ניכרת את המצב".
אמרתי: "האם אתה יודע, שההובלה מאורגנת באופן קואופרטיבי ושמזמינים 
מכוניות בסיטונות? בימים כתיקונם, זאת אומרת, לפני ההפוגה, צריכים היינו 
להחרים מכוניות ולהוציא אותן מבניין וממסחר ומהובלה בנמלים, כדי להשיג צי 
של מאתיים מכוניות למשלוח מזון לירושלים. האם הכוונה היא, שגם בזמן ההפוגה 

עלינו להחרים מכוניות ולשתק את ההובלה כדי להביא מזון לירושלים?"
הרגשתי שההגנה שלו מתמוטטת. הוא חזר ואמר לי: "אינני אומר שזה אסור, 
אבל חייב אני לשאול לדעת הממונים עלי. אם תנסח את הדברים האלה, אעביר 

אותם באופן רשמי". אם כן, עניין המכוניות עומד עכשיו בתיקו.
כפי שקראתם בעיתונות, יוצא ברנדוט עוד היום לרודוס, שם ינוח יום אחד 
אחרי מסעותיו המרובים. מחר יהיה בקהיר ויבלה שם יומיים בשיחות מוקדמות עם 
נציגי הממשלות הערביות, המתכנסים שם בימים אלה לישיבת הוועדה הפוליטית 
של ה"ליגה הערבית", כדי לתהות על קנקנה. ביום ה' הוא מתעתד לבוא לתל 
אביב ולשהות כאן יומיים, ואז יבקש לשוחח איתנו שיחות מוקדמות וכלליות. 
ידוע שהוא אינו מביא איתו שום תוכנית ואינו פותח בשום תוכנית, רק מברר את 
האפשרויות. בשבת ישוב לאי רודוס בו קבע את מקום מושבו. לא מן הנמנע אפוא 

שבשבוע הבא נוזמן אליו ומישהו מאיתנו יצטרך לנסוע לרודוס.

הצבא הבריטי החזיק בנמל חיפה עד 30.6.1948.  3
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שאין כל חשש לסכנה שנהיה מּוצאים מבירור השאלה הארצישראלית, וחשש 
והבדיקה  המשלחות  בדעת  נמלכנו  החלטתכם.  על  להשפיע  צריך  אינו  זה 
שלנו גילתה, כי המשלחות: האמריקנית, הסובייטית, הקנדית, הצרפתית, 
אבל  המדינה.  להזמנת  התנגדות  כל  מצידן  אין   - והבריטית  הקולומבית 
מועצת הביטחון מתאספת עכשיו בנשיאות נציג סוריה אל–ח'ורי והוא לא 
עם  רק  ייווצר  הזה  האילוץ  ישראל.  מדינת  את  להזמין  נאלץ  עצמו  יראה 
יצירת חלל על ידי זה שהסוכנות ]היהודית[ תוציא את עצמה. לכן הצעד 
הראשון מוכרח להיות הסתלקות הסוכנות. אחרי זה יכולה לבוא יוזמה מצד 

אחד מחברי המועצה, שמוכרחה להביא את המועצה לידי הזמנת ישראל.

אבן מוסיף, שכתב הסמכות שלו בקונטקסט זה איננו מספיק. צריך לטלגרף 
למזכיר הכללי ולהודיע, שהממשלה הזמנית של ישראל מקבלת מראש למטרת 
בירור הסכסוך הזה, את ההתחייבויות המוטלות על כל חבר של האומות המאוחדות 
- )השר א. קפלן: מחר עומדת להתקיים ישיבה של הנהלת הסוכנות בהשתתפות 
החברים מירושלים. אם העניין סובל דיחוי עד מחר, הייתי מציע שלא נחליט מבלי 
קשה(  פגיעה  בזה  יראו  הם  דעתם.  לחוות  האפשרות  את  ההנהלה  לחברי  לתת 
לה  שותף  שאני  סכסס,  בלייק  החברים  הרגשת  אבל  זה,  לשיקול  מבין  אני   -
באופן חריף, היא שכל יום חולף וכל ישיבה נוספת של מועצת הביטחון, שבה 
אנחנו מופיעים כסוכנות של מדינת ישראל ]צ"ל: ארץ–ישראל[, עוקר עוד לבנה 
במלחמה שלנו על מעמד המדינה. בידו מודיע בפרלמנט הצרפתי: "אין כל שאלה 
פקטו'".  'דה  שלטון  יש  אם  מאוד  מפקפקים  יורה',  'דה  ]ישראלי[  שלטון  של 
מיניסטר החוץ השווייצרי מודיע בשיחה עם נחום גולדמן: "ייתכן שנהיה אחרונים 
להכיר בכם. אנחנו נכיר בכם כשהבעיה תחדל להיות בעיה" וכולי וכולי. אבל 
כשאנחנו יושבים במועצת הביטחון ויש לנו אפשרות להופיע שם כנציגי מדינה, 
וכל אחד יודע זאת, אנחנו משהים את הדבר ומתמהמהים ואומרים: "לא, מותר 

לנו להופיע כסוכנות!"

לאחר דיון קצר, התקבל הנוסח שהציע השר בנטוב: הסוכנות היהודית תודיע שהיא 
רואה את הממשלה הזמנית כנציגות המתאימה של מדינת ישראל.

המשך דברי מ"ש, 18 שורות, נמחקו בידי צנזור ארכיון המדינה. בהמשך לדברי מ"ש 
התנהל דיון. השר ברנשטיין טען שהקו המדיני של הממשלה אינו ברור והציע שישיבת 
בנושא  דיון  לנהל  הציע  בנטוב  השר  ואילו  המדיני  לנושא  תוקדש  הבאה  הממשלה 

הצבאי תחילה.

השר מ. שרתוק:  אני תומך בהצעת ברנשטיין, שנקדים בירור ראשון על הצד 
הפוליטי. אני מרגיש בזה צורך רב. אומנם ביום חמישי ושישי תהיינה רק שיחות 
ראשונות עם ברנדוט, אך הוא יציג בלי ספק שאלות, ושאלות נוקבות, ורצוי לי 
בהחלט, לפני שאתייחד איתו, שיהיה חילוף דברים בין החברים כדי שאוכל לדבר 

על דעת הממשלה ולא על דעתי–אני.

מחליטים ברוב של 4:6 לקיים בישיבה הבאה בירור מדיני ואחריו בירור צבאי.

סעיף ה': הופעת המדינה במועצת הביטחון

זוכרים אתם את המסקנה שנתקבלה ברוב בפעם הקודמת,5  השר מ. שרתוק:  
על פי הצעת רמז, שאנחנו נהפוך את הסדר: תחילה תבוא בקשה חיובית לקבל 
אם  הביטחון.  במועצת  ארץ–ישראל  על  הדיונים  בעת  ישראל  ממשלת  הופעת 
הצעה זו לא תתקבל, תודיע הסוכנות שהיא מוכנה לוותר על מקומה אם יסכימו 
את מהם  קיבלתי  זה.  על  חולקים  סכסס  בלייק  אנשינו  הממשלה.   לנציגות 

המברק הבא:6

 להלן דעת רובינסון ועליאש7, אשר החתום מטה, אבא אבן, מצטרף אליה: 
הדרך שמציעה הממשלה אינה מביאה בחשבון את המצב המשפטי והעובדתי. 
לפי סעיף 32 של מגילת האומות המאוחדות חייבת מועצת הביטחון להזמין 
להשתתף בבירור מדינה שאינה חברה באומות המאוחדות, אך היא שותפת 
בסכסוך הנדון. לפיכך מוכרחה המועצה לשלוח הזמנה כזאת למדינת ישראל 
בסכסוך שבין ישראל ובין המדינות הערביות. אף על פי שסדר היום הרישמי 
נוכח  ובייחוד  הדבר  במהות  ארץ–ישראל",  "שאלת  הביטוי  את  עדיין  נוקט 
משוכנעים,  כאן  כולנו  צדדים.  שני  בין  סכסוך  זהו  המתווך,  של  הצעותיו 

ר' עמ' 108.  5
המברק, מ–9.6.1948, מובא ב תלחמ"י 1, מס' 170.  6

מרדכי עליאש )1950-1892(. נציג ישראל במועבי"ט ובגופים אחרים של האו"ם, מאי-יוני 1948.   7
אח"כ נציג וציר ישראל בבריטניה.
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שהוא הרוח החיה והרעה נגדנו בכל מכונת ה"פורין אופיס". ממה שאומר אבן, 
לכפור  מנסים  ואינם  ישראל  מדינת  בקיום  מודים  הם  כזאת:  תמונה  מצטיירת 
זו כעובדת מוצא. אבל  ואינם מתארים להם הסדר בלי התחשבות בנקודה  בה, 
אצלם מנוי וגמור לעשות הכל כדי להביא לידי הסדר והשכנת שלום בארץ, כי 
אז הם יכולים להיות ידידים ליהודים ולערבים. הם בטוחים, כי לאחר שהם יכירו 

במדינת ישראל תרדנה עלינו הכרות כגשם נדבות.
ובכן, ישנה שאלה טריטוריאלית והאפשרות שצייר ּבילי, אומנם לא בדברים 
מפורשים, היתה שונה. הוא השווה את מעמדנו בגליל המערבי למעמד הערבים 
בנגב. "כשם שאתם שולטים בגליל המערבי", אמר לנו, "כך המצרים שולטים 
בנגב. על כל שליטתכם במקום ]בגליל[, נמצאים שם כפרים ערביים. כך, עם כל 
שליטתם של המצרים בנגב, אינם נוגעים ביישובים שלכם לרעה". זאת סוגייה 

אחת. מזה משתמע משהו.
אותה גזרה שווה הוא לומד בין חיפה ובין ירושלים. לגבי ירושלים הוא אומר 
שעבדאללה, בכל זאת, צריך להיות בירושלים ולחלק היהודי של ירושלים צריך 
זאת או אחרת למדינה היהודית בלי  לתת מעמד מסוים, שיקשור אותו בצורה 
שיופקע מירושלים שתחת עבדאללה. וכשם שהערבים בחיפה מוכרחים להתפשר 
עם השלטון היהודי ועם עובדת היות חיפה חלק ממדינת ישראל, כך היהודים 
בירושלים, או החלק היהודי של ירושלים, יצטרך להתפשר עם שלטונו הכולל 

של עבדאללה בירושלים.
הוגד לו, שהוא מדבר הרבה הבלים וכי אין לכרוך את כל הדברים האלה. בינתיים 
ביררתי לעצמי את המצב המדויק בנגב. ישבתי שעה ארוכה עם מפקד הנגב3 לא 
כדי לבדוק אילו מיבצעים נעשו או לא נעשו, אלא מה המצב כיום. קיבלתי ממנו 
הסברה כזאת: אחרי כיבוש מחנה עסלוג', יש כיום בכל השטח של הנגב הישראלי, 
זאת אומרת בכל השטח שמדרום לנקודת ההצטלבות, רק נקודה אחת, שאוחזים בה 
המצרים. והנקודה הזאת - זה לא יישוב וזה לא כפר ולא תחנת משטרה, אלא זוהי 
הצטלבות דרכים, פרשת דרכים מסוימת, בחלק הצפוני של השטח הזה, שהמצרים 

תפסו אותה ברגע האחרון לפני הכרזת ההפוגה.4
המפקד מתאר את הדבר כך: הם יכלו לעשות זאת רק מפני שהיו בטוחים 
שאנחנו נקבל את ההפוגה. לכן הם עשו זאת ברגע האחרון בלי שהיה סיפק בידינו 
לגרשם משם. אילו היה לו אותו הביטחון לגבי המצרים שיקבלו את ההפוגה, יכול 

נחום שריג. ממייסדי קיבוץ בית השיטה. הצטרף לפלמ"ח ב–1941.  3
מדובר בהצטלבות כביש צפון-דרום ממסמייה לניר–עם עם כביש מזרח-מערב ממג'דל לבית   4
"צומת  וגם  "הצומת"  כונה  זה  אסטרטגי  צומת   .131 מישלט  שולט  שעליה  וחברון,  גוברין 
חוליקאת" על שם הכפר הערבי חוליקאת שמדרום לו )לימים חלץ(, היום - "צומת גבעתי".
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קיומה של המדינה לחוד - וגבולותיה לחוד

סעיף ג': בעיות מדיניותה של ישראל

השר מ. שרתוק:  אני מבין, ששאלת מדיניותנו מתעוררת עכשיו לא מבחינה 
מופשטת ולא מבחינת קביעת קווים לאורך ימים, אלא בקשר ישיר לבעיה שאנחנו 
עומדים לפניה - השיחות שהמתווך מטעם האו"ם מנהל כבר עם הערבים ומתכונן 
לנהל איתנו. לפי התוכנית שלו הוא צריך להגיע אלינו מחר ולשהות פה יומיים 
ואחר כך לחזור לרודוס, והעולם מסביב מניח שאנחנו נוזמן לרודוס לשיחות. ואז, 

בלי ספק, תעמודנה השאלות המנסרות עכשיו לגבי העתיד הקרוב.
השאלה העיקרית שמתעוררת בפנינו איננה, כמובן, שאלת קיומה של המדינה, 
שאיננה בגדר שאלה בשבילנו. זוהי עובדה ניצחת, שאנחנו נשענים עליה ואיננו 
מעלים על הדעת שמישהו ינסה ברצינות לכפור בה, או שעצם קיומה או המשך 
התפתחותה והתבצרותה של ההוויה הפוליטית הזאת יעמדו לדיון. אך בזה עדיין לא 
נפתרו כל הבעיות. קיומה של המדינה לחוד, והממדים הטריטוריאליים המדויקים 
שלה - ויש לא רק שאלה של שטח, אלא צורתם של שטחים ידועים - לחוד. 
ולא זו בלבד שיכולים אחרים לעורר את שאלת גורלם של שטחים מסוימים, אלא 

אולי נהיה אנחנו אנוסים או מעוניינים לעורר שאלות כאלו.
אין כל ספק, שלא רק אנחנו וגם לא רק הערבים שקועים עכשיו בבעיות האלו. 
גם גורמים אחרים שקועים בהן. אנגליה מתעניינת בזה ויש להניח שאין הדברים 
השגריר  ובין  בווין  בין  שיחות  היו  ארה"ב.  ממשלת  של  מהתעניינותה  רחוקים 
האמריקני בלונדון. איננו יודעים את כל פרטי השיחות האלו. מה"סטייט דפרטמנט" 
הכחישו את הידיעות והשמועות שנפוצו, כאילו נעשה הסכם בין שתי הממשלות 
בענייני טריטוריה לגבינו. נאמר, שאין גם כל כוונה להיכנס לסוגייה כזאת. אף על 
פי כן, גם בקרב האמריקנים נתעוררו שאלות טריטוריאליות, ונשאלנו אם אנחנו 
עומדים על הגבולות ]של תוכנית 29 בנובמבר[ במובן זה שאנחנו מתחייבים להסתפק 

בהם ולא לחרוג מהם, וגם מתוך זה שלא נסכים לשום שינוי ותיקון בהם.
לשיחה  בעיקר  כוונתי  ברורים.  יותר  דברים  נאמרו  האנגלים  עם  בשיחות 
שהיתה לשליח שלנו בלייק סכסס עם השליח של ה"פורין אופיס", מיסטר ִּביִלי,2 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: ג', ח'.  1
הרולד בילי. מומחה לענייני א"י במחלקת המזרח של משרד החוץ הבריטי. יועץ לשר החוץ   2

ארנסט בווין ולמשלחת הבריטית לאו"ם.
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וכולי. דל"ת, ברית כללית שמאחדת יחד את שלוש  גישה למקומות הקדושים 
אלה: המדינה היהודית, המדינה הערבית וירושלים הבינלאומית לחטיבה כללית 
אחת ושומרת על ידי כך את אחדות הארץ ואת זיקת הגומלין בין החלקים האלה. 

זהו הדבר שהסכמנו לו.
אם ליטול את עניין הגבולות והברית הכלכלית, צריך לקבוע באופן מיוחד 
שיש זיקה הדדית בין שני אלה. הסכמנו לברית כלכלית מתוך הנחה שזוהי ברית 
כלכלית בין שטחים מסוימים. הסכמנו לגבולות השטחים האלה מתוך הנחה שהם 
יהיו מאוחדים בברית כלכלית. אם הברית הכלכלית איננה קיימת, הרי ספק אם 
אנחנו מוכנים להסתפק באותם הגבולות. אם הגבולות משתנים, הרי ספק אם 

אנחנו מוכנים להיכנס לברית כלכלית.
של  המרובע  נכון  יותר  או  המשולש,  אותו  עם  הגליל  את  לדוגמה  ניקח 
הגליל, כפי שהיה: כל הגליל המרכזי והמערבי הוא בתוך המדינה הערבית. אבל 
הסכמנו לכך במגמה שיהיה מצורף לגליל המזרחי והשומרון. לא כן אם יהיה 

מצורף ללבנון ]ר' מפה בעמ' 13[.
בהיקף יותר רחב - אם ארץ–ישראל הערבית נשארת ארץ–ישראל ערבית נפרדת, 
אז אנחנו מסכימים לברית כלכלית אחת. אבל אם היא מסופחת לעבר–הירדן ואם 

עבר–הירדן תתאחד עם עיראק - לא חתמנו הסכם לברית עם עיראק.
יש שאלה של הבריתות הכלכליות ושל הסכמים מסחריים, אבל זוהי שאלה 
אחרת. יתר על כן, אם ברית כלכלית איננה, או השאלה היא אם אנחנו יכולים 
ברית  שתהיה  בהנחה  אלה  לגבולות  שהסכמנו  משום  אלה  לגבולות  להסכים 

כלכלית, משמע שהשאלה נפתחת על ידי כך.
לוותר  לא  אל"ף,  דברים:  שני  להשיג  יכולנו  אילו  מאוד  טוב  שהיה  ברור, 
על שעל אדמה מהגבולות של כ"ט בנובמבר, לא לוותר על שום עמדת מפתח 
שהגבולות מבטיחים לנו. בי"ת, להוסיף על הטריטוריה הזאת את אותם החלקים 
שכבשנו ולא סתם מתוך שאיפה לתפוש טריטוריה, אלא תחת לחץ של הכרח מר. 
זאת אומרת, אותם החלקים שהניסיון המר הוכיח לנו, שאנחנו מוכרחים להיות 

שליטים בהם כדי לאפשר למדינה את הגנתה ואת ההגנה ליישוב היהודי.
בזה אני מתכוון לשניים או לשלושה חלקים: חלק אחד - זהו הגליל המערבי; 
חלק שני - זוהי הדרך לירושלים; חלק שלישי - ירושלים עצמה, אם כי אפשר 
לגרוס את הדרך לירושלים עם ירושלים כחטיבה אחת. אבל אפשר גם להפריד 
בין שני אלה - )פ. ברנשטיין: ויפו?( - גם בעיית יפו קיימת - )דוד בן–גוריון: גם 

בעיית בית–שאן קיימת(.7
מילים אחדות על הגליל המערבי. נדמה לי, ששאלת עתידו של הגליל המערבי 

בית שאן נכבשה ב–13 במאי.  7

היה גם הוא לעשות דבר שכזה. לו לא היה הביטחון ובזה היתה ידם על העליונה. 
זאת היתה בעיה צבאית שעומדת להכרעה בפני המתווך, מבחינת ההפוגה, אך 
מבחינה גיאוגרפית זוהי הנקודה היחידה שנמצאת בשליטתם בכל הנגב הישראלי. 
כן,  יתר על  היהודי.  הנגב  רגל[ מצרית ברחבי  ]דריסת  כל פרסה  אין  זה  זולת 
קבוצה גדולה של כפרים ערביים בחלק הצפוני של הנגב הישראלי נטושה. שבטים 
]בדואים[, בדרך כלל, נשארו, אבל הם כורתים שלום איתנו והביעו ברובם כניעה 
ואין להם שום יד במלחמה. וודאי שאין להם שום יד בשלטון. ההתקדמות המצרית 
היתה  תחילתה  הברזל.  ומסילת  הכביש  בין  החוף  לאורך  צר  פס  לאורך  היתה 
משטרה,  תחנות  כמו  למצרים,  האנגלים  ידי  על  נמסרו  המפתח  שנקודות  בזה 
מחנות, תחנות רכבת, שדות תעופה וכולי. הם בהתקדמותם לא חרגו מהטריטוריה 
הערבית. לעומת זה, אנחנו פעלנו כל הזמן בתחום הטריטוריה הערבית וביצענו 
מיבצעים תוקפניים בתחום הזה. היתה לנו שם תנועה, לא תנועה חופשית, כי 
היה להם ציוד כבד ואווירונים. לעומת זה, בגליל המערבי, זאת אומרת הרצועה 
לאורך החוף, שהוא כולו באופן רצוף מעכו בואך ראס אל–נקורה כלול בשליטתנו 
הגמורה, הצבאית והאדמיניסטרטיבית. המצב הוא כזה: הכפרים הערביים ברצועה 
הזאת, מבחינת האוכלוסייה, אינם קיימים. בעכו נשארה שארית קטנה של היישוב 
הערבי. מכאן, שאין כל השוואה. אבל הצגת העניין בצורה כזאת על ידי ּבילי 

אומרת ברור לאן מועדות פני הדברים.
בשלב מסוים אנחנו התחייבנו כלפי העולם הבינלאומי על הסדר מסוים - ההסדר 
של ה–29 בנובמבר. נתנו את הסכמתנו החלקית והמפורטת על הסדר מסוים ועכשיו 
שואלים אותנו, ושאלו אותנו באנגליה ובאמריקה: "האומנם אתם מסתלקים מזה? 
והלא אתם מועלים בהתחייבות!" נדמה לי שצריך להיות ברור, וכך דיברתי במסיבת 
עיתונאים5 והצעתי לחברים להתנבא באותו הסגנון: ההחלטה של ה–29 בנובמבר זהו 
הסדר שהוא מצורף מכמה נקודות, שכולן יחד מהוות חטיבה אחת. כאשר היה סיכוי 
שהחטיבה הזאת כולה תוגשם - הסכמנו לה. ואם זה יכול להיות מוגשם, לא נחזור 
בנו מהתחייבותנו. אבל בשעה שחלים שינויים ואם משתנה יסוד אחד או אחר של 

ההסדר, הרי אנחנו חופשיים ואז יש דיון מחדש על העניין.
ארץ–ישראל  מסוים של  בחלק  יהודית  מדינה  אל"ף,  הם ארבעה:  היסודות6 
ובגבולות מסוימים. בי"ת, מדינה ערבית נפרדת, לא מצורפת לעבר–הירדן וכל 
שכן לא מצורפת לסוריה, אלא מדינה ערבית פלשתינאית נפרדת, בשטח מסוים 
של ארץ–ישראל ובגבולות מסוימים. גימ"ל, ירושלים בינלאומית, ירושלים שיש 
בה משטר בינלאומי יעיל של יסודות מסוימים שמבטיח שיוויון, שמבטיח חופש 

מסיבת העיתונאים התקיימה בתל אביב ב–9.6.1948. ר' עמ' 121-120.  5
של החלטת ה–29 בנונמבר 1947.  6
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מוכן להתפשר בעניין זה אם יש מאחוריו כוח שאפשר לסמוך עליו. אינני חושב, 
לשם  מלחמה  קידשו  שהערבים  כיון  כן,  על  יתר  מראש.  לוותר  חייבים  שאנחנו 
שלטונם בירושלים, וכיוון שהם יודעים עד כמה הערבים אינם יכולים לכלכל את 
המחשבה על ירושלים בינלאומית, הייתי רוצה להביע סברה, שאם הערבים יעמדו 
בפני ברירה חריפה - או להתפשר עם ירושלים בינלאומית או להתפשר עם ירושלים 
מחולקת בינם ובין יהודים - רבים מהם יבחרו בחלוקה מאשר להסכים שירושלים 
ויכול  לירושלים,  בנוגע  איך שתיפול ההכרעה בתוכנו  מידם. אבל  לגמרי תוצא 
להיות ששיקול הדעת שלנו בסוף יאמר שמותר לנו להסכים לירושלים בינלאומית, 
רואה אני את העתיד כך שאין אנו יכולים להסכים בשום פנים ואופן שמעמדנו 
בירושלים יכול להיות מובטח - גם בירושלים בינלאומית - אם בין ירושלים ובין 
מדינת ישראל יהא חוצץ שטח רחב של ריבונות ערבית כמו שזה נתון בתוכנית של 
כ"ט בנובמבר. דבר זה לא ייתכן. יש לנו ניסיון מר וברור מאוד, ניסיון שהעולם 
כולו נתן לו מקום. אנחנו כבשנו לנו את השליטה על פס רצוף מתל אביב ועד 
רוממה, לא בקו ישר - שום פס איננו בקו ישר בטבע - אבל הוא רצוף. פינינו אותו 
מערבים - )ד. בן–גוריון: עד תלפיות!( - אינני בטוח אם נחזיק דווקא עד קטמון או 
בשכונת בקעה או בשכונה היוונית. אני מוכן להחזיק אם אפשר. אבל לא אלחם על 
כך. לא כך הדרך אל ירושלים ממערב. זה קובע את נפש העיר ירושלים. זה אחד 

השינויים הטריטוריאליים שאנחנו מוכרחים לעמוד עליו.
כמובן, היה טוב ויפה אילו יכולנו להחזיק בכל הגבולות של כ"ט בנובמבר 
ועוד להוסיף עליהם את התיקונים ההכרחיים האלה. אבל עלינו להיות מוכנים 
לקראת מצב שיוברר שדבר זה איננו ניתן. היות ומתנכלים לשטחים ידועים של 
המדינה היהודית, יתכן שנעמוד לפני שאלה של תיקונים על ידי חילופין. וההצעה 
הראשונה לחילופין היא הנגב הדרומי ובגליל המערבי. אינני רוצה לקבוע בזה 
שום מסמרות, ואינני חושב שאנחנו נתבעים לקבוע מסמרות בשיחתנו הראשונה 

עם ברנדוט. אבל זוהי בעיה שחייבת להעסיק אותנו.
אני מבחין בין הנגב הצפוני והנגב הדרומי. יודע אני שיש הערכה הפוסלת את 
ההבחנה הזאת מעיקרה. אינני מומחה לענייני הנגב. עוד לפני לייק סכסס אמרתי 
שנסמוך על דעת המומחים שלנו, ליפשיץ,11 וייץ12 וכולי, והתורה שלמדתי מהם 
מיליון  כ–4  הוא  ששטחו  הנגב,  של  הצפוני  החלק  בין  חותך  הבדל  שיש  היא 
דונמים, ובין המשולש הדרומי שהוא כ–8 מיליון דונם. בעוד שבפס הצפוני בעיית 

זלמן ליפשיץ )ליף( )1900-1950(. מחלוצי הכרטוגרפיה בא"י. יועץ הסוה"י לענייני גבולות   11
בהופעותיה לפני כל ועדות החקירה מ–1936 ועד 1947.

המנדט  בימי  והכשרתה  הקרקע  גאולת  מאדריכלי  קק"ל.  מראשי   .)1972-1890( וייץ  יוסף   12
ומאבות הייעור בא"י. במלחמת העצמאות היה ממייסדי "ועדת הנגב".

היא ברירה חריפה מאוד: או שהוא יתקיים בידינו כמו עכשיו, או שאם אנחנו מוותרים 
עליו - נצטרך לפנות את היישובים היהודים שבו. בערך כך הציגו את הבעיה הזאת.8 
היהודים  היישובים  שיישארו  להניח,  הדמיון  כוח  לאמץ  צריך  שקרה  מה  כל  אחרי 
וירגישו עצמם מוגנים או בטוחים בעתידם. מבחינת ההגנה אין  ]במדינה הערבית[ 
לתאר שעכו תיהפך שוב לעיר ערבית חזקה ותאיים תמיד על חיפה. במלחמה העולמית 
הראשונה, וגם באחרונה, חוות הדעת הצבאית המומחית היתה שלשם הגנה יעילה על 
חיפה הכרחית שליטה על מוצא הליטאני לים. זה התבלט מאוד בשעה שסוריה היתה 
נחלה לאנשי "וישי". בדרך כלל לא היתה בעיה עד אז, כי לא נשקפה סכנה מהצפון. 

אבל עכשיו מהצפון נפתחה הרעה. וזה עניין חמור מאוד.
כאן נמחקו 15 שורות בידי צנזור ארכיון המדינה.

לגבי יפו שוב מתעוררת שאלה רצינית מאוד. אחרי הניסיון שהיה לנו, האם 
יכולים אנחנו להסכים להחזרת המצב לקדמותו - שיפו תשוב להיות עיר ערבית 
כאשר הסכנה בפועל היא כה גדולה? גם אז, כשהסכמנו להוציא את יפו מגבולות 
המדינה, היקשו עלינו רבים, אך היתה הנחה שכשם שהם מחזיקים את ירושלים, 
ואחרי  היה.  זה  חמישי9  גיס  איזה  רואים  אנחנו  אבל  יפו.  את  מחזיקים  אנחנו 
שחיסלנו את הפגע הרע הזה, להחזיר את יפו לסוברניות זרה, שיש להניח שתהיה 

אויבת רבות בשנים - זאת שאלה חמורה מאוד.
אינני מתאר לי שאני מחדש פה משהו אם אומר, ששאלה חמורה מאוד היא 
הדרך לירושלים. מה שקרה לגבי ירושלים, לפי דעתי, זוהי פשיטת רגל גמורה של 
אותה דעת הקהל הבינלאומית, בעיקר הנוצרית, שמתוך כבוד אליה, אולי יותר 
נכון מתוך הצורך להתחשב בה, ויתרנו על תביעתנו הראשונה להכניס את ירושלים 
למדינה היהודית ולהסכים לקבלת הדין של משטר בינלאומי בירושלים. אותו הגוש 
העצום של דעת הקהל הבינלאומית, שאיחד בו את כל האימפריה הבריטית, כל 
מדינות המערב, ארה"ב של אמריקה וכל הגוש של אמריקה הלטינית, כאשר הוא 
הוא פשט את הרגל באופן המחפיר  להגן -  נתבע  הוא  נתבע להגשים,10 כאשר 
והוא  זאת אומרת לעיני עצמו,  ביותר לעיני כל העולם,  ביותר, באופן המובהק 
בעיני  יחיד  כתריס  העברית  ירושלים  נפש  ועל  נפשנו  על  לעמוד  אותנו  הפקיר 

האיסלאם, לאחר שלטון האיסלאם במשך 400 שנה בירושלים עד לפני 30 שנה.
משקל הדרישה מאיתנו לוותר על ירושלים - פחת יותר מכל. יכולים להיות 
שיקולים אצלנו, שאנחנו צריכים להיות מעוניינים שירושלים תהיה בינלאומית. אני 

נציגי היישובים היהודיים מהגליל המערבי - ר' עמ' 127.  8
"גיס חמישי" - כינוי לכוח מרדני חשאי פנימי המשתף פעולה עם אויב חיצוני. מקור המונח   9
בדברי גנרל אמיליו מֹוַלה, מפקד הצבא הלאומני במלחמת האזרחים בספרד בשנים 1939-1936, 

שכאשר הסתער על מדריד אמר: "יש לי ארבעה גייסות, אך בעיר עצמה יש לי גיס חמישי".
את החלטת עצרת או"ם ב–29 בנובמבר.  10
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יתנכלו לזה, ואינני יודע מה תהיה התוצאה. אבל אני חושב ש"קו מז'ינו"16 שלנו 
צריך להיות על הגבול של הנגב הצפוני. השאלה הזאת צריכה להעסיק אותנו.

מלבד השאלות האלו של הגבולות, זאת אומרת של ההיקף החיצוני של שטח 
המדינה, באופן יותר פשוט ישנה שאלת עתידו של אותו היישוב הערבי שהיה 
בשטח ישראל לפני פרוץ המלחמה הנוכחית בארץ. האם אנחנו מתארים לעצמנו 
שיבה ל"סטטוס קוו ַאְנֶטה",17 או שאנחנו מקבלים את המצב כמצב קיים ונלחמים 
עליו? אם יש מלחמה בנשק, אז נילחם בנשק נגד חדירתם של הערבים ונלחמים 

עליו מלחמה פוליטית במידה שמגיעים שלבים של מלחמה פוליטית.
בתולדותיה  הערבי.  היישוב  התרוקנות   - ביותר  המפתיע  הדבר  זהו  בעיני 
של ארץ–ישראל זה יותר מפתיע מאשר הקמת המדינה העברית. הקמת המדינה 
ובהיסטוריה של העם היהודי, אך  ועצום בהיסטוריה של העולם  זה רגע כביר 
בית  ולאחר  התיישבות  של  דורות  שלושה  לאחר  בדורנו  מפתיע  דבר  אינו  זה 
לאומי יהודי ולאחר מלחמה. ומדוע זה בא? כי העולם השתכנע שהמדינה קיימת. 
את  לה  נתנו   - קיימת  המדינה  שממילא  העולם  את  לשכנע  שהצלחנו  וכיוון 

הגושפנקה.
אבל השינוי המפתיע שפתאום נתרוקן חלק שלם של הארץ מיישובו הערבי 
ובמהירות בזק כזאת, כחתף - האם יש הערכה ברורה כמה יש כיום ערבים בשטח 
מדינת ישראל? - )ד. בן–גוריון: אם יש מאה אלף, אתפלא!( - לפי דעתי, זה לא 
מוגזמים  היו  הערבים  הקודמים של  )מ. שפירא: המספרים   - אלף  ממאה  יותר 

מאוד, ואין עתה מאה אלף(.
מבחינת  שחל  הזה  השינוי  של  העצומה  החשיבות  את  להסביר  צורך  יהיה 
ופתרון  המדינה  של  המיבנה  איתנות  מבחינת  הביטחון,  מבחינת  ההתיישבות, 
בעיות סוציאליות חיוניות ומדיניות חמורות מאוד, שהטילו את צילן על כל עתיד 
יום אחד ולגרש את כל  המדינה. אילו קם בתוכנו מישהו ואמר, שצריך לקום 
אלה - כי אז היתה זו מחשבת טירוף. אך אם הדבר הזה אירע תוך זעזועי מלחמה, 
מלחמה שהעם הערבי הכריז עלינו, ומתוך מנוסה של הערבים עצמם - הרי זה 
אחד מאותם השינויים המהפכניים שאחריהם אין ההיסטוריה חוזרת לקדמותה, 
המלחמה  אחרי  ויוון,18  טורקיה  מלחמת  אחרי  לקדמותה  חזרה  לא  שהיא  כשם 
בצ'כוסלובקיה19 ובמלחמות אחרות, שחוללו שינויים מהפכניים במבנה הסוציאלי 

קו ביצורים שבנתה צרפת לאורך גבולה עם גרמניה ואיטליה בעקבות מל"ע-1.  16
המצב כשהיה קודם.  17

ב–1922 )ר' 181 הע' 5(.  18
רובו  מיושב  שהיה  המערבי,  שבגבולה  הסודטים  חבל  לצ'כוסלובקיה  הוחזר  מל"ע-2  בתום   19
בגרמנים וסופח ע"י היטלר לגרמניה ב–1938. החבל הוחזר, אך לתושביו הגרמנים הסודטים, 

שמנו כ–3 מיליון נפש, לא ניתן להישאר שם והם אולצו לעקור לגרמניה.

החקלאות היא בעיית מים, הרי במשולש הדרומי בעיית החקלאות היא לא רק 
בעיית מים אלא גם בעיית קרקע.

ההנחה היא שאין שם קרקע לחקלאות פרט לחלקים ידועים: רצועה בוואדי 
ערבה ועוד מקומות כאלה. ספק אם היה שם מעט קרקע לחקלאות, וגם מה שהיה 
נסחף. כל מה שאפשר לומר שם על חקלאות הוא שזה פרובלמטי בעתיד, בעוד 
שבנגב הצפוני שניים וחצי מארבעה מיליון דונם קרקע יצלחו לחקלאות ויכולים 

להגיע לדרגה של פריון, ושם הבעיה היא של מים.
אף על פי כן, אנחנו החזקנו בכל התוקף והמרץ במשולש הדרומי ועלה בידנו 
להבטיח אותו למדינת ישראל - זה השטח המתחיל דרומה מעסלוג'. מדוע החזקנו 
בו? החזקנו בו, ראשית כל, מפני שלא קל לוותר על שטח. כי גם 8 מיליון דונם 
של שטח, זה מרחב. גם מפני שיש סברה שיש שם עושר בתוך האדמה, ויש שכנות 
למצרים, ובעיקר מפני שזה מבטיח לנו דריסת רגל בחוף ים סוף, את אילת ולא 

רק את עקבה.13 על כל פנים, אילת העברית של העתיד.
עמדנו בעניין זה בפני התנגדות עקשנית ועיקשת של ה"סטייט דפרטמנט". לולא 
התעקשנו לא היה טעם לעשות התערבות בוושינגטון אחר כך. משהתעקשנו וכבשנו 
דעת קהל, וידענו שהמשלחת של ארה"ב מודיעה ל"סטייט דפרטמנט" שההכרה שלה 
איננה הכרה, אז ההתערבות של וייצמן אצל טרומן עשתה את שלה.14 אבל ה"סטייס 
דפרטמנט" עשה זאת בחריקת שיניים. הם טוענים, וגם האנגלים, שאנחנו על ידי 
כך תקענו טריז כלפי העולם הערבי, הפסקנו את הרציפות בין מצרים מצד אחד 
ובין עבר–הירדן וערב הסעודית ועיראק מצד שני. הם אומרים שלנו זה לא רצוי, כי 
הטריז הזה הוא ארוך וצר. הגנתו תהיה קשה. הוא רחוק מאוד מהבסיס שלנו. הערך 
של הדבר בשבילנו, לפי דעתם, ביחס לקושי להחזיק בו, מפוקפק. אנחנו מקוממים 

נגדנו את העולם הערבי על ידי כך. הם סבורים, שאנחנו צריכים לוותר על זה.
אני בטוח, שאם יתברר כי ישנה אפשרות לזכות בגליל המערבי תמורת ויתור 
על הנגב הדרומי - זאת תהיה שאלה רצינית מאוד. אני מתאר לי, שיהיו אנשים 
שיאמרו שגם החלק הדרומי של הנגב הוא חשוב לנו היום מהגליל המערבי. אני 
הנגב  את  אופן  בשום  חושב  אינני  ההיפך.  את  שיאמר  חלק  שיהיה  לי,  מתאר 
וחצי  בידינו. אינני חושב את העובדה שיש שם תריסר  כן למובטח  הצפוני גם 
נקודות לדבר שיקבע. במדינת ישראל זה עכשיו שניים וחצי מיליון דונם, אחרי 
וחצי דונם.15 בלי ספק,  ]בתוכנית החלוקה[ לאורך הגבול איזה מיליון  שלקחו 

כלומר, את חוף מפרץ אילת ולא רק את נקודת אום–רשרש, שאז כונתה בפי רבים "עקבה".  13
והמכרעת של ח"ו אצל הנשיא טרומן להכללת מפרץ אילת  על פרשת התערבותו החיונית   14

במדינה היהודת, ר' אילת, המאבק על המדינה 2ב, עמ' 405-401.
לאורך המחצית הצפונית שלאורך גבול רפיח-אילת )ר' מפה בעמ' 13(.  15
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כאן מחק צנזור ארכיון המדינה מספר שורות.
מניח,  אני  ערבית.  פלשתינה  של  חלק  שיישאר  דכולנו,  אליבא  מניח  אני 
שאיננו גורסים את השאלה ששאלו אותנו בפגישה בין קצין בריטי של "הלגיון 
הערבי" ובין מפקד של ה"הגנה", ערב המלחמה, שאז הוא אמר לנו: "איננו רוצים 
רוצים  אתם  אם  מועדות?  פניכם  לאן  לדעת  רוצים  אנחנו  אלא  בכם,  להילחם 

לכבוש את כל ארץ–ישראל - נצטרך להתנגד, ואם רק חלק - נסתדר".20
יורה":  "דה  אותנו  להכיר  אי–אפשר  מדוע  נימוקים  בשני  נימק  למשל,  לֹווט, 
"אל"ף, לא ברור מה הם הגבולות שלכם. מחר אתם יכולים להיות בעמאן, ואז צריך 
יהיה להכיר גם בזה; בי"ת, אשר למשטר - אנחנו צריכים לדעת מה מעמד הקומוניסטים 
אצלכם" - הכוונה לאחר הבחירות, זאת אומרת ש"עד הבחירות נחכה, על כל פנים. 

אחרי הבחירות נראה מה פרצופה הפוליטי של מדינתכם ואז נחליט".
לפיכך, אני מניח שאליבא דכולנו תישאר פלשתינה ערבית. ויש שאלה של 
שנוכל  חושב,  אינני  עבדאללה.  יותר ממשי - שאלת  באופן  ערבית  פלשתינה 
להטות את הדברים לצד זה או לצד אחר בעניין זה, אבל צריך שתהיה לנו עמדה 

מוכנה למקרה זה או למקרה אחר.
מתאחדת  שהיא  אומרת  זאת  עבדאללה,  נחלת  היא  הערבית  פלשתינה  אם 
עם עבר–הירדן, זאת אומרת שנפתח פס לחיבור עם עיראק. ואם פלשתינה זאת 
היא מדינה לחוד, בפני עצמה - הרי זה דבר אחר לגמרי. במקרה הראשון לא 
אותה  אבל  שהיא,  כלכלית  ברית  איזו  תיתכן  שלא  לא  כלכלית.  ברית  תיתכן 
ברית כלכלית, שאנחנו משלמים מס והמכס שייך גם להם ויש שלטון בינלאומי 
הפרק.  מן  ירד  זה  כל   - לזה  שייך  חיפה  ונמל  לזה  שייכות  והרכבות  באמצע, 
התחייבנו להתקשר עם שותף מסוים, מוכנים לשאת ולתת איתו ולבוא בדברים, 
לידי  להביא  מוכרח  זה   - לעבדאללה  הולך  זה  ואם  אחר.  שותף  עם  לא  אבל 
תיקוני גבולות. ואז שאלת הגליל - לא רק המערבי אלא גם המרכזי - תתעורר 
שוב באופן חריף מאוד מצידנו. בעצם, תוך זעזועי המלחמה, לא מן הנמנע היה 
לכבוש את כל הגליל. לולא עמדנו בפני בעיית ירושלים, אין כל ספק, שהיינו 
כובשים את כל הגליל ומאחדים את כל החלקים. אבל לנו היה חשוב יותר להגן 

לפגישה  "הלגיון",  חטיבה 1 של  גולדי, מפקד  דסמונד  קולונל  גלאב את  ב–10.4.1948 שיגר   20
בעפולה עם פקיד הסוה"י וביקש ממנו לסייע בארגון פגישה עם נציג ה"הגנה" כדי לשאת ולתת 
איתו על אי–התקפה ב–16-15 במאי, יום פלישת הלגיון הערבי לאזור הערבי של א"י. הפגישה 
התקיימה ב–2 במאי בין גולדי ומיג'ור צ'רלס קוקר מהלגיון ושלמה שמיר, שעמד לקבל את 
הפיקוד על חטיבת השריון 7, ועם נחום גולן, קצין המבצעים של חטיבת "גולני". בתשובתו 
לשאלת גולדי: "אנחנו רוצים מגע איתכם על מנת למנוע התנגשות. האם זה אפשרי?", השיב 
של  תוקפניות  מערכות  על  יחפה  לא  שהוא  ובמידה  בנו  ילחם  לא  ש"הלגיון"  "במידה  שמיר 

הערבים, אינני רואה סיבה להתנגשות" )בני מוריס, הדרך לירושלים, עמ' 148-147(.

או בהרכב האתני של אותן הארצות שהמהפכות האלו התחוללו בהן. זה מאותם 
הדברים שאין האדם מביא אותם לעולם מרצונו הוא, אבל הם מתחוללים מתוך 
התפתחות מסוימת - )מ. שפירא: רעידת אדמה( - רעידת אדמה. ויש כאן שאלה 
חייב  והוא  בראשו  ודמו  כך  לידי  הביא  התוקף  האויב  אומרים:  אנחנו  רצינית. 
שימוש,  להם  שיש  במידה  שנשארו,  והבתים  שנשארה  האדמה  וכל  בזה  לשאת 
כל זה ְשלל מלחמה שלנו, כל זה פיצוי המגיע לנו בעד דם שנשפך, בעד ההרס 
שנגרם, בעד ההוצאות העצומות שצריכים היינו להוציא לא רק בנפש אלא גם 
מוציאים  שאנחנו  המיליונים  עשרות  זה  מה  ולהתגונן.  להילחם  בשביל  ברכוש 
עכשיו? הלא אנחנו מוציאים אותם משום שהתנפלו עלינו. מגיע פיצוי בעד זה 
וזה הפיצוי הטבעי. והאנשים האלה, שהם מעמסה על המדינות הערביות - הם 

ביקשו את זה. אדרבה, יישאו בזה!
את העמדה הזאת אני גורס לגבי גוף העניין - אם הם צריכים לחזור או לא 
צירכים לחזור. אינני גורס כך לגבי סידור העניין. אני סבור, שאנחנו צריכים 
להיות מוכנים לשלם בעד הקרקע. זה לא עניין שאנחנו נקנה מכל אחד ואחד, 
אבל זו צריכה להיות שאלה של משא ומתן ממלכתי - שאנחנו נשלם בעד נכסים 
וקרקע וזה ישמש להתיישבותם בארצות אחרות - אבל הם אינם חוזרים. וזוהי 
המדיניות שלנו: שהם אינם חוזרים. ואז זה צריך להשפיע על אופי המשא ומתן 
והדיבור שלנו כלפי חוץ. איננו צריכים לעודד אנשים לחזור. הם צריכים להתרגל 
למחשבה שהעניין הזה אבוד והשינוי הזה הוא שינוי שאיננו חוזר. מתוך הנחה 
שעמדה זו תתקבל, אין להתעלם מהקשר שישנו בין שתי השאלות הטריטוריאליות: 
השאלה הטריטוריאלית הפנימית והשאלה הטריטוריאלית החיצונית, אם אפשר 
לקרוא להן כך. מדינת ישראל עם מיעוט ערבי גדול של 350 אלף, מיעוט ערבי 
לעמוד  כוחה   - ישראל  מדינת  בתוך  ביחס,  עצומים,  קרקע  שטחי  על  השולט 
בפני צמצום השטח מבחוץ יותר יפה מאשר מדינת ישראל, שהצליחה להשתחרר 
אנחנו  אם  הערבים.  של  הקרקעות  כל  את  לעצמה  וכבשה  כזה  ערבי  ממיעוט 
טוענים נגד לקיחת שטחים מאיתנו, כיוון שיש שאלה של התיישבות, ומאידך 
אנחנו משיגים את השטח הנטוש על ידי הערבים, והמדובר הוא באדמה חקלאית 

עם בארות מים - הרי זה לא פחות, על כל פנים, מהנגב.
אין אני אומר לוותר על הנגב. כי יש שאלה של קיבוץ גלויות. ואם נציל את 
שני הדברים - אז סיכוי קיבוץ גלויות נעשה דבר יותר ממשי. אני אומר, גם אם 
הדבר כרוך בסכנת צמצום של השטח הכולל, אני חושב שכדאי להשיג שטח רצוף, 
מגובש בפנים, גם אם חלילה - אני מדבר על זה רק באוזניכם ולא כלפי חוץ, ואני 
אומר דברים שלא צריך הלב להגיד לפה - נצטרך לוותר על אגפים, ובלבד שהגוש 

יהיה גוש יהודי רצוף ומאוכלס על ידי יהודים כהלכה.
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על רצונם להכניס שמה ערבים. שנית, האנגלים הודיעו, כי במידה שהם יפנו 
מחנות - הללו יעברו לרשות האו"ם עד לגמר הפינוי והם לא יכניסו לשם לא 
ערבים ולא יהודים. אבל נציגי האו"ם בארץ מודיעים, שעם גמר הפינוי הבריטי 
הם מוסרים את המקומות הללו ליהודים והם מזמינים משמרות של צבא ההגנה 
מערערים  ואינם  הזאת  ההודעה  את  קיבלו  הבריטים  עליהם.  לשמור  לישראל 
והמחנה  ההפוגה  לפני  לתוכו  שנכנסו   24,153 המחנה  את  יפנו  היהודים  עליה. 
עובר לרשות האו"ם. האו"ם אינו מכניס לשם ערבים. הבריטים מתחייבים בפני 
האו"ם לא להכניס לשם ערבים. עם גמר הפינוי, חוזרים היהודים למחנה 153. זה 

הסכם בין נציגי ועדת האו"ם והבריטים, שהמטה אישר אותו.
מה הנימוק? מדוע חשבו אנשי ועדת האו"ם למוצדק שאנחנו נסתלק מהמחנה 
הזה? משום שהם הסכימו שכל זמן שהבריטים מחזיקים באיזה שטח בארץ, עד 
רשאים  הם  פינוי,  דורשים  הבריטים  ואם  לביטחון.  אחראים  הם  הפינוי,  לגמר 

לדרוש אבל אינם רשאים לעשות כך שזה יחזק את הכוח שנגד.
ועדת הקונסולים דורשת, שכל השיירות תעבורנה דרך שער גיא ותהיינה 
תחת פיקוח, והיא גם רוצה שאנחנו נמסור לה פרטים על כך איזה מזון העברנו 
שהובאה.  המזון  כמות  על  אחריות  לקבל  יוכלו  שהם  כדי  שלנו,  בדרך  כבר 
הדבר הזה עוד לא נגמר. עדיין אין תשובה מצידנו. סבורני שיש כבר פיקוח. 
המשמרת של האו"ם בשער הגיא כבר מצויה. "הצלב האדום" יצא לגמרי מעניין 
העברת המזון. זאת אומרת, אין חסות של "הצלב האדום" אלא חסות האו"ם 
- )השר מ. בנטוב: מהו היקף ויעילות הפיקוח שכבר הוטל במקומות אחרים?( - 
אינני יודע, אין לי אינפורמציה בעניין זה - )השר מ. בנטוב: מה המצב עכשיו 
בדבר העלייה בגיל הגיוס? מה מתגבש?( - מתברר שאם באים עולים בגיל הגיוס 
)השר מ. בנטוב: כלום לא היו עדיין מקרים של ביקורת  הם נכנסים למחנה - 
עולים בעלותם על האניות?( - קיבלתי אתמול טלגרמה מאבן, שהמתווך פנה 
למזכיר הכללי וביקש ממנו לפנות לכל הממשלות חברות האו"ם ולבקש מהן 
טילגרפתי  אני  פיקוח.  לתפקידי  נציגים  מינוי  ידי  על  פעולה  תשתפנה  שהן 
לאבן, שאנחנו התחייבנו לשתף פעולה עם המתווך, אבל אנחנו רואים בפנייה 
בלבול,  שיכניס  לפיקוח  נסכים  לא  כי  ההסכם,  מן  החורג  דבר  מצידנו  כזאת 
שרירות, סבל ועוול. היום קיבלתי טלגרמה מאבן, שזה דין ודברים בין המזכיר 
איננו  שהוא  מתוקן,  בנוסח  הצעתו  את  הגיש  והמתווך  המתווך,  ובין  הכללי 
דורש מהממשלות שום מינוי מפקחים, אלא רק עזרה מצידם. אבן הוסיף, שכל 
)השר א. ציזלינג:  ידוע למתווך -  בו הסתייגות שלנו צריך להיות  דבר שיש 
העולים  עם  שעלו  הגיוס,  בגיל  האנשים  לעניין  הלב  תשומת  להפנות  רצוני 

24  מחנה צבא בריטי בתחום המובלעת הבריטית במפרץ חיפה.

על ירושלים מאשר לכבוש את הגליל. לדאבוננו, לא היה לנו כוח אדם ונשק 
מספיק בשביל כל זה יחד. מדוע היינו כובשים את הגליל? כי יש היגיון ידוע. 
של  חלק  להיות  עלול  זה  ואם  הזה.  בדבר  התיישבותי  והיגיון  הגנתי  היגיון  יש 
עבדאללה - יהיה לנו יותר קל לתקוף את זה - )השר מ. שפירא: האם אין סכנה 
שירצו להעניק שטח מהנגב גם למצרים, ושיהיה לנו שם שכן נוסף לעבדאללה?( - 
יש סכנה כזאת. שמענו שפארוק נתן את ליבו לנגב והוא בטח שיש שם נפט, ויש 

להניח שיש שם נפט, ואיננו רוצה להוציא טרפו מציפורניו.

אחרי מ"ש ניתח רה"מ ב"ג ארוכות את המצב הצבאי והמדיני. קטעים מדבריו הושמטו 
בידי צנזור ארכיון המדינה. בין השאר אמר:

דוד בן–גוריון:  החלטת ה–29 בנובמבר מתה. העניין יוכרע בכוח. השאלה הפוליטית 
עכשיו היא שאלה צבאית. מה שיש ]לנו[ בארץ, במידה שאנחנו נשארנו קיימים, 
זה הודות לכוחנו. ואם עוד מישהו מדבר איתנו וידבר איתנו מחר - זה הודות 
לכוחנו. אם לא נהיה מוכנים לחידוש המלחמה - נפסיד את המשחק הפוליטי. 

המאמץ הצבאי הוא שיקבע את הפוליטיקה שלנו.

סעיף ח': אינפורמציה פוליטית

השר מ. שרתוק:  בקשר לעניינים של הפרת ההפוגה - אין פסקי הלכה. ישנן 
שאלות. על כל פנים, לא קיבלנו תביעות בעניין זה. אנחנו תבענו תביעות ואינני 
בעיות. למשל,  יש  אך  האינצידנטים מחולקים.21  כל  גורלן. למעשה,  מה  יודע 
נניח שיש נקודה א'  והיא:  אחת הבעיות התעוררה לרגל עניין הצומת בנגב,22 
הצד  של  משלט  שהיא  באמצע,  ג'  נקודה  ויש  בידינו,  תפוסות  והן  ב'  ונקודה 
שכנגד. האם מותר לנו לנוע בין א' ו–ב', כאשר ג' יכולה לירות בנו או לא? אם 
אנחנו נעים, אנחנו מפירים שביתת נשק ואז מותר לו לירות, או שהוא מפיר את 

שביתת הנשק? וזה יכול להיות גם להיפך.
שאלה זו נתעוררה לרגל הצומת הזה, לא באשר הם תפסו את המקום, אלא 
שהם  פסק  יהיה  שאם  אומרים,  ואנחנו  בו.  לעבור  לנו  נותנים  שאינם  משום 
צודקים אז לא ניתן להם לעבוד במקומות אחרים, ששם אנחנו נהיה הצודקים. 
ויתרו  האנגלים  בהסדר.  נגמר  הדבר  בטירה,23  הבריטי[  ]הצבאי  המחנה  בעניין 

האשמות על הפרת ההפוגה הועלו ע"י שני הצדדים.  21
צומת חוליקאת.  22

היום טירת הכרמל, מדרום לחיפה.  23
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בימי ההפוגה הראשונה

הקדמת משה שרת1

ההחלטה להכריז על העצמאות ביום ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, נתקבלה 
פה אחד בישיבת מינהלת העם הזמנית ב–12 במאי. נוסח ההכרזה אושר בישיבת 
את  הצהריים.  לפני  בו  ב–14  הזמנית  העם  ובמועצת  במאי  ב–13  העם  מינהלת 
מגילת העצמאות קרא ראש מינהלת העם - ראש ממשלת ישראל הראשון - דוד 
בן–גוריון, באולם המוזיאון בתל אביב, במועד שנקבע ביום ו' ב–4 אחר הצהריים, 
שמונה שעות לפני סיום משטר המנדט. בו–במעמד חתמו על ההכרזה כל חברי 
מועצת העם. לפני ההכרזה נהפכה מינהלת העם לממשלה הזמנית ומועצת העם 

למועצת המדינה הזמנית - שני המוסדות זמניים עד לבחירות.
בהרחבה   - בדפוס  סופר  וגם  המונים  של  בזכרונם  נחרת  מאז  אירע  אשר 
ובנאמנות ובבֹוהק צבעים - על ידי אחרים. למחרת ההכרזה, בבוקר השכם, החלה 
הפלישה המאורגנת והמתואמת של צבאות ערב. מכאן ואילך, לקול נפץ הפצצות 
המצריות שהומטרו על תל אביב וטרטור המקלע שעל גג הבית, הכתיב שר החוץ 
הישראלי מברקים לעמיתיו ברחבי תבל, לבשר להם דבר תקומת מדינת ישראל 

העצמאית, לשחר לה את ידידות ממשלותיהם ולבקש את הכרתן בה.2
הקדימו  הטלגרף  סוכנויות  זו.  רישמית  לפנייה  המתין  לא  טרומן  הנשיא  אך 
את מברקי משרד החוץ. הידיעה על הכרזת עצמאות ישראל עברה כבזק את כדור 
מי שרמז בטלפון  נמצא  ו',  ביום  עוד  בוושינגטון,  מיד עם קבלתה  כולו.  הארץ 
לאליהו אילת, שהפך כהרף עין מנציג הסוכנות היהודית לנציג מדינת ישראל, כי 
אם יפנה מיד אל "הבית הלבן" ויבקש הכרת אמריקה במדינתו, תינתן ההכרה מיד. 
אליהו אילת נהג לפי הכלל "עת לעשות הפרו תורתך" ועשה את הצעד בלי לבקש 
תחילה את אישור שולחיו, ואף אומנם מיד ניתנה ההכרה ]"דה פקטו"[ - הראשונה 
בעולם - ונמסרה לפרסום בליל שבת, בחצות לפי שעון ישראל, עם סיום המנדט.

הקדמה זו להבנת הרקע ההיסטורי של נאומו במועצת המדינה הזמנית ב–17.6.1948, כתב מ"ש   1
בההדירו את ספרו בשער האומות, שם כלל נאום זה בעריכה קלה )עמ' 249-241(. 

שנמצאה   - שפירא  אייגה  גב'   - אחת  ומזכירה  השר  משניים:  אז  מורכב  היה  החוץ  משרד   2
במקרה בתל אביב. רוב עובדי המחלקה המדינית של הסוכנות, שנועדו לשמש גרעין משרד 
החוץ, היו סגורים בירושלים. רק באמצע יוני הגיעו לתל אביב עובדים בכירים אחדים של 
המחלקה, ובתוכם ולטר איתן, שנתמנה מנהל כללי של המשרד והחל לבנותו לפי תוכנית 

שהכין מראש )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 241(.

וצריכים להיכנס למחנות. לדעתי, רצוי שהמחנות יהיו בגושים החקלאיים. עניין 
שני מופנה ישר אל השר שרתוק. אני דיברתי על עניין זה בהיעדרך, והוא נוגע 
למחר ולמחרתיים. הבעתי משאלה שהצעה זו תבוא מצדרך והיא שהמשא ומתן 
רחב,  יותר  שולחן  ליד  יתנהל  עולמנו,  של  כבשונו  עכשיו, שהוא  המתנהל  הזה 
אחרי  אך  הממשלה.  שולחן  יש  עכשיו  סכסס.  לייק  בזמן  מובן  היה  שזה  כשם 
הבירורים האלה הייתי חושב לנכון, שתתקיים ועדה בשעת המשא ומתן ברודוס, 
כדי שתהיה אפשרות של התייעצות דחופה( - אינני יודע אם יהיה משא ומתן 
ברודוס ומה תהיה צורתו. עד שאדע אם יהיה משא ומתן כזה, לא הייתי מכביד 

על עצמי ועל אחרים. מחר יבוא האיש ונשמע מה הוא אומר.
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הערבית  השליטה  התפשטות  ונעצרה  הארץ  חלקי  ברוב  הפלישה  תנופת  להפוגה 
הצבאית. היישוב שאף רוח והצבא פקד את מערכותיו לקראת מבחנים חדשים. המגע 

עם המתווך ומגמתו עמדו במרכז ההתעניינות המדינית של הציבור.

* * *

בראש  נתונים  בפנינו  העומדים  החיצוניים  העניינים  שרת:5   משה  החוץ  שר 
וראשונה במסגרת ההפוגה שהוכרז עליה והסכמנו לה. הסכמנו להפוגה מתוך שני 
נימוקים עיקריים: ראשית, מפני שעמדתנו הייתה מתחילת המלחמה, ונשארה עד 
היום, שאין אנו ששים אלי קרב ואין אנו שואפים לשפיכת דמים, וברגע שהאויב 
מוכן להניח את נשקו אף אנו מניחים את נשקנו. שנית, מפני שאנו מעוניינים 
להשתית את מדיניותנו החיצונית על הסכם והבנה הדדית עם האומות המאוחדות, 

עד כמה שהדבר ניתן להשתלב בהגנה על עניינינו החיוניים.
בארץ.  הפוגה  לידי  להביא  הראשון  הניסיון  היה  לא  שזה  לכולכם,  ידוע 
הפעם  שמנגד.  הצד  באשמת  אלא  באשמתנו,  לא  נכשלו  הקודמים  הניסיונות 
ושמונה  ארבעים  גם  ואולי  וארבע  עשרים  תוך  אומנם,  עובדה.  היא  ההפוגה 
השעות הראשונות היו מקרים מובהקים של הפרת ההפוגה על ידי הצד שכנגד, 
לא על ידי כל הכוחות העומדים מולנו במערכה, אלא על ידי כמה מהם. הכוחות 
האלה ניסו לחפות על הפרתם את ההפוגה בטענות כוזבות, שאנו כאילו הפרנו 
אותה תחילה. בכמה מקרים עלה בידי להוכיח למשקיפי האומות המאוחדות את 
הכזב שבטענות הצד שכנגד. בכמה מקרים אחרים לא ניתן הדבר להוכחה כזו, 
כי הקמת מנגנון הפיקוח של האומות המאוחדות פיגרה אחרי ההפוגה בגלל כמה 
תקלות - שלפי הצהרות משקיפי או"ם אין אחריות התקלות חלה עליהם בשום 

פנים - ולא היו אנשים במקום המעשה.
בין כך ובין כך נשתרר בינתיים שקט גמור בחזיתות. אין זאת אומרת שנפתרו 
הלכה למעשה כל בעיות ההפוגה לכשעצמה, ובעצם השעה הזאת יושבים אנשים 
כדי  ומשרד החוץ עם הממונה הראשי על מנגנון הפיקוח,  של משרד הביטחון 
מעטה  לא  חשיבות  בעלות  מהן שאלות  ועומדות,  התלויות  כמה שאלות  לברר 

הנוגעות לאופן הגשמת ההפוגה.
לומר:  יותר  אף  נכון  אולי  או  מסוימת,  בהגבלה  ההפוגה  כרוכה  כידוע, 
באפשרות של הגבלה מסוימת של העלייה העברית. לעת עתה לא הוגבלה העלייה 
אף במידה כלשהי, אבל רק אונייה אחת הגיעה לארץ תוך תקופת ההפוגה. ויש 
עדיין לחכות להוראות כיצד ייפול דבר לגבי שיירות העולים הבאות. אני מדגיש 

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  5

של  המדינית  הוועדה  בניו–יורק  ישבה  ארה"ב  הכרת  שניתנה  שעה  אותה 
העצרת. עוד לפני כן נתגלגלה הזכות לידי דר' אבא הלל סילבר3 להיות המבשר 
באוזני או"ם את תקומת ישראל. הידיעה על הכרת הנשיא במדינה, שעוד לא מלא 
יומה הראשון, נפלה כתדהמה על המשלחת האמריקנית לעיני כל חברי הוועדה 
והתפשטה כבזק באולמי לייק סכסס. בינתיים גוועה "תוכנית הנאמנות". הוועדה 
קיבלה את ההחלטה בדבר מינוי המתווך והעבירה למליאה, ללא אישור מצידה, 
תוכנית למשטר בינלאומי זמני לירושלים. בו-בערב, 14 במאי, אישרה העצרת 
את ההחלטה הראשונה, אבל המסמך השני לא זכה לרוב של שני שלישים ונגנז. 
עם קבלת ההחלטה בדבר מינוי המתווך החליטה העצרת גם על חיסולה של ועדת 

הביצוע אגב הבעת תודה לחמשת חבריה4 על שירותם הנאמן.
נפתחה התקופה החדשה בדברי ימינו. פרצה מלחמת הקוממיות רבת החזיתות 
ונוראת ההוד. הגשמת חלום הדורות פירכסה בתחילה בין תקווה וייאוש, כין כליה 
וניצחון. על חזיתות הקרב הרבות נוספה חזית אחת מיוחדת בחידושה - חזית יחסי 
חוץ של ישראל. בעקבות ההכרה האמריקנית, ובתגובה לפנייתה הרישמית של 
ישראל באו ההכרה הסובייטית ואחריה הכרת דרום אפריקה מידי הידיד הוותיק, 
הפילדמרשל יאן סמאטס, הכרת גוואטמלה, הידידה החדשה, והכרות אחרות מכל 
קצווי תבל. וכמו בחזיתות המלחמה כן גם בחזית המדינית חלו לא רק הצלחות, 

אלא גם סיבוכים ומשברים.
הרוזן השבדי פֹולקה ברנדֹוט נתמנה למתווך מטעם או"ם מיד עם נעילת העצרת 
והגיע לארץ בסופו של מאי 1948. שר החוץ קיבל את פניו בחיפה. המתווך פתח 
מיד במשא ומתן על הפוגה ועלה בידו להשיג לכך את הסכמת המדינות הערביות 
ביולי. עד  ונסתיימה ב–9  ביוני  הזאת, הראשונה, החלה ב–11  הלוחמות. ההפוגה 
להפוגה החזיקו כוחותינו מעמד ברוב האזורים היהודיים. גוש עציון נפל ערב ההכרזה 
על העצמאות. נווה יעקב ועטרות נעזבו ימים אחדים לאחריה. צפון ים המלח ]מפעל 
האשלג וקיבוץ בית הערבה[ והעיר העתיקה פונו בסוף מאי. בשעה האחרונה ממש 
לפני כניסת ההפוגה לתוקפה, אירעה תקלה רצינית בצפון הנגב: המצרים הצליחו 
להשתלט על צומת הדרכים שליד חוליקאת - בקירבת תחנת המשטרה של עיראק 
סּוַוְידאן )"מגדל יואב"( ועל ידי כך הקימו מחסום בין יישובי הנגב הצפוני ומרחבי 
הנגב הדרומיים לבין עיקר גופה של המדינה בצפון. לעומת זה, ב–4 ביוני נפתחה 
עד  נבלמה  כלל,  בדרך  ירושלים.  על  שהושם  המצור  נפרץ  ובזה  בורמה"  "דרך 

אבא הלל סילבר )1963-1863(. מראשי ההסתדרות הציונית בארה"ב. רב רפורמי. ראש הוועדה   3
לשעת חירום שהקימה התנועה הציונית האמריקאית במל"ע-2. ייצג את ההסתדרות הציונית 

במוסדות או"ם בשלבים שקדמו להקמת מדינת ישראל.
חמשת חברי ועדת הביצוע היו נציגי אוסטרליה, בלגיה, ברזיל, דנמרק וצ'כוסלובקיה.  4
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שלפי הכרתי הן נחלת כל חלקי המועצה הזאת, ואנו עדיין עומדים לא רק שלא 
ערב  עדיין  אנו  עומדים  אלא  הממשלה,  ראש  שציין  כפי  ומתן  המשא  בתחילת 
ההתבהרות אם יהיה בכלל משא ומתן. כפי שאני מבין, יש בדעת המתווך לצאת 
לאחר השיחות המוקדמות, שהיו לו במצרים עם חברי ה"ליגה הערבית", והשיחות 
שיהיו לו היום ומחר איתנו - אל האי רודוס, לקבוע שם את מושבו ולהתחיל 
להתייעץ עם חבר עוזריו אם יש אפשרות להביא איזו הצעה שיהיו לה סיכויים 
אותנו  מזמין  הוא  אין  כן - מהי ההצעה.  ואם  להתקבל על דעת שני הצדדים, 
לרודוס, וספק אם בכלל נוזמן לשם. ייתכן שהוא יחזור אלינו כאשר יגיע לאיזו 
מסקנה. אבל הוא הציע לצד הערבי, והוא מציע גם לנו לשלוח לרודוס מקשרים 
שיוכל לפנות אליהם בשאלות אם יהיה זקוק לעובדות או לנתונים שאינם ידועים 
לו, והוא ירצה לדעת אותם ממקור שלנו או ממקור ערבי או משני המקורות, 
וכן יוכל באמצעותם של המקשרים להפנות שאלות אלינו,7 כמובן בלי שיוכל 
לצפות לכך שהם יתנו לו תשובה בו-במקום. הוא לא יראה אותם כמוסמכים לתת 
תשובה, אבל בגלל ריחוק המקום וקשיי התחבורה צריך הוא שיהיו אנשים לצידו, 
איזו  לידי  יגיע  אם  בזה.  צורך  לו  כשיהיה  איתנו  להתקשר  יוכל  שבאמצעותם 

מסקנה, יודיע אותה לנו.
אלא  לכם  להודיע  מה  לי  אין  השיחה.  באמצע  אנו  עומדים  שאמרתי,  כפי 
שהיה לנו בירור כללי מאוד על עמדתנו ועל המצב בין מבחינת החלטת האומות 
התקבלה  מאז  בארץ  שנתחללו  והתמורות  המאורעות  מבחינת  בין  המאוחדות, 
ההחלטה8 וכן מבחינת הצרכים החיוניים של העם היהודי בארץ והחזון שיש לו 

בארץ, מבחינת עתידו ועתיד יחסיו עם העולם הערבי שמסביב.
האומות  בעצרת  עליו  שהוחלט  זה,  ומתן  שמשא  העובדה  מן  להתעלם  אין 
המאוחדות ושניתן לו אישור נוסף במועצת הביטחון בקשר להחלטה על הפוגה, 
מדינת  יחסי  בהתפתחות  הבינלאומיים,  יחסינו  בהתפתחות  ידוע  שיתוק  הכניס 
ישראל עם חלקים גדולים של העולם החיצון. כידוע לכולכם, יש מספר מדינות 
לעולם  פרט  שמסביב,  העולם  חלקי  כל  עם  נמנות  אלה  מדינות  בנו.  שהכירו 
הערבי, שהוא שכננו הבלתי אמצעי ועומד איתנו בקשרי מלחמה ישירים. אבל 
ומספר  הלטינית  באמריקה  ארצות  מספר  אנגלו-סכסית,  אחת  ארץ  בנו  הכירו 
ארצות במזרח אירופה. התקדמות ההכרה בנו מצד ארצות מערב אירופה נתעכבה 
עכשיו בגלל המשא ומתן, שעומד כאילו להתנהל. קשירת הקשרים הדיפלומטיים 

זו ושיגר לרודוס את דר' ליאו כהן ואת ראובן שילוח. מקשרים  משרד החוץ נענה לבקשה   7
אלה קלטו סימנים ראשונים להלך מחשבותיו של המתווך, אשר בא אחרי כן לידי ביטוי מלא 

בהצעותיו לשני הצדדים )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 245(. 
ההחלטה מ–14 במאי 1948, שקבעה את דבר מינויו של המתווך וכללה בין תפקידיו את הסיוע   8

ל"סידור המצב" בארץ–ישראל בדרכי שלום )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 245(.

אפשרות של הגבלה מסוימת, כי אין כל שאלה לגבי המשך העלייה בכללה. גם 
לא הוטל איסור על כניסת גברים בגיל הצבא, אבל נשארה למתווך הזכות להגביל 
את כניסתם של אנשים בגיל הצבא אם, לפי ראות עיניו, יש בכניסתם של אלה 
משום הענקת יתרון צבאי מובהק לצד שלנו לעומת הצד שכנגד. אנשים בגיל 
צריכים להישאר בתקופת ההפוגה תחת השגחה מסוימת  הנכנסים לארץ  הצבא 

למען יובטח שלא יגויסו ולא יאומנו אימון צבאי במשך תקופה זו.
כן נאסר עלינו, כשם שנאסר על הצד שכנגד, להביא חומרי מלחמה לארץ. 
חומרי  דין  דינם  אם  מסוימים  מיצרכים  לגבי  ספק  שנתעורר  במידה  עתה,  לעת 
מלחמה או לא, הוכרע הספק הזה לטובתנו. אבל ההגבלה הזאת כשלעצמה עלולה 
להיות הגבלה רצינית בשבילנו. לפי הצהרותיו של המתווך, הוטל כבר פיקוח על 
ארצות ערב לגבי כניסת אנשים בגיל הצבא והבאת נשק. לפי הצהרותיו, הוטל גם 
פיקוח על אוצרות הנשק הבריטי במזרח לבל יעברו מרשות בריטית לרשות ערבית 
מקומית. אולם, כפי שאמרתי, נלקחתי הנה מתוך עצם מהלך הבירור, ואין עדין 
בידי למסור הודעה ברורה על פרשת הפיקוח בארצות הערביות. זהו צד אחד של 

ההפוגה - הפסקת פעולות האיבה ושיטה מסוימת של פיקוח למניעת עבירות.
ומתן  המשא  במהלך  הפותחת  החדשה,  הפרשה  הוא  ההפוגה  של  השני  הצד 
המדיני מסביב לשאלתנו. הסמכויות, או נכון יותר, המשימות שהוטלו על המתווך, 
הן שתיים: משימה אחת היא לדאוג להגשמת ההפוגה ולקבוע מיהו המפר אותה. 
תפקיד זה הוטל עליו על ידי מועצת הביטחון. אבל עוד קודם לכן הוטלה עליו 
משימה אחרת - בלי קשר להפוגה - על ידי עצרת האומות המאוחדות, שהיא בעצם 
בחרה בו. והמשימה היא לברר אפשרות של פתרון בעיית הארץ בדרכי שלום, זאת 

אומרת לברר אם יש אפשרות להביא את שני הצדדים לידי הסכם.
אני רוצה לציין את ההבדל לגבי נקודת המוצא בין גישת העצרת האחרונה 
לבעיה זו ובין גישת העצרת הקודמת. כשהתאספה העצרת למושבה הסדיר בסתיו 
שעבר והובאה בפניה בעיית ארץ–ישראל, הייתה נקודת המוצא שלה בבואה לטפל 
בבעיה זו למצוא פתרון מעשי וצודק. היא לא הציגה תנאי לעצמה ולא כפתה את 
ידי עצמה בתנאי, שפתרון זה מוכרח להיות מוסכם - שזה צריך להיות פתרון 
שיתקבל על דעת שני הצדדים. מה שאין כן לגבי התפקיד שהוטל על המתווך 

כיום מטעם העצרת האחרונה.
אינני רוצה להוסיף אף מילה אחת על מה שאמר היושב ראש, ראש הממשלה 
יסוד,  נקודות  בזה  קבע  הוא  ומתן.6  המשא  לעניין  גישתנו–אנו  בדבר  הזמנית, 

משא ומתן על בסיס של שיוויון גמור בין מדינת ישראל והמדינות הערביות, שמשמעו הכרתן   6
בישראל כבמדינה עצמאית, ובמיוחד על יסוד ריבונות ישראלית גמורה על עלייה )הערת מ"ש 

בספרו בשער האומות, עמ' 245(.
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ובפועל ממש, גם להפיק את מלוא התועלת והיעילות מאותן התמורות הכבירות 
שנתחוללו בארץ - מן העובדה שעלה בידינו להדוף את ההתקפה הערבית מכל 
הצדדים, מן העובדה שעלה בידינו להקים גשר טריטוריאלי בין מדינת ישראל ובין 
ירושלים, מן העובדה שעלה בידינו לכבוש פסים שלמים של טריטוריה שמחוץ 
העובדה  ומן   - חשובות  ערים   - חלוקה[  תוכנית  ]עפ"י  ישראל  מדינת  לגבול 
שהמון עם רב של האוכלוסייה הערבית, הנמצא בתחום מדינת ישראל ובשטחים 
ובערים שכבשנו, נטש את מקומות מגוריו מדורות וגלה למקומות אחרים. כל 

העובדות האלה עלינו להביא לידי ביטוי מלא במערכה העומדת לפנינו.
ביסוס  דבר  המאוחדות.  האומות  על  מדיניותנו  את  לבסס  כמקודם,  עלינו, 
המדיניות שלנו על האומות המאוחדות אינו יכול ואינו צריך בשום פנים למנוע 
בעדנו מלהיעזר באלה שמוכנים לעזור לנו. אבל אנו מחויבים, כמקודם, לחתור 
ולחתור  העולמית,  במדיניות  הגדולים  הגורמים  כל  מצד  ועזרה  הבנה  לקראת 
לקראת יחסי שלום והבנה הדדית עם כל העמים שבעולם, גדולים וקטנים, קרובים 

ורחוקים, מתוך שמירה על עצמאותנו ועל עצמאות מדיניותנו הלאומית.

שהכירה  בעולם,  גדולה  מדינה  הראשונה,  המדינה  זה.  בגלל  היא  אף  נתעכבה 
בנו - ארה"ב של אמריקה - הגבילה לעת עתה את ההכרה להכרה למעשה, "דה 
פקטו", וטרם מצאה לנכון להרחיב את ההכרה כדי הכרה להלכה, "דה יורה".

הנציגות שלנו באמריקה היא לעת עתה נציגות מיוחדת ולא צירות קבועה.
אם כי משא ומתן זה יתנהל באופן רישמי במסגרת האומות המאוחדות על ידי 
מתווך שנתמנה לכך, הרי אין אנו יכולים להתעלם מן העובדה, שגורמים חשובים 
ויש להניח  בעולם ובמזרח התיכון מעוניינים מאוד בתוצאות המשא ומתן הזה, 
כי יש להם מושגים מסוימים כיצד היו רוצים שיסתיים. בראש וראשונה מעניינת 
אותנו מבחינה זו עמדתה של בריטניה הגדולה. בריטניה הגדולה הייתה הגורם 
שנטל חלק בראש בהמרצת המלחמה נגדנו ובהרחבת היקפה. הכוח הצבאי העיקרי 
שנלחם נגדנו - נלחם תחת פיקוד בריטי לא רק בשלב העליון של הפיקוד, אלא 
בכמה וכמה מקומות גם תחת פיקוד קצינים בריטיים שניצחו על גזרות רבות של 
החזית, ניהלו פעולות קרב ובלי ספק פעלו לפי תכנון מרכזי, שגם הוא מקורו 
ביוזמה צבאית בריטית. הנשק, שבו נלחמים נגדנו כל אויבינו מסביב, היה כמעט 
כולו נשק בריטי, שסופק אם בשנים הקודמות או בחודשים האחרונים. והמכונה 
הפוליטית והדיפלומטית של בריטניה הופעלה במלואה, כדי להצדיק את המלחמה 
נגדנו וכדי להרשיע אותנו בתור מתקיפים, בתור מתגרים, בתור מתנפלים על 

אחרים ובתור מתחילים בריב.
אף על פי כן, יש להניח כי עובדת קיומה הממשי והיעיל של מדינת ישראל 
זו בלבד שאותם  לא באה לעולם בלי להשאיר רושם על השלטון הבריטי. לא 
הגורמים והחוגים הבריטיים, שאין דעתם נוחה מהמדיניות השלטת, קיבלו משען 
חזק מאוד לביקורת שלהם ולטענותיהם הפנימיות, אלא שגם המדיניות השלטת 
חמתה  ועל  אפה  על  נוצרה  אשר  העובדה  נוכח  לפחות  במידת–מה,  נתערערה 
ושאין היא רואה היום, כנראה, סיכויים ברורים להעביר אותה כליל מן העולם. 
יש אפוא להניח שהמדיניות הבריטית, בכיוונה העיקרי, מוכנה לעבור מן הפסים 
של ניסיון לחסל חיסול גמור את המדינה היהודית אל פסים של ניסיון לצמצם 
יהיה להשפיע על העולם  אותה ולהקטין אותה ולהביא אותה לממדים שאפשר 

הערבי שיסבול אותה ויתפשר איתה.
וכשם שאסור לנו, תוך תקופת ההפוגה, להתפרק מנשקנו הצבאי, אלא מצווים 
ולהגביר, עד כמה שניתן לנו בתקופת ההפוגה, את  אנו לחשל את הנשק הזה 
כוחנו לקראת מערכות שיש להניח שנכונות עוד לנו בחזית הצבאית - כך עלינו 
להיכנס לתוך תקופה זו של הפוגה במלוא ֵזיננו המדיני ולעמוד בדריכות לקראת 
שנחלנו  העצום  הכיבוש  את  ולחזק  לשמור  לנו,  האורבות  והמזימות  הסכנות 
בחודש האחרון - ההכרזה על מדינת ישראל והקמתה של המדינה הזאת לאלתר 
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באותו עוז, אילמלא נשאה באותה דריכות את דגל העצמאות, את דגל המדינה, 
אלמלא חתרה, אילמלא סיכנה, אחר היה מעמדנו כיום וסכנות חמורות פי כמה 
היו נשקפות לנו להחמצת הזדמנויות היסטוריות כבירות, בלתי חוזרות, על כל 

פנים, בלתי חוזרות בחיי דורנו.
כשם שמותר לנו להדגיש את החלק המיוחד שהיה לנו במערכה ובתוצאותיה, 
כך חובה עלינו להרים על נס את האחדות הנהדרת, את הליכוד הכביר, שהיינו 
עדים לו בשלבים האחרונים של המערכה, אשר בכוחם ורק בכוחם עמד הרוח 
ביישוב הזה להבקיע לעצמו את הדרך בכוח נשקו ובכוח העזתו המדינית אל גמר 

הביצוע, אל ההכרעה ההיסטורית במאבק על העצמאות העברית.
עשינו זאת בכוח האמונה, באותו מעט הכושר של ראיית הנולד אשר ניחנו 
בו. אכן לא ראינו הכל מראש. היו לנו הפתעות. היו הפתעות מרות, היו הפתעות 
מרנינות. כאשר זכינו באותה הכרה בינלאומית ניצחת בזכותנו לעצמאות, בזכות 
העם העברי לקוממיות ממלכתית בארצו על ידי החלטת עצרת האומות המאוחדות 
מכ"ט נובמבר 1947, לא שיערנו ולא פיללנו מה מעטה, מה אפסית תהיה העזרה 
הממשית שנקבל מן העולם המאורגן - ארגון בינלאומי כאומות המאוחדות - 
יחידים  ולא פיללנו עד כמה נעמוד  בדרך הגשמת ההחלטה הזאת. לא שיערנו 
העם  עזרת  ועל  המעט  כוחנו  על  בלבד,  כוחנו  על  ורק  אך  נשענים  במערכה, 
היהודי, בודדים לנפשנו במערכה המרה והחמורה שהיתה מערכה על עתידנו, על 
חיינו בארץ, על תקומת העם העברי בארצו, על הגשמת חלום הדורות, אבל גם 
מערכה על הגשמת אותה הזכות שהעולם הכיר בה הכרה בינלאומית, הווי אומר, 
במלחמה על סמכותו של ארגון האומות המאוחדות להכריע בשאלות החמורות 

ולעצב דמות לעולם כולו, במידה שבעיותיו מגיעות להכרעה.
אוזלת יד האומות המאוחדות מבחינת העזרה הממשית, מאורגנת ארגון בינלאומי 
ומושטת לנו באמצעות כלים בינלאומיים, היתה אחת ההפתעות החמורות ביותר, 
האכזבות המרות ביותר, שמינה לנו הגורל בתקופה קצרה זו, תקופת החודשיים 

שמאחורינו.
מלוא  את  שיערנו  לא  בעבר  המרים  ניסיונותינו  כל  עם  אשר  שני,  דבר 
היקפו, היה אופיה הממאיר והעיקש של רישעות הממשלה הבריטית הנוכחית. 
 ]1939 ]של  הלבן"  "הספר  קביעת  מאז  בהם  שהתנסינו  המרים  נסיונותינו  כל 
כיסוד למדיניות הבריטית בארץ - ייסורי העלייה, קיפוחי חוק הקרקע, האופי 
הבלתי אנושי של המשטר בארץ - מחווירים נוכח המערכה הזדונית המתנהלת 
היום נגדנו להצמית את תקוותנו, להבריח ]לנעול בבריח[ ולהחניק את המדינה 
היהודית בִאיּבה בכוח הנשק הבריטי, הפיקוד הבריטי, הממון הבריטי והמכונה 
המדינית והדיפלומטית של הממשלה הבריטית. ואף על פי שידענו הרבה, התנסינו 
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משה שרתוק:  חברים, אינני יכול לכבוש את יצרי מלומר לכם, כי טוב לי לשוב 
אליכם, טוב לשוב למסיבתה של מפלגת פועלי ארץ–ישראל, אל אותו הציבור 
אשר כבוד הוא להיות חבר בו ואשר ממנו נשאב הכוח והביטחון לשליחות. כבוד 
גדול הוא להיות חבר לממשלת ישראל. כבוד מיוחד הוא ואחריות מיוחדת לשאת 
בשליחות הזאת מטעם מפלגת פועלי ארץ–ישראל, אותה מפלגה אשר אילמלא 

היא, אלמלא חזונה, העזתה וחתירתה, ספק אם היינו מגיעים לאשר הגענו.
טוב עשתה המזכירות שכינסה את המועצה כתום השבוע הראשון להפוגה. 
ההפוגה הזאת היא הזדמנות לנו לעשות דברים שקשה היה לעשותם תוך סערת 
המלחמה. ואחריות גדולה מוטלת עלינו לא להחמיץ את ההזדמנויות שההפוגה 
נותנת לנו. אחת מהן היא ההזדמנות לעשות חשבון לדרך שעברנו, למאמצים 
שעשינו, להצלחות שנחלנו, לכישלונות שסבלנו ולמערכות ולניסיונות החמורים 

שעדיין נכונו לנו.
המפלגה, שהיה לה חלק כה רב ביוזמת המערכה אשר מאחורינו, אל תשמיט 
מידה את הגה היוזמה לעריכת המאזן להווה ולהתוויית הדרך לעתיד. על המפלגה 
הזאת למסור דין וחשבון לפני ציבור הפועלים, לפני היישוב, לפני העם היהודי 
כולו על הדרך שבה הלכה במאבק המדיני ובחתירה למטרה. היא סיכנה לא מעט 
בלכתה בדרך הזאת. היא סיכנה גם את עצמה, היא סיכנה גם את המפעל כולו, 

אבל היא העזה, היא הלכה בגדולות, היא חתרה להישגים לאלתר.
היא לא היתה יחידה. אבל לא היה גוף בישראל כמוה, שבעוז כזה ובאמונה 
בין  בימינו.  היהודית  המדינה  נס  את  העברית,  העצמאות  דגל  את  הרים  כזאת 
האחרים היו אשר נתנו יד, אבל היו שעמדו מנגד. היו שפיקפקו, היו שהלעיזו 
והיו שהפריעו.2 הם הצטרפו למברכים על המוגמר.3 זכותם היא, כי מה שהושג 
נחלת היישוב כולו הוא, נחלת העם העברי כולו. אבל אילמלא הרימה מפלגתנו 

 18.6.1948 ישראל,  במדינת  הראשונה  מפא"י  מועצת  של  הפתיחה  ישיבת  פרוטוקול  מתוך   1
בערב ו–19.6.1948 בבוקר.

את  ששללה  הארצי",  הצעיר-הקיבוץ  "השומר  לתנועת  בעיקר  הכוונה  שהפריעו"  ב"מי   2
"תוכנית בילטמור" להקמת מדינה יהודית בכל שטח א"י, וקראה ביישוב ובמגעיה עם גורמי 
חוץ להקמת מדינה דו–לאומית בא"י, ול"תנועה לאחדות העבודה" )סיעה ב'( שקראה להחלפת  
משטר המנדט הבריטי ב"משטר בינלאומי", וכן לתנועת "איחוד" הזעירה בהנהגת דר' יהודה 

מגנס, שדגלה בפיתרון דו–לאומי.
"השומר הצעיר" ו"אחדות העבודה" הצטרפו לממשלה הזמנית.  3
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הוספנו: הארץ מוקפת ארצות ערביות וכבר קרה שארצות אלו שלחו עזרה לערביי 
ארץ–ישראל במלחמתם נגדנו4 ומותר להניח כי גם הפעם יקרה כדבר הזה. ואם 
יקרה כדבר הזה, גם אם לא נניח שהעזרה הזאת תלבש צורה של פריצת כוחות צבא 
סדירים לתוך הארץ, הרי על כל פנים יש לחשוש שיגויסו מתנדבים, שתישלחנה 
כי  נגדנו.  המלחמה  לרשות  יעמדו  האלו  הארצות  של  הנשק  ושאוצרות  כנופיות 
אז, אמרנו, נהיה זקוקים לעזרה כאשר היקף המערכה יתרחב, כוחות אדם נוספים 
ייסחפו לתוכה, ובעיקר מפני שהציוד והזיון של הצד שכנגד יהיה ניזון ממקורות 
תוך  להירכש  שיכול  ונשק  נרכש  שכבר  ונשק  לרשותנו,  אינם  אשר  ממלכתיים 

המערכה יוזרם לארץ - ציוד רב שיעלה לאין שיעור על ציודנו בממדיו ובהרכבו.
ומכיוון שזו תהיה מלחמה לא רק נגד העם היהודי בארץ, אלא תהא זו התגרות 
בסמכות האומות המאוחדות - זה יהיה מעשה תוקפנות שחובת האומות המאוחדות 
המאוחדות.  מהאומות  עזרה  לדרוש  זכאים  עצמנו  נראה   - אותו  למנוע  תהיה 
זאת אמרנו. אזהרות כאלו השמענו באוזני המעצמות הגדולות, באוזני המדינות 

הבינוניות והקטנות.
והנה נתאמתה האזהרה. שלב אחרי שלב באה המערכה נגדנו. בשלב הראשון 
והקצר ביותר התנפלויות של כנופיות ערביות בתוך הארץ, מאורגנות ומוסתות 
על ידי מיודענו המופתי והכת שלו. היה ברור לנו, שאין לנו לסמוך נוכח פורענות 
זו אלא על כוחנו בלבד. אך עד מהרה נשתנו פני הדברים ופרץ השלב השני של 
המערכה. החלה חדירת כוחות מזוינים מבחוץ,5 אשר מי שהיתה ממשלת המנדט 
לבדד.  הללו  הכוחות  בפני  גם  עמדנו  לרווחה.  הארץ  שערי  את  לפניהם  פתחה 
לא רק עמדנו בפניהם אלא הנחלנו להם תבוסה אחר תבוסה. ובשבועות שלפני 
העמק,6 של  על משמר  ההתקפה  הדיפת  במערכות של  העצמאות,  על  ההכרזה 
 - לירושלים  הדרך  להבקעת  הפסגות  ויתר  הקסטל8  כיבוש  של  חיפה,7  כיבוש 

למעשה חיסלנו את השלב הזה של המערכה.
בתחילת השלב ההוא ידענו מה שהוגד לערבים על ידי יועציהם הבריטים, ומה 
שהגידו הערבים איש לרעהו כדי לעודד את עצמם. אמרו: אנו הרבים, היהודים 
כוח  כלל  בדרך  הם  "הגנה",  להם  יש  נוטרים,  חיל  אומנם  יש  ליהודים  מעטים, 
מאורגן, בזה אולי כוחם, אבל בזה גם חולשתם. הם אינם בני הארץ, אינם מכירים 
מקומות  המארב.  מן  ולהתנפל  בלילות  לפעול  רגילים  אינם  וגאיותיה,  הריה  את 
היישוב שלהם מבודדים והם משוללים חופש תנועה מיבצעית, הם למודי התגוננות, 

בשנות המרד הערבי הגדול 1939-1936.  4
"צבא ההצלה הערבי" בפיקוד פאוזי קאוקג'י, שאורגן ואומן בסוריה ומשם חדר לא"י.  5

ב–10-16.4.1948.  6

ב–21-22.4.1948.  7
ב–9.4.1948.  8

בהרבה, עדיין מינה לנו כאן הגורל הפתעה מזעזעת, אכזבה מרה ואכזרית.
לעומת זה, בא לנו ולעולם כולו, כהפתעה גמורה, רפיון מעמדו של היישוב 
הערבי בארץ. יישוב זה, המושרש בארץ מדורי דורות, מאות בשנים, חלק כה בלתי 
נפרד של נוף הארץ, מעֹורה בכפרים ובערים, בעבודת האדמה ובמירעה, במסחר 
ובמלאכה, אשר אבותיו ואבות אבותיו קבורים בארץ הזאת - מי פילל, מי יכול 
היה לשער, כי בבוא עליו פורענות המלחמה ייעקר ככה משורשיו, ינוע וינוד 
ממקומותיו למחוזות אחרים ולארצות אחרות? ולעומת זה אנחנו, אלה שמקרוב 
באנו, כולנו בני עלייה, קיבוץ גלויות של ישראל, אשר רק מתי מספר מהם מונים 
קיום בלתי פוסק של שלושה או ארבעה דורות, אשר רובם הגדול הוא או עולים 
שבאו מבחוץ, או לפחות בני עולים אשר אך זה החלו להכות שורש, להיאחז, 
להסכין לנוף הארץ, לאקלימה, אשר הרגשתם כבני בית בארץ הזאת היא עדיין כה 
חדשה וטרייה עימם, ולכן לכאורה כה בלתי יציבה ובלתי מושרשת - שהם יגלו 
חוסן כזה של עמידה, יציבות כזאת של החזקת מעמד, ושמספר יישוביהם שנעזבו 
יהא בטל בשישים לעומת היישובים הנטושים והעזובים של העם השכן, ושהם 
עקשנית  הגנה  ואכזרית,  קשה  מערכה  לאחר  רק  המעטים  יישוביהם  את  יעזבו 
ונואשת, שפיכת דמים ללא רחם של מגיני המקומות על עצמם, על חבריהם ועל 
משקם, בעוד שערבים יעזבו את מקומותיהם באפס יד, ללא כל ניסיון לעמוד על 

הנפש, עם המשב הראשון של רוח סכנה בסביבה.
וההפתעה הרביעית, אולי הכבירה מכל ההפתעות הוא כוח עמידתנו - גבורת 
הנוער שלנו במערכה. אומנם, לא חדשה היא הגבורה הזאת איתנו - ימיה כימי 
היישוב העברי החדש. לא חדשה היא רוח הגבורה בישראל - ימיה כימי תולדות 
ישראל בעולם. שרשרת של עלילות גבורה מאחורינו בארץ במשך שבעים שנות 
קיומנו בארץ כיישוב חדש, של עמידה על החיים - על הכבוד, על הרכוש - של 
חירוף נפש בעמידה במערכה. אף על פי כן, כשם שללא תקדים היו ממדי המערכה 
אשר התגעשה בארץ ושהתגעשותה עלולה עדיין להתחדש, כך ללא תקדים היו 
ממדי מאמץ המלחמה של היישוב, וכן ההיקף והמתח של עמידת הגבורה במערכה 

הזאת מצד הדור אשר קם לנו בארץ.
באותם הימים, כאשר עבדנו במערכה המדינית, ערב ההכרעה הגדולה ]בעצרת 
או"ם[, נזהרנו מהתרברבות. חשבנו כי חובה כפולה ומכופלת עלינו להיות זהירים 
ומזהירים. הזהרנו, כי אין כל ביטחון שההחלטה הזאת תתגשם בדרכי שלום. להיפך, 
על  מראש  להינבא  ושאין  חמורים  בקשיים  כרוכה  תהיה  הגשמתה  כי  להניח  יש 
היקף הקושי הצפוי לנו. אמרנו: ייתכן שרק כוחות העם הערבי היושב בתוך הארץ 
יעמדו בפנינו, כי אז כוחנו–אנו בלבד יספיק לנו להשתלט על המצב ולהגשים את 
אבל  בלבד.  ובכוחנו  בנו  תלויה  שההחלטה  כמה  עד  המאוחדות  האומות  החלטת 
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זה  יפה בתכסיסי התקפה בלתי פוסקת.  כוחם  אין  אינם מסוגלים להתקפה.  אבל 
על  המפתיעה,  ההתנפלות  על  הפשיטה,  על  אמונים  ערב,  עם  בני  כוחנו,  יתרון 
הירייה מן המארב מפה ומשם ומכל מקום - מבפנים ומאחור ומכל הצדדים מסביב.

אם נתמיד במערכה הזאת מובטח לנו הניצחון. היהודים לא יחזיקו מעמד.
ומה התברר? התברר שבכל אלה הייתרון הצבאי לנו, ודווקא משום שהובאו 
כוחות ]ערביים[ מבחוץ התבלט הייתרון הזה. אנו מכירים את הארץ יותר טוב מהם 
ואנו מעזים להפליג הרחק לתוך החבלים הערביים של הארץ, להינתק ניתוק גמור 
מבסיסינו, ושם ללכוד מצודות ולכבוש מישלטים, שם להתבצר, כשמלחמה לנו 

מבפנים ומאחור ומכל הצדדים מסביב. ולהחזיק מעמד ולהפליא מכות באויב.
אז באה התכונה לשלב השלישי, שלקראתו נאמרו דברים הפוכים ממה שנאמר 
קודם: אומנם היהודים יודעים פרק בתכסיסי מלחמת גרילה, אבל מה כוחם בפני 
כוחות של צבא סדירים? הציוד שלהם דל וקלוש, אין להם תותחים ומטוסים, אין 
להם שריון וטנקים, אין להם בכלל צבא כהלכה. הם אך זה יצאו מן המחתרת. אם 
תהיה פלישה מאורגנת של כוחות סדירים, ובייחוד אם תבוא בעת ובעונה אחת 
מצפון וממזרח ומדרום, ואם תנוהל לפי תוכנית אחת מקפת ומחושבת, מן ההיקף 
אל המרכז, אין כל תקווה ליהודים במערכה הזאת. אומנם זוהי התגרות באומות 
המאוחדות, התגרות גלויה ומחוצפת, אבל אין הכוחות לאומות המאוחדות למנוע 
פלישה. ואם תיָקבע העובדה שהארץ נכבשה, ואם תיָקבע עובדה נוספת שהארץ 
נחלקה בין הארצות השכנות - סוף דבר שבית הדין של האומות המאוחדות יהא 
נאלץ לתת את הגושפנקה שלו לעובדה מוגמרת זו של כיבוש צבאי וחלוקה אחרת 

לגמרי של הארץ.
היה  שאפשר  ביותר  הגרועה  האפשרות  נתקיימה  השלישי.  השלב  החל  וכך 
לשערה, חמורה מכל אזהרותינו. וראו זה פלא - עמדנו לבדנו. שבעים ריבוא מול 
שלושים מיליון. ודאי, אין להשוות השוואה הולמת מבחינת מתח הגיוס והיקפו. 
לנו זו מערכה לחיים ולמוות ושם הרוב העצום של עשרות המיליונים אין ליבו 
למלחמה הזאת. אף על פי כן, מבחינת מכונת השלטון, התקציבים הממלכתיים, 
הנשק  אוצרות  המערכה,  לתוך  המוכן  מן  סדירים  צבא  כוחות  לזרוק  היכולת 
העומדים לרשות אויבינו, בכל הבחינות האלו אם היתה פעם, לא בהשאלה כי 
אם בפועל ]שורה אחת משובשת במקור[ כדורים, ברובים מול תותחים, בחפירות 
עמדות  הפסדנו  עמדנו.  אבל  מטוסים,  מול  במקלעים  כבד,  שיריון  מול  עפר 
אחדות - כולן מחוץ לתחום מדינת ישראל. כבשנו עמדות הרבה יותר רחבות 
והרבה יותר חשובות משהפסדנו. הקימונו בתוך אש המערכה את מדינת ישראל. 
וכל צידוקה של המלחמה  זאת אומרת, השגנו את המטרה אשר כל משמעותה 

נגדנו היה למנוע בעדנו להשיגה.

נעקרו רבע מיליון ערבים ממכורתם, ממקומות מגוריהם, והפכו מחנה עצום 
של פליטים. נאכלו עד מהרה האמצעים הכספיים שהוקצבו למערכה הזאת מצד 
המדינות השכנות. היה הכרח להכפיל ולשלש את התקציבים. כשל כוחן של כמה 
מהן לשאת בנטל הכספי, לעמוד במאמץ המלחמה. כמעט יצאו אחת או שתיים 
מהן מן המערכה. ובשיחות בינן לבין עצמן ובשיחות בינן לבין אדוניהן האנגלים  
ומדריכיהן החלו מנסרות שאלות מרות וחמורות: מה יהא על המערכה הזאת, אנה 
פנינו מועדות? האם התקדמנו, האם השגנו משהו השווה במאמץ, השקול כנגד 
הקורבן? ותקפה אותם תמיהה רבה לכוח שגילינו. מניין הכוח לקומץ הזה לעמוד 

ואף לכבוש?
הרבה דברים לא הביאו בחשבון. לא הביאו בחשבון את עומק שורשינו בקרקע 
תוקף  את  בחשבון  הביאו  לא  היהודי.  הרוח  עוז  את  בחשבון  הביאו  לא  הארץ. 
החלטתנו להשתחרר ולהקים את המדינה. לא הביאו בחשבון את גבורת הנוער 
שלנו. לא הביאו בחשבון את המזל שהיה לנו להגדיל את ציודנו המלחמתי פי 
שתיים ופי שלוש ופי ארבע בכמות ובאיכות תוך כדי המערכה על אפו וחמתו 
ועוד דבר–מה לא הביאו בחשבון. זאת אני אומר  וַלמרותו.  של ההסגר הבריטי 
הארסית  הלחישה  נוכח תעמולת  בארץ,  כיום  המתנהלת  הלבבות  הרעלת  נוכח 
דוד  את  בן–גוריון,  דוד  את  בחשבון  הביאו  לא  הם  הנוער:9  לב  את  המשחיתה 
הסמל,  בן–גוריון  דוד  ואת  המפעיל.  המעז,  החותר,  החוזה,  האיש,  בן–גוריון 
המקפל בתוך אישיותו, בתוך פרשת חייו, את עלילת הגבורה של דור החלוצים 

והלוחמים בארץ. )מחיאות כפיים סוערות(.
הצבא הערבי המהולל, ה"לגיון" האנגלו-ערבי של עבר–הירדן, הצבא הסדיר 
של מצרים, צבא סוריה והלבנון, בפעם הראשונה טעמו טעם אש, בפעם הראשונה 
הגדולה.  העולמית  המלחמה  בימי  הזה  מהניסיון  מאוד  נשמרו  הם  לקרב.  יצאו 
ובא על  זאת לימינו של היטלר  ניסה  ניסה להילחם, הרי  במידה שמישהו מהם 
יצא  לא  הצבא המצרי  לא טעם טעם אבק שריפה.11  הערבי"  ה"לגיון  עונשו.10 
אף פעם לחזית. על צבא סוריה והלבנון אין בכלל מה לדבר. הם כולם הזדרזו 
להכריז מלחמה על היטלר לאחר מפלתו, כדי לזכות במקומות כבוד בתור חברים 

מייסדים של ארגון האומות המאוחדות.
היה רק עם אחד בחלק זה של התבל אשר נלחם - נלחם על כבוד ישראל 

הכוונה להלכי רוח ביקורתיים נגד ב"ג כשר הביטחון על אופן ניהול המלחמה בקרב מפקדי   9
הצבא מחוגי מפ"ם והפלמ"ח.

הכוונה למרד רשיד עאלי אל–כילאני הפרו–נאצי בעיראק במאי-יוני 1941, שדוכא בידי הצבא   10
הבריטי.

יחידות "הלגיון" סייעו לצבא הבריטי בחיסול מרד אל–כילאני, ואח"כ בכיבוש סוריה ולבנון   11
בשנה זו.
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ביטוי בהפוגה הזאת, כי על ידי ההפוגה נתן האויב עצמו אישור אילם, ואף על 
פי כן אישור מובהק וברור, לקיומה של מדינת ישראל.

עדיין העברת מדינת ישראל מן העולם משמשת, מן השפה ולחוץ, המטרה 
העיקרית של מלחמת ערב בישראל, אבל עצם ההסכמה להפוגה בזמן שמדינת 
ישראל קיימת ועומדת, אומרת הודיה במדינת ישראל, קבלת הדין. זהו הניצחון 
עדיין  ומובטח  משוריין  ישראל  מדינת  של  קיומה  אין  ההפוגה.  לנו  שהנחילה 
בפני הסכנות הנשקפות לה, אבל כיום הזה קיומה הוכר על ידי האויב. קיומה 
של מדינת ישראל היא עובדה ניצחת במציאות של ארץ–ישראל, במציאותו של 
המזרח התיכון, בהכרת העולם המדיני כולו. כוחה ומשקלה של העובדה הזאת 
אינם נמדדים אך ורק במספר ההכרות שזכינו להן, כי כל מדינה ומדינה שלא 
הכירה בנו יודעת שהיא עדיין לא הכירה במשהו קיים ועומד, חי ולוחם, שבא 
זאת שאלה  יודעת שאין  בנו  ולא למות. כל מדינה שלא הכירה  לעולם לחיות 
עקרונית יותר אם להכיר או לא להכיר, אין זו אלא שאלה של זמן, של תכסיס, 
של צורה, של צירוף מסיבות. על כל פנים, המשא ומתן של האו"ם עימנו הוא 
משא ומתן עם מדינת ישראל. כאשר הופיע אצלנו המתווך הוא פנה אלינו כאל 
ממשלה. היום היה לי הכבוד לחתום איתו על חוזה - חוזה הקובע הסדר מסוים 
לגבי המחנות והמיתקנים שהאנגלים נוטשים אגב פינוי חיפה. הוסכם, שהמחנות 
והמיתקנים - כל זמן שההפוגה נמשכת - עוברים לרשות האומות המאוחדות, 
אבל תוך ההפוגה ומיד לאחר יציאת הבריטים מוטל עלינו - וקיבלנו על עצמנו 
את ההתחייבות הזאת כלפי האומות המאוחדות - להמציא כוחות שלנו לשמירה 
ולהגנה על המחנות והמיתקנים האלה. החוזה נחתם בין המתווך הממונה מטעם 

האומות המאוחדות ובין הממשלה הזמנית של מדינת ישראל.
אין זו עדיין, כמובן מאליו, כניסת מדינת ישראל לאומות המאוחדות. נציגנו 
או"ם על  ומקבל מכתבים ממוסדות  ישראל  הביטחון מדבר בשם מדינת  במועצת 
שם נציג מדינת ישראל אם גם להלכה עדיין הוא יושב כנציג הסוכנות היהודית ועל 
הלוח שלפניו כתוב “הסוכנות היהודית". גם אם מחר יוחלף הלוח - ולא מן הנמנע 
להחליפו ולכתוב מילה אחת "ישראל" - גם אז לא יהא פירוש הדבר קבלת מדינת 
ישראל לתוך האומות המאוחדות, כי מועצת הביטחון רשאית ואפילו מחויבת להזמין 
לדיוניה הנוגעים לגורל איזו מדינה שהיא את נציגי אותה מדינה, בין אם היא חברה 

ובין אם אינה חברה בארגון האומות. אבל כל אלה הם שלבים בסולם ההכרה.
לא אבוא למנות ולמצות את כל יתרונות ההפוגה. חזקה, שאילמלא ראינו 
היינו  כי  להפוגה  הסכמנו  לה.  מסכימים  היינו  לא  בהפוגה  מובהקים  יתרונות 
משוכנעים שייתרונותיה עולים על מגרעותיה, אם גם מגרעותיה ברורות מאוד.
אבל כמה מן המגרעות שבהפוגה עלולות לגדול ולהחמיר עם התארכותה. כל זמן 

ביבשה  ונלחם  המשיך  והוא  האחרונה.  העולמית  במלחמה  ישראל  עתיד  ועל 
ובים על ההתיישבות ועל העלייה ועל מיגור משטר ה"ספר הלבן" ועל תקומת 
הממלכתיות העברית. אבל אותו הצבא הערבי הגדול, צבא ארצות ערב, מאוחד 
ומאוגד ומתואם ב"ליגה הערבית" - לאיזה ממדים עצומים של צלם בלהות עולמי 
כמעט נופח הצבא הזה? על איזה פשעים וחטאים ]של השלטון הבריטי[ לא חיפה 
צילו של צלם זה? כאשר הוציאו ]הבריטים[ את ה"ספר הלבן" ]של 1939[ אמרו 
לנו: "בתקופת מלחמה ארצות ערב אלו הן עשרות מיליונים, לכל אחת מהן יש 
אותן  לפייס  אנו  מוכרחים  פנינו,  נגד  רעה  לאויבנו,  יד  יתנו  חלילה  אם  צבא. 
למען יעמדו לצידנו". כאשר חלפה המלחמה הזאת, בה לא הצלנו את המיליונים 
שנשחטו, וכאשר ביקשנו להציל את מאות האלפים ששרדו לפליטה, עדיין אמרו 
לנו: "זו תהיה התגרות בעולם הערבי. העולם הערבי גדול וחזק, יש לו צבאות". 
וגם כאשר עמדנו בשערי ה"סטייט דפרטמנט" בוושינגטון לפני המלחמה הגדולה 
ואחרי המלחמה הגדולה וערב ההכרזה על עצמאות - גם שם הילכו עלינו אימים 
בכוחו של הצבא הזה.12 איש לא ניסה אותו, אף הוא לא ניסה את עצמו. מינה 
הגורל לבחורי ישראל הצעירים כאן בארץ, חיילים בני תמול שלשום, מתאמנים 
תוך כדי המערכה, יוצאים באקדח כשאין "סטן", ב"סטן" כשאין רובה, ברובה 
הזה  הגדול  הגולם  נגד  כשאין מקלע, במקלע כשאין תותח - לצאת ראשונים 

שנוצר בידי מישהו ושאותו מישהו כיוון נגדנו.
אל נתרברב ואל נתברך בגמר הניצחון בטרם בא. היו לנו מערכות כבדות. 
היו לנו עמידות קשות מאוד במערכות האלו. עוד ידנו נטויה ועוד ידם נטויה. אין 
לדעת איך ייפול דבר. הם לא ניצלו את מלוא כוח האדם שלהם. איני יודע אם 
ניצלו את מלוא אוצר הנשק שלהם. אבל דבר אחד ברור - החייל הישראלי לא רק 
עמד בפני החייל הערבי, הוא גבר עליו כחייל אל חייל. אם היה משהו עד עכשיו 
שהכריע את הכף נגדנו, היה זה לא האדם הלוחם שהופיע נגדנו אלא הנשק שהיה 
בידו, הציוד הבריטי שניתן לו - התותח, המטוס, הטנק, המשוריין. לא כושר 
יכולת הסבל, לא המסירות,  הפיקוד, לא הגבורה, לא ההעזה, לא האומץ, לא 
לא החריצות החיילית, לא מהירות התפיסה, לא כישרון ההתמצאות - בכל אלה 
היתה ידנו על העליונה, ובכל אלה ערובה לנו לעמידה ולניצחון, אבל עם ציוד. 

כבחורים נגד בחורים - הרי חיילי ישראל ׂשרו ויכלו.
ההפוגה הזאת היא הניצחון הראשון שלנו - הניצחון הראשון הכולל שלנו. היו 
לנו ניצחונות במלחמה הזאת, והיו לנו גם אבידות, אבידות בנפש ובשטח. היו לנו 
ניצחונות גדולים מאלה לאין שיעור בהחזקת מעמד ובשטח כבוש, אבל אלה היו 
ניצחונות נפרדים בכל מערכה ומערכה. הניצחון הכולל הראשון שלנו בא לידי 

ר' דברי מרשל בעמ' 12.  12
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במושב של עצרת האומות שנסתיים בכ"ט בנובמבר 1947 היה ברור, שהברירה 
אינה בין מנדט ועצמאות אלא בין צורות שונות של עצמאות. ועיקרה של הברירה 
היה בין עצמאות שיש עימה מדינה יהודית ובין עצמאות שאין עימה מדינה יהודית. 
באשר אם הונח מראש שהארץ תהיה עצמאית, ועצמאית מיד, הרי בהנחה זו היה 
כלול מאליו דבר תקומתה של מדינה ערבית, כי זהו הצד השווה לגבי ארץ–ישראל 
עצמאית בחטיבה אחת13 או כמחולקת לשתיים. מה שעמד בסימן שאלה היה: האם 
תקום או לא תקום מדינה יהודית. ולכן עיקר תוכנה של אותה הכרעה היתה ההחלטה 

על הקמת מדינה יהודית.
היסוד השני היה שבמותר הארץ - ושוב בשטח מסוים ובגבולות מסוימים - תקום 

מדינה ערבית, מדינה ערבית פלשתינאית, מוגבלת בתחום שטח המנדט הבריטי.
היסוד השלישי היה הפתרון הבינלאומי בירושלים ובסביבתה הקרובה. 

היסוד הרביעי - איחודן של שלוש החטיבות הטריטוריאליות האלה - המדינה היהודית, 
המדינה הערבית וקריית ירושלים - בברית כלכלית או באחדות כלכלית אחת.

אחת  כחטיבה  חלקיה  כל  על  קיבלנוה  ההכרעה,  את  עלינו  קיבלנו  כאשר 
שחלקיה אחוזים זה בזה. כאשר עמדה לפנינו מפת הארץ כפי שחולקה בין המדינה 
הזאת  לחלוקה  להסכים  נוכל  לעצמנו:  אמרנו  הערבית,  המדינה  ובין  היהודית 
בהנחה שהחלקים האלה יהיו מאוחדים בברית כלכלית. כאשר עמדה לפנינו שאלת 
הכלכלית  לאחדות  נסכים  ואמרנו:  המפה  את  לפנינו  ראינו  הכלכלי,  האיחוד 
בהנחה שהמדינה הערבית - השותף שאנחנו נכנסים איתו לאותה ברית - היא 
מדינה בתחומים כאלה וכאלה. כאשר הסכמנו לירושלים בינלאומית, הסכמנו על 
יסוד משטר מסוים שיסודותיו נקבעו, וכן על יסוד ההנחה שירושלים תהיה בתוך 
ברית כלכלית אחת עם יתר חלקי הארץ. אם אחת או כמה מההנחות האלה אינן 
מתאמתות - כי אז שאלת הסכמתנו להכרעה נעשית פתוחה. אל נאמר לעת עתה 
כי היא ָבטלה. אין עלינו להכריע בשאלה זו כרגע. אבל טוב שיהיה ברור, כי אז 

השאלה פתוחה והסכמתנו הקודמת אינה מחייבת.
אם חלקי ארץ–ישראל הערביים אינם באים להוות מדינה נפרדת, אלא הם 
נספחים למדינה ערבית אחרת, או למדינות ערביות אחרות - כי אז מתעוררת 
שאלה חמורה מאוד הן לגבי האחדות הכלכלית והן לגבי התוכנית שלה. במצב 
כזה לא נראה את עצמנו בשום פנים מחוייבים להיכנס לאחדות כזאת. תמיד 
הארצות  עם  פוליטית  ואפילו  כלכלית  גומלין  לזיקת  הדדי,  לקשר  נשאף 
שמסביב - אם תהיינה מוכנות ליחסי שלום ושותפות על יסודות של שוויון 
דווקא כפי שנקבע בתוכנית  הזה מוכרח להיות  וכבוד הדדי. אבל אין הקשר 
של 29 בנובמבר - תוכנית הכוללת את המס הכבד שעלינו לשלם לשותף - 

שהרי ב–1947 היוו הערבים רוב מובהק בא"י.  13

שההפוגה היא בבחינת הוראת שעה לתקופה מסוימת, ואנו רואים אפשרות תוך 
תקופת ההפוגה להשיג דברים ידועים, ורואים צורך מבחינה עקרונית ותכסיסית 
כאחד לא להופיע קבל העולם כצד המרדני, המתעקש דווקא לשפוך דם בארץ 
להתעלם  אנו  רשאים  הרי  המאוחדות מלכתחילה,  האומות  סמכות  את  והממרה 
לשעה מהמגרעות. אבל במידה שההפוגה תארך ותתמשך - ספק אם נוכל להחזיק 
בה מעמד אם הצדדים השליליים שלה יעמדו בעינם. לאורך ימים עלול שכרה של 
ההפוגה לצאת בהפסדה. על כל פנים, עלינו לראות את ההפוגה כשלב במלחמה  
ולאו דווקא כהתחלה של תקופת שלום. אנחנו מחוייבים לראות אותה כך אם גם 
מן הנמנע שההפוגה תהיה פתח לשלום. במידה שנראה את ההפוגה כשלב  לא 
הסיכויים  ֶהכרע  אבל  לשלום.  פתח  תהיה  שהיא  לכך  הסיכויים  יעלו  במלחמה 
הוא שאין זו אלא הפוגה בין שני שלבים במלחמה על עתידה של הארץ ועל גמר 
בניינה של מדינת ישראל, ועלינו להיות מוכנים להתחדשות המערכה הצבאית 

ולהתמשכותה.
זה  אין  הסכסוך.  את  ליישב  למאמץ  אלה  בימים  ניגש  האו"ם  מטעם  המתווך 
המאמץ הראשון ובוודאי גם לא האחרון במניין המאמצים שנעשו וייעשו. עמדתנו 
מחוץ  הוא  ישראל  מדינת  של  קיומה  דבר  ברורה.  האפשרי  ומתן  המשא  לקראת 
לכל ויכוח ומחוץ לכל מיקוח. הריבונות הגמורה של העם העברי במדינתו, ובראש 
וראשונה על עליית הגלויות, עומדת מחוץ לכל גדר של משא ומתן. אבל יש לפנינו 

כמה שאלות פתוחות, ועלינו לדעת ולקבוע כי השאלות הללו פתוחות הן.
בשלב מסוים קיבלנו על עצמנו דין של הכרעה מסוימת של האומות המאוחדות. 
קבלת דין זו היתה כרוכה בוויתורים ובקורבנות קשים בשבילנו מבחינה היסטורית 
דין  את  עצמנו  על  קיבלנו  אבל  בארץ.  הממשיים  התקדמותנו  סיכויי  ומבחינת 
ההכרעה ההיא, ואין אנו שוכחים את הדבר ואין אנו מתעלמים ממנו. אבל טוב 
שנברר לעצמנו וחשוב שנברר לעולם החיצון מה פירושה של ההכרעה ההיא ומה 
פירוש העובדה שקיבלנו על עצמנו את דינה. היה זה הסדר מסוים, שקבע פתרון 

מקיף וכולל של בעיות הארץ.
היו בהסדר זה ארבעה יסודות עיקריים: היסוד הראשון - הקמת מדינה יהודית 
שעמדה  השאלה  והראשי.  העיקרי  היסוד  היה  זה  ארץ–ישראל.  של  מסוים  בחלק 
בפני עצרת האומות היתה עתידה של ארץ–ישראל. להלכה היו אפשרויות חשובות 
עצמאית.  להיות  מוכרחה  שהארץ  וגמורה,  כללית  הסכמה  היתה  למעשה  שונות. 
צורה  באיזו  אלא  עצמאית,  הארץ  תהא  אם  היתה  לא  לפותרה  שעמדה  השאלה 
תהיה עצמאית. ההנחה הקבועה במסמרות היתה שהמנדט הבריטי עובר מן העולם, 
לפני שאנשים  עוד  זה  היה  הוא העצמאות.  לבוא במקומו  היחיד שיוכל  והמשטר 

ידועים ביקשו להמציא ביחס לארץ–ישראל את המצאת הנפל של "נאמנות".
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תגיע השעה בשבילנו להחליט אם להצביע בעד התוכנית או לא, ממשלתנו תקבע 
את עמדתה לפי שני שיקולים: ראשית, אם התוכנית בכללותה היא בת–ביצוע. 
כאזור  כולה  ירושלים  קביעת  תכלול  לא  התוכנית  אם  ירושלים.  גורל  שנית, 
מקרב  ציר  אחרי  וציר  ישראל".  מדינת  בעד  תצביע  לא  משלחתנו  בינלאומי, 
המדינות האלה קם והטיף לנו מוסר ופנה אלינו בקריאה, בשידול וגם בתוכחה, 
שלא נפריז בתביעה, שלא נהא תופסים מרובה, שנכיר כי ירושלים אינה שלנו 
בלבד, שהיא נחלת העולם כולו, שנעמיד את זיקת העולם כולו לירושלים מעל 

לתביעה המיוחדת, הנוקבת, של העם היהודי עליה.
נוכח הלחץ המאוחד והנמרץ הזה ומתוך חיקרי לב רבים ולבטים קשים, ולאחר 
ויכוחים סוערים בתוכנו פנימה, בהנהלת הסוכנות בניו–יורק ובוועדה המדינית 
לוותר  עלינו  זה  שבעניין  מסקנה,  לידי  באנו  בירושלים,  ובהנהלה  המייעצת14 
על עמדתנו הקודמת. היו חברים, אשר בשבילם זה לא היה ויתור כי מלכתחילה 
בינלאומי  מחייבים משטר  עניינינו–אנו  כי  אחרת,  משוכנעים  והיו  אחרת  סברו 
והדיון ולאחר מערכה קשה מאוד - יש פה  בירושלים. וכתוצאה מכל השיקול 
חברים שיעידו על ְקשי המערכה ההיא - הודענו: נוכח הריכוז העצום של דעת 

הקהל העולמית בשאלה הזאת, הננו מקבלים את הדין.
ההסדר הבינלאומי לגבי ירושלים הותקף. נעשה ניסיון מחוצף לשים אותו לאל 
בכוח הזרוע.15 והנה, מה קרה? מה עשה העולם הנוצרי המאוחד - לא אומר להציל 
את ירושלים היהודית, כי אין זו אולי חובתו המיוחדת - מה עשה העולם הנוצרי 
של  משיעבודה  עליה,  האיסלאם  מהשתלטות  ירושלים  את  להציל  כדי  המאוחד 
ירושלים למלכות ערבית? מה עשה העולם הנוצרי המאוחד להציל את כנסיותיו 

ומינזריו, לרבות כנסיית "הקבר הקדוש", מחילול ומהרס על ידי הפגזה?
אנחנו הופקרנו. עמדנו לבדנו בודדים במערכה הזאת. עמדנו על נפש ירושלים 
שלנו, על חיי מאה אלף יהודיה, אבל לא רק על מאה אלף נפש אלה, כי אם על 
נפש ירושלים היהודית, ירושלים העברית, כיום הזה - ירושלים הישראלית במובן 
החדש של השם העתיק הזה. ורק אנחנו, רק המגויסים שלנו, אותם גדודי הפלמ"ח 
בירושלים ובהריה, אותו מחנה ה"הגנה" שעכשיו הוא מחנה צבא ישראל - רק 
הם בלבד, בכוח נשקם המעט, חצצו בין ירושלים ובין השתלטות ערב והאיסלאם 
עליה. ולעומת זה, גנרל נוצרי16 וקצינים נוצרים17 ניצחו על התקפת ירושלים, 

הוועדה המדינית המייעצת, ר' עמ' 10 הע' 20.  14
יחידות "הלגיון הערבי" נכנסו לירושלים המזרחית ב–18.6.1948 לאחר הפגזת שני חלקי העיר   15

והשתלטו על כולה למעט מיתחם האוניברסיטה העברית ובית חולים "הדסה" בהר הצופים.
גנרל ג'ון ב' גלאב, מפקד "הלגיון הערבי".  16

בתקופה זו שירתו ב"לגיון הערבי" 37 קצינים בריטים, וקרוב לוודאי גם כמה עשרות סמלים.  17

ההכרעה  מסירת  את  העיקריים,  התחבורה  מכשירי  על  הבעלות  שותפות  את 
לממונים מטעם האו"ם ועוד כמה יסודות שנכללו באותה תוכנית.

יתר על כן, הסכמתנו שחלקים מסוימים של ארץ–ישראל לא ייכנסו למדינה 
היהודית אלא יהוו חלק מהמדינה הערבית, בהנחה שהם יהוו מדינה ערבית נפרדת 
ובהנחה שהמדינה הערבית הזאת, יחד עם המדינה שלנו, יהוו ברית כלכלית אחת - 
הסכמתנו זו אינה מחייבת כלל ועיקר במקרה שהמדינה הערבית תהיה הרבה יותר 
וחזקה מכפי שנקבע בהחלטת כ"ט בנובמבר, ותעמיד אותנו בפני סכנות  גדולה 
צבאיות וכלכליות חמורות. על כן זאת שאלה פתוחה. לא אמהר לפסוק שתוכנית 
כ"ט בנובמבר כבר עברה ובטלה מן העולם, אם כי קשה להניח, לאור מה שהתרחש, 
שהיא תשוב לתחייה. אך אם יש כוח בעולם אשר יכול להחזירה לחיים ולעשותה 
בת הגשמה על קירּבה ועל כרעיה, כי אז הדיבור שנתנו ערב כ"ט בנובמבר קיים 
ועומד. אבל זהו סיכוי מפוקפק בתכלית. לעומת זאת, חלה התפתחות מעשית בארץ 
ונוצרו עובדות מובהקות. נתנסינו בכמה ניסיונות חמורים, התחוללו תמורות ביחסי 
הכוחות בארץ, חלה מהפכה בסדרי השלטון ונוצר מצב צבאי חדש. התמורות האלה 

אף הן משמשות שורש לשאלות שצריכות להיות פתוחות.
סכסס  בלייק  ירושלים  על  המערכה  את  פתחנו  ירושלים.  העיר  כל,  קודם 
בסתיו 1947 בהכרזה ובעמידה על זכותנו, זכות העם העברי, לשלוט על החלק 
העברי של ירושלים החדשה. הסכמנו מלכתחילה שהעיר העתיקה בתוך החומות, 
על קודשיה, תהווה חטיבה בינלאומית, אבל שללנו את ההיגיון האומר שבגלל 
היא  מרחבים  לאיזה  היא  אחת   - ירושלים  כל  צריכה  העתיקה  העיר  קדושת 
ולכל  הדתות  שלוש  לכל  לקדושה  להיחשב   - להתפשט  עתידה  ועוד  התפשטה 
המין האנושי עד שהיסוד המכריע לגבי מעמדה וגורלה לא יהיו צורכי תושביה, 
אף לא הקשר המיוחד, היחיד במינו, העולמי והניצחי, של העם היהודי איתה, 

אלא דבר היותה קדושה לכל הדתות.
אבל עמדנו בפני חזית מאוחדת של העולם הנאור, נאמר בפשטות - העולם 
הנוצרי. לעולם המוסלמי ולחלקים של הארגון הבינלאומי לא היה חלק בחזית 
על  והכריז  בינלאומית  ירושלים  של  הרעיון  נגד  נלחם  המוסלמי  החלק  הזאת. 
תביעתו לשלטון יחיד בירושלים, להחזרת העטרה הזאת ליושנה. מדינות כהודו 
וכסין, שאין לעמיהן ברובם הגדול שום קשר היסטורי או נפשי עם ירושלים, הראו 
פנים לכאן ולכאן. אבל אחדות גמורה ומוחלטת שֹורה בעולם הנוצרי לכל סוגיו, 
הקומנוולת  ארצות  ארה"ב,  אירופה,  מערב  ארצות   - כקתולים  פרוטסטנטים 
מאוד  דמוקרטית  מדינה  של  אחת  משלחת  הלטינית.  אמריקה  ארצות  הבריטי, 
במערב אירופה אמרה לנו: "אין אנו שוללים את זכותכם לתבוע לעצמכם את 
ירושלים העברית, אבל להווי ידוע לכם - וקבלו נא זאת כעובדה - שכאשר 
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מחוץ  אבל  בתוכה.  ואותנו  אותה  שהפקיר  לאחר  שלטונו,  תחת  לבינלאומית 
אותם  ועומדים  קיימים  תבונה.  של  שאלה  יש  ההתחייבות  של  תוקפה  לשאלת 
הגורמים העולמיים - הדתיים והמדיניים - המצטרפים כאן לתסבוכת מיוחדת, 

וייתכן שמשטר בינלאומי עדין הוא המוצא היחיד מהסבך.
במה דברים אמורים? אם יהיה ביטחון גמור שזהו הסדר יעיל. על כל פנים, 
לעת עתה זוהי שאלה פתוחה בשבילנו - והשאלה נפתחה מחדש על ידי ההתקפה 
בינלאומי  משטר  להקים  הניסיון  יצליח  אם  גם  אבל  ירושלים.  על  הזדונית 
בירושלים, וייתכן שדווקא תקופת ההפוגה תשמש התחלה לכך, גם אז, האם נוכל 
לאור הניסיון המר להפקיר את ירושלים העברית - אפילו היא חלק של ירושלים 
בינלאומית שיש בה משטר יעיל - לניתוק גמור ומוחלט מישראל? לא, לא נוכל. 
לא זה לקח הניסיון שלמדנו. הלקח אומר: אסור להפקיר לניתוק. הכרחי להחזיק 

בגשר הזה הנמתח מגבול מזרח של מדינת ישראל עד גבול מערב של ירושלים.

כאן הסתיימה ישיבת הפתיחה.

19.6.1948 ישיבה	ב,	בוקר	

יודע אם אמצה את  משה שרתוק:  אני עומד בפרק השאלות הפתוחות. אינני 
כולן. אבל אינני פטור מלהזכיר שאלה שמעניינת את כולנו ונוגעת בייחוד לעיר 

הזאת שאנחנו מתאספים בה, וזוהי שאלת יפו.
אנחנו הסכמנו בלייק סכסס להוצאת יפו מהמדינה היהודית, לאחר שוועדת 
האומות המאוחדות הידועה בשם המשונה אונסקו"פ הציעה לכלול אותה במדינה 
היהודית מתוך נימוקים שקולים למדי. הסכמנו אז להוציא אותה ולקבוע אותה 
היהודית. בלייק סכסס נעשו  בעצם כמובלעה ערבית בתוך תוכי שטח המדינה 
את  להרחיב  שנסכים  אצלנו  ולפעול  עלינו  להשפיע  מאוד  נמרצים  ניסיונות 
היהודית,  המדינה  בתוך  אותה, בעצם, למסדרון ערבי  ולהפוך  הזאת  המובלעה 
שיאחד את יפו עם הגוף העיקרי של המדינה הערבית, ולמעשה יחצה את המדינה 
היהודית לשתיים. אנחנו עמדנו בפני הניסיונות האלה עמידה די קשה, קשה מפני 
שהיה לחץ גדול בעניין זה שנמשך זמן רב, עד שסוף סוף הצלחנו להוריד את 

ההצעה הזאת מן הפרק.22
כפי  ולא  יתנהלו,  שהם  לקוות  אפשר  שהיה  כפי  הדברים  התנהלו  ואילו 
שחשבנו שהם יתנהלו, הרי אין כל ספק שלא היינו חוזרים בנו מההסכמה הזאת. 

החלטת 29 בנובמבר קבעה את יפו כמובלעת של המדינה הערבית, אך ללא קשר טריטוריאלי   22
עימה.

ויש  על אותה מערכה של חורבן והרס והשמדה.18 כיום הזה, כאשר יש הפוגה 
לשאת ולתת בדבר הגשמת פרטי ההפוגה למעשה, והממונה של המתווך מטעם 
האומות המאוחדות בירושלים צריך להפגיש את שני הצדדים, הרי ברצותו לדבר 
עם המפקד היהודי - הוא נפגש עם מפקד יהודי, אבל כשהוא צריך להיפגש עם 
המפקד הערבי - מופיע לפניו איש בעל פספורט בריטי, אשר אם רושמים ָשם 
את הדת צריך להיות רשום שהוא נוצרי. אנגלי הוא המופיע בשם הצבא הערבי 

הלוחם אשר הרים את ידו על ירושלים.
עמדנו בירושלים. עשינו יתרה מזו - כבשנו את הדרך לירושלים. לא כבשנו 
את הדרך הראשית כולה.19 רק חלק מאותו כביש ראשי נמצא בידינו. אבל פרצנו 
דרך ועדיין אנו סוללים אותה. והעיקר הוא שאותו המרחב, הפס הטריטוריאלי 
שבו הולכת הדרך ונסללת והעקוב הולך והופך למישור20 - הפס הטריטוריאלי 
וזהו פס רצוף המשתרע משערי מזרח של תל אביב עד שערי  הזה הוא בידינו 
מעמדנו  את  הבטחנו  הזה  בפס  אחיזתנו  בזכות  ורק  ואך  ירושלים,  של  מערב 
בירושלים. זוהי הערובה הממשית היחידה שבידינו כיום, כי ירושלים העברית לא 
תימוט. על כל פנים, בכוחה של אותה אחיזה נוכל להמשיך במאמץ רב–סיכויים 
למניעת התמוטטותה של ירושלים העברית. נכון, כשעלינו עכשיו להסיע בכל 
המהירות האפשרית שיירות גדולות לירושלים כדי לכלכל את העיר ולמלא את 
החסר בה, הננו מוכרחים להיזקק לכביש הראשי. זהו חלק מההסדר לזמן ההפוגה, 
יהיה  ירושלים  אבל אם מחר תופר ההפוגה או תסתיים ההפוגה - כוחנו לגבי 
לא רק בהגנתנו הישירה על העיר, אלא בשליטתנו הצבאית האיתנה על רצועה 
אדמה  שטחי  גם  יהודית,  אדמה  ושטחי  יישובים  הכוללת  למדי,  ורחבה  ארוכה 
ויישובים ערביים נטושים, גם מישלטי הרים כבירים, גם כפרים כקיני  ערבית 
נשרים בראשי ההרים האלה21 - רציפות של שליטה צבאית בעמק ובשפלה ובהר 

בואך ירושלים.
בפנינו מתייצבות עתה שתי שאלות: מה יהא גורל ירושלים? ייתכן שנחליט, 
למרות הכל ואחרי כל מה שעבר, כי עדיין המדיניות הנכונה והנבונה היא לא 
רק להסכים אלא לדרוש מאחרים ולחייב אחרים על הקמת משטר בינלאומי יעיל 
שהתחייבנו  מפני  לא  למישהו,  זאת  חייבים  שאנחנו  מפני  לא  אבל  בירושלים. 
על כך בלייק סכסס. ההתחייבות ההיא - תוקפה המוסרי והמדיני פקע לחלוטין 
משום פשיטת הרגל המוחלטת של תביעת העולם הנוצרי לעשות את ירושלים 

הרס בתי הכנסת ברובע היהודי והפגזת ירושלים המערבית היהודית.  18
קטע הכביש מן הכפר הערבי אל–קובאב )היום משמר איילון( עד שער הגיא )באב אל ואד(,   19

החוצה את עמק איילון, שבשוליו הצפוניים מנזר לטרון, נשאר בידי הירדנים עד יוני 1967.
"והיה העקוב למישור" - הכוונה ל"דרך בורמה", שרובה נסללה בשטח הררי.  20

כגון הכפר הערבי בית ַמְח'סיר )לימים בית מאיר( ומשלט "המסרק" שבקירבתו והר קסטל.  21
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לא היתה ברירת ביניים. היו שתי ברירות שהמרחק ביניהן היה מוחלט.
העבריות,  עמדותינו  את  הרחבנו  המערבי,  הגליל  את  שכבשנו  היה  והסוף 
מהקצה  החוף,  רצועת  כל  ועל  המפתח  נקודות  כל  ועל  הדרכים  על  השתלטנו 
הצפוני של מפרץ חיפה, החל מעכו ועד ראש הניקרה ועד בכלל. כיום הזה באים 
אלינו אנשי הגליל המערבי ואומרים לנו: "להווי ידוע לכם: אם יבוא ויתור מחדש 
בשטח זה, אנחנו לא נחזיק בעמידה בו ולא נוכל להתקיים בו לאחר המערכות 
שהיו, לאחר המצור שהושם עלינו ולאחר התגברות היישוב וכוחות ישראל על 

המצור הזה וכיבוש כל החבל הערבי הזה ויציאת תושביו בהמון".
אף כאן לא אקבע מסמרות, אבל השאלה הזאת פתוחה. זאת לא רק שאלת 
עתידו של החבל הזה, זאת לא רק שאלת עתיד הנקודות העבריות בו, זוהי שאלת 

עתידה של חיפה, כושר הגנתה של חיפה לעתיד לבוא.
היישוב  של  עתידו  את שאלת  פתוחה  כשאלה  להציג  עלינו  אחרון,  ואחרון 
הערבי במדינת ישראל - במידה שהוא כיום יישוב ערבי של מדינת ישראל - 
לאותן  כוונתי  ישראל.  מדינת  להיות  שנועד  שטח  על  ערבי  יישוב  שהיה  מפני 
כיום  ואינם  לנדוד,  ויצאו  מרצונם  שנעקרו  האלפים,  מאות  הרבות,  הרבבות 
בתחום מדינת ישראל. כוונתי לתמורה המהפכנית המזעזעת שהתחוללה בהרכב 
האתני של מדינת ישראל, שהקטינה את האוכלוסייה הערבית של מדינת ישראל 
קשה  הזה  הדבר   .100,000 של  למספר  מסביב  משהו  עד  ומעלה  מ–350,000 
זו אחת  ָוֶיהי.  היה לשער אותו. דיברתי עליו אתמול ולא אוסיף, אבל הוא קם 
התמורות המהפכניות המתחוללות באוכלוסייתן של ארצות לרגל מלחמה, לרגל 
מהפכה, לרגל זעזועים כבירים העוברים על העולם. ואם למצוא אח לדבר הזה 
הגרמנים  הוצאת  או  הגרמנים  ליציאת  מטורקיה,  היוונים  ליציאת  להיזקק  יש 
מהסודטים בצ'כוסלובקיה, לתמורות מעין אלו. שום זעזוע כזה בהיסטוריה לא 

הביא בעקבותיו חזרה גמורה של המצב לקדמותו, חזרה ל"ְסַטטּוס ְקוֹו ַאְנֶטה".
יש גלים, יש נחשולים לצד זה ולצד אחר, אבל אף פעם לא חוזרים הדברים 
לקדמותם, ואם לא צריך להיות פירעון עבור הפורענות, אם לא צריך להיות 
דין ההיסטוריה על ההתקפה הזדונית נגדנו, על לא דבר, לא לשם הגנת ענייני 
הערבים של הארץ הזאת, לא לשם הגנת המזרח, כי אם מתוך צרות עין עיקשת, 
ובהסתה ובעזרה מן החוץ, ומתוך תאוות השתלטות ושיעבוד, אם אלה החייבים 
וליישב את  ולקבל על עצמם עכשיו לקלוט  ביותר לא צריכים לתת את הדין 
האוכלוסייה הזאת - זאת שאלה פתוחה ונוקבת. וצריך שיהיה ברור שהיא פתוחה 
ולא תהיה החזרה סתם והחזרה מאליה. על כל פנים, לא תהיה החזרה תוך תקופת 
המלחמה. אבל כתום המלחמה נשב ונדון ונהיה חופשים להחליט אז לפי שיקולים 
של ענייני מדינת ישראל, הגנתה, צורכיה הפנימיים והחיצוניים, שיקולים של 

אבל הדברים התנהלו אחרת. יפו שימשה קן של מרד נגד כל ההסדר, שימשה 
בסיס להתקפה על תל אביב, על המושבות העבריות. היא עד מהרה נפלה תחת 
שלטון כוחות ערביים זרים שהשתלטו עליה והתעמרו בה וכיוונו אותה לשמש 

בסיס לכיבושה של תל אביב.
והדברים הגיעו למה שהגיעו, וכולכם יודעים את המצב ואת המנוסה ההמונית 
בים וביבשה, בעיקר בים, מיפו, והתרוקנותה מתושביה והיותה עכשיו תחת כיבוש 
יהודי ותחת שלטון יהודי צבאי, והיות הנמל שלה בידינו והישארות רק מיעוט 

קטן של אוכלוסייתה הקודמת בתוכה.
אינני בא לקבוע שום מסמרות בנוגע לעתידה של יפו, אבל אני בא לעקור 
מסמרות. השאלה פתוחה והיא עומדת לדיון מחדש לא רק לאור ההסכמה שלנו, 
שהיתה מתוך הנחה שנכזבה, אלא לאור המציאות וההתפתחות הממשית שהיתה 
ומתוך לימוד לקח מהניסיון שעבר. לא אומר יותר מזה. לא אכריז הכרזות. אין 
הדברים עומדים בשלב זה, ואיננו זקוקים עדיין לפסק הלכה אחרון, אבל חשוב 
שנדע אנחנו וחשוב שידעו כל הנוגעים בדבר, שאנחנו רואים את השאלה הזאת 
כשאלה פתוחה, שיחד עם שאלות אחרות פתרונן תלוי בהסדר הפולטי הכללי 

ובאותו מצב שגמר המלחמה ימצא אותנו בתוכו.
הסכמנו  כאשר  פתוחה.  השאלה  כאן  אף  המערבי.  הגליל  לגבי  הדין  הוא 
לוויתורים אשר הסכמנו עליהם, יותר נכון, קיבלנו עלינו את דינם לאחר מערכה 
]מדינית[ קשה מאוד שהיתה לנו קודם על הגליל כולו, אחר כך לפחות על הגליל 
המערבי, גם על חלק יותר גדול מהגליל המזרחי - אומנם, היתה התנכלות לקחת 
מאיתנו את הגליל המזרחי כולו, בזה לא הצליחו; יתר על כן, הצלחנו להרחיב את 
תחום הגליל המזרחי מכפי שנקבע בתוכנית הראשונה של אונסקו"פ - אבל לא 
הצלחנו בהסתערותנו ]המדינית[ להכליל במדינה היהודית את הגליל המערבי.23 
כאשר התפשרנו עם הוצאת הגליל המערבי, לא התפשרנו עם פירוקן, חיסולן 
ומחיקתן מעל המפה של הנקודות היהודיות של הגליל המערבי, נהריה, חניתה, 
מצובה, עין–שרה, עברון, געתון וכולי וכולי, כן ירבו וכן ירבו בקרוב. לא העלינו 

על הדעת שהן תעמודנה לחיסול, לניתוק, לפירוק, לעזיבה.
אבל המערכה ]הצבאית[ שהיתה בגליל המערבי העמידה את המערכה על חודה 
של חרב במלוא מובן המילה, כמו שהמערכה על עתידה של ירושלים העברית 
העמידה את הדאגות על חודה של חרב. השאלה היתה או שהגליל המערבי ייעזב 
יורעב,  ינותק, באשר הוא  כליל מיהודים תוך כדי המלחמה הזאת, באשר הוא 
באשר הוא יושם במצור, באשר הוא ייכבש, או שאנחנו נכבוש את הגליל המערבי. 

הגליל המערבי כולו מנקודה סמוכה לדרום עכו, ומשם צפונה עד גבול א"י-לבנון, נכלל   23
במדינה הערבית.



 | 170171 | 18-19.6.1948	<	מועצת	מפא"י	 מועצת	מפא"י	<	18-19.6.1948

המצריים, כי האוניות שלנו היו נאלצות לעבור דרך נמלי מצרים. כל אלה הם 
נכסים כבירים למדינת ישראל, שכלילתם במדינת ישראל עלתה לנו במלחמה 
חמורה - המלחמה המדינית בלייק סכסס - אשר בה ניצחנו. עדיין לא נתממש 
ונתגבש הכיבוש הזה בידנו באופן מוחלט. נכון שכיום אין פריסה מצרית ברחבי 
הנגב הישראלי - מחוץ לנקודה אחת, פרשת דרכים אחת שתפסו אותה במירמה 
מתנהל  הזאת  הדרכים  פרשת  על  חוליקאת"[.  ]"צומת  ההפוגה  לפני  אחד  רגע 

עכשיו דיון רב בינינו לבין אנשי התיווך של או"ם ובינם לבין המצרים.
החלק הדרומי של השטח הזה הוא ריק מאדם ושומם בתכלית היום. החלק 
הצפוני מאוכלס בדלילות רבה. אחוז יותר גבוה של אוכלוסייה ערבית שנשארה 
במדינת ישראל, ולא יצאה, נמצא בין בידואי הנגב. אני עוד אומר זאת בהסתייגות, 
מהם. שבטי  רבים  נעזבו  הנגב  ערביים שבצפון  כפרים  כזה.  רושם  לי  יש  אבל 
הבדואים בדרום - מהם עדיין מקיימים קשר עם היהודים, אבל על כל פנים אינם 
לוקחים חלק במלחמה והם נמצאים במקום מושבם הקודם. אנחנו נזהרים מלפגוע 

בהם מסיבות מובנות מאליהן, כדי שיוכלו להישאר שם.
אבל גורל הדבר הזה עדיין לא הוכרע. עלינו לדעת זאת ועלינו להיות מזוינים 
לקראת  ומצויידים  המעשה  במקום  מצוידים   - משמע  תרתי  מצוידים  ומוכנים, 

המערכה המדינית על גורל השטח הכביר אשר לחשיבותו מבחינתנו אין ערוך.
זאת אחת הבעיות שהיא לא רק חמורה כשלעצמה, אלא שהיא חמורה מבחינת 
האות והמופת שיש בה לסבך שאנחנו נתונים בו ביחסינו הבינלאומיים. מה נקל, 
נוכח העובדה הזאת, שיש כאן כאילו ברית טבעית בין אנגליה והערבים - הערבים 
הזה  ואנגליה מעוניינת לכבוש את השטח  רגלינו מהנגב  לדחוק את  מעוניינים 
כלפי  בסיס  אלא  לעצמה,  רק  לא  בסיס  אומר  וזה  בסיס,  בתור  עצמה  בשביל 
מישהו.24 וזה אומר שנפתח כאן פתח לצמידות מסוימת בינה לבין ארה"ב מאותה 
מכוונת  כאילו  והיא  חזית,  כאילו  כאן  שיש  מכיוון  הבינלאומית.25  הבחינה 

נגדנו - טבעי הדבר שמישהו26 יבוא ויאמר: "מקומכם בחזית שכנגד".
אני סבור שכאן, במועצת מפלגת פועלי ארץ–ישראל, אין צורך להסביר עד 
כמה מסוכנת בשבילנו הברירה הקלה הזאת והתנודה הפזיזה הזאת מחזית לחזית. 
ואולי עמידתנו בשערי הנגב, שורשי עמידתנו ואופן עמידתנו, יש בה אות ומופת 
לעמדתנו הכללית. אנחנו נעמוד בנגב ונעמוד על הנגב לא מפני שאנחנו כורתים 
ברית למפרע ומראש עם כוח אחד בעולם, שאיננו מעוניין שהנגב ישמש בסיס 
היינו  לא  אבל  לאנגליה.  בסיס  ישמש  שהנגב  בכך  עניין  כל  לנו  אין  לאנגליה. 

כלפי בריה"מ.  24
של המאבק הבין–גושי.  25

הכוונה לבריה"מ ואפשר גם למפלגות השמאל הישראליות.  26

ויושר המכוונים לחיים  ויחסים שבין מדינות ובין עמים, אבל צדק  ויושר  צדק 
משותפים ולא להסתכסכות מתמדת ולאכילת איש את בשר רעהו.

זאת שאלה של הסדרים מדיניים, זאת שאלה של הסדרים כספיים, של הסדרים 
התיישבותיים. זה מסמן תעודות ומשימות כבירות, אבל הלוואי שיספיק הכישרון 
הממלכתי שלנו, וכושר המעשה שלנו, לעמוד בהן ולפתור אותן. שוב, לא נקבע 
מסמרות, אבל נקבע מסמר אחד - שזאת שאלה פתוחה וידעו זאת כל הנוגעים 
בדבר. בשבילי זאת התמורה המדהימה ביותר שהתחוללה בחיי הארץ, ושממנה 

תוצאות וסיכויים רחוקים מאוד.
אינני צריך לומר, כי הדבר הכביר שנפל זו הקמת מדינת ישראל, זה מאורע 
לא רק שמשנה את כל כיוון ההיסטוריה העברית לעתיד, אלא שיטביע את חותמו 
על מהלך העניינים בעולם כולו במידה שאנחנו חלק מהעולם, ולא רק במידה 
זאת. אבל זה לא בא כהפתעה. הרי אנחנו חתרנו לזה והעולם ידע שאנחנו חותרים 
כבר  שהמדינה  התרשם  אילמלא  למדינה  בזכותנו  מכיר  היה  לא  והעולם  לזה, 
קיימת בעובדה, ולכן תדהמה לא היתה כאן בעולם. אבל העקירה ההמונית הזאת, 
והנדידה הזאת, באו כחתף וכדבר–מה בלתי צפוי לחלוטין. אבל זה שינה את פני 
הדברים, עיצב דמות אחרת למדינה, פתח אופקים אחרים לגמרי ליחסי אומות. 
ויש לשקול את הדבר הזה שיקול יסודי מאוד ויש לשמור בעניין זה על חופש גמור 

של שיקול בלי קביעת מסמרות מראש.
כשאנו מונים את השאלות הפתוחות, לא נהיה נאמנים לעצמנו אם נציין רק 
את השאלות שאנחנו פותחים, כי גם הצד שכנגד פותח שאלות. והצד שכנגד הם 
לא רק העמים הערבים, אלא גם אלה שעומדים לימינם וגם אלה אשר - במידה 
זו או אחרת - מועמדים לעמוד לימינם ואינם מוכנים לקבל כל עמדה שאנחנו 
נקבע בניגוד לשאיפות הערביות. כוונתי לארה"ב ולאנגליה. השאלה החמורה ביותר 
בפרק השאלות הטריטוריאליות - השאלה שהצד שכנגד רואה אותה כפתוחה - היא 
שאלת הנגב. צריך שיהיה ברור, כי כאן ישנה אפשרות של צמידות אינטרסים בין 
ערב לבין מה שנקרא בז'רגון הפוליטי של אירופה “המערב". בשביל ערב הנגב 
הישראלי הוא טריז הנתקע בין שטחי מדינות ערביות וחוצץ ביניהן. בשביל אנגליה, 
ואולי גם בשביל ארה"ב, הנגב הוא שעשוי לשמש בסיס לאחר שהבסיס הקודם - 

מצרים והסואץ - נשמט או עומד להישמט מתחת ידיהם כליל.
סיכוי כביר של התיישבות המונית צפופה, עם מפעלי  הוא  הנגב  בשבילנו 
השקאה ופיתוח גדולים, עם אפשרויות של פיתוח תעשייתי, צמידות לים המלח 
מזיקה  השתחררות  אלא  אחד,  נמל  רק  לא  לנו  נוסף  בעקבה  סוף.  לים  ומוצא 
מוחלטת לתעלת סואץ. ומה פירוש הזיקה שלנו לתעלת סואץ למדנו שוב במלחמה 
הזאת - עדיין מוטלים שם מטענים יקרי ערך שלנו שהוחרמו על ידי השלטונות 
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לנו אפשרות לומר דברים אלה למעשה, על יסוד ניסיון. לא הרגשתי כל קושי 
מדיני–אידיאולוגי ונפשי להסביר אותנו לנציגי בריה"מ כמו שהיננו. אומר אולי 
באופן יותר פשוט ומעשי - להסביר אותנו לפי נוסח מפא"י, לפי סגנון מפא"י 
כמו שהיא, על כל המיטען הציוני–הפועלי–האידיאולוגי שלה, ללא כל טשטוש. 
לא הגעתי למסקנה, שאילו הסתגלתי במשהו, היה תפקידי באיזו מידה שהיא קל 
יותר. לא הרגשתי שיש להם איזה קושי שהוא להסביר את עצמם לנו. יש לי יסוד 
להגיד, כי במידה שנסתגל פחות - נזכה ביותר הבנה. על כל פנים, נזכה ביותר 
כבוד, נזכה ביותר הערכה. ואני כופר - אני אומר זאת על יסוד ניסיון ועל יסוד 
ידיעה - אני כופר בתורה השטחית הקלוטה מן האויר, מן הדוקטרינה הקלושה 
נודעת להם  ציבורנו, שיש בתוכנו אגפים אשר  המתהלכת בחלקים שונים של 
שליחות היסטורית לקשור קשר או לגשור גשר בין ישראל ובריה"מ, באשר הם 
יותר על  ונוסחאות המתקבלות שם כאילו  גוונים  וסיגלו לעצמם  יסודות  קלטו 

הדעת ומסברים שם יותר את האוזן.27 ייתכן שההפך הוא האמת.
כשאנחנו באים לבריה"מ, אנחנו צריכים לדבר על ענייני יסוד באותה לשון 
אם   - אנגליה  כלפי  בה  ושנופיע  ארה"ב,  כלפי  בה  מופיעים  שאנחנו  ממשית 
שלנו,  המלחמה  כל  אחרי  גם  שהיא.  משותפת  לשון  לאיזו  להגיע  יהיה  אפשר 
בפני  אותה  נעמיד  וכאשר  העולם,  ממפת  נמחקה  לא  בריטניה  המרירות,  וכל 
עובדת ברזל ניצחת של קיום מדינת ישראל, אשר כל מזימות הממשלה הנוכחית 
וה"פוריין אופיס" מאז ומעולם לא יכלו לה, אז חזקה על ממשלת בריטניה של 
היום או של מחר, ועל מיניסטר החוץ הבריטי של היום או של מחר, שיקבל עליו 
דין העובדה ויראה את הדברים באור אחר, ואפשר יהיה אז לדבר. אבל שוב לא 
תהיה שאלה של איזו ברית, של איזו הזדהות עם אחד הגורמים בעולם - גורם 

חשוב, גורם שיכול להיות גורם מתקדם בעולם, אבל אחד הגורמים.
את מדיניותנו היסודית28 אנחנו משתיתים על יסוד אחד - האומות המאוחדות. 
בשבילנו אין זו מילה ריקה - זהו המוצא היחיד מן הסבך, הדרך האחת והיחידה 
שיכולה להיות לנו דרך המלך. ואנחנו ראינו שאין זו מילה ריקה. אנחנו ראינו 
את הדבר הזה בייחוד באותן התהפוכות המשונות והתנודות הרחבות של מדיניות 
ארה"ב. ראינו את ההתרוצצות הזאת בארה"ב בין ארה"ב כגורם פוליטי–ממלכתי–
מאבני  כאחת  ארה"ב  ובין  הצרים,  ענייניו  את  תופס  הוא  איך  אימפריאליסטי, 
אינטרסים  להגנת  החותרת  כממשלה  ארה"ב  בין  הבינלאומי.  הבניין  היסוד של 
מסוימים, ובין ארה"ב כציבור גדול, כדעת קהל דמוקרטית, המושפע ממאורעות 

הכוונה למפלגות השמאל הציוניות המרקסיסטיות, חסידות המשטר הקומוניסטי הסובייטי.  27
של אי–הזדהות עם אחד הגושים העולמיים, הדמוקרטי בראשות ארה"ב והקומוניסטי בראשות   28

בריה"מ.

תופסים בידינו נקודות בנגב, לא היינו מחיים שממות בנגב, לא היינו מזרימים מים 
לנגב אך ורק כדי להשמיט את הנגב כבסיס מידי מישהו ולעזור על ידי כך למישהו. 
בחורינו הלכו לנגב כי יש בזה עניין לעם היהודי. הם הלכו לנגב כדי לפלס דרך 
לעם היהודי ולא ככובשי עמדה מידי מישהו ולא כמונעי עמדה ממישהו. ובתוך כל 
המלחמה עומדים אנשינו בנגב, כי זהו עניינו של העם היהודי - אחת היא לאיזה 

סבך העמידה הזאת תכניס אותנו. אנחנו נמצאים שם מפני שזהו עניין חיינו.
מתוך הפינה הקטנה הזאת מסתמן הקו הכללי שלנו, עמדתנו לגבי התסבוכת 
היא  ישראל,  במדינת  בציונות,  בריה"מ  תמיכת  אותנו.  המקיפה  הבינלאומית 
התמורה המהפכנית ביותר שחלה במעמדה המדיני של הציונות ובמעמדו המדיני 
התוצאות  את  כיום  לשּור  אין  בלפור.  הצהרת  מאז  בעולם  היהודי  העם  של 
המרחיקות לכת של התמורה הזאת, אם תתמיד - ואין לעת עתה יסוד לחשוב 
שלא תתמיד - לגבי גורלו של העם היהודי, לגבי המהלך ההיסטורי בפינת עולם 
זו. אבל אין פירוש הדבר שאנו יכולים, משום כך, מתוך הערכה עמוקה מאוד 
החמור  העולמי  בסכסוך  לצד  ליהפך  בריה"מ,  זאת של  לחשיבותה של עמדתה 
בו. לא לנו לקבוע עד כמה בריה"מ מעוניינת  היא צד  והמאיים אשר בריה"מ 
להיות צד בסכסוך זה. אבל אנחנו רואים את העובדות. בכך שנהיה צד בסכסוך אין 
פתרון לשאלתנו. אם רצוננו להקים את מדינת ישראל ולגאול את העם היהודי, 
איננו יכולים להינזר מזיקה לאותו כוח שקוראים לו באירופה “המערב" - מושג 
הכולל בראש וראשונה את ארה"ב של אמריקה. איננו יכולים לוותר על זיקתנו 
ההדדית עם היהדות העולמית. איננו יכולים לוותר על עזרתם לנו ואיננו יכולים 
והון  העזרה  אפשרויות  אותן  על  לוותר  יכולים  איננו  להם.  עזרתנו  על  לוותר 
ביטחון,  כל  אין  כי  אם  סיכויים,  לנו  שיש  רחוקים,  לימים  להשקעות  הפיתוח 

להשיג אותם מאותם המקורות.
ומי שמעוניין באמת ובתמים בהקמת מדינת ישראל - ואין לנו כל יסוד לומר 
שבריה"מ אינה מעוניינת באמת ובתמים בהקמת מדינת ישראל, להיפך, יש לנו 
כל היסוד להאמין שהיא מעוניינת בכך - מוכרח להיות מעוניין באי-ניתוק הזיקה 
שלנו למערב. אנחנו מקווים שבריה"מ תבין זאת. כשלעצמי מוכן אני לומר: אני 
בטוח שהיא תבין זאת. להיות בעד מדינת ישראל ולדרוש שמדינת ישראל תיהפך 
צד בסכסוך ותנתק קשרים שהם צינורות הדם שלה - זהו דבר והיפוכו. ולעת עתה 
לא ראינו שבריה"מ, על כל פנים בתקופה זו של מדיניותה, מסתבכת על נקלה 
בסתירות פנימיות. יחסינו עם בריה"מ צריכים להיות מוטבעים לא בחותם של איזו 
הסתגלות למושגים, כי אם בחותם של מאמץ להסביר לה את מושגינו - לא של 

הסתגלות, כי אם של הזדקפות.
אולי, לפני שנים אחדות, יכולנו לומר דברים כאלה רק להלכה. עכשיו ניתנה 
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ביותר בהחלטת כ"ט בנובמבר.31 כולם כאחד, מה שראו עיניהם קבע לאין שיעור 
יותר ממה ששמעו אוזניהם. זה שקבע, זה שהכריע.

המדינאות של העם העברי היא לא מדינאות של שליחים. המדינאות של העם 
העברי היא מדינאות של בונים ולוחמים. ודאי, חשוב מאוד שכל לוחם וכל בונה 
ידע שכל מה שהוא עושה יש לו תוצאה מדינית - אם הוא גוזל או אינו גוזל, אם 
הוא שולח ידו בשוד או לא שולח ידו בשוד, איך הוא מתנהג עם שבוי, אם הוא 
עומד בתוקף או אינו עומד בתוקף ]בחזית[, אם הוא נרתע או לא נרתע, אם הוא 
יהיו בסדר  מנצל הזדמנות או מחמיץ הזדמנות, אם הוא דואג שהעניינים אצלו 
ויצטרפו לחשבון כוחו של הכלל או שהוא מתרשל, מועל, מזניח, מחליש - בזה 
את  להוציא  ביכולתנו  תלוי  הפוטנציאלית,  שלנו  בעוצמה  תלוי  ]כוחנו[,  תלוי 

העוצמה הזאת מן הכוח אל הפועל.
נדמה לי, שכולנו חיים בהרגשה לא רק שגייסנו עוצמה כבירה, אבל שעדיין 
מרץ  ושל  יכולת  של  אוצרות  בתוכנו  ישנם  שעדיין  הזה,  הגיוס  בתחילת  אנחנו 
ושל הכרה הטעונים פריחה וגיוס וכיוון למטרה. נדמה לי, שכולנו חיים בהרגשה 
שדווקא הפורענות הקשה שירדה עלינו - שהיא פורענות של חבלי גאולה - תוציא 
מקירבנו את הכוח הדרוש לא רק כדי לעמוד בה, אלא כדי להותיר עודף עצום של 
מרץ בניין, של יכולת יצירה לבניין מדינת ישראל לעתיד לבוא. כך הדבר בחיי 
אומות - משברים כאלה, סכנות כאלה, מולידים כוחות אשר העם עצמו לא שיער 
אותם. מקרקע נשמת העם - כמו שאומר ביאליק32 - נבקעים מעיינות חדשים של 

יכולת עמידה, של כושר פעולה, של יצר כיבוש ויצירה חדשה.
בדם  בדם,  מתבוסס  עכשיו  היישוב  האחרונות.  בשנים  בדם  התבוסס  עמנו 
מיטב בניו, בתוך המערכה האחרונה הזאת על שחרורו ועל שחרור העם. אבל 
הגניזה  מחיק  מוציאה  היא  מחשלת,  היא  מפרה,  היא  בדם  הזאת  ההתבוססות 
הלאומי שלנו אוצרות כבירים של כוח, של מרץ, של יכולת. בגיוס הכוח הזה, 
של  הגדולים  המרכזיים  לכיוונים  לעיקר,  הכוחות  בכיוון  יחד,  הזאת  בעמידה 
פעולה בארץ, של הגנה, של כיבוש מדיני - בכל אלה הערובה לאותו הניצחון 

הגדול שכולנו חותרים אליו.

מ"ש החליף כאן בטעות את ג' הּוד בהרברט ֶאוואט, סגן ראש ממשלה ושר חוץ של אוסטרליה,   31
שהוא ולא הּוד היה "אחד התומכים הנמרצים בהחלטת כ"ט בנובמבר". אוואט, כיו"ר הוועדה 
)"אד הוק"( של עצרת 1947 לדיון בהמלצת ועדת אונסקו"פ לחלוקת א"י לשתי  המיוחדת 

מדינות, מילא תפקיד מכריע בקבלת ההמלצה )יומ"א ד', עמ' 1084, ח' עמ' 2150, 2156(. 
ַגּּה ּוְתנֹוֵצץ ְשִכיָנתֹו" )"למתנדבים בעם"(. לפי "ַעל ַקְרַקע ָהָעם ּוְבַתְחִּתּיֹות ִנְשָמתֹו / עֹוד ִתּ  32

עולם ומגיב על מאורעות, ומגיב בהתרגשות, ברגשנות יתרה לפעמים, ורגיש 
מאוד לעניינים של צדק ושל עוול, של גבורה במלחמה, של הגנה על עניין ושל 

התקשרות והתנפלות ונעיצת סכין בגב ותכסיסים מגונים.
ראינו במה נפתחה פרשת מדיניות ארה"ב בלייק סכסס אז - באיזה היסוסים, 
באיזה רתיעות - ואיך תחת לחץ דעת הקהל ומתוך ההיגיון הפנימי שפעל בקרב 
ארגון האומות המאוחדות קבעה עמדה מוחלטת בעד מדינת ישראל - ונפגשה 
עם הקצה השני שלו, עם בריה"מ, על אותה העמדה. ואחר כך ראינו כיצד לאחר 
כ"ט בנובמבר, בימי הפורענות הקשים, בימי הניסיונות הקשים, נסוגה וביקשה 
כל מיני דרכים עקלקלות ונלוזות לנסיגה,29 ואיך שוב באה הסתערות על דעת 
הקהל נוכח המלחמה כתוצאה מהעמידה שלנו, לא כתוצאה מנאומים ומשכנוע, 
כי אם נוכח העובדות: הדם היהודי שנשפך, הגבורה היהודית שנתגלתה, ההחלטה 
הנחרצת של העם הזה לעמוד על נפשו ולעמוד על הזכות שכבש לו, ההתמרמרות 
העצומה נגד אנגליה, ההערצה ל"הגנה" ולצבא ישראל, ואיך שוב באה תנודה 

וארה"ב היתה ראשונה להכיר במדינת ישראל.
ועכשיו שוב החלו לפעול בלמים, הכרה "דה פקטו", לא "דה יורה" עדיין, 
מה  ממשלתכם,  תהיה  מה  ברור  ש"לא  כיוון  מיוחדת,  נציגות  רק  צירות,  לא 
יהיה פרצוף ממשלתכם אחרי הבחירות הראשונות, ובינתיים ההפוגה אולי תארך 
וממנה יצא דבר–מה אחר", ותמיד מרומז בחצאי מילים שעניין הנגב הוא דבר קשה 
מאוד. אבל אנחנו יודעים - כאשר יגיעו הדברים לידי הכרעה ואם יהיה בנו הכרח 
לעמוד וליצור עובדות - בהכרעה האחרונה שוב יתיישר הקו. אנחנו בטוחים בזה 
איחוי  מאפשר  בלבד  ושהוא  המאוחדות  באומות  אחת  פעם  שנקבע  הנתיב  לפי 

הקרעים, קירוב הקצוות האלה לדרך מלך אחת.
בחשבון אחרון, העובדות שאנחנו יוצרים הן הקובעות - לא מבחינת תכסיס 
אלא מבחינת חיים. אם אבוא לנתח מי נטל תשעה קבים בהחלטת כ"ט בנובמבר, 

אומר: העובדות, מה שיצרנו בארץ.
הניחו לרגע אחד, שמעמד לייק סכסס לא היה נפתח בדוח של אונסקו"פ - 
כלום יעלה על הדעת, שהיה מסתיים כמו שנסתיים?  הפתיחה בדוח של אונסקו"פ 
היא שקבעה מראש את הסיום. מה נתן לנו הדוח ההוא של אונסקו"פ? אני אומר: 
מראה עיניים - מה שאותם אחד–עשר האנשים ]חברי הוועדה[ שבאו מקצווי עולם 
שונים ראו בארץ, בלי הבדל, בין שחתמו על הדוח של הרוב ובין שחתמו על הדוח 
של המיעוט ובין שלא חתמו כלל - היה אחד שלא חתם כלל, האוסטרלי,30 והוא 
היה אחר כך אחד התומכים הנמרצים ביותר, ובמושב האחרון אולי התומך הנמרץ 

מתוכנית החלוקה.  29
ג' הּוד.  30
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היבשתי לירושלים - הפרוזדור. אולם גם בעניין זה התקרבתי לקביעת מסמרות 
משום שחשתי כי זו הרגשה כללית של הציבור ועל זה אי–אפשר לוותר. אך ייתכן 

כי בנקודה זו עברתי במקצת על המותר. זו היתה גישתי לעניין. 

סעיף ג': סקירות

זו הזדמנות  השר מ. שרתוק:  אמסור דוח על שתי שיחותי עם המתווך. היתה 
ראשונה של שיחה פוליטית. כפי שזכור לכם, הודעתי בפעם הקודמת כי ברנדוט 
הודיע את לוח זמניו, שלפיו יבלה יומיים בקהיר בשיחות עם הערבים ואחר כך 
יבוא ליומיים לתל אביב לשוחח איתנו. הוא קיים תוכניתו וביום חמישי בצהריים 

]17.6.1948[ הגיע לתל אביב ומיד בא למשרד החוץ לשיחה.
פתח בהרצאה קצרה על מעשיו בקהיר. איני סבור כי היתה זו הרצאה ממצה. 
הוא סיפר שערך פגישה רישמית וקצרה עם הוועדה הפוליטית של ה"ֶחֶבר הערבי".
ועדת  כי הוועדה הפוליטית של ה"חבר הערבי" מינתה  לו,  זו הודיעו  בפגישה 
מישנה לשם משא ומתן איתו. ועדת מישנה זו מורכבת משלושה ראשי ממשלות 
ומהמזכיר הכללי של ה"ליגה". הממשלות הן מצרים, עבר–הירדן והלבנון. ההרכב 
אומר דורשני. מצרים ועבר–הירדן הן שני הצבאות העיקריים המתיימרים לכבוש 

את ארץ–ישראל, לא כן הלבנון. סוריה וערב הסעודית נמצאות בסוד העניין.
ברנדוט לא מסר לי על כל מה שדובר בפגישה זו. הפגישה התקיימה ביום 
ג' ]15.6[ וביום ד' ]16.6[ התקיימו שתי ישיבות עם ארבעת הנציגים הנזכרים, 
וכנראה היתה זו שיחה כללית ובה הציע לארבעתם את מה שבא להציע לנו. הצעה 
זו קשורה בסדר העבודה באי רודוס, שם יתייחד הרוזן ברנדוט עם עוזריו ויועציו 
ויערכו התייעצות פנימית. לא יהיה להם משא ומתן עם הצדדים, אלא ינסו לברר 
לעצמם את הבעיה ולהגיע למסקנה אם יש להם מה להציע לשני הצדדים, שיוכל 
לשמש בסיס ליישוב הסכסוך ביניהם. אך תוך כדי בירור יזדקקו לידיעות והדרכה 
פוליטיות,  אלא  אינפורמטיביות  דווקא  לאו  שאלות,  להציג  שיצטרכו  וייתכן 
הנוגעות לשני הצדדים. לכן רוצים הם שיעמדו לרשותם מקשרים שישמשו להם 
מקור לידיעות. אנשי ה"חבר הערבי" קיבלו את ההצעה ומינו ארבעה מקשרים: 
1( סגן המזכיר הכללי של ה"ליגה", שהוא מנהל המחלקה הפוליטית שלה, איש 
מצרי. 2( עיראקי, מנהל המחלקה הערבית במיניסטריון החוץ העיראקי. 4-3( שני 
ארצישראליים עורכי דין. האחד הוא מיודענו הנרי קטאן,3 שהופיע בלייק סכסס. 

ארבעתם מופיעים בשם ה"ליגה".
שאלתי את ברנדוט ממי באה ההצעה על חבר מקשרים במקום מנהלי משא 

עו"ד ערבי נוצרי. חבר "הוועד הערבי העליון". העיד בוועדת החקרה האנגלו-אמריקנית.  3
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לכבוש את ירושלים למדינה היהודית

סעיף ב': שאילתות

השר מ. בנטוב היפנה אל השר מ. שרת שאילתה.

השר מ. בנטוב:  אבקש את החבר הנוגע בדבר שלא לקבל את דברי באופן אישי 
שונות  דעות  נשמעו  פוליטי,  בבירור  החלה  הממשלה  לעמדתו.  יחס  וכקביעת 
נואם במסיבה  זה נאם שר החוץ במפלגתו.2 אם שר החוץ  ומעין סיכום. לאחר 
פומבית - מן ההכרח שדבריו יתקבלו כדעת הממשלה ובעניינים אלה לא היתה 
דעת ממשלה. ייתכן כי בסוכנות היהודית היה נוהג כזה, אך לא ידוע לי על שום 
ממשלה בעולם, שחבריה ינאמו על דברים שאינם עמדת הממשלה. אם נוהג זה 
מתקבל על חברי הממשלה - ננהג כולנו כך. אם אינו מתקבל - אל יעשה זאת 

אף אחד מאיתנו.

השר מ. שרתוק:  לא קראתי את אשר התפרסם מדברי בעיתונות. ישנה סטינוגרמה 
מדברי, שאת חלקה הראשון תיקנתי ובעד זה אני אחראי. אך מניח אני שהדברים 
נתפרסמו בצורה נכונה. לא יכולתי לנאום נאום פוליטי על המצב הקיים עתה מבלי 
ואי–אפשר ליצור מערכה אחת של שאלות  לנגוע בשאלות העומדות על הפרק, 
בפני הממשלה ושנייה - בפני הציבור. מערכת השאלות היא אחת. לו באתי לקבוע 
מסמרות לגבי אחת שלא נקבעו בממשלה - הייתי נותן את הדין על כך, אך איני 
סבור שעשיתי זאת אלא ציינתי שאלות ואמרתי שהן פתוחות. ראיית שאלה מסוימה 
כפתוחה זוהי קביעת עובדה פוליטית, וחשבתי שזה תכסיס נבון אליבא דכל הדעות. 
דיברתי לאחר מחזור ויכוח שהיה בממשלה, וחשבתי שיהיה זה תכסיס נבון לומר 
לפחות שאלה הן שאלות פתוחות. בדיון שהתקיים בממשלה נטתה דעתי לכך שנעשה 
ניסיון מחודש לכבוש את ירושלים למדינה היהודית. לא אמרתי זאת בנאומי, אלא 
ציינתי שההיגיון שאמר לנו בשלב ידוע לעמוד על כך שירושלים תהיה בינלאומית 
עוד כוחו איתו, אולם ציינתי שזו שאלה פתוחה. כן אמרתי, שעניין החזרת הפליטים 
הערבים זו שאלה פתוחה וגורל יפו זו גם כן שאלה פתוחה. זה הנוסח שבו התנבאתי 
הגשר  הוא  מסמרות  לקביעת  בו  שהתקרבתי  היחיד  הדבר  מסמרות.  קבעתי  ולא 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: ב' ג', ו'.  1
ר' מס' 22.  2
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ומזכירה. טילגרפתי להם את השמות וברנדוט יסדר להם את אפשרות הכניסה 
לאי והם ייהנו מכל הזכויות של אנשי או"ם. סודר בשבילם אוירון מיוחד שייקח 

אותם למקום.
לאחר שהציג את שאלת המקשרים ועניתי לו שיקבל את תשובתי למחרת היום, 
נכנסנו בשיחה כללית. באנץ' אמר בשיחה זו, שברודוס הם יטפלו בשאלות היסודיות. 
הם ישבו בינם לבין עצמם ומזמן לזמן יזמינו את המקשרים שיענו להם על שאלות. 

אם יגיעו למסקנה, קרוב לוודאי שיבואו אלינו ולא יזמינו אותנו לרודוס.
ברנדוט הביע רצונו לשמוע ממני כיצד אנו רואים את הבעיה. אמרתי לו, שאנו 
מעוניינים מאוד בשלום ומאוד מוכנים לשלום, אך בשבילנו השאלה אינה בחיפוש 
פתרון חדש לבעיה. בשבילנו הבעיה נפתרה ואנחנו מעוניינים מאוד שהפתרון הזה 
יוכל להיות מוגשם בדרכי שלום. ישנם דברים שהם בשבילנו קבועים במסמרות 
העובדה  וכן  המדינה  הקמת  על  בנובמבר  כ"ט  החלטת  וזו  מהם,  נסיגה  לנו  ואין 
שהמדינה קיימת ועומדת. עקרונות אלה אינם בגדר של נושא למשא ומתן. דברים 

אחרים יכולים לשמש נושא למשא ומתן קצר, שיתבסס על יסוד זה.
היתה  מאורעות.  גדושת  תקופה  עברה  בנובמבר  כ"ט  שמתאריך  הוספתי, 
מלחמה ובמלחמה זו נוצרו עובדות ואת העובדות האלה אין למחוק כלאחר יד. 

מעובדות אלה נובעות כמה וכמה שאלות ובמשא ומתן יש לברר אותן.
בנוגע לעובדה העיקרית - היא עובדת קיומה היעיל של מדינת ישראל - 
אמרתי שאם הצד השני יטען שמדינה זו אינה חוקית ואין להכיר בממשלתה, על 
זה לא יכול להיות משא ומתן. זו ממשלה השואבת קיומה מרצון העם ומבוססת 

על מוסדות נבחרים והיא יעילה ושלטונה מתבצר והולך מיום ליום.
אם שביתת הנשק תשמש פתח לשלום על יסוד הדברים שהזכרתי, מה טוב. 
נסיגה  תימשך.  והמלחמה  הדבר  את  נקבל   - במלחמה  שלב  אלא  זה  אין  ואם 
קודם  מחדש.  אותן  פתחו  המלחמה  שמאורעות  שאלות,  כמה  יש  תהיה.  לא 
כל, שאלת גורל ההסדר של כ"ט בנובמבר, שהוא הסדר מורכב שיש בו כמה 
לו את דעתי, שבשבילנו הא בהא תליא. אם אפשר לשכנע  שאלות. הסברתי 
אותנו שמתכוונים להגשים את ההסדר הקודם כפי שהוא, אזי אותה התחייבות 
מסקנות  מהם  להוציא  שנצטרך  דברים  יהיו  אז  וגם  ההתחייבות  היא  שָנַתנו 
יבואו  ואם  עתה.  הדבר  אפשרי  אם  רב  ספק  אבל  הזאת.  המלחמה  לקח  מתוך 
שינויים, יהיה לנו מה להגיד. נתתי דוגמה את ירושלים. דיברתי דברים ברורים 
בנוגע להתחייבות המוסרית של העולם הנוצרי כלפינו. סיפרתי על לחצֹו עלינו 
וכיצד מעל בהתחייבות זו בשבתו בחיבוק ידיים נוכח ניסיון מחוצף לכבוש את 
ירושלים ולהדבירה לשלטון מוסלמי. דבר זה נעשה בעזרת מעצמה נוצרית ועל 
ידי מפקדים נוצרים. הנוצרים, על כל גווניהם, הפקירו את ירושלים, והכוח 

ומתן. הוא אמר שההצעה באה מצידו והדגיש זאת במיוחד. כמובן שלא המשכתי 
בחקירה בנקודה זו, ואמרתי לו שאצטרך להתייעץ ואשיב לו דבר למחרת היום. 
אמרתי לו מה יכול להיות הפקפוק, כי איננו יודעים אנא פניו מועדות. הסברתי 
העצרת  גישת  ובין  האחרונה  מהעצרת  שלו  המנדט  בין  יסודי  הבדל  שיש  לו, 
הקודמת לעניין. העצרת הקודמת ניגשה לעניין מתוך מאמץ למצוא פתרון צודק 
ומעשי לבעיית ארץ–ישראל. היא לא קשרה עצמה למפרע בהשגת הסכמתם של 
אחד או שני הצדדים, אלא ניגשה לבדוק מה הפתרון והגיעה לפתרון שהגיעה, 
שאנחנו התפשרנו איתו והערבים נלחמו בו בעזרת אנגליה - מה שאין כן העצרת 
דרך  אמרתי  האלה  הדברים  את  מתווך.  להיות  ברנדוט  את  שמינתה  האחרונה, 

הסברה מדוע אני פוגש את הצעת המקשרים בהסתייגות מסוימת.
לברנדוט ישנה שליחות לַפשר, להציע דבר שיתקבל על דעת שני הצדדים. 
הוא צריך להבין, שבשבילנו דבר זה כרוך בסכנות רציניות מאוד אם זו גישתו. 
ואיננו  לאישיותו,  הכוונה   - אמון  בנו  מעוררת  אינה  עצמה  גישתו  כל,  קודם 
קשרנו  כאילו  מקשרים,  נשלח  אם  הפשרה.  את  לבקש  יצא  דרך  באיזו  יודעים 
עצמנו בעבודה וזה מעורר שאלה חמורה. על כך ענה לי ברנדוט, שהמקשרים לא 
יהיו שותפים לשום משא ומתן ולא יהיה להם חלק בישיבות אנשי ברנדוט, אלא 

יקלו על עבודתם, שאפשר יהיה לפנות אליהם בכל שאלה.
כאשר הזכרתי תוך כדי מהלך הדיון, שישנם 200 כפרים ערביים מפונים, הוא 
הפסיק אותי ואמר שזאת אחת הדוגמות לעניין שנחוץ בשבילו מקשר ברודוס. הוא 
רמז, ששומעים מהערבים כל מיני דברים ואין יכולת לבדוק אמיתותם. בשיחות 
פרטיות סופר לנו, שמהערבים בקהיר שמעו שצפת בידיהם. תוך כדי סיפורים על 
קרבות סופר להם על קרב בחוצות נצרת בין ערביי ויהודי נצרת, וכמובן שערביי 
נצרת נחלו בקרב זה ניצחון מזהיר וגירשו את יהודי נצרת מתוכה. קולונל אחד, 
שישב עם אנשי הצבא שלנו, נדהם לשמוע שצפת כולה יהודית. בעניין זה לא 

צריך היה לבקש שיאמין, כי אלה עובדות מנקרות עיניים.
למנות  לנו  כדאי  בלבד  אלה  דברים  בשביל  כי  לנו,  להסביר  ניסה  ברנדוט 
מקשרים, כדי שאפשר יהיה לשאול אותם על אמיתות עובדות. התייעצתי באותו 
ערב עם החברים והודעתי לו שאנחנו מקבלים את ההצעה. הוא אמר שאנשים אלה 
יהיו אורחי או"ם. אמרתי לו, שאיננו רוצים להפיל את עצמנו למעמסה על או"ם, 

אך אם הוא מוצא שזה הוגן ונכון, נודה לו.
מיניתי את דר' ליאו כהן4 ואת ראובן שילוח )זסלני( והם יסעו בלוויית מזכיר 

מל"ע-1  מראשית  גרמניה.  יליד  למשפטים.  דר'   .)1961-1894( כהן  פנחס(  )יהודה  ליאו   4
בלונדון, שם הצטרף לעובדי המשרד הציוני. עלה ב–1935 ושימש מזכיר מדיני של הסוה"י 

בירושלים. מ–1948 יועץ מדיני של משה"ח.
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כי  והשלום,  הידידות  יחסי  לנו לחשיבות  להטיף  צריך  הוא  לו, שלא  עניתי 
אנחנו זקוקים בארץ זו לכך יותר מאחרים. אבל זקוקים אנו לכך במידה שאנחנו 
קיימים ולא על חשבון קיומנו. בשבילנו עניין קיום ממלכתי, ומדינה בה יכולת 
קיום והתפתחות, מובטח על ידי מינימום שטח זה שאין לרדת ממנו, ומשום כך 
יכולים אנו לצייר לעצמנו שלום רק אם הוא מושתת על יסוד זה. לכן הקמתה של 
מדינה יהודית והגנה עליה וקיומה היעיל - אלה הם תנאי הכרחי לשלום. בלעדם 

לא יהיה שלום.
אשר לטענה שמלחמה מולידה מרירות ואש אשר לא תכבה לעולמים, ישנן 
היתה  וטורקיה, שבמשך מאות שנים  יוון  דוגמת  נתתי  דוגמות אחרות.  בעולם 
מלחמה ביניהן בכל דור ודור. בימים של כמאל,5 כשזרק לים שני מיליון יוונים, 
נדמה היה שנפערה תהום שאף פעם לא תיגשר, ודווקא אחר כך בא ייצוב היחסים 

ועתה הלוואי על כל שתי אומות שכנות היחסים שבין יוון וטורקיה.
אחד מהם אמר, כי ההנחות של כ"ט בנובמבר לא נתאמתו ובעניין זה התעורר 
ויכוח משפטי אם הברית הכלכלית היא תנאי הכרחי להכרת המדינה היהודית. אני 
הוכחתי שאין זה תנאי הכרחי, כי היה שינוי נוסח. קודם נאמר שהעצמאות תוכר 
לאחר שתוקם הברית הכלכלית. אחר הוכנס תיקון שייאמר כי העצמאות תוכר 
על יסוד התחייבות ליצור את הברית הכלכלית. הודיתי כי אומנם לא הכל אושר. 
אמרתי כי היו, בעיקר, שתי אכזבות. אחת, שלמרות כל הקושי שנגרם לנו מצד 
אנגליה לא שיערנו עד היכן יגיעו הדברים - שהיא בפועל תילחם בנו באמצעות 
מדינות ערב ותימן. לא שיערנו שהיא תממן ותפקד ותזיין את צבא האויב. היה 
זה דבר שלא ציפינו לו מראש. דבר שני שלא ציפינו לו הוא אפסות העזרה מצד 
או"ם. הנחנו שתינתן מצד או"ם עזרה יעילה. היו גם הפתעות ממין אחר, ואחת 
מהן היא יכולת העמידה שלנו והמנוסה הערבית. דיברתי על המנוסה ואמרתי כי 

דבר זה יוצר שאלה פתוחה בשבילנו.
באנץ' שאל מה הסיבה להתנגדות כה נמרצת של המדינות הערביות להקמת 
היא שהם  ידי הערבים, שהסיבה  "לנו נאמר על  ואמר:  והוסיף  ישראל,  מדינת 
חוששים שמדינתנו תשמש פתח להתערבות בלתי פוסקת של כוחות זרים בענייני 
המזרח התיכון, בין אמריקה ורוסיה". לא היה לי נוח לעלות על פסים אלה של 
בירור. אמרתי מה אני חושב כסיבות עיקריות. סיבה ראשונה של התנגדות היא 
שבאופן סובייקטיבי אנחנו גוף זר לערבים ואינם רוצים בזה. סיפרתי על הניסיון 

מוסטפה כמאל )אטאטורק( )1938-1881(. איש צבא מבריק ומדינאי טורקי. מראשי חבורת   5
"הטורקים הצעירים" ששמו קץ למשטר העותמאני ולשלטון הסולטאן. אבי טורקיה המודרנית 
החילונית. הביס את צבאות יוון שפלשו לטורקיה ב–1919 והדפם כליל ב–1922. עם הצבא 
היווני שגורש יצאו ממערב טורקיה רבבות יוונים שישבו שם מאז ומעולם. יתרם נטשו בעקבות 

חילופי האוכלסין בין יוון וטורקיה ב–1923. מספרם הכולל היה כמיליון ורבע נפש.

היהודי בלבד עמד בפני השתלטות הערבים על העיר והגן גם על קודשי הנצרות 
מהשגתנו  נסוגים  ואיננו  פתוחה  זו  ששאלה  לאחר  האיסלאם.  לידי  מליפול 
לגבי משטר בינלאומי, אמרנו שנדרוש מעתה השגות אחרות לגבי ירושלים. 
דיברתי על הרציפות הטריטוריאלית של מדינת ישראל וירושלים. סיפרתי על 
כיבוש הדרך וכיצד קשה לנו לשער, שאפשר יהיה להישען על שמירת העמדה 
אפשר  הללו  הדברים  כל  שאת  אמרתי  הרציפות.  על  לשמור  בלי  בירושלים 
לקבוע בדרך של משא ומתן, אולם אם הדבר לא ייקבע, אפשר יהיה לקבוע 
זאת גם בדרך של מלחמה. לנו מוטב לקבוע את הדבר בדרך של משא ומתן, אך 

לא נירתע מכך אם נצטרך לקבוע אותם על ידי הכרעה במלחמה.
כאן העיר ברנדוט הערה מרחיקה במשמעותה. הוא אמר שאני מדבר על הסדר 
כ"ט בנובמבר. הוא מכיר את המפה ונדמה לו שהגבולות שהוחלט עליהם אז קשים 
להגנה. ייתכן כי לטובה של מדינת ישראל יהיה אם יתוקנו הגבולות, כדי שהמדינה 
תהיה בת הגנה. עניתי לו, שאם הוא מתכוון לשאלת הקו - אם הוא כולל כפר 
אחד ומוציא כפר אחר - יכול להיות שמתוך ניסיון אפשר לציין את הקו במקום זה 
או אחר. אם הוא מתכוון לשינויים יסודיים - אין על מה לדבר מבחינת ויתורים. 
יש הרבה להגיד על תיקונים לטובתנו, וזה שוב לאור הניסיון. דיברתי על הגליל 
המערבי והסברתי את הדבר מבחינת ההגנה על חיפה. הזכרתי את יפו ועוד כמה 
מקומות. הוא לא עורר את שאלת הנגב וגם אני לא נגעתי בה. אולם שאלתיו: "למה 
לך, בתור מתווך, להתחיל משאלת הגבולות? אילו היה הצד שכנגד נוקט עמדה 
שהוא מסכים להכיר במדינת ישראל, וכל המחלוקת היתה בשאלת הגבולות, המצב 
היה אחר. אולם הם אינם מודים בעיקרו של דבר, ואיני סבור שחל שינוי בעמדתם. 
אם אומנם חל שינוי בעמדתם, הייתי מעוניין מאוד לשמוע על כך ולפתוח בשיחה 
על הגבולות. אולם אם נתחיל בבירור זה בלי שנדע אם הצד השני מודה בעיקרו של 

דבר, מקפחים אנו את עצמנו ואין זו דרך של משא ומתן.
כי הצורה  חזרתי שוב על דבריו על הצורה המשונה של הגבולות. אמרתי, 
אינה משונה אם קיימת ההנחה שתהיה ברית כלכלית בין חלקי הארץ המהווים 
חטיבה אחת. אם לא קיימת ברית כזאת, כל הצורה היא אחרת. אנחנו הסכמנו 
שזו  העובדה  יסוד  על  כלכלית  לברית  והסכמנו  כלכלית  ברית  יסוד  על  למפה 
המפה. ברגע שנכנסות לעניין מדינות אחרות, כל העניין נכנס שוב לכור המצרף 

והשאלות נשארות פתוחות.
יחסי  הם  העתיד  לגבי  המכרעת  שהשאלה  מעריכים  איננו  אם  שאל  באנץ' 
הידידות ושכנות טובה עם הארצות הערביות. ניצחון במלחמה יכול להפוך לנו 
יהיה שלא להשליך  נבון  יותר  ואולי  נגדנו,  ויעורר שנאה  למשענת קנה רצוץ 

יהבנו אך ורק על ניצחון במלחמה.
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קשה על מדינת ישראל מצד ארצות אחרות. על עניין זה היה הויכוח בינינו. איני 
סבור שהגענו למסקנה משותפת, אולם הדגשתי שבעניין העלייה לא ייתכן להגביל 

אותנו. מדינת ישראל לא תתנקש ביסוד הקיום שלה.
בשיחה השנייה הודעתי, שהסכמנו לשלוח שני אנשים לרודוס. הרוזן ברנדוט 
אמר שיש לו שאלה אלי בעניין החזרת הערבים למקומותיהם. הוא שאל אל מה 
בדיוק התכוונתי כשדיברתי בשאלה זו, ומה תהיה העמדה אם ערביי ארץ–ישראל 
ירצו לחזור. אמרתי שזו שאלה. כל זמן המלחמה ודאי שלא יוכלו לחזור, ולעת 
עלולה  היא  אומנם  אם  שנברר  עד  במלחמה  שלב  בשבילנו  היא  ההפוגה  עתה 
בתקופת  גורלם  יהיה  מה  זהירים.  להיות  אנו  צריכים  אך  לשלום.  פתח  לשמש 
הפנימי  הסידור  יהיה תלוי בתנאי  הדבר  זה תלוי בתנאי השלום.  דבר  השלום? 
של העניין וייקבע לפי הסידור שיוחלט עליו לגבי שאלה זו. אנו רואים מחובתנו 

לשמור שאלה זו פתוחה.
לאחר תשובתי זו שאל ברנדוט על רכוש האנשים. עניתי שלא נפגע בזכות 
והאתנית  הפוליטית  והשאלה  לחוד  תידונה  הפרט  קניין  שאלות  אולם  הקניין, 
לחוד. על כל פנים, השאלה בשבילנו פתוחה ותלויה בטיב ההסדר שיבוא לאחר 

המלחמה.
אחר נגע הרוזן בשאלת חיפה והציע לחתום על חוזה. הביא עימו דבר מוכן 
שהאנגלים  זמן  כל  צבאיים.  ומיתקנים  מחנות  בדבר  תיקון  בו  הכנסנו  ואנחנו 
נמצאים שם, לא ייכנסו לשם יהודים. כאשר יצאו האנגלים, ניכנס אנחנו. בתי 
הזיקוק אינם נכללים בזה. התחייבנו להמציא שמירה על מיתקנים אלה וקיימנו 

את ההתחייבות.8
אגע עתה בעניין נוסף. ייתכן שעומדים אנו עתה בפני הפרת ההפוגה על ידי 
יהודים באופן מפוצץ מאוד מבלי שנהיה אנו, באופן אישי, אחראים לכך, וזה 
על ידי מעשה אצ"ל. אצ"ל אירגן בחו"ל אוניית מעפילים ]"אלטלנה"[ עם נשק 
והאונייה עומדת להגיע לחופי הארץ הלילה. היא עמדה להגיע אמש, אך כנראה 
לא הלך הכל כשורה ובואה נדחה ל–24 שעות. הבוקר אספו אנשי אצ"ל במקום 
מאנשיהם   500 פרצו  שקיבלתי,  ידיעה  לפי  אנשים.  של  אחדות  מאות  מסוים9 
למחנה שלנו בשומרון10 ונאחזו בו. כפי שהסבירו לאנשי המחנה, כוונתם להביא 
שהדבר  וחשבו  ההיא  בסביבה  התרכזו  הם  מחנה.  לאותו  שלהם  המעפילים  את 
ייגמר במשך הלילה, אך כיוון שהפעולה נדחתה ל–24 שעות השתקעו במחנה ויש 

רישום מפורט )אנגלית(, שרשם ו' איתן על שיחת מ"ש עם ברנדוט, באנץ', מוהן ורידמן,   8
מובא ב תלחמ"י 1, עמ' 385-381.

חוף כפר ויתקין.  9
ככל הנראה מדובר במחנה "נעורים" שמדרום לבית ינאי.  10

שהיה בימי דון יוסף נשיא.6 אילו הצליח ניסיון זה, שנעשה לפני מאות שנים, והיו 
באים המוני יהודים ארצה, אזי כאשר היתה מגיעה שעת ההתעוררות לעמי המזרח 
התיכון וצמיחת התנועה הלאומית בין הערבים, היו הם רואים את היהודים כחלק 
מהמציאות ולא היה כל קושי בהתקשרות וחיים משותפים, כי אין דבר מה טבעי 
טבוע באופי שני העמים שיקשה על כך. אבל אנחנו איחרנו ובאנו ארצה כשהחלה 

כבר ההתעוררות הלאומית והם אינם רוצים בגוף הזר שיתפתח בקרבם.
גורם שני הוא התנועה הפאן–ערבית הרוצה להשתלט על הכל ורצונה לדכא 
כורדים, קופטים, ושיעים. הצלחתנו להקים מדינה עברית משמשת עידוד ליסודות 
השונים נגד הצד המשתלט, המציג תמונה אמיתית של הגוף המדיני כלפי העולם 

ובזה הם נלחמים. נגד זה נלחם המשטר שלהם.
גורם שלישי הוא הגורם הסוציאלי. אנחנו מכניסים מושגים ויחסים חברתיים 

חדשים למזרח.
והוא  ברנדוט רצה לגמור את השיחה, אך אמרתי לו שיש עוד עניין חשוב 
עניין העלייה. הודעתי, שיהיה ברור שלא תהיה הגבלה של העלייה - לא מבחינת 
מספר העולים, לא מבחינת מוצאם ולא מבחינת הבאתם לארץ. זהו עניין יסודי 
של הריבונות היהודית ונחליט אנו כיצד לעשותו. מבחינה זו, אמרתי, רואה אני 
קושי בהמשכת שביתת הנשק אם יעמוד בתוקפו התנאי שקבע ברנדוט.7 יש חשש 
שנגיע למצב שלא נוכל להחזיק מעמד. אם זו הוראת שעה לשם מטרה ידועה, 
נקבל זאת. אך אם זהו תנאי לאורך ימים וההגבלה תעמוד בתוקפה, יהיה בזה 

קושי גדול מאוד ואני רוצה שיידע זאת מראש.
לאחר הערתי זו התפתח בירור על העלייה. ברנדוט שאל מה זאת אומרת "עלייה 
בלתי מוגבלת". עניתי לו, שהעלייה בעצמה נושאת בה את הגבלותיה. לא נעלה 
ארצה אנשים שיפלו עלינו למעמסה. הוא שאל כמה יכולה הארץ להכיל ואז נמשכה 
השיחה הרגילה בנושא זה. אמרתי לו, כי לאסוננו קטנה העלייה כיום מאשר יכולה 
היתה להיות, כי רוב האנשים שצריכים היו לעלות ארצה אינם יכולים להגיע משום 
שאינם עוד בין החיים, אך יבואו עולים ארצה במשך דורי דורות ויהודי אמריקה גם 
הם יבואו ארצה, ואין לשער מה יביא איתו העתיד. באנץ' אמר, שלעניין זה טוענים 
הערבים שהם חרדים כי נצבור על פני השטח המצומצם של ארצנו מספר כה גדול 
של אנשים וסופם שיפרצו גבולות. אמרתי לו, שהניסיון מוכיח את ההיפך. הגירת 
האנשים היא ממקומות בלתי מפותחים אל המפותחים יותר. מתוך כך יהיה לחץ 

דון יוסף נשיא )1524-1579(. מדינאי בטורקיה העותמאנית, בן משפחת אנוסים מפורטוגל   6
שחזר ליהדות בקושטא, שם רכש השפעה רבה בחצר הסולטן. היה יד ימינה של דודתו דונה 
גרסיה, שב–1563 קיבלה זיכיון לבנות עיר חדשה בטבריה ולהתיישב בסביבתה. דון יוסף נשיא 

השיג ארכה לזיכיון, אך היישוב היהודי שם התקיים רק 80 שנה )התחדש ב–1740(.
ר' עקרונות ברנדוט בנושא העלייה עמ' 88-86.  7
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השר מ. שרתוק:  אוסיף אינפורמציה קצרה ביחס להתקפת הצבא הסורי בגבול 
הגליל. שלושה ימים לפני ההפוגה בא קצין בריטי של "הלגיון הערבי" לחיפה 
והודיע למיפקדה הבריטית ש"הלגיון הערבי" נושא לבדו את נטל המלחמה על 
שכמו, כיוון שסוריה וצבאותיה יצאו מהמערכה. הוא הודיע שאם הם לא יחזרו 
למערכה, ידון "הלגיון" מה עליו לעשות. המיפקדה הבריטית בחיפה הודיעה את 
הדבר ללונדון ולונדון פנתה מיד לדמשק וללבנון. יום לפני ההפוגה החלה לפתע 

התקפת הצבא הסורי בגליל.14

סעיף ו': הבאת הנשק על ידי אצ"ל

את הדיון פתח ב"ג ואמר בין היתר:

דוד בן–גוריון:  אי–אפשר שיהיו שני צבאות ואי–אפשר שתהיינה שתי מדינות ומר 
לידי  השלטון  את  למסור  אם  להחליט  עלינו  רוחו.  על  העולה  ככל  יעשה  בגין15 
ואם  הנפרדות  פעולותיו  את  שיפסיק  לו  להגיד  או  שלנו,  הצבא  את  ולפזר  בגין 

לא - נירה.

השר מ. שרתוק:  צריך לרכז יהודים ולפזר את 500 אנשי אצ"ל המתרכזים ליד 
החוף. אנשי האונייה לא ירדו בבת אחת אלא בסירות. נפגוש את כל היורדים 

בנשק, נאסור אותם ונפרק את נשקם.

בתום דיון בשאלת הטיפול ב"אלטלנה" ובאצ"ל, הועלתה הצעת רה"מ ב"ג.

ולפעול  מספיק  כוח  לרכז  הפעולה  למפקד  ברור  כוח  ייפוי  לתת  להצעה  מצביעים 
במקרה שעצם מציאות הכוח לא תמנע את הפעולה ]של הורדת הנשק מ'אלטלנה'[.

בעד - 9 קולות. נגד - אין.

מספיק  כוח  ירכז  באם  נגדית  לפעולה  למטה  סמכות  לתת  אחד  פה  מחליטים 
במועד הדרוש. על המפקד במקום להשתדל למנוע ]הורדת הנשק[ בלי כוח, אך 

באם לא יקבלו דינו ישתמש בכוח.

בלילה אור ל–10.6.1948 חצו כוחות סוריים, בחיפוי ארטילריה, את הירדן באזור גשר בנות   14
יעקב ובעת שנכנסה ההפוגה לתוקפה התבסס כוח סורי גדול, שכלל שריון, ממערב לנהר.

מנחם בגין )1992-1913(. יליד פולין. מראשי בית"ר שם ונציב בית"ר מ–1939. ב–1942 הגיע   15
לא"י כחייל בצבא פולין החופשית, השתחרר וקיבל לידיו את הפיקוד על אצ"ל. ב–1948 ייסד 

את תנועת החרות. ח"כ מטעמה מאז הכנסת הראשונה ורה"מ 1983-1977.

בדעתם לבצע הלילה את פעולתם.11 אני עצמי לא דיברתי עם אנשי אצ"ל ולא 
האדם שמסר לי את הדברים - בכר,12 ממחלקת העלייה, מסר לי דוח ממצב המחנה 
הזה. עניין האונייה ידוע בעולם. קיבלתי מברק מוייצמן, אומנם בקוד, שבו הוא 
מודיע שנתפרסם ששתי אוניות עולים עם נשק הפליגו ממרסיי לארץ–ישראל. 

הוא שואל מה פירוש הדבר ואינו בטוח אם לא אנחנו עשינו הדבר.13
 - אחת  באונייה  לנו  די  אך  אחת,  אלא  אוניות  שתי  אלה  אין   אומנם, 
ו–250  רובים   5,000 עם  איש   800 האונייה  מכילה  הודעתם,  לפי  בן–גוריון:  )ד. 
או"ם  לנציגי  יתגלה  לא  שהדבר  ביטחון  שום  לנו  אין  ותחמושת.  ירייה  מכונות 
ועלינו להחליט כיצד לנהוג( - אתמול קיבלתי מאנשינו בפראג טלגרמה מלאה 
התמרמרות, בה מודיעים כי ברנדוט פנה ל–50 ממשלות ודרש מהן שלא להרשות 
יציאת עולים לארץ–ישראל לפני בוא משקיפיו לארצות אלה. תגובתי להודעה 
זו היתה חריפה מאוד. כי לא הוגן מצד ברנדוט שלא הודיענו על צעד זה. לגופו 
של עניין, צריך היה להסתמך על התחייבותנו שנודיעו על כל הפלגה כדי שיוכל 
לשלוח משקיף ולא לפנות לממשלות בעניין זה. אבל כשנודע לי על האונייה עם 
הנשק אמרתי לעצמי: נניח שידוע לו על האונייה, הוא לא יגיד לי שאינו סומך 
עלינו, אלא יגיד שאין אנו שולטים במצב וישאל איזו דרך יש לנו למנוע דבר 
העלול להפוך לטרגדיה. הוא יוכל לטעון כנגדי, שאילו היה לו הסדר עם צרפת 
לפני צאת האונייה ממרסיי, לא היתה האונייה יוצאת. אם צרפת לא תמנע יציאת 
האונייה תיתן את הדין בפני או"ם. אך העובדה שהוא איחר למנוע יציאתה נתנה 

לה אפשרות להגיע ארצה.
זוהי פורענות שאינה מגיעה לנו לפי כל  זה אני ממש אובד עצות.  בעניין 
לשורשי  נוגע  ההפוגה  מאמץ  בזה.  שהשקענו  והמאמץ  ההפוגה  לגבי  שיקולינו 
קיומה של מדינת ישראל. עובדה היא, כי אצ"ל ממשיך קיומו כך שיכול לאסוף 
500 איש עם נשק ויכול להכניס לארץ 5,000 רובים עם מלוא התחמושת ומהווה 

סכנה חמורה.

לאחר דוח מפורט שהשמיע ב"ג על המצב בחזיתות הוסיף מ"ש:

בדרום  מנמל  שהפליגה  "אלטלנה",  של  הפוליטית  המשמעות  ורבת  הסבוכה  הפרשה  על   11
צרפת לישראל ב–11.6.1948, אחרי כניסת ההפוגה לתוקפה, ועל סיפונה 900 עולים, רובם 
יוצאי צבא וכמות נשק גדולה, ר' אורי ברנר, אלטלנה, מחקר מדיני וצבאי; שלמה נקדימון, 

אלטלנה; אליהו לנקין, סיפורו של מפקד "אלטלנה". 
יהושע ניסים בכר )שי(. מזכיר מחלקת העלייה של הסוה"י בי-ם 1948-1924; אח"כ מנהל   12

שירותי העלייה וההתאזרחות במשרד הפנים. 
ר' תלחמ"י 1, מס' 188 מ–15.6.1948.  13
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ייעשה  זאת אומרת לטכס עצה שמא אפשר לסדר כך שהדבר  אצ"ל[ בדברים, 
ולא מתוך  ישראל  מדינת  דברים אמורים? מתוך שמירה על  בשקט. אבל במה 

חתירה תחת קיומה של מדינת ישראל.
אמרת  העניין.  את  הציג  גרינבוים  מר  איך  בצער  וגם  בהתקוממות  שמעתי 
בשתי  פה  מדובר  כאילו  הנשק,  עניין  על  הסכם  לידי  באו  שלא  לך  שהוברר 
כנופיות שנפל לידם מחסן של נשק ולא התפשרו על חלוקתו. וגם לולא היית 

חבר הממשלה, והיית מציג כך את העניין, הייתי משתומם.
מה הדבר? שתי כנופיות ישבו כאן? כאן ישבה מצד אחד ממשלה, ומצד שני 
ישב ארגון שהפר הסכם ומנסה עכשיו להיבנות מהפרתו. זו היתה אי–התפשרות 
על חלוקת הנשק? האיש שאמר "לא, הנשק מוכרח להימסר לי", פשוט חמד אותם 
חמשת אלפים רובים? השאלה היתה שלטון או לא שלטון, צבא אחד או לא צבא 

אחד, קיום הסכם או התפשרות עם הפרת הסכם.
אתה אומר שהוסכם על ]הקצאת[ עשרים אחוז ]מנשק "אלטלנה"[ לירושלים. 
לא הוסכם על עשרים אחוז לירושלים. הודיעו לאצ"ל, מתוך אותן דרכי שלום 
דואגים  "אתם  הממשלה:  ריבונות  עם  מתחייב  שזה  ובמידה  להן,  מטיף  שאתה 
לירושלים? אם הכל מסתדר, להווי ידוע לכם - עשרים אחוז ילכו לירושלים". 
הודיעו להם, לא שהוסכם על עשרים אחוז, מפני שאתה רואה שלא הוסכם, כי הם 
דרשו שעשרים אחוז אלה ילכו לאנשיהם. לא היה כאן שום הסכם, אלא היתה כאן 

הודעה מתוך מאמץ לעשות משהו שימנע מהם תואנה נוספת למלחמה גלויה.
אחר כך הצעת "הצעה פרטית לשני הצדדים" - אתה? חבר הממשלה? לשני 
צדדים שצד אחד זה אתה בעצמך? הממשלה שלך? אם תאמר הסכם שהיה לך חלק 
בו, הרי שוב לא לפי הסכם. אתה מרבה תמיד להסתמך על ניסיון של ממלכתיות, 
אתה חולק על המילה "ִנְמְבָזה" מתוך ניסיון ממלכתי,3 כלום אפשר להשוות את 
והצעה  מדינה  עם  ומתן  משא  של   - אותו  מצדיק  שאתה  הפגם  עם  הזה  הפגם 
פרטית של חבר הממשלה לשני הצדדים, שאחד מהם הפר את סמכות הממשלה 

הזאת? אינני יכול להבין את הדבר הזה.

הרישמית  בהודעה  "נמבזה"  במילה  שנעשה  השימוש  על  ביקורת  גרינבוים  מתח  בדבריו,   3
נוסחה ביד מ"ש, נאמר בין השאר:  של הממשלה על הפרשה. בהודעה, שכמתחוור להלן 
"הממשלה הזמנית ומיפקדת צבא ההגנה מודיעות, כי מנוי וגמור עימן להחניק באיבו את 
הניסיון הזדוני הזה להמרות את הסמכות היחידה והכוללת של מדינת ישראל ושלטונותיה 
המוסמכים. הממשלה הזמנית ומיפקדת הצבא לא ירשו, שהמאמץ הכביר של העם היהודי 
בארצו לבצר את עצמאותו וריבונותו תוך מלחמת דמים, שכפו עליה אויבים מבחוץ, יוכשל 
על ידי התנקשות נמבזה מבפנים. לא תהיה תקומה לעצמאות העברית אם תהיה מופקרת 
לשרירות ליבם של כל קבוצה או פרט לקיים כוח מזוין משלהם ולקבוע עובדות מדיניות 

החותכות בגורל המדינה ככל העולה על רוחם" )"דבר", 22.6.1948(.
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"אלטלנה"

בוא האונייה "אלטלנה"

בהודיעו  ב"ג  רה"מ  פתח  "אלטלנה",  בשאלת  הממשלה  מדיניות  בשאלת  הדיון  את 
שהאונייה הגיעה לחוף תל אביב ואח"כ דיווח על השתלשלות הפרשה. במהלך הדיון 

אמר מ"ש:

השר מ. שרתוק:  לאחר מעשה קל להיות חכמים. מר גרינבוים, כפי שהבינותי, 
הופתע לשמוע מתוך שיחה שהיתה לו עם אחד מאנשי אצ"ל, שהעיקר היה אצלנו 
לא שמירה על ההפוגה, כי אם השלטון על הנשק. ושפירא אומר עכשיו, לאחר 
מעשה, שצריך היה לנהוג או כך או כך: או לעמוד בהפוגה ואז אסור להיכנס 
למשא ומתן ]עם אצ"ל[, ואם נכנסים למשא ומתן אז אחרת.2 כששאלתי אותו 
באיזו דרך מן השתיים צריך היה לבחור, לא ענה לי. הוא אמר: צריך לבחור באחת 

מן השתיים - )מ. שפירא: הייתי בוחר בשנייה!(.
אני רוצה לחזור לעובדות. נודע שהולכת אונייה עם עולים ועם נשק. נעשה 
ניסיון לעכב את הפלגתה. הניסיון הזה נכשל. נודע שהאונייה בשערי הארץ. היו 
יעמיד את עצמו במקום האנשים  ואני רוצה שכל אחד מכם  שלוש אפשרויות, 
אומרת,  זאת  העניין,  מכל  גמורה  התעלמות  להתעלם  בדבר:  לטפל  שצריכים 
במקרה שהם מצליחים להוריד את המטען בשקט, להסכים מראש שאצ"ל הנמצא 
בחיסול, והתחייב להתפרק, יימצא בידו פתאום אוצר של נשק מספיק כדי זיון 
צבא יהודי בארץ–ישראל, לפי הממדים שלנו כמובן. דבר זה היה מן הנמנע. הייתה 
אפשרות שהעניין יתגלה, זאת אומרת הפרה גלויה מפוצצת של ההפוגה על ידי 
יהודים. מהאפשרות הזאת להתעלם לא בא בחשבון. הייתה אפשרות להודיע מראש 
למפקח מטעם או"ם: "להווי ידוע לך: הולכת אונייה, יש בה עולים שאנחנו לא 

אחראים להם, יש בה נשק שאיננו אחראים לו, עשה מה שאתה יכול".
היה  שצריך  לנהוג,  היה  צריך  שכך  שיאמר,  מישהו  פה  לשמוע  רוצה  אני 
להסגיר למפרע בידי או"ם את העולים ואת הנשק. ייתכן שיש היגיון ממלכתי 
לנהוג כך, אבל לא עלה על דעתנו שאפשר לנהוג בדרך הזאת. נשארה האפשרות 
השלישית: להיכנס לעניין ולנסות להציל את המצב, זאת אומרת לבוא איתם ]עם 

מתוך הפרוטוקול, ישיבה שלא מן המניין.  1
כלומר, אז יש להפסיק את ההשתלטות בכוח על כוחות אצ"ל בכפר ויתקין.  2



 | 188189 | 22.6.1948	<	ממשלה	זמנית ממשלה	זמנית	<	22.6.1948

אמרתי לבן–גוריון: "אנחנו מוכרחים לפרסם הודעה. לא ייתכן שאצ"ל לבדו יציג 
את העניין לפני העולם", ואז חוברה ההודעה הזאת ונמסרה לפרסום בעיתונות. זה 
לא עניין של לשכת המודיעין. זו הודעה של הממשלה ובהתאם להחלטה. מילה זו או 

מילה אחרת אפשר להוציא.
זה מה שהיה. ואני חושב שצריך להביא אותם לידי ציות בכל האמצעים, גם 
בנשק. אחר כך נדון מחדש מה לעשות, אבל את שלושת אלה - בגין, סטבסקי 

ומרידור - אותם אני מציע לאסור.

הדיון נמשך. לשאלת השר שפירא: "מה יהיה דין הנשק שנקבל לידינו - האם נצטרך 
למסור אותו לאו"ם?" השיב מ"ש:

השר מ. שרתוק:  במכתב למפקח9 כתבתי, כי לאחר שנשתלט על המצב נעבור 
להצעה מה לעשות בנשק. בכוונתי להציע שהנשק יישאר באונייה - לא נוכל לפעול 
האונייה   - הנשק  שביתת  של  מפורש  תנאי  נגד  זה  כי  למחסנים,  ויוכנס  שיּורד 
יישאר תחת פיקוח מתמיד של  והנשק  תישאר עוגנת במקום מסוים בחוף הארץ 
אחד ממקשרי או"ם במשך כל תקופת ההפוגה. זאת אומרת, עם גמר ההפוגה אנחנו 
יכולים להוריד אותו. אינני מתעלם מהשיקול, שעם גמר ההפוגה אונייה זו הופכת 
מיד מטרה להפצצות. אבל זה, נדמה לי, הסידור היחידי שאנו יכולים להציע לאו"ם, 

השומר במידה מקסימלית על הסיכוי לקבל את הנשק בסופו של דבר לרשותנו.

נתקבלו ההחלטות הבאות:

ברוב של 2:7 מחליטים לדרוש מהאונייה להימסר לרשות המדינה.
ברוב של כולם נגד אחד )הרב פישמן(, מחליטים, שבאם בעלי האונייה יציעו 

לצאת מתחומי הארץ - ולא לחזור בלי הסכמה - תדון הממשלה בדבר.
לדרוש במשא ומתן עם או"ם הורדת הנשק ארצה כדי לשימו תחת פיקוח או"ם 
עד לגמר ההפוגה. באם לא יסכימו, נסכים להשאיר את הנשק באונייה שתעגון 

בחוף הארץ תחת פיקוח או"ם עד לגמר ההפוגה.
הממשלה תדון בישיבה הבאה במצב שנוצר אחר כניעת אצ"ל בכפר ויתקין.

ר' מכתב מ"ש מ–21.6.1948 אל קולונל תֹורד ּבֹוְנֶדה )שבדי(, ראש מטה משקיפי או"ם בא"י   9
עד יולי 1948, תלחמ"י 1, מס' 215.

הפרת  שהיתה  משום  עכשיו,  להסכם  לחזור  יכולים  אנחנו  אם  יודע  אינני 
 - לאסור  צריך  סטבסקי5  ואת  מרידור4  ואת  בגין  שאת  חושב  אני  ההסכם. 
למישהו  יש  אם   - בן–גוריון: את פיטר ברגסון6 כבר אסרו בתור משתמט!(  )ד. 
השפעה על אנשי אצ"ל, צריך לנצל את ההשפעה הזאת כדי להביאם לידי כניעה 
וציות ובדרך זו להפסיק את המלחמה בכפר ויתקין. אחר כך תדון הממשלה מה 
לעשות בהם, מפני שאנשים אלה, שנכנסו לצבא בגדודים מיוחדים,7 התמרדו, 

ושאלה היא אם אפשר להחזיק אותם עוד כגדודים.
אני מקבל על עצמי  סידור אחר  באין  כי  הודעתי בממשלה,  להודעה.  בנוגע 
לדאוג למכונת הקשר שלנו עם העיתונות. לא היתה שום ברירה אחרת. אני סבור 
שיש לדון עכשיו על הסדר חדש ]עם אצ"ל[, אבל עוד לא דנו, וכל זמן שלא היה 
הסדר חדש, ממילא ברור שנמשך ההסדר הקודם. השאלה היתה אם למסור הודעה 
לכתחילה  כזה:  היה  המצב  הממשלה.  בשם  הודעה  למסור  לא  או  הממשלה  בשם 
קיווינו שנוכל להסדיר את כל העניין. היתה זאת תקוות שווא. אילו קיבלנו את הדין 
אתמול, ייתכן שהעניין היה נגמר במשך הלילה. אבל מלבד הכל הם גם לא יוצלח'ים 
בדברים כאלה. העניין נמשך כל הלילה עד אור הבוקר. בבוקר באו והודיעו לי, 

שאוירון של או"ם חג מעל האונייה. הבינותי מיד שאנחנו צריכים להודיע לאו"ם.
זאת ועוד: אתמול בבוקר הזמינו באי–כוח של בגין את ועדת התגובה8 ומסרו 
לעיתונות,  הדבר  ומשנמסר  מסולפת,  בצורה  כמובן  לעיתונות,  העניין  כל  את 
נפוץ בכל הארץ. אנשי או"ם יושבים בתוכנו ומספרם רב והם נפגשים עם יהודים, 
ומיד טילגרפו את הדבר לחוץ לארץ ולאו"ם נודע על בוא הספינה כמה שעות 
לאחר שהגיעה לחוף וצבאנו כבר היה בפעולה. יתר על כן, אוירון חג. כאשר 
באו אלי אנשי או"ם ואמרו: "יש הפרה גדולה של שביתת הנשק", מצאוני בדיוק 
בשעת כתיבת מכתב אליהם בעניין זה. אמרתי: "אני כותב אליכם ומודיע מה אנו 
עושים", וכי הם מורדים נגד מדינת ישראל. ב–8.45 בערב שידר אצ"ל את הדבר. 

יעקב מרידור )1995-1913(. יליד פולין. עלה ב–1932. מפקד אצ"ל 1943-1941. נעצר ושהה   4
במחנות מעצר באפריקה שלוש שנים. לימים ח"כ ושר מטעם תנועת החרות.

ואצ"ל. עלה ב–1933. חצי שנה לאחר עליייתו  )1948-1906(. חבר בית"ר  אברהם סטבסקי   5
הועמד לדין באשמת רצח חיים ארלוזורוב וזוכה. יצא לארה"ב ובתום המלחמה עבר לאירופה 
ופעל במסגרת האצ"ל באירגון העפלה. אירגן את אוניות המעפילים "בן הכט" ו"אלטלנה". 

נפצע על סיפון "אלטלנה" בחוף תל אביב ב–26.6.1948 ומת למחרת.
פיטר ברגסון - כינויו של הלל קוק )2001-1915(. יליד ליטא. עלה ב–1924. מראשי האצ"ל   6
וראש משלחתו בארה"ב בשנות מל"ע-2. ממארגני "אלטלנה". ח"כ הכנסת הראשונה מטעם 

תנועת החרות.
נחתם  בגין  מנחם  ומפקד אצ"ל  הביטחון  כנציג שר  גלילי  ישראל  בין  ב–1.6.1948  בפגישה   7

הסכם בין 6 סעיפים על התגייסות חברי אצ"ל לצה"ל )ר' סת"ה ג/1, עמ' 1558(.
של אגודת העיתונאים.  8
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לאו"ם נודע על בוא הספינה כמה שעות לאחר שהגיעה לחוף וצבאנו כבר היה 
בפעולה. לפי הודעת אצ"ל, היו בספינה רובים, בזוקות, רובי "ברן", ותחמושת.

עלי להדגיש - לא ההפוגה הייתה הסיבה העיקרית לפעולתנו, אלא הניסיון 
נגד  פעולה  נוקטים  היינו  לא–הפוגה  של  במצב  אף  המדינה.  בסמכות  לפגוע 

ניסיון זה.
זה,2  בעניין  הממשלה  של  הכלל  מן  יוצאת  ישיבה  נערכה  בבוקר  אתמול 
והממשלה החליטה לדרוש את כניעת הספינה וכן על הצעות שיובאו לפני מפקחי 
או"ם בנוגע לאופן הטיפול בנשק שהובא, אך משסירבו להיכנע, לא היה עוד 

מקום להצעות.

על השאלה אם אצ"ל נתכוון להפיכת מדינה, ענה מ"ש בשלילה והוסיף כי אצ"ל נתכוון 
לכפות על הממשלה לשלוט תוך הסכם עם אצ"ל.

עמ'   ,23 מס'  )ר'  ב–20.6.1946  רגילה  ממשלה  בישיבת  בראשונה  נדון  "אלטלנה"  עניין   2
)ר' מס' 24, עמ' 189-186(,  185-183(. ב–22.6.1946 בבוקר נדון בישיבה שלא מן המניין 

שהסתיימה בקבלת החלטות. 
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הממשלה לא תסבול אנרכיה מדינית וצבאית

משה שרתוק:  פרץ משבר פנימי, לא חמור ביותר, אבל אין בשום פנים לזלזל 
ברצינותו. החלטתנו תקיפה לחסל משבר זה עד תום ואין לנו כל ספק ביכולתנו 

להצליח בזאת.
החלטתה הנמרצת של הממשלה הזמנית היא לקיים את ריבונותה של מדינת 
ישראל, וכן את יכולתה של הממשלה הזמנית לעמוד בהתחייבויותיה הבינלאומיות.
פעולת אצ"ל העמידה את יכולתנו בניסיון ואנו פגשנו את ההתנקשות של אצ"ל 
ללא רתיעה, ויינתן תוקף גמור ומוחלט למרות ממשלת ישראל. הממשלה הזמנית 
לא תסבול ולא תישא אנרכיה מדינית וצבאית, הנובעת מהמשך קיומן של קבוצות 

מזוינות ופורקות עול.
מדינת ישראל הצעירה, העומדת במלחמה על קיומה ועתידה, זקוקה מאוד 
מאוד לנשק, אבל מוטב לראות משלוח נשק זה עולה באש מאשר לראותו נופל 
בידי אלה, המוכנים להפנותו נגד עצם קיומה של מדינת ישראל ולהזיק ליכולתה 

להביא אח המלחמה הנוכחית נגד אויביה מבחוץ לידי גמר מוצלח.
ולא  זו, אך לא תוכל להיות  נעשו מאמצים קשים כדי להימנע מהתנגשות 

תהיה כל פשרה בשאלות היסודיות של סמכות המדינה והמשמעת הצבאית.
אני פונה לאלה שהרימו יד על סמכותה של מדינת ישראל לחדול מן הניסיון 
ולמשמעת  נאמנה  לאזרחות  ולחזור  במדינתם  להתנקש  הסיכויים  וחסר  הפסול 

צבאית גמורה.

בתשובה לשאלות אמר מ"ש:

אין לראות במקרה משום הפרת ההפוגה, מפני שהנשק לא נפרק. לא ידוע אם 
באו בספינה הזאת גם אנשים בגיל צבא, אולם בא מספר של מלווים.

לעת עתה התפקיד הוא לשים קץ לניסיון לערער את סמכות הממשלה, ואחרי 
שניסיון זה ידוכא יהא על הממשלה להחליט מה לעשות באחראים להתנקשות זו.

]של  הנפרדים  הרדיו  שידורי  בשאלת  הממשלה  תדון  האחרון  הניסיון  לאור 
אצ"ל ולח"י[. לאחר גמר הפעולה הנוכחית תבדוק הממשלה איזו פעולה מרחיקת 

לכת עליה לנקוט כלפי הפורשים.

לפי "דבר" ו"הארץ", 23.6.1948. בנוסף למ"ש דיברו במסיבת העיתונאים גם ישראל גלילי   1
וקצין המיבצעים של צה"ל אלוף יגאל ידין.



 | 192193 | 23.6.1948	<	ממשלה	זמנית

השר מ. שרתוק:  הצעה נוספת - אלה שנתפסו בנשק ביד, לשחרר אותם בינתיים 
בערבות.

מחליטים ברוב של 4:5 לבחור בוועדה בת 3 חברים - שר הביטחון, שר הפנים 
ושר המשפטים, שתבטיח יצירת תנאים לקיום החוק והסדר במדינה, להבטחת 

אחידות בצבא ולמתן חנינה לעבריינים.
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אסירי "אלטלנה"

סעיף ב': המצב לאחר המקרה עם אצ"ל

הישיבה נפתחה בדברי השר פישמן, שטען כי בניגוד להחלטת הממשלה ביום הקודם, 
שלא לאסור איש מאנשי אצ"ל, בוצעו מאסרים. השר דרש בשם "חברי ממשלה לתת 

מיד צו לשחרר את כל הנעצרים לפני כל דיון ובירור".

לאסור  שלא  החלטה  שום  נתקבלה  שלא  לקבוע,  אני  רוצה  שרתוק:   מ.  השר 
אנשים. לא נתקבלה שום החלטה לאסור, אך גם לא נתקבלה שום החלטה שלא 
שלא  הציע  לא  איש  נגדה.  מצביע  הייתי  כזאת,  החלטה  הוצעה  אילו  לאסור. 
לאסור. הצעה כזאת לא נשמעה. נכון שאני הצעתי לאסור את בגין, וכשאמר מר 
רוזנבליט, שהוא תומך בכל הצעותי, הבינותי שהוא תומך גם בהצעה זו. ואז היו 
חברים שדיברו נגד זה. זה כל מה שהיה. שום החלטה לא נתקבלה. ההצעה שלי 
לאסור את בגין לא הועמדה כלל למניין, ואינני טוען שהחלטה כזאת נתקבלה, 

אך לא נתקבלה גם החלטה שלא לעשות מאסרים בכלל.

להלן התנהל ויכוח חריף בשאלת המעצרים. השרים שפירא ופישמן תבעו שחרור כל 
העצירים לאלתר. השרים פישמן ושפירא הודיעו על התפטרותם מהממשלה ושניהם 
עזבו את הישיבה. השר גרינבוים הציע למנות שופט, שיגש מיד לבירור ההאשמות נגד 
העצורים ותהיה לו סמכות לשחרר אנשים אם ימצאם חפים באשמת התנגדות בנשק, 

וקודם כל ישחרר את העולים שבקרב העצורים, כפי שהציע ראש הממשלה.

מציע  אני  אותה:  מקבל  שאני  גרינבוים  מר  להצעת  תוספת  שרתוק:   מ.  השר 
לשחרר קודם כל את אלה שידוע שהם עולים חדשים, אלא אם כן יש איזו האשמה 
מסוימת נגדם. שנית, לשחרר מיד את כל האנשים שנתפסו בלי נשק ושאין נגדם 
האשמה מסוימת גם אם אינם עולים. אלה שיש נגדם האשמה מסויימת, למסור 

אותם לשופט החוקר.

הויכוח נמשך. ראש הממשלה ב"ג תמך בהצעות השר גרינבוים.

מתוך הפרוטוקול, ישיבה שלא מן המניין, סעיף ב'.  1
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“הלכה ואין מורים כן", אם יש מיעוט שדבר–מה אינו מוצא הן בעיניו והוא מוכן 
בכוח הנשק לתת תוקף למרי שלו, בעוד שלנו אסור להשתמש בכוח הנשק כדי 
להביא אותו לידי ציות? איזה ערך יש לישיבתנו כאן במועצת המדינה, ואיזה 
ערך יש לממשלה בכלל? החלטנו על הפוגה. הממשלה הזמנית החליטה, ומועצת 
המדינה אישרה את ההפוגה. מובנו של משלוח הנשק ומובנה של פריקת הנשק 
ברור: הם היו עלולים להביא לידי הפרת ההפוגה. נניח שיש שיקול מדיני להפר 
יחליט על כך? האם הממשלה תחליט על כך, או שהדבר  מי  את ההפוגה, אך 
יוכרע מתוך הצטרפות נסיבות שהממשלה יודעת עליהן, אלא שהיא תהיה אדישה 
לא מתוך שאין לה כוח להשתלט על אותו כוח הרוצה להפר את ההפוגה, אלא 
מתוך שדורשים ממנה להיכנע לכוח הזה רק כדי לא להגדיל את רשימת ההרוגים? 
אפילו אם נניח, שכלפי הפרה כזו של ההפוגה היו הערבים מתנהגים בחסידות 
ולא היו מתחילים מיד באש בכל החזיתות, ורשימת ההרוגים והפצועים לא הייתה 

גדלה - גם אז אסור היה לנו להיות אדישים לעניין זה.
אמרתי במסיבת עיתונאים4 כלפי חוץ וכלפי פנים, ואני מרוצה שמישהו מצא 
לטוב להדגיש את הדבר כך - שאומנם עניין הפרת ההפוגה היה דבר חשוב מאוד, 
אך לא זה היה העיקר בדבר, אלא הפגיעה בריבונות, במרות המדינה. אך גם לגבי 
ההפוגה היה זה העיקר. אין ההפוגה יכולה להיות מופרת על ידי אנרכיה, על ידי 
כך שעל דעת מישהו יעלה - מתוך חוסר משמעת - להפר אותה. זה צריך להיות 

מוחלט במקום המוסמך להחליט החלטות כאלה.
ובקירוב  נועם  במקל  לא   - ברלין  הרב  שמסיק  כפי  אפוא  אינה  המסקנה 
הלבבות יש להילחם בהופעות כאלה. הרי אין אנו עומדים בראשית הדרך, הרי 
הרוב.  דין  קיבל עליו את  לו  מיעוט שהתנגד  וגם  הוחלט עליו -  היה הסכם,5 
הדבר הוגשם במידה שהיה תלוי בנו - וההסכם הופר. בהסכם היה כתוב, שנפסקת 
רכישת הנשק - והרכישה לא נפסקה. בהסכם היה כתוב, שהנשק שברשות האצ"ל 

יימסר לממשלה - והנשק לא נמסר.
הודיע  האצ"ל6  מפקד  לעצמו  שקורא  שמי  מהרחוב,  לנו  מודיעים  עכשיו 
מצבא  אנשיהם  את  מוציאים  והם  בממשלה  מכירים  אינם  שהם  בטל,  שההסכם 
צורך  היה  ולא  אחרים.  מפי  זאת  שמעתי  כי  מפי,  זאת  תצטטו  אל   - ישראל 
בהודעה כזו. ההסכם בוטל עם הפרתו הגלויה בידיהם. כל הסכם מחייב שני צדדים 

ולא צד אחד בלבד. את ההסכם אי–אפשר להציל עכשיו אחרי הפרתו הגלויה.
הרב ברלין ראה צורך לשלב בירור אחר לגמרי, שאין לו כל שייכות לעניין - 

ר' עמ' 190.  4
על ההסכם, ר' 186 הע' 7.  5

מנחם בגין.  6
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לא תהיה אנרכיה במדינה הזאת

האונייה אלטלנה

הדיון נפתח בדברי ראש הממשלה ב"ג.

שר החוץ מ. שרתוק:  חברי המועצה! שנים רבות נשאנו על שפתינו את מילות 
הקסם "מדינה יהודית". ותמיד היה הדגש החזק נתון במילה השנייה - יהודית. 
אך משקמה המדינה היהודית עלינו להעתיק את הדגש למילה הראשונה, והיא  
"מדינה". לא די בזה, שמה שהקימונו יהיה יהודי. הדבר היהודי שהקימונו, אם לא 
יהיה מדינה - לא יתקיים ולא יהיה גם יהודי. מדינה זו עדיין נאבקת על היותה 
יהודית, עדיין נערכת בה התנקשות זדונית בתור מדינה יהודית. אבל אם תוך 
כדי היאבקות ולשם היאבקות לא תצליח להיות למדינה, ולא כמדינה תנהל את 

ההיאבקות הזאת - היא תיפול ולא תשיג את מטרתה.
עניין  והיקר מאוד הרב ברלין,2 ראיתי שאין  הנכבד  ידידי  כשהקשבתי לדברי 
המדינה מעסיק אותו כלל. הוא מרחף עדיין באיזה עולם של מושגים ערטילאיים 
על אחדות כלל ישראל ועל אחווה יהודית. ודאי טוב, שהכל יאהבו איש את רעהו 
ויהיה שלום במחנה, אך כשאנחנו נלחמים על נפש המדינה - ואם ניפול במלחמה זו 
הרי כל ענייננו אבוד - בשעה כזו אין כל ערך לשלום יהודי ולאחווה יהודית ולכל 
האידיאלים של כלל ישראל בארץ הזאת. את ההבנה הזאת לא קלטתי מתוך דבריו.3
ממשלה,  ובין  מדינה  בין  הזאת  ההבחנה   - מטפיסיקה  זו  הייתה  בשבילי 
שהממשלה מותר לה להיות חלשה ועל כן תהיה המדינה תקיפה, ולא עוד אלא 
דווקא הא בהא תליא, ככל שהממשלה תהיה חלשה יותר, כן תהיה המדינה תקיפה 
יותר. ראשי אינו תופס את זה. אולי לא למדתי די, ואולי לא התמחיתי בשיטות 
ידועות של לימוד. ראשי מסרב לתפוס את זאת. איך יכולה לקום מדינה תקיפה 

על יסוד ממשלה חלשה?
איזה ערך יש למועצה הזאת, אם החוקים שאנו מחליטים עליהם הם בבחינת 

מתוך פרוטוקול מועצת המדינה הזמנית.  1
הרב אליהו מאיר ברלין )בר–אילן( )1949-1880(. עלה מרוסיה 1926. נשיא "המזרחי" העולמי.   2
ממקימי וראשי "כנסת ישראל". חבר הוה"ל ומועצת המדינה הזמנית. על שמו אוניברסיטת 

בר–אילן.
הרב ברלין הציע בסוף דבריו להקים ועדה "שתלמד את הפרשה הזאת מראשיתה ועד סופה"   3

ועד שזאת תגיש דין וחשבון,"נכריז על הפוגה כלפי מורדינו מבפנים".
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וכלום יכול חבר מועצת המדינה להצדיק קו זה? כלום יכול הוא לשאת בסמכות 
ובמהות של מועצת המדינה ולדבר כך? וגם אילו היה הדבר נכון שָירו בׂשֹוחים - 

לא הייתה לכך שייכות לעניין זה, אבל זה שקר.
רוצה אני לסיים בשני פסוקים, האחד כלפי חברי ב"מזרחי": אנחנו חיים קצת 
הנהלת  את  הסוכנות.  מהנהלת  התפטרות  אינה  הממשלה  מן  התפטרות  בעבר. 
הסוכנות אפשר היה לערער בקלות הרבה יותר על ידי התפטרות ועל ידי ערעור 
הסוכנות  הנהלת   - להיות  מוכרחה  ממשלה  הממשלה.  את  מאשר  הקואליציה, 

יכולה גם לא להיות. לא תהיה אנרכיה במדינה הזאת. הממשלה תתקיים.
הצטערתי צער רב על הצעד הזה ]התפטרות שני השרים הדתיים[ ועשיתי את 
כל מה שביכולתי כדי למנוע אותו ואצטער מאד אם יעמדו בהחלטתם. אני אומר 
לחברי "המזרחי" כחבר וכידיד לתנועתם, אומר זאת בייחוד כלפי מר מ. שפירא: 
הם יזיקו לעצמם יותר מאשר לממשלה. הפטריוטיזם הממלכתי של מר וינשטיין 
אומר: זוהי רק ממשלה זמנית. כלפי מי היא זמנית? כלפי הציבור שהקים אותה? 
ובכלל מה פירוש הדבר? כלום זה מחליש את סמכות הממשלה, כלום היא יכולה 
לוותר בענייני ריבונות מפני שהיא זמנית? אמרו לנו ]אנשי אצ"ל[: "כשתקום 
המדינה, נציית". עכשיו אומרים: "עוד לא היו בחירות, ואין עלינו לציית". לא 
אייגע את דמיוני בניחושים איזה תירוצים ימצא מר וינשטיין להפרת המשמעת 
על ידי אצ"ל לאחר שהממשלה תקום על ידי בחירות. אני משוכנע, שיימצאו לו 

נימוקים לרוב. אני רוצה להוקיע את הפטריוטיזם המזויף הזה.
ופסוק שני כלפי חברי סיעתו של מר וינשטיין: לא תוכל להיות ניטרליות בין 
שמירה על החוק ובין הפרת החוק, על כל פנים, לא במסגרת האורגנים החוקיים 

של מדינת ישראל, אלא מחוץ להם.
אם יש טעם וצידוק לישיבתנו כאן, הריהו קביעת חוקים מתוך שיקול משותף, 
הכרעה משותפת, ואחר כך - שמירה על החוקים האלה. מי שנוטל לעצמו את 
הזכות להשתתף בדיון, בהצבעה והכרעה על חוקים, ואחר כך מתיר לעצמו את 
המסגרת  מן  עצמו  את  מפקיע   - האלה  החוקים  הפרת  על  זכות  ללמד  החופש 
הזאת. הברירה כאן היא בין מילוי חובתנו כלפי עצמנו ובין התכחשותנו לעצמנו. 

המדינה שלנו תקום על מילוי חובה ולא על התכחשות.

האם צריכה להיות ועדה בממשלה לענייני הגנה או לא, ואיזו סמכות נוטל לעצמו 
זה עלבון בשבילי שתהיה  וזה?7 אני רוצה לומר, שכחבר הממשלה היה  זה  שר 
דעת  על  הממשלה  משרי  אחד  כל  פוסק  כאלה  בשאלות  כאילו  בציבור,  הנחה 
עצמו. להווי ידוע, שנתקיימה ישיבת ממשלה שלא מן המניין, שנקראה על ידי 
שר הביטחון - הייתה באותו יום ישיבה מן המניין של הממשלה - ועד לישיבה 
ההיא לא ננקפה אצבע בעניין זה. בישיבה זו נמסר דוח על המצב, ומתוך יוזמת 
נתגבש   - הביטחון  שר  של  ביוזמתו  שלב  בכל  דווקא  ולאו   - הממשלה  חברי 
שיקול דעת בממשלה על הצעדים שיש לנקוט בהם, והיה דיון, ונתקבלה החלטה 
ונמסרה הודעה על כך לציבור.  ניגשו לפעולה  ואז  ומתי לפעול,  איזה קו  לפי 
והפקודה שניתנה ניתנה על יסוד החלטת הממשלה הזמנית. כלום מפרסמים אנו 
דברים כאלה בעיתונות כדי שחברי המועצה הזמנית לא יקראו, או שיקראו ולא 
יאמינו? ניתנה פקודה למפקד על כפר ויתקין - אחת היא מי הוא - להתקיף, 
ועד כמה שאפשר לא לפתוח באש, אבל להיות מוכן גם לכך כשלא תהיה ברירה, 

והפקודה הזאת ניתנה על יסוד החלטת הממשלה הזמנית.
אשר לוועדה, אני התנגדתי לוועדה, והנני מוסיף להתנגד לה. ואילו הייתי 
במקום חברי שר הביטחון הייתי מתנגד לה. כל חבר שיעמיד עצמו במקום שר 
הביטחון יתנגד לוועדה. כי מה עושה ועדה - כלום מנהלת עניינים היא? לא, 
שר  של  אחריותו  אך  בישיבה,  שלם  יום  לשבת  אפשר  לישיבות.  מתכנסת  היא 
הביטחון אינה פוסקת כל 24 השעות ביממה. כלום ועדה יכולה לעבוד כך? ומי 
ייתן הוראות בין ישיבה לישיבה? כלום אפשר לכנס ישיבה בכל רגע? ואם לא 
תכונס הישיבה הרי יאמרו שהשר פעל על דעת עצמו! זה מגביל בלי כל הצדקה 
את אפשרות פעולתו של שר הביטחון, זה מרוקן את הממשלה מתוכנה. כי מה 

תעשה אז הממשלה?
למחרת - גם כן בישיבה שלא מן המניין - קיבלה הממשלה החלטה לגבי קו 
ההתנהגות ביחס לאונייה, ועל פי הקו הזה פעלו. לחינם ינסה מר וינשטיין8 על 
ידי להטי תעמולת זוועה כוזבת, לחפות על עובדות ניצחות: נעשה ניסיון לכבוש 
חלק מהחוף על ידי כוחות האצ"ל, נעשה ניסיון מטורף ואווילי לפרוק את הנשק 
הייתה  כשלא  זה,  ועל  ברירה,  הייתה  כשלא  אביב,  בתל  ה"הגנה"  אנשי  מעל 
ברירה, נפתחה אש. מר וינשטיין שכח לספר מה קרה: מדוע בא הסירוב למסור 
את האונייה הזאת על נשקה לרשות הממשלה? כלום היה הסירוב הזה מוצדק? 

הרב ברלין מתח בדבריו ביקורת על שר הביטחון שפעל בפרשת "אלטלנה" "מתוך תקיפות   7
יתרה ]---[ ונטל את הכל על אחריותו ועל דעת עצמו".

לציונים  שהצטרפה  העמלנים"  "הציונים  סיעת  ממקימי   .)1982-1898( וינשטיין  ברוך   8
הרוויזיוניסטים. ציר בקונגרסים הציונים מ–1931 וחבר הוהפ"צ ומועצת המדינה מטעם הצה"ר.
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בממשלה. אומנם, צבא ישראל יושבע מחר, אבל אין להזניח בשום פנים את נפש 
העם או את אלה שעלולים להתערער. אני רואה הכרח בשידור מוסמך וחשוב על 
ידי איש שעשה את המלאכה. אם אפשר, על ידי מפקד ירושלים או על ידי אחד 

מסגניו. שידור זה צריך להיות מוסמך ומשכנע בבלתי–אמצעיותו.

סעיף ב': סקירה

השר מ. שרתוק:  עלי לציין שקיבלתי דין וחשבון קצר מנציגנו בוושינגטון על 
הרושם הכללי של המאורעות הפנימיים בארץ. הוא מציין, שדעת הקהל הכללית 
והיהודית ברובה הגדול עמדה במשך כל המשבר הזה לימין הממשלה והאמצעים 
שנקטה בהם. בוושינגטון במיוחד הרימה התגובה התקיפה והמהירה של הממשלה 

את קרנה בעיני ממשלת ארה"ב ובעיני צירויות החוץ העיקריות.
התפתחות העניינים בקשר עם אוניית הנשק בארץ: ביום שישי נתקבל מכתב 
מאת השליח המיוחד הכללי בתל אביב, המשמש מקשר עם ברנדוט.5 טון המכתב 
היה מחוצף. אל"ף, הוא עירבב את עניין המאורע המזעזע של כפר ויתקין ותל 
טוענים  בארץ, שערבים  שונים  במקומות  פעוטים  עם שורה של מקרים  אביב6 
שהפרנו את ההפוגה. בי"ת, הוא מציג את העניין כך, שהפעולה שעשינו היא 
דבר של מה–בכך, שצריכים היינו לעשותו, אך העיקר הוא שיש חשש שהיתה בזה 
הפרת ההפוגה, כי עלו אנשים לארץ והועלה נשק. הוא שואל היכן האנשים ואיפה 
הנשק ומודיע לנו, שאם לא נמציא בעניין זה ידיעות ברורות ומניחות את הדעת, 

יצטרך המתווך להודיע למועצת הביטחון שהפרנו את ההפוגה.
קרה עוד מקרה, שייתכן שנעשה בטעות. איני אומר את הדבר מתוך טענה כלפי 
האנשים, שלפעמים מקפידים יותר מדי - בשעת מהלך הפעולה בכפר ויתקין לא 
נתנו לגשת למקום לשני אנשי או"ם. דבר זה עורר חשדות ואחד מהם אמר שעניין 
לזכותם של מקשרים  אני להגיד  חייב  קנוניה.  יסוד  היה מבוים על  ויתקין  כפר 
אחרים, שהיה ויכוח חריף בין מפקח אחר לבין המפקח הזה, בו טען שהוא יודע 

כולה  הפרשה  את  האצ"ל  מפקד  גולל  עמוקה  בהתרגשות  עברי.  שלטון  בפקודת  כדוגמתה   
ובקול חנוק מדמעות, שהחרידו את לבבות השומעים, מנה את פרק התלאות והייסורים שהיו 
רצופות  שעתיים  המאזינים  אלפי  את  ריתקו  הפשוטים  הדברים  הלוחמים.  של  חלקם  מנת 

למקלט" )"המשקיף", 23.6.1948(. 
"השליח המיוחד" - פאול קרמונה, חבר צוות המתווך. ר' מכתבו מ–24.6.194 ב תלחמ"י 1, מס' 227.  5

בהתנגשות בין כוחות צה"ל ולוחמי אצ"ל, שחלקם נחתו מ"אלטלנה" בחוף בכפר ויתקין,   6
ושישה אנשי אצ"ל לפני כניעת  חיילי צה"ל  נהרגו שני  וחלקם הסתננו לשם מתוך הארץ, 
כוח אצ"ל ללא תנאי. בחוף ת"א נהרגו בחילופי אש בין כוחות צה"ל ואצ"ל חייל צה"ל אחד 

ועשרה אנשי אצ"ל.
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כיבושים ונסיגות בירושלים

סעיף א': שאילתות

נשקם,  על  ירושלים  את  פלמ"ח  חיילי  עזיבת  בדבר  שפירא  השר  לשאילתת  בתשובה 
השיב ראש הממשלה ב"ג בין השאר: 

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  ישנו בלבול ואי–ידיעה רבה בעניין ירושלים, שהיא 
של  והגיאוגרפיה  ההיסטוריה  אשמה  בכך  בארץ,  אחר  מקום  מכל  מכות  ספגה 
ירושלים. לעומת זאת, אין מקום בארץ שהיו בו כיבושים כה גדולים וחשובים 
כפי שהיו בירושלים. אנו עושים עוול לאמת ההיסטורית ולכיבושים שלנו אם 
רואים את ירושלים כעיר של כשלונות. זו עיר של כיבושים, ששילמנו עבורם 
ביוקר. היו לנו שם כיבושים גדולים וייתכן שיהיה להם ערך היסטורי מכריע והם 
ישנו לגמרי את פני ירושלים.2 מירושלים לא הוצאו כוחות אלא הכוחות שהיו 
ובהרוגים  בפצועים  קשות  אבידות  סבלו  במשלטים  שהיו  הפלוגות  במשלטים. 

ורבים התשושים שזקוקים למנוחה.3

ירושלים.  פרשת  את  ישראל"  "קול  בשידור  למסור  צריך  שרתוק:   מ.  השר 
עניין  עניינים,  בשני  הזמנית  הממשלה  נגד  ארסית  שיסוי  תעמולת  מתנהלת 
לדברי  נעשה,  שנכבש  ומה  שניצול  מה  ירושלים.  ועניין  ]"אלטלנה"[  האונייה 
תעמולה זו, על ידי ה"פורשים"; כל פעולה שנכשלה באה בעטיו של צבא ישראל 
עם  המוני  לה  הקשיבו  בבוקר  ובשבת  קהל  מקשיב  זו  לתעמולה  ה"הגנה".  או 
יסודות האמון  זו מערערת את  ידי הרדיו והרמקולים.4 תעמולה  בתל אביב על 

מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה הזמנית, סעיפים: א', ב', ה'.  1
הכוונה לכיבוש כמעט כל השכונות הערביות שמחוץ לחומה.  2

של  הרביעי  הגדוד  של  פלמ"ח  כוח  ע"י  היהודי  הרובע  לנטישת  בתשובתו  התייחס  לא  ב"ג   3
חטיבת "הראל", שפרץ לרובע אור ל–19.5.1948 דרך שער ציון. על חטיבת "עציוני" הוטל 
להיכנס לרובע ולהחזיק במסדרון שנפרץ ע"י לוחמי הפלמ"ח. משימה זו לא בוצעה, ומפקד 
כוח פלמ"ח הורה לאנשיו, שהגיעו לאפיסת כוחות, לסגת. הקשר עם הרובע נותק והוא נפל 
לידי "הלגיון" ב–28.5.1948. סביב אירוע זו ניטשו מחלוקת וביקורת )ר' עוזי נרקיס, חייל של 

ירושלים, עמ' 97-92; משה ארנוולד, מצור בתוך מצור, עמ' 221-203(.
ברמקולים הועבר נאום מנחם בגין: "רבבות בני תל אביב צבאו על המקלטים והאזינו במתיחות   4
רבה לפרטי הסיפור, בשידור ב'קול החרות', על הפרק ההירואי והטרגי של אוניית נשק הנושאת 
את שמו של מורה הדור זאב ז'בוטינסקי, שהוטבעה מתוך צרות עין כיתתית ורישעות שאין 
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נאלץ לפעול והודיע למצרים הודעה מוחלטת, שהם מוכרחים לתת לנו לעבור. 
בראש  נסע  בונדה,  שלו,  המטה  ראש  השיירה.  להעברת  ו'  יום  את  קבע  הוא 
צריכות  הראשונים  שבימים  פסק,  ברנדוט  גודלה.  את  גם  קבע  והוא  השיירה 
לעבור שיירות גדולות יותר כי במשך שבועיים לא עברו בכלל שיירות. בונדה 
ונתן הוראות בקשר לכך. כשהגיעה  יותר מדי בשיירה  יבלוט  לא רצה שהנשק 
השיירה לפרשת הדרכים מצאה שם טור מצרי משוריין חוסם את הדרך. לא ברור 
אם היו יריות מצידם. הם הודיעו שלא יתנו לעבור. באותה שעה חג אווירון של 
אנשי ברנדוט והטייס היה המפקח עצמו בדרגת לויטננט–קולונל, איש צבא בעל 
אווירון  ביטחון.  מטעמי  לרדת  והכריחו  הזה  באווירון  ירה  מצרי  אווירון  ערך. 
הפיקוח ספג 15 כדורים. המפקח יצא ממנו נרגז מאוד. דרך אגב, יריות אלה גרמו 
לשמועה שכפר ורבורג ובאר טוביה הותקפו מן האויר. נוקראשי הודיע, שהאוירון 

הותקף בטעות.
הטור המצרי חסם את הדרך. המפקח נסע אל המצרים והם הודיעו לו שלא יתנו 
לעבור. בנוכחות אנשינו תלש דף מפנקסו, כתב עליו בו במקום כמה מילים ומסרו 
למקשר הראשי. על דף הנייר היה כתוב שהמצרים הפריעו למעבר השיירה, ולפי 
החלטת המתווך הופרה שביתת הנשק. כוחות ישראל חופשיים לפעול נגד הכוחות 
נמסר  הפתק   .25.6.48 הצהריים,  לפני   10.30 שעה  בונדה,  ת.  חתום:  המצריים. 
עושים  מה  בשאלות:  העיתונאים  הציפוני  זה  לאחר  מיד  חזרה.  השיירה  לידינו. 
כוחותינו והיכן האוירונים שלנו, ומדוע אין אוניית עולים גדולה מוכנה להשלמת 
התמונה? לאחר התייעצות עם קצין המיבצעים ]יגאל ידין[ מסרתי לעיתונות נוסח 
בזמן  לו  ישתמש בהיתר שניתן  והודעתי שהצבא  לנו,  הודעת המפקח  מדויק של 

ובמקום המתאימים לו.
את  מאשר  המתווך  כי  לי  מודיעים  בה  מרודוס,  טלגרמה  קיבלתי  בינתיים 
ההודעה שנמסרה על ידי בונדה, אך אנשינו מרשים לעצמם לפקפק אם ברנדוט 
עצמו היה מוסר הודעה כל כך חותכת. בונדה הוא איש ישרן מאוד, הוא חייל ואינו 

יודע חוכמות. מקריא את המברק.
אם  סופית  תשובה  לדעת  עלינו  שעות   48 שבמשך  הודעה,  למקשר  מסרתי 
הכנה  שבלי  לי,  אמרו  שלנו  הצבאי  במטה  המצרים.  עמדת  את  לשנות  הצליח 
יסודית במשך 5-4 ימים, אם יוחלט ללכת לקרב בעניין זה, לא יוכלו לבצע את 
הדבר. תחת השפעת הדברים האלה ניסחתי את הודעתי לעיתונות, שנפעל בזמן 

ובמקום שנמצא לנחוץ.9

הפעולה  בחופש  ישתמש  לישראל  ההגנה  צבא  כי  בזה,  מודיעה  לישראל  הזמנית  "הממשלה   9
שלו נגד הצבא המצרי, שאושר על ידי המתווך, בצורה, בזמן ובמקום אשר המטה הראשי של 

מדינת ישראל ימצא למתאים" )"דבר", 27.6.1848(.

להבחין בין מערכה אמיתית לבין ביום, ובכפר ויתקין היתה מערכה אמיתית.
עניתי על המכתב בחריפות המתאימה לו.7 לא אמסור כאן את כל הפרטים, 
עמה  בבני  לירות  כמו   - חריפים  כה  באמצעים  נקטה  שהממשלה  אמרתי  אבל 
ולסכן את חיי תומכיה ולהקריב נשק שהיה נחוץ לה מאוד ושהיתה תקווה להציל 
אותו לתקופה שלאחר ההפוגה - והיא מוכנה להופיע בפני כל בית דין שיאשים 

אותה על שלא עשתה די.
ביחס לעולים נקטתי גירסה מסוימת: אל"ף, אם היו שם עולים - הם ירדו 
במשך הלילה לפני שצבאנו ניגש לפעולות, וצבאנו ניגש לפעולות על יסוד הכנה 
ידועה ועיקר הסכנה היה בהבאת נשק; בי"ת, לפי ידיעותינו לא הורד שום נשק 
הנשק שהובא  וכל  האישי  נשקם  היה  אצ"ל  בידי  הנשק שמצאנו  ויתקין.  בכפר 

באונייה הועלה אחר כך באש.
קיבלתי טלגרמה מרודוס, שהגיעה מסורסת לא באשמת מישהו, אולם מקטעי 
המילים אני מבין שברנדוט הסתייג מן המכתב של השליח כאן והביע הערכה לעמדת 
הממשלה. אני רוצה לציין שחששתי מאוד, כשקרה מה שקרה בנגב,8 שמישהו ייאחז 
הודאה  מסר  הוא  הפרו.  ומצרים  הפרו  יהודים   - מלאכותית  השוואה  וייצור  בזה 

לעיתונות שנעשתה הפרת ההפוגה על ידי המצרים ובקשר לאונייה הוא חוקר.
אחר כך קיבלנו שורת שאלות שעדיין לא ענינו עליהן: מה ידוע על הנשק 
שהורד, על אנשים שהורדו, על הפצועים. לכל הדעות ישנם פצועים וראש העיר 
]ישראל רוקח[ ביקר אותם ודבר זה התפרסם בעיתונות. כן נשאלנו אם עומדים 
אנו בסירובנו שלא לתת להם אפשרות לטפל בנשק ובאנשים שהורדו. על שלוש 
שאלות יש לענות שהן אינן מתעוררות. אולם בשאלת הפצועים לא תהיה ברירה 
אלא לענות שישנם בבית החולים כמה פצועים - )השר א. ציזלינג: התפרסמה 
אני  עולים.  הם  אם  שנתפסו,  אנשים  שחרור  על  המדינה  מועצת  מטעם  הודעה 
מפנה את תשומת לבכם לדבר זה( - המפקח בונדה הודיע, שראה כיצד מורידים 
תחמושת מהאונייה, הוא חג באווירון מעל מקום המעשה. נקטתי גירסה, שלפי 

ידיעותינו לא הורד נשק והנשק שמצאנו היה נשקם האישי של אנשי אצ"ל.
לפני ההפוגה, תפסו המצרים  לנגב. שעה קלה, ממש ברגע האחרון  בנוגע 
בכוח קטן מאוד פרשת דרכים שחסמה את הדרך אל הנגב. בעניין זה היה דין 
ודברים בין ברנדוט למצרים והוא פסק לטובתנו, שרשאים אנו להעביר שיירות. 
הדיון בינו לבין המצרים נמשך והודענו לו שלא נחכה בלי סוף לתשובה ונראה 
עצמו  ראה  הוא  בהסכמתו.  אנו  שעוברים  ונפרסם  לעבור  חופשיים  עצמנו  את 

תשובת מ"ש מובאת ב תלחמ"י 1, מס' 234.  7
לתוקפה ההפוגה  כניסת  סף  על   131 משלט  שליד  חוליקאת"  "צומת  על  המצרים  השתלטות   8 

)ר' עמ' 135, הע' 4(.
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פירוז העיר העתיקה, שלחתי מברק אל אנשינו ברודוס שישאלו את הרוזן אם יש 
אמת בדבר. הם הודיעו לי, שבשום מקום לא עורר הרוזן שאלה בדבר פירוז העיר 

העתיקה בלבד. יש לו מחשבות בקשר לירושלים כולה, שעדיין לא הגיעו לגיבוש.
ענייני  ואיך משתקפים  המצב  על  מוושינגטון  שנשלחה  סקירה  בידי  נמצאת 
דפרטמנט"  ה"סטייט  אנשי  עם  שיחות  יסוד  על  נמסרה  זו  סקירה  שם.  אנגליה 

ומשרד הכספים.14
אורוגוואי  פתרונה:  את  מצאה  לאו"ם  כניסתנו  בעניין  שהתעוררה  השאלה 

פנתה לתמוך בבקשתנו להיכנס לעצרת האומות.

סעיף ה': שאלות העלייה

במהלך דיון בהגבלות על העלייה עקב תנאי ההפוגה, באפשרות הבאת עולים במטוסים 
ובמצב יוצאי הצבא בקרב העולים, העיר מ"ש :

השר מ. שרתוק:  בעניין אוירונים לא לעולם חוסן. משקיפי או"ם הרגישו בהם 
ושואלים מה העניין.

שאלת אחוז העולים בגיל הגיוס יכולה להתעורר אם יבואו אנשים בגיל הגיוס 
שלא יורשו לעלות, ואם תתעורר טענה שכבר עלה מספר כזה של אנשים בגיל 

הגיוס שמעבר לו ייווצר יתרון גדול יותר מדי במובן הצבאי. עוד לא הגענו לכך.
בנוגע לשאלת מקום הימצאם והעסקתם של העולים הכלואים או המפוקחים. 
כיוון  למשקים.  הבאתם  שאלת  את  מיד  לעורר  אפשרות  ראיתי  לא  לכתחילה 
עתה,  העולים.  את  להוריד  כל  קודם  מעוניינים  והיינו  ידועה  רגישות  שהיתה 
נעשה  והכל  רעות  כוונות  לנו  היו  ונוכחו שלא  בדקו  והמפקחים  הזמן  כשעבר 
באופן כשר וישר, אפשר לדעתי להתקדם עוד שלב ולהגיד שלא ייתכן שאנשים 
אלה יישבו בטלים. במקרה זה עלינו להציע הסדר שיתקבל על הדעת. כלומר, 
ביחס  בו.  יכּוונו למקום שיוכלו לעבוד  שאותו מספר אנשים הנמצאים במחנה 

להעסקתם בעבודה לא תתעורר שום שאלה. האיסור חל על אימונים בלבד.

ר' מברק א' אילת למ"ש מ–24/25.6.1948 )אנגלית(, תלחמ"י 1, מס' 226.  14

בינתיים היתה הפרת ההפוגה בצפון הארץ: כוחותיו של קאוקג'י התנפלו על כפר 
שכבשנו ערב ההפוגה, 8 קילומטר ממזרח לעכו בדרך לצפת,10 והדפו את כוחותינו 
ערכו  הם  הרוגים.  מחציתם  קורבנות,  מאה  הפלנו  נגדית,  התקפה  ערכנו  מתוכו. 
התקפת נגד על ידי שלוש פלוגות ולא הצליחו להדפנו מן המקום. בקרב זה קילקלנו 
להם תותחים ולקחנו שלל משוריינים. לאחר זה נשתתק העניין. הרושם שלי הוא 
שהערבים אינם מעוניינים בהפרה רבתי של ההפוגה וחידוש המלחמה איתנו, אבל 
המצרים גורסים שביתת נשק לפי תנאים שלהם ובעניין זה מוכנים להתעקש מתוך 

הנחה שלא יאונה להם כל רע. זה ההיגיון של ההתעקשות בנגב.
בהודעתו למועצת הביטחון הגדיר המתווך את תכסיסם של המצרים כניסיון 
המצב  שונה  המזון  מבחינת אספקת  מבין,  כפי שאני  היהודי.  הנגב  את  להרעיב 
בכפר  אולם  בשיירות,  תלויים  שאינם  מקומות  ישנם  ומקום.  מקום  בכל  בנגב 
דרום, למשל, המצב קשה. אם אין מלאי בניר עם, מורגש אצלם מחסור במזון. כפר 
דרום מוקף כמעט והופעת אוירון שלנו מעליו כמוה כמעל שטח אויב וזה עלול 

להתפרש כהפרת ההפוגה.11
בנוגע לשיחות ברודוס, קיבלתי דוח בכתב על שיחות ראשונות שהיו, אך לא 
חכמתי ממנו הרבה. הן מאוד כלליות וסתמיות ולא מסוימות. הן לא התקיימו עם 
ברנדוט אלא עם פקידיו. ברנדוט אמר לליאו כהן, שהוא נעדר במתכוון מהשיחות 
כדי שאיש לא יגיד שהוא מושפע במחשבתו. עיקר השיחות הוא אם יש סיכוי או 
אין סיכוי להביא לידי השלמתנו עם הערבים או להשלמת הערבים עם מדינת 
ישראל. בשיחות אלה הפליגו לשאלות יחסים כלכליים במזרח ו"הליגה הערבית", 
ישפיע. זה  ואיך דבר  או אפשר לפלגה,  חזית אחת  היא  "הליגה הערבית"   ואם 

אקרא קטע אחד ממכתב ליאו כהן על שיחתו עם ברנדוט.12
עלי להעיר, כי במצרים, כמו בעניין החולירע שהיה בשבילם כמתנה משמים 
להופיע  אפשרות  לממשלה  ונתן  הפנימי,  מהשבר  הדעת  את  הסיח  קלה  ולשעה 
כמצילה של העם, כך גם בעניין המלחמה הזאת הממשלה נמצאת במצב מעורער 

מאוד ומטה את זעם ההמון לכל דבר שאפשר להיתלות בו.
אגב, לאחר שנשאלתי שאילתה במועצת המדינה על ידי מר ורהפטיג13 בדבר 

כפר בירווה.  10
וריחוקו.  בדידותו  בשל  לתגבור  ניתן  לא  ועזה,  רפיח  בין  הדרך  באמצע  שישב  דרום.  כפר   11

הקיבוץ ניטש אור ל–9.7.1948.
הקטע אינו מובא בפרוטוקול. ר' מכתבי ליאו כהן וראובן זסלני )שילוח( מרודוס 25.6.1948,   12

תלחמ"י 1, מס' 230 ו–231.
זרח ורהפטיג. )2002-1906(. משפטן. מראשי ה"הפעל המזרחי". בפרוץ מל"ע-2 נמלט מפולין   13
לליטא ומשם ליפן ולארה"ב. עלה ב–1947. חבר הוה"ל, מועצת המדינה הזמנית, ח"כ ולימים 

שר הדתות.
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במיסמך השני, שהוא אקדמות דברים, הוא מסביר כיצד הוא גורס את שליחותו 
מטעם עצרת האומות המאוחדות. הוא מציין את הצלחתו, שעלה בידו להביא לידי 
יותר לדיון על הבעיות הגדולות. הוא  נוחה  יצרה אוירה  זו  שביתת נשק. הפוגה 
אינו מתכוון בהצעותיו לקבוע מסמרות, ואם תהיינה לאחד הצדדים הצעות שכנגד, 
אדרבה ואדרבה, הוא מוכן להמשיך ולדון. במיסמך זה הוא אינו מזכיר "ואז נאריך 
את ההפוגה" - הוא אינו מזכיר אף במילה אחת את גורל ההפוגה. זה משתמע אבל 
לא נאמר. אם התגובה תהיה שלילית לחלוטין, כזאת שיהיה ברור שאין להמשיך 
במשא ומתן, אז יפנה מיד למועצת הביטחון, יודיע לה על המצב והוא שומר לעצמו 
הזכות להגיש למועצת הביטחון את מסקנותיו. הוא מסביר שבניתוח שלו את המצב, 
וכן בניסוח הצעותיו, היה מוכרח להביא בחשבון את השאיפות ואת החששות של 
שני הצדדים: יושר ועובדות שישנם במציאות. הוא נוכח לדעת, שאין הוא יכול 
בתור מתווך לדרוש מאחד הצדדים לוותר על העניינים היסודיים שבעמדתו. אף 
על פי כן, הוא מציע לפחות שני דברים שהם בבחינת מכנה משותף בעמדת שני 
הצדדים, ואלה הם: ראשית, ההכרה שהכרחי שלום בין היהודים והערבים. שנית, 

ההכרה של שותפות בעניינים הכלכליים.
כאן אני עובר למיסמך העיקרי, שהוא השלישי בצרור זה, ואלו הן ההצעות. 
מיסמך זה קצר מאוד, מנוסח בסעיפים קצרים ויש בו תשעה סעיפים. הניסוח מבחינה 
 - "ייתכן"  בחשבון",  להביא  "יש  להיות",  "יכול  החלטי:  בלתי  לגמרי  מילולית 
בלשון כזו כתוב כל המיסמך. אני לא אדקדק במסירת הדברים, אך בכל פעם תחשבו 

על כך שהלשון בלתי החלטית.
אומר  אני  אם  ללבושם.  ולא  הסעיפים  של  לתוכנם  עובר  אני  עכשיו 
"ארץ–ישראל", זאת אומרת שהוא כתב "פלסטיין" ו"עבר–הירדן". השטח המקורי 
של המנדט הבריטי צריך להוות "Union", הוא כותב זאת ב"U" גדולה וזה יכול 
חברים,  משני  מורכבת  שתהיה   - לזאת  שתקראו  איך   - אחדות  ברית,  להיות 

"members", אחד יהודי ואחד ערבי.
הסעיף השני דן על הגבולות, ונאמר שהגבולות בין שתי יחידות אלה ייקבעו 
במשא ומתן בינן בעזרת המתווך על יסוד הצעותיו. משיושג הסכם לגבי הגבולות 

בכללם, אפשר יהיה למנות ועדת גבולות שתקבע את הגבולות לפרטיהם.
הסעיף השלישי - המטרות והתפקידים של האחדות יהיו לטפח את העניינים 
הכלכליים המשותפים בין שתי היחידות, לנהל מפעלים ושירותים משותפים, בכלל 
זה מכס ואקציז ]ְּבלֹו[, לבצע מפעלי פיתוח משותפים, לתאם את מדיניות החוץ ואת 

האמצעים להגנה משותפת.
מועצה  תוקם   - מועצה  תעמוד  ה"יוניון"  שבראש  אומר,  הרביעי  הסעיף 
נכון,  יותר  עליהם,  יוסכם  אשר  אחרים  אורגנים  או  ה"יוניון",  של  משותפת 
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המתווך: ירושלים והנגב - לערבים

סעיף ד': הצעות המתווך מטעם האו"ם

השר מ. שרתוק:  אתמול בבוקר ביקרו אצלי שני המקשרים של הרוזן ברנדוט 
האומות  של  הכללי  המזכיר  של  המיוחדים  כשליחיו  הנחשבים  אביב,  בתל 
האמת  למען  מרודוס.2  עימם  שהביאו  הכתב  פתשגן  את  לי  ומסרו  המאוחדות, 
רוצה אני לקבוע, שהם היו מוכנים למסור את הכתב עוד שלשום בלילה, אך אני 
הוזמנתי לחגיגת חיילים גדולה, וזו היתה חגיגת חיילים ראשונה שאליה הוזמנתי 

מאז פיזור הבריגדה בֶגְנט ]בלגיה[ לפני שנתיים.3
המיסמך מורכב מארבעה חלקים. זהו צרור של ארבעה מיסמכים:

אל"ף, מכתב אישי ]מאת ברנדוט[ אלי. בי"ת, הקדמה להצעה. גימ"ל, ההצעה 
עצמה, הנקראת באנגלית "suggestion" ולא "proposal". באנגלית יש בין 
המילים האלו הבדל גוון, זאת אומרת, עוד לא הצעה לפעולה, אלא למחשבה. 

דל"ת, נספחים להצעות.
שני המיסמכים הקובעים הם האחרונים. שני המיסמכים הראשונים חלקם סיפרות 
לשני  כך  אחר  ואעבור  הראשונים  שני  את  תחילה  אנסח  פרוצדורה.  שאלות  וחלקם 

האחרונים.
במכתב האישי נאמר, שהרוזן מציע הצעות אלו רק כדרך למחשבה לעת עתה. 
הוא מבקש שאנחנו לא נקבע מסמרות בעמדתנו עד אשר תהיה לו אפשרות לשוחח 
דבר,  שום  נפרסם  שלא  פנים,  כל  על  מבקש,  הוא  בהצעות.  שנעיין  לאחר  איתנו 
לא מתוכן ההצעות ולא מתגובתנו להצעות עד שתהיה פגישה בינינו, והוא מציע 
שלאחר שנעיין בהצעות, שאני - ואם ממשלתי תמצא לנכון, עוד חבר או חברים של 
הממשלה - יבואו לרודוס וישהו שם יומיים–שלושה בשיחות איתו, ושזה יהיה בימים 
הראשונים של חודש יולי. אם בשום פנים ואופן לא יתקבל על דעתנו לבוא לרודוס, 

הוא יהיה מוכן לבוא לתל אביב. הוא חוזר ומבטיח, שמוטב שנבוא לרודוס.
הוא מוסיף שהוא שולח אותו דבר לראש ממשלת מצרים, כיוון שהוא ראש הוועדה 

שנתמנתה על ידי החבר הערבי לעמוד בקשר עם המתווך בשאלות ארץ–ישראל.

מתוך הפרוטוקול, סעיף ד'.  1
המיסמך כולו )אנגלית(, מובא ב תלחמ"י 1, עמ' 234-230.  2

לאזור  ַרֶוונה-בולוניה,  באזור  באיטליה,  הלחימה  מחזית  הבריגדה  הועברה  מל"ע-2  בתום   3
ַטְרוויְזיֹו שבצפון–מזרח איטליה, וביולי 1945 הועברה למחנות בבלגיה ובהולנד, שם שהתה 

עד פיזור כולה ביוני-יולי 1946.
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של הצינורות.4 והסעיף האחרון, סידור נמל אוויר חופשי בלוד.
לפחות  מהם  שאחד  השליחים,  לאחד  אמרתי  האלה  הדברים  את  כשקראתי 
השתתף השתתפות פעילה בדיונים שם: "דבר זה יובא לפני הממשלה. הממשלה 
בלתי  מיידית,  תגובה  כל  ללא  מכאן  שתצא  רוצה  אינני  אבל  ותחליט.  תדון 
אמצעית. אומר לך כך: בלי שאי–תגובה על איזה סעיף ברגע זה תיחשב כהסכמה 
לפסול  דיים  בלבד  והם  סעיפים  שני  כאן  שיש  לציין  רוצה  אני  סעיף,  לאותו 
לחלוטין את התוכנית כולה ולגרום לדחייתה הגמורה על ידי היהודים, ואלה הם 

סעיף העלייה וסעיף ירושלים".
אמרתי, שאני חושב שנעשה מישגה ללא כל תקנה בזאת שהרוזן מצא לנחוץ 
לקבוע בנייר זה מסמרות בשאלת ירושלים שחור על גבי לבן: "זה יכול להיות 
חורבן  לא  אם  יודע  ומי  בירושלים,  דמים  מלחמת  להיות  יכול  ופירושו  פטלי, 
גדולה  התנגדות  לזאת  יש  הערבים.  של  תאווה  זוהי  זו.  מלחמה  תוך  ירושלים 
בעולם, אך יש גם חתירה לשבור התנגדות זו. העובדה שאיש כמו הרוזן מביע את 
דעתו, ונייר זה הוא כבר בידי הערבים, זה נותן להם עידוד עצום לתוכניתם–הם. 
היהודים, גם אם יסכימו למרות כל הניסיון המר למשטר בינלאומי בירושלים, 
לא יסכימו בשום פנים ואופן להסגרתה לערבים והם יילחמו. והנה, במקום להניא 
את הערבים ממלחמה, הוא מכניס עידוד בלבם וכופה עלינו את המלחמה הזאת, 
אולץ אותנו למלחמה למען ירושלים. אני מבכה את העובדה שמצא לנחוץ להכניס 

זאת לשלב המוקדם של הדברים".
אני רוצה לחזור לדברים שמסרו לנו המקשרים שלנו בשובם מרודוס. הוסבר 
האסכולות  שתי  בין  כפשרה  לראות  יש  הזאת  ההצעה  שאת  פרטי,  באופן  להם 
שהתרוצצו בתוך משלחת האומות המאוחדות,5 בין המחייבים ובין השוללים. באנץ' 
ורידמן עמדו לימיננו יותר. סטברופולוס6 ומוהן היו מתנגדים, וזוהי הצעת פשרה. 
המחייבים מבינים שאנחנו לא נוכל לקבל תוכנית זו בשום פנים ואופן, והם מציעים 
ניתן קודם לערבים לדחות  לנו תכסיס שלא נהיה אנחנו ראשונים לדחייה, אלא 
ולפיכך מוטב להשהות את התשובה. מכיוון שלא יהיה הסכם, הם סבורים שסוף דבר 

יהא שברנדוט יידדחף להיאחז בהחלטות ה–29 בנובמבר כמוצא יחיד ממצר זה.
אין  אבל  המלחמה,  בחידוש  רוצים  אינם  הערבים  כלל  שבדרך  סבור,  באנץ' 
לגמרי לסמוך על זאת, כיוון שהוא מצא שהממשלות הערביות מּוָלכות שולל על 

צינור הנפט ּכירּכוּך-חיפה בקוטר 12 אינץ' ובאורך 1,000 ק"מ, הנכנס מעבר–הירדן לא"י באזור   4
כוכב הירדן ונמשך עד חיפה. הונח ב–1935 ע"י חברת הנפט העיראקית )IPC( שבבעלות בריטית.

נראה שהכוונה ל"ועדת האו"ם לא"י" )כונתה גם "ועדת הביצוע"( שהוקמה לפי החלטת עצרת   5
או"ם 29.11.1947. חבריה: נציגי בוליביה, דנמרק, פיליפינים, פנמה, צ'כוסלובקיה.

קונסטנטין סַטברֹופּולֹוס. יועץ משפטי במחלקה לעניינים משפטיים של מזכירות האו"ם, יועץ   6
משפטי ראשי של ועדת האו"ם לא"י וחבר קבוצת החלוץ שלה.

התפקידים והסמכות של ה"יוניון" יבוצעו באמצעות מועצה משותפת או אורגנים 
אחרים שיוסכם עליהם.

ה"אינסטרומנט",  ה"יוניון",  חוזה  של  ההוראות  בתחום  חמישי,  סעיף 
האמנה - החוקה היסודית - היא שכל חבר ייהנה מחופש גמור, בכלל זה חופש 
גמור ביחסי חוץ שלו. מצד אחד צריכה להיות קואורדינציה, מצד שני יש חופש.

הסעיף השישי דן על העלייה ונאמר ]בו[ כי כל חבר חופשי בענייני העלייה, 
יותר נכון, בגבולותיו עניין העלייה נתון לסמכותו של כל חבר במשך שנתיים 
שהמועצה  לדרוש  החברים  לאחד  זכות  תהיה  זה  ולאחר  ה"יוניון",  יסוד  מאז 
להגיע  תוכל  לא  המועצה  אם  חברו.  של  העלייה  מדיניות  על  תדון  או  תברר 
בנידון זה להחלטה, יימסר הדבר לדיונה של המועצה הכלכלית והסוציאלית של 
האומות המאוחדות. המועצה תקבל את החלטתה מתוך התחשבות ביכולת הקליטה 

הכלכלית וההחלטה תהיה מחייבת.
הסעיף השביעי מדבר על חופש הדת והמצפון.

הסעיף השמיני - על הגנת המקומות הקדושים והגישה אליהם.
הסעיף התשיעי אומר, שאותם האנשים שעקב המהומות בארץ עקרו ממקומות 

מגוריהם, יוכלו לחזור למקומות מגוריהם ולקבל מחדש את רכושם.
זהו המיסמך העיקרי. הנספח למיסמך 
שהוא  ב'  לסעיף  נספח  בעצם  הוא  זה 
אומר  ]המתווך[  והוא  הגבולות,  סעיף 
טריטוריאליים  סידורים  כי  סבור  שהוא 

מסוימים ראויים לעיון. ואלה הם:
בשטח  הנגב  של  כלילתו  אל"ף, 
הערבי, כולו או מקצתו. בי"ת, כלילתו 
מקצתו  או  כולו  המערבי  הגליל  של 
העיר  כלילת  גימ"ל,  היהודי.  בשטח 
"סיטי  במונח  משתמש  הוא  ירושלים, 
של  המונחים  שלפי  ירושלים",  אוף 
ירושלים  את  כולל  המאוחדות  האומות 
עם  הערבי  בשטח  הקרובה,  והסביבה 
ועם  ליהודים  מוניציפאלית  אבטונומיה 
דל"ת,  הקדושים.  המקומות  על  הגנה 
ה"א,  יפו.  של  מעמדה  בשאלת  עיון 
בחיפה,  חופשי  נמל  סידור  או  הקמת 
תוכנית ברנדוט הראשונה, יוני 1948שיכלול גם את בתי הזיקוק ואת הסיומת 
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החמורים מאוד של הערבים. אין הוא יכול להתעלם מהעובדה, שאנחנו בישראל 
איננו כולנו מעור אחד. שיש מפלגה רוויזיוניסטית, מפלגה די חזקה, שלא ויתרה 

על התוכנית המדינית שלה,12 ולכן מוכרחים להעמיד תריסים מסוימים.
בנוגע לעלייה אמר: "תשים לב שאין כאן שום הצעות להקמת מנגנון לפיקוח 

על העלייה או דאגה לביצוע".
אמרתי: "כן, אך כתוב כאן שההחלטה של המועצה הכלכלית והסוציאלית ]של 
או"ם - ECOSOC[, היא מחייבת, וזוהי חבלה בריבונות של המדינה ודווקא בנקודה 

החיונית ביותר, שזוהי זכות קיומה והקמתה של מדינת ישראל".
ענה: "באין מנגנון ביצוע משמע שההחלטה תחייב רק מבחינה מוסרית" ועוד 
דבר: "אומנם ניתנה האפשרות למדינה השכנה, החברה ב'אחדות', לעורר את שאלת 
העלייה, אבל על ידי כך משתמע שרשות זו מוצאת מידי הארצות הערביות האחרות". 
לתגובת  לחכות  מוטב  הפרטית,  לעצתי  רוצה לשמוע  "אם אתה  אמר:  הוא  ועוד 
הערבים או לדחייתם, שהיא תהיה הראשונה". בעניין ירושלים יש לו הצעות משלו, 

ואם אני אהיה מוכן לשמוע אותו, הוא יכול להרצות משנתו. 
זה בערך הכל. ברור שמה שאני אמרתי הינה התגובה הראשונה. זה אינו משנה 
אף במילה אחת ממה שנאמר כתגובה ראשונה. אני מסכים שמוטב לא לקפוץ בראש. 
כן סבורני שמוכרחים לשמור את הדברים בסוד גמור. דומני, שההצעות האלו הן 

הצעות של אנגליה, אולי הצעות אנגליה ומישהו באמריקה.
עכשיו אקרא טלגרמה שקיבלתי היום מלינטון,13 שהיתה לו שיחה ארוכה עם 
פקיד בשגרירות של ארה"ב בלונדון העוסק בשאלות המזרח, בתוך זה בשאלת 
ארץ–ישראל, שאנו עומדים בקשר קרוב מאוד איתו. הוא אינו ידיד גמור שלנו, 
אינם  מוסר  הדברים שהוא  אבל  דברים.  לנו  ומוסר  לב  בגילוי  מאוד  מדבר  אך 
תמיד דברי ממשלתו. לעיתים קרובות הם דברי מזכירות החוץ הבריטית המטפלת 
בעניינים שלנו, לעיתים קרובות הוא משמש שופר של מזכירות החוץ בענייני 
ארץ–ישראל. אפשר שהוא משמש באותו תפקיד גם כלפי מחלקת המדינה. הוא 
טען ללינטון בעד החלפת הגליל המערבי בנגב, בעד הצורך לתת לערבים מעמד 
בחיפה על ידי קביעת חיפה כנמל חופשי או הפרשת חלק ממנו, וגם שם הובאה 
הדוגמה של סלוניקי. הוא לא ציין ללינטון אם זוהי כוונה אמריקנית או אנגלית, 

אבל זוהי ה"כתונת"14 וזהו הדבר.

ארץ–ישראל הכוללת את שני עברי הירדן.  12
יוסף לינטון )1962-1900(. מזכיר המשרד הציוני והממ"ד בלונדון. עלה ב–1949 והצטרף לסגל   13

משרד החוץ.
את  וישלחו  בדם,  הכתונת  את  ויטבלו  עיזים,  שעיר  וישחטו  יוסף,  כתונת  את  "ויקחו  לפי   14
כתונת הפסים ויבואו אל אביהם ויאמרו: 'זאת מצאנו - הכר נא הכתונת בנך היא אם לא" 

)בראשית, לז 32(. כלומר, תוכנית ברנדוט היא של הבריטים.

ידי המפקדים שלהם בשדה. הוא מצא שאין לממשלות מושג מציאותי מהמצב הצבאי 
האמיתי בארץ. הוא הביא דוגמה: בביירות אמר ברנדוט שהוא יטוס לחיפה ומשם 
ייסע לתל אביב. אמר לו ראש ממשלת לבנון בדאגה אמיתית: "אתה מסכן את עצמך, 
הלא שם מתנהלים קרבות והקרבות הם באמצע הדרך בין חיפה לתל אביב, אתה 
תיכנס בדרכך לשטח הקרב המתנהל על חוף נתניה". וכשברנדוט נסע בתוך הנוף 

השקט הזה היתה לו זאת הפתעה ואז הבין שאין לסמוך על מה שאומרים הערבים.
ועוד למדתי מרידמן משהו - עניין הנמל החופשי. לדבריו יש לזאת תקדימים.
הוא מסתמך על סלוניקי.7 רידמן אמר שיש שלוש אפשרויות: אחת, שהנמל יהיה 
תחת ריבונות מדינת ישראל, אבל יהיה חופשי לשימוש גם למדינה השכנה. שתיים, 
 שהנמל יהיה תחת ריבונות של שתי המדינות, זאת אומרת ברשותה של ה"אחדות".

שלוש, נמל תחת ריבונות בינלאומית.
לגבי כלילת בתי הזיקוק אמרתי לו: "נדמה לי שאתם מערבבים שני קומפלקסים, 
הקומפלס היהודי-ערבי עם הקומפלקס היהודי-בריטי.8 מה אתם צריכים לדאוג 
לאנגליה?" אז הוא הסביר לי, שהם הכניסו את בתי הזיקוק מתוך דאגה לנו, כדי 
לאפשר את פתיחת בתי הזיקוק ופעולתם. שאם לא כן, אחרי ריב כזה, לא יפתחו 
האנגלים את בתי הזיקוק. סיפרתי לו הבוקר מה שאמר לי מר ברנשטיין,9 והוא אמר 
שזה דבר פנטסטי. לפני ימים אחדים קיבל המתווך טלגרמה ממשרד החוץ הבריטי 
ובה נאמר: "אנחנו מציעים לך לקבל תחת חסותך את בתי הזיקוק, להעמיד עליהם 
שמירה מטעם האומות המאוחדות, למנות מנהל מטעם האומות המאוחדות ולשאת 

ולתת עם שני הצדדים על פתיחתם מחדש".10
יום יומיים לפני צאתם, הם מציעים הצעה כזאת!11 והעיקר, שאין למתווך שום 
סמכות לגבי הנהלת מפעלים. הוא מפקח על שביתת הנשק. אין לו שום כוח ביצוע, 

ולפיכך אמר שהוא מושך ידיו מזאת. 
אמרתי: "האם מותר להניח, שהעובדה שהאנגלים הציעו הצעה זו דחפה אתכם 

להכניס סעיף זה על בתי הזיקוק?"
ענה: "זה לא בלתי נכון, אבל ייתכן שהיינו מגיעים לזאת בין כה וכה".

מהחששות  להתעלם  שאין  בזאת  להצדיק  ביקש  הוא  המגבילות  השורות  את 

מעמד "נמל חופשי" לסלוניקי קבע ב"חוזה בוקרשט" 1913, שסיים את מלחמת הבלקן השנייה   7
וקיבע סופית את סיפוח סלונקי ליוון תמורת הבטחת גישה חופשית ופטור ממכס לבולגריה ולסרביה 
בנמל סלוניקי. הסכם זה לא מומש בשל פרוץ מלחמת–עולם הראשונה, אך משנסתיימה חודש עם 

יוגוסלביה בחוזה שנחתם ב–1923 והעניק לה אזור חופשי קטן בנמל סלוניקי ל–50 שנה.
בתי הזיקוק בחיפה היו שייכים לחברת IPC הבריטית.  8

השר פרץ ברנשטין. לא נתחוור במה מדובר.  9
קרוב לוודאי, שמסר זה צותת בידי המדיעין הישראלי.  10

הבריטים פינו את כוחותיהם ממובלעת חיפה ונמל חיפה ב–30.6.1948.  11
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מדוע רוצים הערבים בהפוגה? מפני שהערבים חושבים שהם בהמשך המלחמה 
יקבלו מאיתנו מכות ואנגליה לא תעמוד לימינם כפי שהם רוצים. מדוע אנגליה 
לא תעמוד לימינם במידה שהם רוצים? הם חוששים מלחץ דעת הקהל באמריקה 
נגד אנגליה, ויש להם טענה חזקה, שאנגליה לא עמדה די לימינם. יש ידיעות על 
שיחות בקהיר, שעזאם אמר לבריטים: "אם תתחדש המלחמה, ולא תעזרו לנו בכל 

כוחותיכם, תדעו שכל הממשלות הערביות תיפולנה ואני איעלם".
אנגליה מעוניינת בהפוגה, מפני שאצלה יש "ממה נפשך" - אם לא תהיה הפוגה 
לב  שים  בלי  נמרצת  תמיכה  בהם  לתמוך  או  בערבים  לבגוד  מוכרחה  תהיה  היא 
לאמריקה. אנגליה כבר עשתה כמה דברים, ואנחנו משתדלים לפרסם את הדברים 
בצינורות צדדיים. יש ידיעות על כל מיני מאמצים של אנגליה לתת עזרה כספית 
לממשלות הערביות, אך הם עושים הכל כאילו כפאם שד. תמיד האנגלים נותנים 
ישפיע  ושמא  לאמריקנים  הדבר  ייוודע  שמא  רב,  ובפחד  שד  כפאם  כאילו  כסף 
בדעת הקהל בעולם ובאומות המאוחדות, ושמא ישפיע על סיכויי מילווה ו"תוכנית 
מרשל". הגיעו הדברים לידי כך, שכדי להוציא את ממשלת עיראק מהבוץ הכספי 
ביקשו אצל חברות הנפט שהן תפרקנה את התשלומים השנתיים לארבעה תשלומים 
ריבעיים, ועיראק קיבלה 400,000 פונט ]ליש"ט[ וזה נחשב להצלה. זה הציל אותם 
מפשיטת רגל תקציבית. הם גם נתנו דולרים לעבר–הירדן וזה גם הציל מצבו של 
עבר–הירדן, וכאשר היתה דרישה להתחייב על יותר, הם המציאו נוסח לומר ששמורה 
יותר. הם אינם רוצים להיות  הזכות לדון מחדש בשאלה כעבור זמן–מה ולדרוש 
מוכרחים לעזור עזרה ממשית יותר, וזאת מפחד אמריקה והאומות המאוחדות. גם 

אינם רוצים לתת כסף יותר, ואינם רוצים לעמוד בפני הכרח לבגוד.
אמריקה אינה רוצה שתתחדש המלחמה. גם היא חושבת שתצטרך לעזור יותר 
מאשר היא עוזרת. היא מעוניינת לסחוב את ההפוגה עד לאחר נובמבר, עד לאחר 
הבחירות. בהתחרות הבחירות בין שתי המפלגות יהיה כוח מיוחד לתביעה היהודית 
הם  הערבי.  העולם  עם  אותם  מסבך  וזה  ולמילווה,  האמברגו16  להסרת  לעזרה, 
של  ומסותרת  גלויה  התערבות  לידי  ויותר  יותר  יביא  המלחמה  שהמשך  חושבים 
הרוצים שהברית  גם כאלה  יש  בלי ספק  באירופה.  המזרחי  העולם  בריה"מ, של 
האנגלו-אמריקנית תבוא עד משבר לרגל עניין ארץ–ישראל. אני חושב שבעניין זה 

אנגליה ואמריקה תהיינה בעצה אחת להאריך את ההפוגה.
ראש הממשלה דוד בן–גוריון היה מוכרח לנסוע לחיפה, והוא מסר את דעתו 

על הצעות ברנדוט בכתב:
1.  לנו רצויה מאוד הפוגה לעוד 5-4 שבועות, אם כי יש לי ספקות רציניים 

באפשרותה, ועלינו להיות מוכנים לקרב בכל יום ויום.

ר' עמ' 24 הע' 19.  16

יש גם ראיות אחרות שזוהי הצעה בריטית. אפשר על פי סברה להגיע לכך, אך 
יש גם ראיות עובדתיות שזוהי הצעה בריטית. אך אף על פי כן, איני נבהל מההצעות 
זוהי מסגרת שאפשר לדבר עליה בכללותה. מה  הטריטוריאליות שבתוך ההצעה. 

שאינו עומד בשום חשבון על דיון זוהי שאלת ירושלים ועניין העלייה.
עכשיו  דוגל  שהוא  לכולם  ידוע  ברלין.15  הרב  עם  ויכוח  לי  היה  אתמול 
הפתרון  ביותר,  הרצוי  הפתרון  שזהו  ייתכן  ירושלים.  של  באינטרנציונליזציה 
כן,  יהיה  לא  ברור שאם  הכרחי שיהיה  ירושלים, אבל  להגנת  היחידי האפשרי 
"ירושלים  אומר:  שכנגד  הצד  גם  שהרי  ירושלים,  על  להילחם  מוכנים  אנו 
ערבית" והוא מוכן להילחם עליה. כשאנו אומרים: "ירושלים בינלאומית", ברור 
שירושלים תהיה ערבית. אילו הערבים, בריטניה והעולם הבינלאומי היו אומרים: 
הבינלאומית  לתביעה  מצטרפים  היינו  נילחם",  ואנחנו  בינלאומית  "ירושלים 
ומחזקים תביעה זו. רק אם יהיה ברור, שאנחנו מוכנים להילחם, אז אולי נוכל 
להציל את ירושלים ממלחמה ואת העולם מחורבן ירושלים בתוך מלחמה זו, ואז 

אולי יהיה לירושלים מעמד בינלאומי.
בנוגע לפרוצדורה, סבורני שאנחנו יכולים לנקוט עמדה שלא לנסוע לרודוס.
יבוא הוא אלינו. קיבלנו עצה מידיד חשוב באומות המאוחדות, שלדבריו הוא מכיר 
היטב את הרוזן ברנדוט, ומציע לנו עד כמה שאפשר לא להיכנס לחילוקי דעות 
בשאלות פרוצדורה, אלא לעמוד על העניינים ולא לוותר בשום פנים ואופן. גם אני 
סבור כך, אבל עלינו לומר: "אם אנחנו נלך לרודוס, והוא ילך לקהיר - זה אינו 
מתאים לנו. אם הערבים מוכנים לבוא לרודוס, גם אנחנו מוכנים לבוא לרודוס. 
כשלעצמו אנו מוכנים לשיחה, אבל תבין שמצבנו יהיה מאוד לא נוח אם אנחנו נבוא 

והערבים לא יבואו - אל הערבים תלך, ואלינו לא הלכת".
כאן לא נאמרה מילה וחצי מילה בדבר הארכת ההפוגה או גמר ההפוגה. רואה 
אני את הדבר כך: אם באמת ִיתקשר משא ומתן, ברור ש]המתווך[ ידרוש הסכמה 
מה  שאין  להודיע  צריך  הוא  הרי  ומתן,  משא  יתקשר  לא  אם  ההפוגה.  להארכת 
לעשות, ואז יחזיר את התינוק למועצת הביטחון. הוא מנחש, שאז תפנה מועצת 
הביטחון לשני הצדדים ותגזור עליהם להאריך את ההפוגה - היא תיכנס שוב לתוך 
עבי הקורה - בינתיים מוכרחה להימשך ההפוגה ומי שיפר ההפוגה ייחשב לתוקפן. 
זוהי סברה בלבד. אין לדבר זה כל אחיזה. אך כל הזמן מתמשך כיוון זה מאמריקה. 
מדוע אני אומר זאת? מפני שהערבים, לפי דעתי, מעוניינים בהמשכת ההפוגה, 
האנגלים מעוניינים בהמשכת ההפוגה, האמריקנים מעוניינים בהמשכת ההפוגה, 
הרוסים, אני חושב, יעשו מה שאנחנו נבקש אותם בעניין זה, מה שטוב ליהודים, 

אלא אם יקפוץ דבר גדול שיסבך את העניין הם ינקטו אולי עמדה אחרת.

במועצת המדינה הזמנית. ר' עמ' 194.  15
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לא להגבלת עלייה ולירושלים ערבית

סעיף ב': הצעות המתווך

השר מ. שרתוק:  אין לי ידיעות נוספות מטעם מוסדות או"ם על אלה שמסרתי בישיבה 
הקודמת. אומנם הייתי אתמול בירושלים וברנדוט הגיע בשעות הערב לירושלים, 
אך לא היה בביקורי שום קשר עם ביקורו ולא ראיתי ולא התכוונתי לראותו. הייתי 

בירושלים כדי לראותה, וראיתי אפס קצהו ממה שצריך היה לראות.
הסכמתי לקבל לשיחה קצרה את ראש ועדת הקונסולים - הקונסול הבלגי - אך 

זו הייתה שיחה של ענייני עמדתה של בלגיה ולא נגענו בעניין שביתת הנשק.
ביקורו של ברנדוט אינו קשור בשום פנים בתוכנית הפוליטית שלו, אלא 
 בשאלות הפתוחות לדיון לגבי שביתת הנשק בירושלים: אל"ף, עניין הר הצופים.

בי"ת, עניין המים. גימ"ל, ואולי גם עניין הגישה אל הכותל המערבי.
מר ג'וזף צריך היה לראותו אמש. עדיין לא קיבלתי ידיעות על שיחה זו.

ישיבתנו, באמצעות המקשר שלו  הודעתי למתווך לאחר  לעניין העיקרי - 
עקרונית  ומבחינה  אלה  הצעותיו  על  להגיד  מה  הרבה  לנו  שיש  שברור  כאן, 
מוכנים אנו להגיד זאת ברודוס, אבל נסכים ללכת לרודוס רק אם הערבים ילכו 
ולעת עתה לא נפרסם תשובתנו, כיוון שזה יהיה מצב לא נוח לנו וגם לו אם נבוא 
אליו והוא ייסע אל הערבים. אנחנו לא נהיה הראשונים לפרסם תגובה שלילית 
על הצעותיו, אלא נשאיר "זכות" זו לצד שכנגד. לפי העיתונות דוחים הערבים 
ידידינו בלייק  את ההצעות ואינם רוצים ללכת לרודוס. בינתיים יעצו לנו גם 

סכסס ובמקומות אחרים שלא נקפוץ בראש בעניין זה.
אעיר כמה הערות בשולי המכתב של היושב ראש לישיבה שנתקיימה אמש:2 לפי 
הרושם שלי, קיבלה הישיבה בדרך כלל את הקו שהוצע במכתב זה, וחלקים מסוימים 
מהקו היו כלולים בדין וחשבון שלי לפני שהגענו לקריאת המכתב, כמו עניין ירושלים 
וכולי. דברים אלה נאמרו בתגובה בלתי אמצעית שלי ומסרתי אותם בדוח. אני מקבל 
חיזק  היום  בירושלים  ביקורי  ההפוגה.  בהמשך  מעוניינים  שאנחנו  פסוקה,  כהלכה 
בי מאוד את ההנחה הזאת, גם הרגשת הצבא ובייחוד הרגשת העיר. משום כך מציע 
בן–גוריון, שעם כל הרגשת השלילה בהצעות מסוימות של ברנדוט, שלא ננתק איתו 

מתוך הפרוטוקול, ישיבה שלא מן המניין, סעיפים: ב', ג'.  1
בישיבת הממשלה הקודמת קרא מ"ש את הצעותיו של ראש הממשלה ב"ג לגבי הצעות ברנדוט,   2

ר' העמוד הקודם

לשם כך אין אנו מעוניינים בניתוק מהיר של פעולת הרוזן.  .2
3.  הצעות או סוגסטיות הרוזן - הן ביסודן, ביודעים או בלא יודעים, הצעות בווין.

יענו  שהערבים  למען  תשובתנו,  להשהות  שלנו  הידידים  עצת  לקבל  4.  אפשר 
תחילה.

לרוזן,  והצעה, אולם עלינו להבהיר  5.  אין הכרח לענות בכלל על כל הצעה 
בכתב או בעל פה, באופן שאינו משתמע לתרי אפין והחלטי: א. שלא נדון 
על שום הצעה שיש בה פגיעה כלשהי בריבונות המלאה של מדינת ישראל; 
ב. הוא הדין בהתערבות חיצונית כלשהי בענייני עלייה; ג. הוא הדין במסירת 

ירושלים - באיזו צורה שהיא - לשלטון ערבי.
6.  אין אנו מחוייבים, בשלב זה, להיכנס איתו בויכוח על שאלות טריטוריאליות 
אחרות, כל זמן שאין מצע משותף בעניין הריבונות והעלייה. לכן אין אנו 

מחוייבים לנקוט עמדה בהצעות האחרות שלנו.
7.  בתשובתנו השלילית המוחלטת בעניין הריבונות, העלייה וירושלים - צריך 

שיהיה ברור, כי שלילת הצעות אלו אין פירושה הסכמה להצעות אחרות.
עלינו להביע נכונות לפגישה ישירה עם הערבים.  .8

9.  מסופקני אם רצוי לקבל הזמנת הרוזן לבוא לרודוס, אם כי אין להפוך זאת 
לשאלה עקרונית.

במהלך הדיון הוחלט לדון בהצעות המתווך בישיבה הבאה והתעוררה שאלה אם יש 
להביא נושא זה לפני מועצת המדינה.

היא  אי–הבאתו,  או  המדינה  למועצת  זה  דבר  הבאת  מ. שרתוק:  שאלת  השר 
שאלת פרסום או אי–פרסום העניין. יש לנו עסק עם גוף גדול יותר, רופף יותר, 
גוף שיש בו סיעה הרואה מיצווה לאומית בפרסום דברים בניגוד לצנזורה ובניגוד 
את  לפני שאראה  הזמנית  המדינה  במועצת  דיון  ההצעה של  וכולי.17  להוראות 
ברנדוט ולפני היענותנו לברנדוט, פירושה פרסום הדברים לפני שנשוחח איתו, 
וזוהי סתירה למה שאנחנו התחייבנו. סבורני שלא יהיה דיון במועצת המדינה לפני 
נכריע בשום  המדינה, שלא  יכולים להבטיח למועצת  אנו  ברנדוט.  שנדבר עם 
עניין לפני החלטתה. אם המועצה רוצה שהממשלה תנהל פוליטיקה, היא צריכה 

לדעת שאנחנו פועלים ונפעל.

קרוב לוודאי שהכוונה לפירסומים בעיתון "המשקיף", ביטאון התנועה הרוויזיוניסטית.  17
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ידוע לכם מצבה הכלכלי ]הקשה[ של אנגליה. מלבד העזרה שהיא מקבלת 
מ"תוכנית מרשל" היא מתכוננת לדרוש ]מארה"ב[ מילווה חדש. רגישותה ביחס 
לדעת הקהל האמריקנית הולכת וגוברת. ידוע לנו על שתי האיגרות שנשלחו בעניין 
זה - איגרת הציר הבריטי בוושינגטון לבווין ואיגרת דאגלס ל"סטייט דפרטמנט". 
איגרת הציר הבריטי, לפי ידיעת שקיבלנו מלונדון - מקום שנתקבלה - הוכיחה 
את ה"פורין אופיס" והזהירה שלא יחשבו שזה4 עניין של מלחמת בחירות, אלא 
זו עמדת הציבור. ישנו יחס ציבורי מסוים המושרש בקהל ]האמריקני[ ואנגליה 
תיתקל בו בכל עניין שיש לה באמריקה. באיגרת של דאגלס לוושינגטון, לפי 
כך שעמדת  על  מדובר   - מקום שנתקבלה   - מוושינגטון  ידיעותינו שנתקבלו 
בווין מתערערת בכלל וגם בעניין זה. המצב הכלכלי ההולך ומחמיר מעלה את 
קריפס ובווין מוכרח להתחשב עם זה. איני אומר את הדבר כאישור, אלא מציין 
עובדה שדגלס כתב כך. על כל פנים, בשביל אנגליה לצאת בעזרה גלויה ונמרצת 
לערבים - פירוש הדבר להחמיר את מצבה באמריקה ולסכן לא מעט, והיא לא 
תהיה מעוניינת בזה, ודאי שאינה מעוניינת לבגוד בערבים ולהפקירם בזמן שהם 
יוצאים למלחמה מחדש. לכן, המוצא הטוב ביותר בשבילה שלא תהיה מלחמה, 
וגם על זה יש רמזים. לפני כמה זמן הייתה שיחה פנימית בין שני אנגלים בלייק 
סכסס, שאחד מהם אמר בה שצריך לרסן את עבדאללה - זה היה כבר בתקופת 
שביתת הנשק - ולא לתת לו לחדש את המלחמה אלא להפנות כלפי היהודים 

את הלחץ הכלכלי.
ה"טיימס" ]הלונדוני[ פירסם היום מאמר, לאחר הפגישה של עבדאללה ואיבן 
העולם  נאמר, שאם  הקודש". שם  "מלחמת  חידוש  רוח של  חדור  כולו  סעוד,5 

הערבי יהדק את שורותיו, יוכל לערוך מלחמה יעילה בלי שפיכת דמים.
כל הדברים האלה מתאחדים עם הְסברה, שהלך הרוח הוא בעד שביתת נשק, 
יוסיפו  אך לא בעד הפסקת המלחמה בישראל בכל האמצעים שברשותם, אלא 

להילחם באמצעים פוליטיים וכלכליים.
ביחס לאמריקה המצב הוא כזה: ה"סטייט דפרטמנט" מבין שחידוש המלחמה יגרור 
נגד  לעמדה  אומרת  זאת  היהודים,  לצד  יותר  גלויה  למלחמה  ארה"ב  ממשלת  את 
הערבים. בזאת אינם רוצים בשום אופן. הסיבה לכך שייָגררו למלחמה נגד הערבים 
היא אולי בעיקר משום שהם עתה בתקופת ערב בחירות וישנה רגישות לעניין היהודי 
הן מצד המפלגה הדמוקרטית הן מצד המפלגה הרפובליקנית. טרומן עמד על דעתו, 

עמדתו האוהדת של המימשל האמריקני לישראל.  4
מותו.  עד  מ–1920  ומלכּה  הסעודית  ערב  ממלכת  מייסד   .)1953-1880( סעוד  איבן  המלך   5
עבדאללה יריבו נפגש עימו בריאד בזמן ההפוגה הראשונה. פגישה זו הוצגה כעדות לאחדות 

הערבים במלחמתם על א"י.

את החוט ולא נביא לידי הפסקת המשא ומתן שהוא כאילו עוסק בו.
על עניין זה אומר כמה דברים: איני יודע אם נוכל להישמר מניתוק המשא 
ומתן. איני נבהל מזה. אם אנחנו מודיעים לברנדוט, כפי שמחוייבים אנו, שדברים 
אלה ואלה בהצעותיו אינם באים בשום חשבון של בסיס למשא ומתן, הוא יקבל 
זאת למעשה כתשובה שלילית. אני מניח, שבשבילו הדברים האלה הם עיקריים 
ולא צדדיים. אולם, יחד עם זה, בהערה שנייה חייב אני להגיד שאינני רואה בכך 
סכנה לשביתת הנשק. איני יודע עד כמה הרגשתי נכונה, אך בטוח אני כי גם 
לאחר שיקבלו מברנדוט דוח המודיע על כישלון מאמציו, תקבל מועצת הביטחון 
החלטה הגוזרת על שני הצדדים להמשיך בהפוגה ולהניח למועצת הביטחון לפתור 
את השאלה. אפשר יקבעו זמן ואפשר לא יקבעו. זאת איני יודע. בחודש אוגוסט 

ישנה פגרה למועצת הביטחון. בחודש ספטמבר מתכנסת העצרת.
באתי למסקנה זו והתייעצתי עם כמה חברים ]עוד[ לפני שקיבלתי מברק שיש 
וגם  אנגליה  גם  הבאות:  ההנחות  על  מבוססת  השערתי  זו.  להשערה  סימוכין  בו 
מעוניינת  אנגליה  היא.  מנימוקיה  אחת  כל  ההפוגה,  בהמשך  מעוניינות  אמריקה 
בהמשך ההפוגה, כי המשך המלחמה עלול להעמיד אותה בפני ברירות קשות שהיא 
מעוניינת להימנע מהן - או לתמוך במלוא הכוח בערבים במלחמתם, כדי להביא 
את הדברים להכרעה ולהכריענו במלחמה זו, או לבגוד בערבים. שתי הברירות אינן 
רצויות לה. ידוע לנו על שיחה שהייתה בין עזאם פחה ובין הנציג הבריטי בקהיר, 
]סר רונלד קמפבל[ שבה נקט עזאם קו של העמדת פני צד חזק. הוא טען שכל 
הסיפורים על כוח היהודים מוגזמים - אין להם נשק רב וכוח האדם שלהם מוגבל, 
בעוד שכוח האדם של הערבים בלתי מוגבל, ואם יקבלו עזרה יוכלו לתת ליהודים 
מכה אנושה שלא יתאוששו ממנה במשך מאה שנה. רוח השיחה הייתה של ריב בין 

בעלי ברית. היה זה ריב, אך בין בעלי ברית.
הערבים ]כלומר עזאם פחה[ טענו שלא קיבלו עזרה מספיקה. הם מוכרחים 
מצד  כזאת  עזרה  אם  בזה.  להם  לעזור  מוכרחה  ואנגליה  ותחמושת  נשק  לקבל 
עכשיו  העומדות  הערביות,  הממשלות  שכל  ידוע  להווי   - תבוא  לא  אנגליה 
בראש, תיפולנה ועזאם פחה עצמו ייעלם לגמרי מן הבמה. בדברים אלה התכוון 
להגיד, שאנגליה צריכה לדעת שכל המשטר שבנתה3 מתמוטט ועליה לדעת לאן 
אנו  יודעים  פחה.  עזאם  שמציע  בדרך  ללכת  קל  לא  לאנגליה  מועדות.  פניה 
בכמה קשיים עלה בידה להושיט למדינות הערביות אותה עזרה כספית מינימלית 
שדרשו, ואיך עשתה זאת בפחד שמא ייוודע הדבר לאמריקה ולאו"ם, איך ביקשה 

כל מיני פיקציות כלפי עצמה כדי לסדר את העניין הזה.

מערכת החוזים והבריתות של בריטניה עם מצרים, עיראק ועבר–הירדן. גם להקמת "הליגה   3
הערבית" במרס 1945 הייתה יד לבריטניה.
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הוצאתו מאו"ם. ישנן סנקציות כלכליות וישנן סנקציות שאפשר על פיהן לשלוח 
צבא לאותה ארץ.

הנחתי היא שנעמוד בפני שביתת נשק כפויה על ידי הרוב במועצת הביטחון. 
איני מניח שתהיה לזה התנגדות. רוסיה אף פעם לא הצביעה נגד שביתת נשק. היא 
רק תשאל אותנו אם יהיה זה אסון בשבילנו ששביתת הנשק תימשך, אך ]נציגיה[ 
אמרו לנו במפורש שבעניינים אלה לא ישתמשו ב"ווטו". אשר לעמדת ה"סטייט 
דפרטמנט", יש מצידו בלי ספק רצון לגלגל את העניין עד אחרי נובמבר, כדי 
להשתחרר מהמצביע היהודי ואז יוכלו לפעול באופן חופשי. בינתיים אומרים לנו 
לחזק  כדי  במדינתנו  נוספות  הכרות  להשיג  מעוניינים מאד  האמריקאים, שהם 
עמדתם כלפי או"ם, שלא יהיו כמעט באיזולציה בתוך הקהל ]של הגוש[ המזרחי 

היושב שם. גואטמלה ]שכבר הכירה[ אינה חברה בשבילם.
אקרא את המברק שקיבלתי מוושינגטון:

 בזמן האחרון שלחו הלבנון ומצרים איגרות לאנגליה וביקשו הדרכה. האנגלים 
העבירו מיד את טקסט האיגרת לסטייט דפרטמנט והציעו לפעול במשותף. 
הסטייט דפרטמנט סירב לתת עצה והודיע שמוכן לפעול עם אנגליה במסגרת 
התוכנית הבאה: א. מדינת ישראל רצופה )קומפקטית( צריכה להיות מוקדמת 
ואנגליה  ב. אמריקה  )הכותב מוסיף: בזה רמז לביקורת הגבולות(;  ומוכרת 
יסכימו לחילופי אוכלוסין )אני מתאר שפירוש מדינה קומפקטית - חלקים 
שפונו מערבים נכללים בזה ואם ישנם חלקים שנשארים מחוץ לזה הם יהוו 
 את המדינה הערבית(; ג. להחיש את הקמת ברית מכס בין ישראל ועבר–הירדן;

ד. תמיכה בישראל כתריס בפני חדירה סובייטית למזרח התיכון.

בהמשך האיגרת באה ידיעה שהאנגלים הסכימו, שאם שביתת הנשק תיכשל 
יש לפעול לפי פרק 7 של חוקת ארגון האומות.

אחר כך ישנו פסוק לא מובן ביותר, שבו מודיעים שהמפקחים מטעם ארה"ב, 
הנמצאים בצוות של המתווך, מכניסים טריז, חיל חלוץ, למטרה זו.

אמריקה רואה את הכרת ישראל על ידי ארצות אחרות לפני העצרת של ספטמבר 
כעניין בעל חשיבות דחופה, ועמדת אמריקה תחוזק הרבה על ידי הכרות נוספות.

מסקנות - כבר הודענו, שרק אם הערבים ילכו לרודוס נהיה מוכנים גם אנו 
לכך. נשאל מה המצב בנוגע לתשובת הערבים - אם הודיעו או לא. אין אנו חייבים 
שום הודעה לברנדוט ואין לנו מה להודיע כיום. כשיתברר שנפגשים איתו, נבקר 
שום  בחשבון  תבוא  שלא  נגיד  סעיף.  אחר  סעיף  הצעותיו,  את  עניינית  ביקורת 
הגבלת ריבונות, לא תבוא בחשבון שום הגבלת עלייה, לא תבוא בחשבון ירושלים 

בניגוד לדעת ה"סטייט דפרטמנט", לשלוח את ]ג'ימס[ מקדונלד6 למדינת ישראל. 
נוקס7 יהיה סגנו של מקדונלד. איני מכיר אותו כפי שחשבתי קודם, ואיני יודע עליו 
דבר. טרומן יהיה מוכרח ללכת הלאה ומדבר עם ידידיו על כך שייתן הכרה "דה יורה" 

למדינת ישראל, כיוון שהוא מוכרח להכות את יריביו בעניין זה.8
באופן  פירושו  לוחמים,  לנו, כשאנחנו  מילווה  נתינת  מילווה.  קיימת שאלת 
של  ]איגרת[  נֹוַטה  ישנה  הערבים.9  נגד  המלחמה  את  בו  לכלכל  מילווה  פוליטי 
מחאת ממשלת עבר–הירדן לממשלת ארה"ב על שאנחנו קיבלנו הכרה "דה פקטו", 
בעוד שהם לא קיבלו שום הכרה.10 אם נקבל הכרת "דה יורה", תהיה המחאה גדולה 
יותר. האמריקאים חוששים, בלי ספק, לכניסה ממשית יותר של רוסיה לעניין, על 
רקע של מלחמה. הם יודעים שאנו מקבלים נשק וידוע להם מהיכן הוא מתקבל - 
]מצ'כוסלובקיה שבתחום הגוש הסובייטי[. הם יודעים, שבדרך כלל מקבלים אנו 
נשק מהמזרח ואמרתי להם את הדבר באופן ברור. כשאמרו לי מדוע אינם מוכנים 
לתת נשק, אמרתי שעליהם להבין, שבשבילנו נשק זה עניין של חיים ומוות ונשיגנו 
במקום שנוכל, וביקשתי שיודו כי הם לא היו מתנהגים אחרת אילו היו במצבנו. אם 

תתחדש המלחמה - יתהדקו קשרינו עם המזרח יותר ויותר.
דבר שלישי שאין האמריקאים רוצים בו - התחדדות היחסים בינם לבין אנגליה, 
שעלולה להתגבר על ידי חידוש המלחמה. אנגליה קשורה לערבים בעוד שהאמריקאים 
נגד  להתקומם  תוסיף  הקהל  דעת  היהודים.  בשביל  משהו  לעשות  מוכרחים  יהיו 
אנגליה, המילווה ]לאנגליה[ ייתקל בקשיים גדולים וזה עלול לשבור את החזית 

האנגלוסכסית נגד הרוסים. לכן, המוצא הטוב בשבילם הוא המשך ההפוגה.
קיבלתי עתה טלגרמה שבה נאמר לפי ידיעות שלנו בוושינגטון, שהאנגלים 
הסכימו, אם כך אני קורא האמריקנים הסכימו, שאם שביתת הנשק תיכשל - 
הכוונה למשא ומתן של ברנדוט - להפעיל את פרק 7 של מגילת האו"ם. פרק זה 
אומר התערבות וסנקציות נגד התוקפן. כלומר, יגזרו המשך ההפוגה ויודיעו שמי 
שלא יישמע ייענש. ישנן סנקציות שונות. אם אותו עם הוא חבר או"ם - אפשר 
להזהירו שאינו מתנהג כחבר או"ם. אם לא יישמע לאזהרה - אפשר לדרוש את 

ר' עליו עמ' 298 הע' 5.  6
מ. גורדון נוקס. יועץ למשלחת ארה"ב לאו"ם ועוזר סגן נציג ארה"ב במועבי"ט.  7

ארה"ב הכירה ראשונה בישראל, אך "דה פקטו", בעוד שבריה"מ הכירה בישראל מתחילה   8
"דה יורה".

באיגרת מ–8.6.1948 ביקש מ"ש ממזכיר המדינה ג'ורג' מרשל לסייע בהשגת הסכמה של הבנק   9
ליבוא ויצוא האמריקני להעניק לממשלת ישראל מלווה בסך 100 מיליון דולר )ר' תלחמ"י 1, 
מס' 165(. עוד לפני כן, ב–25.5.1948, בתום פגישתו עם הנשיא טרומן, הגיש לו ח"ו תזכיר 
שבאחד מסעיפיו ביקש את סיועו להסכמת הבנק ליבוא ויצוא לפניית ממשלת ישראל למילווה 

באותו סכום )שם, מס' 82(.
ירדן הכריזה על עצמאותה במרס 1946.  10
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ירושלים בינלאומית אנחנו איננו עומדים בפני הבעיה של ירושלים בינלאומית 
או ירושלים ערבית. הברירה היא בין ירושלים ערבית וירושלים יהודית אי–אפשר 
יהיה להגיד לצבא שלנו שיילחם על ירושלים בינלאומית ואינני בטוח ש]במקרה 

זה[ לא תהיינה מרידות.

מוכן  אני  לירושלים.  בנוגע  גרינבוים  למר  להבהיר  רצוני  שרתוק:   מ.  השר 
לכלכל את רעיון ירושלים היהודית. עמדתי על זאת עד קצה גבול היכולת בלייק 
במחלוקת.  שנויה  זו  שאלה  אל"ף,  דברים:  משני  להתעלם  אסור  אבל  סכסס, 
בי"ת, נכון שהנצרות בעניין זה פשטה את הרגל והיא פטורה מכל התחייבות, אך 
אין זאת אומרת שאנחנו פטורים מלחשוב על הרושם של ניסיון פוליטי. צריך 
להיות ברור, שאנחנו נילחם נגד ירושלים ערבית. הייתי מציע לכל מי ש"מחזיק" 
בירושלים בינלאומית, שרק בדרך זו אפשר להגיע לירושלים בינלאומית. כלפי 
המתווך צריך להביע עמדה נמרצת. הוא אמר לי: "אם אכשל בדבר הגדול, האם 

תסכים לדבר איתי על פירוז ירושלים?"
אתם יודעים שמתנהל משא ומתן בעניין הר הצופים. מדובר על בית החולים 
"הדסה" ועל האוניברסיטה,11 שעליהם יונף דגל האומות המאוחדות, ושכוחות הצבא 
יוחלפו בכוחות משטרה. יהיו שם 120 איש וייקבעו סוגי נשק ]שיותר להם לשאת[.

מה צריכה להיות עמדתנו? מה עלינו לעשות? נודיע שאנחנו מוכנים למסור 
למתווך את תגובתנו השקולה ונפרסם אותה. מה צריכה להיות התגובה?

אל"ף, שלילה גמורה של ההגבלות על הריבונות, העלייה ומסירת ירושלים 
לערבים. בי"ת, אנחנו עומדים על החלטות ה–29 בנובמבר, והן מחייבות תיקונים 
משתי בחינות - קודם כל כתגובה על התוקפנות נגדנו, ושנית - מתוך הבאת 
ניצחונותינו בחשבון. גימ"ל, אין בהצעות ברנדוט אחדות כלכלית כמו שהוצעה 
בהחלטות ה–29 בנובמבר. אם מתחלף השותף, צריך להיות משא ומתן עם השותף, 
ומשא ומתן פרינציפיוני. אנחנו יכולים לומר כמה שאפשר יותר שותפים, אבל 
מתוך משא ומתן חופשי. דל"ת, אני מקבל עכשיו את הצעת מר ציזלינג בישיבה 
גירסה  ראיתי  אחד  בעיתון  שליליות.  תגובות  תופענה  שבעיתונות  הקודמת, 

מסוכנת מאוד, וזאת מוכרחים לתקן מהר מאוד.

ב–4:6 קולות מחליטים להצביע בשאלת הצעות המתווך בישיבת יום א' הרגילה.

מיתחם האוניברסיטה העברית ובית חולים "הדסה" נשאר מובלעת יהודית מוקפת כליל בשטח   11
שנשלט בידי "הלגיון הערבי", במנותק מירושלים המערבית היהודית.

ערבית ופירוש הדבר מלחמה בירושלים. דבר זה יכול להביא להרס ירושלים, אולם 
ימנע הסגרתה לערבים. תהיה ]לנו[ ביקורת שלילית על סעיפים אחרים ועל תוכנית 
הנמלים החופשיים, נמל אויר ונמל ימי. מתנגדים אנו בכלל להטלת משטר בינינו 

לבין הערבים, אלא זה עניין למשא ומתן בינינו לבינם בלבד.
צריך לעורר, בשיחה איתו ]עם ברנדוט[, גם את שאלת העלייה במקרה של 

המשך ההפוגה. יש לנו אליו שלוש שאלות:
אליהן  שפנה  לאחר  העלייה  עניין  את  שונות  ממשלות  מפרשות  איך  אל"ף, 
וביקש שיתוף פעולה. בשווייץ הוטל איסור על יציאת יהודים לארץ–ישראל בגיל 
מ–55-15. יש עוד ממשלות שפירשו את העניין פירושים מרחיקי לכת. ולא חשוב 
הדבר שאנחנו מתגברים על זה - העיקר שחלו עיכובים וישנו שיתוק בכמה מקומות. 
העניין  את  הבריטים  עיכבו  שקודם  קפריסין,  לגבי  לשאתו  שאין  המצב  בי"ת, 
מסכימים  ואינם  שלהם  מהפירוש  זזים  אינם  דבר  של  ובסופו  שבועות,  לשלושה 
לקבל את פירושו של ברנדוט בעניין זה. ברנדוט מסכים להעלות מספר מסוים של 
אנשים בגיל הגיוס, אולם האנגלים אינם מסכימים לזה בשום אופן. גימ"ל, לגבי 
העלייה, גורלם של אנשים בגיל הצבא ייצור מצב לבלתי נשוא אם אנשים שנמצאו 
כמה שנים במחנות הסגר שהוקמו לאחר הניצחון ]על גרמניה הנאצית[, ואחר כך 
במחנה קפריסין, יהיו עם בואם לארץ שוב במחנה הסגר לזמן בלתי מוגבל כל זמן 
שתימשך ההפוגה. מובן שתהיינה בריחות ואז יטענו שהפרנו את ההפוגה. לכן מוטב 
להגיד מראש שאיננו מוכנים לתנאים אלה. זה יכול להביא לכך שלא נוכל להכניס 
וזה עניין רציני, אולם מוכרחים אנו לנסות לשבור את  אנשים בגיל צבא לארץ 
עניין המחנות בארץ במקרה שההפוגה תימשך - )מ. בנטוב: האם אתה מציע לשבור 
במובן זה שאפשר יהיה לגייסם?( - נתחייב לא לגייס אותם לצבא. אולם להחזיק 

אותם במחנות תחת משמר - זה דבר בלתי אפשרי.

בדיון שהתנהל להלן נדרש השר גרינבוים לשאלת ירושלים ואמר בין השאר:

השר י. גרינבוים:  בייחוד עניין ירושלים יוכרע רק במערכה צבאית זאת אומרת, 
שקודם כל אנחנו אומרים את ה'לא' בלי להתחשב מה תשובת הערבים. יש לנו 
בסיס ליגלי חזק מאוד ואני מתפלא שמר שרתוק, שתמיד הוא מתחשב בבסיסים 
הבסיס  היא  בנובמבר   29 החלטת  הליגלי.  לבסיס  הפעם  לב  שם  לא  ליגליים, 
הליגלי שלנו, שאף אם גם התערער, בכל זאת לא בוטל אינני מבין איך אפשר 
להביא לידי כך שירושלים תהיה שלנו ושיתכונן בה משטר אחר מאשר משטר 
בינלאומי. על יסוד המציאות באתי לידי מסקנה, שהנצרות אינה מעוניינת כלל 
על  להילחם  זה, שתרצה  בכלל  והאפיפיור  נוצרית,  מדינה  אין שום  בירושלים 
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הרמ"א לא חודש( ואיום ההתפטרות של חמשת האלופים בטל.
יוני 1948, קרוב  וראשי האגפים לא שככו. בשלהי  ב"ג  בין  והעימותים  אולם המתח 
לסיום ההפוגה הראשונה, התחולל משבר סביב תוכנית למינוי מפקדי חזיתות המלחמה. 
ב"ג פסל הצעה שהוכנה בידי המטכ"ל והגיש הצעה משלו. הפעם התפטרו מתפקידיהם 
הגדיר  ב"ג  גלילי.  הצטרף  למחאתם  ידין.  ויגאל  בן-חור  אליהו  איילון,  צבי  האלופים 
הקורה  לעבי  להיכנס  נאלצה  הממשלה  פוליטי".  כ"מרד  וגלילי  האלופים  תגובת  את 
ומינתה ועדת החמישה לחקירת המתרחש במטכ"ל ולהמלצה על הסדרת הסמכויות 
היו  לא  מסקנותיה   .3-6.7.1948 בימים  פעמים  שבע  התכנסה  הוועדה  בו.  והנהלים 
וביקשה  וגלילי,  הבכירים  הקצינים  מטענות  גדול  חלק  קיבלה  היא   - ב"ג  של  לרוחו 
לעצב מנגנון שיפעל בצד שר הביטחון ובתוך כך להשאיר את גלילי על כנו. ב"ג הגיב 
מייד בהתפטרות. חברי ועדת החמישה התכנסו ודנו במצב. היו שגרסו שיש לוותר לב"ג 
ובלבד שיחזור לתפקד, היו ששללו צעד שכזה וחבר הוועדה ציזלינג אף הציע עתה כי 
מ"ש יטול על עצמו את תפקיד ראש הממשלה, אך הלה סירב. איש לא היה מוכן למלא 
ידין להשלים  את החלל הריק שנוצר. המשבר התמסמס כאשר ב"ג קיבל את הצעת 
בינתיים עם מינוי מפקד מיבצעים במקום מפקדי חזיתות בהתאם לשיקולי המטכ"ל. 
ב"ג חזר לתפקד וכל פרשת ועדת החמישה התפוגגה כלא היתה. גלילי נשאר בתפקידו 

במשרד הביטחון, אך מעמדו נשחק והוא פרש בספטבר 13.1948

קטעים עיקריים מדברי מ"ש בדיוני הוועדה, שהפרוטוקולים שלהם זמינים בארכיון 
המדינה, מובאים להלן במס' 29 ובמס' 33.

על פרשה סבוכה ומורכבת זו, שהיסטוריונים וחוקרים חלוקים בניתוחה, ר' אניטה שפירא,   13
מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח - ספר זה מכיל את הפרוטוקולים המלאים של 7 ישיבות 
הוועדה; יואב גלבר, למה פירקו את הפלמ"ח; מיכאל בר–זוהר, בן–גוריון ב )עמ' 813-799, 

להלן: בר–זוהר/בן–גוריון(; סת"ה ג-3 )עמ' 1962-1961(.

סעיף ג': המצב בצבא

בפרוטוקול הישיבה נרשם, שהבירור בסעיף זה "נרשם לחוד", ולהלן הובאו ההחלטות 
שנתקבלו בסוף הדיון:

הרכב  ולהשגת מסקנות.  העניין  בת חמישה לבדיקת  בוועדה  הוחלט: לבחור 
הוועדה השרים: י. גרינבוים, א. ציזלינג, פ. רוזנבליט, מ. שפירא, מ. שרתוק.

כל המינויים ]במטכ"ל[ נכנסים לתוקפם כדין; א( 
לא יוכנסו שינויים נוספים עד אחר הבירור; ב( 

מהם  יידרש  בכתב  לפיטוריהם  אישור  קיבלו  ולא  שהתפטרו  ג(  אנשים 
להמשיך בתפקידם.

ב"ג עם מספר  הביטחון  ושר  ביחסי ראש הממשלה  מדובר במשבר חריף שהתחולל 
אלופים ועם ישראל גלילי, וזה עניינו: ב-2.5.1948 ביטל ב"ג, הממונה על תיק הביטחון 
הארצי  המטה  ראש  תפקיד  את   ,1946 דצמבר  הכ"ב,  הציוני  הקונגרס  מאז  בהנה"ס 
)רמ"א( של ה"הגנה", ומכוח זה הדיח את ישראל גלילי, ממנהיגי מפ"ם, מתפקידו זה, 
אשר בו נשא מתחילת יוני 1947. ב-6.5.1948, בעקבות הדחה זו דרשו חמישה ראשי 
אגפים במטה הכללי של ה"הגנה" - אליהו בן-חור, יגאל ידין, משה לרר )צדוק(, צבי 
הרקע  בהתפטרות.  ואיימו  ההדחה  את  לבטל  מב"ג   - )אבידר(  רוכל  ויוסף  איילון, 
למשבר היה הצטרפות כמה נסיבות וגורמים צבאיים, פוליטיים-מפלגתיים ואישיים: 
סדיר;  לצבא  הוולונטרי  ה"הגנה"  ומארגון  למדינה  מיישוב  המעבר  של  הלידה  חבלי 
אישיותו הדומיננטית של ב"ג וחתירתו להשליט את עקרונותיו ומסקנותיו בכל תחומי 
אחריותו; נטיית ב"ג להעדיף יוצאי הצבא הבריטי על פני מפקדי "הגנה" ותיקים; מגמת 
ב"ג לצמצם או אף לחסל את השפעת מפ"ם המובהקת במטה הפלמ"ח ובחטיבותיו, 

ולמעשה לפרק מטה זה.
האלופים, שלא כולם השתייכו למפלגתו של גלילי, התקוממו על הדחתו, שהרי בהיעדר 
הפעילות  כמתאם  חיוני  תפקיד  גלילי  מילא  דוסטרובסקי12  יעקב  החולה  הרמטכ"ל 
במטכ"ל, והם דרשו להשאירו על כנו. משבר חמור זה, שהתחולל בעצם ימי המערכה 
הראשונה של מלחמת העצמאות, על סף הכרזת המדינה ופלישת צבאות ערב לארץ, 
הסתיים בפשרה: ישראל גלילי שב לפעילות במטה ה"הגנה" כעוזרו של ב"ג )תפקיד 

יעקב דוסטרובסקי )דורי( )1973-1899(. מהנדס. יליד רוסיה. עלה ב–1905 עם הוריו. במל"ע-1   12
התגייס לגדודים העבריים. מראשוני ה"הגנה". מפקד ה"הגנה" באזור חיפה 1939-1930 ומ–1939 
רמטכ"ל ה"הגנה". עם קום המדינה נבחר לרמטכ"ל צבא ההגנה אך בשל מחלה קשה נבצר ממנו 

למלא תפקידו ואת מקומו מילא למעשה קצין המיבצעים יגאל ידין. פרש מצה"ל ב–1949.
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המסורת  עניין   ]---[ בארץ.  הנוער  מיטב  של  גיוס  שנות  תוצאה של שש  זוהי 
הנוער, אותה עידית שבעידית  אילו אותו מיטב  והרוח יש לו ערך מכריע( - 
הציבוריות  פני  על  נפרסת  הייתה  אילו  ]בפלמ"ח[,  דחוס  כה  ריכוז  המרוכזת 
שבחטיבות ]האחרות[, או שישנה במידה מרובה בחטיבות אחרות - אז זה היה 
מביא לידי עלייה כללית של רמת הצבא מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, גם 
)יגאל אלון: ]---[ כאשר מפזרים את הכוח  מבחינה קרבית בחשבון אחרון - 
]המשובח[ המועט על פני שטח קטן - יש בו מן היעילות, אבל אם לפזר אותו 
על פני הארץ כולה, פה או שם יעלה משהו, אבל האם יהיה מן המועיל - איני 
יודע. ]---[( - )יצחק גרינבוים: האם אין סכנה שאצלנו יתפתח דבר זה על ידי 
כך שאיזה תיאורטיקן ידבר על פלמ"חיות, על תנועה פלמ"חית, על אידאולוגיה 
פלמ"חית ויגמור במפלגה פלמ"חית. היש סכנה כזאת או לא?( - )יגאל אלון: עד 

כדי סכנה כפי שאתה אומר - רחוק רחוק(.

משה שרתוק:  צימצמתי שאלותי אך רק בגדר שאלות צבאיות כפי שהן נראות 
על  להקשות  הרבה  לי  ויש  הפלמ"ח,  לגבי  לי  שיש  הקושיות  מיציתי  לא  לי. 
הן  בפלמ"ח.  הפוליטית  ההסברה  על  או  בפלמ"ח,  החינוכית-הפוליטית  הדרך 
אינן שייכות לשולחן זה כרגע, ]אבל[ איני רוצה שיתפרש, שקושיות אלו אינן 

]קיימות[ בשבילי.4

	5.7.1948 ישיבה	חמישית	

משה שרתוק:  התפקיד שלנו אינו מופשט - ]הוא אינו[ להגיע למסקנה הגיונית 
קושי  על  להתגבר  לממשלה  לעזור  תפקידנו  ביצוע.  בת  היא  אם  לבדוק  בלי 
שנוצר, לצאת למשטר המאפשר עבודה יעילה, על כל פנים, יעילה יותר מאשר 
הייתה קודם. יוטל עליך ]על ב"ג[ להגשים את הדבר. ישנה חשיבות לדעת מראש 

כיצד אתה שוקל קושי זה או אחר, מוצא זה או אחר.

בהמשך הדיון, הוסיף מ"ש:

של  אחת  מערכת   - בעיות  של  מערכות  בשתי  עומדים  אנחנו  משה שרתוק:  
וכולי.  יחסים  מינויים,  ומערכת שנייה של שאלות אישיות.  נכון,  וסדר  משטר 
אני מוכן להביע דעתי על הראשונים, איני מוכן להביע דעתי על השניים, אם כי 

בדברי על הראשונים אדבר גם על אנשים.

ר' בעניין זה עמ' 209, הע' 14.  4

3-6.7.1948 ישיבות	ועדת	החמישה,	תל	אביב1	 	| 	31

ועדת החמישה

מ"ש השתתף בכל 7 ישיבות הוועדה. בכמה מהן מיעט להתבטא ובעיקר תיחקר את 
קציני הצבא שנקראו להעיד,2 ובכמה האריך. בישיבת הרביעית תשאל מ"ש את אלוף 

יגאל אלון,3 מפקד הפלמ"ח.

4.7.1948 ישיבה	רביעית	

שאין  דברים  יש  הגיוני.  הסבר  להם  שיש  בעולם  דברים  יש  שרתוק:   משה 
הנה  היום  מובא  שאתה  נניח  היסטורית.  התפתחות  אלא  הגיוני,  הסבר  להם 
 - הממשלה  חבר  הינך  אתה  או  ישראל,  לצבא  מסופח  ואתה  אחרת,  מארץ 
הגעת לממשלה לא בדרך הצבא - ואתה יושב עכשיו בוועדה כזאת והוועדה 
צריכה להציע איך לארגן את צבא ישראל. האם אתה רואה כהגיוני, האם אתה 
מחר   - ישראל  בצבא  חטיבות  עשר  שתהיינה  צבאית,  הצדקה  כמוצדק  רואה 
תוכלנה להיות חמש־עשרה - ותהיינה הפורמציות כאשר תהיינה, דיוויזיות או 
חטיבות, שלאו־דווקא מוכרח להיות איחוד קרבי ]אך יהיה להן מטה משלהן[, 
בעוד שהחטיבות האחרות אינן מסונפות לגופים גדולים, אין להן מטה? האם 
)יגאל   - זאת?  לקיים את  היית מציע  איך  בזאת הצדקה צבאית?  רואה  היית 
מבחינה  יותר  משובחת  אחת  פורמציה  בו  שתהיה  צריך  צבא  כל   ]---[ אלון: 
למיבצעים  או  מיוחדים,  למיבצעים  יותר  גדול  ביצוע  כושר  בעלת  מקצועית, 
קשים. ]---[ אני חושב שזה צריך להיות בכל צבא וגם בצבא שלנו, ולטיפוח דבר 
זה נחוץ מטה מיוחד(. ]---[ - האם האנשים שהם היום בפלמ"ח נשלחו לשם 
מתוך הכשרתם הקודמת לתפקידים מיוחדים? היש בחטיבות אחרות מוכשרים 
ישנו צורך  זה שאם  יותר מוכשרים? מה שמשתמע מתוך שאלתי  או  כמוהם, 
בפורמציה מיוחדת, אז השאלה בשביל הצבא ]היא[ להפריד אנשים לפורמציה 
)יגאל אלון: עד שנוצר   - הפלמ"ח  רק  ולא  הצבא  כל  לעשות  צריך  וזאת  זו, 
משטר הגיוס בארץ במלחמה הנוכחית, באו לפלמ"ח רק מתנדבים. מתנדב עולה 
במשהו על חברו שאינו מתנדב. לא באופן מקרי התרכזו ביחידה זו אנשים אלה. 

מתוך הפרוטוקול.  1
צבי איילון, יגאל אלון, אליהו בן–חור, יוסף רוכל )אבידר(, יגאל ידין, חיים לסקוב, משה צדוק   2

)לרר(, יצחק רבין, יוחנן רטנר, דוד שאלתיאל. ב"ג וגלילי נכחו בשש הישיבות הראשונות.
יליד כפר תבור. מפקד  יגאל אלון )1980-1918(. ממנהיגי דור הבנים של תנועת העבודה.   3

הפלמ"ח מ-1945 וממצביאי מלחמת העצמאות. לימים ח"כ, שר העבודה, החינוך והחוץ.

3-6.7.1948	<	ועדת	החמישה
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ואיש - מה ההכשרה שהוא הביא מהצבא, מה הוא יכול לעשות בתפקיד זה או אחר. 
אבל ישנה הבחנה אחת, ישנם אנשי צבא וישנם אנשי ה״הגנה", ישנם אנשים שהיו 

בצבא וגם ב"הגנה", ונשארו ]גם[ אנשים לא־צבאיים.
אני רוצה לומר - ישראל גלילי אינו איש צבא. הוא אינו קצין, אינו מפקד. 
אני חושב ]צ"ל: מחשיב[ את ישראל גלילי, בשביל הכישרונות היוצאים מהכלל, 
בשטחים אחדים אפילו גאוניים. הוא מבין גדול באנשים. הוא מסביר בחסד עליון. 
על־ידי כך הוא מסדר עניינים בחסד עליון. הוא איש התנועה ]תנועת העבודה[, 
הוא איש עם חושים ציבוריים. אבל הוא אינו איש צבא ואיני רואה אותו כמפקד, 

ודאי לא מצביא. הוא אינו עצמאי בעניינים אלה, אין כוחו גדול בזה.
כל הפרשה הזאת של חינוך פוליטי בפלמ"ח, שהוא אחד האשמים בכל זה, 

איני רוצה לעורר עכשיו.
שאלתי את מר בן-גוריון אם מינו ממלא מקום לרמטכ"ל, שאלתי את יעקב 
דוסטרובסקי אם מינו ממלא מקום לרמטכ"ל, והוא ענה שמינה. הבינותי שהוא 
מינה את יוסף אבידר )רוכל(.7 במצב זה של יעקב ]דוסטרובסקי[, אם הוא פעיל 
ועובד הוא יכול למנות לעצמו סגן כשהוא אינו פעיל; ואם זה מינוי של רמטכ"ל 

בפועל - זה צריך למנות שר הביטחון, או עלינו להמליץ על מינויו.
עלינו לשאול את יגאל ידין ואת יוחנן רטנר,8 אם הם מסכימים להתמנות, 

שניהם ראויים לזה.
הימים  חמשת  בחשבון  מביא  איני  חודש,9  כשלושה־עשר  בארץ  הייתי  לא 
העיקרית  המהפכה  מהפכות.  כמה  בארץ  מצאתי  בשובי  דצמבר.  בסוף  שהייתי 
וכאשר  צבא.  לו  שיש  ידע  היישוב  צבא.  הוקם  בצבא.  היא  שמצאתי  וההוממת 
ומי  המהפכה  את  חולל  מה  יש שאלה  זו,  מהפכה  חולל  מה  עצמי:  את  שאלתי 
יש  חולל את המהפכה? אם  מי  זה המצב! -   - חולל את המהפכה  חוללה. מה 
תשובה בשם, הרי זה דוד בן־גוריון. הדינמיזם שלו, האמונה, כוח הדחיפה שלו, 
שבו עשה הרבה ַשמות - הוא אשר חולל מהפכה במושגים. הוא אשר העמיד את 
ארגון ה"הגנה" כלפי המציאות, שיהיה לנו עסק עם צבאות סדירים. הוא חולל 
לפעמים  איתי  נאבק  גם  הוא  כספים.  בענייני  האדם,  כוח  גיוס  בעניין  מהפכה 
לשרש מושגים מקובלים וידועים. הוא הביא מושגים חדשים ומהפכניים גם על 

ציוד - צרכים ואפשרויות.

במלחמת  הראשונים.  צה"ל  ומאלופי  ה"הגנה"  מראשי   .)1995-1906( )רוכל(  אבידר  יוסף   7
העצמאות ראש אגף האפסנאות. לא נמצא אישוש להנחת מ"ש בדבר המינוי.

יוחנן רטנר )1965-1891(. אדריכל. יליד רוסיה. לחם ב"צבא האדום". עלה ב–1923. ממעצבי   8
ההגנה". ערב מלחמת  מונה רמ"א ראשון של  ב–1938  ה–1920.  ה"הגנה" מאז שנות  מיבנה 

העצמאות מונה ראש אגף התכנון של צבא ההגנה.
מ"ש יצא לארה"ב באפריל 1947 לקראת כינוס עצרת או"ם המיוחדת, שנועדה לדון בשאלת א"י.  9

לי ברור שדרושות שתי הבחנות: אל"ף, דרושה הבחנה בין משרד הביטחון ובין 
המטה, גם בתקופת המלחמה לשם ניצחון במלחמה. בי"ת, הכרחית הבחנה בין האיש 
הראשון הנקרא שר הביטחון, המפקד הראשי וראש המטה. העניינים סבלו מטשטוש 

התחומים וחוסר־הבחנה בשני דברים אלה, בחלקם בגלל סיבות אישיות.
לי ברור, שאילו היה ]הרמטכ"ל[ יעקב דוסטרובסקי במלוא כוחותיו האישיים 
בעבודה, היה המצב אחר. עלינו לעשות מה שרק אפשרי. בן־גוריון מעלה שאלה 

זו, והוא אומר שצריך להיות ראש מטה כללי.
יהיה  הוא  האלה.  הדברים  להיות ראש לשני  צריך  הביטחון  ברור, ששר  לי 
בהחלט ראש משרד הביטחון. הוא גם קובע את האסטרטגיה, זאת אומרת נותן 
הוראות למטה. הוא המקור של הסמכות. לּו הייתי ניגש גישה תיאורטית- לולא 
היה הסדר מסוים, אישים מסוימים - הייתי אומר שיש למנות מנהל כללי של 
משרד הביטחון, כדי להבטיח את עמוד השדרה כדבר־מה נפרד שיש לו סמכות 
שלו ואחריות שלו. הכרחי מנהל כללי. מכיוון שיש שני אנשים,5 הייתי אומר שני 

מנהלים כלליים עם תחומים ביניהם.
אני רואה מתוך הבירור שני תחומים, שזה הכרח שהם יהיו ביד משרד הביטחון.
למשל, השטח של גיוס, תקציב, תמיכה במשפחת החייל, שטחים נכבשים, הנהלת 
השטחים הנכבשים - הם יהיו בידי מנהל כללי אחד. כל בעיית האספקה והייצור - 

בידי השני. שקולניק לתחום האחרון, וישראל גלילי לראשון.
אני שולל את הצורך במצביא,6 ואם יקבלו את זאת תצא כפילות בינו ובין 
ראש המטה. אין צורך בזאת. אתה מסכים ששר הביטחון קובע את האסטרטגיה 
הכללית - אם להילחם על ירושלים או על הנגב וכולי. אני חושב שבריא יותר 

להשמיט חוליה זו, כל שכן שאין לנו איש מובהק לתפקיד זה.
]הוותיקים[  ה"הגנה"  לקציני  שלנו  האנשים  של  ההפרדה  את  גורס  איני  אני 
וקציני הצבא }הבריטי לשעבר[, לחלוטין לא. קחו למשל איש כמו יגאל אלון - 
הוא קצין. איני יודע מי עולה עליו בקצינות. אני בהחלט גורס, שיש שורה של 
של  שורה  ויש  סדיר,  בצבא  היו  לא  כי  בהם,  חלשים  ה"הגנה"  שקציני  עניינים 
עניינים שקציני הצבא ]הבריטי[ חלשים בהם לעומת קציני ה"הגנה", כי אלה למדו 
ויודעים את הבעיות המיוחדות של הארץ וצבאה. בהחלט היה כאן פירוד הלבבות. 
אינרציה ואובסטרוקציה, מניעת כניסת אנשים שחזרו מהחזית לתפקידים אחרים. 
היתה אשמה גם באנשים שחזרו ]מן השירות כקצינים בצבא הבריטי[, ששבו במובן 
ידוע פחות חלוציים מאשר יצאו. הייתה התחרות מסוימת, ]היה מצידם יחס של[ 
ביטול לאסכולה של ה״הגנה". פה צריכה להיות אמת המידה מותאמת לכל איש 

מדובר בישראל גלילי ולוי שקולניק )אשכול(.   5
.war cabinet י. גרינבוים, שדיבר לפני מ"ש, גרס שיש למנות מצביא עליון וגם להקים  6
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הביטחון להביא תוכנית, ואז גלילי ועוד מישהו המנהלים הכלליים במיניסטריון, 
ועל מישהו מוטל הקשר בין שר המלחמה ובין ראש המטה, אך לדעתי קשר זה הוא 
ישיר, והוראות נותן רק שר המלחמה. המנהלים הם בקשר עם ראש המטה הכללי 

ומסדרים איתו הרבה עניינים, ובחילוקי דעות קובע שר הביטחון.

בתום דברי מ"ש הטילה הוועדה על י. גרינבוים וא. ציזלינג "לנסח את מסקנות הוועדה 
שפירא  אניטה  לדברי  אך  בידינו,  אינו  המסקנות  נוסח  בישיבה".  לאישור  ולהביאן 
בספרה "מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח", "הן הצדיקו הצדקה גמורה את גלילי 
 ]---[ ידי הוועדה  'מרד פוליטי בצבא' הוזמה על  ואת ראשי האגפים. הטענה בדבר 
היא דחתה מכל וכל את תפיסתו של ב"ג לגבי ארגון מערכת הביטחון ]---[ המליצה 
להקים קבינט מלחמה ]---[ ליצור דרג ביניים בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל בדמות 

מנהל כללי לענייני הצבא", ועוד.10
משנודעו ההמלצות לב"ג כתב מייד מכתב התפטרות משני תפקידיו בממשלה. "איום 
ההתפטרות עשה את שלו. כאשר נתברר ששרתוק אינו מעלה על דעתו להחליף את 
ב"ג, ומפא"י אינה מוכנה כלל להציע מועמד אחר, החלה הוועדה לחפש מוצא של כבוד 
מן המשבר. ]---[ מסקנות הוועדה נגנזו. ]---[ גם גלילי לא היה מוכן לקחת על עצמו 

את האחריות לפרישתו של ב"ג באמצע המלחמה, וויתר על המשך המאבק".11
על  ב"ג  הודעת  לאחר  התכנסה  בערב  ב-6.7  שהתקיימה  הוועדה  של  ה-7  הישיבה 
את  גמרנו  "אנחנו  ואמר:  ההתפטרות  מכתב  את  קרא  גרינבוים  היו"ר  התפטרותו. 

עבודתנו. ראינו את מר שרתוק וחשבנו שהוא יוכל להגיע לדבר איתו".

משה שרתוק:  לא הגעתי לשיחה איתו, כי הוא היה במצב של שיברון כוחות. 
כשבאתי אליו היה רופא על ידו.12 ניסיתי אומנם לדבר איתו אך לא הגעתי לשיחה 
בעניין המעניין אותנו. הוא התחיל לומר, שצריכים מיד לשבת עם המטה לסיים 
את התכנון. צחקתי ואמרתי: מי ישב? שאלתי אותו: אתה ראש הממשלה או לא? 

הוא אמר: לא!

לאחר דיון קצר אמר היו"ר גרינבוים שב"ג הודיע שהוא חזר בו ומוכן לשוב ולנהל את 
העניינים. יחד איתו תתקיים ועדה של שלושה: ב"ג, קפלן וגרינבוים.

שם, עמ' 44.  10
שם, עמ' 45-44.  11

ב"ג היה חולה בימים 6-11.7.1948.  12

אם המדובר הוא על מאמץ פוליטי וכולי, תמיד ישנו מי שאמר זאת הראשון, 
אבל ישנה גם שאלה מי אמר זאת כך שהאנשים שמעו. אנחנו מהמלחמה הזאת 
עוד לא יצאנו מהפורענות. עוד לא יצאנו מהמלחמה ואין אנחנו יכולים לוותר 
על הדינמיזם של בן־גוריון. צריך עד כמה שאפשר להסדיר את הדברים, להציל 
מה שאפשר להציל, אבל בחשבון אחרון צריכים לשקול את השכר לעומת ההפסד. 

אין העם היהודי יכול לוותר על הדינמיזם של מר בךגוריון.
לתקופת  קבינט  אלא  המלחמה,  לניהול  קבינט  פירושו  אין   war cabinet
היה  לא  כזאת  המלחמה!(,  לניהול  קבינט  אומר  אני  גרינבוים:  )יצחק  המלחמה 
גם באנגליה. ]שם[ הוציאו אנשים מהקבינט והשאירו קבינט מצומצם לתקופת 
המלחמה. אני מתנגד לדבר זה אצלנו. אני מתנגד גם לקבינט לניהול המלחמה. 
יש בךגוריון, יש שני סגנים לבן־גוריון, יש רמטכ"ל, יש ישיבות הממשלה, אתה 
בוחר עוד איזה גוף - קבינט מלחמה? מתי ישבו? יום יום? יחבלו בדברים על־ידי 

ריבוי הישיבות. זהו שורש הבעיה, סכסוכים, האשמות הדדיות.

6.7.1948 ישיבה	שישית	

בפתח הישיבה דיווח היו"ר גרינבוים כי קיבל מכתב מב"ג, שבו עמד על הכורח לגבש 
את מסקנות הוועדה לאלתר נוכח האפשרות שההפוגה בחזיתות תסתיים בתוך זמן 

קצר. במהלך הדיון אמר מ"ש:

משה שרתוק:  הנושא שאנחנו דנים עליו שמו ישראל גלילי. ישראל יביא ברכה 
לכל עניין שהוא יטפל בו. בי"ת, ישנה מסורת, נוהג, שהוא בתפקיד רמ״א עסק 
בכל העניינים והביא ברכה בכל אשר עסק. יש רצון טבעי לשמור בשבילו על כר 

פעולה זה ועל הברכה הצפונה בו בשביל העניין.
אני מנסה להסיר עניין של מפלגות וכבוד, אבל הגיעו לשלב כשנגשו לבניין 
ממלכתיות, ואנחנו צריכים לצאת ידי החובה והצורך. אז נמצאנו מתאימים את 
המסגרת לאיש. זוהי שיטת בניין פסולה. גם בזמן שישראל גלילי ישנו - המסגרת 
מתאימה לו, אך אינה מתאימה לאיש אחר. אי־אפשר בלי ניתוח. אי־אפשר בלי 
ויתורים. אי־אפשר בלי חבלי לידה קשים. צריכה להיות מסגרת שהיא מושתתת 
על יסוד ארגון הגיוני, ואנשים מוכרחים לסגל עצמם לדבר זה. היסוד הארגוני 
ההגיוני הוא שיש הפרדה בין המיניסטריון ובין המטה. אילו היה גלילי מתאים 
להיות ראש המטה ]מה טוב[, אחרת, אינם יכולים להיות שני ראשי מטה. אם הוא 

מתאים להיות מיניסטר - יהיה מיניסטר ויהיה ]אחראי[ על הכל.
גורס השיטה של משרד המלחמה עם תפקידים מסוימים, אז צריך שר  אני 
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בירושלים. אשר לירושלים, נצטרך להרחיב קצת את הדיבור בשיחה ולהסביר לו 
מה עשה בזה שהציע מה שהציע.

ולא  בנובמבר  כ"ט  החלטת  הוא  הבסיס  לומר, שבשבילנו  מציע  אני  בי"ת, 
ייתכן שום ויתור מצידנו על מה שקיבלנו בכ"ט בנובמבר. אך יש דברים שנצטרך 
לעמוד עליהם לאור הניסיון,2 גם נוכח עובדות שהיו בארץ, בלי לקבוע בשלב זה 
מסמרות המסייגות את עמדתנו. באופן כזה אנחנו מגינים על בסיס כ"ט בנובמבר 

ואיננו סוגרים את הפתח בפני תיקונים רצויים לנו.
גימ"ל, אני מציע לומר, שאם מדובר על עניינים שהם בגדר ברית כלכלית 
הנחות מסוימות.  יסוד  הרי הסכמנו לברית כלכלית על  ]עם המדינה הכלכלית[, 
אם הנחות אלה אינן מתאמתות - הרי שאין אנו מחוייבים על ברית כלכלית כפי 
שהסכמנו עליה, ואין זו אלא שאלה למשא ומתן בינינו ובין השכן, משא ומתן חופשי 
שבו נחתור להגיע לידי מסקנה מוסכמת. בדרך כלל, מבחינה עקרונית אנחנו בעד 
כל שיתוף כלכלי עם המדינות השכנות, אך עניין של נמל חופשי, או עניין אחר 
כגון דא, אינו בא בחשבון באשר זה מטיל עלינו מלכתחילה חובות ופוגם בעיקרון 
הריבונות. אנחנו מוכנים לתת זכויות מסוימות, אזור חופשי בנמל למדינה שכנה, 

בתוך מהלך המשא ומתן.

בסוף דברי מ"ש התנהל דיון. לבסוף סיכם מ"ש:

השר מ. שרתוק:  אין אנו יוזמים הצעות שכנגד. אולם לא נוכל להימנע מלענות 
על שאלות שעלולים להציג בפנינו. אני רואה אפשרות של הצגת שאלות מצד 

ברנדוט בנקודות הבאות:
א.  האם אנחנו בכלל שוללים רעיון של איזו ברית כלכלית, לא רק הסכמים 

אלא איזה "יוניון" שהוא, עם המדינה השכנה.
האם יש או אין לנו מה להגיד על עתידה של יפו. ב. 

האם יש או אין מה להגיד בשאלת החזרת הערבים למקומות מגוריהם. ג. 
נגד  שנילחם  לנו,  קיימא  בינלאומית.  לירושלים  מסכימים  עודנו  ד.  האם 
ירושלים ערבית, אולם השאלה אם מסכימים אנו לירושלים בינלאומית.

ה.  האם מוכנים אנחנו להמשיך ההפוגה בתנאים הקיימים.
אלה חמש השאלות שהייתי רוצה להיות מוכן לענות עליהן על דעת החברים.

מה  ולהגיד  לחזור  עלינו  הכלכלית  הברית  בעניין  לענות:  עלינו  מה  אציע 
עליה  שמדובר  כלכלית  ברית  מאותה  לגמרי  אחרת  שאלה  שזו  כבר,  שנאמר 
בהחלטת כ"ט בנובמבר. אבל איננו שוללים מראש אפשרות כזאת. יש עניין של 

הכוונה לכיבוש שטחים מעבר לקווי תוכנית החלוקה שהתקבלה ב–29.11.1947.  2
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תשובות למתווך

סעיף א': הצעות המתווך

ומסרו  אביב  בתל  או"ם  מקשרי  לביתי  באו  בבוקר  אתמול  שרתוק:   מ.  השר 
בשם ברנדוט, שהערבים הודיעו לו שהם לא יבואו לרודוס ולכן הוא טס אתמול 
לקהיר ומוכן לבוא אלינו מיום ו' ואילך, אבל היה מעריך מאוד אילו בכל זאת 
לפני  יובא  שהדבר  אמרתי  לרודוס.  לבוא   - הערבים  סירוב  למרות   - הסכמנו 
הממשלה בישיבתה היום. האיש שמסר את הדבר, באנץ', הוסיף שהוא בטוח שזה 
יחזק מאוד את מעמדנו. כאשר באנץ' אומר שזה יחזק את מעמדנו, הריהו כנראה 
סבור שבעולם יאמרו: "הנה, היהודים הם אנשים הגונים, אינם עושים מטעמים 
מן הנסיעה לרודוס והריהם מוכנים להודות בסמכותו של נציג האו"ם". אמרתי: 
"יש ודאי אנשים שיאמרו כך, אך יש אנשים שיאמרו אחרת - שהיהודים חלשים, 
הם יודעים את כוחם המעט והתנהגותם מעידה על חולשתם. דבר זה - אמרתי - 
הוא חרב פיפיות, אבל בארץ תחתוך חרב זו רק בצד אחד. על כן, במצב הנתון, 

נצטרך להכריח אותו לבוא אלינו".
אני מציע, שנחליט שאיננו נוסעים לרודוס עכשיו. אם יתנהל משא ומתן 
ממושך - אל נגזור על עצמנו שבהמשך המשא ומתן הזה לא נבקר אותו פעם 
ברודוס, אך זה אינו צריך להיות בתחילת השיחות. ומכיוון שתוכן הצעותיו 
במילואו  להתפרסם  עומד  שהנוסח  אומרים  ויש  כלליים,  בקווים  ידוע  כבר 
באופן בלתי מוסמך על ידי סוכנויות "רויטר" ו"יונייטד פרס", הרי שאם ניסע 
אנחנו לרודוס בשעה שהוא נוסע לקהיר, יתפרש שאנחנו להוטים מאוד אחרי 
הסכם איתו. על כן צריכה תשובתנו להיות שאנחנו מוכנים לראותו כאן מחר 

מחרתיים, כפי שנוח לו לבוא.
דבר שני, אם יתפרסם הנוסח המלא של הצעות ברנדוט, תעמוד אז שאלה 
של פרסום מצידנו. הוא ביקש מאיתנו שלא לפרסם שום דבר עד שנתראה איתו. 
על כל פנים, נצטרך להדריך את העיתונות באופן יותר מפורט לתגובה הערב, 
אם נוסח הצעותיו יתפרסם. בנוגע לעמדתנו - אינני מציע שאנחנו ננקוט בנוסח 
לעמוד  בלי  עניינית  תהיה  שהתשובה  מציע  אני  הצעותיו.  של  מוחלטת  דחייה 
דווקא על כל סעיף וסעיף. נקבע עקרונות אחדים כלליים, והם: לא נסכים לשום 
צמצום בריבונות, לא נסכים לשום הגבלה על עלייה, לא נסכים לשלטון ערבי 

מתוך הפרוטוקול, סעיף א'.  1
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כ"ט בנובמבר כלא היה

הקדמת משה שרת1

משנכנסה ההפוגה למסלולה, לא בלי חבלי לידה קשים, ניפנה המתווך למילוי 
משימתו השנייה והעיקרית המכּוונת לטווח ארוך, והיא סלילת הדרך להסדר של 
שלום. ודאי בעקבות עיון רב, וכנראה אחרי קבלת השראה מסוימת ממקורות 
שנשארו סמויים אבל את זהותם ניתן לנחש, הגיש הרוזן ברנדוט בסוף יוני לשני 

הצדדים טיוטה ראשונה של תוכנית השלום בצורת מערכת הצעות לניסיון.2
תוכנית זו עוררה בלב ממשלת ישראל הזמנית תימהון רב ודאגה עמוקה. הייתה 
בה נסיגה, לאורך כול החזית, מהחלטת כ"ט בנובמבר. ההצעות החדשות התעלמו 
כמעט לגמרי מההחלטה ההיסטורית, כללו שינויים מרחיקים לכת בכמה מהמלצותיה 
העיקריות, גם נועדו לחולל תמורה גמורה ברקע הטריטוריאלי ובמיבנה הממלכתי 
קריעת  היו  ביותר  הקשות  הפגיעות  לישראל.  לרועץ  והכול   - כולו  ההסדר  של 

הנגב, הסגרת ירושלים לשלטון ערבי וחבלה בריבונות ישראל על העלייה.
ארץ–ישראל  את  לגרוס  ההצעה  היתה  המתווך  שבתוכנית  האפתעות  אחת 
ועבר–הירדן יחד כחטיבה אחת, ולחלק את השטח כולו מחדש על יסוד העיקרון 
כי חלקה הערבי של ארץ–ישראל המערבית מסתפח לממלכת עבר–הירדן. המלצה 
הוצע  בה  גם  אשר  פיל,3  ועדת  תוכנית  את  ביותר  המובהק  באופן  הזכירה  זו 
להקים בחלקה של ארץ–ישראל המערבית מדינה יהודית, ואילו את חלקה הנותר 
לצרף לעבר–הירדן. ההבדל בין תוכנית פיל ותוכנית ברנדוט היה זה, כי בעוד 
שתיהן  כפיפת  השנייה  גרסה  ריבוניות,  מדינות  שתי  לפניה  ראתה  שהראשונה 
ל"אחדות" בעלת סמכויות כלכליות ואף מדיניות. לא מן הנמנע, כי בפגישותיו 
של המתווך עם נציגים בריטיים במזרח התיכון דאג מישהו מאלה להסב תשומת 
לבו לאותו רעיון של הרחבת שטחה וחיזוק מעמדה של עבר–הירדן, ויש להניח 
כי לא הסתפק בהדרכה זו בלבד. ה"פוריין אופיס" שלל תמיד את כלילת הנגב 

הקדמה זו להבנת הרקע ההיסטורי של נאומו במועצת המדינה הזמנית ב–5.7.1948, כתב מ"ש   1
בההדירו את ספרו ב שער האומות )1958(, שם כלל נאום זה בעריכה קלה )עמ' 256-248(.

2  טיוטת תוכנית המתווך, שנשלחה מרודוס ב–27.6.1948, מובאת בתלחמ"י 1, מס' 239.
ועדה מלכותית בראשות לורד פיל, שמינתה ממשלת בריטניה לחקור ולנתח את המצב בא"י   3
נוכח המרד הערבי )"המאורעות"( שפרץ ב–1936. בדוח שהגישה ב–1937 קבעה שאין סיכוי 
ליישוב הסכסוך היהודי-ערבי והמליצה לחלק את א"י למדינה יהודית, מדינה ערבית שתתאחד 

עם עבר–הירדן, ואזור בשליטה מנדטורית בריטית.

משא ומתן בינינו, שיכול להביא לידי הסכם או שורה של הסכמים. הסכם זה יכול 
להביא להקמת שותפות של קבע בין שתי הממשלות.

בנוגע ליפו לא הייתי מציע לקבוע עתה מסמרות - שאנחנו תובעים לעצמנו 
את יפו. עלינו להגיד, שלפי שעה זוהי שאלה היפותטית. עדיין אין שלום בארץ 
ולכל היותר יכולה להיות הפוגה, וזו אחת השאלות שנצטרך לדון עליהן במשא 

ומתן על שלום. בשבילנו שאלה זו פתוחה.
אותה תשובה מציע אני בנוגע להחזרת הערבים. בתקופת המלחמה אין לדבר 
על זה. לגבי זה ההפוגה דינה כדין מלחמה - עדיין אין זו תקופת שלום. כאשר 

נגיע להסכם של שלום - נדבר על זה.
בנוגע לירושלים בינלאומית - מציע אני שנענה בחיוב, אך הפעם לא נסתפק 
נסכים  לא  הדבר.  את  להגשים  נכונות  שיש  להיווכח  נצטרך  סתמית.  בהחלטה 
ליצירת חלל ריק שהערבים יפלשו לתוכו ואנחנו נוצא מתוכו. אך את עמדתנו 

הפרינציפיונית איננו משנים בעניין זה.
בנוגע לשאלה החמישית - שביתת נשק - נגיד שמסכימים להארכת ההפוגה 
אך  אולטימטיבי,  באופן  זאת  נדרוש  לא  עלייה.  בענייני  שינויים  דורשים  אבל 
נוכיח את האבסורד שבמצב הקיים, שאנשים הנמצאים בארץ צריכים לשבת זמן 

בלתי מוגבל במחנות כל זמן שנמשכת ההפוגה.

ברית  כל  נגד  הוא  כי  ואמר  ב"ג  הממשלה  ראש  פתח  דיון.  התנהל  מ"ש  דברי  בתום 
שתוטל על מדינת ישראל. כמדינה ריבונית ישראל תכרות בריתות ביוזמתה. בעניין 
יפו הביע דעתו כי יש לדרוש את הכללתה במדינה. אשר לירושלים יש להיזהר שלא 
למהר ולהסכים לבינאומה. הסכמה לירושלים בינלאומית אך ורק אם יוסכם על רצף 

טריטוריאלי מהמדינה לירושלים.



 | 232233 | 5.7.1948	<	מועצת	המדינה מועצת	המדינה	<	5.7.1948

הממשלה הזמנית להצעותיו של המתווך מטעם האומות המאוחדות הרוזן ברנדוט. 
פטור  עצמי  את  רואה  אינני  בעיתונות,  נתפרסמו  הצעותיו  שפרטי  פי  על  אף 

מלמסור, ולו גם בקצרה, דין וחשבון על הצעותיו אלה.
למען היושר עלי להקדים, כי הרוזן הקפיד להדגיש שאין כאן הצעות במובן 
proposals. אין פה אלא suggestions - רעיונות, מחשבות וקווים שהוא מציע 
לנו לדיון לשם פתרון הבעיה, והוא מדגיש כי אין הדברים קבועים במסמרות. הם 
מנוסחים לניסיון וכל אחד משני הצדדים רשאי להציע הצעות שכנגד בלי להיות 

קשור בהצעות אלה.
אני רואה את עצמי חייב להביע ללא טשטוש את הכיוון שהמתווך הולך בו 
למציאת  לסייע   - המאוחדות  האומות  מטעם  עליו  שהוטלה  השליחות  במילוי 
מנוסחות  שלו  ההצעות  הארצישראלית.  התסבוכת  מן  יציאה  שלום,  של  מוצא 

בתשעה סעיפים:
אפשרות  את  לברר  בדעתו  שיש  הפתרון  שלגבי  מציע,  הוא  ראשון  בסעיף 
הגשמתו, ייחשבו ארץ–ישראל ועבר–הירדן כחטיבה טריטוריאלית אחת. הוא קורא 
המצורף  הזה,  והשטח  בארץ–ישראל".  הבריטי  המנדט  של  המקורי  “השטח  לזה: 
מארץ–ישראל המערבית ומעבר–הירדן המזרחי גם יחד, יהיה מורכב משתי יחידות. 
members - שני חברים - לא מופיעה המילה  בנוסח ההצעות מופיעה המלה 
state - מדינה, אם כי, כפי שהוסבר לנו בעל פה, הכוונה לשתי מדינות, אבל כדי 

להקל את הדבר על הערבים, ראה הרוזן לנכון שלא להשתמש במילה זו.
בסעיף שני הוא מציע שהגבולות בין שתי היחידות האלה ייקבעו בדרך משא 
ומתן בין שני הצדדים, בתיווכו של המתווך ובהתאם להצעותיו. הסעיף הזה חשוב 
מבחינת מה שיש בו ומבחינת מה שאין בו. אין בו זכר לגבולות שנקבעו בתוכנית 
29 בנובמבר 1947. בדרך כלל, אין ההצעות האלה מזכירות את ההחלטה ההיא, 
וגם במיסמכי הלוואי להצעות אלה נפקד מקומה. לעומת זאת, חשוב מה שיש 
בסעיף הזה, והוא שהמשא ומתן יתנהל בתיווכו של המתווך ולפי הקווים שהוא 

יציע - והוא מציע את הקווים בנספח להצעות.
שתי  בין  הבאה  הברית  של  והמטרות  התפקידים  את  קובע  השלישי  הסעיף 
הארצות - שאותן שתי היחידות יהוו יחד “אחדות" - המילה המופיעה במסמך 
האנגלי היא union. אותו סעיף שלישי מסביר את המטרות ואת התפקידים של 
ה"יוניון" הזה. המטרות הן לטפח אינטרסים כלכליים משותפים, לנהל שירותים 
כלכליים משותפים כגון מכס, לבצע מפעלי פיתוח משותפים ולתאם את מדיניות 

החוץ ואת אמצעי ההגנה של שתי הארצות.
הסעיף הרביעי קובע את האורגנים המנהלים של הברית הזאת. מדובר על מועצה 

משותפת או על אורגנים אחרים, ששני הצדדים יבואו לידי הסכם על הקמתם.

במדינה היהודית ושמר לו יעוד אחר. בספר זיכרונותיו, שנתפרסם לאחר מותו, 
ברור  זה  עם  אבל  עצמו,  לזכות  כולה  התוכנית  את  המנוח  הרוזן  אומנם  זוקף 
וגם  הארץ–ישראלי  בסכסוך  ניטרלי  יסוד  בעיניו  היו  האנגלים  כי  ספר,  מאותו 

שימשו לו מקור חשוב של ידיעות ואוצר של ניסיון.
את  לכלול  המדהימה  ההצעה  גם 
 - הערבית  במדינה  כולה  ירושלים 
אחת  היתה  לפועל,  יצאה  אילו  אשר 
לשמש  ירושלים  הכשרת  מתוצאותיה 
בירה לממלכת ירדן הגדולה - קשה לא 

לראות בה "תוצרת אנגליה 1948".
מכל מקום, באורח רישמי הופיעה 
התוכנית כפרי יוזמת המתווך, שחפפה 
לו  שהוענקה  הרמה  הסמכות  עליה 
זו  לתוכנית  ההתנגדות  העצרת.  מאת 
היתה כרוכה בסכנת התנגשות רצינית 
והעומדת  הצעירה,  ישראל  בין  ביותר 
האומות  ארגון  לבין  נפשה,  על  עדיין 
המאוחדות אשר יומרת אבהותו למדינת 
ישראל היה לה על מה לסמוך. במילים 
תופיע  שמא  חשש  כאן  היה  אחרות, 
ישראל כמתנקשת בסמכותו של הארגון 
אם  אמורים?  דברים  במה  בינלאומי. 
נכונה היתה ההנחה - ומלכתחילה היתה 

זו הנחה מבוססת - כי לפחות המעצמות המערביות יסמכו ידיהן על תוכנית שליחן 
ואיש אמונן, ויגייסו להמלצותיו רוב מספיק בעצרת הקרובה. על תוכנן המפורט של 
הצעות המתווך ועל עמדת הממשלה הזמנית כלפיהן נמסר דין וחשבון מלא למוסד 
העליון של המדינה.4 הבעיה היתה כבר אז, כפי שנתחדשה רבות מאז, לשמור ויהי 

מה על ישראל ולהישמר ככל האפשר מסכסוך עם או"ם.

* * *

שר החוץ מ. שרתוק:5  ישיבה זו נקראה כדי לדון בסעיף אחד ומיוחד: תשובת 

מועצת המדינה הזמנית.  4
נאום מ"ש מועתק כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  5

הצעת החלוקה של ועדת פיל, יולי 1937
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ירושלים וסביבותיה, שתיכלל בטריטוריה הערבית עם אוטונומיה מוניציפאלית 
לעדה היהודית והסדר מיוחד לשמירת המקומות הקדושים.

 consideration of - סעיף 4 נוגע ליפו. נאמר בו: עיון במעמדה של יפו
.the status of Jaffa

סעיף 5 אומר, שיש להקים נמל חופשי בחיפה, ששטחו יכלול גם את בתי 
7.terminals - הזיקוק ואת קצות הצינור

סעיף 6 קובע הקמת נמל אויר חופשי בלוד.
אלה הם ששת הסעיפים הטריטוריאליים. בפרסום בעיתונות נתערבבו הדברים. 
אך למען הדיוק אני חוזר ואומר, שישנו מיסמך בן 9 סעיפים הקובע עקרונות מדיניים 

ואדמיניסטרטיביים, וישנו נספח לסעיף השני, הקובע קווים בעניין הגבולות.
שני המסמכים האלה מלּווים עוד בשני ניירות נוספים. האחד הוא מעין מבוא - בו 
מסביר המתווך כיצד הוא ניגש לעניין וכיצד התאמץ להביא בחשבון את האינטרסים 
של שני הצדדים, את השאיפות שלהם ואת החששות שלהם, וניסה לבחון אותם 
לידי מסקנה,  בא  הוא  הקיימת.  המציאות  העובדות של  נוכח  וגם  היושר  במאזני 
שאין לצפות לכך שאחד משני הצדדים יסתלק מהאינטרסים העיקריים שהוא עומד 
עליהם. עם זה הוא בא לידי מסקנה, שיש שני מכנים משותפים בין שני הצדדים: 
כי שניהם מסכימים שטוב יהיה אם יהיה שלום בין שני הצדדים, וששניהם מסכימים 
שיש אינטרסים כלכליים משותפים לשני הצדדים. הוא מסביר כי ההצעות האלה 
אינן הצעות קבועות במסמרות, אלא הן פתיחה למשא ומתן, וכל צד רשאי להעלות 
הצעות משלו. הוא מסכים להקדיש זמן למשא ומתן - אם יש תכלית לעניין. אבל 
אם אין תכלית לעניין - יודיע מיד את העובדה הזאת למועצת הביטחון והוא שומר 

לעצמו את הזכות להגיש למועצה גם את מסקנותיו לגבי המצב.
לזה נלווה מכתב אישי אל שר החוץ, שבו הוא מציע כיצד להתנהג לגבי בירור 
העניין. הוא מציע שלאחר שהממשלה תדון בדבר אני, או אולי עוד חברים של 
הממשלה, נבקר אותו ברודוס ושם ננהל איתו שיחות במשך יומיים–שלושה. הוא 
מפציר שלא ניחפז לדחות דחייה מוחלטת את הצעותיו. על כל פנים, מבקש הוא 
שלא נפרסם את הצעותיו ולא נפרסם את תגובתנו עליהן עד אם ניפגש איתו 

ונשוחח בעל–פה.
הממשלה דנה בדברים אלה והחליטה: מאחר שהערבים סירבו ללכת לרודוס, 
ועמדו על כך שהרוזן יבוא לקהיר, בייחוד לאחר שנתפרסם תוכן הצעותיו בדרכים 
בלתי רישמיות - לא ילך נציג הממשלה לרודוס. הרוזן אומנם בא היום הנה, היה 

מוכן לשבת הערב, אך בגלל ישיבת המועצה תתקיים פגישתנו רק מחר בבוקר.
בינתיים דנה הממשלה בדבר פעם ופעמיים, ובישיבה השנייה נוסחו המסקנות. 

על צינור הנפט, ר' עמ' 207 הע' 4.  7

בחשבון  מובאת  כאן  המדינות.  שתי  של  הסמכויות  על  מדובר  החמישי  בסעיף 
האפשרות שתהיה איזה אמנה בין שני הצדדים, והיא תסדיר את היחסים ביניהם ותקבע 
את העניינים המשותפים ואת זיקתם ההדדית. ומתוך כפיפות לתקנות שייקבעו באמנה 

זו יהיה חופש גמור לכל צד בעניינים הנוגעים לו - לרבות ענייני חוץ.
הסעיף השישי דן בשאלת העלייה. לכתחילה נקבע שהעלייה היא אחד העניינים 
הנתונים לסמכותו של כל צד, אבל מיניה–וביה באה הגבלה של הסמכות הזאת.נאמר, 
כי כעבור שנתיים ימים מיום כניסת ההסדר הזה לתוקפו - קודם לכן תהיה העלייה 
חופשית, לפי קביעת כל צד - יהיה כל צד רשאי להביא לפני המועצה ]המשותפת[ 
הצעה, שהמועצה תדון על מדיניות העלייה של הצד השני. ואם המועצה לא תוכל 
והסוציאלית  הכלכלית  למועצה  העניין  יועבר   - זו  בשאלה  החלטה  לידי  להגיע 
של האומות המאוחדות. בכל המיסמך לא מדובר על הרכב המועצה, אבל בעל–פה 
הסכם, תתווך  לידי  יבואו  לא  הצדדים  פריטטי. אם  להרכב  לנו שהכוונה  הוסבר 
המועצה הכלכלית והסוציאלית ]של או"ם[ בשאלת ממדי העלייה מתוך התחשבות 
בעיקרון יכולת הקליטה ]הכלכלית[6 והתיווך יחייב. צוין בהסברות שבעל–פה, כי 
לא נקבע שום סידור לביצוע הדבר הזה, הווי אומר שהאופי המחייב יהיה רק אופי 

.would be binding :מחייב מבחינה מוסרית. אך בכתב נאמר
שמירת  ועל  והמצפון  הדת  חופש  על  מדברים  והשמיני  השביעי  הסעיפים 

המקומות הקדושים.
הסעיף התשיעי והאחרון יש לו חשיבות חיונית. הוא קובע שכל אותם האנשים, 
אליהם  לחזור  יוכלו  מושבותיהם,  ממקומות  עקרו  בארץ  המהומות  בעקב  אשר 

ולהיאחז מחדש ברכושם.
זהו פתשגן הכתב - תשע הצעות. לזה, כפי שאמרתי, מצורף מיסמך קצר הדן 
בשאלת הגבולות. זהו בעצם נספח לסעיף השני של ההצעות, בו נקבעים קווים 
למשא ומתן על הגבולות בין שני הצדדים. מכלל לאו אתה יכול להסיק, שנקודת 
המוצא היא התוכנית של ה–29 בנובמבר אם כי אינה נזכרת במפורש, ומה שנאמר 

כאן נאמר בגדר שינויים ותיקונים באותה התוכנית:
סעיף 1 אומר: כלילת הנגב כולו או מקצתו בשטח הערבי.

או  כולו   - פורשו  לא  גבולותיו   - המערבי  הגליל  כלילת  אומר:   2 סעיף 
מקצתו בשטח היהודי.

סעיף 3 דן על ירושלים. כאן ישנה קביעה שעוד לא הייתה כמותה בשום מיסמך 
לא–ערבי עד עכשיו - דבר לגמרי חדש בכל הספרות של מסקנות בינלאומיות 
או גם מסקנות בריטיות - לגבי עתידה של ארץ–ישראל, שנתפרסמו רישמית עד 
היום. נאמר במפורש כלפי העיר ירושלים - the city of Jerusalem - כלומר, 

עקרון זה הנהיגה ממשלת המנדט לקביעת מיכסת רישיונות העלייה מדי 6 חודשים )ֶשדיול"(.  6
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למדיניות זו, אינם יכולים להיות כפויים על מדינת ישראל אלא יכולים לבוא 
רק בדרך משא ומתן חופשי בין מדינות חופשיות וסוברניות, המגיעות להסכם 

ביניהן כפי שנוח להן.
להלן אנו מתעכבים במיוחד בשאלת הברית הכלכלית. ביסוד הצעותיו של 
אומנם  הכלכלית.  האחדות  וראשונה,  בראש  מונחת,  הברית  בעניין  המתווך 
נאמר - גם לתיאום מדיניות החוץ. אנחנו אומרים, כי נציגי העם היהודי הסכימו 
אומנם לתוכנית של ברית כלכלית מסוימת כשקיבלו על עצמם את החלטת 29 
בנובמבר, והרינו מוכנים לכבד הסכם זה. במה דברים אמורים? אם כל ההנחות 
שעליהן הושתתה התוכנית ההיא יתקיימו. מהצעותיו של המתווך יש לראות כי 
אין הנחתו כזאת, אלא הוא מציע לנו שותף אחר לגמרי.8 אנחנו מוסיפים, כי 
השותף שהיה לעינינו בשעה שהסכמנו לברית כלכלית שונה מהשותף שמדובר 
את  המדינית.  בזהותו  והן  הגיאוגרפיים  בממדיו  הן  שינוי,  תכלית  עכשיו  עליו 
ההסכם ההוא איננו יכולים בשום פנים לקיים לגבי השותף החדש המוצע. מדינת 
ישראל רואה את זכותה לכרות ברית - כלכלית או אחרת - עם איזו ארץ שהיא, 
כבלתי מסויגת, והיא תשתמש בזכויותיה הסוברניות להחליט ולקבוע את יחסיה 

עם שכנתה או שכנותיה.
התנגדותנו  את  מדגישים  אנחנו  העלייה.  את שאלת  במיוחד  מדגישים  אנחנו 
מדיניות  לגבי  ישראל  של  ובריבונותה  בעצמאותה  צמצום–שהוא  לכל  הנמרצת 
העלייה. אנחנו אומרים שהחופש הגמור לקבוע את ממדי העלייה והרכב העלייה היה 
עיקר העיקרים בתביעת העם היהודי למעמד ממלכתי ולמקום שהעולם הבינלאומי 
קבע לנו, וזה הוסיף למשקלה המוסרי ולדחיפותה המעשית של תביעה זו. העולם 
הבינלאומי הכיר בזכות העם היהודי למדינה, ולא תוכל להיות שום שאלה שאיזו 
ממשלת ישראל שהיא תסכים לאיזו הפחתה שהיא מסמכותה המלאה בענייני העלייה, 

או לאיזו שותפות שהיא עם איזו ארץ או גוף בינלאומי בעניין זה.
ידי ההצעה  ירושלים - אומרים אנחנו - נפגענו פגיעה עמוקה על  בשאלת 
אנחנו  אסון.  כהרת  זו  הצעה  רואים  ואנחנו  ערבי  לשלטון  ירושלים  את  להסגיר 
תרומה  לתרום  עשויה  ערבי  לשלטון  ירושלים  שהסגרת  המחשבה  כי  אומרים, 
לפתרון של שלום מעידה על התעלמות גמורה מההיסטוריה ומהעובדות העיקריות 
שבמציאות, התעלמות מהקשר ההיסטורי של היהדות עם ירושלים, מהמקום היחיד 
התעלמות  כיום,  היהודי  העם  ובחיי  היהודית  בתולדה  תופסת  שירושלים  במינו 
האוכלוסייה  של  שלישים  שני  היהודים  היוו  המאורעות  פרוץ  שבזמן  מהעובדה 
בירושלים וחלקם עלה במידה ניכרת עם הפינוי הערבי, מהעובדה שכול ירושלים 
החדשה, חוץ לפינות אחדות, זעירות, יוצאות מן הכלל, נמצאת עכשיו ברשותנו, 

עבר–הירדן - ולא המדינה הערבית שהיתה אמורה לקום לפי החלטת 29 בנובמבר.  8

כמעט שלא היו חילוקי דעות על המסקנות שהוחלט למסור לרוזן. ברור, שהכתב 
שיימסר לרוזן ישמש בסיס לשיחה בעל–פה.

בתשובתנו נעמוד על הנקודות הבאות - נפתח בהבעת תימהון על שני דברים. 
נזכרת אף במילה אחת  ראשית, על שבכל המיסמך ובמערכת המיסמכים אינה 
ההחלטה ההיסטורית של עצרת האומות המאוחדות, שהוא בעצם שליחּה, החלטה 
שהיא כיום שרירה וקיימת כפסק הדין הבינלאומי היחידי שהוא בר תוקף לגבי 
סידור המשטר בארץ–ישראל. אנחנו קובעים בתימהון, שהמתווך התעלם כנראה 

לגמרי ממציאותה של החלטת עצרת האומות המאוחדות ב–29 בנובמבר 1947.
הדבר השני שאנחנו מביעים את צערנו עליו הוא שהצעותיו אינן מביאות בחשבון 

מלא את שתי העובדות החותכות שנוצרו בארץ ושהן קיימות ועומדות, ואלו הן:
אל"ף, קיומה הממשי של מדינה יהודית ריבונית על פני השטח שנקבע בהחלטת 

האומות המאוחדות.
בי"ת, שינויים טריטוריאליים נוספים שחלו בארץ כתוצאה מהצלחתנו להדוף את 

התוקפנות של ערביי ארץ–ישראל ושל הארצות הערביות השכנות.
 1947 בנובמבר  מ–29  המאוחדות  האומות  החלטת  כי  אומרים,  אנחנו  להלן 
נתקבלה על ידי העולם היהודי כפשרה, כפשרה קשה הכרוכה בקורבנות ובוויתורים 
חמורים מאוד מצידנו, כי השטח שנקבע בהחלטה זו הוא בשביל העם היהודי מינימום 
שאינו ניתן עוד לצמצום בשום פנים. לעומת זאת, אנחנו מביעים את ההכרה כי 
היהודית  המדינה  לגבי  בנובמבר 1947  הטריטוריאליות של החלטת 29  ההוראות 
המדינה  של  ושלמותה  לשלומה  שנתגלו  הסכנות  לאור  שיפור  עכשיו  טעונות 

היהודית כתוצאה מהתקפת הערבים ולאחר התוצאות שהשגנו בהודפנו התקפה זו.
אנחנו מוסיפים ואומרים, כי ההסדר הטריטוריאלי שנקבע בהחלטת האומות 
המאוחדות נקבע על יסוד הנחה עיקרית - חלוקת ארץ–ישראל המערבית בין העם 
היהודי לבין האוכלוסייה הערבית של ארץ–ישראל. אך אם הוא מציע להבליע את 
החלק הערבי של ארץ–ישראל המערבית בטריטוריה של איזו מדינה שכנה, הרי 
הוא מזיז ומשנה לגמרי את כל הרקע של החלטת האומות המאוחדות, את כל 
הרקע של שאלת הגבולות. אין אנחנו מרחיבים את הדיבור בשאלה זו - אנחנו 

קובעים את העובדה הזאת.
אנחנו דנים בשאלת ריבונותה ועצמאותה של מדינת ישראל. אנחנו קובעים 
שהממשלה הזמנית של מדינת ישראל לא תוכל להסכים להסגת זכותה העצמאית 
השאיפה  אומנם  חופשית.  כמדינה  הישראלית  האומה  של  הגמורה  והריבונית 
טובה,  שכנות  של  ליחסים  להגיע   - ותישאר   - הינה  המדינה  של  והמדיניות 
שלום ושיתוף פעולה אמיץ ככל האפשר בכל שדות הפעולה עם השכנות שלה. 
אבל ההסדרים הבינלאומיים, שיהיה צורך להגיע אליהם כדי לתת תוקף וביטוי 
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הדברים האלה לפרסום. ויש גם הצעה של פירוז לגבי נמל חיפה ובתי הזיקוק.
אני רואה את עצמי פטור מלהיכנס בניתוחם של הדברים האלה. אנחנו יודעים 
שהערבים דחו את הצעותיו והציעו הצעות שכנגד שאין אנו יודעים מה הן, אך 
ערבית  כמדינה  ארץ–ישראל  על  והתביעה  הדרישה  על  חזרה  שזוהי  מניח  אני 
ללא הכרה במדינה היהודית, אלא שחלק ידוע או חלקים ידועים ישמשו “מדינה 

אוטונומית יהודית" בתוך המדינה הערבית.
המתווך, בלי ספק, יסתמך על הדחייה הערבית כעל הוכחה לאובייקטיביות 
נצטרך  ואנחנו  הצדדים.  שני  בין  הן באמצע  הצעותיו  ולניטרליות שלו, באשר 
להדגיש כי זה אינו אומר כלום, באשר הוא עכשיו חותר לפשרה בין פשרה לבין 

התנגדות מוחלטת לכל פשרה.
אנחנו רואים בהצעותיו עקבות ברורים של השפעת ה"פורין אופיס" הבריטי. 
איזו  פי  ולאו–דווקא על  חופשית  אפשר להגיע לאותן המסקנות מתוך מחשבה 
לחישה מעבר לים, אבל אנחנו מכירים את "כתונת הבן"11 בהצעות אלה, שהן 
אומנם בנויות כאילו על הכרה במדינה יהודית, אבל מתוך קיצוצים בריבונותה, 
בשטח הכלכלי ובשטח העלייה, עם חילופי שטח בין הנגב ובין הגליל המערבי, 
ידיעות  ניכר מאוד של השטח הכולל של המדינה. יש לנו  זאת אומרת צמצום 
מארה"ב, שאינני יודע עד כמה הן מבוססות, כאילו ה"סטייט דפרטמנט" אינו 
חוגים  דפרטמנט"  ב"סטייט  שיש  אנו  יודעים  זה,  לעומת  אלה.  בהצעות  תומך 

החושבים ברצינות על עניין חילופי הנגב והגליל המערבי.
ליו"ר  מציע  הייתי  לברנדוט.  התשובה  על  החברים  דעות  את  נשמע  עתה 
ולחברי המועצה, כי בדיון זה לא נערבב את עניין ההצעות עם שאלת ההפוגה. 
אוסיף, כי מכיוון שהישיבה האחרונה של הממשלה נתקיימה אמש, וההצעה על 

פירוז ירושלים נתקבלה רק היום, טרם דנה הממשלה בהצעה זו.

הכריז  החוץ  שר  "אם  שאמר:  )קומוניסטים(,  וילנר  מאיר  המועצה  לחבר  בתשובה 
למסור  הסכמה  גם  תבוא  שמחרתיים  ייתכן  אז  למערב',  'זיקה  על  אחרת  במסיבה 

לאמריקאים את נמל חיפה ואולי גם את שדה התעופה בלוד". העיר מ"ש:

שר החוץ מ. שרתוק:  זאת הפעם השנייה שתוקפים את שר החוץ על שהכריז 
יכלו  ידועה  וחברי סיעה  הייתה,  ולא  "זיקה למערב". הכרזה כזאת לא נשמעה 
מסוימת  בהזדמנות  שאמרתי  מה  זה.  בעניין  הדיבור  מאמץ  את  לעצמם  לחסוך 
היה, שלא נוכל לקבל סיסמה של זיקה לצד מסוים. אנחנו נזקקים גם למזרח וגם 

למערב. לא נוותר על קשר למערב, אבל היסודות שלנו מושתתים על האו"ם.

על מקור הביטוי ר' עמ' 209 הע' 14.  11

גם מהעובדה שהאומות המאוחדות, לאחר עיון מעמיק וממצה בשאלה זו וכתוצאה 
מאחדות דעות מוחלטת בקרב האומות הנוצריות, החליטו שירושלים צריכה להיות 
תחת משטר בינלאומי. הממשלה הזמנית מודיעה למתווך כי העם היהודי, מדינת 
ישראל ויהודי ירושלים לא ישלימו בשום פנים עם הניסיון להשליט את הערבים 
הגישה  חופש  או  המוניציפאלית  האוטונומיה  תהיה  מה  היא  אחת  ירושלים,  על 
מרות  הטלת  כנגד  ויעמדו  פורמלי,  באופן  להבטיח  שאפשר  הקדושים  למקומות 
ערבית בכל הכוח שישנו ברשותם. אנחנו מצטערים להודיע, כי ההצעה המדהימה 
הזאת, המאמצת את שאיפתם של הערבים והפוצעת את ליבם של היהודים, מוכרחה 

להביא לידי תוצאה הפוכה ממה שהתכוון - השכנת שלום בירושלים.
לעמוד  צורך  רואים  איננו  העיקריות.  בנקודות  בתשובתנו  מסתפקים  אנחנו 
על הפרטים. אנחנו אומרים כי הננו מקווים שהעיון בביקורת שלנו, הדוחה את 

המסקנות העיקריות שלו, יביא אותו לידי שינוי גמור בגישתו אל כל העניין.
אתמול  שנוסחו  מסוימות,  והחלטות  מסקנות  על  המבוססת  תשובתנו  זוהי 
זה נתקבל הכל פה אחד, והתשובה הזאת  בישיבת הממשלה. נדמה לי שבתחום 
מה  אין  בשבילנו  בשיחה.  ירצה  המתווך  אם   - השיחה  בתחילת  בכתב  תימסר 
להוסיף על המכתב הזה. אם הוא ירצה לשאול, נסביר לו עמדתנו באופן מפורט 
זה.  במיסמך  כלולות  שאינן  יעורר,  שהוא  שונות  שאלות  להיות  יכולות  יותר. 
ויש הדרכה מסוימת כיצד  הממשלה ביררה גם את הנקודות האפשריות האלה, 
לנהל את השיחה עליהן - שאלת החזרת הערבים, שאלת יפו, שאלת חילופים או 

אי חילופים של טריטוריה וכולי.9
בינתיים נתחדש משהו מאז הישיבה של הממשלה, והדבר הזה כבר נתפרסם.
אומנם הוא לא הגיע עדיין לישיבה זו, אבל זה כבר נחלת העיתונות.10 קיבלנו 
היום מן הרוזן שני מיסמכים. הוא שואל אותנו אם אנחנו מוכנים להאריך את 
ההפוגה לזמן שיוסכם עליו. במסמך אחד הוא מדגיש שאי–הארכת ההפוגה תעשה 
רושם מכאיב מאוד בעולם, ואין ספק שתגרור אחריה החלטה של מועצת הביטחון 
על הצעדים שיש לנקוט לגבי המצב בארץ. במיסמך השני יש הצעה מצידו להיכנס 
הוצאת  ירושלים. לא מדובר שם על  פירוזה - דמיליטריזציה - של  לדיון על 
כוחות צבא או נשק, מדובר על אי–הכנסת כוחות צבא ונשק. יש לזכור ולחשוב 
גם על מה שלא נאמר במיסמך. בעל–פה הוגד לנו, כי יש להבין שהוא מסר את 

תשובת מ"ש לברנדוט מ-5.7.1948 )אנגלית(, ר' תלחמ"י 1 מס' 266.  9
לפי סוכנות "יונייטד פרס" מלייק סכסס מפי "חוגים מוסמכים", "מקדיש ברנדוט את תשומת   10
ליבו להארכת ההפוגה". כן נמסר, כי הצעות ברנדוט שיפורסמו ב–5.7.1948 יכללו את הנקודות 
הבאות: עבר–הירדן תקבל את חלק א"י שהוקצע לערבים; הנגב יינתן לערבים והגליל המערבי 
ליהודים; ירושלים תהיה בשלטון ערבי אך בפיקוח או"ם; הערבים יכירו במדינת ישראל; עלייה 

חופשית למשך שנתיים ואח"כ תיקבע ע"י האו"ם; איחוד כלכלי של כל הארץ.
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האנשים במחנות כאילו לזמן בלתי מוגבל, לאחר שהם היו שנים במחנות בגרמניה, 
אחר כך שנים במחנות באירופה וחלק מהם גם במחנות בקפריסין. הוא רצה להזכיר 
לי, שזאת הייתה טענתו אלי, שלא ייתכן להחזיק את האנשים במחנות. אמרתי לו: 
מבחינה אנושית יש הסכמה בינינו, אבל לא במסקנות לפעולה. מסקנתו הייתה לא 
להכניס כלל אנשים אלה. אני הצעתי להכניסם ולהחזיקם במחנות. עכשיו הצעתי לו 
שלאנשים אלה יהיה כרטיס מיוחד, שיעיד שבעל הכרטיס נכנס בזמן ההפוגה והוא 
פטור מגיוס ואמונים. אנחנו נאפשר למפקחים שהאיש יובא אליהם, או שהמפקח 
תשובה  לי  הביא  הוא  הצהריים  אחר  מגוריו.  ובמקום  עבודתו  במקום  אותו  יבקר 
חיובית לעניין זה. הוא הסכים שאלה הנמצאים במחנות ישוחררו והעתידים לבוא 
לא ייכנסו למחנות. עם זה הוא הביע את מישאלתו שנשתדל להחזיקם במרוכז ולא 
במפוזר, ]כך ש[אם יהיה רצון לבדיקה קולקטיבית, יהיה זה אפשרי. אמרתי שאנחנו 
קרוב  לו  שיש  יודיע  מישהו  אם  אבל  במרוכז,  אותם  להחזיק  מעוניינים  בעצמנו 
בארץ, יש לו מיטה להלינו ויש לו מקום עבודה בשבילו - האם לא ניתן לו לצאת? 

הוא הסכים שיש להתחשב במקרים כאלה.
]אמרתי[: "עד עכשיו לא הוזרמה אף טיפה אחת מים לירושלים. זוהי שאלה 
עקרונית, זוהי הפרת ההפוגה, זוהי גם שאלה מעשית. יהודי ירושלים שואלים 
עצמם מה בצע בהפוגה כשהם צריכים לסחוב מים בדליים". הוא אמר, שמסכים 
בהחלט לעמדתנו וגם לאופן ניסוח השאלה. היא גם עקרונית וגם מעשית. הוא 
שמע שאנחנו עומדים לפתוח קו מים חדש ברשותנו. בשיחה היה נוכח מר דוד 
עליו  ללחוץ  כדי  נאמר  זה  יום.   20 עוד  של  שאלה  שזוהי  אמר  והוא  הורוביץ 
שיעשה מעשה להזרמת מים דרך הצינור שישנו. הרוזן ברנדוט הודיע, שבשיחה 
לו, שזוהי הפרת ההפוגה ברוח  הוא אמר  עם ראש ממשלת עבר–הירדן בקהיר 
והוא  איתו  בשיחה  זאת  על  הודה  עבר–הירדן  ממשלת  ראש  ובלשונם.  הדברים 

הבטיח להמציא לו באופן רשמי תשובת ממשלת עבר–הירדן עד אתמול בערב.
אשר להפרת ההפוגה ]אמר[ - היו עוד הפרות. ברור שנכנסו אנשים לוחמים 
גם  הוכנס  ידיהם  ברור שעל  ויתקין,  ]ב"אלטלנה"[ במקרה כפר  ידי אצ"ל  על 
נשק. אומנם הממשלה עשתה את כל אשר יכלה למנוע את הדבר, זה לא משנה 

את העובדה שהם נכנסו.
הוא החליט לנקוט בלשון תקיפה כלפיהם ]כלפי העבר–ירדנים[ בשאלת המים 

ובמשא ומתן ישיר לראות מה זאת.
בנוגע לכותל הודיע מה שהודיע, לא הוסיף כלום. ]אמרתי:[ "'הלגיון הערבי' 
יכול לתת רשות ליהודים לגשת לכותל המערבי, אבל הם אינם מקבלים עליהם 
אחריות שצלפים לא יפגעו בהם, זאת אומרת שהם טוענים שאין להם שליטה 
צריכים  אומרת שהם  זאת  העתיקה,  העיר  הקטן של  בחלק  אפילו  הצלפים  על 
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ההפוגה ופירוז ירושלים

סעיף ג': הצעות המתווך

מ. שרתוק:  היו לי שתי שיחות עם המתווך. בשיחה הראשונה מסרתי לידיו את 
תשובתנו.2 הוא ביקש מילואים, כמה תשובות על שאלותיו. הוא קרא את המיסמך 
באותו מעמד ואמר: "אני מציין שלא מצאת שום טעם לזכות, שום טעם לשבח, 
כל מקום ללמד זכות על העמדה שלי". הוא לא ניסה להיכנס בוויכוח, אך אני 
התקפתי אותו קשה בשאלת ירושלים וגם בשאלת העלייה והריבונות. הוא אמר 

שהוא רוצה לבקר אותי שנית ויביא את תשובתו בכתב.3
מזאת עברנו לדבר על שאלות ההפוגה והפירוז. השיחה הראשונה שלנו הייתה 
בשעה 9 בבוקר והיא נמשכה כשעתיים. השיחה השנייה נקבעה ל–12.30 ונמשכה 
בנוגע  הערבית  התשובה  את  לקבל  ומקווה  לקהיר  שיטוס  הודיע  הוא  כשעה.4 
להפוגה, יחזור אחר הצהריים ויבוא למשרד החוץ בשעה 4.30 לאחר שידע את 
תשובת הערבים, ואז הוא מקווה לשמוע מאיתנו את תשובתנו בעניין ההפוגה. 
אם אחד הצדדים, או שניהם, יתנגדו להפוגה, תהיה הצעתו שעל כל פנים תהיה 
הארכה לשלושה ימים, כפי שהוא אומר, כדי לאפשר לו לחלץ את אנשיו ואת 
הציוד שלהם מכל המקומות הרבים שהם פזורים עליהם. שאלתי אותו מכמה אנשים 
מורכב חבר המפקחים שלו. הוא אמר לי שהם 250 ורובם מחוץ לארץ–ישראל. 
לא היה סיפק לוויכוח שהציע מר גרינבוים.5 הוא ]ברנדוט[ נימק עניין הארכת 
ההפוגה בצורך זה. אני סבור שיש לו יסוד מסוים. אני סבור כי שלושת הימים 
נחוצים לו כדי לאפשר כינוס מועצת הביטחון אחרי שהוא יקבל את התשובות 

השליליות משני הצדדים.
בנוגע לשאלות ההפוגה אמרתי לו שיש שאלות פתוחות, בעיקר שלוש: עניין 
העלייה, מים לירושלים, גישה לכותל המערבי. פה אני מצרף מה שהוא אמר לי 
בבוקר ואחר הצהריים. בנוגע לעלייה הסברתי לו שזה דבר בלתי אפשרי להחזיק את 

מתוך פרוטוקול ישיבת הבוקר, סעיף ג'. ב"ג נעדר מן הישיבה. יו"ר הישיבה - א. קפלן.   1
תרשומת נרחבת של השיחה, שהתקיימה ב–6.7.1948, מובאת בתלחמ"י 1, מס' 281 )אנגלית(.  2

תשובת ברנדוט מ–6.7.1948 מובאת שם, מס' 282.  3
תרשומת השיחה מובאת שם, מס' 289.  4

בדבריו במועצת המדינה ב–5.7.1948 אמר גרינבוים בין השאר: "לדעתי צריך להגיד ]לברנדוט[   5
גשר  שיהיה  נדרוש  אנחנו  עכשיו.  חופשיים  ושאנחנו  בינלאומית  י-ם  על  ההחלטה  הופרה  כי 

טריטוריאלי בין ישראל ובין י-ם בכל התנאים, ונדרוש שי-ם תהיה בגבולות מדינת ישראל.
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אבל יסגירו אותו לשלטונות חיפה על מנת להענישו" שאלתי: "הנוכל להכניס 
נשק דרך נמל חיפה לא בשביל נמל חיפה, אלא בשביל צורכי מדינת ישראל?" זה 
קצת הביא אותו במבוכה. אחד מחבריו ניסה להוציא אותו מהמבוכה ואמר, שאחת 
המטרות בפירוז נמל חיפה הוא שהנמל יהיה מובטח בפני הפצצות, ואי–אפשר 

דרך נמל מפורז להכניס נשק.
בתי הזיקוק יהיו תחת משטרת האו"ם. ההנחה היא שאם יתקבל הסדר זה של 
פירוז בתי הזיקוק, עיראק תסכים להזרים נפט ואז אפשר יהיה לעבוד, ואז יותן 
נפט גם ליהודים וגם לערבים. ברור - גם לעולם כולו החלק שהוא צריך לקבל. 
בעצם זהו שורש כל ההצעה. הוא אמר בערך כך: "אילו לא בתי הזיקוק, ספק אם 

היה מציע משהו בנוגע לנמל". הוא בא לתרום לפתרון בעיה זו.
הרכבת  בפירוז  לירושלים  אספקה  הבאת  לשם  צורך  רואים  הם   - הרכבת 
חיפה-ירושלים, והיא תימסר לרשות האו"ם. שאלתיו מה פירוש הדבר, והוא אמר 
המדינה  או  ישראל  מדינת  של  מריבונותה  המסילה  הפקעת  הדבר  פירוש  שאין 
הקו  כי  הקו,  כל  פני  על  תקין  רכבות  שירות  שאין  הוא  כיום  המצב  הערבית. 
מבותר בין השטח היהודי ובין השטח הערבי. המצב - אם הם יבואו לפתור שאלת 
האספקה בעזרת הכביש כשאין הפוגה - המצב מסובך ומסוכן, אך הרכבת זה דבר 
אחר. הכוונה היא שיהיה שירות רכבות על פני כל הקו מחיפה לירושלים. הרכבות 
תלכנה תחת דגל או"ם ותחת משמר או"ם ותהיינה מפורזות. לא שאלתי אותו אם 
יהיה משמר על המסילה, לא דייקתי לשאול זאת. אני מוכן לשער שזוהי הכוונה. 

אפשר לומר שצריך לשמור שלא יושם מוקש, שלא תפוצץ הרכבת וכדומה.
בישיבת הצהריים הביא לי תשובה בכתב - מכתב בן ארבעה עמודים. פה יש 
בריבונות?  פגעתי  "איפה  הוא שאל:  בתשובתנו.   "fairness" חוסר  על  הטענה 
הטוב  ברצונכם  ]לכם[  הצעתי  כלשהי?  הצעה  עליכם  לכפות  התכוונתי  איפה 
להיכנס למשא ומתן, לא הצעתי לכפות עליכם הסדר". לא במעט מרגיז הסעיף 
על עלייה ועל ירושלים, ופה יש הרבה חוסר יושר, כאילו אנחנו דרשנו במכתבנו 

את ירושלים ליהודים.
דרשנו  לא  ליהודים. במכתבנו  ירושלים  את  לדרוש  זכאים  "אנחנו  אמרתי: 
נמרצת  התנגדות  הבענו  במכתבנו  מסוים.  מכתב  עם  פה  מתווכח  אתה  זאת. 

להשלטת הערבים על ירושלים".
הוא סיים את השיחה השנייה בזאת שאמר: "אחרי הכל עלי לציין, שאני הצעתי 
לכם להציע הצעה מצידכם, הצעה שכנגד לא באה, לא הייתה כל הצעה מצידכם". 
אמרתי, שההצעה היחידה שאני יכול להציע היא שהעולם הערבי יעשה שלום עם 

מדינת ישראל. "אם תוכל לסדר זאת - תבוא עליך ברכה". הם כולם צחקו.
לא הודעתי לו על החלטתנו בעניין ההפוגה. אני אמסור לו עוד את ההחלטה. 

בצע",  "מה  בחזרה".  שיירו  שלנו,  מזוין  כוח  ידי  על  ליווי  אפשרות  לנו  לתת 
אמר ברנדוט, "שיירו בחזרה? בינתיים האיש מת". אמרתי שאנחנו עומדים בגמר 

ההפוגה והוראה מפורשת של מועצת הביטחון לא קויימה.
זאת  ]אמר:[ "מה  ירושלים.  פירוז  עברנו לבירור שאלות הפירוז. קודם כל 
כוח  בינלאומי,  צבאי  כוח  לירושלים  שיוכנס  פירושו  ירושלים?  פירוז  אומרת 
מורכב מאמריקנים, בלגים וצרפתים, כאלף וחמש מאות אנשים מזוינים כהלכה. 
השתמש  קודם  לערבים".  ולא  ליהודים  לא  בירושלים  צבאי  כוח  אז  יהיה  לא 
בביטוי "יּוצא הכוח". אני אמרתי: "הכוח הצבאי היהודי הוא כוח צבאי של יהודי 
יהיו שם כוחות  יפורק?" הוא אמר: "לא  זה  ירושלים, האם זאת אומרת שכוח 
הרי  אחרות,  בחזיתות  זה  בכוח  להשתמש  מעוניינים  אינכם  אתם  אם  מהחוץ. 
יישאר בירושלים". אמרתי: "ייתכן שהייתה שם תגבורת–מה מהחוץ, ודאי שכוח 
זה יּוצא. אין כל ספק שרוב האנשים הם מירושלים. בירושלים היה גיוס חמור 
יותר מאשר בחלקים אחרים של הארץ". הוא אמר: "אז יאמר 'הלגיון הערבי' שהם 
רק פושטים מדיהם ונשארים בירושלים". אמרתי: "'הלגיון הערבי' הוא כוח פולש 

מהחוץ, וזה ]שלנו[ כוח מתגונן מקומי". שאלה זו נשארה פתוחה.
"מה דינו של מינהל ירושלים בימי הפירוז?" הוא אמר: "פירוז אין פירושו 
משטר בינלאומי. אין כל שאלת שינוי המשטר, המינהל נשאר כמו שהוא". אמרתי: 

"לפי הסטטוס קוו?" הוא אמר: "זה נוגע רק לצד הצבאי, לא למינהל העיר".
"מה בנוגע לדרכי האספקה, האם תאסור על הערבים כניסת מכוניות מכביש 
תהיה  שברשותנו  בדרך  שהאספקה  אומרת  זאת  האם  לא?  או  ועוד,  רמאללה 
חופשית?" הוא אמר: "אומנם נדאג לכך שלא יוכנס נשק, כי זה שייך לפירוז". 

שאלתי על אספקה והוא אמר שאו"ם יספק, ולזאת יש קשר עם פירוז הרכבת.
הוא אמר שאם תהיה הסכמה לפירוז ירושלים, ולעומת זאת לא תהיה הסכמה 
יציע  הוא  ולכן  זה  כוח  להכין  ימים  שלושה  במשך  זמן  לו  יהיה  לא  להפוגה, 
שההפוגה תימשך לגבי ירושלים, ושבתקופת ההפוגה בירושלים הוא יוכל להכין 

את הכוח הזה.
חיפה - מדובר על נמל חיפה ועל בתי הזיקוק. עד כמה שהצלחתי להעלות 
מדינת  של  מריבונותה  חיפה  נמל  את  להפקיע  הכוונה  אין  ותשובות,  בשאלות 
סידור  כל  בעינה.  נשארת  המכס  הנהלת  בעינה.  נשארת  הנמל  הנהלת  ישראל. 
העבודה, תור האוניות לפירוק וכולי נשאר בעינו. הנוהג נשאר כמנהגו, אבל אין 
צבא בנמל, אין משטרה בנמל. נשארת רק משטרת הנמל היהודית בחלק היהודי, 

ערבית בחלק הערבי. יש בנמל משמרות של או"ם.
"מה יהיה", שאלתי, "אם תהיה גניבה בנמל חיפה? האם יהיה תפקידה של 
משטרת או"ם לתפוס את הגנב ולשפטו?" הוא אמר: "הם אומנם יתפסו את הגנב, 
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מדיניות  בסכסוכי  המאוחדות  האומות  את  ויסבך  חדשה,6  טרייסט  בעיית 
של נפט ושל שלטון. רעיון זה בא מתוך התעלמות גמורה מהאינטרסים של 
האומות המאוחדות. הוא הודיע את זאת לבאנץ'. יש לי הרושם שבעניין זה 
באנץ' אינו השליח של טריגווה לי, אלא השליח של ארה"ב. ביקשו ממני 
במפגיע למסור זאת לך. הוא נשאר בדעתו כי ירושלים היא אובייקט נכון 

לפיקוח בינלאומי.7

זה לא בקשר עם פירוז חיפה ובתי הזיקוק, אלא בקשר עם אינטרנציונליזציה של 
הנמל ובתי הזיקוק. לנו יש ידיעות, שבעניין זה יש כתב ברור מצד אנגליה ואמריקה. 
אנגליה בעזרת אמריקה ואמריקה בעזרת אנגליה רוצות ליצור פה פתח לאחיזה, אולי 
גם השתלטות צבאית לעתיד לבוא. קראתי פה טלגרמה בה נאמר שהכנסת המתווכים 
זהו טריז שננעץ לתוך הארץ. מבחינה צבאית ההרכב נוח - זוהי ירושלים, זוהי חיפה, 
זוהי רכבת בינלאומית, זהו נפט, זוהי עמדה שאפשר גם לצמצם אותה, אפשר גם 

לפרט אותה אם יש צורך בכך. יחד עם זאת יש גם שיקול מעשי.
לי ברור, שמבחינה עקרונית יש לנו נימוקים רציניים לחייב פירוז ירושלים. 
כן יש לנו מבחינה עקרונית נימוקים רציניים להתנגד לפירוז חיפה, בתי הזיקוק 

והרכבת, כי זה פוגע בעמדות מפתח.
לעומת זאת, יש שאלה מעשית שכדאי לחשוב עליה - שאלת הנפט. אמרתי 
לו: "מה אם נבוא בהצעה שאנו לוקחים על עצמנו להפעיל את בתי הזיקוק ולתת 
יאמינו לנו, נסכים שיהיו שם מפקחים  ואם הם לא  לערבים את חלקם בנפט, 
אשר יאמרו אם החלוקה נכונה או לאו?" הוא אמר: "התשובה היא פשוטה. לא 
יהיה אז לבתי הזיקוק מה לעשות, עיראק לא תזרים נפט". התשובה שיש לתת על 
זאת היא שאם עיראק לא תזרים נפט, אנחנו נפציץ את כירכוּך,8 אנחנו נפציץ 
את טריפולי.9 לעומת זאת, אני יודע שהעניין לוחץ מאוד. הוא טוען לנו, שאם 
אנחנו נקבל את הסידור שלו - נקבל נפט, עיראק תזרים נפט. אחרת לא נקבל 

נפט מעיראק.

התפרקות  עם  מל"ע–1  בתום  לאיטליה  סופח  וסלובנים  איטלקים  המיושב  טרייסטה  חבל   6
של  היוגוסלבים  הכוחות  בידי  החבל  נכבש  מל"ע-2  בשלהי  האוסטרו-הונגרית.  האימפריה 
טיטו. במאי 1945, לאחר מרד מחתרת איטלקית, נכנסו לחבל היוגוסלבים מזה וכוחות בעלות 
הברית מזה. היוגוסלבים נסוגו בלחץ בעלות הברית, אך יוגוסלביה לא ויתרה על זכויותיה 
בחבל וב–1947, ב"חוזה פריס", הוקמה "הטריטוריה החופשית של טרייסטה" וחולקה לאזור 

איטלקי ולאזור יוגוסלבי.
ר' תלחמ"י 1, מס' 257.  7

עיר בצפון מזרח עיראק, מוצא צינור הנפט שנמתח משם למפרץ חיפה.  8
מאזור  היוצא  העיראקית  הנפט  חברת  צינור  סעיף  מסתיים  שם  לבנון,  בצפון  נמל  עיר   9

כירכוך.

זמן  פרק  לאיזה  קודם  אותו  אשאל  ההפוגה.  זמן  פרק  על  החלטנו  לא  אנחנו 
הוא מתכוון, ואנחנו נסכים לחודש ימים. אם הוא יאמר שלו רצוי פרק זמן של 

חמישה-שישה שבועות, ודאי נסכים גם אנחנו לזמן זה.
או"ם  אנשי  עם  ריב  איש  היה  בירושלים,  שלנו  המקשר  שהוא  יוסף,  ד"ר 
להגיד  דורש  היה  שהוא  אתמול,  בשיחה  לי  אמר  הוא  המים.  בשאלת  במיוחד 
לאנשי או"ם, שבלי מים לא תהיה הפוגה. עמדה זו לא קיבלתי, כי לא נאמר מה 
שלא נקיים. הם מבינים את המצב כמונו, שאי–הפוגה לא תיתן מים, אבל יכולה 
לסכן את הסידור שאנחנו עומדים בו. אומנם צריך ללחוץ בשאלת המים, אבל 
בלי לעשות מזה אולטימטום. נראה מה שהוא יאמר בשאלת המים. אם הוא יאמר 
שהערבים קיבלו את הדין - מה טוב. אם יאמר שהערבים לא קיבלו את הדין - 
יהיה עלינו לפעול במועצת הביטחון - ואנחנו ממשיכים בסידורי המים שלנו. 

הוא לא התנגד לזאת, אלא להיפך - שמעתי שבח ממנו.
נדמה לי, שבענייני ההפוגה אין מה להחליט, כי החלטנו. אולי החברים יביעו 

דעתם בנוגע לתקופת ההפוגה.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות בעד פרוז ירושלים, על כל פנים מבחינה 
עקרונית. אם יש עוד איזה תנאים להתנות, אדרבה, ואני חושב שנוכל גם להסכים 
להפוגה זמנית בירושלים עד לפירוז. בכל הבירור על ירושלים לא הציע מסירת 
הנשק שיש לצבא שלנו שם. ברור, שאם רק יעלה זאת על דל שפתותיו - ייתקל 
בהתנגדות נמרצת, שום "סטן" ושום כדור לא יימסר. אם הוא יתעקש על יציאת 
הכוחות אנחנו נעמוד על זאת שבני ירושלים יישארו, בני חוץ יוכלו לצאת. הם 

לקחו שאלת פירוז ירושלים לחוד ולא מזכירים פירוז הרכבת.
אפשרויות:  שתי  ישנן  לאספקה.  בנוגע  מציעים  אנו  מה  היא   השאלה 
או  בורמה",  ב"דרך  שנחזיק  הנחה  מתוך  ברשותנו,  זאת  עושים  אנחנו  אל"ף, 
בי"ת, מציעים הצעה בנוגע לפירוז הכביש. כל הצעות כאלה הן מסובכות. הן 
מביאות לידי קיצוץ הריבונות באמצע הארץ. שמירה על פירוז הרכבת קלה יותר 
מהוצאת הכביש מהצירוף הטריטוריאלי. אם אנחנו אומרים רק פירוז ירושלים, 

אנחנו מקבלים על עצמנו סידור האספקה, ואם יש צרות - יש צרות.
חיפה, בתי הזיקוק והרכבת - אני רואה אותם כקומפלקס לכל הפחות לגבי 
מאוד  סודי  מברק  מאבן,  מברק  שקיבלתי  לכם,  לומר  רוצה  אני  העניין.   רקע 

מ–2 לחודש זה, האומר:

 טריגווה לי הודיענו אתמול, כי מזכירות האו"ם עושה הכל להכות את הרעיון 
ייצור  שזה  מכיוון  הזיקוק,  בתי  ועל  חיפה  נמל  על  בינלאומי  פיקוח  של 



 | 246247 | 7.7.1948	<	ממשלה	זמנית ממשלה	זמנית	<	7.7.1948

והמתן, נכון שהייתה הצעה לאסור עלי לבוא בהצעות שכנגד. ההצעה לא נתקבלה. 
הנוסח שאושר במועצת המדינה הוא שנמסר לרוזן והוא גם פורסם בעיתונות, 
ואנחנו כתבנו שלאחר עיון במכתבנו ודאי יהיה לרוזן מה להגיד. האם זה ניתוק 

המשא והמתן? אני חושב שמילאתי חובתי באמונה.
מרכז הכובד עכשיו הוא אם תהיה הפוגה או לא תהיה הפוגה. כאשר הוא פנה 
אלי מרודוס בשאלה אם אנחנו מוכנים להמשך ההפוגה, הוא נימק את זאת בצורך 
של המשך המשא והמתן, ואנחנו עונים שאנחנו מוכנים להפוגה, הרי גם בזה אין 
ניתוק המשא והמתן. זה מאפשר לו לבוא בהצעות אם יש לו הצעות חדשות. אם 
יש מחשבה שנבוא בהצעות שכנגד, צריך להציע ההצעות שכנגד, אחרת אין לי 

שום זכות ושום סיבה לבוא בכל הצעה–שהיא.
בעניין ]המשכת[ ההפוגה מסרתי ישר למועצת המדינה, כי זה בא אלי לאחר 
אחר  רביעי  יום  עד  לתשובה  שיחכה  במפורש,  לי  אמר  הוא  הממשלה.  ישיבת 
הצהריים. כמו כן אמר לי שהוא מקווה לתשובת הערבים אתמול, יום ג' בערב או 

הבוקר, ולכן היום אחר הצהריים אמסור לו את תשובת הממשלה.
אצלנו  בדיון  עוד  ירושלים  פירוז  כזאת:  תשובה  מציע  אני  לפירוז  בנוגע 
ונחליט רק כעבור יום או יומיים. אנחנו מבדילים בין פירוז ירושלים ופירוז חיפה. 
מתוך זה הוא יראה שאנחנו מתייחסים ברצינות להצעותיו. אומר לו, שאם לא 
תהיה הפוגה כללית, נסכים להפוגה בירושלים עד בירור פירוז ירושלים. כעבור 

יום או יומיים נוכל לתת לו תשובה סופית.
בנוגע לבתי הזיקוק מציע אני שתשובתנו תהיה שלילית. בנוגע לרכבת, במקרה 
אם יהיה פירוז ירושלים, נהיה מוכנים להעביר רכבות עם אוכל ואספקה לאנשי 
האומות המאוחדות בירושלים. בנוגע לפירוז נמל חיפה אני מציע לומר, שהנטייה 
אצלנו להשיב בשלילה. יש רק שאלה של אותם המשלוחים שיישלחו בשביל חיל 
המצב של האומות המאוחדות בירושלים. העברתם ביבשה אנחנו מבטיחים על 
ידי פירוז הרכבות. אולי נציע לו שנפרז את הנמל ליום מסוים בחודש, כאשר 
יגיעו המשלוחים בשביל חיל המצב שלהם - )היו"ר השר א. קפלן: לא הבינותי 
מה עמדתך שלך בנוגע לפירוז ירושלים, ולא מה לענות לברנדוט( - אני מקבל 
 את הדעה שהושמעה כאן, שנחוצה התייעצות רצינית עם אנשי הצבא שלנו - 
)היו"ר השר א. קפלן: אם אנשי הצבא שלנו לא יביאו נימוקים אשר יחייבו דיון 
האספקה  הבטחת  מתוך  והמתן  המשא  את  לגמור  הרשות  לך  מוסרים  מחדש, 
לירושלים( - )השר י. גרינבוים: יש עניין שאנחנו לא נגיד "כן הפוגה" עד הרגע 
לברר  עוד  צריכים  שאנחנו  לרוזן  התשובה  תינתן  שבשיחה  מציע  אני  האחרון. 
המקרים שקרו שלשום והיום( - עלי להגיד לך, שאתמול קיבלתי לפחות עשר 

תלונות ממפקחי האומות המאוחדות שצבא ההגנה לישראל הפר את ההפוגה.

אני יודע שיש עכשיו הצעה אנגלית חדשה ההולכת אלינו ועוד לא הגיעה, 
הצעה המעידה קודם כל על לחץ שאנגליה עומדת תחתיו בעניין זה. יוצא, שבתי 
זיקוק חשובים מושבתים, לא ממלאים תפקידם בתוכנית קימומה של אירופה. יש 
על כן לחץ חזק מצד אמריקה על אנגליה, וניתנה הוראה לשאול אותנו אם אנחנו 
מסכימים לסידור כזה - הם ישיגו הסכמת עיראק להזרים נפט גולמי, לא ברור 
בדיוק אם זה כרוך בהפעלת בתי הזיקוק או לאו. עיראק תזרים נפט גולמי אשר 
יּוצא, והם לא יתנו נפט פה לא ליהודים ולא לערבים. כל הנפט יּוצא והם יתחייבו 
כלפי היהודים, שהם לא ימכרו שום נפט לשום מדינה ערבית. האם אנחנו נסכים? 
מזאת אני מסיק רק שיש לחץ חזק על אנגליה מבחינה זו. אך הם אומרים: "נצטרך 
להכניס חלק העובדים שלנו, למען הביטחון של העובדים לא נוכל לעשות זאת 
בחיפה ונצטרך לשכנם באוניות בנמל". מכאן אני למד, שהכוונה היא להפעיל 
)פ. ברנשטיין:  את בתי הזיקוק, זאת אומרת שהם אינם סומכים על ברנדוט - 
בזאת אנחנו איננו מעוניינים( - אם לא נשמע שעניין הנפט כל כך חמור, שאין 
לנו קיום בלי מקור זה של נפט, עלינו להתנגד לפירוז נמל חיפה, לפירוז בתי 
הזיקוק, לפירוז הרכבת. הלחץ שלנו הוא כי הננו המחזיקים ביד - בתי הזיקוק 
בידינו - ולכן גם הסידור בידינו, ואם הם מתכוונים לסידור אחר יש להוציאם 
מידינו. אנחנו יכולים לבוא בהצעות. גם באותה הצעה של משרד החוץ ]הבריטי[ 
הכוח שיש  ניצול עמדת  ושל  סחיטה  ושל  ומתן  פה אפשרות של משא  לנו  יש 
לנו בעניין זה, ולכן לא נסכים בשלב זה לפירוז - )השר מ. שפירא: האם פירוז 
ירושלים לא קשור עם פירוז חיפה?(- זאת לא, אבל יכולים לומר ששאלת פירוז 

ירושלים קשורה בשאלת פירוז הרכבת.

בתום דברי מ"ש התנהל דיון שבמהלכו אמר פ. ברנשטיין: 

השר פ. ברנשטיין:  החלטנו להסכים להפוגה, והשאלה היא אם אנחנו צריכים 
לדחות את התשובה עד הרגע האחרון או לא. אני חושב שלא.

השר מ. שרתוק:  הבטחתי לרוזן את התשובה היום בשעה 4.30 אחר הצהריים 
ואני אמסרנה.

הדיון נמשך. להלן אמר מ"ש:

השר מ. שרתוק:  שתי מלים לרב לוין10 - נכון שהוחלט לא לנתק את המשא 

במהלך הדיון דיבר השר הרב לוין נגד קטיעת המשא ומתן עם המתווך.  10
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מים לירושלים

סעיף א': פגישה עם המתווך2

השר מ. שרתוק:  הרוזן הופיע אלי בלוויית כל הפמליה שלו, הפעם רבים מאשר 
בכל פעם אחרת. חשבנו שבפיו תהיה תשובת הערבים, אך הפרלמנט המצרי היה 
עסוק כל היום בשאלת סודאן, ולא הספיקו לכנס את ישיבת הוועדה המדינית של 
"הליגה" והתשובה נדחתה. הבטיחו למסור לרוזן את התשובה הערב והוא הבטיח 

לי למסור את התשובה מחר בבוקר.
זה  לאור  אבל  הפוגה,  בעד  החליטה  אומנם  שהממשלה  לו  הודעתי  אני 
שמתעכבת תשובת הערבים אני צריך לומר שני דברים: אל"ף, שלא יהיה פירסום 
מידי של תשובתנו אלא במועד שאנחנו נסכים עליו. בי"ת, ייתכן שעד אז ישתנה 

המצב. הסכמנו בינינו, שהפירסום יהיה מחר בשעה 4 אחר הצהריים.
המים.  את שאלת  עוררתי  ההפוגה  עם  בקשר  ועומדות  השנויות  מהשאלות 
הוא אמר שגם בנוגע לזאת הייתה דחייה. הם סרבנים. בפנינו הוא ערך מברק 
למועצת הביטחון בו הוא אומר, שבהתחדש ההנחה על שביתת נשק בארץ–ישראל 
ישנו אספקט אחד הנמצא במצב שאינו מניח את הדעת בהחלט והדורש פעולה 
נמרצת של מועצת הביטחון - למרות פניותיו לשלטונות הערבים הנוגעים בדבר 
לא הורשה להזרים מים לירושלים במשך כל תקופת שביתת הנשק. הוא הודיע 
את דעתו זו לראש ממשלת עבר–הירדן, שמצב זה מהווה הפרה ברורה של תנאי 
ההפוגה, כי מצב האוכלוסייה באותה עיר בסוף שביתת הנשק מוכרח להיות יותר 
רע מאשר בתחילתה, כי השתמשו במשך כל הזמן בכמות המים שהייתה ברשותם. 
אבל  המים,  זרם  לחדש  רישמי  באופן  פעם  אף  סירבו  לא  הערביים  השלטונות 

הדבר נדחה ומים לא הוזרמו לירושלים.
יותר  אספקה  קיבלנו  שאנחנו  חושבים  שהערבים  הזכיר  אגב,  דרך  הוא, 
מאשר היינו צריכים לקבל, כי חלק האספקה עבר דרך השטחים הערביים וחלק 
קיבלנו בדרך המקבילה שלנו. גמרנו סעיף זה על יסוד הבנה ברורה, שמזון ומים 
ושאר מיני אספקה בלתי צבאיים חיוניים יזרמו לירושלים תחת פיקוח האומות 
המאוחדות ובהסכמתן. לפי ידיעותיהם, ייתכן שמועצת הביטחון תחליט כבר היום 

מתוך פרוטוקול ישיבת אחה"צ, המשך לישיבת הבוקר, סעיפים א', ב'. רה"מ ב"ג נעדר מן   1
הישיבה. יו"ר הישיבה - א. קפלן.

תרשומת של שיחת מ"ש-ברנדוט ב–7.7.1948 מובאת ב תלחמ"י 1, מס' 289 )אנגלית(.  2

היו"ר השר א. קפלן:  עלינו להחליט אם שר החוץ מוסמך להודיע היום למתווך 
על הסכמה להמשך ההפוגה.

נתקבל פה אחד.  )1
כולם היו נגד פירוז בתי הזיקוק.  )2

3(  כולם נגד פירוז נמל חיפה וקו הרכבת חיפה-ירושלים, פרט למתן אפשרות 
האומות  לכוחות  לירושלים  ולהובלתה  בנמל  אספקה  להורדת  מיוחדת 

המאוחדות שיחנו שם, באם יוסכם על פירוז ירושלים.
ירושלים לאחר שתתקיים התייעצות  נכונה לקבל הצעת פירוז  4(  הממשלה 
בשאלה זו עם מוסדות הצבא. יש להבטיח אספקה חיונית לקיום העיר.
בגמר תקופת הפירוז צריך לחזור ל"סטטוס קוו אנטה" וזאת בלי כל קשר 

עם כל הכרעה בינלאומית שתהיה לגבי ירושלים.

דרך בורמה
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סעיף ב': המצב בצבא

הדיון נסב על המצב שנוצר לאור מסקנות ועדת החמישה והתפטרות ב"ג. יו"ר הוועדה 
ראתה  ההתפטרות  עניין  משנתברר  כי  השאר  בין  אמר  הדיון,  את  שפתח  גרינבוים, 
כל  ולא  סיימה את עבודתה  לא  כך  ומשום  זה,  בעניין  כל  קודם  לנכון לטפל  הוועדה 
המסקנות הועמדו להצבעה. היו"ר עמד על אי הצלחת מ"ש לשכנע את ב"ג לחזור בו 
מהתפטרותו, אך ציין אחר כך שמ"ש הודיע כי ב"ג מסכים לשוב "אם מובן שהוא מנהל 

את העבודה ולידו תהיה ועדה של שלושה חברי ממשלה" )שהוא אחד מהם(.

אני רוצה קודם כל להעיר הערות אחדות על הבירור שהיה  השר מ. שרתוק:  
לסידור  תוכנית  מהווה  שהוא  כאן,4  קרא  גרינבוים  שמר  המסמך  ועל  בוועדה 
העניינים מבחינת המשטר, לא מבחינה אישית. אני יצאתי בלב קשה מהבירור. 
הוא היה או יותר מדי ארוך, או יותר מדי קצר. לשם הסדרה מהירה של העניינים 
באיזה קווים כלליים הוא היה יותר מדי ארוך - זה לקח אצלנו ימים - אבל לא 
הגענו לבירור מעמיק של העניינים. כדי לרדת לעומקה של הסוגיה ולברר אותה 
מכל צדדיה, לא הספיק הזמן, לא שמענו די אנשים, את האנשים ששמענו לא 
צריך  הייתי  הצעה  איזו  לפני שהצעתי  זמן.  איום של  לחץ  עבדנו תחת  חקרנו, 
לשקול אם שכרה אינו יוצא בהפסדה. היו פרשיות שאומנם נגענו בהן, אבל אני 
לגמרי החרשתי. נגענו בהן לא במידה המספיקה, בייחוד בעניין הפלמ"ח, דבר 
שאני רואה סכנות חבויות בו, באשר הפלמ"ח מקבל רוח ציבורית מסוימת - יחסו 
של הפלמ"ח למנהיגות הממלכתית שלנו, הרוח שבה מתחנכים חברי הפלמ"ח,5 
וזה אינו הכל. אלה הן פרשיות חמורות מאוד, אני יודע משהו עליהן, אני יודע לא 
מעט עליהן, נזהרתי מלגולל אותן.6 אני רוצה לציין, שדבר זה נשאר בלתי מבורר 

מסקנות ועדת החמישה )לא נכללו בפרוטוקול הישיבה(.  4
בישיבה 4 של ועדת החמישה אמר מ"ש: "צימצמתי שאלותי אך ורק בגדר שאלות צבאיות   5
להקשות  הרבה  לי  ויש  הפלמ"ח,  לגבי  לי  שיש  הקושיות  מיציתי  לא  לי.  נראות  שהן  כפי 
אינם  הם   - בפלמ"ח  הפוליטית  ההסברה  על  או  בפלמ"ח,  החינוכית-הפוליטית  הדרך  על 
שייכים לשולחן זה כרגע". לימים, במאמר "להעמיד דברים על אמיתם", שפירסם ב"דבר" 
27.1.1950, בתגובה למאמר יצחק שדה "השמחה שנשללה מאיתנו" )"על המשמר" 6.1.1950(, 
כתב מ"ש: "בתקופה ההיא נרקמה אצלנו תורה שלמה על הניגוד האורגני שהיה קיים כאילו 
מלכתחילה בין ה"הגנה" בארץ לבין הגיוס למלחמה העולמית - בין הפלמ"ח לבין הבריגדה. 
הטיפוח המלאכותי של הניגוד המדומה הזה שימש יסוד ממאיר לחינוכם הציבורי ולהשכלתם 

ה'היסטורית' של המוני נוער וחיילים".
בישיבה הנ"ל של ועדת החמישה אמר מ"ש: "חבר אחד מאנשי הפיקוד בירושלים ]יצחק לוי   6
ציוד.  מסוימת של  כמות  להביא  מנת  על  אביב  לתל  נשלח  ירושלים[  מחוז  )לויצה(, מפקד 
קרית  ליד  'הראל'  ]הפלמ"ח[  מחטיבת  זקיפים  או  זקיף  ע"י  עוכב  לירושלים  חזרה  בדרכו 
ענבים, הוכרח לסטות מדרכו ולהיכנס לקרית ענבים. העיקר הוא שנאמר לו, שהוא מוכרח

על דרישה להמשכת ההפוגה. ייתכן שיקבלו או לא יקבלו החלטה שתאמר מה 
יהיה במקרה אם אחד הצדדים יסרב להמשכת ההפוגה.

בנוגע לעניין הפירוז באתי בהודעה ואמרתי לו, שאנו מוכנים לדון בעניין 
פירוז ירושלים, אך יש כמה עניינים המחייבים בירור ולימוד. פניו נעשו כשולי 

הקדרה כששמע שאנחנו מוכנים לדון, ושאין לנו עוד החלטה סופית.
או  יום  ייקח  זה  אבל  הדבר,  את  להשהות  מתכוונים  אנחנו  שאין  לו  אמרתי 
יומיים להגיע לבירור הדברים. אמרתי לו שאנחנו מתנגדים לפירוז בתי הזיקוק, 
להעברת  סידורים  לקבוע  הכרחי  ירושלים,  פירוז  יהיה  שאם  מסכימים  ושאנחנו 
המזון והאספקה לירושלים, וזה נוגע גם לנמל חיפה והרכבת - )א. קפלן: בטלגרמה 
לירושלים חיוני חומר  ועל אספקה חיונית בלתי צבאית;  שלו הוא מדבר על מזון 
גולמי כדי שיוכלו שם להמשיך בעבודה( - )מ. בנטוב: האם הפירוז יוצא לפועל גם 

אם תהיה הפוגה כללית בכל הארץ?( - ייתכן, אבל זה לא חייב להיות.
שאלתי אותו אם הוא מוכן למסור לי באופן בלתי רישמי מה שידוע לו ביחס 
לעמדת הערבים. הוא אמר שהוא מוכן בהחלט, אבל זהו רק הרושם שלו. הרושם 
הוא שהערבים יענו בשלילה בשאלת שביתת הנשק, יענו בחיוב לַארּכה של שלושה 
ימים וגם לשאלת פירוז ירושלים. אמרתי לו, שאם הם יענו בשלילה לעניין שביתת 

הנשק ובחיוב לשאלת הפירוז, זה מעורר אצלי חששות כבדים מאוד.
כשבא אלי קצין המיבצעים ]יגאל ידין[ הוא אמר לי, שאם הערבים עונים 
בשלילה על המשכת ההפוגה הכללית ועל ארכה לשלושה ימים, זאת אומרת 
שבאופן רשמי ההפוגה מסתיימת ביום שישי בשעה 10 בבוקר. עלינו להתחיל 
את  דחו  שהערבים  פרסום  שיהיה  לאחר  כמובן,   - בלילה  מחר  בפעולות 
"הבא  בתלמוד:  הנאמר  מבחינת  פעולתנו  את  לתרץ  יהיה  ועלינו   - ההפוגה 

להורגך השכם להורגו".3
הַארכה  עניין  ומקבלים  הכללית  ההפוגה  המשכת  את  דוחים  הערבים  אם 
לשלושה ימים, הרי באופן תיאורטי עובר שיקול זה ליום א' בלילה. זה למעשה 
ידחו  שאם  המיבצעים,  לקצין  אמרתי  הפשוט  השכל  לפי  העצבנות.  את  יגביר 
את ההפוגה ויסכימו לַארּכה של שלושה ימים, יש לחשוב בלי ספק שבשלושת 
הימים האלה המפקדים יתפרצו לפעול. בא אחר כך יגאל ידין ואישר את זאת. 
אמרתי לקצין המיבצעים שעלינו לחכות לתשובת הערבים, גם מה תגיד מועצת 

הביטחון.
אני מקווה שאנחנו נדע את זאת בחצות, ומחר ודאי תופיע הידיעה על החלטת 

מועצת הביטחון בעיתונים.

סנהדרין עב א.  3
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החקירה ועומקה. אינני יכול לקבל את זאת כתוצאת החקירה. גם לי יש אוצר 
ידיעות, מאוד לא מוגבל. גם אני יכולתי לחבר תוכנית מסוימת גם בלי להיזקק 
לכל חקירה. אילו הייתי צריך לעשות זאת על יסוד החקירה, הייתי אומר מתי לא 

העמקנו חקור על מנת לא להסתפק בציון הקווים הכלליים.
עכשיו על כמה עניינים לגופם. על השאלה הכללית של מיבנה העניין הבעתי 
דעתי, דעה ברורה, ואני עומד עליה גם עכשיו. אני עומד על ההבחנה בין משרד 
בימי  השלום.  בימי  דווקא  לאו  המלחמה,  בימי  הבחנה   - המטה  ובין  הביטחון 
דואג  אשר  הביטחון  משרד  יש  מיוחדת.  נפרדת,  חטיבה  המטה  מהווה  המלחמה 
לארגון הדברים, לימוד הדברים, לחוק הגיוס, לסדר הגיוס, לחיול ולציוד, ויש 
מטה שהוא אורגן של פעולה של הנהלת המלחמה. שני הדברים האלה נצמדים 
אך ורק בצמרת, זאת אומרת שר הביטחון הוא הראש של שניהם וכל החוטים 
מתרכזים בידיו. יש לשר הביטחון להלכה מנהל כללי אחד במשרד הביטחון. אם 
ישנם שניים - ישארו שניהם. ברור שצריך להיות קשר הדוק ביניהם ובין המטה, 
אבל הם עוזריו של שר הביטחון. האיש הנמצא ישר מיד תחתיו הוא ראש המטה 

הכללי, אין שום חציצה בין שר הביטחון ובין הרמטכ"ל.
הנקודה השנייה שהתנגשנו בה, אחרי הנקודה הראשונה של קבינט המלחמה, 
הייתה בשאלת מתן הוראות של שר הביטחון לרמטכ"ל בעניין המלחמה. פה יש 
נוסח שיש בו ניסיון להתקרב לדעתי. אני לא גרסתי זאת ואינני מקבל את זאת. 
צריך  הוא  לרמטכ"ל.  ישירות  הוראות  הביטחון  שר  נותן  המלחמה  ענייני  בכל 
באופן  ההוראות  את  נותן  הוא  אבל  הדברים,  ידיעת  להבטיח  סידורים  לקבוע 

ישיר, ואין כלל מתן הוראות על ידי המנהל הכללי.
נשאלתי איך לחלק את הפונקציות בין משרד הביטחון ובין המטה. תשובתי 
הייתה שיש דברים מובהקים, יש דברים שברור שהם שייכים למשרד הביטחון, 
ויש דברים שברור שהם שייכים למטה. לא חקרתי במידה מספקת שאוכל לתת 
בעצמו  צריך  הביטחון  שר  הביטחון.  משרד  מיבנה  על  הביטחון  לשר  תוכנית 
להציע את התוכנית למשרדו. אנחנו צריכים להדגיש שנוהגת אבחנה בין משרד 
הביטחון ובין המטה הכללי. פה הוצע, שבעניין משרד הביטחון שר הביטחון נותן 
הוראות באמצעות המנהל הכללי. אני רוצה לומר, שבמשרדי אינני מתאר לי דבר 
כזה. ואני לא הייתי מסכים לדבר כזה. אינני מסוגל לעבוד אף חצי יום בתנאים 
כאלה. כל הבעייה היא בעיית יחסים, בעיית אמון, ולא יעלה על דעתי שדבר 
כזה יכול להיות, אולי מפני שיש לי עם מי שנקרא המנהל הכללי של משרדי 
לשון משותפת. יום יום מכתיב אני עשרות טלגרמות עם הוראות לפעולה לאבן, 
על  חתומות  הנשלחות  הטלגרמות  על  ֵידע  שהוא  סידור  יש  אומנם  לאפשטיין. 
ידי. הוא יכול להעיר את הערותיו, בינתיים הוא עושה דברים אחרים, אני מקבל 

הסכנות  ובראיית  זה  בעניין  לי  שהיו  במסקנותי  נשארתי  אני  הוועדה.  ידי  על 
ואני רואה חובה לעצמי לציין לכל הפחות בשביל הפרוטקול של  שאני רואה, 
הממשלה, שאנחנו לא חקרנו את בעיית הפלמ"ח. יחד עם זה אינני מציע כרגע 

אלה מסקנות, להלכה או למעשה, בעניין הפלמ"ח.7
אני רוצה להבהיר השתלשלות הדברים לגבי המסמך אשר מר גרינבוים קרא 
לפניכם - הקשר בינו ובין מכתבו של מר בן–גוריון. בגלל כל מיני פורענויות 
ותהפוכות הוכרחתי להיעדר לפעמים מישיבות הוועדה, אם זה בגלל ברנדוט או 
איחרתי  המסקנות.  בעניין  לישיבה  הוזמן  בן–גוריון  מר  אחרים.  רעים  מלאכים 
לישיבה זו, וכשנכנסתי ראיתי שהייתה שיחה בין שאר חברי הוועדה ומר בן–גוריון, 
הוא פרש מאיתנו, הלך, ומהזמן שהוא הלך ועד אשר נתקבל המכתב הוא לא ידע, 
ולא הייתה לו אפשרות לדעת, מה היה בוועדה. כאשר הוא הלך ונכנסנו לישיבה 
החל הדיון. ואז הובאו לבירור, וחלק להצבעה, כמה מהדברים שישנם פה. כאשר 
נתקבל המכתב לא יכולתי להבין מכתב זה אחרת אלא שבזמן שהוא ישב איתכם 
חברים אחרים אמרו ודאי באיזה כיוון הם רוצים לחפש דרך, פתרון הדברים, ועל 

זה הוא כתב את המכתב. אחרת אין לי הסברה.8
כאשר ניגשנו לדברים, השאלה הראשונה הייתה: קבינט מלחמה - יהיה קבינט 
עניין קבינט המלחמה.  יהיה קבינט מלחמה? חלקתי בכלל על  לא  או  מלחמה, 
קבינט המלחמה באנגליה עסק בכל העניינים בשעת המלחמה. היו חילוקי דעות 
שניים. נגד  שלושה  של  ברוב  נתקבל  זה  לא.  או  מלחמה  קבינט  להרכיב  אם 

רוזנבליט ואני התנגדנו.
הוועדה  בישיבת  דובר  שעליהם  דברים  היו  האחרים.  הדברים  לגבי  עכשיו 
לא  חלק  הוסכם,  הדברים  חלק  דעתי.  וחיוויתי  בבירור  השתתפתי  בנוכחותי, 
הוסכם. יש דברים שלא דובר עליהם בוועדה עד שנוסחו. היות ולא גמרנו בישיבת 
הוועדה, הסכמנו שהאדונים גרינבוים וציזלינג ינסחו מחשבותיהם, ונראה אחר 
כמה  על  חולק  שהייתי  לא  הוועדה,  לפני  הדברים  באו  אילו  ניסוחם.  את  כך 

עקרונות וניסוחם, הייתי חולק שהוועדה תיכנס לפרטים.
פה יש תוכנית שלמה למשרד הביטחון, פה יש מעין דין וחשבון של ועדה 
להיקף  יחס  בשום  עומד  אינו  זה  יחסים.  המנסח  תפקידים,  הקובע  מלכותית 

למסור את הציוד והוא התנגד לכך. הוציאו אותו בכוח מהמכונית ולקחו מאיתו הנשק שהיה   
מיועד לירושלים. ]---[ האם נכון שהיו מקרים כאלה לפני כן, שזה אינו המקרה ראשון של 
תפיסת נשק חטיבה מחטיבה, אשר חטיבת 'הראל' היתה מעורבת בזאת, או חטיבות אחרות 

אשר פעלו בירושלים, אשר השתייכו לפלמ"ח?" 
הכוונה למאבק ב"ג לפירוק המטה הנפרד של חטיבות הפלמ"ח.  7

מכתב ב"ג מ–6.7.1948 ליצחק גרינבוים, שבו הודיע על התפטרותו )מובא בשפירא/מפיטורי,   8
עמ' 239(.
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והצרכים. אם אני שואל את עצמי מי חולל את המהפכה? אומר: בן–גוריון 
חולל את המהפכה, יותר מכל איש אחר, ואני גם אומר: יותר מכל אנשים 
ומלחמה  סדירים  צבאות  עם  או  צבא  עם  עסק  לנו  שיש  העמדתו,  אחרים. 
היה  שהוא  אומר  לא  כבן–גוריון.  זאת  על  אותנו  העמיד  לא  איש   - כוללת 
הראשון. אבל השאלה איננה מי אמר את הדברים האלה ראשון, אלא מי אמר 
את הדברים כך שכל העולם הקשיב להם, מי אמר דברים אלה כך שכל הארץ 
אחרת  נרתמו  האנשים  וכל  העניינים  את  לגרוס  אחרת  והתחילו  התחלחלה 
לעבודה. זה לגבי הגיוס, לגבי משיכת אנשים חדשים לעבודה, תביעה וזעקה 
לכוחות מחוץ לארץ בלי הרף, מתוך היענות קטנה, אולי מתוך חוסר הערכה 
במושגינו  גמורה  מהפכה  אובייקטיביים.  קשיים  מתוך  אולי  האחרים,  של 
בענייני הכסף, בענייני רכישה בחוץ לארץ. בכל הדברים האלה אזעקות על 
גבי אזעקות, כענק בין ננסים, וגם הדברים הקטנים נעשים לחשובים, והיו 
צריכים להתגבר על האינרציה, על השמרנות, על צמצום האופק. והוא פרץ 
את כל הדברים האלה בתקופה של סער פרץ, ופעל גם על אנשים של סער. 
הר  של  להתפרצות  אולי  הדבר  את  להשוות  אנחנו  יכולים   - הרס  גם  יש 
געש, המביאה איתה לעתים טובה, אך בדרך הורסת. כאשר נמצאים בתקופה 
מהפכנית צריכים למדוד את הפעולה לפי התוצאות - מה הוא העודף, האם 
השלילה או החיוב. לי נראה שהחיוב הוא עצום, מכריע. אינני מתאר לי את 
מלחמתנו זו בלי בן–גוריון. אני בטוח שכל אחד מסביב השולחן אינו מתאר 
השינויים שאני  הערכת  כל  עם  בן–גוריון.  בלי  זו  מלחמתנו  הנהלת  לעצמו 
מבין, עם כל הביקורת - והרבה ביקורת עניינית וצודקת שמענו - אין אני 
שיוכלו  חושבים  אם  בן–גוריון.  בלי  המלחמה  הנהלת  את  הדעת  על  מעלה 
לרתום, לבלום את הר הגעש - איני מתאר לעצמי זאת. בלי הר הגעש אין 

אני מתאר לעצמי שיוכלו לעשות את המלאכה.
אם  בן–גוריון,  את  לאבד  רוצים  אנחנו  אם  מסקנה  להסיק  מוכרחים  אנחנו 
אני  העניינים.  את  לנהל  מוכרח  בן–גוריון  המלחמה.  את  להפסיד  רוצים  אנחנו 
מיני דברים, לא  הייתי מסכים לכל  לוועדה.  הייתי מסכים  לוועדה. לא  מתנגד 
הייתי מסכים לדבר זה. כמובן שמוכרחה להיות ועדה מצומצמת, ועדה שבן–גוריון 
יוכל לעבוד איתה, של אנשים שיתחשבו בדעתם, ולא שיהיו ויכוחים, חיכוכים 

וצרות וגם מפאת גודלה שלא תוכל לעבוד.
הוצעה ועדה קטנה, שני אנשים, ותסלחו לי אם אגיד זאת, לא קלים.14 הם 
ַתָנאים וְפִליֵגי15 עם בן–גוריון במשך כל השנים, לא מתבטלים בפניו, אנשים עם 

מדובר באליעזר קפלן וביצחק גרינבוים.  14
ארמית: מסייעים וחלוקים.  15

העתקי ההוראות שלו. אם הוא נתקל בעניין חשוב הוא צריך להביאו אלי ולעיתים 
אני קורא לו כדי להימלך בו. אם אני נתתי הוראה שאינה נראית בעיניו, הוא 

יכול להעיר לי. לעיתים יש לשלוח תיקון ושולחים.
שר  פקודות.  ייתן  לא  הוא  הוראות,  לחימה  בענייני  ייתן  הביטחון  משרד 
הביטחון ]ייתן הוראות[ ישר לרמטכ"ל בלי כל חציצה. זוהי תפיסתי ואני עומד 
עליה גם עכשיו. אינני יודע אם נבוא להחליט לגבי תוכנית זו, אך ברור לי שאת 
העמוד השני9 )סעיפים 4, 5, 6( צריך לגנוז, והסעיפים בעמוד הראשון צריכים 

לתקן. הם אינם לפי תפיסתי.
עניין  קלים.  מאוד  יהיו  לא  אולי  וגלויים,  ברורים  מאוד  דברים  פה  אומר 
עניין אכזרי מאוד, לא כל שכן במלחמה. אמרתי בתחילת הבירור:  הוא  הצבא 
ובאיזה איש  ניגשים, באיזה תפקיד אנחנו מטפלים  יהיה ברור לנו למה אנחנו 
אנחנו מטפלים, הממלא תפקיד זה. במהלך הבירור היו חברים, מאלה שהופיעו 
לפנינו, מכולם למדתי הרבה מאוד. כמעט כולם דיברו בכנות. אחד דיבר באי 
כנות מובהקת. נפגעתי מאוד מההערכות החיוביות לפעולתו של בן–גוריון, כאשר 
אנשים מרכזיים בעבודת הארגון ובעבודת ה"הגנה" ובעבודת הצבא אומרים לי, 
שעבודת בן–גוריון הייתה חשובה, או אפילו חשובה מאוד - נפגעתי בקרב לב.10

לא הייתי בארץ שלושה–עשר חודשים, וכאשר חזרתי מצאתי כמה מהפכות. 
המהפכה המזעזעת ביותר, ההוממת ביותר, הייתה בשטח הצבא. הכרתי שטח זה 
היטב, הייתי בתוך תוכו, כאילו ניהלתי אותו.11 הייתי מאוד מאוד קרוב לו בזמן 
כהונתו של הרמ"א האחרון דר' סנה,12 ואני מצאתי מהפכה, שלא האמנתי שזה 

אפשרי. דבר שצריך לקחת שנים אצל עמים, לקח אצלנו חודשים.13
יש שתי שאלות: מה חולל המהפכה, מי חולל המהפכה. מה - האפשרויות 

של נוסח מסקנות הוועדה.  9
על פניהם נראים דברי מ"ש אלה תמוהים, וכמתחוור בהמשך דבריו הם עומדים בסתירה גמורה   10
להערכתו את ב"ג. קשה להניח שחלו שיבושים בתרשומת הפרוטוקול, והדעת נותנת כי מ"ש 
התכוון לכך שהגדרת פועלו של ב"ג כ"חשוב" או "חשוב מאוד" ממעיטה מדמותו ואין בה די 

לאיפיון פועלו החריג היסטורית.
בתקופת שהייתו של ב"ג בארה"ב מיולי 1941 עד אוקטובר 1942, היה מ"ש המנהיג הבכיר של   11
היישוב המאורגן. כראש המחלקה המדינית של הסוה"י עמד בראש ועדת הביטחון היישובית, 
ארה"ב  בבריטניה,  ב"ג  שהיית  בחודשי  גם  כך  ה"ההגנה".  של  הפוליטית  ההנהגה  שהיתה 
וצרפת ב–1945 וב–1946, לרבות בימי מעצר מ"ש בלטרון ביוני-נובמבר 1946, אז מינה את 

זאב שפר לרמ"א במקום משה סנה, שנמלט מן הארץ לפריס.
משה סנה )1972-1909(. יליד פולין. עלה ב–1940. רופא ועיתונאי. חבר המיפקדה הארצית   12
של ה"הגנה" מ–1940, רמ"א 1946-1941. חבר הנה"ס 1947-1945. לימים ח"כ מטעם מפ"ם, 

אחר כך מטעם מק"י.
על פועלו זה של ב"ג החל משלהי 1947 ר' מאיר אביזוהר ואבי בראלי, עכשיו או לעולם לא,   13

עמ' 32 ואילך; בר–זוהר/בן–גוריון, עמ' 666-645.
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הצבא הוא מכונה אכזרית. אין סובלים דברים כאלה: "למה לך זאת, תהיה גם 
אתה אכזרי. למה לך לקחת בן אדם עם איזה פגם, אם אתה יכול לקחת אנשים 

בלי פגם?"
זה עניין אכזרי. המלחמה איננה יכולה לחכות. המלחמה איננה יכולה לסבול 
להיות  מוכרחה  ההכרעה  ולעיתים  הכרעה,  להיות  צריכה  כאלה.  דברים  מפני 
חריפה וקשה. אנחנו צריכים לבנות את המכונה על איש אחד שייקח לו עוזרים. 
אנחנו מרכיבים לו אורגן של הממשלה. במידת האפשרות ידריך אותו, יגביל אותו 

על ידי התייעצות, יכוון אותו במידת האפשרות. אין לנו ברירה אחרת.

הדיון נמשך ארוכות. במהלכו הציע מ"ש למנות ועדה ליד שר הביטחון ולבקש ממנו 
לחזור בו מהתפטרותו. לבסוף נתקבלו ההחלטות הבאות:

ב-6:2 קולות הוחלט לדרוש מראש הממשלה שיקבל לידיו את תיק הביטחון.
ב-6 קולות )4 נמנעו( הוחלט לבחור ועדת שרים לענייני הביטחון.

ב-4:4 קולות הוחלט לא לקבוע בשלב זה הרכב הוועדה והיקפה.

דעות עצמאיות, באופן יותר פשוט אומר: לא קלים לבן–גוריון. זה אינו עניין 
שהוא מכניס, כמו שקוראים ביהודית, "יוצר משרתים".16 אני מציע לקבל את 
זאת. אני מאוד מקווה, מייחל, שתימצא הדרך לשמור על ישראל גלילי לעבודה.
אני אומר זאת קודם כל בשביל העבודה. באופן אישי אני אומר: בשביל גלילי.
אבל זה אינו צריך לעניין את הממשלה. באופן אישי אומר גם בשביל בן–גוריון. 
איש אינו יכול לפסוק כאן, כי השאלה היא שאלת יחסים בין אנשים ואינני יודע 
אם זה אפשר לתקן. צריך לעשות מאמץ, לדרוש מאמץ לתקן אותם, אבל ייתכן 
שישנו מצב כזה שזה בלתי אפשרי - אז זה בלתי אפשרי. לי היה מפקד גרמני17 
במלחמת העולם הראשונה אשר היה אומר: "אם ישנם חיכוכים בין שני קצינים, 
אין לי פנאי בזמן המלחמה לברר מי מהם צודק. כל אחד צודק לפי תפיסתו הוא. 
ואני מעוניין להעמיד את שני הקצינים כל אחד במקום המתאים לו, ושבו הוא 
יכול להביא התועלת המקסימלית". בשביל ההיסטוריה אפשר לחקור מי אשם, מי 
צודק, אבל כשהעניין הוא להמשך במלחמה, אי אפשר לאבד זמן על חקירות. אם 

זה בלתי אפשרי - זה בלתי אפשרי. עניין המלחמה הוא עניין אכזרי מאוד.
כאשר נפגשתי בפעם הראשונה עם מיקי מרקוס המנוח,18 והצעתי לו לנסוע 
לארץ, הוא אמר: אני מוכן לנסוע בהודעה של 24 שעות, אבל אני צריך להגיד 
לך, שאינני מספר אחד. אני אומר על עצמי שהנני מספר שניים מצויין, בשום 
פנים לא מספר אחד. לכם נחוץ מספר אחד. אמרתי לו: איפה אקח את מספר אחד? 
הוא אמר: אין יהודי שיכול להיות מספר אחד, אבל יש גוי,19 והוא ילך. שאלתיו 
והביא  וכאשר נתברר שהוא בסן פרנציסקו טס שלמה שמיר לשם  הגוי,  איפה 
את הסכמת הגוי לצאת לארץ–ישראל, אלא הגוי היתנה תנאי קטן, שה"סטייט 
דפרטמנט" יאשר את נסיעתו. בינתיים רציתי לדעת מה חושבים אחרים על הגוי 
מסוים  מרקוס שבעניין  על  אמר  הילדרינג  הילדרינג,  עם  דיברתי  מרקוס.  ועל 
הוא מספר אחד מצוין. קודם כל בענייני ארגון. על הגנרל הגוי אמר שהוא חייל 
מצוין, חייל ממדרגה ראשונה, אבל יש עליו פגם קטן. פעם סולק מפיקוד, אומנם 
לא באשמתו, כי אם באשמת המפקד, שייתכן שהאינטליג'נס הכשיל אותו, אך 

יידיש: יותר מדי משרתים.  16
"מפקד גרמני" - אוברסטלויטננט רודולף שירהולץ. ר' עליו בספרו של מ"ש, נתראה ואולי לא.  17

יהודי אמריקאי. במל"ע-2 שירת  קצין צבא   .)1948-1902( סטון"(  )"מיקי  דיוויד מרקוס   18
הציוני  לרעיון  התקרב  שם  הכבושה,  בגרמניה  ואח"כ  השקט  והאוקיינוס  צרפת  בחזיתות 
כשעמד על זוועות השואה. גויס ל"הגנה" ובא לא"י בינואר 1948 ובסוף מאי מונה ע"י ב"ג 

למפקד חזית י-ם. נורה בשוגג ב–10.6.1948 ע"י זקיף בפאתי מחנה פלמ"ח באבו גוש.
ביומנו מ–30.12.1947, רשם ב"ג דברים ששמע מפי מ"ש, שבאותו יום הגיע ארצה מארה"ב.   19
בין השאר דיווח מ"ש על מגעיו עם מרקוס, סיפר כי מרקוס הציע לגייס כמפקד את "גנרל 

רלף סמית" והוסיף פרטים על השתלשלות הפרשה )יומן המלחמה א, עמ' 86(.
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קיבלתי טלגרמה מטריגווה לי, המוסרת את החלטת מועצת הביטחון,2 ועניתי 
לו בטלגרמה שכבר הודעתי על הסכמתנו.3 יחד עם זאת, ציינתי שהבוקר עברו 
כוחות מצריים להתקפה. בדרום התקדמו הבוקר שני טורים משוריינים ויחידה של 
רגלים לעבר באר טוביה, ואמרתי לו שכוחותינו עומדים הכן לפעולה נמרצת, 
אבל הממשלה הזמנית מעוניינת שלא יגיע לכך. יו"ר מועצת הביטחון מנואילסקי4 
זה  על  ישראל.  נציג ממשלת  מזמין לשולחן את  פרוצדורלי שהוא  באופן  פסק 
התלקח ויכוח, ויכוח חריף, ואנחנו יצאנו בשלום מויכוח זה. יצאנו בשלום כי 
חמישה נציגים הצביעו נגד, שאר השישה לא הצביעו, כי לא היה צורך להצביע 
בעד. האנשים שלנו מרוצים מהתוצאות. נקבע נוהג, והוא מובטח לחודשיים על 
רוסיה  נציג  ידי  ועל  החודש,  הביטחון  מועצת  יו"ר  שהוא  אוקראינה  נציג  ידי 

שיכהן בתפקיד זה בחודש הבא. אחר כך קשה יהיה להפוך נוהג שהתגבש.
דבר שני היה קבלת ההחלטה האומרת: "לאחר עיון במברק של המתווך פונה 
מועצת הביטחון אל הצדדים הנוגעים בדבר ודורשת מהם להמשיך את ההפוגה 
שהוחלט עליה". באנץ' אמר לי, שכפי שהוא הבין בטלפון ההחלטה על סנקציות 
תהיה לחוד ויש לחכות שהיום תתקבל ההחלטה. מה כאן המשחק אינני יודע. אם 
אנגליה באמת ובתמים מתכוונת להפוגה, פירוש הדבר שהערבים נשמטו מידם. 
אנגליה  או  למלחמה,  לחזור  במצרים,  בייחוד  פנימיים,  שיקולים  מיני  כל  ויש 

פשוט התכוונה להמציא לעצמה אליבי.
היום הייתי בהתייעצות בין ראש הממשלה ושר הביטחון ובין ראש אגף המיבצעים, 
ושם נקבע שהערב תתחלנה פעולות מלבד הפעולה נגד הטור המצרי. המצב הוא 
שאם אנחנו לא ננקוט יוזמה, מצבנו עלול להיות בכי רע בכמה חזיתות, וכדי למנוע 
בעד כל מיני מפלות הכרחיות פעולות יזומות מצידנו. טילגרפנו לאבן והכינונו 
אותו לכך.5 הוא יצטרך להסביר זאת לאחר שיתברר שאנחנו בעד הפוגה, הצבא 
שכנגד נקט בפעולות נגד ההפוגה, ונוצר מצב בלתי אפשרי מבחינה אסטרטגית, 

הצעתי לו לעיין במסכת ברכות - "הבא להורגך השכם להרגו".
וחמישה  שמונים  יהיו שם  הצופים.  הר  פירוז  בעניין  ההסדר  נגמר  בינתיים 
]מקלעים[ במידה מספיקה.  וְּבֶרנים  רובים, אקדחים  שוטרים מצויידים כהלכה, 
כנגד זה, בית החולים על שם אוגוסטה ויקטוריה יתפרז גם הוא, ויהיו בו ארבעים 
אל  לירות  לא  התחייבו  הצדדים  ושני  או"ם  שומרי  גם  הגיעו  ערבים.  שוטרים 

המקום הזה ולא לירות מהמקום הזה.

מועבי"ט דנה ב–7.7.1948 בפניית המתווך להארכת ההפוגה והחליטה לשגר לצדדים המעורבים   2
פנייה דחופה לקבל עקרונית את הארכת ההפוגה לתקופה שתיקבע בהתייעצות עם המתווך.

מברק התשובה של מ"ש, ר' תלחמ"י 1, מס' 291.  3
דמיטרי ַמנּואילסקי )1959-1883(. נציג אוקראינה באו"ם. נשיא מועבי"ט ביולי 1948.  4

ר' תלחמ"י 1, מס' 295.  5
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הכרחיות פעולות צבאיות יזומות

סעיף א': המשא ומתן עם המתווך

השר מ. שרתוק:  הבוקר התקשרתי עם חיפה ודיברתי עם מר באנץ' ואחר כך עם 
הרוזן. הם הודיעו לי, שקיבלו תשובה מהערבים לא באותה הצורה שחיכו לה. ברור 
שהערבים דוחים את חידוש ההפוגה. יש להבין שדוחים גם את הארּכה לשלושה 
ימים. אשר לירושלים - תשובתם אינה ממין השאלה, אלא יש להבין שהם מוכנים 
לפירוז העיר העתיקה, ובנוגע לחיפה הם אמרו דבר אשר אינו מניח מקום להסכם. 
ירושלים  פירוז  שאלת  מהארץ.  להסתלק  לאנשיו  הוראה  נותן  שהוא  אמר  הרוזן 

נשארה כנראה לעיון עד שבת בבוקר ומר רידמן ימסור לנו מה שיהיה למסור.
ראיתי אחר כך את מר רידמן והוא הביא לי נוסח ההודעה של הרוזן המוסר 
את תשובתו ואת תשובת הערבים. הוא הביא לי גם את הטלגרמה שהרוזן קיבל 
מאסקרטה. זה מיסמך מעניין. אומנם זה איננו מיסמך במובן הצר של המילה, אלא 

זהו סיכום ממה שאסקרטה שמע בעל–פה.
לאור  ההפוגה  הארכת  נגד  אל"ף,  כך:  לסכם  יש  הערבים[  ]של  עמדתם 
הניסיון של ארבעת השבועות האחרונים, ועל זאת יגישו תזכיר מיוחד, מפורט, 
וממנו יוכלו ללמוד שאנחנו הפרנו את ההפוגה. ודאי יופיע בו עניין "אלטלנה". 
מניה–וביה הופיע בתוך אותה הטלגרמה, שהערבים טוענים שיהודים התנפלו על 
שלושה כפרים בגליל על לא דבר. הם אינם אומרים מילה על הארּכה לשלושה 
ימים. אשר לירושלים, שם אצלם פרשה ארוכה. עיקר ההודעה מוקדשת לירושלים 
והם מניחים שירושלים קדושה לכל הדתות, קודש מכל קודש היא העיר העתיקה. 
הערבים נאמנים לשמירה על המקומות הקדושים, הם מוכנים לתת ללכת להתפלל. 
אם היהודים יפגעו בעיר העתיקה - היהודים יהיו אשמים בחילול הקודש, ופירוז 
פירושו שרוצים להמשיך להפגיז את ירושלים כולה. אם נשיב ]אש[ בעיר העתיקה 

אנחנו צריכים להיות האשמים בהפרת ההסכם - זהו הדבר.
רידמן מסר בקשר לנסיעת הרוזן לקהיר ותיקן הידיעות הקודמות. הרוזן נתן 
קודם הוראה לאסקרטה לברר אם בכלל יש מה לדבר על פירוז ירושלים כולה. 
הוא מסר את זאת בטלפון ואסקרטה השיב שעל העיר כולה אין מה לדבר. הם 
]הערבים[ מוכנים לדבר על העיר העתיקה, ואם יש לדבר על זאת הוא ייסע בשבת 

בבוקר לקהיר. פירוש הדבר שאם הם יאמרו לאו, אין על מה לדבר.

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיף א'.   1
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המשך ההפוגה או חידוש הקרבות?

הקדמת משה שרת1

ונדחה משום דחיפותן היתרה  הויכוח עם המתווך על הצעותיו המדיניות נבלם 
להפוגה  שנקבעו  השבועות,  ארבעת  תקופת  תום  לקראת  ההפוגה.  בעיות  של 
נוסף  לירח  חידושה  על  הצדדים  עם  ומתן  במשא  ברנדוט  הרוזן  פתח  בתחילה, 
וכרך בפנייתו הצעה לפירוז העיר ירושלים. עם התקרב המועד לסיום ההפוגה 
הראשונה - 9 ביולי - גברה הוודאות כי הצד הערבי יבחר בחידוש הקרבות. ידו 
של המלך עבדאללה, שהפציר בשליטי ערב אחרים להסכים להארכת ההפוגה, 
את  לספק  דאגתם  שכל  ובסוריה,  במצרים  השלטון  ראשי  התחתונה.  על  היתה 
היצרים המשולהבים של המוניהם, הכריעו את הכף למלחמה. אכן, היו גם מפקדי 
צבא שעדיין קיוו להכריע את ישראל בשדה קרב, אבל עד היום האחרון היתה 
משרד  לבין  המתווך  בין  ומתן  המשא  נמשך  ובינתיים  ועומדת  תלויה  השאלה 
החוץ הישראלי, בהנחה שההפוגה תוארך. עמדתה העקרונית של הממשלה הזמנית 
היתה בעד המשך ההפוגה, אבל היא נאלצה להיכנס בדין ודברים עם המתווך על 
כמה מתנאיה, בייחוד על אלה שנגעו להמשך העלייה במשטר ההפוגה ולסידורי 

הביטחון המיוחדים בירושלים, שהיו כרוכים בתוכנית פירוז עיר הקודש.

* * *

שר החוץ מ. שרתוק:2  ישיבת המועצה האחרונה נתקיימה ביום ב' בערב ]5 ביולי[ 
ובה אושרה הצעת הממשלה בדבר קווי התשובה להצעותיו היסודיות של המתווך 
מטעם האו"ם הרוזן ברנדוט. למחרת נמסרה התשובה הזאת מנוסחת בכתב לידי 
המתווך וכתב התשובה נפרסם בעיתונות. המתווך ענה על התשובה בכתב ותשובתו 

תחייב את תשובתנו אליו.
הבעיות  על  דעות  חילופי  של  מסלול  לפי  להתפתח  הוסיפו  לא  העניינים  אך 
המדיניות הגדולות של מדינת ישראל ושל ארץ–ישראל כולה, כי בינתיים הועמד על 

הקדמה זו להבנת הרקע ההיסטורי של נאומו במועצת המדינה הזמנית ב–8.7.1948, כתב מ"ש   1
בההדירו את ספרו בשער האומות, שם כלל נאום זה )עמ' 263-257(.

נאום מ"ש מועתק כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית, סעיף א': הודעת שר   2
החוץ.

מבריה"מ,  נשק  לקבל  סיכויים  בדבר  לוין  י"מ  השר  לשאלת  קצר.  דיון  התנהל  להלן 
השיב מ"ש:

על  וחשבון  דין  מוסר  אני  לזמן  מזמן   - לסיכויים  בנוגע  שרתוק:   מ.  השר 
סבור  שאני  בוושינגטון,  שלנו  לאיש  טילגרפתי  היום  מקבל.  שאני  הידיעות 
שדחיית ההפוגה על ידי הערבים והסכמתנו–אנו להפוגה - יוצרות אפשרויות 
חדשות, וזוהי הוראה לעורר שאלת שינוי האמברגו לטובתנו, ועליו לעשות כל 

המאמצים. טלגרמה זו הלכה.
]מצ'כוסלובקיה[. כבר  הזמן  כל  נשק  אנחנו מקבלים  רוסיה -  אשר לעזרת 
חודשים ]ש[פנינו לרוסיה ומבקשים עזרה ישירה - לעת עתה העניין לא הסתדר. 
התשובה האחרונה היתה: כיוון שיש הפוגה, הם אינם יכולים להיכנס לדיון על 
מכירת אוירונים צבאיים. אני טילגרפתי ]לאפשטיין בוושינגטון[, שאני מתפלא 
שחברינו קיבלו תשובה זו, שאין זה סותר כלל שאנחנו בזמן זה רוצים לקנות נשק 
להכין את עצמנו ואת צבאנו, מלבד מה שההפוגה עלולה להיפסק כל רגע. קיבלנו 

תשובה שהעבירו את הערותינו למוסקבה.
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שאין זה פירוש נכון של תנאי ההפוגה לומר, שהם כוללים חידוש הספקת המים 
לירושלים. המתווך נקט עמדה מנוגדת לכך.

מלבד שאלת ההפוגה בארץ כולה, עמדו לדיון כמה שאלות הנוגעות להצעות 
לירושלים.  מחיפה  הברזל  מסילת  בי"ת,  ירושלים.  אל"ף,  המתווך:  של  הפירוז 
גימ"ל, שטח הנמל בחיפה. דל"ת, בתי הזיקוק בחיפה. כל עצם ועצם ונימוקו עמו. 

על כל אחד ואחד היה דיון ובו נקבעה עמדתנו הברורה.
ביחס לעיר ירושלים: אל"ף, הודענו שאנו מוכנים לדון בהצעת פירוזה, ולא 
נתנו עדיין את תשובתנו הסופית בשאלה זו. ביררנו בינתיים את תנאי הפירוז, 
הצבאיים  הכוחות  לפירוק  היא  שהכוונה  נקבע,  למדי.  ברורה  בנוסחה  שנקבעו 
היהודים והערבים, או ביטולם או סילוקם מן העיר העתיקה. אנו הודענו שלא 
יוצאו ולא יסולקו יהודי ירושלים המגויסים ומזוינים כיום להגנתה. אך הכוונה היא 
שתוך תקופת הפירוז, וזו צריכה להיות תקופה מסוימת מוגבלת בזמן, לא יפעל 
כוח יהודי ולא כוח ערבי בתחומי העיר ירושלים, והכוונה תהיה לעיר ירושלים 
בינלאומי  צבאי  כוח  העיר  בתחומי  יפעל  הזאת  שבתקופה  נקבע  בי"ת,  כולה. 
להגנתה, לשמירת הביטחון בה. גימ"ל, נקבע שגם בזמן פירוזה תפעל בירושלים 
דל"ת,  הערביים.  באזורים  ערבית  ומשטרה  היהודיים  באזורים  יהודית  משטרה 
נקבע שבתקופת הפירוז לא יתערבו השלטונות הצבאיים הבינלאומיים התערבות 
כלשהי במינהל העיר, ולגבי מינהל העיר והשליטה הממשית על חלקיה השונים 
יישמר הסטטוס קוו, זאת אומרת, היהודים יוסיפו להחזיק בכל אותם חלקי העיר 
שהם מחזיקים בהם כיום בלי כל שינוי בתקופת הפירוז. ה"א, נקבע שכל עניין 
הפירוז איננו חורץ מראש את מעמדה של ירושלים לעתיד לבוא ואת פתרונה 
הסופי של בעיית ירושלים, ושממשלת ישראל שומרת את כל זכויותיה ואת כל 
תביעותיה לגבי הפתרון הסופי. ו"ו, נקבע שכתום תקופת הפירוז רשאים הכוחות 
הצבאיים של ישראל להחזיר את המצב לקדמותו מבחינה צבאית, כפי שהיה ערב 

התחלת הפירוז.
אלה הם התנאים שנקבעו מתוך בירור ונרשמו בלי שתבוא לעת עתה הסכמה של 
ממשלת ישראל על הפירוז כשלעצמו. אך הממשלה הסכימה, שבמקרה שהצד שכנגד 
לא יסכים להאריך את ההפוגה בארץ כולה, תהא הממשלה הזמנית לישראל מוכנה, 
במידה שהדבר תלוי בה, להאריך את הפוגת האש בירושלים כדי לאפשר המשך המשא 

ומתן על פירוזה, ואחר כך את הגשמת ההסכם על הפירוז, אם יושג הסכם כזה.
יתר על כן, לגבי הארץ כולה החליטה הממשלה הזמנית להיענות לבקשתו של 
המתווך, שאם לא יוסכם על הארכת ההפוגה לתקופה מסוימת - והמדובר היה על 
30 יום - תהיה הממשלה הזמנית מוכנה להסכים להארכת ההפוגה ל–3 ימים, כדי 
לאפשר תוך שלושת הימים האלה, זאת אומרת יום ו', שבת ויום א', את הוצאת 

הפרק עניין ההפוגה בכל הדחיפות ובכל החריפות. הממשלה דנה על שאלה זו פעמים 
בפגישתנו  המתווך  לידיעת  נמסרו  המסקנות  מסוימות.  למסקנות  והגיעה  אחדות 
איתו אתמול.3 נדברנו איתו, שמועד הפרסום של עמדותינו לגבי השאלות הכרוכות 
בחידושה של ההפוגה יהיה היום בשעה ארבע אחר הצהריים, ואכן נמסרו הדברים 
לפרסום בארבע אחר הצהרים וגם הוא מסר לפרסום את סיכום עמדתנו ואת סיכום 

העמדה הערבית. יש להניח, שגם הערבים פירסמו מה שפירסמו.
בשאלת הארכת ההפוגה כשלעצמה על פני כל הארץ הייתה עמדת הממשלה 
הזמנית חיובית. הממשלה החליטה להודיע למתווך שהיא מוכנה להארכת ההפוגה, 
ובמשא ומתן בעל–פה שהיה לנו נקבע שההפוגה תוארך - אם גם הצד שכנגד יסכים 

לכך - לשלושים יום החל מיום ו' שעה עשר לפי שעון ישראל, זאת אומרת מחר.
היו שתי שאלות שהעיקו עלינו בייחוד לרגל תנאי ההפוגה, או לרגל אי–מילוי 
תנאי ההפוגה. הראשונה הייתה שאלת העלייה והשנייה שאלה הנוגעת במיוחד 
רואים  שאיננו  הודענו  העלייה  בשאלת  לירושלים.  המים  אספקת  לירושלים: 
אפשרות להמשיך באותו משטר, הכופה הסגר במחנות על עולים בגיל גיוס, דבר 
שלא ייתכן משום בחינה אנושית. לאחר משא ומתן קצר הסכים המתווך לבטל 
את ההגבלה הזאת ולאפשר לנו להביא אנשים בגיל גיוס, אותם האנשים שהוא 
יחשוב שמותר לנו להביא לפי ההגבלה הידועה כדי שיהיו חופשיים בארץ, ואנו 
נקבע שיטה מסוימת של בדיקה ניסיונית מזמן לזמן, המבטיחה שאנשים אלה אינם 
מתגייסים לצבא. זהו תנאי מתנאי ההפוגה - באופן שאותם האנשים שהוכנסו 

למחנות יצאו מחר לחופשי, בין אם תוארך בין אם לא תוארך.
בדבר,  הנוגעים  הערבים  שהשלטונות  כזה,  הוא  המצב  השנייה  השאלה  לגבי 
]השאיבה[  תחנת  על  חולשת  עבר–הירדן  באשר   - ועיראק  עבר–הירדן  שלטונות 
לטרון ועיראק חולשת על מקור המים בראש העין - לא איפשרו את הזרמת המים 
לירושלים. המתווך הודיע כמה פעמים לממשלות אלה ולשלטונות הצבאיים, שהוא 
רואה בזה הפרת ההפוגה, אך הדבר לא סודר. סוף דבר שהמתווך הסכים להצעתנו 
להודיע על הדברים למועצת הביטחון ושלח אתמול מברק לנשיא מועצת הביטחון בו 
הוא קובע, שבעיכוב הזרמת המים לירושלים יש משום הפרת ההפוגה, והוא מבקש 

שמועצת הביטחון תשמיע בעניין זה דברים ברורים בקשר לחידושה של ההפוגה.
רצוני להוסיף: ידוע לנו ממקורות מוסמכים, שאין דיוקם מוטל בשמץ ספק, 
שעמדתה של ממשלת עבר–הירדן בשאלת הזרמת המים נקבעה על פי חוות דעתו, 
או על כל פנים נסתייעה בחוות דעתו של הנציג הבריטי בעבר–הירדן,4 שמצא 

תרשומת שיחת מ"ש עם ברנדוט ב–7.7.1948 )אנגלית(, מובאת ב תלחמ"י 1 מס' 289.  3
סר אלק קירקברייד. מושל מחוז הגליל בא"י 1939-1927. נציג תושב בעבה"י 1946-1939   4

ואח"כ שגריר שם עד 1951.
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הלילה והוא הבטיח להודיעה לנו בבוקר. בבוקר נמסרה לנו תשובת הערבים, קודם 
בשיחה טלפונית מחיפה בינו ובין משרד החוץ ואחר כך בכתב. במסירה הראשונה 
נאמר: אל"ף, שהערבים דוחים את הארכת ההפוגה. בי"ת, שהם דוחים כנראה גם 
את ההארכה הקצרה של שלושה ימים. גימ"ל, שהם אינם נותנים תשובה ישירה 
להצעת פירוז העיר ירושלים, אבל יש לפרש את תשובתם כאומרת שהם מוכנים 
להסכים לפירוז העיר העתיקה בלבד. המתווך הוסיף, שהוא מודיע מיד את הדברים 
למועצת הביטחון, וכשלעצמו יתרכז עכשיו בבירור ההצעה שלו בדבר פירוזה של 
ירושלים, אם לא יקבל הוראות אחרות. אחר כך הוסבר לנו שהוא ינסה לברר אם 
בכלל מוכנים הערבים לתת הסכמה עקרונית לפירוז ואז ייכנס למשא ומתן איתם 

על הפרטים. אם לא, הרי יש לראות את הדבר כנכשל לפי שעה.
מתוך החומר שהומצא לנו אחר כך בכתב ושיש בו סיכום מסוים, כנראה לא 
מלא, של תשובת הערבים - באשר הם הבטיחו להמציא את תשובתם המנוסחת 
בכתב רק מחר - אפשר ללמוד משהו על גישת הערבים לעניין. טענת הערבים 
היא שהם אינם רואים אפשרות לעצמם להאריך את ההפוגה נוכח הניסיון שהיה 
להם בארבעת השבועות האחרונים. יש להסיק מזה, שהערבים ינסו להצדיק את 
הפרתם או הפסקתם את ההפוגה על ידי כל מיני חטאים שלנו כביכול בהפרת 
כרימון  כי ארבעה שבועות אלה מלאים  אם  ההפוגה במשך ארבעת השבועות, 
מקרים של הפרת הפוגה בידי הערבים, הפרות קלות והפרות חמורות וגם חמורות 

מאוד, שגרמו לקורבנות אדם בכל חלקי הארץ לרבות ירושלים.
למתווך,  שנתנו  בתשובה  מסבירים  הערבים  הרי  ירושלים,  לשאלת  אשר 
שקדושת ירושלים מצומצמת בעצם בתחומה של העיר העתיקה. העיר העתיקה 
נמצאת תחת שלטונם, וחזקה עליהם שֵידעו להגן ולשמור על המקומות הקדושים. 
וזה בשעה שעד היום לא  הם יתנו לכל דורש לגשת למקומות הקדושים לו - 
רק  וישנה  בכלל,  וליהודים  ירושלים  ליהודי  המערבי  לכותל  גישה  נתאפשרה 
הודעת מפקד "הלגיון" בעיר העתיקה, שאומנם, עד כמה שהדבר תלוי בו, מוכן 
הוא לפתוח את שערי העיר להולכים לכותל, אך איננו יכול לקבל על עצמו את 
האחריות שצלפים בלתי סדירים לא יפתחו באש על היהודים ליד הכותל, ולכן 
אם הם נכנסים לעיר העתיקה, נכנסים על אחריותם ולא על אחריותו. בתשובתם 
אומרים הם שעכשיו יש לסמוך עליהם בכל אלה, אך אם היהודים יתקיפו את 
העיר העתיקה, הרי הם יתחייבו בחילול הקודש ובהפרת השלום בעיר העתיקה. 
על כן אין לראות שהם מוכנים להסכים אפילו לפירוז העיר העתיקה, אלא רוצים 
הם כנראה, שהאומות המאוחדות יסמכו עליהם שהם ֵידעו לשמור על אותו שטח 

ועל המקומות הקדושים הנמצאים בו.
בזה נסתיימה לפי שעה פרשת המשא ומתן בינינו לבין המתווך בקשר לשאלות 

המשקיפים והמפקחים של או"ם ממקומותיהם ומעמדותיהם, כדי שיוכלו להסתלק 
מהמקומות האלה בשלום ולא תוך סיכון חייהם.

אשר להצעות פירוז אחרות - הודענו שאנו מתנגדים לכל פירוז–שהוא של 
מסילת הברזל בין חיפה לירושלים במידה שהיא עוברת בתחום ישראל. לעומת 
זה, אם יש צורך לאו"ם להביא אספקה לירושלים - הן בשביל האוכלוסייה והן 
ובטוח לרכבות  חופשי  מוכנים לאפשר מעבר  נהיה  הבינלאומי -  הכוח  בשביל 
ולשיירות בדרכים, שיסיעו אספקה תחת דגל או"ם ובחסות או"ם על פני השטה 
שלנו בלי שהדבר יגרום לאיזה פירוז שהוא. המתווך הודיע, שהוא מסתפק בזה 

לחלוטין ושלא הייתה כוונתו ליותר מזה.
אני רוצה להוסיף, שאחד מתנאי הפירוז כשלעצמו הוא שאנחנו רשאים להוביל 
כל אספקה, חוץ מחומרי מלחמה, בדרכים העוברות על פני השטח שהוא תחת 
שליטתנו כיום, ושיש בכלל להבטיח לירושלים בתקופת הפירוז אספקת מזון, 
הגבלת  כל  בלי  צבאי,  לשימוש  מיועדים  אחרים שאינם  חיוניים  וחומרים  דלק 
הכמות ולא לפי העיקרון שנקבע בזמן ההפוגה, שיש לשמור על מיכסה מסוימת 

שלא יוטב ולא יורע מצבנו מכפי שהיה קודם.
באשר  הנמל,  שטח  לפירוז  אי–הסכמתנו  על  הודענו   - חיפה  לנמל  אשר 
הגמורה  מרשותנו  זה  נמל  שטח  של  מסוימת,  לפחות  הפקעה,  בזה  רואים  אנו 
פירושו  אין  חיפה  נמל  שטח  שפירוז  הסביר,  ברנדוט  הרוזן  אמנם  והחופשית. 
הפקעת הנמל מריבונותה של ישראל ואין פירושו שינוי כלשהו בסדרי עבודת 
הנמל. הנמל נשאר בהנהלת ממשלת ישראל אך שם יימצא צבא בינלאומי ולא 
צבא ישראל, ואין הנמל יכול לשמש להכנסת נשק וחומרי מלחמה. את ההצעה 
לנמל  להיזקק  צורך  ויהיה  תפורז  שירושלים  במקרה  אמרנו:  אך  דחינו,  הזאת 
או"ם,  בשלטון  ירושלים  לאוכלוסיית  המיועדים  המיטענים  פריקת  לשם  חיפה 
נהיה מוכנים לעיין בהסדרים שיאפשרו את פריקתם של מיטענים אלה בתנאים 

של ביטחון בלי שנזדקק לפירוזו של איזה שטח שהוא.
לבסוף הודענו את אי–הסכמתנו הגמורה לפירוזם של בתי הזיקוק, וכל פרשת 
הדיון על הפירוז ליווינו בהסברה, שאם גם מוכנים אנו לעיין באפשרות של הכנסת 
צבא בינלאומי לירושלים, הרי הדבר יהיה מוגבל אך ורק לתחומה של ירושלים 
ובשום פנים לא נסכים לראות איזה צבא–שהוא לא ישראלי בחיפה או באיזה חלק 

אחר של מדינת ישראל ובשטחים הכבושים כיום על ידי ממשלת ישראל.
בזה בערך נסתכם המשא ומתן שלנו עם המתווך אתמול. והדברים נקבעו בכתב. 
תחילה הבטיח המתווך, בבואו אתמול אחר הצהריים למשרד החוץ, להביא לנו כבר 
מוכרח  היה  בבואו  הפירוז, אך  ולגבי  ההפוגה  לגבי הארכת  את תשובת הערבים 
להתנצל, שתשובת הערבים איחרה לבוא ואינה עדיין בפיו. היא הובטחה לו למשך 
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הפעלת בתי הזיקוק

סעיף א': סקירה

השר מ. שרתוק:  לא הוזמן איש למסור לנו דין וחשבון צבאי. אני התעניינתי 
בנעשה לצרכי אני. היו פעולות–נגד מצידנו בדרום. הצלחנו לכבוש את משטרת 
עיראק ְסַוידאן ליד צומת ]כביש[ מג'דל-פלוג'ה, אומנם כבשנו את הכפר. לפי 
זה. במקום אחד גרמנו לאויב אבידות  זה הניסיון הרביעי לכבוש מקום  חשבוני 
קשות - שלושים הרוגים, הרבה פצועים, לקחנו שלל שלושים רובים, תותח קטן 
מייג'ור  ביניהם  לקחנו מספר שבויים,  מכוניות משוריינות.  אחד, שתיים שלוש 
סודאני בן חמישים, אשר התאונן קשה על יחס ממשלתו. מצאו עליו פקודת מיבצע 
ַרס2 בלילה בין השבעה לשמונה ביולי, והוא  שניתנה לו, שמטרתה כיבוש בית ַדַ
ביצע את הפעולה לפנות בוקר. הרגישו בפעולתו בשעה חמש בבוקר. הפקודה 
במקורה  אותה  נעביר   - סכסס  ללייק  במילואה  טלגרפית  אותה  נעביר  בידינו. 

בשפה הערבית וגם תרגומה.
הפעולה אשר הוכנה בצפון לא הוצאה לפועל. אינני יודע מדוע, אך אינני 

מצטער על כך מבחינה מדינית בדיעבד. זה כל אשר אני יודע על המצב בארץ.
שני דברים בנוגע לחזית ממשלות ערב. אסקרטה הודיע לברנדוט, שהערבים 
מוכנים לדון על פירוז ירושלים כולה. לפי זה יש להבין שהרוזן ייסע מחר לקהיר. 
בי"ת, אנחנו יודעים שהמלך עבדאללה פנה לרוזן וביקש אותו שיבקרו באופן 
דחוף בעמאן. לא ידוע מה תשובת הרוזן. לפי הידיעות הקודמות מוכן עבדאללה 
להיאחז בהצעות ברנדוט. יש ידיעות מדאיגות מלינטון ]לונדון[, לפיהן יש רושם 
יש  ולהיפך,  ברנדוט,  של  הקווים  לפי  בערך  ואמריקה  אנגליה  בין  הסכם  של 
ידיעות מאמריקה שהאמריקאים לא יסכימו בשום פנים ואופן לחיפה בינלאומית 

ודברים דומים.
שביתת  הפרת  על  שלי  המברק  לנו, שלאחר שנתקבל  ידוע  סכסס  מלייק 
הנשק על ידי המצרים כונסה ישיבת מועצת הביטחון, וידוע לי שלאחר שהקריאו 
את המברק שלי טען נציג מצרים להד"ם, על המברק שלי אין לסמוך וכולי. 
לתקופה  נכנסים  שאנחנו  היא  הרגשתי  מסקנה.  שום  לידי  באו  שלא  כנראה 
דליקטית מאוד של לא מלחמה ולא שלום ולא הפוגה. בינתיים מנגנון הפיקוח 

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיפים: א', ג' )רה"מ ב"ג נעדר מן הישיבה(.  1
כפר ערבי ליד באר טוביה.  2

ההפוגה והפירוז. המתווך הודיע לנו, שהוא מוציא את המקשרים והמפקחים שלו 
ולשם  איתנו  קשר  לשם  אביב  בתל  מצומצם  אנשים  חבר  ומשאיר  ממקומותיהם 
עמידה על התפתחות העניינים. אך הממונים על פיקוח בעמדות שונות יסולקו גם מן 
השטחים של ישראל וגם מן השטחים של הערבים בארץ–ישראל ובארצות השכנות. 

יישאר, כאמור, חבר אנשים מצומצם בתל אביב ואיש אחד או שניים בירושלים.
אני רוצה להוסיף בהזדמנות זו, שבינתיים נקבע הסדר והוצא לפועל לגבי 
 - היהודי  חלקו  הערבי.  בחלקו  והן  היהודי  בחלקו  הן  צופים,  הר  של  פירוזו 
בתחום האוניברסיטה ובית חולים "הדסה", ובחלקו הערבי - בתחום בית החולים 
האלה  המקומות  שני  בתחומי  הידוע.5  הגרמני  המכון   - אוגוסטה"  "ויקטוריה 
הוחלפו אנשי צבא בשוטרים. יש עכשיו שוטרים יהודים מזוינים באוניברסיטה 
וב"הדסה" ואיתם 20 שוטרי או"ם. ישנם 40 שוטרים ערבים בתחום בית החולים 
"ויקטוריה אוגוסטה" ואיתם 10 שוטרי או"ם. יש לחכות ולראות אם הסדר זה 
השוטרים  כל  להחלפת  להתחייב  עתה  לעת  הסכמנו  לא  אנחנו  לא.  או  יתקיים 

היהודים המזוינים בשוטרי או"ם - כדי לראות איך ייפול הניסיון הזה.
המלחמה  לחידוש  או  הסופי  לגורלה   - ההפוגה  לגורל  הנוגעים  העניינים 
גם  אם  כי  בארץ,  וייווצרו  שנוצרו  העובדות  ידי  על  רק  לא  נחתכים   - בארץ 
בדיונים המתנהלים בעצם השעות האלה בלייק סכסס במועצת הביטחון. הבוקר 
שם  על  שנשלחה  המאוחדות,  האומות  של  הכללי  המזכיר  מן  טלגרמה  קיבלנו 
משרד החוץ של ממשלת ישראל, בה הוא מוסר לידיעתנו את הנוסח של החלטת 
המתווך  הצעת  את  לקבל  הצדדים  משני  במפגיע  הדורשת  הביטחון,  מועצת 
ולהסכים להארכת ההפוגה. בעת ובעונה אחת עם קבלת מברק זה נתקבלו ידיעות 
על חידוש התוקפנות הערבית בדרום הארץ. נתקבלה ידיעה על התקפה חדשה 
ממוכנים  טורים  שני  ידי  על  שבוצעה  שלנו,  העמדות  נגד  המצרי  הצבא  בידי 
ויחידות של חיל הרגלים וגררה אחריה קרב בינינו לבינם. ענינו על מברקו של 
המזכיר הכללי,6 שעוד אתמול הודענו למתווך על הסכמתנו להארכת ההפוגה 
ועל הסכמתנו לדון על פירוז העיר ירושלים, ושהבוקר הודיע לנו המתווך כי 
צבא  בידי  ההתקפה  חידוש  על  ידיעות  הבוקר  נתקבלו  וכבר  מסרבים,  הערבים 
המצרים. כן הודענו, שצבאותינו עומדים הכן בכל החזיתות לפעולה נמרצת, אלא 
שיחד עם זה מעוניינת הזמנית מאוד לדעת מהי ההחלטה שמועצת הביטחון תקבל 

בשעת החירום הנוכחית.

מיתחם בן כ–80 דונם בפסגת הר הזיתים מדרום לאוניברסיטה העברית, שם הקים קיסר גרמניה   5
וילהלם השני בראשית המאה ה–20, על שם רעייתו, כנסייה ואכסניית צליינים, שהפכה לבית 
חולים. במזרח המיתחם הוקם "המכון הגרמני הפרוטסטנטי לארכיאולוגיה בארץ הקודש". בעשור 

הראשון לשלטון המנדט שימש מקום מושבו של הנציב העליון.
ר' תלחמ"י 1, מס' 291.  6
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עליה. בשביל זיו3 וקירשנר4 הייתה ידיעה זו הפתעה גמורה. המנהלים היהודים של 
בתי הזיקוק אומרים שאפשר להפעיל יחידה אחת של בתי הזיקוק ולעבד כמות 
זו. זה ייתן לנו כמות מסוימת של בנזין, כמות מסוימת של נפט וגם נפט גולמי 
לחימום ולהסקה. זה יכול לספק את התצרוכת שלנו בערך לחודש ימים. השאלה 
היא אם עלינו לעשות זאת. כמובן שאנחנו נשלם לחברת הנפט העיראקית את 
תמורת הנפט הגולמי. אם יש מישהו שיכול לחבל במפעל, צריכים כמובן קודם 
לסלק אותם - )השר א. קפלן: קראנו את הישיבה הזאת כדי לשבת עם מר בן–גוריון, 
ילך  ישיבה או כל אחד  נקיים עכשיו  נפל שוב למשכב. השאלה היא אם  אך הוא 
לעבודתו( - )השר י. גרינבוים: אני רוצה לשאול את שר החוץ מר שרתוק, אני מבין 
שאנחנו יכולים להשאיר את הקונסול הבריטי בחיפה, ואנחנו יכולים גם להרחיקו, 

אבל הרי עלינו גם למנות קונסול מצידנו( - זה עומד על הפרק.

סעיף ג': בתי הזיקוק

כי  ברנשטיין  השר  ציין  הממשלה,  בידי  הזיקוק  בתי  הפעלת  חוקיות  בשאלת  בדיון 
את  ולהפעיל  למפעלים  דלק  להעביר  הזיקוק  בתי  הנהלת  את  אילצה  כבר  הממשלה 

המחלקה לייצור חומצה גופריתנית.

סוג אחד של דלק שאין אנחנו  השר מ. שרתוק:  כפי שאני מבין, מדובר על 
זה  שבועות,  לשבעה  מלאי  יש  החשמל  לחברת  למפעלים.  דלק   - בו  עשירים 
אומנם לא כל כך הרבה, ואין אנחנו יודעים מה ילד יום, וכל אשר נעשה צריך 
האנגלים  החוק אשר  בגדר   - בארץ  החוק  בגדר  כל  קודם  החוק,  בגדר  להיות 
הורישו לנו - שאנחנו יכולים לפקוד להוציא לפועל איזו עבודה, ואנחנו נותנים 
פקודה למפעל הנמצא על הטריטוריה של מדינת ישראל להוציא לפועל עבודה 
בהתאם  זה  המשפטי  היועץ  דעת  לפי  המדינה.  של  המלחמה  למאמץ  הנחוצה 
לחוק הבינלאומי - וננהג כך. אין פה הפקעת הבעלות החוקית. אנחנו ניגשים 
למפעל כמו שהוא, איננו משנים בו דבר. אם יש משהו לעשות בקשר עם ענייני 
הביטחון - זה עניין אחר לגמרי. אנחנו נותנים הוראה להנהלה לעשות עבודה 

מסוימת ותו לא.
נכון שיש שאלת עתיד בתי הזיקוק. זו שאלה עדינה ומסובכת, אבל על זאת 

בוועדה לענייני דלק שמינתה  ואיש עסקים בריטי ממקורבי ח"ו, חבר  זיו, תעשיין  ישראל   3
הממשלה הזמנית.

ניקולאי קירשנר, תעשיין ואיש עסקים בריטי ממקורבי ח"ו, יו"ר הפדרציה הציונית בדרום   4
אפריקה. חבר בוועדה לענייני דלק שמינתה הממשלה הזמנית.

והמשקיפים מתפרק. נשאר גרעין קטן של מקשרים בתל אביב. הם אינם יוצאים 
מנוסה  על  אתמול  לי  מסרו  בירושלים.  גם  יישארו  שניים  או  אחד  לקווים. 
מבוהלת שלהם. בעצם אתמול כבר לא יכולנו להסתייע בהם כדי להוכיח את 
על  שדיברנו  שבשעה  כמדומני,  גרינבוים:  י.  )השר   - המצרים  של  התוקפנות 
קיבלנו  אומנם  הגבול.  ברנדוט מהצד השני של  לא שמנו לב מה עשה  ההפוגה 
ירושלים  שלחזית  בעיתונות,  קראתי  עכשיו  משקיפים.  יש  שם  שגם  תשובה 
 - הועברו ממצרים ומסעודיה אנשים וציוד כבד. אנחנו צריכים לברר דבר זה( 
אנחנו איננו שם ואיננו יכולים להיות שם. במשך כל הזמן הגיעו אלינו ידיעות. 
כל הידיעות האלו מסרנו בכתב ובלשון קיטרוג והאשמה לפיקוח. על זאת יש 
ספרות שלמה. על חלק מהדברים האלה הגיב המפקח ויש לנו העתקי המכתבים 
שהוא שלח לצד שכנגד. חלק אולי לא זכה להגבה, חלק המכתבים שלהם זכו 
לתשובת הערבים, וחלק אולי גם לא זכה. יש לנו מכתבים מבונדה, בהם יש רמז 
לתשובת הערבים. נתתי הוראה שאנחנו נחבר תזכיר מפורט בו תהיה רשימה של 
כל חטאי הערבים במידה שהם הגיעו לידיעתנו, וזה יטולגרף ללייק סכסס - 
)השר מ. בנטוב: האם לא היו צריכים לבצע יותר משני מיבצעים אלה?( - לפי 
הרושם שלי לא - )השר מ. בנטוב: מה עכשיו המצב בבתי הזיקוק?( - בחיפה 
נמצא הקונסול הבריטי, והוא פנה למקשר של משרד החוץ בחיפה ושאל אותו 
מה יהיה עתה מצבו - האם ממשלת ישראל תזרוק אותו ממשרתו בבתי הזיקוק? 
לזאת ענה נציג משרד החוץ, שאין לו כל הוראה כזאת מצד ממשלת ישראל: 
"אנחנו סובלים קונסוליה בריטית בחיפה, אך אין זאת אומרת שעל ידי זאת 
הכרנו בקשרים בינינו ובין בריטניה. אם ניווכח שנוכחותך אינה רצויה, ודאי 

ננקוט בצעדים נגדך".
ויזה  לקבלת  הבריטי  לקונסול  להיזקק  אם  זה,  עם  יחד  אותי,  שואלים 
ועניתי שהשאלה איננה אם להיזקק אליו לקבלת הוויזה, אלא אם  לאנגליה, 

לנסוע לאנגליה או לא.
הקונסול הבריטי הזה איווה לו למושב את בתי הזיקוק ושם יש לו שומרים - 
כארבעים איש שומרים עליו, ארבעים גיבורי אנגליה. מסתבר שארבעים שומרים 
אלה הם יותרת מהמשטרה הבריטית. מסתבר שזוהי בחירה מיוחדת, יודעי עברית. 
יש אומרים שכולם בעלי שיער כהה, על מנת שיוכלו לצאת ולבוא בין היהודים. 
נבדוק  לנו רשימת האנשים.  ימציא  אליו שהוא  לפנות  קיבלנו מסקנה שעלינו 
לא  נחליט  בחיפה. אם  להם לשהות  לא להרשות  או  להם  ונחליט אם להרשות 

להרשות להם לשהות בחיפה, יצטרכו לצאת את הארץ.
האנשים שלנו ישבו בחיפה עם מנהלי בתי הזיקוק היהודיים. נתברר שיש כמות 
מסוימת של נפט גולמי. עשרים וחמשת אלפים טון בערך, שעד עכשיו לא ידענו 
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שלט "הסוכנות היהודית" הוחלף ב"ישראל"

סעיף ב': סקירות

השר מ. שרתוק:  החלפת השלט של הסוכנות היהודית ב"ישראל" בלייק סכסס 
היתה, כנראה, מאורע דרמטי למדי שעשה רושם כביר באולם הישיבות. נציגינו 
מובטחים עכשיו שני חודשים במעמדם כנציגי מדינת ישראל.2 אנשים שהקשיבו 
למהלך הישיבה בלייק סכסס מספרים, שהיה נאום של המצרי, שבחלקו האחרון 
הוקדש כולו למחאה נמרצת נגד המעמד החדש הזה והוא חצב להבות אש, שלא 
ייתכן דבר כזה, וכשסיים אמר היושב ראש: "רשות הדיבור לנציג מדינת ישראל".

אני רוצה להתחיל מהבעיה שאנו עומדים בפניה בלייק סכסס. הבירור בלייק סכסס 
סובב על הציר של הצעת ארה"ב. הצעת ארה"ב - אליה וקוץ בה. האליה - שהיא 
ומאיימת  הקרבות,  לחידוש  הערבים  אחריות  את  הערבית,  התוקפנות  את  קובעת 
בסנקציות על הסרבן להבא. הקוץ - שהיא מציעה שביתת נשק לזמן בלתי מוגבל, 
ושביתת נשק לפי התנאים של 29 במאי, זאת אומרת של הרזולוציה הקודמת, ושהיא 
בהמשך  גם  אלא  ברנדוט  של  תיווכו  בהמשך  רק  לא  ההפוגה  המשך  את  קושרת 

פיקוחו על ההפוגה. זאת אומרת, יש להניח לפי אותם פסקי הלכות שכבר קבע.
אקרא את הדין וחשבון שקיבלתי מתמצית ההצעה האמריקנית.

אל"ף, קובעת את סירוב הערבים ואת הסכמת היהודים להמשך שביתת הנשק.
בי"ת, קובעת שיש במצב שנוצר סכנה לשלום לפי סעיף 39. )סעיף 39 הוא 
נותן  הזה  הסעיף  בסכנה לשלום.  7, המטפל  המפורסם  הפרק  ראשון של  סעיף 
סמכות למועצת הביטחון להגדיר את המצב כמצב המהווה סכנה לשלום. ואמריקה 
מציעה למועצת הביטחון לפעול בהתאם לסעיף זה ולהגדיר את המצב, שנוצר 

עכשיו בארץ–ישראל, כמהווה סכנה לשלום(.
גימ"ל, גוזרת הפוגה לפי סעיף 40 על מנת שהמתווך יקבע את המועד, אבל 
לא יאוחר משלושה ימים ממועד קבלת ההחלטה. )סעיף 40 נותן סמכות למועצת 
הביטחון, לאחר שהיא מגדירה מצב ידוע כמהווה סכנה לשלום, לנקוט בצעדים 
כדי למנוע את הסכנה הזאת. בהתאם לסעיף 40 זה מציעה אמריקה לתת פקודה 
להפסקת האש על מנת שהמתווך יקבע את המועד. את המועד הוא צריך לקבוע 

לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת ההחלטה(.

מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה הזמנית, סעיף ב'.  1
שכן בראש מועבי"ט יעמדו בחודשיים אלה נציג אוקראינה ונציג בריה"מ.  2

יהיה משא ומתן בינינו ובין חברות הנפט, בינינו ובין הממשלה הבריטית. היה 
משא ומתן עם הממשלה הבריטית בעניין זה והממשלה הבריטית נוהגת שאינה 
מציעה לנו הצעה. אדרבה, תציע לנו הצעה שתאפשר את פתיחת בתי הזיקוק. 
ידי  על  מיקוח.  כוח  בזאת  לנו  יש  ומתן.  המשא  אוירת  את  להבריא  עלול  זה 
כך אנו נותנים ביטוי ממשי יותר לכוח המיקוח שלנו. יתר על כן, יהיה ברור 
שבתי הזיקוק יכולים לפעול במסגרת הכוחות הטכניים ]שלנו[. זה גם מציג את 
ממשלת עיראק, המונעת את הזרמת הנפט הגולמי, במצב מסוים. זה קלף בידינו 
כלפי אמריקה ואנגליה - אם מישהו אשם שבתי הזיקוק אינם תורמים את חלקם 
לתוכנית קימום אירופה, זו ממשלת עיראק, כי היא בזדון, מתוך שיקולי מדיניות 

שלה במזרח התיכון, מונעת נפט מאירופה. אני בעד מתן ההוראה.

השר א. קפלן:  הממשלה מסכימה לתת הוראה לבתי הזיקוק, להפעיל מתקן של 
בתי הזיקוק לעיבוד הנפט הגולמי המוחסן בחיפה.
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שכנגד, מוכנה הממשלה הזמנית לשקול היענות לקריאה להמשיך את שיתוף 
הפעולה עם המתווך.3

נשק.  שביתת   - ראשון  שלב  שלבים:  שני  ליצור  רוצה  הוא  אומרת,  זאת 
לשביתת נשק אנו מוכנים, שלא יצא שעל ידי דרישות ותנאים אנו מעכבים את 
תיפסק  לתנאים.  מסכימים  שאנו  אומרת  זאת  אין  אבל  האש.  פעולות  הפסקת 
אנו  אלא  מקבלים,  אנו  תנאים  אילו  להתחייב  בלי  התנאים  על  נדון   - האש 

מתחייבים רק לשאת ולתת עם המתווך.
לי נראה, שאיננו יכולים ללכת אפילו בדרך זו בשלב זה, אלא אנו צריכים 
להחמיר קצת יותר. התייעצתי הבוקר עם מר בן–גוריון ונתתי הוראה לאבן, שאם 

לא נאשר אותה, צריך לשלוח הוראה נוספת או אחרת.
השיקול שלי היה כזה, שאנו צריכים מעכשיו להביע התנגדות לדברים אחדים 
בין אם נעשה את ההתנגדות אולטימטיבית ובין אם לא נעשה אותה אולטימטיבית. 
זה עניין העלייה. חשבתי גם על עניין  חשבתי בראש וראשונה על עניין אחד - 
הכנסת הנשק לארץ, אבל לדעתי העניין הראשון חמור מהשני. העניין השני יש לו 
שייכות אורגנית לעניין שביתת נשק יותר מלעניין הראשון. גם קיצוץ בריבונות 
יותר חריף לגבי העניין הראשון. מדוע, לפי דעתי, יש לנקוט כאן עמדה קשה? מפני 
שזו שביתת נשק לזמן בלתי מוגבל. על ידי כך חדל העניין להיות שביתת נשק, אלא 
נהפך לעניין של משטר שבו מתנהלת הארץ ושבו יש קיצוצים מסויימים בריבונות - 
לא בכל. ויש העמדת המתווך במצב של סמכות עליונה - שוב לגבי עניינים ידועים. 
ולכן אמרתי לגבי הדבר הראשון להודיע מיד שאנו מסכימים להפסקת האש, אבל 
לאחר הודעת הצד שכנגד שהוא מקבל. אשר לדבר השני ייאמר, שהארכת שביתת 
הנשק לזמן בלתי מוגבל יוצרת מעצורים קשים מאוד. אין אנו יכולים להסכים לשום 
הגבלה על עלייה, גם מתנגדים אנו לאיסור הכנסת חומרי מלחמה לארץ. יחד עם 
זאת, הוספתי במברק סודי שאם יישאל אם פירוש הדבר שהממשלה הזמנית תדחה 
עליו להתקשר עם  כי  יודיע   - יתקבל  לא  זה  הנשק במקרה שתנאי  את שביתת 

ממשלתו ולמסור לה את השאלה הזאת.4
עוד דבר: בעיתונות פורסמו שני דברים לא נכונים שאמר ברנדוט. הוא אמר 
שהבענו לו אמון ושוב אמר, שאנו הסכמנו שהוא ימשיך בתיווך, ושני הדברים 
אינם נכונים. הדבר השני בכלל אין לו על מה לסמוך. לא הייתה מילה וחצי מילה, 
לא בעל–פה ולא בכתב, שיכול היה לפרש כך חוץ מזה שכמובן נפרדנו בלחיצת יד 
ואיחלתי לו דרך צלחה - )השר הרב י.מ. לוין: הלא כתבנו, שאנו מוכנים להמשיך 

ר' מברק אבן למ"ש, תלחמ"י 1, מס' 321.  3
ר' מברק מ"ש לאבן, שם, מס' 324.  4

דל"ת, אם תבוא מרידה בפקודה, יש לחשוב את המצב כהפרת השלום. )שוב 
לא סכנה, אלא הפרת השלום בכלל המחייב פעולה נוספת לפי פרק 7. פעולה 
נוספת לפי פרק 7 נידונה בסעיפים 43-42-41. הסעיפים הללו דנים על שורה 
סנקציות  יש  כלכלי,  הסגר   - כלכליות  סנקציות  יש  אפשריות:  סנקציות  של 
של  צבא  עוד  אין  אומנם  צבאיות.  סנקציות  יש  יחסים,  ניתוק   - דיפלומטיות 
האומות המאוחדות, אבל יש סעיף המחייב כל אומה להיענות לתביעת מועצת 
הביטחון לשלוח צבא. יש גם סעיף המחייב כל מדינה להחזיק במצב הכן חלק ידוע 
מחיל האויר שלה, כדי להיענות בדחיפות לתביעותיה של מועצת הביטחון. אם זה 

יוצא לפועל או לא, איני יודע(.
להחלטה  בהתאם  המתווך  עם  פעולה  לשתף  לממשלות  קוראת   ה"א, 
מ–29 במאי. )בהתאם לאותה החלטה פנה המזכיר הכללי של האומות המאוחדות 
לכל הממשלות והודיע להן שנתקבלה החלטה כזאת והן חייבות לשתף פעולה, ואז 
החלו הממשלות לקבל כל מיני החלטות. שוויצריה, למשל, החליטה שהיא אוסרת 

יציאה למזרח התיכון על כל גבר מגיל 15 עד 45. וכן עשו ממשלות אחרות(.
ו"ו, פוקדת על הפסקת אש דחופה בירושלים על מנת שוועדת הקונסולים 
תפקח על הגשמתה. )"דחופה", זאת אומרת ברגע שמתקבלת ההחלטה, הפקודה 
לו  מניחים  ואין  המועד  את  לקבוע  למתווך  מניחים  אין  לפועל.  לצאת  צריכה 

שהות, שבה הוא רשאי לקבוע את המועד(.
זי"ן, נותנת הוראה למתווך לפרז את ירושלים.

חי"ת, נותנת הוראה למתווך לפקח על שביתת הנשק בכללותה. )זאת אומרת, 
מחדשת את סמכותו של המפקח לפי העקרונות שהוא קבע(.

ולהחלטה  זו  להחלטה  בהתאם  בתוקפה  תישאר  הנשק  שביתת   טי"ת, 
מ–29 במאי עד שיושג הסדר של שלום.

)השר מ. בנטוב: האם הפירוש הזה אינו אומר, שההפוגה צריכה להיות לפי 
קווי החזית הקודמים?( - אין שום רמז על כך. מתוך שאלותיו הקודמות של אבן 
הבינותי, שאין זו הנחתו. שאלותיו הקודמות היו מיוסדות לא על הנחה זו אלא 
על ההנחה, שזה לפי המצב הצבאי שיהיה בשעת ההחלטה. על זה יש לי שאלה 

מאבן. הוא אומר כך:

 אם נוסח ההחלטה יתקבל ואם אתם אינכם מוכנים לתת את הסכמתכם הגמורה 
ואז  נשק.  ובין שביתת  הפוגה  בין  להבחין  כזו:  תגובה  העניין, אפשרית  לכל 
ייאמר: א( הממשלה מוכנה להיענות לתביעת ההפוגה בארץ כולה ובירושלים 
מיד כשיודיע הצד שכנגד שהוא מוכן לכך; ב( אם ההפוגה תתקבל על ידי הצד 
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ידידים שלו, כנראה, לדרוש מהקצינים הבריטיים לצאת מ"הלגיון הערבי" במקרה 
שתתחדש המלחמה. ביחוד מדובר על גלאב ולאש,6 אבל לא בטוח אם גלאב יקבל 
את הצעתם, כי הוא יותר ערבי מאשר בריטי. על כל פנים, כל הבריטים שנשארו 
באופן  רק  לדעתי  זה  שלהם.7  הצבאית  הפנסיה  את  הפסידו  הערבי",  ב"לגיון 

פורמלי, כמובן, ואינו אומר שום דבר.
אביב  לתל  צ'רינגהם8  את  לשלוח  החליטו  הם  בריטניה.  ממשלת  עם  יחסים 
כקונסול. אנחנו אמרנו שהוא מוכרח להיות מאושר על ידי הממשלה הזמנית. הם 
ענו: "אם ידרשו מאיתנו הקלות לסידור העניין, ננקוט עמדה כזאת". מקניל ביקש 
חושבים  הם  בחיפה באשר  הגנה למאריוט9  אליכם בבקשה שניתן  לפנות  מאיתנו 
שאנשי אצ"ל יחטפו אותו, והוא אמר שדבר זה תהיה לו ריאקציה פטלית באנגליה.

אולי  הסכם,  ידי  על  השאלה  את  לפתור  מקווים  הם  הזיקוק.  לבתי  בנוגע 
בהכללת בתי הזיקוק בנמל חופשי. גולדמן הביע התנגדות לעניין הנמל החופשי. 
עוד אמר, שהבריטים מוכנים ללחוץ על הממשלה העיראקית לחדש את זרם הנפט 

לפי הסכם חופשי.
בנוגע לקפריסין. לחצנו מאוד בנקודה זו. מקניל הודה, שקשה להם ]לממשלה 
לקחת  והבטיח  הרוזן,  של  ההוראה  על  שעירערו  הערעור  על  להגן  הבריטית[ 
דברים בעניין זה עם בווין ולתת תשובה בשבוע הבא. יש לו תקווה, שישיג שינוי 

ההחלטה.
מקניל אמר כמה פעמים, שלא היה מגע ישיר להם ולאמריקה עם הרוזן, שלא 

נמלך בהם אלא בשאלות חיפה וירושלים ואחר כך התעלם מהצעתם.
הקפואים  הכספים  על  כאן  לדבר  מוכנים  אתם  אם  מקניל,  של  לדעתו 
 financial assets :יהיו מוכנים למשא ומתן - )א. קפלן - financial assets

זה מושג יותר רחב מאשר כספים קפואים(.
מוושינגטון מודיעים בעניינים אלה, שלפי ידיעות שלהם משרד החוץ הבריטי 
לוחץ בחזקה על מיניסטריון החוץ להחזיק באמברגו גם אם יוכרו הערבים כתוקפנים. 
הבריטים משתמשים באיום גדול אחר10 - הערבים ימנעו את זרם הנפט לחברות 

הבריטיות והאמריקניות כאחת, ומבחינה פוליטית יעברו לצד מוסקבה.
מודיעים, שהשגריר האמריקני בלונדון, דאגלס, אינו ידידותי לישראל ותומך 
בעמדה הבריטית. עוד מודיעים, שהתוכנית הטריטוריאלית של ברנדוט הוכנה על 

ידי מוהן בשיתוף אמיץ עם הבריטים.

נורמן לאש, סגנו של גלאב. מפקד כוחות "הלגיון הערבי" שנלחמו בא"י.  6
פנסיה שהיו אמורים לקבל מן הצבא הבריטי, שמטעמו נשלחו לשרת ב"לגיון".  7

הכוונה לג'ון שרינגהם, סגן הקונסול הבריטי בירושלים.  8
סיריל מאריוט, קונסול בריטניה בחיפה.  9

להנמקת עמידתם לימין הערבים.  10

רואים  שאיננו  המסיימת,  בפיסקה  במכתב  אמרנו  כתבנו.  לא   - ומתן(  במשא 
צורך בהזדמנות זו להעיר על כמה דברים שבפעולתו, באשר אנחנו מקווים, שעל 
ידי עיון בהתנגדות שלנו יגיע לידי שינוי גמור של כל גישתו לעניין. לא אמרנו 

מילה על המשך המשא ומתן.
ובכן, הדבר השני, לפי דעתי, אין לו כל יסוד. אשר לדבר הראשון: פעם, בשיחה 
אחת, אמרתי לו דבר קשה. אמר: "מה זאת אומרת, שאין לכם אמון בי?" אמרתי: 
"מה זאת אומרת, אין כל ספק, שאתה איש ישר ומכובד ושאתה ניגש לעניין זה 
מתוך מניעים גבוהים, אבל וכולי וכולי". פישפשתי בנבכי זכרוני, וזה הדבר היחידי 
שיכולתי להעלות. אני דאגתי לכך שהיום, במסיבת העיתונאים היומית, יסדר דובר 
משרד החוץ שישאלו אותו שאלה והוא יענה על שאלה זו ויאמר מה זאת אומרת 
"אמון" - שאיש לא נמלך בנו על מינויו של ברנדוט, שאלת הבעת אמון אליו אינה 

מתעוררת לגמרי - לא נדרשנו להביע אמון אליו ולא הבענו אמון.
זה לאינפורמציה. אבל העניין, שחברי הממשלה בוודאי ירצו לשקול אותו, 
זה הקו שננקוט במועצת הביטחון לגבי ההצעה האמריקנית - )השר י. גרינבוים: 

האם ידוע על תיקונים, שמתכווננים להציע מצד מדינות אחרות?( - איני יודע.
יש לי עוד למסור מגולדמן על שיחתו עם מקניל,5 סגן מיניסטר החוץ הבריטי, 

לאחר שחזר ממונטֶרה ללונדון.
חזק על  לחץ  לחצו  לו שהאנגלים  החוץ אמר  מיניסטר  סגן  ההפוגה,  לשאלת 
הערבים שיסכימו להפוגה, ואמרו להם ברורות שלא יתנו להם שום עזרה צבאית 
בנשק ובדברים אחרים אם יחדשו את המלחמה. עוד אמר לו, כי עבדאללה אינו 
מסרב להמשך ההפוגה, אבל הקושי העיקרי הוא במצרים, שמסיבות פנימיות היא 
יש לנו גם ממקורות  זו  ידיעה  מעוניינת בניצחונות בחזית ארץ–ישראל. אומנם, 
אחרים. הבריטים יעצו לערבים, זאת אומרת חיוו את דעתם לערבים, שהסיכויים 
עליהם  איימו  גם  המלחמה.  את  יחדשו  אם  ביותר  בהירים  אינם  הצבאיים שלהם 
שאמריקה עלולה לבטל את האמברגו לטובת היהודים. במקרה כזה, אמרו הבריטים, 
לא יוכלו להגן עליהם בפני סנקציות של מועצת הביטחון אם יחדשו את המלחמה.

לשאלת הצעותיו של הרוזן. הבריטים רואים אותן כאוויליות. הם והאמריקנים 
יעצו לו לעמוד על כך שעבדאללה יסתלק מירושלים, ולהציע לו בפיצוי קביעת 
נמל חיפה כנמל חופשי לכל. הם רואים את הצעת הרוזן לגבי ירושלים כמזיקה. 
כאן חסרה מילה אחת ואחר כך כתוב: "יהודים ונוצרים", הכוונה, כנראה "מזיקה 
ליהודים ונוצרים כאחד". כן הם סבורים, שעדיין לא הגיעה השעה להצעות שלום 
בפתרון  להתרכז  עלינו  לדעתם  זמנן.  קודם  הרוזן  של  הצעותיו  ולכן  סופיות, 
שאלת ירושלים והמשכת ההפוגה. הוא - מקניל - כאילו דיבר על לב ידידים, 

הקטור מקניל. חבר המשלחת הבריטית לעצרת או"ם.  5
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הערבית וכמה פרשנים הכתימו אותו באופן גלוי כפרו–בריטי. ענייני מדינת 
ישראל ממלאים תפקיד ניכר בוויכוחים בוועידה הדמוקרטית, מתוך הרגשת 

ניגוד ההשקפות בין מיניסטריון החוץ ובין הצירים לוועידה.

כי  עכשיו,  כבר  להבליט  חייבים  שאנו  חושב,  אני   ]---[ ברנשטין:  פ.  )השר 
הפוגה ללא הגבלת זמן אינה יכולה להתקבל( - הלא זוהי הצעת אבן, האומר שהוא 
בעד הפוגה ללא תנאים ואחר כך נוכל לדון. אני איני מסתפק בזה ורוצה לומר 
מראש שאנו נגד הגבלת עלייה ונגד הגבלת ייבוא נשק. אם ]אבן[ יישאל אם זה 
אולטימטיבי, יאמר שישאל את ממשלתו - )א. ציזלינג: ]---[ אני מציע להודיע 
שאנו מתנגדים לשביתת נשק ולא נוכל לקבל אותה אלא אם כן תובטחנה עמדות 
היסוד שלנו( - קודם כל, מבחינה טכנית לא הייתי נוקט את הנוסחה של התנגדות 
לשביתת נשק. אני מתנגד להגבלת העלייה, לאיסור יבוא נשק. אם כן, צריך אני 
להגיד שלגבי שביתת נשק אני מתנגד להגבלת העלייה, אבל איני צריך להגיד 
שאני מתנגד לשביתת נשק. אם לא תהיה עלייה חופשית עלי להגיד בפירוש, 
אמרתי  אלא  אולטימטיבי,  באופן  מלכתחילה  הדבר  את  להציג  התכוונתי  שלא 
שהוא ]אבן[ יפתח בהצעת התנגדות לכל הגבלת עלייה. אם הצעתנו תתקבל - 

טוב. אם תהיה הגבלה - יגיד שישאל את ממשלתו.
משך  שאלת  את  המעוררים  חברים  ישנם  שאלה.  בעוד  אגע  זו  בהזדמנות 
ההפוגה. שיקולי בעניין הוא כזה: פעם אחת הסכמנו להגבלות ידועות מתוך הנחה 
שההפוגה נקבעה למשך זמן ידוע. לא נוכל בנשימה אחת גם לדרוש תקופה קצרה 
הניסיון  כל  נדמה, שקודם  לי  עלייה.  הגבלה של  לכל  וגם להתנגד  הפוגה  של 
לימדנו, שאם מסכימים לשביתת נשק לתקופה מסויימת - אותו היגיון אומר שוב, 
קיימת שאלת  אנו את שביתת הנשק. אולם  שלא טוב לעשות רושם שמסירים 
העלייה. על כן מציע אני להתנגד בשלב זה לכל הגבלה של עלייה. לשם חיזוק 
הדבר נחוץ לי האלמנט של זמן בלי מוגבל, אז התנגדותי מובנת יותר ועלולה 
להתקבל על הדעת, בפרט לאור העובדה שהם אומרים שאין לדעת מראש כמה 

זמן תימשך ההפוגה - ואנו לא נוכל להסכים להמשך משטר כזה.

בתום דיון הוחלט:

שהוצע  כפי  תנאים  בלי  להפוגה  מסכימים  שאנו  והיא  החוץ,  שר  עמדת  לאשר 
במועצת הביטחון על ידי ארה"ב. במקרה שירצו לקבוע שביתת נשק, נתנגד לכל 
התערבות בענייני עלייה. לכשיישאל נציג ישראל אם זה תנאי–לא–יעבור, ישיב כי 

עליו להיוועץ בממשלה.

בסיום החלק האינפורמטיבי, יש לי רק למסור בענייני אצ"ל ולח"י. כידוע 
בירושלים.11 הקונסול הבריטי פנה  ידי אצ"ל  לכם, נחטפו חמישה אנגלים על 
ישר  יפנה  ממנו  עזרה  ישיג  לא  באומרו שאם  התערבות,  ממנו  ודרש  יוסף  אל 
לאצ"ל. יוסף אמר לו: "אתה רוצה לפנות ישר? בבקשה, תפנה ישר. אני אעשה 
מה שאוכל". יוסף קיבל אחר כך מכתב מיושב ראש ועדת ההפוגה, המביע דאגה 
למאסר בלתי ליגלי של חמשת הבריטים ומודיע, שאם לא נשיג את שחרורם עד 
מחר בצהריים - זה היה ב–12 לחודש - יבקשו ממועצת הביטחון לנקוט באמצעים 

מתאימים לאור אי–יכולתנו לטפל בעניין ולשמור על החוק והסדר בירושלים.

כאן נמחקו 47 שורות בידי צנזור ארכיון המדינה.

השר מ. שרתוק:  שכחתי למסור לידיעתכם סיכום שבועי של העיתונות מהצירות 
שלנו בוושינגטון, לפי מברק מ–13 ביולי:

 בזה סיכום תגובת העיתונות לעניינים שלנו במשך שבוע: הרצון שלנו להאריך 
את ההפוגה, שבא לידי ביטוי פעם אחר פעם, זכה לתרועות בעיתונות, בכלל 
זה מפי הרבה עורכים ופרשנים בלתי ידידותיים לנו. שבח זה מלווה בהזהרות 
תוצאות  לידי  להביא  שמוכרחה  מסוכנת  לדרך  שיצאו  לערבים,  חמורות 
בין  בייחוד  ערב,  מושלי  בין  הקרע  את  מדגישים  רבים  עיתונים  חמורות. 
עבדאללה ופארוק, כפי שמעידה זהירותו של עבדאללה לגבי חידוש הקרבות 
מדגישים  הארץ  בכל  הגדולים  העיתונים  כל  המצרית.  לתוקפנות  בניגוד 
בכותרות גדולות את ניצחונות ישראל מתוך הרגשה שיש לערבים להתחרט 
על שדחו את ההפוגה. אבל שיקוף יותר מובהק של פעולות המלחמה שלנו 
הוא תוצאה של הקלֹות, שאתם נותנים עכשיו לכתבים ללוות את צבאותינו 
מפורטים.  אותנטיים  תיאורים  לשלוח  להם  שמאפשר  מה  המערכה,  בשדה 
דעת הקהל הגיבה בביקורת רבה על ניסיונו של ברנדוט למעט את התוקפנות 

ב"דבר" ב–8.7.1948 נמסרו הפרטים הבאים על החטיפה, שאירעה ביום הקודם: "אנשי אצ"ל   11
יותר  מאוחרות  ]בידיעות  ארבעה  אתמול  חטפו  ה'הגנה'  עם  שיתוף  ללא  בירושלים  הפועלים 
הוזכרו חמישה חטופים ושמותיהם[ פקידים של חברת החשמל הירושלמית. אנשי אצ"ל טוענים כי 
אנגלים אלה שיתפו פעולה עם האויב. החוטפים הוציאו את ארבעת הבריטים מתחנת הכוח שליד 
המושבה הגרמנית. הבניין שממנו נחטפו עמד תחת חסותה של ועדת שביתת הנשק הקונסולרית, 
התנוססו עליו דגלי האו"ם וכן הדגל האמריקני, הצרפתי והבלגי. ]---[ הקונסוליה הבריטית 
וועדת שביתת הנשק פנו מיד לסוכנות היהודית בתביעה נמרצת לשחרר את ארבעת החטופים 
שבמאמצים רבים קיימו את אספקת החשמל בירושלים בחודשים האחרונים. אנשי אצ"ל טענו 
שאנשים אלה עמדו בקשר עם קצינים בריטיים של הלגיון הערבי, החונה בעיר העתיקה. אצ"ל 

הודיע שארבעתם נעצרו 'לשם חקירה'" )ר' עמ' 343 הע' 10(.
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קביעת הדגל רצוי לשוב לצורת הדגל שהגה פעם אבי הרעיון של מדינת היהודים 
בדורותינו, תיאודור הרצל, כשכתב שהוא מתאר לעצמו את הדגל הציוני כרקע 
לבן ועליו שבעה כוכבי זהב.2 את הכוכבים האלה הצענו לצייר בצורת "מגיני 
דוד" בשורה אחת על פני הפס התיכון של הדגל, שהוא פס לבן. קדמה לזה הצעה, 
היה  ופס לבן למטה, אך  יהיה רק בעל שני צבעים: פס תכלת למעלה  שהדגל 
שיקול שמציאותו של פס לבן בשפת הדגל עלולה לטשטש את דמותו, כי בשעה 
ואיננו נראה  שהדגל מתנופף, כאילו מתמזג הלבן שבחלקו עם החלל שמסביב 
כדבר–מה מסוים ומובהק. לפיכך באנו לידי מסקנה, שמוטב להניח את הלבן בין 

שני פסים של תכלת ועל גבי הפס הלבן את שבעת כוכבי הזהב.
ואשר לסמל - לאחר שיקול רב ולאחר שהובאו לפנינו הצעות מהצעות שונות 
בדבר הרעיון המרכזי של הסמל, בחרנו בסמל המסורתי של מנורת שבעת הקנים. 
לא מעט אמנים טרחו יחד עם החברים שעסקו בדבר, לקבוע את הצורה המתאימה 
לסמל זה של המדינה, והצורה שלבסוף הסכימו עליה היא הצורה שלפניכם. אם 
הסמל יופיע על צבעיו - יהיה רקע תכלת. המנורה תהיה מצוירת לבן וממעל לה 
שבעה כוכבי זהב. אם יופיע בלי צבעים בצורת חותמת - הרי נתונה גם צורה בלי 

גוונים, כי אם רק לבן שחור ואפור.
אלה הן הצעות הממשלה כפי שנתקבלו בישיבה האחרונה שדנה בדבר.

באשר  הצעות,  כ–450  הכל  בסך  הגישו  בהתחרות  שהשתתפו  האמנים   164
היו אמנים שלא הסתפקו בהצעה אחת, אלא הגישו כמה הצעות לבחירה. בעלי 
ההצעות, שהצעותיהם נבחרו הם: מר א. ואליש בהצעת הדגל, ואותו מר ואליש 

בשיתוף עם ו. סטרוצקי בהצעת הסמל.
אני צריך להוסיף, שבשעה שביררנו ובחרנו את הסמלים, לא היה כל מושג לא 
לוועדה ולא לממשלה על מהותו של המציע. ההצעות היו כולן בעילום שם. השמות 
היו נתונים במעטפות חתומות עם סימון אותו המספר. כן הפרדנו בין הדגל והסמל. 

העובדה שנזדמנו שתי הצעות של אותו האמן אינה אלא מקרה בלבד.3

לסימול יום עבודה בן שבע שעות במדינה היהודית העתידה.  2
לקביעת דגל וסמל המדינה בחרה מועצת המדינה הזמנית ועדה בת 11 חברים מחברי המועצה   3
אליהם צורפו 5 שרים ובהם מ"ש. ההחלטה הסופית לגבי דגל המדינה, שקבעה כי יהיה זהה 

לדגל התנועה הציונית, התקבלה במועצת המדינה הזמנית ב–28.10.1948.
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הדגל והסמל

סעיף ג': הדגל והסמל

שר החוץ מ. שרתוק:1  הדוח שלי יכול להיות קצר מאוד, באשר טוב מראה עיניים 
ממשמע אוזן, והרי ציורי הסמלים נמצאים עכשיו בידי כל חברי המועצה.

ידי הממשלה מתוך  זה היה דיון רב בוועדה מיוחדת, שנתמנתה על  בעניין 
חבריה. ועדה זו קבעה מלכתחילה מספר מצומצם של עקרונות לגבי תוכן הסמל 
אושרו  אלה  עקרונות  לגבי  הוועדה  מסקנות  הדגל.  צורת  לגבי  כלליים  וקווים 
על  הוכרז  שנקבעו  העקרונות  יסוד  על  מסוימים.  בתיקונים  הממשלה  ידי  על 
התחרות חופשית בין האמנים, שנתבקשו להמציא איש איש את הצעותיו במסגרת 
164 בסך הכל. נעשתה  רבים -  העקרונות עד למועד מסוים. השתתפו אמנים 
עבודה רבה וקפדנית במיון ההצעות באופן הדרגתי עד שנצטמצם המספר שמתוכו 
נעשתה הבחירה האחרונה. הוגשו לממשלה על ידי הוועדה שתי הצעות לדגל ושתי 
הצעות לסמל, והממשלה בחרה ברוב דעות באחת מכל שתי ההצעות, ואלו הן 

ההצעות המוגשות כיום לפני המועצה לאישור.
לגבי הדגל, רצוני להסביר את השיקולים שהניעו את הממשלה לבחור בצורה 
המוגשת לפניכם לאישור. לא היה כל ספק בדבר צבעי הדגל, שהם תכלת ולבן, 
אך התעוררה שאלה בדבר צורת הדגל ואופן צירופם של הצבעים האלה. מצאנו 
לטוב לקבוע הבדל מובהק עד כמה שאפשר בין דגל המדינה לבין הדגל הציוני 
בצורתו המסורתית. היינו סבורים, שיש להניח לתנועה הציונית ברחבי תבל את 
דגלה הקיים. יש לקבוע את דגל המדינה בצורה כזאת, שלא יהיה שום טשטוש 
יהודיות  זהות בין שני הדגלים, כדי לא לגרום לסיבוכים במעמדן של קהילות 
 - הציוני  הדגל  הוא   - העולמי  היהודי  העם  דגל  את  כשיניפו  שונות  בארצות 
ואפשר שתיפול טעות או יתקבל הרושם כאילו מניפים הם דגל מדינה שאין הם 
נתיניה. דגל המדינה יוכל להופיע במקרים מסוימים גם בארצות אחרות - אך הוא 

יופיע אז כדגל המדינה ולא כדגלו הכללי של העם היהודי באשר הוא שם.
נתעוררה השאלה לגבי תוספת של "מגן דוד". בנקודה זו נחלקו הדעות. היו 
שחייבו קביעת "מגן דוד" במרכז הדגל והיו ששללו את הדבר. לדעת השוללים 
הדגלים  בין שני  ההבחנה  דוד" באמצע לקלקל את שורת  "מגן  קביעת  עלולה 
ולהביא לידי דמיון קרוב יותר מדי בין שניהם. עם זה נתעוררה מחשבה, שבעת 

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית, סעיף ג'.  1
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הדרושים כדי לתת תוקף להפוגת אש זו. 
העיר  של  פירוזה  לידי  להביא  כדי  במאמציו  להמשיך  למתווך  הוראה   נותנת 
הגנה של  ולהבטיח  ירושלים  העתיד של  המדיני  פגיעה במעמד  בלי  ירושלים 

המקומות הקדושים בניינים דתיים וגישה אליהם.
 נותנת הוראה למתווך לפקח על קיומה של שביתת הנשק ולקבוע סדרים לשם 

בדיקת ההאשמות בהפרת ההפוגה החל מ–11 ביוני 1948.
 מסמיכה אותו לטפל בהפרות ההפוגה במידה שנתון הדבר בגדר סמכותו לעשות 
על ידי פעולה מדינית מתאימה ודורשת ממנו להודיע למועצת הביטחון בתמידות 

בדבר מילוי שביתת הנשק וכשצריך לאחוז בצעדים מתאימים.
 מחליטה כי במידה שלא ישתנה הדבר על ידי החלטה נוספת של מועצת הביטחון 
או החלטה נוספת של העצרת, שביתת הנשק הנוכחית תישאר בתוקפה בהתאם 
להחלטה הנוכחית ובהתאם להחלטת 29 במאי 1948 עד אשר יושג הסדר של 
שלום במצב העתיד בארץ–ישראל )זאת אומרת אם לא תבוא החלטה נוספת, 

שביתת הנשק לזמן בלתי מוגבל עד אשר יושג פתרון של שלום(.
מועצת  החלטת  של  האחרון  בסעיף  הכלולה  לצדדים  הקריאה  על   חוזרת 
הביטחון מ–22 במאי וממריצה את הצדדים שימשיכו בשיחותיהם עם המתווך 
ברוח של שלום וויתורים הדדיים כדי שכל השאלות השנויות במחלוקת תוכלנה 
להיפתר בדרכי שלום. )בדקנו את ההחלטה מ–22 במאי. בסעיף האחרון שלה 
היא מאשרת את החלטת העצרת בדבר מינוי מתווך וקוראת לצדדים לשתף 
פעולה עם המתווך לא בקשר לשביתת נשק, אלא בקשר למשימה שהוטלה 

על המתווך(.
 מבקשת את המזכיר הכללי להמציא למתווך את הצוות הדרוש והכלול במילוי 
המזכיר  את  מבקשת  היא  וכן  העצרת  החלטת  ידי  על  עליו  שהוטלו  תפקידיו 
למילוי  הדרושים  הכספים  את  לספק  הדרושים  הסידורים  את  לעשות  הכללי 

ההתחייבויות הנובעות מן ההחלטה הזאת.

)השר הרב י.ל. פישמן: בנוגע לסנקציות לא נאמר כאן דבר?( - נאמר, שאם 
אחד הצדדים לא יציית, מועצת הביטחון צריכה להתכנס ולדון על הפעולה בהתאם 
לפרק 7 של המגילה. בשיחות שהיו עם האמריקנים, אמרו שזה המקסימום שיכלו 
להכניס להחלטה זו כדי להשיג את הרוב הדרוש - )השר א. קפלן: עניין הסנקציות 
)השר א. קפלן: מה פירוש ללא תנאי? האם פירוש  קשור רק בהפוגה?( - כן - 
הדבר בין שיש אספקה ובין שאין אספקה?( - כן. אם יש אספקה או אין אספקה, 
הפסקת אש בירושלים - )השר א. קפלן: זאת אומרת, שאנו יכולים להביא עולים 
והפסקת אש במובן זה אינה מחייבת אותנו?( - הרי עניין הפסקת האש ללא תנאי 
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הפוגה שנייה

החלטות מועצת הביטחון בדבר הפסקת האש

השר מ. שרתוק:  לפני כחצי שעה נתקבלה הטלגרמה הבאה ]מטריגווה לי[:

ביולי. לכבוד מ. שרתוק, מיניסטר לענייני חוץ, הממשלה   15  לייק סכסס, 
הבאה  ההחלטה  את  לממשלתך  למסור  הכבוד  לי  יש  אביב.  תל  הזמנית, 

שנתקבלה על ידי מועצת הביטחון בישיבתה ה–338 ב–15 ביולי 1948.
 מועצת הביטחון לאחר שרשמה לפניה כי הממשלה הזמנית לישראל )על מילים 
העקרונית  הסכמתה  את  הביעה  נגד(  הצביעו  שלושה  ורק  הצבעה  היתה  אלה 
להארכת שביתת נשק בארץ–ישראל וכי המדינות חברות הליגה הערבית דחו את 
הקריאות הנישנות של המתווך מטעם האומות המאוחדות ושל מועצת הביטחון 
בהחלטתה מיום 7 ביולי 1948 להארכת שביתת נשק בארץ–ישראל, וכי כתוצאה 

מזה הגיעו הדברים בארץ–ישראל לידי חידוש מעשי איבה.
לפי  לשלום  סכנה  מהווה  בארץ–ישראל  המצב  כי  הביטחון  מועצת   קובעת 
משמעות סעיף 30 של המגילה; מצווה על כל הממשלות והשלטונות הנוגעים 
בדבר בהתאם לסעיף 40 של המגילה להימנע מכל פעולה צבאית נוספת ולשם 
כך להוציא פקודה להפסקת אש לכוחות הצבאיים והצבאיים למחצה שלהם 
שתוצא לפועל בזמן שייקבע על ידי המתווך, על כל פנים לא יאוחר משלושה 

ימים מתאריך קבלת ההחלטה הזאת.
בדבר  הנוגעים  מהשלטונות  או  מהממשלות  איזו  מצד  אי–נכונות  כי   מצהירה 
לקיים את הסעיף הקודם תוכיח מציאותה של הפרת שביתת הנשק לפי משמעות 
סעיף 30 של המגילה המחייבת עיון מיידי בעניין מצד מועצת הביטחון לשם 

פעולה נוספת בהתאם לפרק 7 של המגילה כפי שיוחלט במועצה.
 קוראת לכל הממשלות והשלטונות הנוגעים בדבר להמשיך בשיתוף פעולה עם 
המתווך לשם שמירת השלום בארץ–ישראל בהתאם להחלטה שנתקבלה על ידי 

מועצת הביטחון ב–29 במאי, 1948.
תנאי  וללא  מיידית  אש  הפוגת  על  ודחוף  מיוחד  באופן  הכרחי  כעניין   מצווה 
בעיר ירושלים שתוצא לפועל 24 שעות מזמן קבלת ההחלטה )זאת אומרת, מחר 
בבוקר השכם( ונותנת הוראות לוועדת ההפוגה שבירושלים לנקוט כל הצעדים 

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין.  1
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אמרתי  לא  לפירוז,  מסכימים  שאנו  הודעתי  שבו  שלב  באותו  המתווך,  עם  שלי 
אלא שהממשלה החליטה לדון בדבר. קיבלתי תשובה שתהיה התחייבות, שאם לא 
יגיעו הדברים לידי הסכם על משטר, הפירוז יהיה לזמן מסוים. לאחר הזמן - חזרה 

ל"סטטוס קוו אנטה" מבחינת השליטה הצבאית.
אפשר  כמובן,  בעיני.  רציני  סעיף  באמת  הוא  ּוויתורים  התפשרות  על  הסעיף 
נניח,  הוא:  לקולא  הפירוש  לקולא.  אותו  לפרש  ואפשר  לחומרה,  אותו  לפרש 
עכשיו עמדתכם שצריכים אתם את יפו, על הנגב אינכם מוותרים, אתם רוצים עוד 
תיקונים, אתם תובעים את יפו, את הגליל המערבי, את הרצועה לירושלים, בין זה 
לזה תוותרו קצת. הפירוש לחומרה הוא שאם אי–אפשר להשיג פשרה אלא על ידי 
ויתור על משהו, כמובן תוותרו - )השר א. ציזלינג: אם כן, בזה ויתור על החלטת 
29 לנובמבר?( - כן, יש בזה פתח לוויתור - )השר י. גרינבוים: זאת אומרת שרוצים 
להוציא את ירושלים מאזור הקרבות בכל התנאים?( - אבל השאלה היא הוצאת כל 

הארץ מאזור הקרבות.

להלן חיווה ראש הממשלה ב"ג דעתו, כי בעוד שהחלטת מועבי"ט על הפסקת אש היא 
בגדר פקודה ויש להישמע לה, ההחלטה על פירוז ירושלים היא הנחיה למתווך לפעול 
להשגת הפירוז, ולכן רשאית הממשלה לומר שאין היא מסכימה לכך. להלן סקר ב"ג את 
המצב בחזיתות ואחריו ציין השר שטרית כי לפי ידיעה שהגיעה לאוזניו פיטר עבדאללה 

את מפקד "הלגיון הערבי" גלאב.
במקום זה מחקה צנזורת ארכיון המדינה 39 שורות, לא מחוור מדברי מי.

השר מ. שרתוק:  קודם כל, הערה הקושרת את מצב ההפוגה במצב הצבאי וזה 
להפוגה.  עד  מיוחד  מצב  ליצור  או  מצב  להציל  רוצים  אנו  אם   - לנגב  בנוגע 
בראש דאגתנו צריך להיות הנגב. שכן אם תבוא הפוגה ותמצא אותנו במצב שאנו 
נתונים בו בנגב, יהיה הדבר חמור מאוד משתי בחינות. קודם כל, מי יודע כמה 
זמן תימשך ההפוגה הזאת, ובמידה שאנו נטען - נניח, במשא ומתן העלול להיות 
בדבר הגליל המערבי ובדבר הדרך לירושלים ובדבר יפו על יסוד החזקה שלנו - 
בה–במידה יטענו הערבים לגבי הנגב על אותו יסוד. אומנם אין להשוות - הם לא 
כבשו מרחבים בנגב אבל הם מחזיקים בצומת דרכים2 ובמספר משלטים החולשים 

על הדרך, ובאופן היעיל ביותר יקטעו היום את הנגב מגוף המדינה היהודית.3
ודברים חמורים מאוד בשאלת  דין  ]עם המצרים[  היו לנו איתם  יתר על כן, 

"צומת חוליקאת" האסטרטגית )ר' עמ' 135 הע' 4(.  2
שכן הודות לכיבוש הצומת עלה בידי המצרים לייצב קו רצוף, מערב-מזרח, ממג'דל )אשקלון(   3

עד חברון דרך פלוג'ה ובית גוברין.

לא נאמר אלא ביחס לירושלים, ואין שאלה של עלייה לירושלים, אבל אפשר 
לומר שאפילו אנו מכניסים לירושלים מאה אלף איש, אין הערבים יכולים בגלל 

זה להפסיק את ההפוגה מפני שזוהי הפוגה ללא תנאי.
זו חרב פיפיות - עלולה להיות חותכת לנו, עלולה להיות חותכת להם. 
אלא מה? מכיוון שאחרי יומיים עומדת ]לחול[ שביתת נשק בכל ארץ–ישראל, 
הרי ההפוגה בירושלים בלי תנאי אינה אלא ל–48 שעות. לאחר 48 שעות תהיה 
כללית  נשק  שביתת  כללית.  נשק  שביתת  בתוך  מובלעת  בירושלים  ההפוגה 
היא לפי התנאים של החלטת 29 במאי, שבה יש עניין של אספקה לירושלים 
- )השר א. קפלן: האם יהיה נכון לומר הפוגה ללא הגבלה לפי אותם התנאים 
שהיו קודם לכן?( - כן - )השר א. קפלן: לפי פירושו של ברנדוט?( - לא נאמר 
סכסוכי  מיני  כל  גררה  זו  החלטה  במאי.   29 של  החלטה  היתה  פירושו.  לפי 
פירושים בינינו ובין הערבים, בינינו ובין המתווך, בין הערבים ובין המתווך, 
והמתווך פסק מה שפסק. יכלה מועצת הביטחון לבוא עכשיו ולומר: "בהתאם 
היא  כן.  אמרה  לא  היא  המתווך".  ידי  על  שנתפרשה  כפי  במאי   29 להחלטת 
אמרה: "בהתאם להחלטת 29 במאי". ובכן, נניח לגבי השאלה החריפה הכאובה 
של כניסת אנשים בגיל צבא. אנו רשאים עכשיו לחזור לפירוש הראשון שלנו, 
שמעולם לא הסתלקנו ממנו, אלא התפשרנו עם פירוש המתווך במידת מסוימת 
י. גרינבוים: בהחלטת 29 במאי נאמר בפירוש, שירושלים  )השר  לרועץ לנו - 
)השר א. ציזלינג: היש לך אינפורמציה  - בהחלט -  כלולה בכל הסידור הזה?( 
מה עמדת המשלחות?( - אין אלא מה שבעיתונות. אני חושב שעמדת הרוסים 
א.  )השר   - המתווך  של  למשימה  להסכים  לא  ההפוגה,  לעניין  להסכים  היתה 
ציזלינג: אני רוצה לשאול שלוש שאלות לפירוש תוכנה של ההחלטה. מה פירוש 
של  חלק  הוא  הפירוז  נשק,  לשביתת  בקשר  נזכר  כשהדבר  ירושלים,  של  פירוזה 
הפולשים  הכוחות  גם השארת  זה  בנידון  פירושה  פוסקת  בלתי  הפוגה  הפתרון? 
בתוך ארץ–ישראל? בסעיף ג' של ההחלטה יש פיסקה על התפשרות וויתורים. האם 
אין הפירוש הזה צופן בחובו ביטול יתר של החלטת 29 בנובמבר, האין בזה קביעה 
בעקיפין שהחלטת 29 בנובמבר אינה קיימת?( - השאלה הראשונה נוקבת ויורדת 

]לשורש העניין[.
מה זאת אומרת פירוז? כשיש שביתת נשק בלתי מוגבלת, אפשר להבין פירוז. 
כשיש מלחמה בכל הארץ ובירושלים יש פירוז, זוהי באמת שאלה. מה יענו עליה? 
יאמרו כך: "הרי זה לא שלום, זו שביתת נשק שאפשר להפר אותה ואפשר לסיים 
אותה". אם כן, ירושלים מה תהא עליה? לאותה פורענות רוצים להכין את ירושלים, 
שלא יבולע לה. על כן בינתיים פירוז ירושלים. אומנם נאמר כאן שהדבר לא יפגע, 
זו אלא נוסחה - למעשה עלול הוא לפגוע. אומנם במשא ומתן מוקדם  אבל אין 
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לערבים לטעון שזו כבר הפרה. עכשיו איני רוצה לסבך את העניין בנקודה זו.
אשר לתיווך, אין אנו נתבעים להגיב על כך ויש לנו זמן עד שיבוא.

להלן התנהל דיון ממושך בעניין ההסכמה להפוגה. השרים עמדו על הבעיה של אפשרות 
הגבלת העלייה במקרה שההפוגה תימשך זמן בלתי מוגבל.

השר מ. שרתוק:  גם אני רציתי לעמוד על צירוף זה של הגבלת העלייה עם 
המשך ההפוגה לזמן בלתי מוגבל. אני חושב על נוסחה האומרת: "הואיל וההפוגה 
ריבונותנו  לקיים  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו  מוגבל,  בלתי  לזמן  נקבעה 

המלאה בשאלת העלייה".

מחליטים: ב–9 קולות )3 נמנעים( לקבל את הדרישה להפוגה בירושלים ובארץ 
ובתוספת  כנדרש,  החיובית  תשובתו  את  תחילה  יודיע  שכנגד  שהצד  בתנאי 

שהעלייה מותרת אלא שאין מכניסים לוחמים בהתאם לעמדתנו המוצהרת.

האספקה לנגב תוך זמן ההפוגה. בעניין זה היה לנו מזל לגבי הְּפָסק של המתווך4 - 
אנו בכלל לא מעריכים שום פסק שהוא לטובתנו, זה לא נחשב בעינינו כלום - כל 
מה שנגדנו הוא הקובע. לפי דעתי, המתווך נהג כאן לפנים מכל שורת דין ושלא 
בהתאם לתנאי ההפוגה, שכן אין שום דבר בתנאי ההפוגה המחייב אספקה לנגב. 
כמובן יש שאלה של תנועה חופשית באזורים אלה. על כל פנים, אפשר היה לו על 
נקלה לומר: "אין האספקה מתנאי ההפוגה, מה אני אשם, שברגע האחרון נקטו 
]המצרים[ תכסיס כל כך מחוכם ומוצלח?" בכל זאת פסק המתווך לטובתנו. איני 
יודע אם יעשה זאת עוד פעם, ואם יעשה איני יודע אם יצליח לכשתהיה תיגרה 
כי  רצינית  יותר  הרבה  עכשיו  שתהיה  זו,  לתיגרה  ניזקק  ולא  הלוואי  זה.  בעניין 
בינתיים נתבססו בשליטה שלהם. עכשיו כבר נמצאים בידיהם כמה וכמה כפרים. 
זאת  בכל  הם  הלמנו בהם קשות, אבל  אנו  ספגו מכות קשות מאוד.  הם  אומנם 
שולטים. על כן, אם עוד בידינו לעשות תוך 48 השעות או 72 השעות שנותרו 
לנו - ויש לנו בסך הכל שלושה לילות, מהם לילה אחד קצוץ מפני שאנו מאחרים 
קצת - אני רוצה לחוות דעתי שעדיפות ראשונה צריכה להיות לנגב גם אם פירוש 
הדבר להסתלק מכמה דברים חשובים שבמקומות אחרים אינם מסכנים אותנו במידה 

כזאת כמו שהם מסכנים אותנו בנגב.
אנו צריכים להסכים להפסקת אש ללא תנאי בירושלים למחר בבוקר ולתת 
פקודה על כך - )השר א. ציזלינג: הניתן פקודה להפסקת אש עד שלא נדע שגם 
הצד השני נותן פקודה כזאת?( - זוהי תמיד השאלה. בירושלים אין מתווך. שם 
יש ועדת קונסולים והיא צריכה לתאם את הדברים. לא נוכל להחרים אותה. ברגע 
שאתה מחרים אותה, אתה מחרים את מועצת הביטחון. להחרים אותה אי–אפשר, 
לבטל את קיומה אי–אפשר. ועדת הקונסולים יש להם מינוי ממועצת הביטחון 
והמינוי שלהם חּודש לגבי ירושלים ואין לנו מכשיר תיאום אחר. אם יתנכלו לנו, 
מוטב לנו להתקשר איתם ולהודיע להם שאנו מוכנים ]להפסקת אש[ אם יודיעו 

לנו שהערבים מוכנים, ולפרסם שהודענו כך.
הוא הדבר בנוגע להפוגה בכללותה - שאנו מוכנים להפוגה אם יודיעו לנו 

שהערבים מוכנים ליום ב' בבוקר.
נשארת שאלה לגבי שני דברים: אל"ף, לגבי תנאי ההפוגה של 29 במאי - האם 
אנו אומרים בעניין זה משהו או לא? בי"ת, לגבי התיווך של המתווך. אם לומר, יש 
לומר לפי דעתי רק בנוגע לעלייה, שבעניין זה אנו נוקטים את העמדה הראשונה 
שלנו - שהחלטה זו אינה מטילה שום הגבלה מעשית על כניסת אנשים בגיל צבא. 
איני יודע אם צריך לעשות זאת. אני מציע שננקוט עמדה כזאת. אחר כך, לכשיבוא 
המתווך, נריב על כך. אם אנו מכריזים על זה למפרע הרי אנו נותנים פיתחון פה 

המתווך ברנדוט פסק כי בזמן ההפוגה על המצרים לאפשר העברת האספקה ליישובי הנגב.  4
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וחצי  חמש  בשעה  הבוקר  כרישמית.  אותה  רואה  ואינו  כזאת  בתשובה  מסתפק 
לחומה  מבפנים  העתיקה,  מהעיר  ירייה  במכונות  והרעשה  ערבית  הפגזה  החלה 
יוסף,  וביתו של  בין הבניינים שנפגעו בניין הסוכנות  וגם משטח סנט–ג'ורג'.4 
אולם לא נגרם נזק רציני. ההרעשה נמשכה למעלה משעה. הודעתי ללייק סכסס 
ולברנדוט על הדבר, ואמרתי שהפגזה זו יצרה אי–ביטחון מוחלט ביחס ליציבות 
ההפוגה ולנאמנות הערבים בעניין ההפוגה בירושלים. קראתי בעיתונות, שמישהו 
מסר בשם דובר הממשלה בירושלים, שאם לא תהיה הפוגה בכל הארץ תבוטל 
נאמרו  הוראות  אילו  לפי  ושאלתי  ליוסף  מברק  שלחתי  בירושלים.  ההפוגה 
נשאלתי  אילו  זאת.  להודיע  לממשלה  סמכות  כל  היתה  שלא  ואמרתי  הדברים, 
הייתי אומר ששומרים זכות לקו פעולה, אבל לא הייתי מבטל מראש בטרם אדע 
איך ייפול דבר - )ראש הממשלה ד. בן–גוריון: קיבלתי טלגרמה מישראל גלילי, 
כוחותיו  הוציא  שאצ"ל  מודיע  הוא  הצהרים.  אחר  ורבע  אחת  בשעה  שנשלחה 
מהגזרות הנמצאות תחת פקודתנו בהר ציון, מלחה וסנהדריה, הדבר נעשה שלא 
 ברשותנו. לא נזכר בטלגרמה עניין ההפגזה( - הטלגרמה שנתקבלה מיוסף נשלחה 
למעלה  ונמשכה   5.35 בשעה  התחילה  העיר  שהפגזת  מודיע  הוא  בבוקר.  ב–7 
משעה. אין הוא כותב שנסתיימה, אולם יש להניח שנסתיימה. מיברק מאתמול 
מדבר על צליפות בודדות ועל חוסר שקט בעיר, אולם בבוקר נשלח מיברק מיוחד 

המודיע על הפגזות והרעשת מכונות ירייה ותותחים, על כל פנים במרגמות.
בנוגע להפוגה בכל הארץ - לא קיבלתי תשובה מטריגווה לי, אולם נתקבל 
מברק מברנדוט שנשלח מלייק סכסס ב–16 לחודש והגיע אלי אמש. הוא אומר 
הוא   - המועד  את  לקבוע  סמכות  לו  נותן  ההחלטה  של  שלוש  וסעיף  שהואיל 
קובע את המועד ביום א' ]17.7[ בשעה 3 אחר הצהריים, ב–7 בערב לפי שעוננו. 
כדי שכל צד יוכל לקבל הודעה על כוונות הצד שכנגד, הוא מבקש שאאשר לו 

שניתנה פקודת הפסקת אש בהתאם להחלטת מועצת הביטחון.
להלן הוא אומר, שהואיל וסעיף שמונה של ההחלטה נותן הוראות למתווך 
לפקח על הגשמת ההפוגה, כדי שלא תהיה כל אי–הבנה לגבי מילוי חובתו של 
פיקוח הוא מודיע לי, שאף על פי שיעשה כל מה שבידו לקיים ולהפעיל שיטה 
של פיקוח במהירות האפשרית, אין הוא יכול להבטיחנו שמשטר זה יופעל מיד 
יכול רק להביע תקוותו הנאמנה ששני הצדדים  הוא  ולכן  עם התחלת ההפוגה 

יקפידו על שמירת ההפוגה עד לאותו מועד.
ניסחתי תשובה, שבה אני מאשר את קבלת הטלגרמה שלו ומודיע שהסכמנו 
להפוגה, אבל לא ניתן פקודה להפסקת אש עד שנדע שהצד שכנגד נתן פקודה 
כזאת. מסרתי את התשובה על ידי ]נציג[ המתווך בתל אביב. מיד טילפן אלי ואמר 

כנסייה על כביש ירושלים שכם מדרום לשכונת שיח' ג'ראח.  4
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הסכמה להפוגה על תנאי

סעיף א': ההפוגה

הישיבה נפתחה בדוח רה"מ ב"ג על המצב בחזיתות.

טלגרפית  נמסרה  ביום שישי2  בישיבתנו  ההחלטה שקיבלנו  מ. שרתוק:   השר 
למזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

בתשובה למברק זה אמסור אולי את מהלך העניינים בירושלים. בא כוחנו יחד 
עם הממ"ז ]מפקד המחוז[ התקשרו עם ועדת הקונסולים והציעו, שבחצות יודיעו 
לנו אם הערבים מסכימים להפוגה ובהתאם לכך תינתנה פקודות. עד חצות לא 
נתקבלה שום הודעה. בבוקר פסקה האש מצד הערבים. לא היינו מוכנים לכך, אך 
הפסקנו גם אנו את האש. עד אותה שעה לא נתקבלה שום הודעה מצידם. במשך 
היום הודיע משקיף מטעם ארגון האומות למר יוסף, שהערבים מוכנים להפסקת 
אש מיד. זה היה בשעה שתיים וחצי אחר הצהריים. מר יוסף שאל: "מה פירוש 
באופן  אתה  פונה  ואם  אש.  הפסקת  ישנה   - לעובדה  מתכוון  אתה  אם  הדבר? 
פורמלי - מה סמכותך?" על כך לא היתה בפי המשקיף תשובה ברורה. מר יוסף 
התקשר עם ראש ועדת הקונסולים ולא הצליח להשיגו אלא בשעה שש בערב. 
הוא שאל אותו אם יש לו הודעה פורמלית מצד הערבים. היושב ראש אמר שאין 
לו תשובה ברורה, אך הוא מקבל את המצב בהפוגה "דה פקטו" מצד הערבים. 
אם ישנן צליפות אין בהן כדי הפרת ההפוגה, לדעתו. בשעה יותר מאוחרת, קרוב 
לעשר בלילה, התקשר איתו היושב ראש והודיע לו שהקונסול האמריקני קיבל 
הודעה מגלאב, שנשלחה מרבת עמון אתמול בצהריים, שנתן פקודה לכוחותיו 

בירושלים להפסיק אש.
בעניין זה עלי להעיר, כי לא קיבלנו הודעה רישמית שגלאב שוב אינו מפקד.3 
לצבא.  פקודה  שנתן  הודיע  שתים–עשרה  שבשעה  הודעה  קיבלנו  זאת,  לעומת 
אחרים.  ערביים  וכוחות  העיראקים  על  גם  חלה  זו  פקודה  אם  שאל  יוסף  מר 
הקונסול ענה, שהוא מניח שהפקודה חלה גם עליהם. על כך אמר יוסף שאינו 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: א', ג'.  1
יום שישי, 16.7.1948. ר' המסמך הקודם.   2

ב–16.7.1948 הגיעה לממשלת ישראל שמועה כי עבדאללה פיטר את גלאב מפיקוד "הלגיון   3
הערבי". למעשה גלאב הגיש התפטרותו אך זו לא נתקבלה והוא נשאר בתפקידו )בני מוריס, 

הדרך לירושלים, עמ' 186-185.
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29 במאי, עם כל החופש לדון איתו על אופי שיתוף הפעולה שיוכל להתחיל רק 
לאחר שיבוא. אין בהחלטה שום הסתמכות על איזה הסכם מלבד הסכמה לטקסט 
של 29 במאי. לכן עמדתנו לגבי כניסת אנשים בגיל הצבא מוצדקת בהחלט, 
הביטחון. במועצת  פעמיים  זו  בנקודה  במפורש  שהסתייגתי  לאחר   בייחוד 
לעשות  הערבים  מדרישת  כתוצאה  בא  קודמות  הפרות  של  הבדיקה  עניין  ד. 
חקירה ביחס להפרות שבאו מצידנו, לדבריהם. הדרישה נכללה בתיקון הבריטי. 
נגיש קובלנות על  ראינו לא להתנגד לכך, אלא שהוספנו שגם אנו מצידנו 
הפרות מצד הערבים. המתווך כשלעצמו התנגד לכל העניין מטעמים מעשיים. 
ספק אם סעיף זה יופעל. ה. הנחתך נכונה והכוונה לשתף ]בצוות המשקיפים[ 
את הגוש הסלאבי, את הולנד, ארצות סקנדינביות וקנדה. המתווך מבקש לגייס 
שלוש מאות איש כדי לכסות את כל השטח של המזרח התיכון. אני מטלגרף 

לאחר שיחה עם המתווך והדברים מבוססים בחלקם על שיחה זו.

לכתחילה נקבעה התחלת ההפוגה לחצות ליל א' G.M.T )שש בבוקר(, אבל 
אנו דרשנו שעת אור יום.

אבן מוסיף לתשובתו זו הערכה של ההחלטה. להלן הערכת ההחלטה:

 סעיף א' מכיל הודאה באחריות הערבים לחידוש מעשי האיבה וכן יש בו הודאה 
בהחלטה  יש   4  ,3  ,2 הסעיפים  עם  יחד  בויכוח.  כצד  ישראל  מדינת  במעמד 
משמעות לקביעת העובדה של תוקפנות ערבית. סעיף 5 דורש מכל הממשלות 
והשלטונות לשתף פעולה עם המתווך לשם שמירת השלום בארץ–ישראל בהתאם 
להחלטה שנתקבלה על ידי מועצת הביטחון ב–29 במאי. בנוסח הסתום מרובה 
על המפורש. אפשר לפרש אותו כפותח שאלת הפירוש המעשי של החלטת 29 
במאי לאור העובדות החדשות, בייחוד לאור משך ההפוגה הבלתי מוגבל. סעיף 
7 הוא בדבר המאמצים להביא לידי פירוז העיר ירושלים. סעיף 8 - פיקוח על 
שביתת הנשק ובחינת ההפרות הקודמות. ההדגשה כאן היא על הפיקוח ולא על 
הסדר הבעיה הגדולה. סעיף 9 הוא השלילי ביותר. הוא אומר כי עד להחלטה 
בתוקפה  תישאר  הנשק  שביתת   - העצרת  או  הביטחון  מועצת  ידי  על  חדשה 
בהתאם להחלטה הנוכחית והחלטת 29 במאי עד שיושג הסדר של שלום. )אסיפת 
האומות המאוחדות תתקיים ב–25 בספטמבר(. סעיף 10 - חזרה על הקריאה לכל 
הצדדים הנוגעים בדבר וזירוז להמשיך את השיחות עם המתווך, כדי להגיע על 
ידי ויתורים הדדיים לפתרון של שלום. סעיף זה הכניסה המשלחת האמריקנית 
והמעמד  העלייה  בענייני  מפורשים  ויתורים  שדרשה  הסינית,  ההצעה  במקום 
הפוליטי. ראו צורך כאן בויתור כדי להשיג את הצבעת סין בשאלת האיום לשלום 

שימסור כל מה שאומר לו, אבל מחובתו להסב תשומת לבי, שהודעתי אינה בהתאם 
להחלטת מועצת הביטחון. החלטה זו אומרת שכל צד צריך לתת פקודה לא לאחר 
צד  וכל  הביטחון,  מועצת  להחלטת  בהתאם  אלא  השני,  הצד  החלטת  על  שידע 
שמבחינה  היטב  מבין  שהוא  לו,  אמרתי  ההפוגה.  את  מאפשר  האש  את  המפסיק 
אנושית ופיזית הדבר בלתי אפשרי, ואנשינו ימשיכו לירות אם הצד השני יורה. 
כתוצאה מויכוח זה שיניתי את הנוסח ובמקום "אבל לא ניתן פקודה עד ..." נאמר 
"וניתן פקודה להפסיק אש מיד לאחר שיודיעו לנו כי האש הופסקה מהצד שכנגד". 
היום, לאחר שלא קיבלתי תשובה ונשאר זמן קצר, הודיעו לי מהמטה שהם נותנים 
לירות  ממשיכים  שהערבים  מקום  בכל  אבל  בשבע,  האש  את  להפסיק  פקודה 
מחדשים מיד את האש. אמרתי: "אם ניתנה פקודה כזאת, אשתמש בה". שלחתי 
טלגרמה למתווך, שמפאת חוסר זמן ניתנה פקודה לכל המצביאים להפסיק בשבע 

את האש, אולם לחדשה אם הצד שכנגד ימשיך לירות.
לאחר ישיבתנו, לאור כמה הערות בישיבה מצד החברים, וגם לאחר שהוספתי 
לעיין בהחלטה, שלחתי לאבא אבן כמה שאלות וביקשתי, אם אפשר, בירור עליהן.

השאלות ששאלתי אלו הן: אל"ף, בהחלטה מדובר על הארכת ההפוגה ולמעשה 
אין היא קיימת. אנו בכוונה מדברים על חידוש ההפוגה. יש דברים בגו? בי"ת, 
הכוונה, ששביתת נשק לכל דבר בהתאם לכל התנאים מתחילה ביום ב', או לכתחילה 
תהיה הפוגה בכל הארץ והתנאים יופעלו בשלב מאוחר, לכשיהיה המתווך מוכן עם 
מוכן  יהיה  שלא  מהמתווך,  שמעתי  שלא  עד  זו  שאלה  שלחתי  שלו?  הצוות  כל 
למועד שביתת הנשק. גימ"ל, האם נצדק אם נפרש חוסר כל הסתמכות בהחלטת 
המועצה לפירושי המתווך לגבי ההפוגה הראשונה כחזרתנו לטקסט של 29 במאי, 
בלי שנהיה קשורים בשום תיווך של המתווך? דל"ת, מה כוונתם בבחינה או בדיקת 
הפרות ההפוגה החל מ–11 ליולי? ה"א, הסעיף שלפני האחרון, המטיל על המזכיר 
הכללי לקיים את צוות המתווכים, פירושו שהבחירה אינה מצומצמת בתחום שלוש 
המעצמות הקונסולריות בתוספת נופך סקנדינביה? ומה כוונותיו של המזכיר הכללי 

בעניין זה?5 על השאלות האמורות קיבלתי מאבן תשובות אלו:

 א. המילה "הארכה" מוצדקת מבחינה היסטורית בקשר לסעיף הראשון, הואיל 
השלילית  ותשובתם  למתווך  החיובית  תשובתנו  על  מסתמך  הראשון  והסעיף 
ב. מה שיש להתחיל  היו בעניין הארכת ההפוגה.  של הערבים. תשובות אלה 
ויוכלו להיקבע רק לאחר  יתר התנאים טרם נקבעו  זו הפסקת אש.  ב'  ביום 
הסכמתנו  ג.  נכונה.  זה  בעניין  הבחנתך  הפיקוח.  משטר  את  המתווך  שיקבע 
להפוגה אין פירושה אלא נכונות לשתף פעולה עם המתווך בהתאם להחלטת 

המברק, מ–16.7.1948 מובא ב תלחמ"י 1, מס' 334.  5
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חמשת האנגלים נמסרו לידינו ונמצאים ברשותנו בירושלים.9 כנראה הותנה 
שתהיה חקירה וייתבעו לדין. כפי שאני מבין העניין נמצא בידי המטה והמטה ראה 

לא להביאם לכאן כל זמן שעניין ההפוגה הוא בבירור.

 להלן התנהל ויכוח בשאלה אם יש לכבד את החלטת או"ם על כניסת ההפוגה בשעה 
שהערבים  יתברר  כן  אם  אלא  ההחלטה,  את  לכבד  שאין  טענו  שרים  כמה  בערב.   7
מכבדים אותה. רה"מ ב"ג אמר בין השאר: "נכנסים אנו כרגע לסטדיה של מאבק פוליטי 
ולא כדאי לנו להסתבך בהפרת ההפוגה מצבנו עתה טוב מבכל זמן אחר. לוד, רמלה 
ונצרת ]שנכבשו[ הם בשביל העולם הגדול עובדות מכריעות. כיבוש משלט שאינו ידוע 
אין לו שום ערך. קובע כיבוש צבאי שיש לו ערך פוליטי בעולם. לכן לא כדאי לנו להפר 
את החלטת או"ם בגלל אחד המשלטים. אני תומך בהצעת מר גרינבוים שלא נפסיק 

היום את האש אם לא נקבל ידיעה מהערבים או מהמתווך, שהם הפסיקו את האש".

מחליטים: ב–5:6 קולות לדחות ההצעה, שלא להורות הפסקת האש עד שהצד 
שכנגד לא יודיע במפורש על קבלת הפקודה של מועצת הביטחון מצידו.

סעיף ג': ועדות ענייני ביטחון וענייני חוץ של מועצת המדינה

רה"מ ב"ג פתח את הדיון וביקש מהממשלה לקבוע עמדה בעניין שתי הוועדות שנקבעו 
הביטחון  )ועד  ביטחון  לענייני  ועד  של  קיומו  ציין  הוא  חוץ.  וענייני  ביטחון  לענייני 
היישובי(, שיושבים בו חוגים אחדים שאינם בממשלה; ביטולו יעורר תרעומות שכדאי 
למנוע בעדן; כן קיימת בממשלה ועדה מייעצת לענייני ביטחון. נשאלת השאלה מה 

תהיה סמכות ועדת הביטחון של המועצה.

השר מ. שרתוק:  אדבר נגד ועדת ביטחון. ועדת ביטחון מיוחדת מטעם מועצת 
המדינה תביא לידי סירבולת של ועדות. קיימת כבר ועדה של הממשלה. הממשלה 
בשבוע,  פעמיים  מתכנסת  היא  ביטחון.  לענייני  מאוד  יעילה  ועדה  היא  עצמה 
ואין מקצרים עד  ביטחון  בדיון על  דרושים פותחים  ביטחון  זמן שענייני  ובכל 
לענייני  בתוכה  מיוחדת  ועדה  הקימה  הממשלה  שנית,  השאלה.  את  שמסיימים 
ביטחון, שמתפקידה לדון בעניינים לעיתים תכופות יותר. שלישית, קיימת ועדת 

ב"דבר" 15.7.1948 נכתב: "ממשלת ישראל תובעת בתוקף שאצ"ל ימסור לידה את חמשת   9
הבריטים שנחטפו בשבוע שעבר, הודיע דובר הסוכנות במסיבת עיתונאים אתמול בירושלים". 
לפי תלחמ"י 1, עמ' 331 הע' 1, "העצורים הועברו לידי רשויות ממשלת ישראל לאחר שזו 

הבטיחה לחקור בהאשמות" )ר' גם עמ' 276 הע' 11, עמ' 343 הע' 10(.

והסנקציות. העמדה האמריקנית במועצה היתה חיובית לגבי תוכן העניין, אבל 
חלשה לגבי הניסוח. למשל, הם היו מוכנים לוותר בשאלת שמנו המפורש אלמלא 

התעקשותנו. התיקון הבריטי בעניין זה6 לא קיבל לבסוף אלא שלוש דעות.

ממקורות ערבים מ–12 לחודש נודע לנו: נוקראשי טילגרף לנציגו בלייק סכסס 
יכול להסכים  ואינו  פניו  וביקש למסור לפארס אל–ח'ורי, שהוא מצטער להשיב 
להפוגה גם אם דעת הקהל בעדה. כנראה שפארס אל–ח'ורי ציין נימוקים ואמר, 
שדעת הקהל בעד הפוגה. זה היה ב–12 לחודש. עתה יש בידי ידיעה מ–17 לחודש, 
מדוכאים מאוד, על  היו  הסורים  וגם  גם המצרים  בין הערבים  אתמול, שבשיחה 
גבול ייאוש, נוכח הצלחותינו הצבאיות. הם אמרו שאין הערבים רשאים לחדש את 
ההתקפה אם עלולה היא להביא לידי כישלונות כמו לוד ורמלה. היתה זו שיחה בין 
המצרים והסורים. מכל מקום, סבורים שני הצדדים, שאין הערבים יכולים לקבל את 

החלטת מועצת הביטחון על הפוגה. מודיעים שפאוזי יצא לביירות.
בשיחה שהיתה לאחד מאנשינו עם המתווך ועם באנץ', אמר המתווך שהערבים 
הפסידו את המלחמה. אם הם מקבלים את ההחלטה, הריהם מקבלים את החלוקה.
אם הם דוחים את ההחלטה - הם מתאבדים. בשיחה זו השתתף גם אבן. המתווך 
שאל מה עמדתנו לחידוש משימתו. אבן הבחין בין פיקוח על הפוגה לבין תיווך 
מדיני, ואמר שהצעותיו הקודמות של המתווך גרמו למשבר של אמון ולתגובה 
יביא לידי תוצאות, אלא אם כן היה מכוון  ציבורית חריפה. המשך התיווך לא 

ליצירת יחסים של חוזה בין מדינות סוברניות.
באנץ', שלפי התרשמות אנשינו מהשיחה הוא מחבר ההצעות, הגן על כולן 
והציע לנו שהעיקר לחתור להסכמת הערבים לקיום מדיניותו מבחינה מהותית.
השפעת  תחת  פורמלית.  בריבונות  המידה  על  יתר  דבקים  להיות  לנו  אין  לכן 
באנץ', גישותיו המדיניות של המתווך הן ביסודן חד צדדיות אף על פי שיש מקום 

להניח, שהמאורעות האחרונים והתגובות האחרונות רופפו את ביטחונם.
המזכיר הכללי של אירגון האומות יצא היום לפריס ואנו מטלגרפים לפישר7 
לדבר עימו, בכל הטקט הדרוש, בדבר תפקידו של באנץ'. הרושם הוא שבאנץ' 

חזר לשורשו של פקיד ה"סטייט דפרטמנט".
האיש שהודעתי לכם שנחטף על ידי לח"י ונשקפת לו סכנה - חי וקיים ותחת לחצנו 

הוצא לחופשי. הוא שבור ורצוץ לא בנפשו בלבד. החקירה היתה בדרגה שלישית.8

להימנעות משימוש במונח "מדינת ישראל".  6
מוריס פישר )1965-1903(. מזכיר מדיני של הסוה"י בפריז 1948-1947. עם קום המדינה נציג   7

ראשון של ישראל בצרפת.
לא זוהה.  8
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ההפוגה היא שלב של מלחמה ולא של שלום

את ישיבת המרכז פתח רה"מ ב"ג וסקר ארוכות את המצב הצבאי. בין השאר אמר: 
"אם כי יש גם היגיון בהנחה שהפוגה זו היא ראשית השלום, אין שום ביטחון גמור בכך 
והמערכה האחרונה היא הקובעת ולכן אין שום ערך בזה שנפעל ונתברך בניצחונות". 

אחריו סקר מ"ש את המצב המדיני.

מהחלטת  עיקריים:  גורמים  משני  מצורף  היום  המדיני  מעמדנו  שרתוק:    מ. 
האומות המאוחדות של כ"ט בנובמבר אשתקד ומהניצחונות שלנו בארץ. אינני 
מונה את עצם קיומו של היישוב בארץ - זה שורש הכול. וההכרזה על מדינת 
ישראל וקיומה הממשי של מדינת ישראל, אף היא תוצאה משני הגורמים האלה. 
זה אולי עניין לניחוש אם הקמת מדינת ישראל והניצחונות הכבירים של צבא 
ההגנה היו אפשריים בלי החלטת כ"ט בנובמבר. להלכה בלי ספק היו אפשריים, 
אם למעשה היו באים - זה עניין לניחוש שאין בו ברכה. לעומת זה ברור, כי 
יותר  אולי   - בעקבותיה  שבא  הממשי  הכוח  גילוי  בלי  בנובמבר  כ"ט  החלטת 
נכון לומר: שבא בעקבות פינוי הארץ על ידי השלטון והצבא הבריטי - היתה 
כשלעצמה  היתה  לא  אבל  נוספת,  וכקובלנה  כטענה  ורק  אך  בידינו  נשארת 
מכרעת  מדינית  לתבוסה  אות  משמשת  היתה  להיפך,  אלא  כוחנו  את  מגבירה 
בזירה הבינלאומית. כי בנפול ההכרעה הגדולה בזירה הבינלאומית ראינו לפנינו 
סכנות חמורות מאוד שנשקפו לביצועה, והיזהרנו על הסכנות האלה את הגורמים 
במידה  שעמדו  הבינלאומיים  הגורמים  אותם  בייחוד  המכריעים,  הבינלאומיים 

פחות או יותר מוחלטת לימיננו במערכה ההיא.
ראינו דרגות בסכנה שנשקפה לנו. אולי הסכנה הקלה ביותר שראינו - אינני 
יודע אם היא הקלה ביותר אבל כך נראה לנו הדבר אז - היתה סכנת אי–השלמה 
של היישוב הערבי המקומי עם ההחלטה ועם מאמצנו לביצועה. העמדה שנקטנו 
עצמה,  הארץ  בתחום  מצומצמת  בארץ  ההתפרעות  תישאר  אם  כי  לומר,  היתה 
ותהא ניזונה אך ורק מכוחות הערבים המקומיים - נוכל לעמוד בפרץ בלי עזרה. 
אמרנו זאת בלי ביטחון מוחלט שאנחנו אומרים את האמת כולה. מבחינה מדינית 
לא היתה אפשרית עמדה אחרת, אבל למעשה היינו אכולי ספקות וראינו לפנינו 
חזות קשה גם במקרה שתתממש האפשרות הזאת והסכנה תצומצם. באשר ראינו 

מתוך פרוטוקול ישיבת הבוקר.  1

ביטחון. רביעית, שמעתי משר הביטחון שיום יום, ולרוב פעמיים ביום, מתכנס 
המטה כולו ודן שעה לא קצרה בכל העניינים. אימתי תיעשה העבודה אם נוסיף 
הממשלה  וחברי  המדינה,  למועצת  להסביר  צריך  חמישית?  או  רביעית  ועדה 
צריכים לתמוך בכך ולהסביר את הדבר למפלגותיהם ולהבטיח רוב שלא תהיה 

ועדת ביטחון נוספת, כי היא מיותרת.

השר קפלן הציע לצרף את בא כוח הרוויזיוניסטים לוועד הביטחון היישובי ולהימנע 
באופן זה מהקמת ועדה נוספת. השר רוזנבליט תמך בהצעה זו והציע לצרף גם את בא 

כוח "עלייה חדשה". להלן אמר השר גרינבוים, בין השאר:

השר י. גרינבוים:  אם מועצת המדינה לא תנוהל כפי שמתנהל פרלמנט - אין טעם 
לקיומה. נגד הדברים שאמר כאן מר שרתוק נלחמנו ב]פרלמנט ב[וורשה בשצף 
קצף, משום שחשדו בנו שאיננו יכולים לשבת בוועדת חוץ כי אסור לנו לגלות 
למפלגות מסוימים  דברים  לגלות  שאסור  אמר  שרתוק  מר  המדינה.  סודות   את 

מסוימות - יש מפלגות נאמנות ויש מפלגת חשודות. איני מסכים לדבר זה.

שמבחינת  ייתכן  צורך.  בה  רואה  איני  חוץ,  לוועדת  בנוגע  שרתוק:   מ.  השר 
צריך  לזה, אולם דבר אחד  נוח להתנגד  והפורמלית לא  החיצונית  הדמוקרטיה 
להיות ברור - אם הכוונה לאפשר למפלגות להיכנס באופן רציני יותר לבירור 
יותר פרטים  יקויים. אם הכוונה היא לדעת  זה לא  בעיות מדיניות החוץ, דבר 
ודברים שאינם מובאים כרגיל לידיעת המועצה, אני רוצה שיהיה ברור לחברי 
הממשלה שדבר זה לא יושג. אם פרטים אלה אינם מובאים, הרי זה משום שיש 
מפלגות או אנשים שאין לסמוך עליהם, ישנם כאלה שהם רואים מצווה עליהם 
לפרסם את הדברים, לכן לא ישתנה היחס לאנשים אלה לכשיהיו בוועדה מן היחס 

הקיים כשהם במועצה.
היסודית לתפקיד הממשלה לגבי המועצה.  גרינבוים בגישתו  אני חולק על 
לפי דעתי, הממשלה צריכה לנהל את המועצה. אם לא תהיה הנהלה של הממשלה 

למועצה - או שהמועצה לא תנוהל כלל, או שתנוהל שלא כראוי.

הדיון נמשך ובסופו התקבלו החלטות.

מחליטים: ב–4:6 להוסיף נציגי יתר הסיעות לוועד הביטחון היישובי ולא להקים 
ועדת ביטחון מיוחדת במועצה; ב–3:6 שהממשלה תביע במועצה התנגדותה 

להקמת ועדה לענייני חוץ.
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כאשר החלה פרשת ההפוגות עבר שלב ממושך של התלבטות בקרב האומות 
המאוחדות במועצת הביטחון - גם באסיפה הכללית, בעצרת המיוחדת שנקראה - 
התלבטות שבאה מתוך הנחה כי יש להציל אותנו מסכנה חמורה. כל זמן שהייתה 
אינני  ממש.  של  פעולה  לשום  הגיעה  לא  היא  זו,  למטרה  מכוונת  ההתלבטות 
מדבר כבר על פעולה צבאית, דבר זה נשאר לגמרי מעבר לאופק של אפשרויות 

מעשיות, אלא גם לא הגיעו הדברים לאיזה התערבות מדינית.
כאשר נתקבלה ההחלטה במועצת הביטחון על ההפוגה הראשונה, שוב מתאריך 
כ"ט, כ"ט במאי 1948 - יש לנו שלושה כ"טים: כ"ט בנובמבר, כ"ט במאי, ועוד 
כ"ט אחד3 - כבר היו כפות המאזניים הצבאיות בארץ מאוזנות עם התחלה של 
הכרעה לטובתנו. ובלי ספק גם אז היו אנשים שחשבו, כי על ידי ההפוגה הם 
עוזרים לנו, מצילים. ואין להתעלם מן האמת, שההפוגה הראשונה באמת באה 
עמד  הוא   - חלילה  בנסיגה  אז  עמד  שהוא  מפני  לא  שלנו  לצבא  קשה  בשעה 
אז בהתקדמות כובשת - אבל הוא היה עייף, הוא היה מועט, ציודו היה בלתי 
מספיק נוכח המשימות שהוטלו עליו, כוחותיו בחזית היו מתוחים עד קצה גבול 
מילואים  כל  לו  היו  לא  כוחו,  את  התישו  הרצופים  הלילה  קרבות  האפשרות, 
בעורף - עוד פחות מאשר עכשיו - וההפוגה באה לא להציל עמדות מכיבוש, 
אלא היא הייתה הפוגה פשוטו כמשמעו - היא אפשרה לו לנשום לרווחה, להחליף 

כוח, להתבצר ולהתכונן לבאות.
אני רוצה לומר, כי מה שהכריע לגבי ההחלטה שנתקבלה אז במועצת הביטחון 
בדבר ההפוגה - וההחלטה עדיין לא הייתה בחינת צו ולא הייתה מלווה באיום של 
עונשים - מה שהכריע כבר אז היה אינטרס בינלאומי, או אינטרס ממלכתי של 
גורמים ידועים, למנוע את התפשטות המלחמה בארץ–ישראל מסיבה זו או מסיבה 

אחרת, יותר מאשר להציל את מישהו.
לידי החלטה על ההפוגה השנייה,4  גם  הזה הוא שהביא במידה רבה  הגורם 
שהפעם לבש צורת צו, אבל עם זה נתלווה גורם נוסף - עלינו להגיד זאת - 

והגורם הזה הוא הצלת ערבים.
אם אָשאל מה גרם להפוגה הראשונה, אומר שהיו שנתכוונו לטובת היהודים, 
היו שנתכוונו לטובת הערבים, היו שנתכוונו לטובת העולם כפי שהם תופסים את 
טובתו של העולם - למנוע את התפשטות המלחמה. אם אָשאל מה הביא לידי ההפוגה 
השנייה, אומר - שני גורמים מכריעים: מניעת התפשטות המלחמה והצלת ערבים. 
לא היתה כל שאלה לגבי ההפוגה השנייה של עזרה ליהודים או הצלת היהודים, כי 
אם מה שהובהר, והעובדות שנחרתו עמוק בהתרשמות הגורמים שהתחילו בדבר, 

"ועוד כ"ט אחד" - מהות המועד לא נתחוורה.  3
מועבי"ט החליטה ב–15.7.1948 על כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה ב–17.7.1948.  4

פני  אי–סדרים על  פוסקים, של  לפנינו אפשרות של מהומות, בלבולים2 בלתי 
הארץ כולה, של התמרדות ערים וכפרים, של גיוס כנופיות שתהיינה משוטטות 
פוסקות  בלתי  פצצות  וזריקת  יריות  של  המארב,  מן  ומתנפלות  הארץ  פני  על 
בחוצות הערים, של תקופה ארוכה של מצב פרוע, מאבק קשה ומר של שלטון 
צעיר וחלש עם אוכלוסייה גדולה ומושרשת, אשר מנוי וגמור איתה למגר את 

השלטון הזה ולשים לאל את הצו הבינלאומי.
אבל ראינו גם סכנות יותר חמורות. ראינו סכנה של עזרה ותמיכה בכוחות 
המרד בארץ אשר תבוא מבחוץ - עזרה באדם, עזרה בנשק, עזרה בממון. ואמרנו 
כי עזרה כזאת ייתכן ותזקיק אותנו אף מצידנו לעזרת חוץ, באשר אנו מוקפים 
מדינות אויבות, מדינות שזוינו בראש וראשונה על ידי אנגליה, במידה רבה אף 
בכוחות עצמן, שיש לרשותן נשק מסוגים שאינם בידינו, ועצם משלוח כוחות 
האומות  החלטת  נגד  מרי  בזה  יש   - אי–סדירים  כוחות  יהיו  אם  גם   - מבחוץ 
ונראה עצמנו  ייתכן שבמצב כזה נדרוש עזרת חוץ  כי  ולכן אמרנו  המאוחדות. 
זכאים לדרוש אותה. וכשדיברנו על עזרת חוץ בזירה הבינלאומית לא נתכוונו 
לגח"ל ]גיוס חוץ לארץ[, לא נתכוונו לעולים חלוצים ומתנדבים יהודים שייענו 
בשורותינו,  ללחום  ויבואו  המצפון שלהם  לקריאת  ייענו  פשוט  או  לקריאתנו, 

אלא הכוונה היתה לעזרה בינלאומית.
אבל לא הסתפקנו בזה והצבענו על סכנה עוד יותר חמורה, אם כי לא נראתה 
לנו באותם הימים כסכנה ממשית מאוד, ואף על פי כן הצבענו עליה - וזוהי סכנת 
הפלישה הגלויה של כוחות צבא סדירים מן הארצות השכנות לתוך ארץ–ישראל 
כדי להכרית את קיומה של המדינה ואולי כדי להשמיד את היישוב היהודי כולו.

ואמרנו אז: ללא ספק ניָזקק לעזרת האומות המאוחדות ונהיה זכאים לתבוע 
זו תהיה התנקשות גלויה  אותה, באשר הכוחות יהיו מאוד בלתי שווים ובאשר 
וזדונית בסמכות האומות המאוחדות, והריב לא יהיה עוד בינינו ובין הערבים אלא 

בין הערבים והעולם כולו, והעולם כולו יצטרך אז להילחם בערבים.
אינני רוצה להיכנס בסקירה יותר מדי מפורטת כיצד נשתלשלו הדברים. אני 
רוצה לציין, שנתגשמו שתי קצוות: מצד אחד הסכנה החמורה ביותר מכל הסכנות 
שהיא  עזרה  לאיזו  ביותר  הקלושה  התקווה  שני  ומצד  למציאות,  הפכה  שחזינו 
מבחוץ נשארה ַמַעל, לא באה לעולם, ואנחנו לבדנו לא רק שהצלחנו לעת עתה 
לעמוד בפרץ אלא עברנו מהתגוננות להתקפה והנחתנו מכות קשות מאוד לכל 

הכוחות האויבים אשר התנפלו עלינו בלי יוצא מן הכלל.

הבריטים  השלטונות  כינו  שבו   ,disturbances האנגלי  המונח  תורגם  כך   - "בלבולים"   2
את גלי התקיפות של ערביי א"י נגד היישוב היהודי והשלטון הבריטי. לימים השתגר הביטוי 

העברי "מאורעות".
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הברית. כבר אותה העזרה הנסתרת, הבלתי רישמית כאילו, שאנגליה נתנה לערבים 
אנגלים  החזקת  ידי  על  המלחמה,  כדי  תוך  הערבים  לכוחות  נשק  ידי משלוח  על 
ודיפלומטית  מדינית  תמיכה  ידי  ועל  הערביים,  הצבאות  בפיקוד  גבוהות  בדרגות 
בכל מלחמת הערבים נגד ישראל - היא קילקלה לעצמה הרבה מאוד בדעת הקהל 
האמריקנית, וסיבכה וחידדה מאוד יחסיה עם מימשל ארה"ב. והדבר החל לתת את 
אותותיו במשא ומתן על חלקה של אנגליה ב"תוכנית מרשל", וזה כבר החל לתת את 
אותותיו בסיכויים של אנגליה בהשגת מילווה נוסף שאנגליה, כפי הנראה, מוכרחה 
להתאמץ להשיגו. והדבר הזה קילקל מאוד את שורת היחסים בין אנגליה ואמריקה 

נוכח סכנות יותר גדולות הנשקפות לשני הצדדים גם יחד בזירה העולמית.
ואומנם אילו היה מהלך המאורעות אחר, כי אז הסכנות האלה לא היו כל 
כי אז אנגליה  נגדנו,  זאת אומרת, אילו באה בעוד מועד הכרעה  כך חמורות. 
הֶבווינית הייתה אומרת, ש"כדאי לעמוד בכל הסיכונים האלה, אבל השגנו מה 
התיכון".  במזרח  הבריטי  האינטרס  זה  כי  לנו,  אמרה  המדינית  שהאוריינטציה 
ואולם הדבר הזה לא הושג כיוון שהיה מפוקפק מאוד אם הדבר הזה יושג, כיוון 
שהאפשרות היחידה להשיג אותו הייתה על ידי הגדלת כוחות הפיקוד האנגליים 
לניהול המלחמה, על ידי צו למדינות הערביות להתאחד תחת פיקוד אנגלי אחיד, 
על ידי משלוח נשק נוסף, על ידי משלוח תחמושת נוספת, על ידי משלוח כסף 
נוסף. ההקצבות הבריטיות של מזומנים "קשים", כמו שקוראים להם - דולרים - 
למדינות הערביות, אנגליה היתה מוכרחה לשמור אותן בסוד, ועלה בידינו קצת 
לגלות את הדברים, ועצם העובדה שהיא התאמצה לשמור אותם בסוד הוכיחה עד 
כמה היא חששה להסתבכות היחסים עם אמריקה במקרה שייוודע הדבר. עיראק 
והאוצר  הבריטי,  האוצר  מן  ישירה  עזרה  ודרשה  חמור  כספי  משבר  עד  הגיעה 
הבריטי לא ראה אפשרות מדינית לתת את העזרה הזאת. כל מה שהוא יכול היה 
את תשלומי  שהיתה משלמת  העיראקית,  הנפט  לחברת  לפנות  זה  הרי  לעשות 
ה"רֹויאלטיז" ]תמלוגים[ בעד הנפט אחת לשנה, שיתחילו לשלם אחת לשלושה 
חודשים, ועל ידי כך יקדימו מיפרעה של 400 אלף לא"י, והאוצר הבריטי אמר 
שב–400 אלף לא"י בינתיים יצילו את המצב - אמרתי את זה לחברנו שר האוצר, 
כדי לנחם אותו קצת, שהנה יש מדינה גדולה שאצלה 400 אלף לא"י זו הקלת 
המצב - והמשך המערכה היה מוכרח להביא לידי תמיכה כספית רחבה מתוך איזה 

גרעונות של אנגליה - אינני יודע, על כל פנים זה גורם חשוב מאוד.
לעומת זאת, אנגליה בשום אופן לא רצתה לעמוד בפני ההכרח להפקיר את 
העולם הערבי, באשר זאת היתה בגידה. וכבר עכשיו, בימי ההפוגה, היו הפגנות 
אנטי–בריטיות בכל הארצות הערביות ואין כלל לשער את הזעם והקצף והמרירות 
שנצטברה ברחבי העולם הערבי נגד אנגליה על העידוד שהיא עודדה את הארצות 

הייתה ההכרה כי היהודים הם כוח כובש ומנצח. אני מצטרף הצטרפות שלמה לאזהרה 
שהשמיע באוזנינו דוד בן–גוריון, שלא נישלה לחשוב כי סיימנו את המלחמה ונחלנו 
את הניצחונות המכריעים במלחמה. עלינו לדעת זאת היטב. עם זאת, עלינו לקבוע 
כעובדה ניצחת כי התרשמות העולם היא כי כיום אנחנו כוח כובש מנצח. כזוהי 
התמונה שנתגלתה בפני דעת הקהל בעיתונות האמריקנית, כזוהי התמונה בצרפת 

וכזוהי התמונה המתחילה להיות גם באנגליה.
קיבלתי בימים אלה מכתב מקצין שהיה פעם בארץ, עכשיו הוא ממלא איזה 
לביקור בארץ  לבוא  רוצה  הוא  בחיים המדיניים, לא במפלגת העבודה.  תפקיד 
יודע, בוודאי, שלנו באנגליה יש מחסור  ולראות את המצב. הוא אומר: "אתה 
גדול בנייר דפוס, בנייר לעיתונות, ומפני זה אין העיתונות שלנו משקפת במידה 
על  לעמוד  רוצה  שלנו  והקבוצה  והואיל  בארץ.  המאורעות  מהלך  את  מספקת 
הדברים מקרוב, הרי אני רוצה לבוא ואני מקווה שתינתנה לי כל ההקלות בשביל 
לבוא לארץ, בשביל לראות אותך ולעמוד מכלי ראשון על מצב הדברים, ואנחנו 

מאוד מעוניינים לדעת את המצב לאמיתו".
אינני יודע אם החששות האלה היו מוצדקים. אני מקווה שהם היו מוצדקים, 
אבל אין לדעת בביטחון. כמה וכמה ידיעות ישנן בידנו המצדיקות את החששות 
האלה, החששות לגורלו של הצד שכנגד אילו המלחמה נמשכה - ידיעות על חוסר 
נשק, על אזילת תחמושת, על עייפות, על אי–רצון להילחם, על רפיון ידים, על 
קורבנות קשים מאוד, על הסתבכויות כספיות חמורות מאוד ועל אי–ראיית מוצא, 
על המשך מלחמה רק מתוך יאוש מפני שאין מוצא אחר, מפני שאין דרך אחרת 
להציל את הכבוד ולא מתוך תקווה לנצח. ייתכן שזה מוגזם, וייתכן שעדיין היו 
נפתחים מעיינות חדשים של יכולת צבאית, ועלינו בשום אופן לא לזלזל באפשרויות 
אלה. אבל העובדה שאנגליה הצטרפה לדרישת ההפוגה במפגיע, ואנגליה קודם כל 
דרשה, גם איימה על המדינות הערביות איום ישיר - נוסף לאיום שנצטרפה אליו 
באמצעות האומות המאוחדות - מוכיחה שזו הייתה האספקלריה שאנגליה ראתה בה 

את הדברים לגבי המשך המלחמה, על כל פנים בתקופה הקרובה.
נדמה לי שאנגליה נוכחה לדעת, שהמשך המערכה יעמיד אותה בפני ברירה 
לתמוך  נאלצת  היתה  שהיא  או  מהשניים:  אחד  בפניה.  לעמוד  לא  לה  שמוטב 
לידי  הדברים  את  להביא  כדי  הערבי,  בצד  גלויה,  נמרצת,  יותר  הרבה  תמיכה 
הכרעה מהירה - הכרעה חיובית כמובן מבחינת הערבים ושלילית מבחינתנו - או 

שהיא היתה מוכרחה למשוך את ידה מן המלחמה הזאת ולהפקיר את הערבים.
גם זה וגם זה לא היה רצוי לה. באשר אילו היא הייתה יוצאת למלחמה יותר 
גלויה בנו על ידי תמיכה יותר גלויה ונמרצת בערבים, כדי להביא לידי הכרעה, היא 
היתה מסתבכת הסתבכות רצינית מאוד הן באומות המאוחדות והן ובייחוד בארצות 
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בניגוד לרצונה של מחלקת המדינה. מחלקת המדינה שוב קיבלה את הדין. והיה 
ברור שאם תימשך המערכה אז יימשך הלחץ של דעת הקהל בעולם היהודי, של 
דעת הקהל הכללית, מפני שמאוד קשה לדעת הקהל באמריקה לסבול מצב כזה 
שמפציצים את תל אביב יום יום ומפציצים את עמדות צבא ישראל בפינות שונות 
של הארץ, ויישובים יהודים יום יום כמעט מוחים אותם מעל פני האדמה על ידי 
בידיהם  ואין  כהלכה,  לענות  ישראל  כוחות  בידי  ואין  פוסקות,  בלתי  הפצצות 
לענות כהלכה, להילחם באויר, מפני שממשלת ארה"ב מונעת מהם נשק כזה. 
נראתה אפשרות, שאם תימשך המלחמה יהיה מוכרח - תחת לחץ ובתוך האוירה 
הזאת של מלחמת בחירות - לחול שינוי במדיניות האמברגו לטובת ישראל, זאת 
אומרת לרעת מדינות ערב. לא מן הנמנע שהיה נעשה גם ניסיון, אולי הניסיון היה 
מצליח - נוכח מצב זה - כדי להחיש את תהליך ההכרה במדינת ישראל בארצות 
אחרות, להפוך את ההכרה "דה פקטו" להכרה "דה יורה". לא מן הנמנע, שהמשא 
ומתן שהוחל בו על השגת מילווה, שנתקל בהתנגדות מסוימת ונשאר לעת עתה 
במצב קפוא, היה יוצא מקיפאונו ומתחיל שוב להתקדם, ואולי היה גם מגיע לידי 

הכרעה חיובית.
כל הצעדים האלה היו יותר ויותר מזהים את ממשלת ארה"ב עם מדינת ישראל 
הלוחמת, ומסבכים אותה יותר בעזרה למדינת ישראל הלוחמת לשם השגת ניצחון 
בשבילה במלחמה הזאת. זאת אומרת, היו מביאים את ממשלת ארה"ב לנקיטת 
עמדה יותר ויותר נוגדת את האינטרס של העולם הערבי, והדבר הזה בשום אופן 

לא היה רצוי לה.
להתערבות  פתח  לפתוח  עלול  המערכה  המשך  כי  ספק,  ללא  חשש  היה  גם 
מסוימת במלחמה הזאת, שבשביל המדיניות של אמריקה זוהי הסכנה הגדולה ביותר. 
ממשלת ארה"ב ידעה היטב שהולך נשק לארץ ושהולך נשק לישראל. אנחנו, מבלי 
זאת - אמרנו לה  חובה עלינו לעשות  כל  אין  סודותינו -  בסודי  אותה  להכניס 
נשק  לנו  לתת  המערכה  בתחילת  דרשנו  כאשר  זה,  בעניין  מאוד  ברורים  דברים 
ולשנות את האמברגו לטובתנו, לשנות את האמברגו לטובת הצד הנתקף ונגד הצד 
התוקף, הנתקף - מפני שהוא שומר על החלטות האומות המאוחדות, והתוקף - 
כאשר הוא מפר את החלטות או"ם. אמרנו: אין פה שאלה של צדק ויושר והגינות 
ומוות,  זוהי שאלה של חיים  ומוות - נשק  בינלאומית. יש כאן שאלה של חיים 
ואנחנו נשיג אותו, ואנחנו אומרים לכם - אמרנו למפרע שאנחנו נשיג אותו. אינני 
נזקק פה לשום פרפרזה. אני מצטט באופן מילולי: "אתם הייתם מתנהגים בדיוק 
כך אילו הייתם במקומנו, ואנחנו 'מזמינים' אתכם לומר לנו אם הייתם מתנהגים 
אחרת בהיותכם נתקפים, ובאין בידכם הנשק הדרוש לכם, וכאשר נשק כזה נמצא 
בעולם, ובזמן שאתם יודעים שיש מקורות מוגבלים בנשק בעולם. אנחנו נותנים 

הערביות להיכנס למלחמה זאת, ועל חוסר העזרה, לפי דעתם, שהיא חטאה בו.
לבסוף לא היה לה כל עניין להרחיב עוד יותר את הפרץ הזה, והמוצא בשבילה 
היתה ההפוגה, הפוגה שהיתה יכולה לאפשר לה את העברת המלחמה נגדנו מפסי 
על  המתווך  באמצעות  ומתן  משא  המדינית.  ההתנכלות  לפסי  ישירה  מלחמה 
איזו פשרה חדשה על חשבוננו - הצעות מסוימות לפירוז ירושלים לשם משטר 
בינלאומי מסוים, הצעות מסוימות לפירוזה של חיפה ולהפקעת נמל חיפה ובתי 
חלקים  על  לוותר  עלינו  לחץ  כך  אחר  ישראל,  מדינת  של  מריבונותה  הזיקוק 

ידועים של הארץ לטובת הערבים, וכולי.
גם מממשלת ארה"ב, במידה שאינטרסיה המדיניים נקבעים ובאים לידי ביטוי 
ב"סטייט דפרטמנט" ובמשלחת אמריקה לאו"ם, שהיא בטבע הדברים נושאת דברו 
של ה"סטייט דפרטמנט", היה לחץ רב מאוד לטובת ההפוגה מתוך הכרה שעניינים 
יסודיים של מדיניות אמריקה מחייבים את הפסקת הקרבות בארץ–ישראל ופתרון 
השאלות שעדיין טעונות פתרון בדרכי משא ומתן, כיבוש מדיני או ויתור מדיני, 
או לחץ מדיני. היה ברור לקובעי מדיניות החוץ של ארה"ב, שהמשך המערכה 
יסבך אותם יותר ויותר בגילויי עזרה לנו, תמיכה בנו ותפיסת עמדות מתנגדות 
בעולם הערבי. השעה היא שעה של ערב בחירות, וההתחרות של הנשיא כעת ושל 
המפלגה ]הדמוקרטית[ על כיבוש המצביעים היא עכשיו במלוא תוקפה. הדבר הזה 
הנחיל כבר לנו כמה כיבושים. ההכרה המהירה, הייתי אומר הכרת הבזק במדינת 
ישראל, באה ביוזמתו של "הבית הלבן" ובניגוד לעמדת מחלקת המדינה. מחלקת 
המדינה אחר כך קיבלה את הדין והכניסה את העובדה המדינית הזאת בתוך איזה 
זוהי רק  זוהי הכרה מלאה במדינת ישראל, אבל  דפוס שנתקבל על דעתה, כי 
ישראל, מכיוון שהממשלה  הזמנית של  ]"דה פקטו"[ בממשלה  הכרה עובדתית 
אומרת  זאת  זמנית,  ממשלה  שהיא  לעצמה  אומרת  בעצמה  ישראל  של  הזמנית 
בשביל עצמה היא רק ממשלה שבעובדה ולא ממשלה על פי חוקה. החוקה עוד 
איננה. עוד אין לדרוש כלל מממשלת ארה"ב שתכיר בה יותר מאשר "דה פקטו", 

אבל מדינת ישראל בעובדה קיימת ועומדת.
גם מינוי הציר שעכשיו נמצא בדרכו אלינו, נוסע בים ויגיע אלינו בימים 
הקרובים, שאנחנו מכירים אותו היטב, מכירים את דמותו, מכירים את אישיותו, 
מכירים את נאמנותו5 - גם המינוי הזה בא על פי פסק ישיר של "הבית הלבן" 

מדובר בג'ימס מקדונלד )1964-1886(. דיפלומט אמריקאי, הנציג הראשון של ארה"ב בישראל.   5
חבר הוועדה לענייני פליטים של חבר הלאומים מ–1933. טיפל בבעיית הפליטים היהודים 
מגרמניה הנאצית. התפטר מתפקידו בתחילת 1936 תוך גינוי המדיניות הגזענית של גרמניה 
והאשמת המדינות הדמוקרטיות בהתעלמות ממדיניות זו. ב–1946 התמנה על ידי הנשיא טרומן 
לחבר בוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לא"י, שאחת ממסקנותיה היתה תביעה להעלאת 

100,000 ניצולי שואה לאלתר.
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שדעתו תימסר לעיתון, ועיתון מסוים עושה מזה מטעמים. ומעיתון בוקר פוליטי 
של  רחוב  ומעיתונות  צהריים,  של  רחוב  עיתונות  לדפי  זה  דבר  עובר  אחראי 
ויש  ויש ברית לגמרי שלא מדעת  ועולה על קירות הבתים,  זה מטפס  צהריים 

צינורות שמובילים את הדבר הזה בצורה כזו.
נאמר, כי לכתחילה היתה החלטת הממשלה להתנות את הסכמתנו להפוגה 
בהסכמת הערבים להפוגה, שאנחנו ניתן את הפקודה להפסיק את האש רק לאחר 
ונתנו את הפקודה,  גם הערבים קיבלו על עצמם את ההפוגה  כי  לנו  שיודיעו 
ושברגע האחרון מישהו שינה על דעת עצמו, בלי רשות הממשלה, והודיע לממונה 

מטעם האומות המאוחדות שיתנו פקודה להפסיק את האש.
היתה אחריות מסוימת בעניין זה והאחריות היתה פשוטה מאוד. אין לנו קשר 
ישיר עם המדינות הערביות. אנחנו איננו בסודן ואין הן בסודנו. החוטים מתרכזים 
בידי מישהו שיושב באי רודוס, וקשר טלפוני אין לשם, וקשר טלגרפי כרוך בכל 
הזה שקודם  התנאי  על  לעמוד   - פשוטה  היתה  והברירה  איטי.  וגם  קשיים  מיני 
יודיעו לנו ובינתיים לא להודיע שנתנו פקודה, ואז נעמוד בפני סיכון שהערבים 
ברגע האחרון יודיעו שהם נתנו פקודה, וֵיצא שאנחנו נתנו את הפקודה רק ברגע 
האחרון והפרנו את ההפוגה בעוד שהערבים לא הפרו - לקבל את הסיכון הזה או 
לא לקבל את הסיכון הזה ולנהוג לפי ההחלטה? למעשה כך קרה, והערבים הודיעו 
ברגע האחרון שהם נתנו פקודה להפסיק את האש ללא כל תנאי. על עניין זה של 
תנאי הערבים עוד אעמוד. לו התעקשנו על התנאי ההוא, כי אז היה יוצא שלא נתנו 

פקודה בהתאם לצו מועצת הביטחון בזמן שהערבים נתנו.
החשבון היה פשוט: מה תהיה המדיניות שלנו - האם המדיניות שלנו תהיה 
ושש  הדבר. שלושים  תוכו של  זה  להמרותו?  או  הביטחון  מועצת  לצו  להיענות 
שעות לפני המועד זה היה יכול להופיע באור אחר, אבל שעות מספר לפני כן זה 
הופיע באור אחר וצריך היה לנהוג לא לפי איזו נוסחה, כי אם לפי מהותה של 
המדיניות, ומי שהיה בגלל נוסחה מקריב את מהותה של המדיניות, היה מתחייב 

באחריות חמורה מאוד.
מהותה של המדיניות הייתה להיענות לצו. השיקולים המעשיים לגבי ההפוגה 
השנייה היו קצת אחרים משהיו לגבי ההפוגה הראשונה. בהפוגה הראשונה אנחנו 
ידענו - אני אומר את זה בפני חברים רבים, ואם כי אינני חושב שזה סוד, אינני 
אומר זאת לפרסום - כי היא היתה נחוצה לנו כאויר לנשימה באותו המצב שהיינו 
נתונים בו אז, אולי בייחוד בירושלים, שם עמדנו על עברי פי פחת מבחינת הגנה, 
המזון ורוח התושבים. ובארץ כולה בכל החזיתות לא היה מפקד באיזו גיזרה–שהיא 

שדעתו הייתה אחרת.
לא כן הפעם. עמידתנו בירושלים היתה אחרת לגמרי. אנחנו עמדנו בעצם הסתערות 

לכם את ההזדמנות הראשונה, אבל אם אין אתם משתמשים בהזדמנות הזאת לתת 
לנו נשק - אנחנו את הנשק הזה נשיג מכל מי שמוכן לתת אותו לנו".

הם רואים איך התפתחה תנופת הקרבות שלנו לא רק עם גידול כוח האדם, 
גם עם הריבוי והגיוון של הנשק שברשותנו, והם מבינים מה כאן קרה. יש להם 
בוודאי גם מקורות כדי לדעת. והם מלאים חששות מבחינתם. הם יודעים שכל 
המשך של מלחמה וכל הסתבכות של מלחמה ירחיב את הפתח הזה,6 והם אינם 

רוצים בכך. ויש להם רק דרך אחת למנוע את הדבר הזה - זוהי ההפוגה.
עוד דבר. הם ראו שאנחנו מסוגלים לא רק להתגונן אלא גם לכבוש. אינני צריך 
לחזור כאן על הכיבושים הטריטוריאליים שלנו, ואינני יודע אם הם כבר חוששים 
לכניסתנו לדמשק. אבל אם הם לא חוששים, הרי הם עוד לא די ריאליסטיים. 
אבל בלי ספק הריאליזם שלהם כבר התפתח והתבגר עד כדי חשש שניכנס לשכם, 
אינני צריך לומר ג'נין, שנביא לידי גמר את כיבוש הגליל ואולי גם נלך לעמאן. 
והם אינם רוצים בזה, מפני שאם יקום כדבר הזה הרי אחת משתיים: או שהם 
צריכים לאשר את הכיבושים האלה, ואז מסתבכים בהסתבכויות חמורות מאוד עם 
העולם הערבי, או שהם צריכים לדרוש מאיתנו לוותר על הכיבושים האלה, ואז 
יש להם ריב מיותר עם העולם היהודי. לא איכפת להם לריב עם היהודים, אבל 

כשאפשר למנוע בעד הריב הזה - למה לא למנוע?
עוד דבר היה ברור להם - שכל המשך של המערכה מוכרח לסבך את האנגלים 
יותר ויותר בעזרה לערבים, על כל פנים עלול לסבך, ומוכרח לחדד יותר ויותר 
את היחסים בין אנגליה ובין אמריקה. וזה לא רצוי בכלל, וזה לא רצוי בייחוד 
נוכח מה שמתרחש בברלין ועלול להתרחש בפינות אחרות בעולם.7 והיתה גם 
איננה רק סברה של  זו, שסכנת מלחמת עולם שלישית  הנחה כללית בתקופה 
יושבי קרנות, ושטרם הגיעה השעה שכדאי לאמריקה לקבוע: הנה, עכשיו רצויה 
מתוך  מלחמה  מערבולת  לתוך  ונזרקים  נדחפים  להיות  כדאי  לא  מלחמה!  לנו 
סיבוך שבאיזו פינה בעולם, כאשר מי יודע אם ממדורה זו יכולים להיפרד גיצים 

אשר ידליקו מדורות אחרות.
לגבי ההפוגה  הכריעו את הכף  הגורמים אשר  אני מנסה לסכם לעצמי את 
השנייה וגם לגבי צורת ההחלטה - הרבה יותר חמורה ופסקנית משהיתה ההחלטה 
הקודמת. אנחנו נענינו לצו. אני רוצה למסור כאן הסברה עובדתית קצרה מאוד: 
ויכוח בקרב הממשלה, שכאשר יש  נוהג, שכאשר יש איזה  ונוצר  אצלנו הולך 
לפעמים חילוקי דעות, או מישהו מעיר איזו הערה, אז אחר כך יש מי שדואג 

של נשק ממקורות הגוש הסובייטי.  6
מדובר במשבר מחריף ביחסי שני הגושים העולמיים בשל ההסגר שהטילה בריה"מ על מערב   7

ברלין ב–24.6.1948. ארה"ב התגברה על ההסגר בהפעלת רכבת אוירית.
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תמיכה - במעמד זה השיקול הראשון שלנו הוא להיענות, אם רק אפשר, לצו מוסד 
בינלאומי ולא להמרותו.

נכנסנו עכשיו למשטר של הפוגה ועלינו לראות בעין בהירה כמה עניינים חמורים 
ישנה שאלה של תנאי ההפוגה. אמרתי שהערבים,  זה. קודם כל,  הכרוכים במשטר 
בהודעותיהם הרישמיות למתווך מטעם האומות המאוחדות, הודיעו על קבלת ההפוגה 
ללא כל תנאי. מדינות ערב לא אמרו שנכנסות להפוגה ללא כל תנאי, אלא אמרו 
שמקבלות את ההפוגה ונתנו פקודה להפסיק את האש. דבר זה פירושו קבלה ללא 
הודעה ללייק סכסס,  "הליגה הערבית" שלחה  זה, מועצת  יחד עם  כל תנאי. אבל, 
למועצת הביטחון, שהיא מסכימה להפוגה בשלושה תנאים. כנראה שהערבים לא ראו 
לעצמם מנוס מלאחוז בחבל בשני ראשיו. מבחינת הדין, החלטת האומות המאוחדות 
ניתנה לממשלות ולא לשום חבר ערבי, והממשלות האלה נדרשו להודיע למתווך אם 
הן מסכימות להפוגה ומפסיקות את האש. לכן, במידה שהדבר נוגע לביצוע החלטת 
ללא  אחוז  במאה  לפועל  הזאת  ההחלטה  את  יוציאו  ערב  מדינות  הביטחון,  מועצת 
כל סייג ושהות. למתווך הודיעו המדינות דברים אלה ואלה. אולם קיימת שאלה של 
הופעה, עמדה, והם מוכרחים להצדיק את עצמם כלפי דעת הקהל בארצותיהם ולהופיע 
בעמדה יותר תוקפנית. לכן מצאו את הצורה ש"הליגה" מודיעה למועצת הביטחון כי 

היא מקבלת את ההפוגה בשלושה תנאים.
אין לזלזל בתנאים אלה, כי יש בהם איומים ידועים. עלינו להיות מוכנים שהם 

יעוררו סכסוך בשאלות אלה ולדעת לעמוד בפני זה.
התנאים הם שלושה: תנאי אחד - שתיפסק בתקופת ההפוגה העלייה היהודית 
תנאי  ההפוגה;  בתקופת  העקורים  הערבים  שיוחזרו   - שני  תנאי  לארץ–ישראל; 

שלישי - שייקבע מועד תקופת ההפוגה, שזו לא תהיה הפוגה ללא גבול.
דברים אלה מעניינים אותנו מאוד ומחייבים קביעת עמדה. שלוש שאלות אלה 
מתעוררות לא רק מתוך שהערבים מעוררים אותן. שתי שאלות מתעוררות גם מפני 
שהמתווך מעורר אותן, או עלול לעורר אותן. שאלה אחת צריכה להטריד אותנו 

מבחינת האינטרסים שלנו, וזו השאלה השלישית.
בנוגע לעלייה. חברים בוודאי זוכרים מה היה מצב הדברים. בהחלטת 29 במאי 
נאמר שאסור להכניס לארץ אנשים לוחמים. באותה שעה דובר שם על כניסת אנשים 
הגבלה  תהיה  להבטיח שלא  צרפתי,  תיקון  התיקון,  הכוונה של  לארץ.  צבא  בגיל 
גופני. כאשר בא המתווך  גיל, מצב  ]על עלייה[ לארץ–ישראל, בלי הבדל  רגילה 
צבא,  בגיל  אנשים  כניסת  על  לגזור  בראשונה  ביקש  זו,  החלטה  לפועל  להוציא 
כי אי–אפשר להבחין בין איש בגיל צבא סתם ובין איש לוחם. כל איש בגיל צבא 
עלול להפוך ללוחם בארץ. היה דין ודברים עם המתווך, ובסוף דבר פסק שעיקרון 
העלייה קיים ועומד, אך ממדי עליית אנשים בגיל צבא נתונים לשיקול דעתו והוא 

של כיבושים, ואין כל ספק, שאילו נמשכה המערכה עוד ימים אחדים היינו כובשים את 
העיר העתיקה. איננו יודע אם יש להצטער שלא כבשנוה. זה קשור קשר ישיר בשאלת 
משמעת הצבא שלנו.8 בנצרת הצלחנו לגבי המשמעת.9 אינני יודע אם היינו מצליחים 
בירושלים, ואינני יודע במה זה היה מאיים עלינו. יש בעיות על גבי בעיות. אבל אין 
ספק שבימים אחדים היינו כובשים את העיר העתיקה והיינו מרחיבים את גשר היבשה 
בין מדינת ישראל וירושלים. גם כוננותנו להמשך המערכה בירושלים במקרה שלא 
היתה יוצאת לפועל ההפוגה השנייה - כוננותנו מבחינת הכוח הלוחם, מבחינת נשק, 
מזון ורוח התושבים, היתה אחרת לגמרי, לאין שיעור יותר גבוהה מאשר היתה בהפוגה 
הראשונה. אשר לארץ כולה, אתם יודעים היטב: ההפוגה הפסיקה את מסע הכיבוש 
שלנו בגליל. אין כמעט ספק, שאילמלא ההפוגה לא היו נצרת ולוּביה10 כיבוש אחרון, 
אלא הכיס של הכיבוש הערבי שנשאר שם11 היה נעלם כליל. וכמעט שבטוח הדבר 
שהיינו מתגברים על המצודה החזקה ביותר שהצליחו הערבים להקים בארץ–ישראל 
תוך כדי קרבות, היא מצודת לטרון, והיינו מיישרים את הקו הזה ומקיימים בידינו 
שלטון גמור על כביש ירושלים, על קו המים לירושלים, ועל ידי כך היינו מיישרים 

ומרחיבים את אותו המסדרון שכבשנו בדרך.
אף על פי כן, זה מוכיח כי הנימוק המכריע מדוע הסכמנו להפוגה הראשונה לא 
היה זה שהיא דרושה לנו. באשר אילו אז הכריע הנימוק שההפוגה דרושה לנו, צריך 
היה עכשיו להכריע הנימוק שההפוגה איננה דרושה לנו. אלא הנימוק המכריע היה לא 
בצורך הממשי שלנו בארץ, אלא בשיקול המדיניות הבינלאומית שלנו. אנחנו צריכים 
להיות מוכנים לא להירתע גם בפני גזר דין בינלאומי. במה דברים אמורים? אם גזר דין 
בינלאומי גוזר עלינו כליה בארץ, או גוזר על עניין חיוני לנו שבלעדיו אין לנו תקומה, 
שבלעדיו אין תקומה למדינת ישראל ריבונית. אבל פרט לסייג כזה ברור שמעמדנו 
הנוכחי בתור מדינה, שהיא במידה מסוימת ילידת או"ם, בתור מדינה שנאבקת קשה 
על הכרה בחלקים שונים של או"ם, בתור מדינה שזקוקה לעזרה גם אם היא לא מקבלת 
אותה, על כל פנים זקוקה לעזרה מבחוץ בצורה זו או אחרת, זקוקה למקסימום של 

מ"ש מרמז למחדלים של מיפקדת מחוז ירושלים בראשות דוד שאלתיאל בתכנון הפריצה לרובע   8
היהודי בעיר העתיקה, ושל כוח חטיבת "הראל" שפרץ במוצאי 18.5.1948 לרובע דרך שער ציון 

אך נטש את הרובע ואת השער במהלך הלילה )ר' יצחק לוי )לויצה(, תשעה קבין, עמ' 57-49(.
לצה"ל  ב"ג  הביטחון  שר  הורה  הקודם  ביום  כמעט.  קרב  ללא  ב–16.7.1948  נכבשה  נצרת   9
מפקד  פקדו  הכיבוש  למחרת  אולם  ובכנסיות,  במנזרים  לגעת  ולא  ביזה  ממעשי  להימנע 
חזית הצפון אלוף משה כרמל ומפקד המיבצע סגן אלוף חיים לסקוב על בן דונקלמן, מפקד 
חטיבה 7 )מתנדב מקנדה( שהתמנה למושל הצבאי של נצרת, לגרש את תושבי העיר. דונקלמן 

סירב. לסקוב ביקש מב"ג הוראה כיצד לנהוג. ב"ג אישר את עמדת דונקלמן.
כפר ערבי גדול על כביש נצרת-טבריה. היום קיבוץ לביא.  10

שטח הגליל המרכזי והעליון מעילבון בדרום עד גבול לבנון בצפון ומתרשיחא במערב עד   11
עיבורי צפת במזרח.
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ישירה של מדינת ישראל בעניינם, אלא זה עניין של קובלנה בפני האומות המאוחדות 
על שררה שנוטלת לעצמה אנגליה. אבל זה סיבוך שאני קובע אותו כסיבוך ונעשה 
בזה פעולה ולחץ רב, הן באופן ישר כלפי אנגליה והן באמצעות האומות המאוחדות. 

באיזו מידה ישא הדבר פרי איני יכול להגיד.
שהתנו  כתנאי  אותנו  לעניין  מוכרח  אינו  זה  דבר  הערבים.  החזרת  שאלת 
להעמיד  שיכול  מהשאלות  כאחת  אותנו  לעניין  שלא  יכול  אינו  אבל  הערבים, 

לפנינו המתווך. כי דבר זה כלול בתוכנית הראשונה שהביא לפנינו.
השנייה,  בפרשה  ומתן  המשא  בעיית  לגבי  כלליים  אחדים  דברים  אומר 
שהמתווך עומד להתחיל בה.12 כידוע לכם, הופיע הוא בתוכנית מסוימת שדחינו 
אותה לחלוטין, והוגד לנו גם פה וגם על ידי נציגות ישראל בלייק סכסס, שעל 
ידי כך גרם למשבר גמור של אמון בכל הדרך הזו של משא ומתן, ואין לנו כל 
עניין במשא ומתן זה של תיווך לשם חיפוש פשרה, כי כל פשרה מוכרחה להיות 

על חשבוננו ודבר זה אינו יכול להתקבל.
ושכנותיה,  ישראל  בין מדינת  היחסים  קיימת רק שאלה אחת: שאלת עתיד 
מדינות ערב. לשם כך יכול להיות, ורצוי שיהיה, משא ומתן בין מדינת ישראל 
ובין מדינות ערב שכנותיה. משא ומתן על הסדרת היחסים על יסוד הכרה הדדית 
הוא  אם  ערב.  מדינות  לבין  בינינו  ומובהק  ברור  עניינים  שיתוף  של  רקע  ועל 
]המתווך[ יכול לסייע לכך שיתחיל משא ומתן כזה, ולהביא את הערבים ולשבת 
איתם ליד שולחן אחד כשווים עם שווים, כמדינות עצמאיות אשר דנות יחד על 
בעיות הגבולות שביניהן, יחסי המסחר שביניהן, יחסי התחבורה שביניהן, בעיות 
היחסים המדיניים שביניהן, או הכלכליים והתרבותיים - אדרבה ואדרבה. אבל זהו 
השדה היחיד למשא ומתן שאנחנו רואים אותו כמעשי ורצוי. לראות אותו כמתווך 

שישיג מאיתנו או ממישהו אחר ויתור - אין אנחנו רוצים.
שאלת החזרת ]הפליטים[ הערבים היא, כמובן, בעיה רצינית, ואם נשב עם 
הערבים ליד שולחן אחד, בוודאי שתופיע שאלה זו ואי–אפשר למנוע בעד אנשים 
אותנו  זה. שואלים  בעניין  מה תהיה עמדתנו  אותנו מראש  החופש לשאול  את 
עיתונאים, עלולה לשאול אותנו משלחת ארה"ב ]באו"ם[, יכול לשאול אותנו 
ואומנם שאל המתווך, ואי–אפשר להגיד שאסור לו לשאול ושאין מה לענות על 
בשאלה  ברורה  מדינית  עמדה  להיות  מוכרחה  נרצה.  כאשר  ושנענה  זו,  שאלה 
זו. העמדה המדינית הזאת היא דבר שאיזה אחוז, איזה שיעור מהמידה המעשית 

בעניין זה, יש להביא לידי ניסוח.
אותה  לנסח  צריך  לא  המעשית.  העמדה   - עניין  של  לגופו  עמדה  ישנה 
ברגע  צריך  ביטוי  לידי  אותה  להביא  אבל  תקופח,  לא  שלב  שבכל  ולהבטיח 

פרשת החזרת הפליטים הערבים.  12

יקבע גבולות. הוא לא הגיע למעשה לקביעת גבולות, וכל אלה שיכלו להגיע לארץ 
בתקופת ההפוגה והיו בגיל צבא - הגיעו. בהחלטה נאמר שאנשים בגיל צבא ייכנסו 
אלא  אחרת  דרך  היתה  לא  יגויסו.  להבטיח שלא  כדי  פיקוח  תחת  יהיו  אך  לארץ 
החזקתם במחנות. בסופו של דבר הסתלק המתווך מזה ועתה אין שאלה של מחנות. 
אף על פי כן, הוא יכול לנסות לחדש את ההגבלה המספרית על כניסת אנשים בגיל 
הצבא. מנוי וגמור איתנו להתנגד לזה. החלטת מועצת הביטחון לא קושרת ידינו בזה 
והסכמתנו להפוגה לא מחייבת אותנו בכך. החלטת מועצת הביטחון חוזרת ומאשרת 
את החלטת 29 במאי ולא את הפירושים שנתן המתווך. יש בידינו קלף חזק בעניין 
זה - ההחלטה הקודמת היתה על הפוגה לזמן קצוב, ועתה ההחלטה היא לזמן בלתי 
מוגבל. אז היתה זו הוראת שעה ועתה פירושו של דבר פגיעה בריבונותנו לאורך 
ייתכן שזה  ניסיון של הגבלת העלייה.  וגמור איתנו לעמוד בפני כל  ומנוי  ימים, 
יביא לסכסוך וריב עם המתווך, אבל יש בדעתנו לא להשלים עם ההגבלה ולהעלות 
אנשים לארץ. הגבלה יחידה שנסכים לה היא לא להכניס אנשים מזוינים וקבוצות 

מאורגנות כחיילים. יבואו עולים ארצה מכל הגילים.
בנקודה זו ישנו סיבוך שלא בידינו להתירו. הסיבוך הוא עם אנגליה תוך כדי 
סיבוך עם המתווך. אנגליה נטלה לעצמה את הסמכות לפרש על דעת עצמה את 
היה  שפירושו  כשם  המתווך.  של  לפירושו  להזדקק  מבלי  לעלייה  בקשר  הסעיף 
לדידנו מגביל - לגבי אנגליה היה מרחיב יותר מדי. הם פסקו, שבמקום שיש להם 
שליטה על יציאת אנשים - קפריסין - לא יתנו לאנשים לצאת. צריכה עתה להגיע 
אונייה אחרונה מקפריסין ואחרי כן יישארו בקפריסין רק אנשים בגיל צבא עם אלה 
התלויים בהם. ישנם אנשים בגיל צבא אשר נשותיהם וילדיהם אינם רוצים לעלות 
ארצה בלעדיהם. בסך הכל מונים עשרת אלפים איש. אם לא יבוא שינוי בעמדת 
אנגליה, פירושו של דבר כליאת אנשים אלה בקפריסין לזמן בלתי מוגבל. אנגליה 
אינה טורחת להסביר לנו באיזה נימוק משפטי היא מצדיקה החזקת אנשים שאינם 
נתיניה שעוברים, לדבריה, עבירה בארץ שאין לה כל סמכות עליה. היא מצדיקה 

מעשיה מתוך נאמנותה להחלטות האומות המאוחדות.
סטודנט  ישראל,  אזרח  ארץ–ישראלי,  בבחור  מקרה  לידי  הגיע  שעבר  בשבוע 
בשווייץ שחזר לארץ וטס דרך קפריסין. שם הורד מאוירון ומוחזק באשר הוא בגיל 
צבא ואנגליה, מתוך נאמנותה להפוגה, לפי החלטת מועצת הביטחון, אינה יכולה 
בפני  ישראל  מדינת  דיפלומטית של  הגשנו מחאה  לארץ.  דרכו  להרשות המשכת 
הממשלה הבריטית. אין למדינת ישראל כוח לקחת בחור זה ולשימו באוירון ולהביאו 
ארצה, כי קפריסין היא טריטוריה בריטית. בא אלי אזרח ישראל, אבי הנער, ודרש 
התערבות משרד החוץ בעניין ההגנה על זכות בנו. אולם שמעתי שהורידו מספר רב 
יותר של אנשים אשר אינם נתיני ישראל, ולכן לא יכולה לבוא בחשבון התערבות 
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אנשים אלה במקומות אחרים, כי אז בסופו של חשבון זה יכול להיות לברכה, כמו 
שלברכה היתה, בסופו של חשבון, הזריקה הברברית של האוכלוסייה היוונית לתוך 
הים כפי שזרקה טורקיה לאחר ניצחונה. בסופו של חשבון, היה זה לברכה לארץ יוון 
וליחסי ארץ יוון עם טורקיה ולעולם הבינלאומי, כי זה ייצב במידה מסוימת, לא 
פתר את כל הבעיות, אך תרם תרומה ניכרת לייצוב היחסים באותה פינת עולם ונטל 
את העוקץ הבינלאומי המיוחד מיחסי טורקיה ויוון. יחסי טורקיה ויוון אינם כיום 
יחסי ידידות ואהבה לוהטת, אלא בין שתי מדינות שגרות בכפיפה אחת בשלום, בלי 
לאהוב אישה את רעותה אהבה יתרה. מה שהוציא את יחסי טורקיה ויוון מהמסגרת 
מוסלמים  נדידת  כך  אחר  מלווה  שהיתה  מטורקיה  היוונים  נדידת  היתה  הבלקנית 

מארצות הבלקן לטורקיה.
בעיה זו מוכרחה להיות משולבת גם עם עתידן של העדות היהודיות בארצות 
המזרח ובייחוד בארצות הערביות. שאלתם, בלי כל ספק, תצטרך לעמוד בפני ועידת 
שלום אם וכאשר תהיה ועידת שלום. נשאלתי לפני ימים אחדים על ידי עיתונאי 
אמריקאי אם מדינת ישראל תתבע לעצמה את הסמכות לעמוד על משמר העניינים 
של יהודים בארצות המזרח, להגן עליהם וכן הלאה. עניתי על זה תשובה שלילית. 
אמרתי שלא נקבע לכך סמכות כזאת לגבי יהודי מצרים וסוריה כמו לגבי יהודי 
ארה"ב. לא מפני שפה יש סכנה ושם אין. זו שאלה של מעמד בינלאומי וסמכותנו 
הבינלאומית. אבל כאשר נבוא לקבוע את היחסים עם מדינות סוריה ומצרים, אחד 
השיקולים שיכריע בקביעת יחסינו איתן יהיה מצב המיעוט היהודי בארצות אלה. 
נקבע, אם נוכל לקבוע, ידידות ושכנות טובה - או לא - לאור הדברים שנוכל בהם 

להסתדר ולא לפי אלה שלא נוכל להסתדר.
אינני מציע שתהיה הכרזה מעכשיו. אני מציע בהירות, פחות או יותר, בתוכנו 
פנימה למה אנחנו מתכוונים. אינני חושב שהגיעה השעה לנסח את העמדה הזאת 
ניסוח כלפי חוץ. על כל פנים צריך להיזהר מאוד שלא תקופח העמדה הזאת ולא 

תיפגם, ועל כל פנים אסור לנו להוציא מידינו את הקלף הזה של מיקוח.
אם בן–גוריון אומר, ובצדק, שעדיין לא נסתיימה המערכה הצבאית, על אחת 
רק  המדינית  שהמערכה  ייתכן  המדינית.  המערכה  נסתיימה  לא  שעוד  וכמה  כמה 
מתחילה, זאת אומרת השלב הזה של המערכה המדינית רק עכשיו מתחיל, ואנחנו 
עלולים לעמוד בפני לחץ רב, בפני צירוף של כמה וכמה לחצים: לחץ לגבי ריבונות, 
לחץ לגבי גבולות, ולא מן הנמנע שנעמוד עוד בפני לחץ לגבי עלייה. נצטרך לעמוד 
בכל הכוח בפני הלחץ הזה, וסיכויינו לעמידה בפני הלחץ הזה תלויים בעמדות הכוח 

שאנו תופסים, תלויים הרבה, למשל, בכיבושינו הצבאיים.
הרבה  אבל  המדינית,  המערכה  בגורל  מכריעים  הצבאיים  הכיבושים  כל  לא 
יותר טוב ונוח לנהל מערכה מדינית עם כיבושים צבאיים מאחוריך מאשר לנהל 

הדרוש ולאור הנסיבות שתהיינה אז. אינני יודע אם יכולים אנו כבר עתה לנסח 
זו. דבר אחד צריך שיהיה ברור לנו - מה  עמדתנו המעשית במלואה בשאלה 
רצוי לנו בעניין זה. האם רצוי לנו שהערבים יחזרו או רצוי שלא יחזרו? זאת 
אומרת, אם רצוי שלא יחזרו - אין זאת אומרת שמראש קושרים ידינו לעמדה 
שתתנגד לחזרת כל ערבי וערבי, אבל זאת אומרת שהכיוון שלנו צריך להיות 
עד כמה שאפשר למנוע החזרת הערבים אף כי ייתכן שלא בכל המקרים נוכל 
למנוע את הדבר. לעומת זאת, אם רצוי לנו שהערבים יחזרו, אין זאת אומרת 

שצריך לקדם בברכה דווקא את חזרת כולם.
אבל יש הבדל עיקרי וברור בין שני הקווים האלה. על שאלה זו הגיעה השעה 
שנדון בתוכנו על ידי בירור חברי. אני רוצה לענות, לתת את התשובה, כי רצוי 
לנו שהערבים לא יחזרו אם רק הדבר אפשרי. על כל פנים, יש הצדקה היסטורית 
יש  הקיים.  המצב  נוכח  עובדתית  הצדקה  יש  ימים,  לאורך  הדברים  ראיית  תוך 
הצדקה, הייתי אומר אנלוגית, מתוך השוואה לניסיונן ופורענויותיהן של הארצות 

האחרות, למדיניות כללית של אי–החזרת הערבים.
ימים  ולאורך  ישראל,  למדינת  יותר  בריא  שזה  מפני   - היסטורית  הצדקה 
משלימות  ערב  מדינות  אם  יחזרו  לא  אלה  שערבים  ערב,  למדינות  יותר  בריא 
את  תקבלנה  ערב  שמדינות  סיכוי  לקראת  אנו  הולכים  אם  ישראל,  מדינת  עם 
מדינת ישראל כהווייה מושרשת שאינה עתידה לעבור מהארץ. ברור, שאם כוונת 
מדינות ערב היא לקבל את הדין כיום, אך להתחיל לגייס כוח ולחתור תחת מדינת 
ישראל מבפנים, לפוצצה מבפנים ואז שוב להתחיל בתוקפנות עליה מבחוץ כדי 
לכרות מארץ זיכרה - אזי העניין אחר לגמרי. זאת לא יכולה להיות הנחתנו לגבי 
יחסינו בעתיד עם הערבים. במידה שרואים את יחסינו איתם כבנויים על יציבות 
מסוימת והכרה הדדית, טובת עולם ערבי כזה מחייבת שהערבים לא יחזרו לישראל 
ויימנע הסיבוך המתמיד והשורש המתמיד להתערבות, לֵיצר ולחובה של התערבות 

בעניינינו הפנימיים.
לעומת זאת, בעיית העולם הערבי כשלעצמו היא בראש וראשונה בעיה של 
האוכלוסייה. אני מוציא מחשבון זה את מצרים שאינה חלק מהעולם הערבי בעצם, 
אלא הכניסה את עצמה לעולם זה כי זה מסייע לאינטרסים שלה. אבל יש הבדל 
ניכר וניֵצח בין מצרים וארצות אחרות מבחינה זו - היא צפופת אוכלוסייה וארצות 
הוא  ביותר שלהן  ואחד הצרכים המשוועים  ערביות אחרות דלילות אוכלוסייה, 
בעיית  את  יפתרו  לא  נפש  אלף  מאות  ששלוש  כמובן  עובדות.  בידיים  הצורך 
בהסדר  מלווה  יהיה  הדבר  אם  אבל  סוריה.  של  ואפילו  עיראק  של  אוכלוסייתה 
ומילווה של פיתוח ואפשר יהיה להשיג לכך עזרה בינלאומית, אם מימוש הרכוש 
הערבי בארץ–ישראל כשלעצמו יכול להפוך לגורם מסייע של מימון התיישבותם של 
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אותה עם מפלות צבאיות מאחוריך. גם העובדה ששלוש מאות אלף ערבים הוכרחו 
לעקור מסיבה זו או אחרת לא רק מאדמת ישראל, אלא גם מהשטחים הנכבשים 
בידי ישראל, אל החבל הערבי של ארץ–ישראל ואל הארצות הערביות השכנות. 
על  הערים,  שרוב  העובדה  כיום,  נטושים  ערבים  כפרים  מאתיים  שיש  העובדה 
זה חלקים ערביים של הערים המעורבות  כל פנים כל הערים העיקריות, בתוך 
ירושלים, יפו, חיפה, עכו, טבריה, צפת, בית–שאן, רמלה, לוד - ריקות או כמעט 

ריקות - העובדה הזאת היא עובדה מדינית ניצחת.
החזרת  לגבי  הלחץ  בין  שילוב  להיות  ויכול  עלינו,  לחץ  שיהיה  ברור 
גבולות  על  ויתור  של  ובפרשה  גבולות.  על  ויתור  לגבי  הלחץ  לבין  ערבים 
לנו, שסומנו בשבילנו  יכול להיות לחץ שנוותר על חלק מהגבולות שהובטחו 
בהחלטת כ"ט בנובבמבר. אבל יכול להיות לחץ שנוותר גם על חלק מהכיבושים 
משולבים  יהיו  האלה  הלחצים  מיני  שני  נשמור.  מהכיבושים  חלק  שעל  בהנחה 
נצטרך להשתמש באחד כדי לחזק את מעמדנו לגבי  ובויכוח  בזה,  זה  ואחוזים 
האחר, ולהיפך. לא יעלה על הדעת מאיזה בחינה מדינית בריאה, שאנחנו כעת 

נשמיט מידינו את הקלף הזה.
כך אני רואה את הדברים, ואני סבור שאם המתווך יעורר מחדש את שאלת 

ההחזרה, עלינו לומר לו:
אל"ף, אנחנו רואים את ההפוגה כשלב של מלחמה ולא כשלב של שלום כל 
עוד אין נכונות מצד מדינות ערב להכיר במדינת ישראל ולהתיישב אל שולחן אחד 
עם מדינת ישראל כדי לדון על שאלת היחסים, ואז אנחנו מסכימים שיש כאן הרבה 
שאלות פתוחות, לא מוכרעות למפרע, שיש לדון עליהן יחד. כל עוד אין נכונות 
כזאת, אזי המלחמה שלהם במדינת ישראל נמשכת. כרגע לא בפועל כי אם בכוח, 
אבל היא נמשכת. זאת אומרת שההפוגה היא שלב של מלחמה ולא שלב של שלום.

זאת  אין לדבר על החזרת ערבים לישראל כל עוד המלחמה נמשכת,  בי"ת, 
אומרת שאין לדבר על החזרתם בתקופת ההפוגה. הבעיה קיימת ועומדת ואנחנו 
מוכנים לדון עליה - נדון עליה כאשר תהינה נידונות כל שאלות השלום, כאשר 

תיווצר מסגרת למשא ומתן של שלום בינינו לבין מדינות ערב.
אעבור לתנאי השלישי של הערבים, והוא מועד ההפוגה. אינני סבור שאנחנו 
מעוניינים בימים אלה ממש כבר לעורר את השאלה הזאת - להגביל את ההפוגה או 
לא להגביל. אפשר עוד לנסות לחיות במשטר של הפוגה. אבל צריך שיהיה ברור לנו, 
כי ייתכן מאוד שגם אנחנו נצטרך לעורר את השאלה הזאת, באשר המשך ההפוגה 
לזמן בלתי מוגבל עלול ליצור בעיות שילכו ויחמירו בשבילנו, קודם כל מתוך עצם 
משטר ההפוגה כשלעצמו. ההפוגה הזאת מאיימת עלינו ב"פלישה" בינלאומית - 
מאות מפקחים בני לאומים רבים. לא מקובל דבר כזה בעולם. אינני יודע כמה יש 
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אפילו  ומפקחים.  כזה של משקיפים  מחנה  עליהן  יורד  בעולם, שפתאום  ארצות 
מבחינת השיכון יוצר הדבר בעיה. אם כבר נגזר להחרים בתים לצרכים בינלאומיים 
שלנו, יותר נוח להחרים בית, נניח, בשביל הצירות האמריקנית ובשביל הצירות 
הסובייטית, ובלי ספק נזדקק לזה, המופיעות כדי לסמל את עצמאותנו ושיוויוננו 
איתם, מאשר להחרים בשביל נציגי העולם הבינלאומי הבאים לפקח עלינו ואשר 

הופעתם פה מסמלת נחיתות ידועה או הגבלה ידועה.
אגב, אני רוצה לומר כי ההנחה שהיתה, שחבר המפקחים הפעם יהיה רחב 
החברה  אותה  אל  מוחזרים  ואנחנו  מתקיימת  אינה  הבינלאומי,  בהרכבו  ומגוון 
המשולשת,13 אשר חלק אחד לפחות ממנה מאוד מאוד לא היה נעים בהליכותיו 
ביחסו כלפינו. ההבדל יהיה רק כמותי - מכל מין יהיו יותר אנשים, אבל לא יהיה 

יותר איכותי - ישארו רק שלושת הגורמים שהיו.
תוך כדי מהלך הפיקוח, עם ריבוי המפקחים ועם כניסתם יותר ויותר לעובי 
הקורה של העניינים ועם פיזורם ברשת יותר סמיכה על פני השטח - אינני יודע 
זה  כמה משטר  ועד  לעמוד  עלולים  אנו  צרות  איזה  בפני  סיבוכים,  איזה  בפני 

שנחיה בו יהיה לנו משטר של ְנׁשֹוא - הוא יכול להיות גם משטר לבלתי נשוא.
סיבוך  לידי  אותנו  להביא  שיכולה  העלייה,  שאלת  את  להוסיף  יש  לזה 
ולהעמיד את שאלת המשך ההפוגה באופן רציני על הפרק. לזה יש להוסיף, וזה 
לא לפרסום, את שאלת הנטל הכספי אשר המשך ההפוגה עלול להטיל עלינו. 
אם  שלנו  הנפש  חשבון  מתוך  ולא  מלחמה,  של  שלב  שזהו  הנחה  מתוך  דווקא 
אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה כבר הפתח לשלום בר קיימא - איננו יכולים 
להתפרק ואיננו יכולים להפסיק כמה וכמה פעולות, אלא מצּווים להרחיב כמה 
זה מייבש את לשד המדינה  וכל  זה בולע סכומים עצומים,  וכל  וכמה פעולות 
זוהי בעיה  ומונע אפשרות להפניית המרץ והיכולת שלנו לאפיקים אחרים. גם 
חמורה. אני חושב, שאחר עבֹור איזה זמן נצטרך לשוב ולדון בה ואולי לקבוע 
מסמרות. אבל ברור כי בפרשה זו נהיה אנוסים לנקוט כמה וכמה עמדות קשות, 

ואחת העמדות הקשות שנצטרך לנקוט תהיה שאלת ירושלים.
לגבי ירושלים מופיעות לפנינו שלוש בעיות: בעיה אל"ף, מהו המשטר של 
ירושלים כיום הזה? בעיה בי"ת, אם אנחנו נסכים או לא נסכים לאיזה משטר 
מעבר לירושלים בצורה של פירוז? בעיה גימ"ל, מהי המדיניות שלנו לגבי עתידה 

של ירושלים?
גם אם לא נקבע מסמרות בכל הבעיות, נדמה לי שהגיעה השעה לברר אותן, 
ירושלים לאלתר אינה סובלת  ויש שאלות המחייבות הכרעה מיד. שאלת משטר 
כל דיחוי מבחינה משפטית, מבחינה ממלכתית. ירושלים בידי צבא הגנה לישראל.

הכוונה לאמריקאים, בלגים וצרפתים, עליהם היתוספו שבדים.  13
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יחד עם זה, "הפורשים",14 למשל, גורסים איזה הבדל בין השטחים שבהם שליטה 
ממשלת ישראל ובין ירושלים, ושם הם מתירים לעצמם כל מיני היתרים. למעשה, 
ההופעה הגלויה של "הפורשים" קיימת כיום רק בירושלים והיא גם הופעה מוצהרת 
"פורשים"  כוחות  של  גדול  יותר  לריכוז  הביא  כנראה  וזה  ידם,  על  ומוצדקת 
בירושלים ויש בזה התחלה לסיבוכים קשים מאוד, סיבוכים במקום הכי רגיש שיש 

לנו בארץ–ישראל.
אבל יש שאלות הרבה יותר מעשיות: שאלת חוק וסדר, שאלות משפטיות, 
בתי  את  פתחנו  למשל,  כך,  רישמי.  פתרון  לקבל  שמוכרחות  שונות  שאלות 
הזיקוק. האנגלים סגרו את בתי הזיקוק. עיראק הפסיקה את זרימת הנפט. נמצאה 
כמות מסוימת של נפט גולמי בבתי הזיקוק בחיפה, הוא לא זוקק. זה הפסד לנו - 
אנחנו זקוקים מאוד לנפט מזוקק - זה הפסד לעולם. אם אתם רוצים, זה הפסד 
גדול מאוד ל"תוכנית מרשל". שיננו לנו כל הזמן, כאשר נימוק זה היה נגדנו, 
שאסור לנו להביא לידי הפרעה במזרח משום שדרוש נפט לעולם כולו - ופה 
האנגלים סגרו את בתי הזיקוק וטוענים שאי–אפשר לפתוח את בתי הזיקוק האלה 
אלא אם כן יצטרפו שלושה תנאים: אל"ף, אם יוחזר הפרסונל האנגלי הטכני; 
בי"ת, אם יוחזר חבר העובדים הערבי שהיווה כחמישים אחוז ויותר; גימ"ל, אם 

יחודש זרם הנפט מעיראק.
אמרנו: איננו יודעים מדוע כמות הנפט הגולמי המונחת שם כאבן שאין לה 
הופכין לא תזוקק ולא תשמש לצורכי מדינת ישראל; בי"ת, אפשר לזקק אותו רק 
על ידי חבר עובדים יהודי; גימ"ל, אין צורך בהזרמת הנפט מעיראק - יש כמות 

נפט, ואפשר להביא נפט גולמי לחיפה באוניות ולזקק אותו.
העליון  הנציב  של  בזכותו  ישראל  לממשלת  הנתונה  הסמכות  פי  ועל 
הבריטי - פתחנו את בתי הזיקוק. הנציב העליון הבריטי דאג לכך. הוא פירסם חוקי 
שעת חירום, שבהם הקנה לעצמו סמכות לבוא למפעל סגור ולומר לו: "היפתח!" 
ולבוא למפעל שאיננו עובד ולומר לו: "עבוד!" אין בזה פגיעה בזכויות הקניין. זו 
לא הפקעת הקניין. גם אין בזה הפקעת הסחורה - את המוצר צריך לקנות אם אין 
צו אחר שמחרימים אותו. אם כן, ב–14 במאי, כאשר הכרזנו עצמאות, הרי הכרזנו 
גם על מתן תוקף במדינת ישראל לכל החוקים של השלטון הקודם, פרט לאלה 
שהכרזנו על ביטולם, ובתוך זה ניתן תוקף לכל חוקי שעות חירום. ביום מסוים 
השלטון המוסמך, והשלטון המוסמך במקרה זה הוא שר המסחר והתעשייה, הוציא 
צו ל"עיראק פטרוליום קומפני" למסור 40 אלף טון נפט גולמי לרשות חברת בתי 
הזיקוק, ונתן צו לחברת בתי הזיקוק לזקק את הנפט הזה, והזיקוק החל, ויש כבר 
נפט מזוקק. אנחנו שוקלים אם להביא אונייה של נפט גולמי מחוץ לארץ ולזקק גם 

ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י.  14
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אותו. אגב, אחד החומרים המתקבלים זה נפט–דלק, מה שקוראים "ַמזּוט", שהיה 
דרוש לנו מאוד. המלאי שהיה לנו בשביל חברת החשמל ומפעלים אחרים היה מלאי 
יעורר כמובן רוגז, אבל אני  והיה בזה צורך חיוני. הדבר  מאוד לא בלתי מוגבל 
חושב כי בסופו של חשבון יתברר, שהיו לדבר זה תוצאות בריאות בינלאומיות. 
רישמי  דואר  קשר  חודש  אתמול  בעובדות.  הכרה  של  מסוים  תהליך  עכשיו  יש 
הוא  שביסודו  אוניות,  חברות  של  שהאיגוד  ידיעה  נתקבלה  אתמול  אנגליה.  עם 
איגוד בריטי וההנהלה שלו היא הנהלה בריטית, אם כי מסונפות אליו גם חברות 
לא בריטיות, אשר הפסיק את מהלך האוניות לישראל ולא חידש אותו בתקופת 
ההפוגה הראשונה - חידש אותו בתקופת ההפוגה השנייה. אני חושב כי ההבדל בין 
אי–חידושו בהפוגה הראשונה וחידושו בהפוגה השנייה קשור באיזו מידה במאורעות 
שנתחוללו בארץ בין שתי ההפוגות. אינני בטוח - אני אומר זאת לא לפרסום - אם 
כל הגורמים הבריטיים הנוגעים בדבר יהיו כל כך בלתי מרוצים מזה שפתחנו את 

בתי הזיקוק כמו שבלתי מרוצה הקונסול הבריטי בחיפה.
כל  על  מזומן,  כסף  בעדו  ונשלם  נקנה  אנחנו  כאמור,  הנפט,  שאת  מפני 
הזיקוק  כשבתי  שמפסיד  מישהו  יש  משהו,  שמרוויח  מישהו  ויש  כסף,  פנים 
סגורים. ומודיעים לנו, כי לראשי החברה הזאת אמרו בשלב מסוים שעם צאת 
האנגלי האחרון מחיפה ייסתם הגולל על חיפה כעיר ישראלית, תהיה אז פלישה 
ערבית לחיפה והיהודים ייזרקו לתוך הים. כך אמר להם ה"פורין אופיס" שלהם, 
וה"פורין אופיס" יודע מה שהוא אומר. על כל פנים, הם משלמים כסף להחזקת 
ה"פורין אופיס" על מנת שיידע מה הוא אומר. התברר, כי לא ידע מה הוא סח, 
מפני שזמן רב עבר מיום צאת הפרסה הבריטית מחיפה, ולא זו בלבד שהיהודים 
לא נזרקו לתוך הים, אלא כל ההבטחות והתקוות נתבטלו. היו מפות מדויקות 
ותרשימים - קאוקג'י מהצפון והעיראקים מהמזרח וכולי, והיו תאריכים קבועים - 
שום דבר מזה לא התחיל לצאת אל הפועל באיזו מידה–שהיא. ולעומת זה לקחנו 
את שפרעם, לקחנו את ציפורי, עיילוט, נצרת, לוביה, וידנו היתה נטויה אילמלא 
צבאי  ושיברון  מהתמוטטות  הערבים  את  והצילו  אמריקה  וגם  אנגליה  התערבה 

גמור, על כל פנים באותה פינה.
ובכן, אני אומר כי גם זה בוודאי בחשבון ראשון יעורר איזה רוגז, אבל בסופו 
של החשבון זה דבר בריא. חברי ההנהלה15 הנמצאים בקפריסין באו לחיפה, ראו 
את העבודה ואמרו שהעבודה מתנהלת על הצד היותר טוב. אין להם שום ערעור 
על הטכניקה של הדבר. הפעלנו רק יחידה אחת - יש שם שלוש יחידות - העבודה 
 - IPC :היא ישראלית מאורגנת והוכחנו לאנגליה ול - חסרה מילה במקור, כנראה
שיכולה ישראל להפעיל את בתי הזיקוק גם אם עיראק לא תזרים את הנפט. אם זה 

של בתי הזיקוק.  15
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מתוך זה, באותו השלב, הודענו על נכונותנו לברר את שאלת הפירוז, והיה בירור 
ראשון והוא העלה מה שהוא העלה. עכשיו מופיעה השאלה לפנינו מחדש.

אינני יכול לקבוע בזה שום מסמרות, מפני שלא היה שום דיון בממשלה על 
כך. אני מניח שהוא יתקיים מחר ואינני רוצה להקדים את הדיון בממשלה. אומר 
רק באופן אישי: עצם עניין הפירוז בתנאים מסוימים אלה, עם שלוש מדינות, עם 
ועדת קונסולים שתקבל סמכויות - וגם משהו שקלטנו על התנאים שחושבים עליהם 
בקשר עם הפירוז - הם כאלה שכנראה יחייבו אותנו להסיר את השאלה הזאת מעל 
נוכל לעמוד בזה, כשם שלא הציעו  חן, אבל לפי הכרתי  ישא  זה לא  היום.  סדר 
הצעות של פירוז כאשר ירושלים היתה מוקפת טבעת אש, הרעשת "הלגיון הערבי" 
מכל צד, שכפׂשע היה בינה ובין כיבוש ערבי. גם כל זמן שלא נגמר הדיון בתוכנו 
על גורלה הבינלאומי של ירושלים, זאת אומרת אם אנחנו מחזיקים עדיין ברעיון 
של משטר בינלאומי בירושלים - מוטב לא לקבוע עובדות שיכולות למפרע לחרוץ 
את גורלו של העניין. לעת עתה יש הפוגה בכל הארץ. ההפוגה הזאת חלה גם על 

ירושלים. פירוז איננו הכרח חיוני וגם בעניין זה כנראה נוכל ונצטרך להתעקש.
לגוף העניין של עתידה של ירושלים - החברים זוכרים בוודאי באיזו מסיבות 
הגענו להסכים ולהתפשר עם רעיון של ירושלם בינלאומית. השאלה הזאת היתה 
אז שנויה במחלוקת בתוכנו, ואינני יודע אם נפלה בה הכרעה. אולי פעם היתה 
הכרעה  היתה  לא  היא  אבל  הסוה"י[,  ]הנהלת  בהנהלה  פורמלית  הכרעה  איזו 
מבחינה איכותית. הדעות היו כמעט שקולות. התכסיס שהתחלנו בו, הרי זה קודם 
כל לדרוש את ירושלים העברית בכל התוקף כחלק של מדינת ישראל. אם זה לא 

ילך - אז להתפשר לירושלים בינלאומית.
היא  באשר  כיום,  אותנו  מחייבת  אינה  בינלאומית  לירושלים  אז  הסכמתנו 
את  העולם שתבע  שאותו  זה  יסוד  על  מסוים,  יסוד  על  שניתנה  הסכמה  היתה 
הדבר הזה, העולם הנוצרי, שהעולם הזה ייקח את ירושלים באמת לידיו ויבטיח 
העדות  של  והלאומיות  האנושיות  הזכויות  ואת  הביטחון  ואת  השלום  את  בה 
השונות בירושלים. והדבר הזה לא בא. במידה שהעולם הנוצרי השתתף במלחמה, 
לידי  הנוצריים,  כולה, על קודשיה  ירושלים  הוא השתתף בה כדי להסגיר את 
שלטון ערבי מוסלמי. מפני שאם פיקוד אנגלי-נוצרי ניצח על המערכה הזאת, 
הערבית  החזית  של  הגזרות  על  פיקדו  ממש  בפועל  אנגלים-נוצרים  ומפקדים 
מסביב לירושלים, ונשק אנגלי הפגיז את ירושלים, וכל הדבר הזה נעשה בכסף 
אנגלי - זאת היתה השתתפותו של העולם הנוצרי במערכה על עתיד ירושלים 

במידה שהוא השתתף במערכה הזאת.
העולם הנוצרי ברובו עמד מנגד. על כל פנים, ההתראה של ועדת הקונסולים 
על גורל ההחלטה של כ"ט בנובמבר בירושלים לא הוכרעה באותם הימים. הצעת 

טוב לבריאותם שהיא תפסיד את הכסף הזה - היא יכולה להפסיד אותו. אבל הנזק 
הזה שנגרם לעולם כולו, לייצור הנפט בעולם, על ידי סגירת בתי הזיקוק, איננו 
נזק בלתי נמנע. על כל פנים, אפשר להקטין אותו. הקונסול הבריטי דאג שיגיע לידי 
מכתב שבו נאמר, כי הקונסול הבריטי הכללי בחיפה מגיש את ברכותיו ל"שלטונות 
היהודיים" ומוחה נגד כניסתנו לבתי הזיקוק, שזה רכוש בריטי וכולי. אני טילגרפתי 
לנציגנו בלונדון לאמור, שדבר כזה הגיע, אולם מכיוון שאין אני יודע לא את זהותם 
ולא את מקום מושבם של ה"שלטונות היהודיים" - אין לי כל יכולת לענות על 
הדבר הזה, אבל יכולים אנחנו להסביר להם, שנעשתה פעולה חוקית כזאת שאין בה 
שום פגיעה באינטרס של החברות, מתוך כך גם באיזה אינטרס בריטי. בעד הנפט 

ישולם וכל היתר בסדר.
אם  ברור  לא  באשר  בירושלים  כך  לפעול  אפשרות  למשל,  לנו,  אין  כיום 
בלי  בירושלים,  חברת החשמל  יש שאלה של  נניח,  ירושלים.  על  חלה  המרות 
קשר של עניין החמישה.16 אין אפשרות חוקית לפעול כך. אפשר, כמובן, לעשות 
פעולה ישירה אם יופיעו אנשי צבא ויעשו. אבל להזדקק לפעולות כאלה אם אפשר 
לעשות זאת במסגרת של חוק וסדר. יש גם דברים שאי–אפשר לעשות אותם. זה 
לא לפרסום עוד, אבל יש בדעת הממשלה, בלי דיחוי, להכריז על ירושלים - 
אותה ירושלים שבידינו, וכידוע לכם כל ירושלים מחוץ לחומות בידינו - כעל 
אזור נכבש של מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מכריזים על סיפוח, יהיה 
הדבר ברור, לא מכריזים על ריבונות של מדינת ישראל על ירושלים, אבל אנחנו 
וכל  שהסמכות  אומרת  זאת  ירושלים,  על  ישראל  מדינת  סמכות  על  מכריזים 

החוקים של מדינת ישראל יחולו על ירושלים.
על יסוד ההכרזה הזאת יהיה צורך להסדיר את עניין המימשל בירושלים, כדי 
שיהיה אורגן ממשלתי ברור - כמו שיש באזורים אחרים - הפועל בסמכות מדינת 
ישראל. ייתכן שיהיה צורך שיהיה איזה מוסד ציבורי בירושלים שגם הוא יפעל 
בסמכות מדינת ישראל. זה יכול לגרום לתסיסה ידועה בחוגים בינלאומיים, אבל 
אנחנו נצטרך לדאוג להסביר את ההכרח שבדבר, ושאין דרך אחרת למנוע מצב 
של הפקרות ומצב של שרירות גמורה אפילו מצידנו בירושלים, ולא להכניס את 

הדבר הזה למסלול של חוק וסדר.
אבל תעמוד שאלה של פירוז. השאלה הזאת נתעוררה בשלב קודם, ואומנם 
דובר להלכה על פירוז בין אם תהיה הפוגה או לא תהיה הפוגה. אבל למעשה 
גמורה  התנגדות  אז  ולהתנגד  מההפוגה  הזאת  השאלה  את  להפריד  אי–אפשר 
לפירוז. היה זה צעד נמהר בשים לב לאפשרות שלא תהיה הפוגה בכל הארץ, 
ואז אפשר את הדבר הזה לייצב לפחות בירושלים בלי לפגוע בעניין שלנו בכלל. 

על פרשת החמישה, ר' עמ' 276 הע' 11.  16
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הפירוז של ירושלים לא הופיעה באותם הימים. היו כל מיני לבטים, וניסו לשאול 
הם  הסכימו.  לא  והערבים  בלבד,  בירושלים  להפוגה  יסכימו  אולי  הערבים  את 
דיברו רק על העיר העתיקה, והיתה הפוגה במשך ימים אחדים והיא הופרעה על 
ידי הערבים, והתברר שזהו דבר שאין בו ממש. עכשיו יש כיבוש יהודי בירושלים, 
אם כי העיר העתיקה אינה בידינו. אני אומר: הסכמתנו אז איננה מחייבת אותנו 

במסיבות החדשות.
מה שעומד בפנינו זוהי הבעיה שלנו: מהו האינטרס היהודי שלנו? איך אנחנו 
בויכוח  אני  בירושלים?  היהודי  העניין  מבחינת  העולמי  האינטרס  את  תופסים 
זה  בעד  הייתי  היהודית.  במדינה  ירושלים  כלילת  בעד  בהחלט  הייתי  הראשון 
כאשר חלק גדול של ירושלים היה צריך להיכלל במדינה הערבית. עכשיו, לאחר 
שירושלים כמעט כולה ברשותנו - אני בעד חידוש התביעה. פירוש הדבר, אם 

לחזור בנו מהסכמתנו הקודמת - הרי צריך לחזור.
חלו שלושה שינויים לטובתנו: ראשית, כישלון העולם הנוצרי לגבי התוכנית 
הראשונה, כישלון מובהק. אפילו את חוקתה של ירושלים לא היה להם אומץ לב 
לאשר נוכח ההבטחה הערבית. הכינו את החוקה ולא אישרו אותה. רק דבר אחד 
מצא את אישורו - זו ההתקפה הערבית. השינוי השני שחל זהו כיבוש ירושלים 
בידינו. השינוי השלישי - המסדרון בין מדינת ישראל וירושלים שוב בידינו. אלה 
שלושת התנאים שנשתנו. על כל פנים, יש עוד כמה שיקולים. גם כאן יש שיקול 
של זמן. היה מאוד רצוי להקדים הכרה במדינת ישראל מצד כמה מדינות לפני 
ההכרעה בשאלת  לדחות לעת עתה את  מעוניינים  אנחנו  הזה.  הויכוח  שיתחיל 
ירושלים, להסתפק לעת עתה בהכרזה הזאת, לא לעורר בתוכנו את הויכוח. אם 
יש דעות מסוימות בציבור בעניין זה - אדרבה, ידעו עד כמה שהדרך שלנו להגיע 
לידי פשרה אינה נוטה להתקבל על דעת הציבור. אם עוברים על המידה בעניין 
זה - צריך לרסן את זה. זאת שאלה אחרת, אבל בפנים הייתי רוצה שיהיה ברור 

שאנחנו עומדים בפני שאלה פתוחה, ואני מביע את דעתי בעד חידוש התביעה.
כיוון שהפלטתי משהו בנוגע להכרה בנו, אני רוצה לעמוד על הבעיה הזאת 
ואם באמת הדבר  ובזה לסיים. אחד הדברים שאולי ההפוגה מאפשרת אותם - 
הזה יתגשם תהיה בזה ברכה רבה - זהו חידוש המאמץ להשיג הכרה של המדינות 
לנו  שיש  מפני  לא  המערב,  כלפי  עכשיו  מופנה  להיות  מוכרח  הזה  והמאמץ 
אוריינטציה כללית על המערב, אלא מפני שהמזרח הכיר בנו. אני מדבר על מזרח 
ומערב במסגרת אירופה. אני רואה את המאמץ הזה לא כחסר סיכויים, אם כי 

הסיכויים מעורפלים מאוד ומכמה בחינות הם גם קודרים מאוד.
בכל מקום  בעולם,  כביר  רושם  האחרונים17 עשו  המאורעות של השבועות 

כיבוש לוד ורמלה, הרחבת הפרוזדור לירושלים, כיבוש הגליל התחתון.  17
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העובדות מאשר  דין  יותר מבחינה של קבלת  ההכרה  בעניין  והם עשו  בעולם, 
הבעת איזה עדיפות שהיא או איזה חיבה יתרה שהיא, או נתינת איזו מיפרעה. 
איננו זקוקים למיפרעות והנוסחה שלנו היא שאיננו פונים דווקא אל חוש הצדק, 
זה. אם צרפת מכירה במדינת ישראל, אין היא  אלא אל חוש המציאות בעניין 
מגלה חיבה יתרה למדינת ישראל או מעדיפה אותה על גבי העולם הערבי. פשוט 
אין היא יכולה לעבור על העובדה שנוצרה, ואינה יכולה לוותר על הקשרים. היא 
פשוט רושמת לפניה את העובדות. זאת אומרת, זו הצעתי אני לצרפת. אני יושב 
פה ואני יודע שאין הוא ]העולם[ מדבר בלשון זו כל השבועות האלה. היום קיבלנו 

איזו ידיעה טובה קצת יותר מלייק סכסס מאשר סיכמנו אתמול מבחינה זו.
קשור  לא  וגם  בזה  זה  קשור  זה  המאוחדות.  באומות  קבלתנו  שאלת  ישנה 
יושבות באו"ם מדינות שמספר המדינות  לנו -  הזה - מודיעים  כיום  בזה.  זה 
כן  פי  על  ואף  הכירו,  שלא  המדינות  ממספר  קטן  ישירה  הכרה  בהן  שהכירו 
להיבחר  יכולות  הן  אומרת בעצרת.  זאת  האומות המאוחדות,  בסוד  יושבות  הן 

למועצת הביטחון, למועצת הנאמנות.
עלינו לפעול עכשיו בעת ובעונה אחת בשני כיוונים - גם בכיוון של השגת 
הכרות אישיות ]אינדיווידואליות[ וגם בכיוון של השגת כניסתנו לאו"ם. ידוע לכם, 
שבעניין זה חל שינוי קטן לפחות בזה שנציגנו מופיע עכשיו במועצת הביטחון לא 
כשליח הסוכנות היהודית אלא כשליח מדינת ישראל. היו על זה מחאות, הן הוצבעו 
ונדחו ברוב נגד שלושה. דבר זה נתקבל עכשיו, אבל אין פירושו כניסה לאו"ם. 
כל מדינה יכולה להיות מוזמנת לאו"ם, גם שווייץ יכולה להיות מוזמנת למועצת 
הביטחון אם יש סכסוך הנוגע לה. ושווייץ לא תתקבל לאו"ם כל זמן שלא חל שינוי 

בחוקתה. גם אצלנו דבר זה אינו מוכרח להיות קשור.
מה שעשוי לסייע מאוד לשני התהליכים הוא אם נצליח לסדר את עניינינו 
בפנים, בתוך המדינה, ולהשתיתם על בסיס קונסטיטוציוני איתן. זאת אומרת, 
עניין של בחירות ושל חוקה. אני סבור שעם התחלת ההפוגה עלינו לעיין בכל 
הרצינות בשאלה זו, ואולי כדאי שתארך קצת ההפוגה כדי שנצליח תוך תקופה 
מסוימת להתקין את החוקה ולסדר בחירות. אפילו עצם גישתנו הרצינית, לא רק 
למראית עין, לא מן השפה ולחוץ, לטיפול בבעיות אל - הכנת חוקה, הושבת 
ועדה של מועצת המדינה לעיבוד החוקה - כיוון שהצעת החוקה תצטרך לבוא 
למועצה המייסדת ]המכוננת[ והיא תקבע אותה, תוכל למחוק כל מה שהגישו לה 
ולכתוב דבר חדש, אבל לא ייתכן שתיכנס מבלי שתוכן חוקה - חשובה לאין ערוך. 
אם מועצת המדינה תמנה ועדה לעניין זה, וידוע יהיה בעולם שיושבת ועדה ודנה 
על החוקה, ואם נדאג לחוקת הבחירות ּוועדת הבחירות תתחיל בהכנתן - גם זה 
יעזור. אני סבור שהמפלגה לא תפסיד מהקדמת הבחירות. להיפך, ככל שיגדל 
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עלייה ונפט מרומניה

סעיף ב': שאלת ירושלים

מ. שרתוק:  עוד בסוף שבוע שעבר קיבלתי מאת המקשר של המתווך בתל אביב 
נוסח של הצעותיו הראשונות לפירוז העיר ירושלים. במכתב הלוואי לכתב זה 
רק  מוצע  וזה  מסמרות  קביעת  שום  בהן  שאין  ניסיוניות  הצעות  שאלה  נאמר, 

כבסיס למשא ומתן ופתוח לכל מיני שינויים ותיקונים.2
כאשר ראיתי בעיתונים כי ברנדוט עומד לצאת, או יצא לביירות, ועל סדר 
יומו בדיוניו עם הערבים שאלת הפירוז, ראיתי צורך להגיב על הצעות אלה לבל 
הממשלה  שאם  הנחה,  מתוך  זאת  עשיתי  לעמדתנו.  ביחס  אשליות  לו  תהיינה 
תרצה להיות מתונה יותר ממני - הרשות נתונה לה לכך. מוטב שאמסור תגובה 
שלילית יתרה ואחזור בי אחר כך, מאשר אי–נתינת תשובה שלילית ויצירת רושם 
שמוכנים אנו לדון על זה, ואחר יטען ברנדוט שלא שמע מאיתנו כל תגובה והלך 

לערבים מתוך התרשמות מסוימת ועתה צריך הוא לחזור מדעתו.3
עד כמה שמכיר אני את הלך הרוחות בממשלה, וזו גם דעתי, אין על מה לדבר 
]על פירוז[ לפי הנוסח שהוגש לנו. שאלת פירוז ירושלים בכללה מופיעה בפנינו 
באור אחר לגמרי, מאחר שקיימת הפוגה בכל הארץ. כאשר אמרנו בזמנו שמוכנים 
אנו באותו שלב לברר את השאלה, אמרנו זאת משום שהבאנו בחשבון אפשרות שלא 

תהיה הפוגה בארץ וצריך היה לעשות משהו להצלת ירושלים מהמשך החורבן.
על דברי אלה ענה לי המקשר, שהיה מדובר על פירוז בכל מקרה. אמרתי, שהיתה 
אפשרות שלא תהיה הפוגה וזה הדבר שעניין אותנו. עתה ישנה הפוגה בכל הארץ 
והמצב שונה. הבוקר הייתה לי פגישה מוקדמת איתו. את ההצעות לפירוז ירושלים 

מסרתי לתרגום והמצאתי אותם לכל החברים. איני יודע אם הספיקו לעיין בהן.
ישנם במסמך זה כמה דברים בולטים. קודם כל, בולטים הדברים שאינם - 
ישנם דברים הבולטים בהיעדרם. מתוך השיחות המוקדמות שהיו לי עם המתווך 
חששות  להרגיע  מכוונים  שהיו  דברים  כמה  קבע  הוא  השנייה,  ההפוגה  לפני 
זה אינו חורץ משפט המשטר לעתיד לבוא,  אפשריים מצידנו. הוא אמר שדבר 
אלא זה נקבע לזמן מסוים וכתום הזמן הזה חוזרים הצבאות למצבם הקודם. נאמרו 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ב'.  1
ר' תלחמ"י 1, מס' 358.  2
ר' תלחמ"י 1, מס' 378.  3

המרחק מה–כ"ט בנובמבר ומה–14 במאי וכיבוש נצרת - הסיכויים של המפלגה 
לא יעלו. כדאי למפלגה להירתם לעניין זה.

בתקופה  קשים  ניסיונות  בפני  עומדים  שאנו  ייתכן  בסוף:  לומר  רוצה  אני 
זו, בפני הכרח של קבלת עמדות קשות. אחריות המפלגה מאוד תגדל בתקופה 
זו מפני המקום שנציגיה תופסים בממשלה והאחריות הישירה המוטלת עליהם, 
ומפני השיגרה בציבור, הרואה את המפלגה כאחראית - שיגרה שאנחנו איננו 
מעוניינים להרוס אותה אלא מעוניינים לממש אותה - ומפני קוצר הרוח18 לראות 
אותנו, את שליחי המפלגה, בכישלונם בניסיונות שהם יעמדו בפניהם, בהנחה 
למפרע שפה "ימכרו" ושם יוותרו ופה יסלפו ושם ינזלו לצד שלא צריך לנזול, 

ו"מדוע לוד ורמלה לא תיהפכנה מיד לערים עבריות?", וכדומה וכדומה.
קולות כאלה יישמעו בלי ספק בתקופה הקרובה ונצטרך להיאזרות רבה גם 

של עוז הרוח וגם של שיקול הדעת המדיני שלנו.

של מפלגות האופוזיציה.  18

 ג'ימס מקדונלד, בחצר ביתו 
שברמת גן, בשיחה עם משה שרתוק
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עלייה. בנוגע לנפט אמרה לו באותו מעמד, שדבר זה מוסכם. הוא הסב תשומת 
ליבה למכירת בנזין רומני ללבנון. היא התפלאה ואמרה שלא ידוע לה הדבר. הוא 
הביא לה עובדות כמה נמכר ועל איזה כמויות מתנהל משא ומתן. מעניין להזכיר 
כאן, שהמתווך בעניין זה הוא יהודי רומני היושב בביירות. אינו נקרא בשם יהודי 
ואיני חושב ששמו ראוי להיזכר כאן. עד עתה ניקנו 3 אלפים טון ומתנהל משא 

ומתן על 9 אלפים טון נוספים. גב‘ פאוקר הודיעה שתפסיק את הדבר.
בעניין הנפט ענתה מיד בחיוב. בעניין העלייה אמרה שצריך להביא את הדבר 
לפגי הממשלה. בינתיים, הפקודה בדבר פירוק חוות "חלוץ" ניתנה ל–40 חוות, 
וחלק מהן כבר חוסל. הבטיחה להתעניין גם בדבר זה, וכעבור ימים מספר נתקבלה 

ממנה תשובה חיובית.
ההצעה הייתה שתורשה יציאת 5 אלפים איש לחודש, ולא פורש במשך כמה 
חודשים. מזה 70% מגיל 17 עד 37, כלומר בגיל הצבא, ו–30% מגילים אחרים. איני 
יודע אם זו הייתה הצעת נציגנו או הצעתה, אולם נקבע סידור שיקבלו תעודות שהם 
חוזרים למולדתם. היא ביקשה מאוד שלא יוקם סביב עניין זה רעש, גם מבפנים וגם 

מבחוץ, כי אין מעניינה של רומניה להיכנס בריב עם האומות המאוחדות.
השליח שלנו מוסיף, שאומנם הוא בטוח שפירוש הדבר הזה שבירת ההסגר, 
אך אין לו בשום פנים ביטחון כי הדבר יצא לפועל כפי שדובר, כי הביצוע נמסר 
דמוקרטי" אשר  יהודי  "ארגון  אותו  העומר בקשר אמיץ עם  הפנים,  למיניסטר 

ודאי ימשיך בחתירותיו.
את  יאשר  ויזות,  למתן  סמכות  שקיבל  כוחנו,  שבא  הסכימה  פאוקר  גב‘ 
העולים. יבוא לרומניה איש מיוחד כדי לטפל בעניין, וניתנו הוראות לאשר לו 
ויזה - )א. קפלן: אם כן, אושרה יציאת 5 אלפים עולים בחודש?( - נמיר נזהר 
קצת בעניין זה. הוא הודיע לנו שקיבל הודעה, שהצעותיו אושרו ואחר הוא מוסיף 

שהצעותיו היו אלה ואלה. בתור התחלה זה הישג חשוב.7
אמסור ידיעות ממקורות אחרים. מר אליהו אפשטיין עומד להתקבל מחר באופן 
רישמי בפעם ראשונה על ידי מרשל, וכעבור ימים אחדים על ידי הנשיא טרומן. 
הוא שאל את משרד החוץ מה עליו להביא בפניהם. לעת עתה הציע לו משרד 
החוץ לבקש תמיכה של אמריקה בכניסתנו לאומות המאוחדות, שתהיה פנייה מצד 
אמריקה לממשלות אחרות ועצה ידידותית שתתמוכנה בדבר זה, ואישור מילווה 
לממשלה הזמנית, בעיקר מתוך הסתמכות על עלייה גדולה. במשך שני חודשים 
של קיום המדינה עלו לארץ 23,500 איש. בשיחה עם מרשל עליו לעמוד גם על 
הצורך באוירונים. גם אם עתה שעת הפוגה, גם אם יהיה סירוב, חשוב שיצויין כי 

ביקשנו גם מהם אווירונים.

דוח נמיר )אנגלית( על השיחה ב–23.7.1948, ר' תלחמ"י 1, מס' 374.   7

עוד כמה דברים והרציתי על כך בפירוט בפני מועצת המדינה. כמעט אף אחד 
מהדברים האלה, חוץ מעניין המשטרה המקומית, אינו נזכר במיסמך הזה.

לעומת זה, ברורים שני דברים: ברוד כי הוועדה הקונסולרית המהוללת, על 
הרכבה הבינלאומי ועל הרכבה האישי, מוכתרת כאן, למעשה, בכתר של שלטון 
על ירושלים. דברים רבים נתונים לסמכותה ויישקו על פיה. שנית, יש כאן שורה 
של תקנות לגבי הסדרת עניין זכות המגורים בירושלים וזכות הכניסה אליה. הסוג 
היחיד שמותר בכניסה חופשית לירושלים אלה נשים וילדים שהיו בה קודם. אשר 
לאלה שלא היו בה קודם - כל מקרה מחייב רישיון של ועדת הקונסולים, ואפילו 
אלה שהיו בה מאז ומתמיד, אלא אסונם שאינם כבר ילדים ועדיין לא ישישים, 
אלא בגיל הצבא ושירתו בצבא וב"הגנה" - וישנה דאגה להוסיף בסוגריים את 
המילה ״בהגנה" - אין להם מראש זכות קבועה ועומדת לשבת בירושלים, אלא 

כל מקרה טעון רישיון של ועדת הקונסולים.
אני סבור שצריכים אנו לתת תשובה שלילית לכל העניין במסיבות הנתונות, 
ואין בכך הפרת משמעת כלפי מועצת הביטחון. מועצת הביטחון לא גזרה עלינו את 

הפירוז, אלא נתנה הוראה למתווך להמשיך במאמצים כדי להביא לידי פירוז.
אלה  ביותר  החשוב  הדבר  מבחוץ.  ידיעות  כאן  למסור  רציתי  שני.  עניין 
שקיבלתי.  המברק  נוסח  בידי  שאין  מצטער  אני  מרומניה.  שנתקבלו  הידיעות 
מיוחדת -  הוטלה עליה משימה  שלחנו משלחת לרומניה לפני שבועיים, אשר 
קניית נפט. המשלחת היתה מורכבת ממר נמיר4 ואיתו עוד אחד או שני מומחים 
לענייני נפט. בינתיים התחדדו ענייני העלייה מרומניה. משרד העלייה התקשר 
איתי והביע דאגתו למצב הדברים. למעשה נאסרה יציאת יהודים מרומניה. הדבר 
לא קיבל צורה של גזירה על עלייה, אלא איסור יציאה בכלל, והחלו נגישות כלפי 
תנועת "החלוץ". כנראה ישנה עתה ברומניה חזרה על אותו פרק שהיה ברוסיה 
הסובייטית ושנקרא "פרק היבסקציה".5 קיים ברומניה "ארגון יהודי דמוקרטי", 

שהוא הייבסקציה המתנגדת לציונות. ניתנה פקודה לפרק את חוות "החלוץ".
עם  שיחה  לו  היתה  מיוחד.  באופן  זה  בעניין  שיטפל  נמיר  מר  את  ביקשנו 
גב‘ פאוקר, מיניסטר החוץ ברומניה.6 הוא שוחח איתה על רכישת נפט ועל ענייני 

פתח  מאיר  גולדה  עם  יחד  ב–1924.  מרוסיה  עלה  מפא"י.  מפעילי   .)1975-1897( נמיר  מרדכי   4
כיועצה את צירות ישראל במוסקבה. עם חזרת מאיר לישראל באפריל 1949 כיהן כשגריר עד 
1951. מזכ"ל ההסתדרות הכללית 1955-1951. ח"כ ולימים שר העבודה וראש עיריית תל אביב. 
הסיעה היהודית )"ֶיְבֵריְסַקַיה ֶסְקִצַיה"( במפלגה הסטית הסובייטית. פעיליה עמדו בראש פעולות   5

החיסול של כל הגופים והמוסדות היהודים העצמאיים בברית המועצות.
אנה פאוקר )1960-1893(. ממייסדי וראשי המפלגה הקומוניסטית ברומניה. בשנות מל"ע-2   6
פעלה במוסקבה והוכשרה למלא תפקיד בממשלת רומניה בתום המלחמה. שרת החוץ בממשלה 

הקומוניסטית של רומניה 1952-1947. בת שוחט. שמה המקורי: חנה רובינזון.
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נתקבלה טלגרמה מאבן, בה מודיע שנפגש פגישה ראשונה עם מאליק,9 הנציג 
הצבאיות,  להצלחותינו  הוקרה  הביע  הוא  לבבית.  מאוד  הייתה  השיחה  הרוסי. 
התעניין ברושם או תוצאות של מפלות אלה על העמים הערביים, אישר את עניין 
פנייתנו להתקבל לארגון האומות, אבל יעץ להכין קודם את הדבר הכנה יסודית 

והביע דעתו שהכל תלוי במידת תמיכתה של ממשלת ארה"ב.

לאחר דברי פתיחה אלה התנהל דיון. להלן אמר מ"ש:

מר מ. שרתוק:  פה ישנן שתי שאלות - שאלת הפירוז ושאלת המשטר בירושלים. 
זו בזו. למעשה ישנו קשר, כי נזדמנו בעת  שתי השאלות אינן דווקא קשורות 
ועונה אחת. עניין הסדרת המשטר נדחה עד עכשיו, וזה הכל. לי היה יותר נוח 
בעניין המשטר, יותר אהוד, לו הדבר הזה היה מתפרסם על ידי המפקד בירושלים, 
המפקד  ידי  על  מאשר  המדינה  מועצת  או  הזמנית  הממשלה  ידי  על  נמסר  או 
הביאו  משפטיים  שיקולים  רק  כי  מבין  ואני  הוא.  מי  לי  היא  אחת  בירושלים, 
ימנה הצבא[.  כי את המושל הצבאי  הציע  ]השר  לידי דעתו  את שר המשפטים 
אני מציע לשוב ולשקול אם לא ייתכן שמועצת המדינה תפרסם בעניין המשטר 
בירושלים, תכריז עליו כעל אזור נכבש של מדינת ישראל, יחד עם זה, לשם 
הדין המשפטי, תתפרסם פרוקלמציה כזאת על ידי המפקד, "הואיל והואיל", אז 
יש "הואיל שמועצת המדינה החליטה, הוא מודיע לתושבים שזהו המצב". יחד 
עם זאת, אם יש צורך להסתמך על ההודעה הזאת, הרי יש הודעה של המפקד, 
אבל שזה לא יהיה הדבר היחידי אשר יפורסם לעם היושב בציון, לכל ישראל 
ולתפוצות הגולה והעולם, ש"אני דוד שאלתיאל10..." עם כל הכבוד לאיש, הרי 
זה קצת גרוטסקי - )מר ד. בן–גוריון: יש לו זכות( - יפרסם גם הוא וזה פוטר גם 
את שאלת החוקיות, אבל מבחינה ציבורית לא ייתכן שזו תהיה ההכרזה היחידה. 

דרושה הכרזה של מוסד יותר מקיף ומוסמך.
לשאלת המשטר כשלעצמו, ברור שמוכרח להיות מושל צבאי, שייקרא צבאי, 
כל עבודתו תהיה למעשה אזרחית. זוהי המסגרת היחידה. לא ייתכן שלא יהיה על 
ידו מוסד ציבורי. ועדת יוסף, אם יהיה מושל צבאי, מתבטלת מתוכנה. אם יש 
מימשל צבאי, צבאי להלכה ולא למעשה, אז המימשל הזה מנהל את העניינים, אם 
זה יחיד או חבר אנשים, אבל לא ייתכן שישנה ועדת ירושלים ומעל לכל זה יהיה 

ַיקוב מאליק )1980-1906(. מסגני שר החוץ של בריה"מ ונציגה הקבוע באו"ם.  9
דוד שאלתיאל )1969-1903(. יליד גרמניה. שירת בלגיון הזרים הצרפתי. עלה ב–1933 והיה   10
 .1946-1943 אפריקה  ובצפון  בצרפת  הסוה"י  שליח  ה"הגנה".  של  הידיעות  שירות  מראשי 

מפקד מחוז ירושלים עד יולי 1948.

הקתוליים  בחוגים  אנטי–ישראלית  נטייה  התגברות  על  מודיע  מר אפשטיין 
באמריקה בהשפעת הקרדינל ספלמן,8 אשר בא לידי ביטוי בירחון קתולי חשוב. 
קומוניסטים,  לממשלת  ממשלתנו  את  חושבים  שהם  הוא  אותם  המטריד  הדבר 
שנעשית  אחרים,  ממקורות  ידיעות  ישנן  הקדושים.  למקומות  סכנה  המהווה 

תעמולה ערבית בחוגי הוותיקן.
אנחנו  השלטון.  מחילופי  כתוצאה  דווקא  לאו  צרפת,  בעמדת  תזוזה  ישנה 
שבוועידת חמש המעצמות המערביות, שהתקיימה בהאג, ידונו בענייננו  חשבנו 
שדובר  כנראה  אולם  רישמי,  באופן  העניין  על  דנו  לא  אנשים.  לשם  ושלחנו 
בשאלת  בווין  שעמדת  הודיע  מהוועידה,  חזר  ּבידֹו  כאשר  זו.  בשאלה  ביניהם 
ארץ–ישראל ניכר בה שינוי גדול כלפי קבלת המצב העובדתי. בווין אמר, שהוא 

מחכה לכך שצרפת והמדינות המערביות הקטנות יכירו בישראל לפני אנגליה.
נגד  ולהצביע  הקודמת  העמדה  את  לאשר  לפארודי  הוראה  ניתנה  שני.  דבר 
ההצעה הסורית למסירת עניין ארץ–ישראל לבית הדין הבינלאומי בהאג. כאן מוסיף 
 Quai הנציג, שהמחלקה האדמיניסטרטיבית של ]חסרה מילה במקור, קרוב לוודאי

d'Orsay - כינוי משרד החוץ הצרפתי[ אינה מתנגדה יותר להכרה במדינתנו.
נתקבל דין וחשבון על שיחת אבן ורובינסון עם פארודי. הם משוחחים עתה 
עם המשלחת ]הצרפתית[ כדי להכינה לקראת פנייתנו לקבלת המדינה לאומות 
ישראל.  הצבאית של  וההצלחה  ליציבות  חזקה  הכרה  הביע  פארודי  המאוחדות. 
הודיע  הוא  המאורעות.  ידי  על  הוכחשה  שלו  הקודמת  שהסקפטיות  הודה  הוא 
כי רואה את הכרת צרפת במדינת ישראל כדבר בלתי נמנע, אף כי עדיין לא 
התחייב על המועד שבו תבוא ההכרה. הביע התנגדות נמרצת להצעה הסורית. 
הבטיח למסור את שאלת קבלתנו לאומות המאוחדות לפריס. הוא הזהירנו בפני 
הגשת בקשה בטרם מועד בלי שנבטיח מראש הצלחתה, והציע שנעשה בעניין זח 
פעולה נמרצת בפריס ונדגיש את ההבדל בין הכרה וקבלה לאומות המאוחדות, 
כי יש כמה מדינות באו"ם שלא הוכרו על ידי צרפת, ויש מדינות באו"ם שמספר 
אלה  פנים,  כל  על  בנו.  שהכירו  המדינות  ממספר  קטן  בהן  שהכירו  המדינות 
להצביע  מוסרית  התחייבות  עצמם  על  קיבלו  נובמבר  החלטת  בעד  שהצביעו 
בעד קבלתנו לאומות המאוחדות. אלה דברי פארודי. הוא הביע התעניינות ערה 
מאוד,  בזה  מעוניינת  צרפת  כי  חיפה,  של  הזיקוק  בבתי  הנפט  ייצור  בחידוש 
וביקש לקבל אינפורמציה על נושא זה. הציע להשתמש בשביתת הנשק כדי לתקן 
את היחסים עם השלטונות הקונסולריים והדתיים הצרפתים ביחס לכיבוש כמה 
בניינים בירושלים בידי צבאות ישראל. כל רוח השיחה, שרובינסון השתתף בה, 

היה מעודד מאוד.

פרנסיס ספלמן. הארכיבישוף של ניו–יורק. נשיא "אגודת הסעד הקתולית למזרח הקרוב".  8
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הזה - אבל אלה הן שלוש עובדות בולטות המשנות את התמונה תכלית שינוי 
במסיבות  להשתמש  עלינו  לכן  מחדש.  הזאת  התביעה  להרמת  אותנו  ומזכות 
תהיה  אם  ברור  היה  לא  הדבר,  את  לברר  מוכנים  שאנו  אמרנו  כאשר  האלו. 
הפוגה בארץ. עכשיו ישנה הפוגה בארץ, ועכשיו לא ]כל[ שכן שעלינו להגיד: 

אין אנו גורסים את הפירוז.

הוחלט פה אחד לדחות את הצעות המתווך, להחיל את סמכות מדינת ישראל ואת 
חוקיה בירושלים, ולמנות מושל צבאי לעיר.

מושל. לעומת זאת, אם יהי אחד או שניים, לא יהיו 10 או 15, אז הכרחי מוסד 
ציבורי מייעץ, אחרת בירושלים זה לא ילך, זה נחוץ אפילו לשם ביקורת.

בנוגע לעירייה ו]ועד[ הקהילה, אני חושש מאוד לריבוי רשויות ואני סבור כי 
אין צורך בקהילה. מועצה דתית זה עניין אחר לגמרי. אבל נניח כי ישנה שאלה של 
סעד, אז אחת מן השתיים - או הסעד הוא בתחום המימשל, או בתחום העירייה, 
ואין צורך להקים רשות שלישית לכך. תהיה שאלה של חלוקת תפקידים ותיאום 
בין המימשל והעירייה, אבל ישנם דברים שהם מסורים לרשותה האבטונומית של 

העירייה. זה הכרחי, זה אורגן מוניציפלי.
המימשל  בין  תיאום  ויש  עירייה  ישנה  ציבורי.  ומוסד  צבאי  מימשל  דרוש 
והעירייה - )מר ב. שטרית: מוסד ציבורי בעל סמכויות?( - מוסד ציבורי מייעץ. 
אני מסכים להצעת מר בן–גוריון, שאם ישנם חילוקי דעות בין המושל והמוסד, 
אז השולחן הזה מכריע, או ועדת שרים או שר אחד, אבל לא המושל יהיה הסמכות 

העליונה להכריע נגד המוסד הזה במקרה שישנו ערעור רציני.
בנוגע לפירוז, לאחר שאנו אמרנו בשלב ידוע שאנו מוכרחים לברר, אז יותר 
נוח לי, כמנהל המו"מ, עכשיו לא לזוז מעמדה זו ולומר: הצעה זו על הפירוז, 
אנו לא מקבלים - שיהיה ברור שאנו מנהלים את העיר ומוציאים ומביאים אליה 
מה שרוצים, שכל יהודי שאנו מרשים לו להיכנס - נכנס, וכל גוי שלא מרשים 
עכשיו  יש  לנו  ירושלים.  גורל  את  למפרע  חורץ  לא  זה  נכנס.  לא   - להיכנס 
כוח צבאי ולערבים אין כוח צבאי, וזה הרבה יותר נוח לנו למשא ומתן. לצאת 
אזור  שהיא  מירושלים  מאשר  קשה  יותר  יהודית  לירושלים  מפורזת  מירושלים 
מהזמן  אחורנית  הגלגל  את  החזיר  המאורעות  ומהלך  עברית.  לידושלים  נכבש 
ההזדמנות  את  לקפח  לנו  אסור  יהודית.  לירושלים  התביעה  את  הרימו  כאשר 
הזאת. אינני יודע אם זה מובטח בידינו. אינני יודע אם לא נוותר בעניין זה. יכול 

להיות כן. אבל מאז קרו שלושה דברים:
אל"ף, לא הוצאה לפועל ההחלטה ההיא, ולא באשמתנו. אנו היינו הגורם 
שיאושר  להכרעה  ודחפנו  בכל  פעולה  ששיתפנו  הנאמנות,  במועצת  היחידי 
הסטטוס הזה, והם גרמו את עריכת החוקה הזאת ולא אישרו אותה מסיבה זו כי 

התחילה ההתקפה האנגלו-ערבית על ירושלים.
בי"ת, קרה שהייתה התקפה על ירושלים והעולם הנוצרי לא הציל את ירושלים 

כאשר ניסו להחריבה.
ומכיבוש  הזאת  מההסתערות  ירושלים  את  להציל  הצלחנו  אנחנו  גימ"ל, 

ירושלים ושל הפרוזדור.
אלה הן שלוש העובדות המשנות את פני הדברים, ואני מקווה שהן המכריעות. 
בעולם  היחידים  איננו  תכרענה,  לא  אולי   - המכריעות  בוודאות  אומר  לא 
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איסור  על  לפירוז,  העיר  חיי  כפיפת  על  בכלל,  העיר  בחיי  הקונסולים  ועדת 
גם  הקונסולים.  ועדת  ברשות  אנשים שלא  להמוני  בירושלים  והישיבה  העלייה 
אמרתי, שבעינינו עניין הפירוז עלול לקבוע למפרע גורל המשטר בירושלים, 
אף אם יהיו כל מיני סייגים פורמליים בניגוד לכך. כלומר, אנו חוששים מאוד 
שעניין הפירוז, גם אם יהיה מלווה כל מיני סייגים פורמליים, יקבע למעשה גורל 
המשטר של העיר לעתיד לבוא. אנו רוצים שהוא ידע, שלגבינו שאלת משטר 
העיר לעתיד לבוא היא שאלה פתוחה. סבורים אנו, שאנו רשאים וצריכים לקבוע 
וגוברת ההכרה, שהתביעה הראשונה  הולכת  בציבור שלנו  זה.  בעניין  מסמרות 
שלנו להכללת העיר בתחום מדינת ישראל הייתה תביעה מוצדקת, ואנו סבורים 
שאין מעניינה של מדינת ישראל שנעשה צעד כלשהו, שינעל מראש את הדלת 
בפני חידושה של תביעה זו. נניח שיש לנו יסוד לקוות, שיעלה בידינו לשכנע את 

האו"ם בצידקת תביעתנו - אין אנו מוכנים להעמיד מראש תריס בפנינו.
יתר על כן, ידיעתנו שהוא, למשל, סבור שצריך אחר כך למסור את העיר 
הוצאת  עניין  גם  פירוז.  של  הצעה  כל  מפני  אותנו  מרתיעה  הערבית,  לרשות 
כל הכוח הצבאי היהודי מן העיר הוא עניין חמור בעינינו. לכתחילה, כשהבענו 
נכונות לדון על פירוז, יצאנו מתוך הנחה כי ייתכן שלא תהיה הפוגה בכל הארץ 
שאנו  מה  נכון  אם  המצב.  נשתנה  עכשיו  ירושלים.  את  להציל  שאלה  והייתה 
קוראים בעיתונות, כי פירושו הוצאה מן העיר כוח יהודי גדול מכוח ערבי. העיר 
לבצע  ירצו  הערבים  ואם  ערבים,  באזורים  ומדרום  ממזרח  מצפון,  סגורה  תהא 
מהפך, coup, יקל עליהם הדבר כלפי כוח בינלאומי שיהיה קטן משהוא עכשיו, 

]מאשר[ כשיש כוח צבאי יהודי ניכר בעיר.
את  "אבל  שאל:  והוא  מרה.  כאכזבה  לו  באה  הזאת  ההסברה  שכל  ראיתי, 
העיקרון של פירוז אתם מקבלים או אינכם מקבלים?" בהתאם להחלטה, אמרתי: 
"איני יכול בשום פנים לומר לך, שאנו מקבלים את עיקרון הפירוז". אמר: "ובכן, 
פירוש הדבר שאתם דוחים את עקרון הפירוז?" אמרתי: "אם מותר לי לייעץ, לא 
הייתי דוחק עכשיו שאלה זו. יש הפוגה בארץ, ולא הייתי מעמיד את השאלה הזאת 
להכרעה, הן או לאו". אמר: "כן, אבל אני מחויב לעשות זאת על פי הוראות 
מועצת הביטחון. קיבלתי הוראה לעשות מאמצים להביא לידי פירוז ואני חייב 
לדעת אם יש לי על מה לדבר או אין לי על מה לדבר, ואני מבקש תשובה, אם 
לא היום - מחר, מחרתיים". הבטחתי לו תשובה היום - אם אנו דוחים דחייה 

מוחלטת את העיקרון של פירוז.
העניין, כנראה, בנפשו מפני שאם גם זה לא - לא נשתייר כמעט כלום שהוא 

יוכל להצביע עליו כעל הישג כלשהו מצידו.
שהוא  ההצעות  כי  ואנשיו  הוא  טענו  שיחה  שתוך  להקדים,  צריך  אני 
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אי–אמון במתווך

סעיף ג': המשא ומתן עם המתווך

השר מ. שרתוק:  שלשום בבוקר היתה במשרד החוץ השיחה עם המתווך. הוא בא 
בלוויית חמישה מאנשי או"ם - אחד אמריקני, אחד שבדי, אחד דרום אפריקני, 
אחד יווני, אחד צרפתי - פקידים שאנו מכירים את כולם היטב מזמן. מצידנו 
השתתפו שלושה מהעובדים הראשיים של משרד החוץ. הזמנתי גם את דר' יוסף, 

שהיה בעיר באותו יום, כי אחד הסעיפים, ידעתי, יהיה ירושלים.2
אל"ף, המתווך פתח בשאלת היחסים בינינו. הוא אמר שהיתה הודעה מצד 
נציגנו בלייק סכסס, שאין לנו אמון מיוחד בו, והיה גם נאום של ראש הממשלה 
שהוא הבין פירושו, שאנו מעדיפים משא ומתן ישיר עם הערבים ואין לנו צורך 
במתווך. השאלה היא אם יש איזה שיתוף פעולה בינינו או לא. אמרתי: "אני שמח 
שאתה מעורר את השאלה. זה נותן לי אפשרות להסביר את המצב" - לא אנו 
מינינו את המתווך, לא אנו הזמנו אותו לתווך, לכן שאלת האמון אינה מתעוררת 
כלל. הוא שלוח אלינו בתורת נציג האומות המאוחדות, וכך אנו מקבלים אותו. 
אשר להודעת ראש הממשלה - היתה זו הודעה חיובית. מענייננו ומחובתנו לומר 
לערבים, שאנו מוכנים למשא ומתן. אם הוא יכול לעזור לנו ולהביא את הערבים 
למשא ומתן, תבוא עליו ברכה. על כל פנים, לא היתה שום נימה שלילית בנאומו 

של ראש הממשלה, היה יסוד חיובי לגבי משא ומתן ישיר.
בי"ת, אחר כך עבר לסדר היום ועורר קודם כל שאלת פירוז ירושלים. כיוון 
שהוא הציע לנו הצעות, ואני אמרתי לו תחילה שאנו מוכנים לברר, אבל עוד 
אמרתי,  ברור.3  דבר  לומר  בידינו  יש  אם  שואל  הוא  סופית,  תשובה  היתה  לא 
שיש בידינו לומר דבר ברור והוא שאנו דוחים דחייה מוחלטת את ההצעות שהוא 
מציע לנו. ואנו תמהים מאוד, שהצעה כזאת יכלה בכלל לעלות לדיון. העובדה 
 - הפירוז  עניין  מכל  מאוד  אותנו  מרחיקה  ירושלים,  פירוז  לגבי  תפיסתו  שזו 
הדיון  אם  כלשהו  לפירוז  להסכים  בכלל  נוכל  אם  מאוד  אנו מפקפקים  עכשיו 
על הפירוז מביא לידי מסקנות כאלה. הסברתי לו מה אנו חושבים על השלטת 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ג'.  1
תרשומת מפורט של השיחה )אנגלית( מובאת ב תלחמ"י 1, מס' 380.  2

לפירוז  המתווך  הצעות  את  למ"ש,  בת"א,  ברנדוט  של  נציגו  רידמן,  הגיש  ב–22.7.1948   3
ירושלים, שכללו 22 סעיפים )ר' תלחמ"י 1, מס' 358(.
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 ,coup בינלאומי, יש לחשוש לביטחון העיר אם הערבים יחליטו לעשות מה שנקרא
כלומר מהפך בירושלים. הוא אמר: "הייתכן? מה יאמר העולם עליהם אם יצאו נגד 
האומות המאוחדות?" אמרתי: "אין לי כל ספק, שבלייק סכסס בויכוח ידנו תהיה 
על העליונה וידם על התחתונה, אבל בינתיים ירושלים תהיה בידיהם ואנו איננו 
יכולים לקבל בחשבון אפשרות כזאת". הם טענו, שהעיקר בשבילם סילוק הנשק 
העלול להחריב את ירושלים. בשיחה נוספת, פרטית, ששניים מהם ביקשו אותה, 
אמרו שהעיקר בשבילם סילוק התותחים העלולים להחריב את העיר. היה בכך משום 
רמז לפשרות בנוגע לאנשים ואפילו בנוגע לסוגים של נשק, אבל רמז בלבד. איני 

יכול לומר שזו הצעה המונחת לפנינו.
אחר כך עבר ברנדוט לשאלה השלישית: שאלת הפליטים הערבים. יש שלוש 
מאות אלף - יש אומרים שלוש מאות וחמישים אלף - פליטים ערבים נתונים 
בעוני ובמחסור, שהם בכל רע ומצבם נוגע עד הנפש. זו שאלה הומניטרית גדולה. 
הוא יילחם לעניין קודם כל מבחינה הומניטרית. יש לעשות משהו להצלת האנשים 
האלה. אולי יש גם פליטים יהודים, שצריך לעזור להם, נתונה להם אותה אהדה. 
לגייס  יש  הוא סבור, שצריך לארגן מפעל של סעד לטובת הפליטים הערבים. 
עזרה והוא מוכן לעזור גם לפליטים יהודים אבל העזרה היעילה ביותר - להחזיר 
את הפליטים עד כמה שאפשר למקומותיהם. והוא רוצה לדעת אם אנו מוכנים 
 "displaced persons" לשתף פעולה בעניין זה. הוא אמר: "מובטחני כי הדברים
]עקורים[ מוצאים הד בליבכם. מי כמוכם יודע גורלם של D.P.'s.4 אני מבין, אתם 
סבורים שבימי מלחמה ספק אם הדבר עשוי לצאת לפועל, אבל צרפת החזירה 
צרפתים עקורים מגרמניה תוך תקופת המלחמה, בלי לחכות עד גמר המלחמה". 
זה  בעניין  אותי  שאל  אחת  שפעם  או"ם,  של  הכללי  מהמזכיר  שמע  גם  ]הוא[ 

ואמרתי לו: "הפליטים יוכלו לחזור".
אמרתי: "קודם כל, מהצד העובדתי איני זוכר תשובתי זו לטריגווה לי, אבל 
מר טריגווה לי נאמן עלי ומוכן אני להסכים שאמרתי דבר כזה. אני זוכר את הזמן 
והדבר נראה ארעי. והמסיבות. תחילת העניין כשהיו עזיבות במקומות בודדים 
ייתכן שאמרתי, שאם ערבים אלה רוצים לחזור הם יכולים לחזור. מאז נשתנו פני 
הדברים תכלית שינוי. עניין העזיבה הערבית הפך לקו יסודי ובולט של כל מהלך 

המאורעות וחיזיון מדיני מכריע הקובע את כל המצב".
ברור - אמרתי - שיש לגשת לעניין גם מבחינה הומניטרית, ואם יוכל לגייס 
מפעל סיוע לפליטים אלה במקום תבוא עליו ברכה. איני יודע אם שר האוצר 
שלנו יאמר שהוא זקוק לעזרה לפליטים שלנו. ייתכן. אבל ברור שאין להשוות 
רחבה  בעיה  מזעזעת,  בעיה  בהחלט  זו  אצלם  ואצלם.  אצלנו  הבעיה  ממדי  את 

כך כונו ניצולי השואה ופליטים, שהתרכזו בתום מל"ע-2 במחנות בגרמניה ובאוסטריה.  4

הציע לנו, אין בשום פנים לראותן כהצעות קבועות ועומדות לגבי הפירוז, שהן 
נערכו לפני כמה ימים - תאריך ההצעות הוא 13 לחודש, אם כי הומצאו לנו 
ב–22 - מתוך הנחה שלא תהיה הפוגה. ובשיחה נוספת של שניים מאנשי או"ם 
עם שניים מחברי, אמרו: "יש לראות את ההצעות האלה כבטלות ומבוטלות ואין 
להסתמך עליהן". אני שאלתי אם מותר לי להסתמך על ההצעות האלה בבירור 

פומבי - ביקשו לא להסתמך, כי אין לראותן כעומדות על סדר היום.
אתמול קיבלתי ממנו שדר בעל פה. הוא ביקש למסור, שאם נאמר כי אנו 
מקבלים את העיקרון של פירוז, או איננו דוחים את העיקרון של פירוז - יהא 
לבנו סמוך ובטוח שזה לא יחייב אותנו לשום הסדר מעשי, כלומר, זה לא ישלול 
מאיתנו את החופש להתנגד אחר כך לכל מיני סידורים מעשיים, שאנו חושבים 
להתנגד להם. ובייחוד עלינו להבין, שבסופו של דבר עניין הפירוז דינו לבוא 
כעניין מוסכם ולא כעניין של כפייה או גזירה. כלומר, אנו מקבלים את העיקרון, 
אבל אחר כך שוללים כל הצעה של סידור מעשי. זו כנראה הייתה ההצעה. הוא 
מעוניין מאוד לקבל מאיתנו את ההחלטה על העיקרון. גם יודעי דבר אמרו לנו, 
שאם נדחה את העיקרון - נעמיד את עצמנו במצב לא כל כך נוח כלפי מועצת 

הביטחון וכלפי דעת הקהל העולמית.
במשך השיחה נגעתי פעמיים, לפחות, אם לא שלוש פעמים, בהצעתו על 
ירושלים ערבית ואמרתי: העובדה שאנו יודעים, שאתה רואה בהצעה זו פתרון 
נכון לירושלים - דבר שלא יעלה על הדעת מבחינתנו - בהכרח שהיא משפיעה 

על גישתנו לכל הצעה של פירוז הבאה מצידך.
עד כאן בעניין הפירוז. ועליו אני חייב תשובה לכל המאוחר מחר בבוקר.

בהזדמנות זו אמרתי לו, שאנו עומדים לפרסם הכרזה מיוחדת לגבי ירושלים 
ולקבוע אותה כשטח שחוקי מדינת ישראל חלים עליו. אמרתי: זו לא תהיה הכרזה 
על סיפוח ירושלים למדינת ישראל, אבל בהחלט צירוף השטח למדינת ישראל לגבי 
המינהל והמשטר ואיחוד החוקים במדינת ישראל ובירושלים. אנו צריכים לכך כדי 
להסדיר את העניינים - יש כמה עניינים מעשיים שחסר להם פשוט הבסיס החוקי, 
אנו  אם  מאנשיו,  אחד  שאל  אז  בירושלים.  וסמכותנו  אחריותנו  לקבוע  כדי  גם 
מקבלים עלינו את האחריות לכל מה שיקרה בירושלים מבחינת הכוחות הפורשים. 
אמרתי: "אם אתה שואל אותי היום הרי מבחינה פורמלית התשובה היא לא, אבל 
אנו רואים את המצב הזה בלתי סדיר. אנו מעונינים ורוצים להיות אחראיים לכל 
מה שיקרה בירושלים גם מבחינה פורמלית, ועל כן תבוא אותה הכרזה שאני מדבר 
עליה, הדרושה לנו גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. המתווך לא עירער על כך במילה 

אחת, אבל ראיתי, שהדבר עשה עליו רושם רציני.
מטעמים שלהם, בייחוד, לא קיבלנו את הנימוק, שאפילו יהיה בירושלים כוח 
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העשוי להתבטא גם בהרחבת אזורי ההפקר ומסירתם לפיקוח בינלאומי". אמרתי: 
"אם אני מבין את הדבר כהווייתו, ואם נכון מה שאמרתי כי ההפוגה היא שלב של 
המלחמה - הרי שביתת הנשק כפי שהוא גורס אותה יש לראותה כשלב של שלום, 
ולכן קודם כל עלינו לדעת אם באמת אנו הולכים לקראת שלום. זאת אומרת, 
עלינו לדעת מראש אם הערבים מוכנים לשבת איתנו אל שולחן אחד כעם שווים, 
כעם מדינה עצמאית, בדיוק כמו שהם עצמאיים, ולדון על כל ענייני השלום. אז, 
אולי, כהקדמה לכך, יש מקום לשביתת נשק. בלי זה הפירוש הוא לוותר על שטחים 
ידועים של ארצנו לטובת איזה שלטון בינלאומי בלי ערובה כלשהי שיהיה שלום 
והשטחים האלה ישובו אלינו. תגובתי הבלתי אמצעית היא שלילית בתנאים אלה כל 

זמן שאין הודעה מצד הערבים שהם מוכנים לשלום איתנו".
אחר כך היו כמה שאלות בפרטים שלא אכנס בהם, ואחר כך עוררתי אני 
שתי שאלות - שאלת העלייה ושאלת הפיקוח בארצות השכנות. בנוגע לעלייה 
אמרתי, כי אנחנו נאמנים להחלטת כ"ט במאי של מועצת הביטחון,5 אבל אנחנו 
גורסים אותה כמו שגרסנו אותה בתחילה. פירוש הדבר, שלגבי עלייה אין אנו 
מודים אלא בשתי הגבלות: אסור לנו להעלות חיילים, אנשים לוחמים. גברים 
בגיל צבא, שאנו מעלים, אסור לנו לגייס אותם תוך תקופת ההפוגה. אנו מקבלים 
עלינו את שני הדינים האלה. אין אנו מקבלים עלינו שום הגבלה מעשית לגבי 
כניסת אנשים בגיל צבא, ואנו רוצים שהוא ידע שאנו לא נוכל להסכים לכך, כל 
שכן בהפוגה שהיא לזמן בלתי מוגבל. אין אנו יכולים להסכים שאנשים, שלפי כל 
שיקולים אחרים ראויים לעלות לארץ - ייפסלו עכשיו לזמן בלתי מוגבל אך ורק 
משום שהם בגיל צבא. מצב זה אין אנו יכולים לעמוד בו ולא נוכל בשום אופן 
להסכים לכך ואנו נעמוד על אי–הגבלה מספרית. גם אמרתי, שאנו יודעים כי 
המשלחת ]הצרפתית[ שהציעה את התיקון הזה התכוונה לשלול הגבלה מספרית, 

ויש לנו רושם ברור שבדעה זו מחזיקות כמה וכמה משלחות במועצת הביטחון.
על כך ענה דברים ברורים מאוד: "יש לכם כל הזכות לנקוט פירוש זה, אבל 
ידוע לי  אני פירשתי פירוש שלי, אין לי כל אפשרות לחזור בי מפירושי. לא 
מה חושבות משלחות אלה או משלחות אחרות - ידוע לי שאני הודעתי למועצת 
הביטחון פירוש שלי ולא שמעתי ערעור עליו. אבל אם אתם עומדים על כך, וזו 
רשותכם, נביא את הדבר להכרעת מועצת הביטחון. אם תדרשו ממני, אהיה מוכן 
להביא את הדבר למועצת הביטחון ולתבוע הכרעה. רצונכם, אתם יכולים להטיל 
את הדבר על נציגכם מר אבן. נוח לי שהוא יעשה זאת ולא אני. אבל אם תדרשו 

ממני, וזו זכותכם, אהיה מוכן לעשות זאת".
לשאלה השנייה שעוררתי - מצב הפיקוח, מצב המשקיפּות בארצות השכנות - 

על ההפוגה הראשונה.  5

מאוד, אבל אי–אפשר לפתור אותה מתוך שיקולים הומניטריים בלבד. זה עניין 
לשיקול מדיני ולשיקול צבאי, וגם ראייה הומניטרית מחייבת ראייה רחוקה. אין 
הצרפתים.  לפליטים  השוואה  כל  שאין  ודאי   - היהודים   .D.P.'s–ל השוואה  כל 
להעבירם  היה  הכיוון  היהודים,   D.P.'s–ל אשר  ולארצם.  לעמם  חזרו  הצרפתים 
לאותם המקומות ששם יש להם סיכוי לקיום בטוח והוגן. אנו אמרנו להעבירם 
וראשונה  בראש  לא  גם  בלבד,  לארץ–ישראל  לא  אמרו  אחרים  לארץ–ישראל, 
לדעה, שאין  מקום  יש  קונסטרוקטיבי.  פתרון  ראו  בכך  לא  מגוריהם.  לארצות 
מיוון  דוגמה  הבאתי  לארצם.  בחזירתם  אלה  לערבים  קונסטרוקטיבי  פתרון  כל 
ברור  אבל  מסמרות.  קובע  איני  כאפשרות.  זאת  מזכיר  "אני  אמרתי:  וטורקיה. 
תהיה  החזרתם  המלחמה.  תקופת  תוך  אלה  אנשים  החזרת  על  לדבר  מה  שאין 
אחד  בו  רואות  הן  כי  זה,  בעניין  לוחצות  ערב  מדינות  נגדנו.  מלחמה  אמצעי 
מאמצעי המלחמה נגדנו. הן יכניסו גיס חמישי, יכניסו חומר לפוצץ את המדינה 
מבפנים, יטילו עלינו מעמסה כספית גדולה. המעמסה הכספית הגדולה המוטלת 
כיום על המדינות ]הערביות[. הן ייפטרו מכל המרירות העצומה המופנה כלפיהן, 
יוכלו להתפאר בהצלחה כלשהי כלפי תומכיהן. עכשיו אין להן להראות אלא על 
כישלונות ובזיונות. על כן אין מה לדבר בעניין זה - )ד. בן–גוריון: מדינות ערב 
מודיעות שפלשו לארץ על פי הזמנת התושבים הערבים( - על כל פנים, מדינות 
זיכרנו. ואין  ערב מציעות לנו דבר זה בשעה שהן נלחמות בנו להשמיד מארץ 
ספק, יש גם שאלה כלכלית - לאיזו עבודה יבואו אנשים אלה? מי ידאג להם? 
יהי זה צעד בלתי אחראי כלפיהם להחזיר אותם, וספק גדול אם יהיה בזה סעד 

הומניטרי, אם להשקיף על העניין מתוך ראייה יותר רחוקה.
ברנדוט לא גילה גמישות מרובה בויכוח. הוא חזר והעיר על הצד ההומניטרי 
בארץ  רב  זמן  שישבו  אנשים  ייתכן,  "לא  שפירושו:  דבר  בחטיפה,  קצת  ואמר, 
נעקרים ובמקומם מביאים עולים יהודים". אחד מאנשי ענה להם בחריפות מרובה: 
"איש מאיתנו לא דרש מהם שיצאו". "מה הסיכום?" ]שאל.[ אמרתי: "הסיכום הוא 
פשוט - בתקופת המלחמה אין מה לדבר על כך, ובשבילנו ההפוגה שבהווה היא 
שלב במלחמה ולא שלב בשלום. כשיבוא הזמן לדון על תנאי השלום זה יהיה אחד 
התנאים שנדון עליהם ואז יהיה הדבר קשור בכל מערכת העניינים. אז נפתור את 

השאלה". ושוב, בעניין זה נחל אכזבה קשה.
השאלה הרביעית: אם אנחנו מוכנים לעבור מהפוגה לשביתת נשק. באנגלית 
 truce .יש הבדל ביניהם .cease fire, truce, armistice :יש שלושה מונחים
אחד  הבדל  גורס  אני  המלחמה.  סופה של   -  armistice ,ארעית נשק  שביתת   -
יסודי: truce - לא ברור עוד אם יבוא משא ומתן לשלום; armistice - ברור 
שיבוא משא ומתן לשלום. אמרתי: "במה יתבטא המעבר?" אמר: "סידור כללי יציב 
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לפניו, או לפני מועצת הביטחון, הודעה מאיתנו שבאופן עקרוני וסיטוני ומראש 
אנו דוחים כל הצעה של פירוז ירושלים. גם לא רצוי, שתהא לפניו הודעה שאנו 
מקבלים פירוז ירושלים כעיקרון - ולהסתפק בשלילה אי–אפשר. אני מציע אפוא 

לענות בנוסח זה:
לסעיפיה,  הפירוז  הצעת  את  מוחלטת  דחייה  ודוחה  חוזרת  הזמנית  א.  הממשלה 
שהומצאה לה לעיון על ידי המתווך ב–22 ביולי 1948. הממשלה הזמנית מבינה, 

שהצעה זו שוב אינה קיימת.
ב.  יחס הממשלה להצעה על פירוז ירושלים, כשהיא באה מצד המתווך, מן הנמנע 
שלא יהיה מושפע מהעובדה שהמתווך הציע למסור את ירושלים בחשבון סופי 

לשלטון ערבי ועדיין לא חזר בו מהצעה זו.
ג.  הממשלה הזמנית מוכנה, כבתחילה, לדון על כל תוכנית מתקבלת על הדעת 
שתבטיח את ירושלים, בלי לפגוע בעניינים החיוניים של העם היהודי בעיר, 

מסכנת הרס אם יתחדשו הקרבות בארץ–ישראל כולה.
בנוגע להחזרת הפליטים אני מציע לענות, שאין אנו יכולים להסכים להחזרה 
המונית של הפליטים הערבים כל זמן שהמלחמה נמשכת. אנו מוכנים לדון על 
מקרים יוצאים מן הכלל, בין של סבל מיוחד ובין של זכות מיוחדת, על כל מקרה 

ומקרה לחוד.
הנותנת  בוושינגטון,  שלנו  מהנציגות  שקיבלתי  סקירה  לחברים  חילקתי 
כל  לא  גם  אם  אותה,  לקרוא  מעניין  פנים  כל  על  המצב.  על  ידועה  השקפה 
בעיני. השאלה העיקרית ]בסקירה[ היא שאנו נעשה מאמצים  בדוקות  המסקנות 
והנציג שלנו מציע להתחיל  גדולים לברר אפשרות של משא ומתן עם הערבים, 
מהקצה של מצרים. אני מסכים הסכמה גמורה לכך. החברים אולי יודעים, שראש 
האגף למזרח התיכון של משרד החוץ7 עם שני עוזרים8 נמצאים כבר כמה שבועות 
בפריס והם מנסים לשלוח שלוחות ולתהות על קנקנם של כמה דברים, לפי שעה 

ללא שום תוצאות. אנו חייבים לעשות את הדבר. איני תולה בו שום סיכויים.
סבורני שהדבר שאנו יכולים אולי להשיג, מפני שנשקפות סכנות בעצרת, הוא 
כניסה לאומות המאוחדות. בכך עלינו לרכז מאמצים גדולים. אני רואה חשיבות 
יתרה בהשתדלות להשיג בממשלת ארה"ב תמיכה לכניסתנו לאו"ם עד ספטמבר - 
בנו  לתמוך  צרפת  נכונותה של  ולנצל  באמריקה,  הבחירות  ערב  את  לכך  לנצל 

בעניין זה. תמיכה זו קלה מהכרה בנו.

אליהו ששון )1978-1902(. מדינאי ודיפלומט. יליד דמשק. עלה ב–1927. הצטרף לצוות עובדי   7
הממ"ד ועמד בראש האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוה"י 1948-1933. מנהל מחלקת 

המזה"ת במשרד החוץ 1950-1948. לימים שגריר, שר הדואר ושר המשטרה.
העוזרים: זלמן )זיאמה( זליקסון )שמואל דיבון( וטוביה ארזי.  8

אמרתי: "הרושם בציבור שלנו הוא שמשקיפים אצלנו בלבד ואינם בודקים אלא 
בציציות שלנו. הצד שכנגד פטור. גם בערב הסעודית יש נמלים ויש שדות תעופה 
ויש גבולות. על כן, אם רוצה אתה שיהיה יותר אמון בשביתת נשק, יותר אמון 
בהפוגה, תמסור לנו ידיעות מפורטות עד כמה שאתה יכול בדבר הפיקוח. לא הכל 
יש  ייתן לנו אפשרות לברר, עד כמה שיעלה בידנו לברר, אם  זה  נפרסם, אבל 
פיקוח גם שם". אמר, שבעוד ימים מספר יהיה מוכן להמציא לי רשימה מפורטת של 

האנשים למקומותיהם בכל ארץ, בהנחה שננהג ברשימתו כבחומר סודי.
דגל  מניפות  או"ם  פקחי  מכוניות של  "ראיתי  לו:  העירותי  הערה קטנה  עוד 
ארה"ב בחוצות ערי הארץ ואין הדבר כשורה. אם מכונית של ציר ארה"ב תעבור 
בחוצות תל אביב ותניף דגל ארה"ב, יתמלא לבי שמחה כי אראה בכך הפגנה של 
פירוש  ארה"ב,  דגל  מניפים  בינלאומיים  מפקחים  אם  אבל  ישראל,  מדינת  קיום 
הדבר שאנו כפופים באיזה אופן לארה"ב - ואנו איננו כפופים לשום ממשלה". הוא 
אמר שזה בהחלט לא בסדר, הסיבה היא ודאי חוסר דגלי או"ם במידה מספקת והוא 

ידאג שיניפו דגלי או"ם ולא דגלי ממשלות.
אחר כך מסר לי מסכת של כל הלכות הפיקוח. אמרתי: "נלמד ונעיר עליהן". 
גם ציינתי זו לטובה - הדבר הזה לא נעשה בתקופת ההפוגה הראשונה והיו לנו 
כל מיני סכסוכים בנוגע להלכות הפיקוח. אחר כך מסר לי תוכניתו לשבועות 
הקרובים. הוא יעשה ברודוס ובמזרח התיכון עוד כשבעה או עשרה ימים, יהיה 
בבירות השכנות ויחזור ויבוא לתל אביב. במשך הזמן הזה יסתפק בשלושה דברים: 
באירגון הפיקוח על ההפוגה; בבירור שאלת ירושלים; בסעד לפליטים. הוא מזמין 
איש מיוחד מהמועצה הכלכלית והסוציאלית של או"ם לשמש לו יועץ בשאלות 
סעד. הוא לא אמר שימשיך בתיווך, לא אמר שלא ימשיך בתיווך. בינתיים אמר: 
"אני מאחל לכם הצלחה במשא ומתן ישיר עם הערבים, ואם על ידי משא ומתן 
ישיר תגיעו באמת לתוצאות - לא יהיה איש מאושר ממני". ב–9 באוגוסט יטוס 
לביתו לשבדיה וישתתף בוועידת "הצלב האדום" הבינלאומי. הוא מביא לויטננט 
גנרל שבדי, ראש הצבא השבדי, שיהא ראש המטה והמנצח על כל המחנה של 
אנשי או"ם. הוא יחזור בשבוע הראשון של ספטמבר ואת השבועיים או שלושה 
התקדמות  איזו  חלה  אם   - המצב  לבדיקת  יקדיש  העצרת  פתיחת  עד  שבועות 

לקראת הסכם - ולעריכת הדין וחשבון שלו לעצרת.
אחר כך קיבלתי ממנו מכתב בעניין הערבים העקורים, שהעתקים ממנו באנגלית 
שלחתי היום לחברי הממשלה.6 הוא מבקש מאיתנו תשובה על שתי שאלות: פירוז 

ירושלים והפליטים הערבים.
אני רוצה להציע הצעות ביחס לפירוז. סבורני שאין זה מעניינו, שתהא רשומה 

ר' תלחמ"י 1, מס' 390.  6
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לאחר עשרה ימי קרב - שוב הפוגה

הקדמת משה שרת1

אכן, החלטת מועצת הביטחון, שבאה כעבור שבוע,2 נודעה לה חשיבות מיוחדת.
בינתיים, עקב סירובן הסופי של המדינות הערביות להאריך את ההפוגה, נתחדשו 
הקרבות ב–9 ביולי ונמשכו עד 19 בו. בעשרת הימים האלה חלה תמורה יסודית 
הוגדל שטח  במלחמת תנופה  ישראל.  והצבאי של  במעמדה המרחבי, הביטחוני 
שלטונה הממשי של המדינה באלף ק"מ מרובע וכמה מעמדותיה החיוניות נתבצרו 
נוספו  ירושלים,  פרוזדור  ניכרת  במידה  הורחב  ורמלה,  לוד  נכבשו  והתבססו. 
שטחים בשרון, נגאלו מרחבים בגליל המזרחי, הדרומי והמערבי, ובכלל זה עברה 
לרשות ישראל העיר נצרת. צבא הגנה לישראל, בן שבועות ספורים, עמד בעוז 
ונחל כבוד בהתמודדות עם צבאות הפלישה של שש מדינות ערביות - על מצרים, 
הנחיל  גם ערב הסעודית -  נוספה בכוח–מה  ועיראק  סוריה לבנון  עבר–הירדן, 
לכמה מהם תבוסות וכבש מידיהם שטחים גדולים וחשובים. בידי האויב נשארו 
בחינת  ההררי,  הגליל  של  הצפוני  המרכזי  חלקו  בנגב,  מפתח  ועמדות  שטחים 
מובלעת שנשענה בגבה על לבנון, וחלקים מהרצועה המזרחית של עמק הירדן. 
בין עמדות המפתח שבנגב נשארה בידי המצרים צומת הדרכים שליד חוליקאת, 

אותה הצליחו לתפוס ערב ההפוגה הראשונה.
עם פרוץ המלחמה מחדש עלתה, כאמור, שוב בעיית המצב בארץ על שולחן 
הדיונים של מועצת הביטחון והפעם קבעה המועצה במפורש ובמוקיע את אחריות 
הצעד  את  למגילה,  בהתאם  המועצה,  סוף  סוף  עשתה  כן  למלחמה.  הערבים 
הראשון להפעלת סמכויותיה נגד התוקפנות, כפי שהוטל עליה בהחלטת העצרת 
מכ"ט בנובמבר. פרטי החלטת מועצת הביטחון מ–15 ביולי, המהווה מיפנה מסוים 
בעוד  להלן.  נמסרים  הערבית,  הפלישה  בבעיית  המועצה  של  טיפולה  בפרשת 
יסוד להפוגה הראשונה, הופיע המונח "מועצת  שבהחלטת 29 במאי, ששימשה 
הביטחון  "מועצת  נאמר  זו  בהחלטה  הרי  וכו',  אש  להפסיק  דורשת"  הביטחון 
מצווה" על ההפוגה, ונתלווה לצו זה האיום בהפעלת עונשים. חידוש ממין אחר 
בהחלטה היה השימוש בשם המפורש "ממשלת ישראל הזמנית" במקום הכינויים 

הקדמה זו להבנת הרקע ההיסטורי של נאומו במועצת המדינה הזמנית ב–29.7.1948, כתב מ"ש   1
בההדירו את ספרו בשער האומות, שם כלל נאום זה )עמ' 279-265(.

החלטת מועצת הביטחון ב–15.7.1948 על ההפוגה השנייה.  2

בי"ת, אם אפשר - להשיג בארה"ב לחץ דיפלומטי מסוים על ארצות ערב 
האמריקניות  לצירויות  דיפלומטית  הדרכה  תהיה  שזו  איתאנו,  ומתן  למשא 

במזרח התיכון.
גימ"ל, עם ההצהרות שלנו וההודעות שלנו, נטיל סיסמת הפיצויים שמגיעים 
מאיתנו  כספים  תובעים  שהם  ראינו,  כבר  התוקפנות.  על  הערבי  מהעולם  לנו 
להחזקת הפליטים. בכלל, כל מה שנרבה עכשיו בתביעות, יפה לנו. עדיין אין 
אנו מסודרים בנגב, עדיין איננו מסודרים בכמה וכמה עניינים, ויש להם לערבים 
מה להוציא מידינו, ולנו יהיה יותר מה להוציא מהם. ראינו שהערבים התריעו על 
החזרת הפליטים והדבר נהפך כבר לסעיף בהצעות ברנדוט, המלביש את העניין 
לבוש הומניטרי. נגרם הרס רב, הוצא הון עצום לצורכי המלחמה. מישהו חייב 
בכך. מישהו אחראי, מדינות אלו חייבות לשלם. מצרים ידעה לא בלבד לתבוע, 

אלא אף לקבל מאיטליה פיצויי מלחמה.9

להלן התנהל דיון בשלוש ההצעות שהציע מ"ש. בתגובה לדברי השר גרינבוים, ששלל 
- הם צריכים לשאת  ואמר: "המתנפלים עלינו  וכל,  החזרת הפליטים הערביים מכל 

בעול החזקת הפליטים. כל אדם בעולם יבין זאת", אמר מ"ש:

השר מ. שרתוק:  ברנדוט אמר, ש"העולם לא יבין". אמרתי ]לו[: "העולם שהבין 
את עקירת הסודטים מצ'כוסלובקיה יבין גם את זה".

סעיפים א' וב' שהציע מ"ש בנושא הפירוז התקבלו פה אחד ללא הצבעה.10

זמן  שכל  היא  ההצעה  הפליטים  החזרת  בעניין  בן–גוריון:   ד.  ראש הממשלה 
שקיים מצב של המלחמה, אין אנו יכולים להסכים להחזרת הפליטים הערבים חוץ 

ממקרים מיוחדים.

9 - בעד ההצעה 
2 - נגד 

על יסוד הצטרפותה לבעלות הברית בסמוך לתום מל"ע-2.  9
מ"ש הודיע למתווך ברנדוט על ההחלטת הממשלה לדחות את הפירוז במכתב ששלח לו   10

ביום זה )ר' תלחמ"י 1, מס' 389(.
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מפי ראש הממשלה ושר הביטחון בישיבה הקודמת של המועצה.4
ההפוגה הנוכחית נקבעה על פי החלטת מועצת הביטחון מיום 15 ביולי. ההחלטה 
ההיא קבעה את העובדה, שממשלת ישראל הסכימה לחידוש ההפוגה ואילו המדינות 
הערביות סירבו לחדשה. מועצת הביטחון הגדירה את המצב בארץ–ישראל כסכנה 
לשלום. היא ציוותה על כל המדינות הנוגעות בדבר להימנע מכל פעולה צבאית 
ולתת פקודה להפסקת האש במועד שהמתווך יקבע אותו מטעם או"ם. היא הכריזה, 
כי אי–ציות לצו הזה ייחשב כהפרת השלום לפי מגילת האומות המאוחדות, ואם 

הישיבה ה–11 של מועצת המדינה, 22.7.1948.  4

במסמכיה  המועצה  להם  שנזקקה  סתם,  "שלטונות"  או  היהודים"  "השלטונות 
הקודמים גם לאחר הכרזת ישראל על עצמאותה.

עיקרה של ההחלטה היה הפקודה לשני הצדדים להפסיק את האש תוך שלושה 
ימים ולחדול מכל פעולה צבאית. הפעם קיבלו הערבים את הדין - לאחר ששילמו 
בעשרת ימי הדמים קנס כבד על רהב סרבנותם כלפי מועצת הביטחון ועל חטא 

אמונתם הפוחזת, כי הפעם יוכלו לנצח את ישראל. ההפוגה השנייה החלה.
וגם  עקב תנאים מדיניים שבהם תלו, לכאורה, הערבים הסכמתם להפוגה, 
ביוזמתו שלו, עורר המתווך במגעיו עם משרד החוץ שתי בעיות יסוד: החזרת 
ירושלים. בתגובתה של ממשלת ישראל הזמנית  הפליטים הערבים ועתידה של 
לתביעותיו של הרוזן ברנדוט בשתי שאלות אלו, היו נקודות מוצא לשתי מערכות 
כבדות בזירה המדינית הבינלאומית, אשר לפחות אחת מהן עודנה נמשכת עד 
היום. העמדות שנקטה הממשלה באותו שלב של ראשית הויכוח הגדול שימשו 
בנייני אב לשלביו הבאים. חלו בהן התפתחויות של טיעון וגלגולים של הנמקה 
הפליטים  של  בזכותם  כפרה  הממשלה  נשתנה.  לא  תוכנן  עיקר  אבל  וניסוח, 
הערבים לחזור לארץ וסירבה לראות בהחזרה את הפתרון הנאות לבעייתם. כן 
החליטה הממשלה - לאחר כשלונה הגמור של תוכנית בינאום ירושלים והפקרת 
או"ם את העיר הנצורה והצפויה לחורבן - לראות את ירושלים העברית החדשה, 

המוגנת ומוחזקת ומנוהלת ממילא בידי ישראל, כחלק בלתי נפרד של המדינה.
בדין וחשבון שמסר שר החוץ ]במועצת המדינה[ על הויכוח עם המתווך בשני 
הניסיון  גם  ביסוסי העמדות שננקטו, נעשה  גובשו לראשונה  בו  נושאים אלה, 
הראשון לנסח את מדיניות ישראל בשאלה שלישית, הלא היא שאלת הגבולות, 
בהזדמנות  החוץ  שר  ניסה  כן  היום.  עד  הפלוגתה  נסתיימה  טרם  בה  גם  אשר 
ישראל לזכות בעזרת או"ם  נכזבה תוחלת  זו לערוך את ראשית הסיכום כיצד 
בה.  כבודו  את  וקשר  עליה  החליט  עצמו  או"ם  אשר  מדיניות,  של  להגשמתה 
לעומת זה, היה ביכולתו לדווח על ההתקדמות שהושגה בתהליך השתלבותה של 

ישראל העצמאית בריקמת החיים הבינלאומיים.

* * *

שר החוץ מ. שרתוק:3  חברי המועצה! אנחנו מונים את היום האחד–עשר להפוגה 
השנייה במלחמת ישראל נגד מדינות ערב התוקפניות. קדמו לה, להפוגה הזאת, 
עשרה ימים של קרבות שבאו מחמת סירובן של מדינות ערביות אלו לחדש את 
ההפוגה. על מהלכם ותוצאותיהם של קרבות עשרת הימים שמענו דוח תמציתי 

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית, סעיף ג'.  3

השטחים שבידי ישראל 
בסוף "עשרת הימים", 

19 ביולי 1948
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הולך  האומות המאוחדות  הפיקוח של  מנגנון  גם מכיבושים חדשים.  נימנע  לא 
ומסתדר, אבל בסידורו חל פיגור ניכר. בינתיים נעשו ניסיונות מצד הערבים לנצל 
את שעת הכושר ולקבוע עובדות צבאיות חדשות נגדנו. אנחנו מוכנים לשיתוף 
הקווים  לפי  ההפוגה,  על  כנה  שמירה  לשם  הפיקוח  מנגנון  עם  נאמן  פעולה 
שהיעדר  נרשה  לא  אך  תחילתה,  עם  קיימים  שהיו  התחבורה  ודרכי  והעמדות 

הפיקוח או אוזלת ידו של מנגנון הפיקוח יקפחו אותנו לגבי האויב.
התנאי  הרי  הביטחון,  מועצת  כלפי  הערבים  שהציגו  התנאים  לשלושת  אשר 
הראשון, שמדובר בו על העלייה, נוגע לנו באופן חיוני ביותר. בעצם אף אנו הצגנו 
בעניין זה תנאי: להודעתנו על ההסכמה להפוגה צירפנו הודעה, שאנו ננהג בהתאם 
לעמדתנו המוצהרת ביחס לתנאי 29 במאי 1948, והכוונה הייתה בראש וראשונה 
לעניין העלייה. חברי מועצת המדינה זוכרים, שבהחלטת 29 במאי נאמר במפורש 
כי אנשים בגיל צבאי יוכלו לעלות לארץ תוך תקופת ההפוגה, ורק נדרשת מאיתנו 
התחייבות שלא לגייס אותם ולא לאמן אותם אימון צבאי. תנאי זה הפך מייד לסלע 
מחלוקת בינינו לבין המתווך. והמתווך - כדי למלא אחרי סייג אחר שהוטל עלינו 
ועל הערבים בתנאי ההפוגה - שלא להכניס אנשים לוחמים, זאת אומרת חיילים 
ממש - ביקש לגזור, בניגוד לנאמר באופן מפורש באותה החלטה, על כניסתם 
של גברים בגיל הצבא בכלל. לאחר דין ודברים בינינו ובינו הסכים לכניסתם של 
אנשים בגיל צבא בשיעור מסוים, שלא קבע אותו, אבל בתנאי שאנשים אלה יוכנסו 
למחנות ושיוכל לפקח עליהם שבאמת אינם מתגייסים ואינם מתאמנים. תנאי זה 
היה קיים בשני הימים של ההפוגה הראשונה. אבל לקראת סוף אותה תקופה נתחדש 
בינינו לבינו המשא ומתן בנקודה זו והמתווך הסכים לבטל את ההגבלה הזו. כיום אין 
אנשים הבאים לארץ בתוך תקופת ההפוגה נכנסים למחנות, אפילו לא גברים בגיל 
הצבא. גברים אלה הם חופשיים, אך דבר זה איננו מפקיע את תוקף התחייבותנו 

שלא לגייס אותם ולא להטיל עליהם אימון צבאי.
הגבלה  לשום  נסכים  לא  שאנו  למתווך,  הודענו  השנייה  ההפוגה  לקראת 
מספרית לגבי עלייתם של גברים בגיל צבא תוך תקופת ההפוגה. ראשית, משום 
שאנו סבורים שהגבלה כזאת לא הייתה מוצדקת מלכתחילה. שנית, מפני שהיא 
בלתי אפשרית לחלוטין לגבי ההפוגה הנוכחית, שנקבעה לזמן בלתי מוגבל. עלי 
להודיע לחברי המועצה, שלא הגענו לעמק השווה עם המתווך בנקודה זאת. הוא 
הודיע שאם לא יקבל מאת מועצת הביטחון פסק מפורש בניגוד לפירושו הוא, 
הרי יראה את עצמו נאלץ לעמוד על הפירוש שלו. לא ברור לנו עדיין אם נתנגש 
איתו למעשה בנקודה זו, אבל ייתכן כי יש כאן שורש למחלוקת חמורה, ועלינו 
לדעת זאת. עמדת הממשלה הזמנית היא לא להתפשר עם שום הגבלה מספרית 
לגבי כניסתם של עולים יהודים בגיל הצבא, לא לפסול אנשים הזכאים לעלייה 

יקרה כדבר הזה, תדון המועצה על פעולות שיש לנקוט בהן כלפי התוקפן לפי הפרק 
השביעי של המגילה. היא דרשה משני הצדדים שיתוף פעולה עם המתווך. בהתאם 
להחלטה קודמת של מועצת הביטחון מה–29 בחודש מאי,5 היא פקדה על הפסקת 
אש מיידית בירושלים. היא הורתה למתווך להמשיך במאמציו לפירוז ירושלים. היא 
הורתה למתווך לפקח על מילוי תנאי ההפוגה וקבעה, שעד להחלטה חדשה תישאר 
ההפוגה בתוקפה לפי ההחלטה הקודמת של מועצת הביטחון וכן, לפי החלטת ה–15 

ביולי, עד אשר יוסדר עניין ארץ–ישראל בדרכי שלום.
הממשלה הזמנית לישראל הודיעה מייד על הסכמתה להפוגה בהתאם לתנאי 

ה–29 במאי 1948, שאת עמדתה לגביהם הצהירה הממשלה הזמנית עוד קודם לכן.
בהתאם להחלטה הודיעה הממשלה הזמנית למתווך, למועד הנכון, לא מוקדם 
מדי, אך גם לא מאוחר מדי, כי הפקודה להפסקת האש ניתנה. המדינות הערביות, 
רישמית,  לידיעתנו  ושנמסר  שנתפרסם  החומר  מן  לשפוט  לנו  שניתן  כמה  עד 
ניסו לאחוז בשני ראשי החבל. כל אחת ואחת מהן, על כל פנים רובן, הודיעו 
למתווך כי הן מסכימות להפוגה ואישרו שניתנה מאיתן פקודה להפסיק את האש 
בצורת  יחד  כולן  חברו  בו–בזמן  אבל  תנאי שהוא.  איזה  להודעתן  בלי שצירפו 
ֶחבר מדינות ערב והודיעו למועצת הביטחון, שהסכמתן להפוגה מסויגת בשלושה 
תנאים: תנאי ראשון, שבתקופת ההפוגה תופסק לחלוטין העלייה היהודית לארץ.
תנאי שני, שכל הערבים, שעקרו ממקומות מושבם בתחום שלטון ישראל, יוחזרו 

למקומותיהם. תנאי שלישי, שייקבע מועד מסוים לגמר תקופת ההפוגה.
גורם  איזה  עם  ערב  מדינות  מצד  שהתנהל  ומתן  משא  שום  על  לנו  ידוע  לא 
בינלאומי על מימושם של התנאים האלה, ואין לנו אלא לבוא לעת עתה לידי מסקנה, 
שהתנאים האלה הוצגו כדי לצאת ידי חובה כלפי דעת הקהל ולסבר את אוזן המאזינים 
להודעותיהן ברדיו. אבל מותר גם להסיק, שהמדינות הערביות אולי שומרות לעצמן 

את הזכות לחזור ולעורר את השאלות הנובעות מהצגת התנאים בצורה כזאת.
בטרם אטפל בתנאים אלה אחד אחד, רצוני לעמוד על תנאי אחד עיקרי, 
והוא התנאי של שמירה על ההפוגה. התנאי הזה לא נשמר לעת עתה על ידי הצד 
הערבי. אחד–עשר הימים שחלפו מלאים כרימון מעשי הפרה של הערבים ותלונות 
הפרה  של  שיטה  נסבול  לא  אנחנו  ידוע:  להווי  שלנו.  הפרה  מעשי  על  מצידם 
חד–צדדית. אנחנו נשיב מלחמה שערה בכל מקרה של הפרה והתגרות גם תוך 
תקופת ההפוגה. אנחנו נשבור כל ניסיון להתפרעות בתחומי שלטוננו, נענה על 
כל הרעשה והפגזה, נשיב מנה אחת אפיים על כל פגיעה בשורותינו, נהדוף כל 
התקפה על עמדותינו ועל דרכי התחבורה שלנו, ואגב הדיפת הפרה של ההפוגה 

החלטה זו פקדה על הפסקת כל פעולות איבה לארבעה שבועות, ודרשה דאגה מיוחדת לביטחון   5
ירושלים והמקומות הקדושים )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.
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המתווך עצמו. בשלבים האחרונים של המשא ומתן בינינו ובינו הופנתה תביעה זו 
אלינו בעל פה ובכתב. נאמר, כי ישנם כיום כ–300 אלף ערבים - לפי אומדנות 
ידועות גם יותר מזה בכמה רבבות - שעקרו מחמת המלחמה ממקומות מגוריהם 
והם פזורים כיום בחלקים של הארץ הנתונים לשלטון ערבי, וגם בארצות השכנות. 
את  נטשו  השמים,  כיפת  תחת  מתגוללים  רבים  כל.  בחוסר  שרויים  הגדול  רובם 
רכושם, וחלק גדול גם את מטלטליהם. יש כאן עניין אנושי, עניין של סבל המונים, 
שמצווה אנושית היא להקל עליו ולסלק אותו אם רק אפשר, והדרך היעילה ביותר 
לטפל בבעיה זו ולהקל על סבל זה היא להחזיר אנשים אלה למקומותיהם, אם לא 

כולם, הרי לפחות חלק מהם.
מהפליטים  חלק  לפחות  להחזיר  נסכים  אנחנו  אם  השאלה  אלינו  הופנתה 
האלה, בייחוד אלה השייכים לערים יפו וחיפה. אם לא כולם, הרי לפחות הנשים 
והילדים והגברים שאינם בגיל הצבא. רצוני להקשות בסוגריים: מדוע דווקא אלה 
שמיפו וחיפה? אם העניין הוא עניין אנושי גרידא, האם דמם של יוצאי יפו וחיפה 
סומק יותר מדמם של עקורי ַסריס, או סלמה, או זיּב, או איזה כפר או איזו עיירה 

אחרת ערבית שנוטשו מתושביהם?
אין כל ספק, שיש כאן לפנינו שאלה אנושית חמורה מאוד, ואין כל ספק 
שמבחינה אנושית וגם מבחינה מדינית אין אנחנו יכולים שלא לדאוג לסבל, ואין 
ההיסטוריה  ניסיון  האנושי,  הניסיון  אבל  לסבל.  אדישים  להיות  יכולים  אנחנו 
הפרדה  כל  כי  בעליל,  מוכיח  האחרונות  השנים  ושל  הקודמות  התקופות  של 
ממסגרתה  בעיה  איזו  להוציא  ניסיון  כל  אחרות,  מבעיות  האנושית  הבעיה  של 
ולטפל בה כבעיה אנושית גרידא, בלי התחשבות בצדדיה החמורים מאוד מבחינה 
מדינית, מבחינה כלכלית ומבחינה צבאית - לא רק שהיא מתנקמת קשה באותם 
השיקולים המכריעים, אלא ניסיון כזה מחטיא גם את מטרת עצמו. הוא אינו משיג 
גם את הקלת הסבל האנושי. הפרדה והפשטה אינה נוהגת בחיים בעניינים כאלה. 
אי–אפשר לעשות אבסטרקציה מצד אחד של הבעיה ולהתעלם מצדדיה האחרים, 
ואם חותרים לפתרון קונסטרוקטיבי ממשי, יש לראות כל בעיה כמות שהיא, על 

כל המורכב והמסובך שבה, ולא להתעלם משום צד מצדדיה המכריעים.
ההפוגה היא לדידנו שלב במלחמה. היא אינה שלב של שלום. המלחמה נגדנו 
נטושה בכל תוקפה, גם המערכה הצבאית לא פסה, והמערכה הצבאית לא פסה לאו 
דווקא משום שיש הפרות בהפוגה, אלא עצם מציאותם של כוחות צבא פולשים, 
עובדה  היא   - זאת  ארץ  אדמת  על  ממרחקים,  שהובאו  החוץ,  מן  שבאו  זרים, 
של תוקפנות, היא עובדה של מלחמה. אבל גם מלבד המלחמה הצבאית נטושה 
אמצעים  גיוס  ותעמולה,  דיפלומטי  ולחץ  מדינית  מערכה  זדוניותה  בכל  נגדנו 
והכנות סמויות מן העין. גם הזעקה להחזרת הפליטים, שהולכת ומחריפה מיום 

ולא לדחות את עלייתם אך ורק משום שגורלם גרם להם לא להיות צעירים מגיל 
הצבא ולא להיות זקנים מגיל זה.

ממשלת  ובין  בינינו  מאוד  הרצינית  המחלוקת  ועומדת  נמשכת  זו  בנקודה 
המנדט לשעבר. כידוע, נטלה הממשלה הבריטית בעניין זה שררה שאינה מגיעה 
לה כלל ועיקר לפרש פירוש חדי–צדדי ושרירותי לחלוטין את ההוראה המפורשת 
של מועצת הביטחון. באותו המקום שהיא שלטת על יציאתם של עולים יהודים, 
הווי אומר בקפריסין, גזרה הסגר חמור ומוחלט בניגוד גם לפירושו המגביל של 
המתווך על יציאתם של אנשים בגיל צבא, ומתוך כך היא שמה לאל גם את עליית 
יחול  משפחותיהם. עד היום הזה כלואים בקפריסין לזמן בלתי מוגבל, אם לא 

שינוי בעמדת ממשלת המנדט לשעבר, למעלה מ–12 אלף נפש.
יש לנו ריב חמור בעניין זה עם הממשלה הבריטית, ועדיין לא נפלה ההכרעה 
האחרונה. אך לפי שעה הגזירה במקומה עומדת, וזה לאחר שהמתווך הודיע במועצת 

הביטחון שהוא פירש פירוש אחר את ההוראה בדבר עליית גברים בגיל צבא.
התנאי השלישי שקבעו הערבים - קביעת מועד מסוים לגמר ההפוגה - אף 
הוא מעניין אותנו מאוד. גם בשבילנו עלולה המשכת ההפוגה לזמן בלתי מוגבל 
ליצור בעיות רציניות, שילכו ויחמירו עם הזמן. הדבר מטיל עלינו מעמסה כבדה. 
מציאות חבר מפקחים גדול בתוך הארץ, גם הוא מסבך מאוד את סידרי השלטון, 
וכל המצב של לא–מלחמה ולא–שלום יכול להפוך מצב לאין נשוא בשבילנו, אם 
הזה  כיום  ואינני סבור שהממשלה חושבת להציע  אינני מציע  מדי.  יותר  יארך 
להעמיד את השאלה בכל חריפותה לדיון והחלטה, אבל טוב לציין כי יש כאן 

שורש לשאלה רצינית וייתכן שנצטרך לחזור אליה במשך הזמן.
בעניין ההפוגה רצוני לציין, כי על פי בקשתנו הסכים המתווך להמציא לנו 
בימים הקרובים ביותר רשימה מפורטת של מנגנון הפיקוח שלו לעמדותיו ברחבי 
להסביר,  צריך  אני  הגבולות.  ובקווי  האוויר  בנמלי  בנמלים,  הערביות  הארצות 
שארצנו היא הארץ היחידה בכל הארצות הנוגעות בדבר שבה מתנהלת מלחמה, 
ולכן אותו חלק של מנגנון הפיקוח, המטפל בהשגחה על קווי החזית ועמדות בחזית 
ודרכי תחבורה של שיירות צבא, או שיירות העוברות קווי צבא, אותו חלק של 
מנגנון הפיקוח חל רק על ארצנו, וממילא אינו חל על הארצות הערביות. אך יש 
גם חלק אחר הממונה, כמו שאמרתי, על נמלי ים ונמלי אויר ועל גבולות, ומנוי 
וגמור איתנו לדאוג לכך עד כמה שהדבר תלוי בנו, ושמענו הצהרות שזו דאגתו 
של המתווך שלא יהיה פיקוח חד צדדי והחמרת יתר לגבינו והקלת יתר לגבי הצד 

הערבי. כשנקבל את החומר בעניין זה נוכל להיווכח אם באמת כן הוא הדבר.
התנאי השני שהציגו הערבים - החזרת הפליטים שלהם תוך תקופת ההפוגה - הפך 
לעניין רציני ביותר מכיוון שהוא מופיע עכשיו כתביעה המוצגת כלפינו על ידי 
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תשובתנו למתווך בשאלה זו הייתה בעל פה ותהיה בכתב, בלוויית הנימוקים 
שאת תמציתם הרציתי כאן: שאין לדבר על החזרת הפליטים למקומותיהם כל עוד 
נמשך ומתמיד מצב המלחמה, כי שאלת עתידם היא שאלה פתוחה הטעונה פתרון 
והצדדים  אנחנו  יחד,  השולחן  מול  נשב  כאשר  יבוא  חיובי  פתרון  אותו  חיובי. 
לבוא,  לעתיד  יחסינו  והסדרת  השלום  בסעיפי  לדון  בדבר,  הנוגעים  הערביים 

והפתרון יהיה משולב בכל מערכת הסידורים שייקבעו אז.6
שאלה אחרת, שהעמיד לפנינו המתווך, היא שאלת ירושלים. כזכור ודאי היטב 
ובינו  לחברי המועצה, העמיד המתווך בשלבים הקודמים של המשא ומתן בינינו 
את השאלה הזאת על שתי רמות שונות. השאלה הועמדה על הרמה הגבוהה של 
פתרון לעתיד לבוא, והפתרון שהמתווך הציע לגבי הבעיה הגדולה של העתיד היה, 
בסופם של הדברים, למסור את ירושלים כולה לשלטון ערבי עם הבטחת אוטונומיה 
מוניציפאלית וחופש גישה למקומות הקדושים בשביל היהודים. אך הוא העמיד את 
שאלת ירושלים גם כשאלה לאלתר, לכאורה בלי שפתרונה יחרוץ את משפטו של 

ההסדר לעתיד לבוא. הצעתו לאלתר הייתה לפרז את ירושלים.
על ההצעה הראשונה ענינו בלאו מוחלט וחריף, והדברים שאמרנו בעניין זה 
נתפרסמו.7 אשר לשאלה השנייה של פירוז ירושלים בתקופת המעבר, כדי למנוע 
שפיכות דמים נוספת או הרס נוסף בעיר–הקודש, ענינו שאנחנו מוכנים לברר 

את האפשרויות הכרוכות בדבר.
אכן, אמרנו לו זאת בשעה שראינו את הרקע של הבירור, שהוא נקבע על ידי 
החשש שמא לא תהיה הפוגה בארץ כולה, ואם לא כדאי אז לטכס עצה במיוחד לגבי 
ירושלים כדי להציל אותה מהמשכת החורבן ושפיכות הדמים. אומנם להלכה הוצגה 
השאלה על ידי המתווך לאו דווקא למקרה זה, אלא לכל מקרה שיבוא, בין אם תהיה 
הפוגה בין אם לא תהיה, אבל גישתנו הייתה - במידה מכרעת - שייתכן שלא תהיה 

הפוגה בכל הארץ. לא הסכמנו להצעת פירוז, אבל הסכמנו לברר אותה.
אומנם  ירושלים.  פירוז  לגבי  יותר  מפורטת  הצעה  המתווך  לנו  הגיש  מאז 
הוא הדגיש כי זוהי הצעה לניסיון, שאין הוא מתחייב עליה, והוא מציע אותה רק 
כבסיס אפשרי למשא ומתן. דחינו הצעה זו לחלוטין ואנחנו מבינים כי ההצעה 
הוסרה על ידי המתווך עצמו מסדר היום ואיננה קיימת עוד, ומכיוון שהוסרה על 
ידי המתווך ואיננה קיימת עוד, אינני חושב שמענייננו להפוך בה. היא הפכה 
לנחלת הארכיון. נכון, כי עצם אפשרות הופעתה של הצעה כזאת, שראינו חובה 
לעצמנו לדחותה מיד ולחלוטין, החמירה את הסתייגותנו לגבי כל תוכנית פירוז 
נוספת, מאחר שהמתווך לא הסתלק מהצעתו המרחיקה לכת על מסירת ירושלים 

תשובת מ"ש בכתב למתווך מ–1.8.1948, בנושא החזרת הפליטים, מובאת ב תלחמ"י 1, מס' 406.  6
ר' בעיתונות 7.7.1948.  7

ולשידורים  נושא למאמרים  ומקיפה את המחנה הערבי ומשמשת  ליום, הולכת 
ולהחלטות של כינוסים ולדיון בוועדות סודיות וגלויות שונות - אין אנו יכולים 

לראות אותה אלא כאחד מתכסיסי המלחמה הזאת.
ודאי שהחזרת הפליטים רצויה למדינות הערביות התוקפניות, שטרם נואשו 
מהניסיון במלחמתם התוקפנית, שטרם הסכימו לוותר על המשך המלחמה, והן 
רוצות להיפטר מהנטל הכרוך בהחזקת המוני הפליטים בארצותיהן, להיפטר מרגש 
המרירות ההולך וגובר נגדן, ורוצות להצביע לפחות על איזו הצלחה במערכה 
פירושה  הפליטים  כשהחזרת  שכן  וכל   - הפליטים  החזרת  של  הצלחה  הזאת, 
הכנסת "גיס חמישי" לתחום מדינת ישראל, "גיס חמישי" מאורגן ומסודר, הכנסת 
חומר מפוצץ לתוך מסגרת מדינת ישראל, העברת נטל משכם המדינות הערביות 

על שכם הממשלה הזמנית.
המערכה  החלה  כאשר  כולו?  ישמעאל  בית  על  הזאת  השואה  את  המיט  מי 
שמענו את הטענה וההצדקה כי כנופיות אלו, ואחר כך הצבאות הסדירים שבאו 
בעקבותיהם, נשלחו להציל את ערביי ארץ–ישראל מן הנוגש היהודי, והם באו 

בהיענותם לקריאת ערביי ארץ–ישראל כדי להצילם.
יש כאן שאלה של אחריות, יש כאן שאלה של דין, וגם שאלה כלכלית חמורה 
אותם  יעסיק  מי  אותם?  יפרנס  מי  אלה?  פליטים  המוני  ישובו  מה  אל  מאוד. 
כיום הזה? מי ישכן אותם? היכן האמצעים? היכן המנגנון שייקח על עצמו את 
כל הנטל הזה? עלינו לראות את הדברים ראייה בהירה. עלינו לא ללכת שולל 
אינה  וגם  הדברים  לשורשי  רואה  שאינה  שטחית  הומניות  של  סיסמאות  אחרי 
מרחיקה ראות. לא יקום שלום חד–צדדי כשם שאין מלחמה חד–צדדית, ולא יבוא 
שלום לשיעורין - או שיבוא שלום גמור, שלום גומלין, או שהולך ונמשך מצב 
המלחמה, וכל עוד הולך ונמשך מצב המלחמה, הבעיה הזאת של עתיד הפליטים 
קיימת ועומדת. פתרונה של בעיה זו מוכרח להידחות עד בוא השלום ופתרונה 
של בעיה זו מוכרח להוות חלק מן ההסדר האורגני והמקיף שיבוא בעקבות השלום 
- הסדר אשר בו יובאו בחשבון כל הגורמים הפועלים לגבי בעיה זו וכל הצדדים 
שלה, הסדר שמטרתו תהיה להבטיח יציבות פנימית וחיצונית במעמדן של אותן 
המדינות אשר יופיעו כצד להסדר. לא תהיה המטרה להקל על סבל בר–חלוף, 
אלא לעקור את שורשיו של סבל דורות. לא טובת פרט אחד או שני תעמוד לעיני 
אלה אשר ישבו לקבוע הסדר, אלא טובת המוני האוכלוסין לאורך ימים. עתידם 
של הערבים בישראל, עתידן של קהילות ישראל בארצות ערב, יובאו אז לדיון 
ולתוצאותיו,  שנוצר  למצב  בדבר,  הנוגעים  מהצדדים  אחד  כל  ואחריות  צמוד, 

תהיה אחד מגורמי ההסדר.
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כפי שידוע לכם בוודאי, החליטה הממשלה הזמנית לקבוע בעניין זה הסדר - ניסוחו 
ופרסומו של הסדר זה הוא עניין לימים הקרובים ביותר - שייתן ביטוי משפטי ומדיני 
ברור לעובדות הקיימות.9 הדבר הזה הכרחי כדי לקבוע, שסמכותה של מדינת ישראל 
חלה על האזור הזה. זאת אומרת שהתחוקה של מדינת ישראל, השיפוט של מדינת 
ישראל וכוח הביצוע של שלטונות ישראל חלים על האזור הזה. יש בזה צורך חיוני 
הבסיס  בלי  להסתדר  יכולים  שאינם  חיוניים  עניינים  לכמה  חוקי  בסיס  לתת  כדי 
ידוע, אבל הכרחי  הן פועלות בתיאום  יש בירושלים רשויות שונות,  הזה.  החוקי 

לכנס את כולן לתוך מסגרת ברורה ומסוימת של סולם סמכויות.
יש גם שאלה של משמעת כלפי פנים, ויש גם שאלה של אחריות כלפי חוץ. 
והמשפט  כנגדם  המתנהלת  והחקירה  הבריטים10  חמשת  מאסר  של  עניין  אותו 
העשוי להתברר כנגדם, הביא לכל מיני טענות בנוגע לחוקיות המאסר, לאופן 
המאסר, בנוגע לאחריותה של ממשלת ישראל ובנוגע לציותם של גורמים שונים 
לממשלת ישראל באותו השטח. רצוננו הוא בהחלט להיות אחראים לנעשה בשטח 
ירושלים, ורצוננו לקחת לידינו אותם מכשירי התחיקה והשיפוט והביצוע, שרק 
בכוחם לתת לנו את האפשרות להיות אחראים אחריות שלמה ובלתי מחולקת. 
לירושלים  המובילה  והדרך  העברית  ירושלים  את  לכלול  תהיה  ההסדר  וכוונת 
בתחום שיפוטה של מדינת ישראל. אבל לגבי העתיד - לדעתנו עלינו להדגיש 
שהשאלה הזאת פתוחה, וכי אין אנחנו יכולים בשום פנים להסכים להצבת תריסים 
בפני חידוש תביעתנו הראשונה והראשונית על כלילת ירושלים העברית לעתיד 

לבוא בתחום מדינת ישראל.
נימוקי המתווך עצמו, בהציעו למסור את ירושלים לשלטון ערבי, מסייעים לכך. כי 
מה היו הנימוקים ששמענו, אלה שבכתב ואלה שבעל פה? שמענו נימוק, שבדרך כלל 
כל עניינו של שלטון בינלאומי הוא דבר מפוקפק מאוד - מפוקפק מבחינת יציבותו, 
יעילותו וכושר פעולתו. שמענו נימוק, שבעצם אין לראות מי יבטיח את תקציבה של 
ירושלים במקרה שתהיה בינלאומית. אינני זוכר אם שמענו זאת מפי המתווך עצמו או 
מפי אחד מעוזריו, אבל נימוק זה היה מנסר בחללו של המשא ומתן ובא לידי ביטוי. 
ושמענו את הנימוק ה"מכריע", שירושלים סוף סוף מוקפת שטח ערבי, שטח המאוכלס 

על ידי ערבים, וזה גוזר מראש את גורל העיר, זה חורץ את משפטה.

בספרו  מ"ש  )הערת  ישראל  במדינת  ירושלים  של  הגמורה  לכלילתה  מעבר  שלב  זה  היה   9
בשער האומות(.

חמישה אנגלים, עובדי חברת החשמל הירושלמית, נאסרו ביולי 1948 באשמת ריגול. אחד מהם,   10
סמל במשטרה הבריטית לשעבר, הודה כי השתתף בפיצוץ ברח' בן יהודה בפברואר 1947. שלושה 
מהם שוחררו בלי משפט. מהשניים שהועמדו לדין באוגוסט זוכה אחד, ואחד, לא אותו סמל, 
 נדון למאסר בערכה ראשונה ולאחר שעירער יצא זכאי )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.

ר' בעניין זה גם עמ' 276, הע' 11.

לשלטון ערבי. העובדה שיכולה להופיע תוכנית כזאת, והעובדה שהוא לא חזר 
בו ממנה, מלמדות בהכרח על גישה מסוימת. בתוכנית מסירת ירושלים לשלטון 

ערבי ראינו פתיחת פתח מחדש לשאלת עתידה של ירושלים.8
עוד לפני כן היה ברור, כי עם התפתחות המאורעות נפתחה מחדש שאלת 
עתידה של ירושלים, וכמה מאיתנו הביעו דעה זו בגלוי ובפומבי, כי מאז נתקבלה 
ההחלטה על משטר בינלאומי בירושלים בכ"ט בנובמבר 1947 - החלטה אשר 

אנחנו הסכמנו לה - אירעו שלושה דברים:
ראשית, באה התקפת הדמים הערבית על ירושלים - התקפה בפיקוד בריטי, 
בנשק בריטי ובמימון בריטי, אלא שבוצעה בידי חיילים ערבים שגם שפכו את דמם 
בה - התקפה שמטרתה הייתה לכבוש מחדש את ירושלים לשלטון ערבי. שנית, 
הפקרת ירושלים בידי העולם הנוצרי, שלא היה בדעתו לנקוף אצבע כדי להציל 
את ירושלים מידי הגורל שניצחון ההתקפה הערבית ממיט עליה. שלישית, המאורע 
המכריע והניֵצח זהו ניצחון הנשק היהודי בתוך ירושלים ובדרך לירושלים, ניצחון 
הסבל היהודי, כוח הסבל היהודי, כוח החזקת מעמדם של תושבי ירושלים היהודים, 

ניצחון מגיני ירושלים ולוחמי ירושלים העברית בתוכה ובדרך אליה.
יהודי  לשלטון  החדשה  העיר  כל  כמעט  נכבשה  לישראל  ההגנה  צבא  בידי 
וקטנות, שאינן  בודדות  בפועל, כמעט כל העיר שמחוץ לחומות פרט לפינות 
ולא עוד אלא שנכבש גם אזור  גורל העיר כולה.  ואינן מורידות לגבי  מעלות 
ישראל  ובכיבוש  לירושלים,  נפרצה הדרך  והעיקר -  לירושלים.  מסוים מסביב 
ותחת שלטון ישראל נמצא כיום פס ארץ שלם המלכד ומרתק את ירושלים עם 
מדינת ישראל לפי תחומיה מכ"ט בנובמבר. פס זה עוד נתרחב במידה ניכרת מאוד 

לצפון ולדרום תוך עשרת הימים של הקרבות המכריעים בין שתי ההפוגות.
אלה הדברים שאירעו. והדברים האלה ממילא פתחו מחדש את שאלת ירושלים. 
כ"ט  להחלטת  בהסכמה  מחויבים  מוסרית  מבחינה  עצמנו  את  רואים  אנו  אין 
בנובמבר לגבי ירושלים, אם כי איננו סבורים כי הגיעה שעתנו לקבוע מסמרות 
לגבי עמדתנו החדשה. מה שצריך שיהא ברור הוא שעלינו לשמור שהפתח יהא 
פתוח לנו להצגת תביעות חדשות לגבי ירושלים ולבקשת פתרונים השונים מאלה 

שהסכמנו להם בלייק סכסס בסוף נובמבר אשתקד.
עומדת לפנינו כיום שאלה מעשית לאלתר: מהו כיום מעמדנו, מעמד הממשלה 
בירושלים? מה מעמדה של ירושלים העברית? וכשאנחנו אומרים היום ירושלים 
לישראל  ההגנה  צבא  בכיבושו של  הנמצא  אותו השטח  לכל  כוונתנו  העברית, 

ותחת שלטונה העובדתי הממשי של ממשלת ישראל.

הכוונה לביטול תוכנית הבינאום הכלולה בהחלטה הראשונה של העצרת )הערת מ"ש בספרו   8
בשער האומות, עמ' 272(.



 | 344345 | 29.7.1948	<	מועצת	המדינה	 מועצת	המדינה	<	29.7.1948

בתיווך  ברכה  להיות  יכולה   - ועומדת  קיימת  עצמאית  כמדינה  רעהו  בהוויית 
בנובמבר  כ"ט  בחיפוש פשרה לאחר הפשרה. הפשרה של  ברכה  אין  כזה, אבל 
1947 היא לדידנו מינימום שאין לגרוע ממנו. מהלך המאורעות מאז הוכיח את 
הצורך בתיקונה ובביצורה של אותה התוכנית מנקודת ראותנו. שינוי הרקע מחייב 

להתאים את התוכנית הזאת למציאות החדשה.
מה קרה? פרצה מלחמה נגדנו, נגד התוכנית, נגד סמכות האומות המאוחדות, 
של  הדיפלומטי  ובחיפויה  הצבאית  בהדרכתה  הכספית,  בעזרתה  המדיני,  בעידודה 
זדונית של חמש מדינות ערביות,  מעצמה גדולה ]בריטניה[. נערכה עלינו התקפה 
כשהשישית ]ערב הסעודית[ נגררת אחריהן והשביעית ]תימן[ מנופפת חרבה מרחוק.
חששנו להרבה סכנות כאשר יצאנו לדרך ההגשמה של החלטת כ"ט בנובמבר.
הזהרנו את האומות המאוחדות על הסכנות, באשר חשבנו כי האו"ם יוצא איתנו 
במאמץ משותף של הגשמה. וגם ראינו תקוות ידועות, שהאומות המאוחדות יעזרו 

לנו להדוף את הסכנות האלו.
מכל הסכנות אשר חששנו להן - נתקיימה הסכנה החמורה ביותר. מכל התקוות 
אשר השתעשענו בהן - לא נתמלאה אף תקווה קלה שבקלות. לא רק ערביי הארץ 
סדירים  וצבאות  בכנופיות,  מאורגנים  בלתי–סדירים  כוחות  רק  לא  חוץ,  וערביי 
לא של מדינה אחת או שתיים או שלוש - של כל החמש, של כל השש - לא רק 
הן בלבד, אלא גם עזרת מעצמה מאחוריהן - כל אלה יחד חברו עלינו למלחמת 
תנופה, פלישה, כיבוש והשמדה. לעומת זה, אשר לעזרת או"ם - לא רק שום צבא 
בינלאומי לא היה, אלא שום עזרה כלשהי בנשק מצד האו"ם, על פי החלטת האו"ם. 
לא רק אי–הספקת נשק, אלא שום פעולה ממשית כנגד התוקפנים - לא מדינית, לא 
דיפלומטית, לא כלכלית ומכל שכן לא צבאית. באחת: אפס עזרה כנגד ההתקפה.

בפני כל זה עמדנו לבדנו. אין אנו מריעים תרועות ניצחון. אבל העולם יודע 
אשר  המעט  נשקנו  בכוח  פעלנו  בחזיתות  שפעלנו  ומה  עמדנו.  עמוד  כי  ועד 
במאוחר, בפיגור רב ובמקוטע, הוגדל ונתחזק. בדם בנינו הצעירים, טובי בנינו 

הצעירים, הדפנו את אשר הדפנו וכבשנו את אשר כבשנו.
לא אנחנו נחטא באי–הסקת מסקנות מן הניסיון הזה. אם החלטת כ"ט בנובמבר 
קבעה גבולות, שלפי שיקול דעת העצרת - שיקול דעת שנמשך שמונה חודשים 
תמימים - דרושים לקיומה של מדינת ישראל במצב של שלום ובהנחה שהתוכנית 
תתגשם בדרכי שלום, בלי התנגדות רצינית - הרי באו המאורעות וטפחו על פני בעלי 
האשליה, ואולי גם אנחנו עצמנו היינו ביניהם, והוכיחו בהיגיון אכזרי של מלחמת 
הגבולות  מהם  אותה,  חוללו  שולליה  אלא  התוכנית,  תומכי  שלא  מלחמה  דמים, 
ההכרחיים לקיומה של מדינת ישראל, ההכרחיים לקיומה של האוכלוסייה היהודית 
בירושלים, לקיומן הבטוח של אותן פינות הארץ שיש בהן התיישבות יהודית, שהן 

השאלה הראשונה, שאלת יעילותו של משטר בינלאומי - וזוהי שאלה, שבלי 
זוהי חרב פיפיות.  ָפניה לכאן ולכאן.  ספק קיימת והיא שאלה רצינית מאוד - 
מובילה היא לא רק לירושלים ערבית, היא מובילה באותו היגיון עצמו לירושלים 
יהודית. אם יש שאלה תקציבית - זה לכל הדעות מוביל, כפתרון הרצוי ביותר, 
לכלילת ירושלים כולה, או לפחות הלק גדול ממנה, במדינת ישראל. ואם הנימוק 
הוא שירושלים מוקפת ארץ ערבית, אז היא הנותנת לדידנו - אם ישנה סכנה 
כזאת, הרי בשום פנים ואופן אין לסמוך על משטר בינלאומי שהוא יגן על נכסי 

עם ישראל בירושלים, נכסי גוף ונכסי רוח אשר בעיר הקודש.
אנו קובעים את העובדה, שרואים אנו את השאלה כפתוחה, ואנו נשקול כל 
תוכנית וכל הצעה מבחינה זו - בין אם היא נשארת פתוחה ובין אם היא נסגרת.
אנו נתנגד לסגירת השאלה הזאת ונשמור על אפשרות לשקול במועד הנכון היטב 
את העניין. ואם נבוא לידי הכרעה שאנחנו דורשים את ירושלים כעיר עברית - 
נדרוש זאת בלי שיהיו ידינו כבולות על ידי איזה סייג או על ידי הסכם לאיזה עניין 

שהסכמנו עליו לפני זמנו, בלי לראות את המסקנות הנובעות מן ההסכמה.
אשר לעניין הפירוז, נתנו תשובה למתווך לאחר דיון ושיקול רב - תשובה 
המורכבת משלושה סעיפים: אל"ף, הממשלה הזמנית חוזרת ודוחה דחייה מוחלטת 
אינה  זו  שהצעה  מניחה  היא  המתווך.  ידי  על  לה  שהוצעה  הפירוז,  הצעת  את 
קיימת עוד. בי"ת, יחס הממשלה להצעה על פירוז ירושלים, כשהיא באה מאת 
המתווך, אינה יכולה לא להיות מושפעת מן העובדה, שהמתווך הציע למסור את 
ירושלים בחשבון סופי לשלטון ערבי ולא חזר בו מהצעתו זו. גימ"ל, הממשלה 
הזמנית מוכנה כמקודם לדון על כל תוכנית מתקבלת על הדעת, שבלי לחרוץ 
החיוניים של העם  ובלי לפגוע בענייניו  מראש את משטר העיר לעתיד לבוא, 
היהודי בירושלים, תבטיח את ירושלים בפני סכנת הרס נוסף במקרה אם יתחדשו 

הקרבות בארץ–ישראל כולה.11
אין אנו יודעים מה גורלו של מאמץ התיווך לגבי השאלה הגדולה של הארץ 
שהמתווך קיבל על עצמו. הבעיה שצריכה להעסיק אותנו היא לא בעיית התיווך, 
דרך  היא  פסולה   - כאישיות  בעינינו  פסול  המתווך  אין  השלום.  בעיית  אלא 
כבר  שאנו  פשרה,  בין  פשרה  למצוא  משימתה  את  הרואה  תיווך,  של  מסוימת 
קיבלנו על עצמנו, לבין העמדה הקיצונית הנוקשה של הצד שכנגד. את הדרך 
הזאת אנחנו פוסלים. לדרך הזאת של תיווך אנחנו מביעים אי–אמון. בדרך הזאת 

אין שיתוף פעולה בינינו ובין כל גורם שהוא.
אם אפשר להביא את הצד שכנגד לידי משא ומתן של שלום ישיר איתנו, 
בישיבה אל השולחן ֶשבת שווים גם יחד, המכירים איש בעצמאות רעהו, איש 

ר' עמ' 331, 332 הע' 10.  11
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אמת, היסודות היחידים שהוא יכול להיכון עליהם - זאת אומרת, על יסוד של 
שוויון בעצמאות, בהגדרה עצמית, בשלטון.

זה היסוד לתביעתנו להיות מוכרים על ידי כל אומות העולם. המדינות שהכירו 
בנו עד היום יקרות לנו מאוד. אנחנו בטוחים שמספרן ילך ויגדל. אבל גם כיום 
רצוני לציין - ישנם חברים באומות המאוחדות שהוכרו לעת עתה על ידי מספר 
שנזקקנו  מפני  "זמנית",  קרויה  ממשלתנו  בנו.  שהכיר  מזה  יותר  קטן  מדינות 
ביום ההכרזה למונחים של החלטה בינלאומית מסוימת. היא איננה זמנית מבחינת 
יציבותה, היא איננה זמנית מבחינת זכותה לשלטון ומבחינת כושרה לשלטון. היא 
יציבה ונהנית מתמיכת הציבור לא פחות מהרבה ממשלות ותיקות בעולם. היא 
הוכיחה לא רק את רצונה לשלוט - היא נתנה בכמה הזדמנויות מכריעות עדות 
ניצחת ליכולתה לשלוט גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ. היא תובעת כניסה לארגון 

האומות המאוחדות בתוקף עובדת קיומה.
נציגי  את  הזאת,  ובעיר  שלנו  הממשלה  במרכז  כאן,  בברכה  נקדם  בקרוב 
ארה"ב ובריה"מ. הופעתם אצלנו בפרק זמן אחד שוב תהיה לה משמעות סמלית, 
אותה משמעות סמלית מכריעה, כבירת ערך, שהייתה בפגישתן של שתי הקצוות 
וההכרעה בעניין  האלו בעמדה משותפת לגבי ענייננו בכמה שלבים של הדיון 
שלנו בעצרת ובמועצת הביטחון. זה שוב יהיה אות ומופת לאחד הניסים שנתרחשו 
בתוך כל מערכת הניסים שאנחנו עדים להם - שבזכות ארץ–ישראל והעם העברי 

נתאחדו שתי המעצמות הראשיות בעולם לעמדה אחת.
של  הבינלאומית  במדיניות  לנו  שקבענו  היסודי  לקו  המוצא  נקודת  זוהי 
את  לתרום  המאוחדות,  האומות  על  הבינלאומית  במדיניותנו  להישען  ישראל: 
תרומתנו הצנועה והמצומצמת לא למלחמה חדשה, אלא לשלום חדש בעולם, לא 

לפירודו אלא לאיחודו של העולם.
*

להלן התנהל דיון מדיני בהשתתפות חברי מועצת המדינה הזמנית. מ"ש השיב:

אילמלא  כי  אומר,  אם  דבר  שום  אחדש  סבור שלא  אני  שר–החוץ מ.שרתוק:  
העובדה המדינית שקבענו בארץ על ידי הכרזת העצמאות והקמת המדינה, וכן 
על  להגן  הצלחתנו  ידי  על  בארץ  שקבענו  הצבאיות  העובדות  אלמלא  ובעיקר 
העובדה המדינית בכוח הנשק, כי אז כוחה של החלטת ה–29 בנובמבר שנת 1947 
לא היה נותן לנו ולא היה מוסיף לנו אלא ציון חדש של בגידה מצד העולם הנאור, 
של תקווה שנכזבה, של טענה חסרת אונים כלפי המצפון של העולם. אבל הייתי 
רוצה שיהיה לי גם הביטחון, שאינני מחדש שום דבר, שאינני מגלה שום תגלית, 
אם אומר שאילולא ההחלטה ב–29 בנובמבר 1947 באותה זירה בינלאומית, יש 

יקרות להתיישבות היהודית ושרגלו של המתיישב היהודי לא נעקרה מתוכן.
מי אחראי לכך? מי אחראי להוכחה ניצחת זאת של ההכרה בביקורת כזאת 
על גבולות כ"ט בנובמבר, ביקורת לא כדי לגרוע אלא כדי להוסיף? אחראיות 
המדינות הערביות, אחראיות המדינות התוקפניות, אחראיים אלה אשר עודדו, 

עזרו ויעצו להן לתקוף.
ועוד לדבר אחד אחראי הצד הזה - הוא אחראי להרס, לחורבן שנגרם לארץ, 
הוא אחראי להון עצום שירד לטמיון בארץ הזאת, והוא חייב לתת את הדין על 

כך, הוא נתבע לאחריות הזאת, הוא חייב בפיצויים.
לא ייתכן שהפשע הקיבוצי הזה לא יבוא על עונשו. לא ייתכן הרס, שפיכת דם, 
הפסד ממון, הפסד רכוש, הפסד מאות מיליונים של דולרים בהוצאות מלחמה, באובדן 
עמדות כלכלה, בחורבן פרי עמל ידיים, בהתמוטטות פרנסה של המונים יהודים וגם 
ערבים - לא ייתכן שתהיה שרירות לב פרועה כזאת בעולם להרוס ולהשמיד ולאבד 
ולגרום הפסדים כאלה בלי שעושיה יהיו נתבעים לאחריות ובלי שיהיו חייבים ליתן 

את הדין. המהרסים, המחריבים, מסיתיהם - עליהם ליתן את הדין!
אבל חובתנו וענייננו לא רק לתבוע את האחריות, לא רק לתבוע את הדין. 
עלינו לקרוא גם לשלום. האחריות, הדין - הם חלק מהסדר השלום ואנו נבחר לנו 
משא ומתן ישיר בלי כל תיווך, אם כי גם תיווך המכוון למשא ומתן ישיר, ושאינו 
מקפח מראש שום אינטרס ואינו קובע מראש שום עמדה, אלא משאיר לנו חופש 
פעולה גמור - לא יגונה. כי, קודם כל, בנכונות למשא ומתן ישיר ייבחן הצד 
שכנגד אם פניו לשלום או למלחמה, ומי יודע לכמה זמן. כי שלום איתנו ייתכן רק 
אם נוכר כמדינה עצמאית, אם זכותנו היסודית ועובדת שלטוננו יתקבלו כעובדות 
שאין לערער עליהן. את היד הזאת עלינו להושיט, ואנו מושיטים אותה לא כחובבי 
ניצחון, אם כי אין לנו חלילה להתבייש במה שהשגנו, במה שפעלנו בחזית הצבאית 
וגם בבניין המדינה. אך אנחנו מושיטים את היד הזאת כעם שזכות קיומו הוכרה 
על ידי המציאות, על ידי העובדות, כעם שמדינתו קיימת ועומדת, בין שאחרים 

מכירים בה ובין שהם מסרבים להכיר בה.
רצוני לומר: מעולם לא הפסדנו מהושטת יד, מעולם לא הפסדנו מקריאה 
לשלום, מעולם לא הפסדנו ממאמצים לחתור לבירור אפשרויות השלום, ואנחנו 
מצווים על יוזמה ועל מאמצים כאלה גם כיום, גם אם הסיכויים שלהם מאוד 

מאוד מעורפלים ובלתי ברורים.
מדינתנו איננה תלויה כיום בשלום. היא נשענת על עובדת קיומה. אבל היא 
מעוניינת בשלום והיא איננה מציירת לעצמה את עתידה אלא על רקע של שלום 
נאמן ויציב בינה לבין העולם הסובב אותה. על כל פנים, צריך שיהיה מנוי וגמור 
עמה לעשות כל מה שתלוי בה, כדי ששלום זה יבוא וכדי שייכון על יסודות של 
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כשאני שומע עכשיו שאנחנו אומנם אמרנו "מדינה", אבל למדנו את זאת, 
ובאיחור זמן, מהרוויזיוניסטים, הרי אני נזכר ואומר שיכול בן אדם לקום בחצות 
ליל ולומר לעצמו: “הבוקר אור!", לשנן לעצמו בלי הרף “הבוקר אור!" וכך במשך 
ארבע או שש שעות עד אשר יאור הבוקר, ואז יאמר: "עוד לפני שש שעות אמרתי 

ש'הבוקר אור'!"
ביחס לדברי מר וינשטיין, אם הבינותי אותו כהלכה, הרי הקו שעלינו לנקוט 
כלפי המתווך הוא להחרים אותו. אני רוצה רק להזכיר למר וינשטיין, שלא אנחנו 
על  נתמנה  הוא  אלינו.  לבוא  המתווך  את  הזמנו  אנחנו  לא  המתווך.  את  מינינו 
ידי עצרת האומות המאוחדות, וניתנה לו שליחות מסוימת. אחר כך באה מועצת 

הביטחון והוסיפה לו עוד שליחות הקשורה קשר ישיר בהפוגה.
הזאת. העצרת  שערי  על  מתדפקים  אנו  חדשה.  עצרת  ערב  עומדים  אנחנו 
אם נתקבל באומות המאוחדות לפני העצרת הבאה - מה טוב. אם לא נתקבל 
וההצעה  בעצרת.  ההופעה  זכות  על  נוותר  לא   - המאוחדות  לאומות  כחברים 
לפתוח את הקריירה שלנו בהחרמת העצרת - והחרמת המתווך תיחשב כהחרמת 
יותר  העצרת - כשאנחנו עדיין מבקשים רשות לכניסה לעצרת, מחייבת קצת 
אותנו  לשכנע  כדי  בהוכחה,  יותר  נמרץ  וביטוי  עקביות  ויתר  הבהרה  הסברה, 

בנכונותה של הדרך הזאת.
לא ציין מר וינשטיין, באיזו עמדות מהעמדות שנקטנו כלפי המתווך טעינו. 
ה"תבונה" הזאה לברוח ממוסד, לברוח מגורם ולפנות לו עורף ובזה לחסל אותו - 
יש בה אותו ההיגיון של אחרים, האומרים עכשיו להתעלם ממציאותנו על ידי זה 
שמנסים לפנות עורף לעובדת קיומנו. וכשם שאנחנו רוצים שהם לא יעשו כך, כן 

אין לנו ללמוד מהם ולהתעלם מהעובדה של קיום האו"ם.
נאמרו פה הרבה דברים ביחס לירושלים. אני סבור, שהחברים שביקרו את שר 
החוץ נעלמה מהם נקודה ידועה. שר החוץ הבהיר פה לא את עמדתו הפרטית, כי אם 
את עמדת הממשלה. אני גם אינני נהנה פה מאותו חופש הדיבור, שהחברים בצדק 
התירו לעצמם בויכוח זה, להסברת כיבוש היצר הידוע, שהממשלה, לפי דעתי, נהגה 
בעניין זה. כל מה שאוכל להגיד בשאלה הזאת, לגבי דחיקת הקץ, הוא שאני בטוח 
שהממשלה תשים אל ליבה את הביטוי הרחב למדי שניתן כאן להרגשתם והכרתם 
של חברי המועצה לגבי ירושלים. אבל נדמה לי, שהחברים שלא היו מרוצים ממה 
שנראה בעיניהם בתפיסת המועט מצד הממשלה לגבי ירושלים, לא נתנו את דעתם 
על מה שנובע מעמדה זו או מעמדה אחרת, על כל ההשתקפויות של העמדות שלנו 

בעניין זה, וכיצד זה עלול להשפיע על כמה וכמה עניינים.
ייתכן, כי אם תוקם ועדת חוץ, ואני פה מנסה להוציא מתוק מעז, אז תהיה 
אפשרות לברר את הבעיה הזאת בירור יסודי יותר בחוג סגור יותר ומצומצם יותר.

לי, על כל פנים, מידה ידועה של ספק אם הייתה עומדת בנו ההעזה להחליט 
על עצמאות בזמן שהכרזנו ובצורה שהכרזנו, ואם הייתה אותה הרגשת הביטחון 
לגיוס הכוח הצבאי, לנתינת המטרה, לנטיעת המטרה ואפשרות השגתה בלבו של 
כל חייל וחייל, שבלעדיהן לא ייתכנו כוח הסבל, כל הנכונות לקורבנות, ואותה 

מידת הניצחון שנחלנו עד כה.
ולכן נדמה לי, שכאשר דר' אלטמן12 אינו מסתפק בזה שהממשלה הזמנית 
מציעה לפניו קו מסוים ואומרת: “החלטת ה–29 בנובמבר עדיין בסיס היא, אבל 
למדנו  אנחנו  ניצחנו,  אנחנו  מאורעות,  באו  באשר  מספיק  אינו  כבר  זה  בסיס 
לקח, נפתחו אופקים, נקבעו עובדות חדשות, עלינו להוסיף על בסיס זה, עלינו 
אחד  יד  במחי  מציע  והוא   - למציאות"  להתאימו  לשנותו,  לבצרו,  להרחיבו, 
יכולים  ברצינות שאנחנו  סבור  אלטמן  חושב שדר'  אינני   - זה  בסיס  להשמיד 
להתחשב בעצתו. כיוון שאני מעיר על דברי דר' אלטמן, אֹוַמר: דר' אלטמן נתן 
לנו ציון, שברוסית היה שמו "שלושה עם פלוס", או "ארבעה עם מינוס".13 אין 
דבר, גם זוהי התקדמות פורתא. תבורך על זאת. מר וינשטיין החרה החזיק אחריו 
וגם ציין את בית המדרש שמתוכו למדנו, ועל ידי זה נתאפשר מה שהשגנו - 
כולנו למדנו בבית מדרשם של הרוויזיוניסטים בזאת שעברנו לתביעות נועזות 
בחזית הצבאית - ההצלחה  גם  הוא  לדוגמה, שכך  גם מביא  דר' אלטמן  יותר. 

התחילה להאיר לנו פנים רק כאשר עברנו מהתגוננות להתקפה.
מלמד, שהיה מצב כזה: היה בית מדרש - "רק להתגוננות". הרוויזיוניסטים 
לבדם דיברו השכם ודבר: "רק התקפה, רק התקפה", עד אשר סוף סוף לקחנו 
מוסר מהרוויזיוניסטים ועברנו להתקפה. והאם זה פלא, אם אנחנו מנצחים עכשיו? 
אך אני רוצה להגיד: כאשר עומדים בהתגוננות, הרי זאת אומרת שמישהו מתקיף. 
בזמן שלום לא תקום להילחם אלא אם מישהו מתקיף אותך. רק אז אתה נלחם. 
זאת אומרת, שהעניין מתחיל מהתגוננות עד שאפשר לעבור להתקפה. ראשית 
כל, צריך לחסל אותו המצב המביא לידי ההתגוננות, זאת אומרת צריך להתגבר 

על ההתקפה של האויב. זוהי הראשית.
שנית, האסטרטגיה בלבד אינה מספיקה. אני חושב שלא אגלה, ואיש פה לא 
גילה בזה תגלית חדשה, שהתקפה טובה מהתגוננות. אך להתקפה נחוצים אמצעים 
מסוימים - כוח אדם ועוד משהו נוסף לכוח אדם - וזה אינו נתון מאליו, אינו 
מונח בקופסה. את זה צריכים להשיג, לשם זה צריך להשיג גם קצת כסף, ואם יש 

לך כבר הכסף, צריך אתה למצוא את המקומות ששם אפשר להשיג את כל זה.

אריה אלטמן )1982-1902(. מראשי התנועה הרוויזיוניסטית )הצה"ר(. מ–1937 יו"ר התנועה   12
בא"י. לימים ח"כ בשלוש כהונות של הכנסת, מטעם "תנועת החירות".

במערכת החינוך שברוסיה הצארית נקבעו הציונים בסולם 5-1.  13
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ולא על פרוצדורה ולא על הרכב שום ועדה ושום מנגנון - על שום דבר התלוי 
בצורה האירגונית של הדברים באומות המאוחדות. וזה מטיל הגבלות של טקט 

ושל התחשבות.
ידוע, שאנחנו היינו מקדמים בברכה נציגות רחבה יותר ושאנחנו פוסלים רק שני 
גורמים לגבי ההשתתפות בוויכוח - את המדינות הערביות ואת בריטניה. את זה אמרנו 

בבירור, אבל מכלל ה"לאו" המפורש אפשר היה לשמוע את ה"הן" לגבי אחרים.
אשר לטענה, מדוע לא התנינו ]בהסכמה להפוגה[ את עניין המים לירושלים 
ועניין הדרך לנגב, רצוני לומר: לא התנינו במפורש גם את עניין העלייה. היה 
בזה שיקול דעת מסוים. ואמרנו: “לפי עמדתנו המוצהרת". כאשר דיברתי היום 
בסקירתי בעניין זה, הרי הדברים היו מכוונים בראש וראשונה לעלייה, אך זה 
כלל גם את עניין המים לירושלים ועניין פתיחת הדרך לנגב. מה זה היה עוזר 

ומועיל לנו, אילו התנינו את זאת במפורש - אינני יודע.
אגב אורחא, כידוע לכם, לאחר ש"הלגיון" הסכים, על ידי נציג בריטי, כנהוג, 
לתת לשיירות לעבור באין מפריע ולתת לאנשינו לבוא למכון השאיבה בלטרון 
ולהזרים מים לירושלים, חזר בו–ביום מהסכמתו זו ולא נתן לעבור לשיירה ולא 
זה ואת חרטתו על עמדתו  נתן לאנשים שלנו להיכנס למכון המים. את סירובו 
ואין "הלגיון"  ירושלים כעל עיר עברית,  נימק בעובדה, שהכרזנו על  הקודמת 
יכול להסכים לראות את ירושלים כעיר עברית. זאת אומרת, מנוי וגמור איתו 

להצמיא את ירושלים.
השיירה הגיעה בדרכים שלנו בלי פיקוחו של האו"ם, שכן הודענו שבדרכים 
אשר פתחנו בעצמנו לא נסכים לפיקוח או"ם על שיירותינו. אבל אנחנו גם איננו 
מתכוונים לוותר על דרך לטרון, ואם "הלגיון" ינסה להצמיא את ירושלים, אנחנו 
נרעיב אותו. יש בדעתנו להרעיב אותו, ואנחנו פתחנו אש על כביש המוביל מלטרון 
לרמאללה. "הלגיון" יש לו ברירה! או - או. או ששיירותינו יעברו את לטרון ואז 
גם שיירותיו שלו יעברו, או ששיירותינו לא יעברו ואז גם שיירותיו לא יעברו. ואם 
הוא פונה לאו"ם בעניין זה, נדע גם אנחנו מה לומר לאו"ם בעניין זה. זוהי ידיעה 

שרציתי למסור אגב אורחא.
אבל חבר המועצה לוריא נכנס גם בשאלת המושג "ערבים", וגם חברים אחרים 
נכנסו בשאלה זו: כשאנחנו אומרים "משא ומתן עם ערבים" - למי כוונתנו? ואם 
אנחנו מקבלים את העולם הערבי כמו שהוא? צריך שיהיה ברור, שכאשר אומרים 
במלחמה "משא ומתן לשלום" - מתכוונים למשא ומתן של שלום עם צד לוחם. 
משא ומתן אחר אינו ידוע לי. אפשר לומר: לא ניכנס במשא ומתן של שלום עד 
שתבוא איזו מהפכה, או עד שיבוא איזה שינוי, או עד שיתרחש איזה נס. אבל 
המלחמה  את  לסיים  פירושו  בשלום,  מלחמה  לסיים  מדיניות  נוקטים  אנו  אם 

ואשר לדברי חבר המועצה לוריא.14 הוא אמר כמה דברים חשובים כשלעצמם 
בשאלת הצבא. זה אינו קשור קשר ישיר במדיניות החוץ ובסקירה שלי, אבל כיוון 
מאוד,  העמוקה  התחושה  בהרגשת  חיים  כולנו  אנחנו  לומר:  רצוני  בזה,  שנגע 
שהנחיל לנו המעמד המרהיב והכביר של יום שלשום.15 ברור, שכל אחד מאיתנו 
יכול לראות בו מהרהורי לבו. אני סבור שהעיתונות שלנו חטאה במקצת למיסדר 
הזה, שלא ציינה את הדבר המובהק ביותר שהתבטא בכך, שזה לא היה מיסדר של 
אנשי צבא סתם, כי אם מיסדר של אנשי קרב, שכל להט הקרב שלהם בא לידי 

ביטוי במיסדר הזה.
ברור, שאילמלא היה הצבא שלנו מה שהנהו בעיקרו - צבא של אנשי הכרה 
וצבא של לוחמים היודעים על מה הם לוחמים - לא היינו מגיעים לניצחונות 
שהגענו אליהם, לא היינו מגיעים לאותו הגיבוש והליכוד שאיפשר את ההפגנה 
ההתרשמות,  הייתה  ביותר  הכבירות  ההתרשמויות  אחת  אבל  הזאת.  הכבירה 
שבהפגנה הוחג הניצחון של רעיון הצבא הלאומי בתוכנו, רעיון הצבא הממלכתי, 
רעיון של צבא סדיר יחיד ואחיד, שהוא ברית חיילים לכל ענפי השירות ולכל 
על  עומסים  כולם  הזכויות,  מאותן  נהנים  וכולם  בה  שווים  ושכולם  החטיבות 
עצמם אותו עול ולכולם אותו חלק במערכה, בקשיים, בסבל, בגבורה ובניצחון. 
נדמה לי, שזה היה אחד הנכסים ההכרתיים הכבירים ביותר שהמיסדר הזה צריך 
נציגיהם  מהם,  חלק  רק  אשר  החיילים  להמוני   - משתתפיו  לכל  להנחיל  היה 

בלבד, השתתפו במיסדר הזה - ולכל העם אשר צפה במחזה.
אומנם זוהי חריגה ממסגרת סקירתי, אבל מכיוון שאחד החברים העיר על כך, 

התרתי לעצמי כחבר המועצה לתרום את חלקי בבירור הזה.
יש כמה טענות בפי החבר לוריא שלכאורה הן הגיוניות, אבל אינן נובעות 
מידיעה מספיקה של העניין. הייתה בפיו טענה, שפירושה המעשי הוא: "מדוע 
הוא  הפיקוח  מנגנון  שהרכב  כך,  על  התריעה  לא  הביטחון  במועצת  נציגותנו 
חד–צדדי?" להווי ידוע לכם, שנציגותנו במועצת הביטחון איננה נהנית מחופש 
גמור של דיבור. היא נציגות מוזמנת ולא בזכות. אין אנו חברים באו"ם ובוודאי 
שאיננו חברים במועצת הביטחון. וברור בהחלט, שאנחנו יכולים לדבר רק על 
גופם של עניינים, על עמדות הנוגעות בנו, ואיננו יכולים לדבר על סדר היום 

צבי לוריא )1968-1906(. מראשי "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר", חבר הנה"ס. ציר לאסיפת   14
הנבחרים, מנהל מחלקת ההסברה של הוה"ל וחבר מינהלת העם, חבר מועצת המדינה הזמנית 

מטעם מפ"ם ומחותמי מגילת העצמאות.
יורם על נס חזון הרצל שהפך מציאות,  'יום מדינת ישראל' בכ' תמוז, ביום בו  "במסגרת   15
ייערך מצעד חגיגי של צבא ההגנה לישראל. מחלקות מובחרות, שתייצגנה את כל החטיבות 
והחילות רבי ההישגים תעבורנה בסך לעיני העם" )"דבר" 27.7.1948(. המצעד, שנערך בתל 

אביב, יצא מככר המושבות ועבר ברחובות אלנבי ובן יהודה.
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כזאת לא שמענו. אנחנו שמענו עצה שעלינו להסכים להפוגה, שאיננו יכולים 
ידוע  ולהווי  לצאת נגד מועצת הביטחון, שבה מתקבלות החלטות ברוב דעות. 
לכם, שהעיקרון של ההפוגה נתקבל במועצת הביטחון פה אחד, מכיוון שאחר 
כך הוצבעה החלטה שהיה בה לא רק עיקרון ההפוגה, אלא היו בה כל התנאים, 
ובהצבעה זו היה מי שנמנע, אבל כשהוצבע סעיף ההפוגה לחוד - הוא נתקבל 

במועצת הביטחון פה אחד.
בנוגע לנגב ולביקורת על ששר החוץ מצא לנחוץ למסור הודעות, וגם ביקורת 
שדיבר  לפני  טיימס"  “ניו–יורק  כוח  בא  עם  לשוחח  לנחוץ  מצא  החוץ  ששר  על 
במועצת המדינה - אינני יודע איך נוהגים שרי חוץ אחרים, אבל כאשר בא סופר 
“ניו–יורק טיימס" מיוחד לארץ, והוא בא סך הכול ל–24 שעות ומבקש שיחה - הרי 
עיתון כ"ניו–יורק טיימס", שהוא העיתון הגדול ביותר בעולם, אם הוא מוכן לפתוח 
את דפיו לממשלה הזמנית, אי–אפשר לומר לו: "תחכה עוד שבוע. בשבוע הבא אני 

מוסר סקירה מדינית, אחרי כן מוכן אהיה לדבר גם איתך".
שנית, כשבא אליך עיתונאי יוזמת השיחה היא בידו. יש מלאכה ידועה, אם 
לא לקרוא לה בשם אמנות, שאתה יכול לשים שאלות בפיו של איש שיחתך, 
אבל בדרך כלל אתה צריך לאפשר לו לשאול אותך, ואם הוא שואל אותך: "האם 
אתם מוכנים לתת בסיסים בנגב?" אפשר כמובן לומר: "אינני עונה על שאלה 
זו", ואפשר לומר סתם: "לא". אינני מתאר לי שחבר מיקוניס היה אומר: "לא" 
אפילו אם רוסיה הסובייטית הייתה דורשת זאת, משום שיש לנו עמדה, והעמדה 
היא האומות המאוחדות, ומכיוון שברור מה כוונת השאלה הזאת - אם אנחנו 
מוכנים לתת בסיסים לגורם מסוים. ובכן, במסגרת השכל המוגבל ניתנה התשובה, 
שאפשר לדבר על זה רק אם זו תהיה מדיניות האומות המאוחדות, אם זה יהיה 
חלק מהסדר עולמי של קביעת אזורי ביטחון, ואם תתקבל על כך החלטה - ופה 
הנקודה. אין לי תרעומת על מר מיקוניס, הוא לא היה יכול לקרוא את “ניו–יורק 
טיימס", אבל יש לי טלגרמה מילה במילה על מה שנתפרסם, נתפרסם בדיוק 
מפליא על יסוד מה שאמרתי: "אם תתקבל על כך החלטה במועצת הביטחון". 
ובמועצת הביטחון, כשמדברים על ענייני ביטחון, על עניין אזורי ביטחון בעולם, 

ידוע שיש מי שדואג להכשיל סעיף זה.19
אני רוצה לומר בהזדמנות זו: בתקופה הזאת, תקופה חשובה מאוד בחיי עמנו 
היסטורית ראשונה, פגישת  נפגשנו פגישה  ואחד מאיתנו,  ובחייו של כל אחד 
פנים אל פנים בלתי אמצעית, עם בריה"מ ועם מדינות שהן בעלות ברית קרובות 
וזכו  להיפגש  שזכו  מאלה  כאחד  בריה"מ.  עם  בייחוד  אבל  בריה"מ,  של  מאוד 
פגישה  הייתה  שזו  מפני  היהודי,  העם  לגבי  זכו   - זו  בפגישה  פעילים  להיות 

הכוונה לבריה"מ ולזכות הווטו שלה במועבי"ט.  19

בשלום עם הצד הלוחם. אם בינתיים יתחוללו שינויים - יתחוללו. יכולה ממשלה 
יכול גם לא  יכול להיות שידוד מערכות, אבל  יכולה ממשלה לעלות,  ליפול, 
להיות שידוד מערכות, ולא בידינו להביא אותו לעולם ולא בידינו להביא חילוף 
משמרות, ואין לערבב חזון חברתי עם מדיניות מעשית. ודאי, אין להסתלק מחזון 
חברתי, אבל אין לתלות מדיניות מעשית בחזון חברתי, כי פירושו יכול להיות 
שאין כל מדיניות מעשית, ואז גם אין פעולה. ואז אולי אין גם הצעדת העניינים 

לקראת השינוי החברתי, שיכול מבחינה מעשית לסייע להם.
הוא רעיון, צריך רק  אשר לחיפוש משען בנצרת.16 בכלל, להלכה הרעיון 
שיהיה קצת יותר ברור מה יש בנצרת ואם באמת יש שם איזה משען שהוא. קל 
מאד במצב זה להביא לידי כך, שתקפוץ איזו קבוצה שאין לה כל משען ומשענת 
ושיכולה להכריז על משהו, ואחר כך, כשאתה רוצה לגשת לשולחן ולדבר על 
משהו ממשי עם גורמים שיש להם משקל באותו ציבור, מתברר שזוהי שלפוחית, 

שנקב אחד מביא אותה לידי התפוצצות ולא נשאר אחריה כלום.
ניצוצות  איזה  לקראת  ללכת  ואין  מאוד,  חשובים  מאוד,  רציניים  הדברים 
שלגמרי אינם מבשרים את האש. מר מיקוניס17 בא לייעץ לאחר מעשה - ואני 
אוריינטציה  יש  יחידי.  איננו  מיקוניס  אומר במתכוון לאחר מעשה, מפני שמר 
תוכנית  הגשמת  את  להתנות  צריכים  היינו  ההפוגה  בעולם, שלקבלת  מסוימת 
כ"ט בנובמבר. נניח שזה היה רעיון בריא - לא כל כך ברור לי מה פירוש הדבר, 
מי היה מגשים את כ"ט בנובמבר? איך זה היה מתקבל? הגשמת כ"ט בנובמבר 
פירושו הגשמת כ"ט בנובמבר. פירושו, קודם כל, הסתלקות מכל כיבושים שמחוץ 
לתחום מדינת ישראל, פירושו הסתלקות מהדרך לירושלים, פירושו הנחה מראש 
שירושלים תהיה בינלאומית - אין כל ערובה איזה משטר בינלאומי יהיה שם, אין 
כל ערובה מי ומי יהיה שם, ואני מתפלא קצת על מר מיקוניס, המסכים לסמוך 
על ניסים. זה לא יהיה אותו עבדאללה בחלק הערבי. ואם מר מיקוניס אומר: זה 
הרי כ"ט בנובמבר, זו מדינה נפרדת - אז אפשר גם להושיב ממשלת בובות שם. 
אני מתפלא איך אפשר, לאחר כל הניסיון המר, להתעקש ולומר שזה תנאי. אבל 
אני רוצה לומר: אנו עצה כזאת לא שמענו במועדה ולא דווקא מחבר מיקוניס, 
והוא יודע אל מה אני מתכוון.18 אנחנו עומדים בקשר עם הרבה משלחות, ועצה 

לוריא טען בין היתר, כי "יש לחפש בעלי ברית בין הערבים שנשארו בארץ ובין אלה הנמצאים   16
בארץ–ישראל הערבית הכבושה. יש ערך להעלות את עובדת השיתוף הערבי-היהודי בתוך נצרת 

ואת הגרעין של השיתוף הזה ושל נאמנות ראשונה צומחת של ערבים אל מדינת ישראל".
)פק"פ(,  הארצישראלית  הקומוניסטית  המפלגה  ממנהיגי   .)1982-1903( מיקוניס  שמואל   17
ומנהיגה של המפלגה הקומוניסטית במדינת ישראל )מק"י(. חבר אספת הנבחרים האחרונה, 

חבר מינהלת העם ומועצת המדינה הזמנית. ח"כ שנים רבות. 
הכוונה לנציג בריה"מ במועבי"ט.  18
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שהוא, בכל שיעור הקומה שלו, בלי כל מאמצים של סיגול או של הסתגלות, ובכוח 
הבנת  להדק את קשרי  תזכה  וגם  היא תשכנע  והראשונית,  הזאת, השלמה  האמת 
ובכל המערכות  לייק סכסס  בינינו לבין בריה"מ בחזית  הגומלין שהחלה להיווצר 

שבהן עמדנו יחד.
עמיתי שר המסחר ]פ. ברנשטיין[ אמר, שאין אנו פוגעים בזיכיונות בריטניה. 
הוא לא פגע בזה בהחלטת כ"ט בנובמבר. החלטת כ"ט בנובמבר מחייבת להכיר 
בזיכיונות קודמים, אך הכרה בזיכיונות קודמים אינה אומרת שאנחנו מוותרים 
על כל חופש ועל ריבונות לעורר במצב מסוים ובשלב מתאים את שאלת תוקפם 
של סעיפים ידועים, ואולי גם שאלת תוקפם של הזיכיונות בכללם, כי העולם 
אינו קופא על שמריו וזיכיונות משתנים לפי שינוי מצב - יש שהם מתחדשים ויש 
שאינם מתחדשים ומדינה וממשלה ומוסדות שלה יש להם שייכות לעניין זה. אבל 
נקודת המוצא עם ראשית צעדיה של המדינה שלנו, אם בכלל איננו פונים עורף 
גמור לכל אותם פסקי הלכה בינלאומיים, שיש בהם הרבה חיוב גם בשבילנו, 
נקודת המוצא היא הכרה בזיכיונות קיימים. ובעד זה הצביעו אנשים בלייק סכסס, 

ולא רק האנגלים הצביעו בעד הסעיפים האלה.
אגב, באותו הראיון עם סופר “ניו–יורק טיימס" אמרתי, שאנחנו מעדיפים 
ממדינה  חלק  שתהיה  מדינה  על  בארץ–ישראל  עצמאית  ערבית  מדינה  בהחלט 
שכנה. אבל כאשר נשאלתי אם אנחנו נילחם כדי למנוע סיפוח, אמרתי: "אינני 
סבור שנערוך מלחמה על כך, אם כי אנחנו מעדיפים מדינה ערבית עצמאית". אבל 
השאלה קיימת ועומדת: מה יהיה כוחה של המדינה השכנה? כלום בידינו תהיה 
הכרעה בדבר? כלום אינם אפשריים בעניין זה כל מיני צירופים? האם לא ייתכן 
בארץ–ישראל  ערבית  עצמאית  במדינה  מבחינתנו–אנו,  יותר,  הרבה  גרוע  מצב 
מאשר במדינה ערבית מסופחת למדינה השכנה? יש פנים לכאן ולכאן. אין אנחנו 
צריכים להסתלק מכל יוזמה, מכל הגנה על האינטרסים החיוניים, אבל גם לא 
להיות בעניין זה פסקניים יותר מדי, באשר גמישות מסוימת ושמירת פתח פתוח 

לכל מיני אפשרויות נראית לנו מדיניות נבונה יותר.
מר סטּוּפ,21 לגבי עניין ה–29 בנובמבר, התווכח אולי עם איזה מאמר שהוא 
קרא, אבל לא עם הסקירה שנשמעה הערב. ביחס לירושלים אמר מר סטופ: "אנחנו 
דורשים את ירושלים משום שאנחנו דורשים את ירושלים, ולא מפני שהעולם 
הנוצרי פנה עורף לירושלים". הוא אמר את הדברים האלה כמביע מחשבה יהודית 
פשוטה, בריאה, ואני מסכים בהחלט לדברים אלה. כשדרשנו את ירושלים תחילה 
ירושלים. אולם כאשר  ירושלים מפני שדרשנו את  בלייק סכסס - דרשנו את 
סטופ אומר את הדברים האלה לא בתחילת המערכה בלייק סכסס, בסוף ספטמבר 

דר' אברהם סטּופ. מנציגי מפלגת "הציוניים הכלליים" במועצת המדינה הזמנית.  21

חשובה, פגישה היסטורית בשביל העם היהודי לאחר שנים ארוכות של ניתוק ושל 
זרות, אולי זרות גומלין, זרות שהעם היהודי, על כל פנים, העם היהודי היושב 
בציון, ראה בה את מצפונו נקי - ובכן, מניסיוני בפגישה זו לא הרגשתי את עצמי 
זקוק לאיזו הסתגלות שהיא, או לאיזה שינוי של נוסח במחשבה ובביטוי, או לאיזו 
תוספת של סממן - לא רק כדי להסביר את העניין שחובתי הייתה להסביר אותו 
לאנשי בריה"מ, אלא כדי להגיע להרגשה שאנחנו מבינים איש את רעהו, שפחות 
או יותר יש לנו לשון משותפת - לא לשון משותפת במובן של הזדהות - איננו 
מזדהים עם שום גורם בעולם, אנחנו מזדהים רק עם העם היהודי. אבל כמזדהים 
עם העם היהודי, בשם העם היהודי ולמען העם היהודי, אנחנו חותרים למקסימום 
הערכה  של  ולמקסימום  בעולם  ידידות  של  ולמקסימום  בעולם  גומלין  הבנת 
והכרה בעניינו של העם היהודי. ואנחנו מוכנים, על כל פנים, להתייחס בהוקרה 
ובהערכה לכל הטוב ולכל מה שמובטח לו עתיד לפי תפיסתנו, בכל מקום בעולם. 
לא הרגשתי שום חיסרון, ואינני חושב שאנשי שיחתי ]הסובייטים[ הרגישו בדברי 
וכפי  אותו  מבין  שאני  כפי  היהודי  העם  עניין  את  כשהצגתי  שהוא  פגם  איזה 
שלמדתי בבית מדרשה של התנועה הציונית להבין אותו, וייתכן שהרגשתם הייתה 
שאולי דווקא מפני שהפגישה הייתה כזאת, יש בה חשיבות מיוחדת, מפני שעל 
ידי כך הם לומדים את העניין כמות שהוא בלי כל כחל וסרק, בלי ניסיון להגיש 
להם את העניין באופן נוח יותר לעיכול ולתפיסה. ונדמה לי שהם היו מרגישים 
את עצמם קצת נפגעים אילו ראו אצלי ואצל חברי מאמץ כזה, להגיש להם את 
העניין קצת נוח יותר ללעיסה ולעיכול. כי מה זאת אומרת? האם מוחותיהם אינם 
בהירים, ראייתם אינה בהירה כדי להבין דברים לא כל כך פשוטים, שאין הם 

רגילים בהם, מפני שיש עולם גדול ומורכב ולא הכול ידוע להם מראש?
בהזדמנות זו אני מצטער מאוד שחברה אחת, מי שהייתה חברת המועצה והוכרחה 
איתנו.20  כאן  אינה  עליה,  חשוב שהוטל  לרגל תפקיד  במועצה  מחברות  להתפטר 
ישבה איתנו בתחילת הערב הגברת גולדה מאירסון, שחזרה אמש לארץ ]מארה"ב[ 
בשליחות  לצאת  עתידה  ביותר,  הקרוב  בזמן  פנים  כל  על  מספר,  ימים  ושבעוד 
גדולה, שליחות לא קלה, אך בשליחות היסטורית למען העם היושב בציון ולמען 
מדינת ישראל ואולי למען אותו מקום שאנחנו תופסים בעולם כולו, ולמען אותו 
מעט הערך שיש לענייננו בעולם כולו, בעולם הבינלאומי המאורגן שאנחנו שייכים 
זה - ובחירתה  לו. ואלה האחראיים לבחירתה של גברת גולדה מאירסון לתפקיד 
אושרה על ידי הממשלה הזמנית ועל ידי אותו אורגן של הממשלה הזמנית שנתמנה 
לכך, בחרו בה והציעו לה את התפקיד הזה דווקא משום ביטחונם שהיא תופיע שם 
העניין שלנו כמות  יהודית–עברית–ציונית–ישראלית עצמאית, תציג את  כאישיות 

גולדה מאיר. מונתה על ידי מ"ש לתפקיד צירת ישראל במוסקבה.  20
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נקודת הכובד היא בנגב

סעיף ב': המצב הצבאי וסיום ההפוגה

הישיבה נפתחה בסקירה רחבה של ראש הממשלה ב"ג, שעמד על שלושה כישלונות 
של צה"ל: אי-הצלחה לכבוש את אזור לטרון, להשתלט על המעבר לנגב ולסלק את 
הסורים מאזור משמר הירדן. ב"ג חיווה דעתו, כי יש לדרוש ממועבי"ט לקבוע תאריך 

לסיום ההפוגה עד 1.9.1948. אם דרישה זו לא תיענה, יש ליזום חידוש המלחמה.

כל  עם  הצבאי,  האסטרטגי  בשטח  מחשבה  להביע  רצוני  שרתוק:   מ.  השר 
ההסתייגות. כמדומני שאם נגיע למאמץ שלישי רציני, דינו להיות מרוכז בנגב.
פעמיים סיַּכּנו מעמדנו בנגב סיכון חמור מאוד2 ועתה נמצאים אנו במצב חמור 
בנגב ולא הייתי מציע שנסכן אותו סיכון שלישי, אפילו מתוך תקווה לכבוש את 
לטרון או לנקות את הגליל. אם נוכל להשיג הכל - מה טוב. אולם עומדים אנו 

בפני כמה ברירות - נקודת הכובד היא בנגב.
אני רוצה לדבר על האסטרטגיה המדינית לגבי הקו של בן–גוריון. אני תמים 
באמת  ההפוגה  שאם  המדינה,  במועצת  בהרצאתי  כך  על  ורמזתי  עימו,  דעים 
תתמשך עלולה היא לעשות לנו דבר שאין לעמוד בו מכל שלוש בחינות: מהבחינה 
המדינית, מהבחינה הצבאית ומהבחינה הכספית. לכן אין לי כל ספק, שהתכסיס 
שלנו דינו להיות מכוון לסיום ההפוגה והבאת הדברים לידי הכרעה כלשהי - אם 

מדינית או צבאית - ולא לשבת בחיבוק ידיים בכעס מתרכז והולך.
אולם לפנינו שאלה רצינית מאוד של תכסיס - איך להביא לידי כך? אציע 
הנחות אחדות: אל"ף, אין אנו מודיעים לעת עתה על התאריך. אין אנו מודיעים 
יוצאים  אנו  מסוים  בתאריך  הרי  תביעתנו,  תקבל  לא  שאם  הביטחון  למועצת 
למלחמה. בי"ת, אנו מטילים את הדגש החזק קודם כל בנקודה של מציאות כוחות 

זרים על אדמת ארץ–ישראל.
עובדה זו גורמת שאין אנו נמצאים בשביתת נשק, אלא במצב מלחמה. אמרתי 

מתוך הפרוטוקול. סעיפים: ב', ד'.  1
נראה לפי ההקשר, שמ"ש מכוון לסיכונים צבאיים, אך אפשר גם שכיוון לסיכונים מדיניים.   2
במקרה הראשון, הצבאי, קרוב לוודאי שכיוון לניתוק הנגב פעמיים בידי הצבא המצרי, בראשונה 
עם הפלישה לא"י בשני ראשים, מערבי ומזרחי, ועם החבירה ביניהם לאורך כביש מג'דל-חברון, 
ובשנייה עם כיבוש הצומת שליד משלט 131 )"צומת חוליקאת"(. במקרה השני, המדיני, אפשר 

שכיון ללחצי המעצמות וברנדוט על ישראל לוותר על הנגב תמורת הגליל.

או בהתחלת אוקטובר 1947, כי אם בסוף יולי 1948, כשהוא שואל עכשיו: "למה 
אין אנחנו דורשים את ירושלים מפני שאנחנו דורשים את ירושלים?" - אני יכול 
לקנא בזיכרונו זה, זיכרון נוח לעניין, אבל אני אינני מחונן בזיכרון נוח כל כך, 
ואני אינני יכול לשכוח שבשלב מסוים הודעתי בשם הסוכנות היהודית, שהייתה 
אז המוסד הקובע, שאנחנו מסכימים לירושלים בינלאומית, והודעתי על זה לא 
ונמרץ של  מיוחד  לחץ  בפני  מפני שעמדנו  אלא  ירושלים,  על  שוויתרנו  מפני 
העולם הנוצרי, שהיה מלווה בהודעה ברורה מפי כמה משלחות, שעמדתנו לגבי 

ירושלים בינלאומית תקבע את עמדתן לגבי מדינה יהודית בארץ–ישראל. 
ואם אינני יכול לומר עכשיו בשם הממשלה שאנחנו חוזרים בנו מאותה הסכמה, 
הריני אומר מתוך שיקול דעת מרובה, שאין אנו סבורים שהיא מחייבת אותנו 
פתוח  פתח  על  לשמור  כיום  אנו  מעוניינים  מדינית  ומבחינה  מוסרית.  מבחינה 
לאפשרות של חידוש התביעה. איננו יכולים לשכוח שאם יבוא חידוש התביעה, 
הוא יבוא כשינוי של עמדה, וההצדקה לשינוי העמדה היא מפני שהשינוי הקודם 
בא מתוך ויתור לדעת הקהל הנוצרית, ומתוך כך שאפשר לומר שביטלנו את דעת 
העם היהודי מפני דעת העולם כולו. ההצדקה שלנו לשינוי הפעם היא שהעולם 
הנוצרי לא הצדיק את הויתור ההוא שלנו, באשר ביזבז את הויתור הזה, הפקיר 
את הויתור שלנו ולא חרד מפני סכנת כיבוש ירושלים מחדש על ידי האיסלאם 

כמו שחרד מפני תביעת העם היהודי לחלק מן הדבר הזה לעצמו.
אשר להערה האחרונה של מר סטופ:22 החלטתה של הממשלה בדבר ירושלים 
לא ניתנה עדיין לפרסום רישמי. אנחנו נתנו את דעתנו על כך שהארגון המוניציפלי 
צריך להישאר. יקום בירושלים מימשל זמני שיפעל מטעם ממשלת ישראל ובסמכותה. 
הזאת  העניינים  הסדרת  ידי  ועל  מרכזי,  לשלטון  כפופה  תהיה  שהעירייה  ברור, 
העיריה תסדיר באופן יותר רציונלי ויעיל גם את ענייניה. אני מקווה שהפרסום לא 

יאחר לבוא, והסידורים המעשיים שיבואו בעיקבותם גם הם לא יפגרו.

חבר המועצה סטופ קבל על שהשלטון הארצי אינו מתייחס כראוי לשלטון המקומי בירושלים.  22
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ויחד  לפנינו,  שהביא  הצעות  אותן  לדחות  זו.  בדרך  אותו  לעודד  היה  ואסור 
מלכתחילה  היה  צריך  אפשרי.  בלתי  היה   - תמשיך"  "אדרבה,  לומר:  זה  עם 
לומר: "לאו. לא תהיה תפארתך על הדרך הזאת", וזה מה שאמרנו. עוד בשיחה 
האחרונה אמרתי לו מה שהרב פישמן בשום פנים לא היה אומר לו: "אם בידך 
לכוון את התיווך שלך שהערבים יסכימו לשבת איתנו לשולחן אחד כדי לדון 
עימנו על שלום, שבת שווים גם יחד, תבוא עליך ברכה. נודה לך אם תסייע 
לכך. אנו סבורים שאסור לנו להסתלק ממאמצים עצמיים בכיוון זה מפני שזו 
אחריות שלנו, אבל אם אתה יכול לסייע לנו, אדרבה". זו לא היתה בשום פנים 
דחייה מוחלטת ופסילה מוחלטת. אבל אמרנו לו איזה תיווך בא בחשבון ואיזה 

תיווך אינו בא בחשבון.
לגופו של עניין של חיפושי דרך למשא ומתן, להווי ידוע לכם שזה שבועות 
רב,  במרץ  העוסקת  החוץ,  משרד  אנשי  קבוצת  של  מרכז  בפריס  פועל  אחדים 
עם  בחיפושי קשרים  המושקע,  המרץ  לממדי  נמוכות  בתוצאות  לעת עתה  אבל 
ערבים. היו פניות לאנשים במצרים והיו פניות לאנשים בלבנון ופניות לאנשים 
בסוריה. היו גם ניסיונות להתקשר עם אישים ערביים שונים הנמצאים באירופה. 
כמו שאמרתי, לעת עתה אין כמעט תוצאות, או התוצאות שישנן אינן מצטרפות 
לשום סיכום ממשי. אבל מושקע בהן מרץ רב. הפעולה נעשית בתנופה לא מעטה, 
באמונה רבה, בכל אופן ברצון רב. אני הייתי בכל תוקף בעד היוזמה הזאת, אבל 
אני יודע את הלך הרוח, אני יודע את המרחק העצום. בין פולין וליטא לא היו 
יחסים כמדומני במשך כל התקופה שבין שתי המלחמות. היתה קיימת פולין והיתה 
קיימת ליטא, אבל לא היו יחסים. ייתכן שיבוא שלב של התפשרות למעשה, אבל 

לא שלום, ואנו צריכים להיות מוכנים לכך.
קבוצת  בארץ  לצרף  האפשרות  לגבי  המצב  את  אנשינו  בדקו  זמן–מה  לפני 
אנשים ערבים בעלי ערך. המסקנה היתה שלילית. מר בנטוב דיבר מהרהורי לבו.5 
דבר אחד ברור לי, אסור לנו לעשות - להקים ממשלה קוויזלינגית.6 זה דבר לא 
מכובד. זה דבר בזוי. זה דבר מזיק. אנו יודעים איך העולם מתייחס לקוויזלינגים. 
היינו אנו מתייחסים אילו הקימו הערבים ממשלה קוויזלינגית  יודעים איך  אנו 
שלנו - )מ. בנטוב: כל ממשלה ערבית תהיה קוויזלינגית?( - כל ממשלה, שאין 

לה שורשים בציבור הערבי, הציבור הערבי יראה בה ממשלה קוויזלינגית.

במהלך הדיון הציע השר בנטוב לפעול במרץ מאחורי הקווים, כדי לקשור מגעים עם גורמים   5
אופוזיציונים שונים ולחפש שם בעלי ברית.

"קוויזלינג" - כינוי לבוגד בעמו. המונח נגזר משמו של ִוידקּון קוויזלינג, איש צבא נורווגי,   6
שייסד מפלגה פשיסטית, תמך בכיבוש נורווגיה בידי הנאצים והקים ממשלה בחסותם. בתום 

המלחמה הוצא להורג.

הזרים  אנו שהכוחות  רוצים  כוונותינו.  מה  הם  יודעים  כי  לנו  מראש, שיאמרו 
יסתלקו מהארץ ואז נכבוש את כל ארץ–ישראל, שכן אם מסתלקים צבאות ערב 
כי מר  הודיע  ריק. מר אבן  בפנינו - נשאר חלל  עומד  אינו  כוח  מהארץ שום 
מסר  לאו"ם,  האמריקנית  המשלחת  וחבר  האמריקני  החוץ  ממשרד  רֹוס,  ]ג'ון[ 
לו על עמדת ממשלתו לשאלת פירוזה של ירושלים. אם תתקבל ההצעה לפירוז 
ירושלים, מניחים האמריקנים שהכוונה היא להקים משטרה יהודית באזור היהודי 
ומשטרה ערבית באזור הערבי עם חבר מפקחים מצומצם מטעם או"ם. אך אין 

כוונה להקים כוח בינלאומי.3
מר אבן סבור שכל שלוש המדינות4 מודאגות מתביעות המתווך ביחס לירושלים. 

רושם זה גבר בו לאחר שיחתו עם בא כוח בלגיה, שפרטים עליה אמסור לחוד.
אנו יכולים לטעון, שאין מקום לצבא זר בארץ ובזה לסכם את הדבר ולהילחם. 
למעשה צריכים אנו להסב את הדברים, שנוכל לומר שהמצרים הפרו את ההפוגה. 
את  לכוון  אלא  למפרע,  תכסיסנו  לגלות  צריכים  ואיננו  זו  לטענה  אחיזות  יש 
הדברים שהמצרים הפרו את ההפוגה ואנו עונים על הפרתם, דבר זה קל כלפי 

מצרים מכלפי כוח אחר. "הלגיון" נזהר בהפרת ההפוגה.
"הלגיון" ִנכווה בשני דברים לגבי משמעת אש או משמעת הפוגה. הוא נכווה 
בכנופיות המשוטטות סביבו, נלחם בהן ומטהר את השטחים מהן. בי"ת, הוא נכווה 
מעביר  המופתי  עבדאללה.  נגד  "הלגיון"  בתוך  מּופתיים  תאים  היוצר  במופתי, 
קצינים לצידו כנגד עבדאללה והם עושים סבוטז'ה לפיקוד "הלגיון". אחת מצורות 
הסבוטז'ה הן הפרות ההפוגה, שעבדאללה מעוניין לשמור עליה בכל תוקף, וזה 
גם רצון האנגלים לפי קו הנהגתם החדש. לכן דומני שיקשה לנו לבוא בטענה 
של הפרת הפוגה כלפי "הלגיון", אלא נוח לנו הדבר כלפי מצרים. זה מתקשר 
אצלי עם הצורך להפוך את חזית הנגב לנקודת הכובד בפעולתנו הצבאית, וזה 
צריך להיות, לדעתי, התכסיס. כלפי חוץ צריכה להיות כל ההכנה על ידי פירסום 
ופניות למועצת הביטחון בנקודה זו. למעשה יהיה תכסיס לעשות רושם שהמצרים 

הפרו את ההפוגה.

להלן התנהל דיון ממושך בהשתתפות רוב השרים.

זו  השר מ. שרתוק:  אני, בדרך כלל, בעד אורך רוח ונדיבות לב, אבל אין 
הלכה פסוקה בכל מקרה ומקרה. המתווך אינו סתם מתווך. השאלה היא באיזו 
דרך של תיווך הלך. הוא ביקש להוציא ממנו ויתורים. זו היתה דרכו מלכתחילה 

מברק אבן מובא בתלחמ"י 1, מס' 397.  3
ארה"ב, צרפת ובלגיה, שהקונסולים שלהן בי-ם היוו את "ועדת הקונסולים".  4
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הכל תלוי במה שיש בעיתונות

יום המדינה ויום צבא ישראל

השר מ. שרתוק:  איני יודע על פי החלטת מי יצא, שכ' תמוז הוא "יום המדינה". 
דבר זה נתפרסם בכל העיתונות. נכתבו על כך מאמרים ונתפרסמו הכרזות ונחרת 
בהכרת הציבור והעולם כולו, שכ' תמוז הוא "יום המדינה".2 אם חושבים שיש 
לקבל את הדין בעניין זה - יהיה כ' תמוז יום המדינה. אני סבור שיש לתקן את 
הדבר. "יום המדינה" הוא יום הכרזת העצמאות, זה התאריך. את כ' תמוז אני 

מציע לקבוע כ"יום הצבא".

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  איני מתפעל כל כך ממה שכתוב בעיתון. איש לא 
 קבע שכ' תמוז הוא "יום המדינה". אותי לא מעניין כל עיקר מה נכתב במאמרים
העברי  התאריך  לפי  או  במאי,   14 הוא  המדינה"  "יום  בעיתונים.  המתפרסמים 
ה' באייר. איני יודע לשם מה אנו צריכים "יום צבא ישראל". בכ' תמוז היתה 
חגיגה, אולם אין לנו צורך ביום צבא. צריכים אנו "יום המדינה". יום זה יהיה חג 

לאומי, הוא היום שבו הוקמה המדינה.

השר מ. שרתוק:  אני חולק על דעתך, שמה שכתוב בעיתונות אינו קובע. הכל 
תלוי במה שיש בעיתונות. על כך מדובר בכל בית ובבתי הספר ועל כך מודיעים 
ברדיו והדבר נעשה נוהג של קבע בציבור. חג נקבע על ידי הציבור המקיים אותו, 
וקיומו תלוי בהכרת הציבור בו, ואם תקעו בכל השופרות שכ' תמוז הוא "יום 
המדינה", ללא חוק וסמכות - הציבור יודע שהוא חוגג את "יום המדינה". אם אין 

אנו רוצים שכ' תמוז יהיה "יום המדינה" - עלינו לפרסם שנפלה כאן טעות.

מחליטים: להציע לאסיפה המכוננת, שה' באייר הוא "יום העצמאות".

מתוך הפרוטוקול, סעיף ח'.  1
מודעה מטעם המחלקה לתרבות של הוועד הלאומי: "יום המדינה - עצרות עם לזכרם של   2
הרצל-ביאליק בימים י"ט-כ"ד תמוז" )"דבר", 26.7.1948(; "פקודת יום לכ' בתמוז תש"ח", 

בחתימת יעקב דורי, ראש המטה הכללי )שם, 27.9.1948(.

ראש הממשלה ב"ג חזר ודיבר על הצורך לגרום לשינוי המצב בחזיתות, וסיכם:

אנסה לנסח מה מקובל על כולנו: אל"ף, דעת  ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  
כולנו היא שלא רצויה הפוגה לזמן בלתי מוגבל, ועל באי כוחנו לפעול בכיוון 
זה באו"ם, בארה"ב, בבריה"מ ובכל מקום אחר. בי"ת, על באי כוחנו להניע את 
או"ם לקבוע זמן לסיום ההפוגה. גימ"ל, צריך להכין את מלוא הכוח למקרה של 

סיום ההפוגה.

סעיף ג': שלטון צבא הגנה לישראל בירושלים

הממשלה ביקשה לפרסם מינשר, שיכריז כי משפט מדינת ישראל חל על כל השטח 
"המוחזק" של ירושלים, מבואותיה המערביים והדרכים המחברות אותה עם השפלה. 
בתום דיון שהתנהל בשאלה זו הוחלט לאשר ברוח זו נוסח "מינשר מס' 1", שכותרתו 
"שלטון צבא הגנה לישראל בירושלים". רה"מ ב"ג אמר להלן, כי יש להחליט מי יהיה 
המושל הצבאי של העיר. השר גרינבוים הציע לדחות מינוי זה ולהטיל על ועדת שרים 

להציע מועמד.

שלא  גרינבוים  מר  מהצעת  נוחה  דעתי  היתה  לא  לכתחילה  מ. שרתוק:   השר 
נחליט עכשיו על מינוי מושל צבאי לירושלים. איני רואה כל ברכה בהצעה זו. 
ידוע הדבר היטב - יש מועמד אחד ויחידי או אין מועמד. בכל זאת, כשביקש 
מר גרינבוים לדחות, ביטלתי דעתי מפני דעתו על מנת שביום ד' תהיה החלטה. 
עכשיו אני מבין שביום ד' לא תהיה החלטה.7 בינתיים המצב הוא לבלתי נשוא. 
אין שלטון בירושלים, ומינשר זה אסור לפרסם עד שימונה המושל. אי–פירסום 

המינשר זו שערוריה. אני מציע להחליט בנקודה זו מי המושל.

מחליטים: ב–5:8 קולות להצביע בישיבה זו על מינוי מושל צבאי.

השר מ. שרתוק:  המועמד הוא דר' ד. יוסף.

מחליטים: ברוב לבחור בדר' ד. יוסף בתורת מושל צבאי.

שכן השר גרינבוים הודיע כי ייעדר מישיבה זו.  7
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המתמדת על ידי הצד שכנגד.4
במועצת המדינה, אם יואילו חברי המועצה לזכור, אמרתי בין השאר שאנחנו 
לא נרשה שעניין שמירת ההפוגה ייהפך לעניין חד צדדי, שרק צד אחד ישמור 
כל  על  נגן  הפרה,  כל  על  נענה  אלא שאנחנו  אותה,  להפר  הזכות  את  לעצמו 
דרכי התחבורה והשיירות, נהדוף כל התקפה, ואגב הדיפת ההתקפה לא נימנע 

מכיבושים חדשים.
במסיבת העיתונאים האחרונה אמרתי לרגל ההתקפות שגברו והלכו באותם 
ויותר את מעמדנו באותה סביבה, שאם  הימים על ביר עסלוג',5 שסיכנו יותר 
הפרת ההפוגה הזאת לא תיפסק או לא תופסק, נראה עצמנו זכאים וחופשיים לא 
רק להדוף את ההתקפה במקומות אלה, אלא לפתוח בהתקפות על הצבא המצרי 
חיווה  המתווך  למתאים.  זאת  שנמצא  מקום  ובכל  זמן  בכל  החזית  אורך  לכל 
את דעתו, שאין הצהרות אלה עולות בד בבד עם החלטות מועצת הביטחון על 
הווי אומר, שיש בהן הפרת ההפוגה. לא הרי ההפוגה הנוכחית כהרי  ההפוגה, 
ואילו  הצדדים,  שני  על  מוסכמת  הייתה  הקודמת  שההפוגה  הקודמת.  ההפוגה 
ההפוגה הנוכחית היא מותאמת, כפויה על שני הצדדים בגזירת מועצת הביטחון. 
את  שיפר  בצד  ייעשה  מה  ברורים  דברים  אמרה  הביטחון  מועצת  כן,  על  יתר 
להתגונן  הנתקף  לצד  מותר  בצד שכנגד,  הפרה  יש  אומר, שאם  הווי  ההפוגה, 
אסור  אבל  בך,  יורים  כאשר  ידיים  בחיבוק  לשבת  אין  כי  בו,  שנתקף  במקום 
ליטול את היוזמה בידיים ולעבור להתקפה במקומות אחרים. ולא תשמש הצדקה 
לכך העובדה, שהדבר נעשה מתוך הפרת הפוגה במקום אחר. אלא מה יש על הצד 
לפנות  עליו  היָתקפו,  במקום  אמצעית  הבלתי  התגוננותו  עם  לעשות?  הנתקף 

למועצת הביטחון שתברר את העניין ותאחז באמצעים נגד הצד המתקיף.
זו לגבי משמעות ההפוגה.  לא מצאנו לאפשר להסכים עם המתווך בגירסתו 
אין אנו  לנו. על כל פנים,  אמרנו, שאין אנו מתכוונים לנהוג כפי שהוא מציע 
מסכימים שהאיסור שהוא בא להטיל עלינו הוא איסור שיש להסכים לו. הסברנו, 
נוכל רק  ואנחנו  יוכל להפר את ההפוגה  יהיה המצב, שהצד שכנגד  כזה  כי אם 
להתגונן במקום המעשה, בייחוד אם הצד שכנגד יודע שכזה הוא הפירוש המוסמך 
של המתווך לעניין הפרות ההפוגה והתקפות האויב - הרי פירוש הדבר שאנחנו 
מניחים לצד שכנגד את יוזמת ההתקפה ומשמיטים מידינו כל יוזמה והופכים לגורם 
פסיבי בהחלט. יתר על כן, משיידע זאת האויב, יוכל לא רק לבחור את המקום בו 

החוץ  שר  תשובת  של  המלא  הנוסח   .40 מס'  ר'   ,29.7.1948 המדינה  במועצת  מ"ש  הצהרות  על   4
לברנדוט בשאלת הפליטים ר' "דבר" 2.8.1948. דברי מ"ש במסיבת העיתונאים, ר' המסמך הבא.

כביש  בצד  ערבי  יישוב  עסלוג',  לביר  בסמוך  ב–1943  שהוקם  רביבים,  לקיבוץ  הכוונה   5
באר–שבע-ניצנה )עוג'ה אל–חפיר(, כ–24 ק"מ מדרום לבאר–שבע, וזמן רב כונה "עסלוג'".
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דין ודברים עם המתווך

הקדמת משה שרת1

ההצעות המרחיקות לכת, שהגיש המתווך בסוף יוני לעיונה של ממשלת ישראל 
ידי  על  לחלוטין  נדחו  בעיקרן  ואשר  שלום,  של  ומתן  למשא  כבסיס  הזמנית 
הממשלה - כאילו נדמו. בינתיים נתעוררו כמה בעיות טרדניות שהגשמת ההפוגה 

היתה כרוכה בהן, וכן נתעורר מחדש הויכוח בשאלות הפליטים וירושלים.

* * *

שר החוץ מ. שרתוק:2  חושבני, שהמועצה תתעניין לשמוע על השלב האחרון 
בשיחות שלנו עם המתווך, הרוזן ברנדוט. אני מצטער למסור כאן דין וחשבון 
כך  על  וחשבון  דין  להגיש  שהות  לי  הייתה  בטרם  איתו  האחרונה  הפגישה  על 
לממשלה, אבל ישיבת הממשלה הקרובה תתקיים ביום ראשון ואני סבור, שאולי 
לא כדאי להשהות את הדין וחשבון עד לאחר ישיבת הממשלה, כל שכן שאין 
מתעוררות - על כל פנים לפי דעתי - שאלות עקרוניות כתוצאה מדין וחשבון 
זה, שיש בהן כדי למנוע דיון קודם במועצה לפני שהממשלה תדון על הדברים, 

במידה שיש צורך לדון עליהם.
נתקיימה היום פגישה, שארכה כשלוש שעות. השתתפו בה מלבד עבדכם, גם 
מושל ירושלים דר' יוסף ואחדים מהעובדים האחראיים של משרד החוץ, והרוזן 
בא בלוויית הפמליה של עוזריו-יועציו.3 עשינו ראשונה הכרה עם הגנרל השבדי 
לֹונדסטרֹום, מפקדו העליון של הצבא השבדי לשעבר, כיום ראש המטה של הרוזן 
לענייני הפיקוח על ההפוגה, וכשאנחנו דנו בעניינים כלליים, הוא פרש לשיחה 
ההפוגה  ועל  הפיקוח  של  הטכניקה  על  לדיון  הכללי  המטה  אנשי  עם  מיוחדת 

וביקורת הקווים והעמדות.
המתווך פתח בערעור על הצהרות שמסרתי במועצת המדינה, והצהרה נוספת 
ההפוגה  הפרת  לרגל  שלי  האחרונה  העיתונאים  במסיבת  שמסרתי  להן,  בדומה 

הקדמה זו לנאומו במועצת המדינה הזמנית ב–5.8.1948, כתב מ"ש בההדירו את ספרו בשער   1
האומות, שם כלל נאום זה )עמ' 286-280(.

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  2
תרשומת השיחה )אנגלית(, ר' תלחמ"י 1, מס' 424.  3
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להתחשב במצבו ולהחזירו, ואז ייעשה הדבר על ידי שלטונות מקומיים. על כל 
פנים, אין הדבר יכול לשמש נושא למשא ומתן אלא במקרים מיוחדים מתוך דיון 
על כל מקרה גופו, וייתכן שתתקבל החלטה חיובית. אין זה נושא למשא ומתן 
ואין לראות בזה אמצעי של הקלת בעיית הפליטים, כי את הקלת הבעיה הזאת 
יש לחפש בדרכים אחרות. אם קיימת היום שאלה של סעד - יש להמציא ולארגן 
לפליטים במקום הימצאם את הסעד הדרוש ולא על ידי העברתם למדינת ישראל. 

בעניין זה הייתה קבלת העמדה שלנו כעובדה שאין לשנותה.
של  והסוציאלית  הכלכלית  המועצה  של  מיוחד  שליח  לארץ  הגיע  בינתיים 
או"ם, אדון אוסטרלי שיש לו תואר כבוד בריטי, סר רפאל סילנטו.6 הוא ביקש 
הקלות בביקור בנצרת ליום אחד, כדי לעמוד על מצב הפליטים שבתחום הכיבוש 

של מדינת ישראל. הקלות אלה, כמובן, ניתנו לו והוא יבקר שם מחר.
מכאן עברה השיחה לדיון בנושא אחר והוא פירוז ירושלים. המתווך ניסה לנסח 
את עמדתו, כפי שעשה במסיבת עיתונאים אחת, כאומרת שאנחנו מקבלים עקרונית 
את רעיון הפירוז. הוכרחנו להעיר לו שאין הדבר כן. מעולם לא קיבלנו עקרונית את 
עניין הפירוז. נכון, שבהודעתנו האחרונה בשאלת הפירוז - אותה הודעה שקראתי 
במועצת המדינה, המורכבת משלושה סעיפים - בסעיף שלושה שהוא העיקרי באותה 
הודעה נאמר, שאנחנו מוכנים לדון על כל הסדר בירושלים בלי שיפגע בעניינים 
הכלליים של העם היהודי, וישמור על העיר מהרס נוסף באם תתחדש המלחמה ביתר 
חלקי הארץ בלי שיחרוץ מראש את משטר השלטון בירושלים לעתיד לבוא. נכון, 
שבסעיף זה לא הוצאנו מכלל האפשרות גם את הפירוז כאחת הדרכים המובילות 

למטרה, אבל אין לראות בזה בשום פנים קבלת הפתרון הזה.
ירושלים.  שאלת  מחדש  עלתה  שבו  הדיון,  פרשת  כל  את  בזה  אמסור  לא 
הצבענו על כך, שעד שהמתווך מדבר על פירוז ירושלים נמשכת הפרת ההפוגה 
ומפקידה  אש,  נמטרת  צליפות,  נשמעות  ולילה  יומם  הרף.  בלי  הערבי  מהצד 
נפץ  קולות  כולו מלא  יוסף העיר, שהלילה  דר'  פגזים.  ישנה הרעשת  לפקידה 
והפגזה והרעשה, וכדאי היה לדאוג לכך שהדבר הזה ייפסק, לכל הפחות. המתווך 
בלי  פירוז  ונדון על פרטי הצעה של  השתדל להביא אותנו להסכמה שנתיישב 
שנתחייב מראש. בסופו של דבר הסכמנו להתיישב ולדון על הצעה, שיהיה בה 

תיקון למצב הקיים בירושלים.
ותיק  יותר  וההוקרה, אני קצת  כי עם כל הכבוד  אגב כך אמרתי למתווך, 
ממנו בפרשת הדיון הנוכחי בענייני ירושלים, ויש לי ניסיון רב בהוצאת זמן ומרץ 
לריק ולבטלה בעניינים אלה מתוך דיון על הצעות היפותטיות ובלי כל ביטחון 
מראש, שמשהו ייצא לפועל. הזכרתי את פרשת הדיון ]במועצת הנאמנות[ בחוקת 

סר רפאל סיֶלנטו. מנהל אגף במחלקה לעניינים סוציאליים במזכירות האו"ם.  6

יפר את ההפוגה, אלא יוכל לרכז יתרון כוח גדול לעומתנו עד ששום התגוננות 
בלתי אמצעית במקום המעשה לא תועיל להגנה על העמדה שאנו מגינים עליה, ואז 
נצטרך להפקיר עמדות ולסגת אחור. ואם לא נוכל לענות על התקפה זו במקומות 
אחרים, והאויב ידע שלא נוכל לעשות זאת - הרי ברורות התוצאות. הדרך היחידה 

היעילה להתגוננות היא חופש ההתקפה בכל מקום ומקום.
זה את דעתו בכתב למועצת הביטחון.  לנו, שימסור בעניין  הודיע  המתווך 
ענינו לו, שאף אנו נמסור את דעתנו בכתב למועצת הביטחון בעניין זה ונתווכח 

שם עם גירסתו.
לגבי ביר עסלוג' אמרנו, שכיבוש מקום כמו ביר עסלוג' אין פירושו הצלחה 
ארעית באיזו פינה נידחת, אלא פתיחת הדרך לצבא המצרי מאיסמעליה דרך חברון 
לירושלים, שכיום היא חסומה על ידי מעמדנו בביר עסלוג'. זה נאמר כנגד הערתו, 
שלכל היותר יכול לצמוח מכיבוש זה יתרון צבאי חולף לצד שכנגד. על כך אמרתי, 
שיתרונות צבאיים חולפים יכולים להיהפך בנקל ליתרונות טריטוריאליים קבועים 
לפנות  יש  שאליו  עליון,  מוסד  כעל  הביטחון  מועצת  על  דבריו  כנגד  ועומדים. 
ולצפות לישועה, אמרתי שהדברים האלה היו עושים עלינו רושם גדול יותר אילו 
נאמרו ב–1 בדצמבר ]1947[, תחת ֵהאמרם ב–5 לאוגוסט ]1948[, כי אז עדיין תלינו 

תקוות מסויימות, שנתבדו בחודשים אלה.
סיפרתי לו מעשה, שפעם - בימי המערכה באל–עלמיין - חטפו שני קצינים 
אנגלים חופשה ובאו לבלות אותה בירושלים והלכו למקומות הקדושים. הם נזדמנו 
לכותל המערבי וראו שם יהודים מתפללים. שאלו הקצינים: מהו המעשה? ענו להם 
היהודים, שהם מתפללים לניצחונם של האנגלים, אך מבקשים אותם לא לסמוך 
עליהם. כך אמרתי גם אני לגבי מועצת הביטחון, שאנחנו מאוד מתפללים לניצחונה 
ונדרוש את התערבותה, אך איננו יכולים לסמוך רק עליה, ועל כל כיבוש שלנו 
נגן. פרק זה של הדיון נגמר מתוך תקווה עם הודעה הדדית, שעובדות אלה יובאו 

למועצת הביטחון.
מכאן עבר המתווך לשאלה העומדת על הפרק בכמה פגישות: החזרת הפליטים. 
הוא קיבל בינתיים את תשובתנו בכתב, שנתפרסמה בעיתונות, ופתח בהודעה 
שאומנם אין אנו מסכימים להחזיר את הפליטים בהמוניהם, אבל כלום לא צריך 
לבוא איתם במשא ומתן בדבר החזרת סוגים מסויימים של פליטים ערביים מיד, 
בלי לחכות לגמר המלחמה, כגון אנשים שפרנסתם מובטחת, שבתיהם שלמים, 
הייתה,  תשובתנו  מיוחדת?  להתחשבות  ראויים  מיוחדים  שמטעמים  אנשים  או 
שאין לדבר על החזרת סוג בתור סוג לארץ תוך תקופת המלחמה. יכולים להיות 
מקרים מיוחדים ויוצאים מן הכולל, שבהם נמצא את האנשים ראויים להתחשבות 
יש  מיוחדים  נימוקים  איש שמתוך  או  יש משפחה שנקרעה,  אם  כגון  מיוחדת, 
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בארץ, אין אנו יכולים להסכים שאזרחים אנגליים, אפילו לא אנשי צבא - טייסים 
אינם אנשי צבא - יוכלו להופיע בארץ מטעם האו"ם כניטרליים בסכסוך הזה. אין 
אנו מכירים באנגליה כגורם ניטרלי במלחמה הזאת. הדגשנו, שכמעט בכל מקרה 
שמופיע מפקד שלנו כדי להיפגש עם המפקד הערבי בתיווכו של איש או"ם, כמו 
שהדבר היה בלטרון פעמים אחדות וגם בהזדמנויות ידועות בירושלים, מופיע בשם 
"הלגיון הערבי" דווקא קצין בריטי. אנו רואים אפוא שלא תמיד סומכים הקצינים 
הבריטיים על הקצינים הערביים שיידעו לנהל משא ומתן, אלא תמיד לוקחים את 
המשא ומתן בידיהם הם. במצב זה לא יסבול הציבור שלנו את הופעתם של האנגלים 

בארץ בתור סמכות ניטרלית. וגם בנקודה הזאת הייתה קבלת הדין.
וכמה  מכמה  למדי  מסובך  הדבר  לירושלים.  השיירות  לעניין  עברנו  כך  אחר 
בחינות. יש כאן כמה שאלות. יש שאלה על הדרך בה תוסע האספקה לירושלים, 
זו. יש שאלה אם בכלל נתונות כמויות  זו או  שאלת הפיקוח על כך, אם בדרך 
המזון לירושלים בתקופת הפוגה זו לאיזו הגבלה שהיא. יש שאלה של הזרמת המים 

לירושלים, ש"הלגיון" עדיין איננו מאפשר אותה ואיזה מסקנות יש להסיק מזה.
העמדה שנקטנו הייתה, שבתקופת הפוגה זאת אין להגביל את כמויות המזון 
ההפוגה  הקודמת משני טעמים.  ההפוגה  כהרי  הזאת  ההפוגה  הרי  לא  לירושלים. 
מוצאת  איננה  הנוכחית  ההפוגה  מצור.  מצב  בכעין  ירושלים  את  מצאה  הקודמת 
וחרגנו  ירושלים עברנו מהגנה להתקפה  בתוך  מצור, באשר  ירושלים במצב  את 
ולולא ההפוגה היינו בלי ספק חודרים  ממסגרת העיר וכבשנו כיבושים גדולים, 
לעיר העתיקה. יתר על כן, אותו המסדרון שהיה בידינו בתחילת ההפוגה הראשונה 
הורחב בעשרת ימי הקרבות ונתבצר מאוד, ויש לראות את ירושלים על המסדרון 
שאליה כאחד השטחים הכבושים בידינו. וכשם שאין הגבלה לשלוח מזון מתל אביב 

לרחובות, כך לא צריכה להיות הגבלה לשלוח מזון מתל אביב לירושלים.
המתווך טען, שקביעת שיעור מסוים לאספקת המזון לירושלים כלולה בתנאי 
ההפוגה הראשונה שהוא ערך אותם ושנתקבלו הלכה למעשה. אמרנו, שהתנאים 
ההם אין להם תוקף לגבי ההפוגה הזאת ואין להם תוקף בהחלטת מועצת הביטחון. 
על זה היה ויכוח, שלא אחזור על פרטיו. אם כך - טען הוא - מדוע אנחנו עומדים 
על המשלוח בכביש הראשי?8 אמרנו ששם קל יותר להוביל. על שאלתו מדוע מוכרח 
"הלגיון הערבי" לתת לנו להעביר את השיירות האלה, אמרנו: "הלגיון הערבי" 
מוכרח לתת לנו להעביר אותן, שאם לא כך יורעב "הלגיון הערבי" בלטרון, או 
יהיה אנוס להיכנע, או יצטרך לסגת משם תוך כדי קרב. אלה הן הברירות העומדות 
בפני "הלגיון הערבי". לא זאת היא השאלה, שהוא מחויב דווקא בתנאי ההפוגה 

הכביש הראשי מימי המנדט, שעבר מרמלה דרך קּבאּב ולטרון לשער הגיא )הערת מ"ש בספרו   8
בשער האומות(.

המשטר הבינלאומי של ירושלים, שנמשכה שבועות רבים וארוכים והשתתפתי בה 
השתתפות פעילה מתוך רצון להביא שאלה זו לידי פתרון חיובי, וסופה שנגנזה 
ובהצבעה האחרונה נדחה אישורה לזמן בלתי מוגבל. והוא הדין לגבי הדיון על 
שביתת נשק נפרדת בירושלים ובעיר העתיקה. בכל הדברים האלה הושקעו מרץ 
ומסירות וזמן - והעלינו חרס. על כן רצוי לדעת אם יש ממש בהצעת פירוז זו, 

כדי שנדע, אם בכלל כדאי להפוך בה.
המתווך הודיע, כי ההצעה היא לגייס 2,500 שומרי או"ם, אבל מכיוון שגיוסם 
יארך כשלושה ארבעה חודשים, יגויס בינתיים כוח זה מתוך הצבאות הסדירים 
של ארה"ב, צרפת ובלגיה, שייקחו על עצמם את שמירת העיר ירושלים, וכאשר 

יוקם בינתיים כוח המשטרה של או"ם, ייקח הוא את מקומם.
אמרתי לו, שעד כמה שידוע לי מפי נציגות ארה"ב בלייק סכסס, אין כוונת 
ארה"ב לטפל בתוכנית כזאת, אלא אם כן גורסים פירוז ירושלים כהסדר המטיל 
את שמירת הביטחון על משטרה יהודית וערבית בלבד - יהודית לשטח היהודי 
וערבית לשטח הערבי - ומצמצם את תפקיד מנגנון או"ם בהמצאת חבר אנשים 
מול  ביד  נשק  עם  עמידה  ולא  בלבד  פיקוח  אלא  יהיה  לא  מצומצם, שתפקידו 
התקפה מאיזה צד–שהוא. כנראה, היה למתווך רושם אחר מעמדת אנשי ארה"ב, 
אבל לא יכולנו להגיע לעמק השווה מחוסר הכתוב השלישי, שצריך היה להכריע 
הקיים  המצב  את  שיתקנו  אמצעים  על  לדון  הסכמנו  שאמרתי,  כפי  בינינו.7 

בירושלים, זאת אומרת, את ההפרות המתמידות של ההפוגה.
המתווך עורר את שאלת הטייסים הבריטים, שלא הסכמנו לאפשר להם לחנות 
על  איסור  "אין  במצוקה:  אותו  מביא  הזה  שהדבר  הסביר,  הוא  בארץ–ישראל. 
האומות המאוחדות להיזקק לבני איזה עם שהוא. יש מחסור במטוסים למטרות של 
פיקוח, לאו דווקא בישראל, בעיקר בארצות השכנות, והשגנו מטוסים מאנגליה. 
קשה היה להשיג אותם בלי הציוד השייך לדבר. הטייסים לא ישמשו בתפקיד של 
פקחים, אלא יהיו טייסים בלבד. משל לנהג המוביל אותך במכונית ואיננו ממלא 
כל תפקיד אחר. אתה היושב במכונית ממלא את התפקיד, והוא רק נהג המוביל 
אותך. גם קרוב לוודאי שכל מה שיידרש הוא לאפשר להם לנחות בשדה התעופה 
של חיפה, כדי לטוס אחר כך למקום אחר בלי לבקר באיזו עיר או באיזה מקום 

יישוב אחר".
אמרנו, שאנחנו מצטערים מאד ואיננו יכולים להסכים לכך ואין על מה לדבר. 
צורה  בכל  בפיקוח  השתתפות  של  לאפשרות  מחוץ  עצמה  את  העמידה  אנגליה 
שהיא, כי בה–בשעה שקצינים בריטיים מפקדים על אחד מחילות הפלישה והתקפה 

"הכתוב השלישי" - הנציג האמריקני שנעדר. לפי פירוש רש"י לפסוק 89, פרק ז', במדבר:   7
"שני כתובים המכחישים זה את זה בא שלישי והכריע ביניהם".
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הבחירות - צורך מדיני

סעיף ג': בחירות לאסיפה המכוננת

הדיון נפתח בדברי שר הפנים גרינבוים, שדיווח כי רישום האוכלוסייה לקראת הבחירות 
ניתן  ולפיכך   - ספטמבר-אוקטובר  בחודשים   - חודשיים  יימשך  המכוננת  לאסיפה 
לקבוע את מועד הבחירות לסוף נובמבר, ואילו לדעת השר מ"ש, שהוא אחד משלושת 
חברי ועדת השרים לעניין רישום התושבים )יחד עם שר הפנים ושר המשפטים(,  ייתכן 
שהרישום יתמשך יותר והבחירות יוכלו להתקיים רק בראשית דצמבר. רה"מ ב"ג הביע 
דעתו, כי מבחינה פנימית וחיצונית כאחת יש להקדים את מועד הבחירות ככל האפשר 
כדי לבצר את מעמד הממשלה והמשטר הדמוקרטי, והציע לקבוע את מועד הבחירות 

לאחד באוקטובר.  לאחר דיון אמר מ"ש:

השר מ. שרתוק:  לדעתי הפסדנו שבועות יקרים מתחילת ההפוגה השנייה. אלא 
אין צועקים על העבר. החטא של הזנחה ואיחור לא זו בלבד שאינו מצדיק בשום 
פנים השהיה נוספת, אלא להיפך - מחייב לכפר עליו בהאצת הקצב. דבר זה הוא 
מרגישים  שאנו  משימה,  לפנינו  עמדה  שאילו  מובטחני,  יכולתנו.  בגדר  בהחלט 
שקיומנו תלוי בה - היינו משימים לילות כימים ומבצעים אותה תוך הזמן הקצוב, 
ולא אומרים שהזמן אינו מספיק. הכנת המפקד וביצוע ההכנות האלה הן מלאכות 
הסובלות זירוז ודחיפות. דבר זה תלוי במידה מרובה בדחיפות שנרגיש בה ובחדירה 

בתוך הציבור עצמו.
לא אחזור על הנימוקים שהזכיר כאן בן–גוריון, שהם שקולים וחמורים. אוסיף 
נימוק אחד: ב–21 בספטמבר מתכנסת עצרת או"ם בפריס. ברור, שבתחילת העצרת 
לא נתקבל לאו"ם ונגיע שוב על ידי הזמנה מיוחדת מתוך סטטוס לא ברור. ייתכן 
הביטחון,2  מועצת  של  החלטה  ישנה  ישראל.  במדינת  מעמדנו  שאלת  שתתחדש 
שאינה מחייבת את העצרת. כשמגיע העניין לעצרת, חוזרים אנו שוב לעניין הקודם 
של "סוכנות יהודית" והמצב מעורפל. עלינו להקדיש את תקופת כינוס העצרת 
לפגישות של אישים לריכוז דעת קהל בעד קבלתנו לאו"ם. יהיה הבדל עצום אם 
נופיע לעצרת או"ם כממשלה זמנית, או כממשלה הנושאת מנדט שזה עתה קיבלה 
אותו, והוא מנדט מוסמך שנמסר לה על ידי ציבור הבוחרים בארץ. אין זאת אומרת, 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ג'.  1
להחליף את שלט "הסוכנות היהודית" שלפני משלחת ישראל ב"ישראל".  2

לנו להעביר את  זה, אלא שהוא נאלץ לתת  להעביר את השיירות שלנו בכביש 
השיירות שלנו בכביש הזה, כדי שלא יעמוד בפני הברירה אשר ציינתי. באשר אם 
מותר לו לא לתת לשיירות שלנו לעבור על פני לטרון ולפתוח עליהן באש, אם 
ינסו לעבור, מותר לנו לא לתת לו להעביר את השיירות שלו בכביש רמאללה, ואם 
הוא ינסה - נירה בהן. והטעם שנמנענו לעת עתה מלהשתמש באמצעי זה הוא רק 
מפני שאיננו מעוניינים להביא לידי חידוש הקרב באיזו פינה–שהיא. אנו מעוניינים 
בשמירת ההפוגה לעת עתה, וגם נענינו להפצרת אנשי האו"ם להמתין זמן–מה עד 

שהדבר יסודר. אך אם הדבר לא יסודר - נהיה נאלצים להיזקק לאמצעי זה.
סוף דבר, שהסכמנו להמתין עוד זמן קצר מאוד, כדי לראות אם יעלה בידיהם 
את  מזה  להסיק  נצטרך   - לא  ואם  המים,  את  להזרים  "הלגיון"  על  להשפיע 

המסקנות אשר הודענו עליהן במפורש.
בפעם  שאולי  ואמרתי,  המערבי  לכותל  הגישה  שאלת  את  גם  עוררתי  אני 
המדינה  הקמת  שנת  דווקא  בשנים,  מאות  לאחר  שלנו  בהיסטוריה  הראשונה 
ימים  בעוד  המערבי.  לכותל  לגשת  אפשרות  משוללי  אותנו  מוצאת  העברית 
אחדים תשעה באב, וזאת הפעם הראשונה שיהודים לא יוכלו לגשת אל הכותל. 
אם ישנה הפרת הפוגה, הרי זאת הפרת הפוגה. נראה, שהוא ינסה לטפל בדבר זה 

אך אינני יודע עד כמה תאיר לו ההצלחה פנים.
וביקשנו  מתווך,  כאל  הזמנית,  הממשלה  בשם  רישמית  אליו  פנינו  לבסוף 
ממנו שכמתווך ימסור לממשלות הלוחמות בנו הצעה להיפגש איתנו, עם ממשלת 

ישראל, למשא ומתן על שלום, והוא קיבל על עצמו למסור את הצעתנו.
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הסכנה שבמיעוט ערבי גדול

סעיף ב': פגישה עם המתווך

השר מ. שרתוק:  הואיל ונתפרסם בעיתונות שברנדוט אכל עמי פת צהריים, 
מעלים  שאני  החברים  יחשבו  זו  פגישה  על  משהו  אמסור  לא  שאם  מניח  אני 
סוד - )רה"מ ד. בן–גוריון: אני מערער על החשד שאתה מטיל בחברי הממשלה. 
אם לא תמסור סימן שאין מה למסור( - הרוזן ברנדוט שלח אלי שליח והודיע 
שיהיה בירושלים יומיים, ואם אוכל לבוא לאותו זמן לשם ולהזדמן עימו לשיחה 
והזמנתי אותו לפת  הזאת. אמרתי שאבוא  יוקיר מאוד את ההזדמנות  חופשית, 

צהריים לביתי. רוב הזמן היינו ביחידות.
אמסור בקיצור נמרץ את תוכן השיחות. הוא סיפר, שבביאתו ללייק סכסס מצא 
אהדה רבה לעניין שלנו. הוא סבור שהאהדה היתה בשיאה ומאז התחלנו לרדת. הוא 
רוצה להעיר לנו על כך. הוא חושב שהתחלנו לרדת משום שאנו מנסים לתפוס 
מרובה. במיקוח שלנו נקטנו עמדות קשות בכמה עניינים ודבר זה אינו מוסיף לנו 
אוהדים. אילו היינו עושים איזו ז'סטה בעניין הפליטים, הוא בטוח שהייתה מרימה 
קרננו במידה מרובה. המפקחים שלו המגיעים לארץ - והוא מבטיח אותי נאמנה 
שהם באים בלתי משוחדים, על כל פנים, אין להם יחס מוקדם כלפינו. לאחר כמה 

זמן ]הם[ טוענים שאנו נלחמים בארץ בשני כוחות - בערבים ובמפקחים.
לגבי העתיד אמר שעליו להודיע לנו, שהוא נוסע ביום שישי לשבדיה, ולפני 
נסיעתו יפנה לערבים אם יש להם תשובה בעניין משא ומתן על שלום. הנקודה 
החשובה בדבריו הייתה, שהודיע ששוב לא יבוא בהצעות פוליטיות. הוא קיבל את 
הרעיון שלנו על תיווך: אם יש לעשות משהו הרי זה לבחון אם אפשר לזמן את 
שני הצדדים, אבל לא להציע הצעות - )רה"מ ד. בן–גוריון: גם לא לאו"ם?( - זאת 
לא אמר. הוא הניח לעצמו פתח ביחס לאו"ם. לא אמר אם יגיש את הדוח ולא אמר 
מה יאמר לאו"ם. הוא יסע לשבדיה, לכשיחזור ישוחח איתי ויראה מה המצב, אחר 

כך יחליט אם יש לו מה להגיש בדוח לעצרת האומות.
הוא היה במצרים ודיבר עם נוקראשי ומצא אצלו החלטה פנימית שלא רצוי 
למצרים להמשיך במלחמה. ברור לו שהתשובה להצעתנו תהיה שלילית, אבל כפי 
שהוא מפרש את עמדת נוקראשי - רוצים הם להיות אנוסים על ידי האו"ם כמו 
שהיו אנוסים לגבי ההפוגה. תחילה היו נגד ההפוגה ואחר כן קיבלו את הדין. הם 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: ב', ד'.  1

שמן הנמנע שנתקבל כחבר ארגון האומות גם אם תהיה לנו ממשלה זמנית, אולם 
יהיה קושי רב בדבר, ולעת עתה סבורני שהכרעת הסיכויים היא נגדנו, ואילו אם 

נופיע כממשלה נבחרת, סבורני שהכרעת הסיכויים היא בעדנו. 
ב–15 במאי הודענו חגיגית על הקמת המדינה לחמישים וכמה מדינות בעולם. 
ובייחוד  זמנית  ועם כלשונו, נאמר שזו ממשלה  הודעה שנמסרה לכל עם  בכל 
]ש[באוקטובר תתחלף בממשלה קבועה. בו–בזמן לא העלינו על דעתנו, שיהיה 
אחרת. אם תתקיימנה בחירות באחד באוקטובר, גם אז יהיה פיגור אחר החלטתנו, 
אולם הדבר ניתן לביצוע אם נהיה כולנו חדורי הכרת דחיפות העניין ואם נחדיר 
לציבור את ההכרה הזאת. לדעתי, כל כמה שיקצר הזמן להתכוננות לבחירות - 
יפה לנו. ומכאן תשובה גם לנימוקו של הרב לוין: תהיה אפשרות מועטה לאכילת 

איש בשר רעהו ויהיה קימוץ בהוצאות מצד כל המפלגות.3
במלחמת הבחירות אין מחכים עד לגמר החוקה ואישורה. היא יכולה להתחיל 
מחר. ברגע שמתפרסמת החלטה הקובעת בחירות - מתחילה מלחמת הבחירות. 
המפלגות אינן תלויות בפנקס בחירות ]כרטיס בוחר[ שקיבל או לא קיבל פלוני 
עצה  ויטכס  מחר  שיתכנס  שלי,  המפלגה  למרכז  לייעץ  יכול  אני  אלמוני.  או 

לבחירות.
וכן רמת  נקיים את הבחירות, תהיה תמונתנו כלפי העולם אחרת,  אם לא 
נוכל  ולא  בחסד,  אלא  בזכות  שם  לשבת  נוכל  לא  באו"ם.  משלחתנו  ]מעמד[ 

לתבוע זכותנו ובתוקף הראוי.

לאחר דיון הוחלט:

הבחירות יתקיימו בהקדם האפשרי ומטילים על ראש הממשלה, שר המשפטים 
בחירות.  תוכנית  של  הצעה  הממשלה  של  הקרובה  לישיבה  להביא  הפנים  ושר 

שלושת השרים יזדמנו עם הוועדה לענייני הבחירות של המועצה ]הזמנית[.

השר לוין טען, כי כל עוד מתנהלת מלחמה אין מקום למלחמת בחירות, והציע לדחות את   3
הבחירות "עד שיקום השלום".
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מתוך חשש שמא ייוודע הדבר שלחץ ידו, ומוטב שאדע מה היו המסיבות. היה בכך 
רמז שמדינה עצמאית, אותה מדינה שנוקראשי רוצה בה, ייתכן שזו תהיה מדינה 
מּופתאית. שאלתי אותו במה היה בוחר - באפשרות א' או באפשרות ב'? הוא ציין 
הרבה צדדים לטובת אפשרות ב', אך פירושו של דבר ריב חדש במזרח ומי יודע 
לאן יביא הדבר, וכך נמנע מלנקוט עמדה. את האפשרות השלישית אין להעלות 

על הדעת.
ארץ–ישראל  מהי  לו  סיפרתי  יותר.  מעמיק  באופן  ענייננו  את  לו  הסברתי 
מה  עבר–הירדן,  על  הגדול  הריב  מה  הממשית,  ארץ–ישראל  מהי  היהודי,  לעם 
היתה בשבילנו שנת 3,1922 איזו מלחמה התחילה מאותה שעה בתוך הציונות, 
הרוויזיוניסטית  שהתנועה  לו  סיפרתי  בו.  שכרוך  מה  וכל  הרוויזיוניזם  צמיחת 
ניזונה מהסיסמה "ארץ–ישראל משני עברי הירדן", סיפרתי לו על תביעתנו את 
עלה  קושי  באיזה  חלוקה,  על  החלטה  עם  היה  ומה  כמדינה4  ארץ–ישראל  כל 
אלא  קיבלנו  לא  החדשים  הגבולות  את   - החלוקה  את  ולקבל  לסבור  בידינו 
מתוך הנחה שיהיו בארץ שלום ושלווה. ברנדוט הודה שאי–אפשר להגן עליהם. 
לקיומנו.  הכרחי  זה   - שנקבע  מזה  גדול  חלק  אנו  שצריכים  ואמרתי,  הוספתי 
כמו כן צריך למעט עד כמה שאפשר את המיעוט הערבי במדינתנו. שני הדברים 
לשלום  תנאי  זה  היהודית.  המדינה  ולעיצוב  השלום  לקיום  הם  הכרחיים  האלה 
קיים בינינו לעולם הערבי. אם יהיה לנו שטח קטן, יהיה אירדנטיזם5 שיביא לידי 
מלחמה פנימית, לסיכסוכים מתמידים ולמלחמה במזרח התיכון. אם יהיה מיעוט 
ערבי גדול בארצנו, עד כמה שנישא אותם על כפיים, יאשימו אותנו בקיפוח 

והאשמות אלו תשמשנה עילה להתערבותן של הארצות הערביות בענייננו.
תיארתי לפניו את בעיית האוכלוסייה בארצות הערביות והסברתי לו, ששלוש 
לאורך  אלה  לפליטים  סידור  יימצא  אם  בים.  כטיפה  הם  הפליטים  אלף  מאות 

ימים - יציל את המצב וייצב את היחסים בינינו למדינות הערביות.
כפי שהתרשמתי היתה זו הזדמנות לברנדוט לשמוע הסברה יסודית על מצב 

העניינים והדברים עשו עליו רושם.
לגבי שביתת נשק אמרתי לו, שאנו רוצים בשביתת נשק אף על פי שברור 

שטח עבר–הירדן המזרחי, שעליו השליטו הבריטים ב–1921 את האמיר עבדאללה בן חוסיין, היה   3
חלק של המנדט הבריטי על א"י, ולפיכך "הצהרת בלפור", שהוכללה בכתב המנדט, חלה עליו. 
ב–1922 החריג שר המושבות ווינסטון צ'רציל את עבר–הירדן מתחולת הסעיף בכתב המנדט, 
שנושאו הבית הלאומי היהודי - למורת רוחה של ההסתדרות הציונית ולמרבה חרונם של זאב 

ז'בוטינסקי וחסידיו.
הושמעה בראשונה כתביעה רישמית של ההסתדרות הציונית ב"תוכנית בילטמור", מאי 1942.  4

איֶרֶדְנטה - חבל מיושב בבני לאום שונה מזה של הלאום השליט. אלה עשויים לשאוף להינתק   5
מדינית ולהכליל את חבלם בארץ שכנה, שאוכלוסייתה נמנית עם הלאום שלהם.

עשו כן כדי שיוכלו לפנות אל הקהל שלהם ולומר שהיו מוכנים להילחם, אולם 
כשקיימת החלטת או"ם אי–אפשר להם להילחם בעולם כולו - וכך הם רוצים 
שיהיה לגבי העצרת. ברנדוט רוצה להבטיח אותי נאמנה, שהעצרת תאשר את 
המדינה היהודית. ולאחר מעשה, הוא סבור, לא תהיה לערבים ברירה אלא להכיר 
במדינה. זאת אומרת, שאם בינתיים תהיה הפוגה, לא תחזור ותתלקח האש ולא 
יהודית, תתפתח  חיובית בעד מדינה  ובעצרת תתקבל החלטה  היחסים,  יתחדדו 

אצל הערבים החלטה חיובית.
כמה  של  הרושם  לפי  ההפוגה.  לגבי  עמדתנו  מה  לדעת  רוצה  הוא  אולם 
מהמפקחים שלו, התנהגותנו היא כאילו מתכוונים אנו לגרות את הערבים להפרת 
ההפוגה כדי שתתחדש המלחמה ונוכל לסיים את כיבוש הארץ. הוא רוצה לדעת 

אם לכך אנו מתכוונים.
אשר לעתיד, שאלת העתיד היא שאלת עתידו של החלק הערבי בארץ–ישראל. 
הוא לא העלה את שאלת הגבולות, אולם לגבי שאלת עתידו של החלק הערבי 
בארץ ישנן שלוש אפשרויות: אל"ף, שחלק זה יהיה נפרד ויהווה מדינה עצמאית.
הוא  השכנות.  המדינות  בין  שיתחלק  גימ"ל,  לעבר–הירדן.  יסופח  שהוא  בי"ת, 
כשלעצמו רואה את האפשרות השלישית כמעט בלתי קיימת. נוקראשי, על כל 
פנים, אמר לו, שאין פניו לכיבוש ואין לו שום מזימות על עזה וסביבתה, והסביר 
לו טעמו ונימוקו. הוא אמר לו: "הרי זה שאומרים עלינו שונאינו, שנכנסו למלחמה 
לא כדי להושיע את ערביי ארץ–ישראל, אלא כדי לכבוש שטחים. ולכן, אם נבוא 
בדרישה כלפי שטח זה יהא הדין עם שונאינו. אנו מוכרחים להוכיח, שהיינו כנים 

במלחמתנו". לכן חושב ברנדוט את האפשרות השלישית לתיאורטית.
האפשרות השנייה - נוקראשי מתנגד לה ומוסיף ואומר, שגם חברים אחרים 

ב"ליגה" מתנגדים לה. הם מתנגדים לשינוי ביחסי הכוחות.
נוקראשי בוחר באפשרות הראשונה: מדינה עצמאית. בינתיים אמר לי ברנדוט 
במאמר מוסגר, שבשעה שהיה אצל נוקראשי נשאל על ידו אם ידוע לו, שבחדר 
ההמתנה נמצא המופתי. הוא הבטיח לו, שהדבר לא היה מבוים אלא המופתי בא 
במקרה. ברנדוט שאל במה נוגע לו הדבר. שאל אותו נוקראשי אם הוא מסכים 
להזדמן עם המופתי. ברנדוט אמר, שאינו יכול להזדמן עימו מחמת השם שיש לו 
ותזדמן עמו שם, לא  נוקראשי: "אתה תצא דרך חדר ההמתנה  לו  באו"ם. אמר 
תלחץ ידו?" על כך ענה ברנדוט שהוא לחץ את ידו של הימלר2 ומוכן ללחוץ ידו 
של המופתי. זאת סיפר לי ברנדוט, כדי להוכיח שלא הסכים להזדמן עם המופתי 

לזכות ברנדוט נזקפת הצלת 20,000 אסירים ממחנות ריכוז בגרמניה, חלקם יהודים, ושחרור   2
ומתן שניהל כנשיא "הצלב האדום"  ֶדנים ממחנה טרזינשטט כתוצאה ממשא  יהודים  כ–400 

השבדי עם היינריך הימלר, ראש האס.אס. וה"גסטפו".
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ארץ–ישראל  כל  את  כובשים  היינו  המלחמה  התחדשות  של  שבמקרה  ומבורר, 
"כשם  אמרתי:  הדבר.  את  לעשות  בידינו  שהיה  עימי,  הסכים  הוא  המערבית. 
שכבשנו את נצרת ושפרעם היינו כובשים את ג'נין ושכם ומסיימים את העניין". 

הוא הביע שביעת רצונו מהדברים ששמע ממני ואמר שהוא מאמין לי.
אמרתי לו, שנכונים הדברים שאמרו לו המפקחים שלו, שאנו נלחמים בהם. 
קשה לאנשינו לכלכל את הפיקוח. באים אמריקנים, בלגים וצרפתים לפקח על 
מעשינו. אדם בעל אחריות מבין את המצב וכובש את יצרו, אבל לא כל אדם הוא 
מדינאי. האנשים שואלים את עצמם: "האם מפקח מישהו על צרפת, על שבדיה או 
על אמריקה? מדוע מפקחים דווקא עלינו? אמרו לנו, שנקבל חלק מארץ–ישראל, 
הסתפקנו בכך. האנגלים אמרו שיהיה בארץ תוהו ובוהו ואנו השתלטנו על המצב. 
רוצים אנו שתניחו לנו לחיות בשלום". זוהי תגובת האיש הפשוט. לכן, שביתת 
נשק לזמן בלתי מוגבל מהווה בעיה חמורה מאוד ואי–אפשר להחזיק בה מעמד, 

ומכאן היחס למפקחי האו"ם.
ברנדוט הודה לי על ההסברה. בנוגע לדבריו, שאנו תופסים מרובה, ואילו 
"בעיני  שאלתי:  בעולם,  רב  רושם  עושה  הדבר  היה  מועטים  פליטים  הכנסנו 
אנשי  בעיני  לא  אבל  ותמימים,  אידיאליסטים  בעיני  אולי  חן?  הדבר  ימצא  מי 
מעשה. דבר זה לא היה מרים קרננו בעיניהם. והשליטים בעולם בשעה זו הם לא 
אידיאליסטים אלא אנשי מעשה. הם היו אומרים שהיהודים שוטים - יש להם קלף 
חשוב והם מוציאים אותו מידיהם. הם ישאלו: "איך הם מוציאים קלף כזה בלי 

שיקבלו משהו תמורתו כל זמן שהמלחמה נמשכת?" ברנדוט צחק ולא ענה לי.
בנוגע לשלוש האפשרויות ביחס לחלק הערבי של ארץ–ישראל, אמרתי כך: 
ומוכרת".  מוקמת  מדינתנו  שתהיה  לאחר  גם  נילחם  השלישית  האפשרות  "נגד 
אמרתי, שהממשלה עדיין לא דנה במצב הקיים, אבל נוחה לנו האפשרות הראשונה 
מאשר  קטן  שכן  טוב  לעבר–הירדן.  מסיפוח  נפרדת  מדינה  לנו  "נוחה  מהשנייה: 
שכן גדול, ועבר–הירדן עלולה בעתיד להסתפח לעיראק. הצרה היא, שארץ–ישראל 
בשעה זו אינה גורם מדיני אלא מושג גיאוגרפי, ואנו מבררים אם אפשר לגבש 
בה איזו קבוצה. ספק אם הדבר יעלה בידינו. לא אוכל לומר אם נילחם נגד סיפוח 
שהוחלט  הטריטוריאליים  הגבולות  פי  על  תוקם  ישראל  מדינת  אם  לעבר–הירדן 
עליהם. אבל לכתחילה מוטב שהחלק הערבי של ארץ–ישראל יהיה מדינה נפרדת".

ברנדוט אמר: "הערבים הפסידו את המערכה מבחינה צבאית, הפסידו מבחינה 
מדינית. מדינת ישראל זו עובדה". אמרתי לו: "דבר זה כשלעצמו אינו עונה על 
שאלתנו. בכך אין הוא מציע שום דבר. בשבילנו לא זו השאלה. בשבילנו השאלה 
היא שטח המדינה, ריבונות המדינה, מניעת הסכנה בעניין הגבלת העלייה, ביטול 

פיקוח בינלאומי על שטח כלשהו. בעניינים אלה תובעים אנו תשובה".

על ירושלים לא דובר אלא מבחינת הבאת המצב לידי שקט. הוא לא עורר את 
השאלה בכללה ואני לא ראיתי צורך לעוררה.

לא אכניס אתכם לעניין ההפגזות והיריות. פרשה זו יש בה דברים רציניים. 
עלולים  הם  נקודות.  בכמה  להתחדד  עלולים  אנשיו  וחבר  המתווך  עם  יחסינו 
האנשים  ובאים.  הדברים ממשמשים  רואה  וכפי שאני  העלייה,  בעניין  להתחדד 
זה. אנו  שהשאיר ברנדוט רוצים לקחת את הדבר בידיהם ולירד לחיינו בעניין 
יכולים להגיע למצב שנאמר: נוריד את העולים בניגוד להחלטת המפקחים, ואם 
המפקחים יודיעו שזוהי הפרת הפוגה, יודיעו לאו"ם ויטילו סנקציות על מדינת 

ישראל על שהכניסה לארץ פליטי החרב של היטלר.
לעניין ההפוגה כשלעצמה, תובע ברנדוט שנסתלק משניים–שלושה משלטים 
הודו  שאנשינו  וחוששני   - ההפוגה  אחרי  שתפסנו  שניים  ביניהם  לטרון,  ליד 
שתפסו אותם אחרי ההפוגה. הם טענו, שתפסו את המשלטים משום שהערבים 
עזבו אותם, אולם הוא תובע פינויים לשם יישור הקו. הוא יציג את העניין בצורה 
כזאת, שאם לא נקבל הוראתו, יודיע למועצת הביטחון שלא קיבלנו בעניין זה 

את הפסק שלו, וייתכן, שבעניין זה יהא לנו להתעקש.
שכוחותינו  מנת  על  לטרון  ליד  ערביים  כפרים  שני  של  להחזרתם  הסכמנו 
יישארו במקום. למעשה היה זה תנאי להזרמת המים לירושלים. להלכה אומרים 

הערבים לברנדוט, שאלה הם שני עניינים נפרדים.

קיבלתי מברק מאבן:

 טריגווה לי מודיע לי: ראשית, באנץ' ראה )ב–9 בחודש( את מרשל ומסר לו 
תביעת המתווך לשלוח צבא בשביל האזורים המפורזים. קיבל סירוב מוחלט. 
מרשל אינו מוכן לשלוח אלא משקיפים בלתי מזוינים. ב( המתווך, באמצעות 
באנץ', ביקש חוות דעתן של ממשלות בריטניה, צרפת וארה"ב על הצעותיו 
ללחוץ  דעתו  טרומן.  ואת  מרשל  את  מחר  רואה  עצמו  לי  ג(  )הראשונות(. 
על קבלתנו לאו"ם )עלי להעיר, שהבטחותיו של לי אין לסמוך עליהן, לא 
מבחינת הכנות, אלא מבחינת היכולת. לפני השיחה הוא תמיד תוקפני, אחרי 
השיחה הוא מסביר מדוע לא יכול לומר מה שביקש לומר, חשב למחוכם לא 
לומר(. נציג ארגנטינה בלתי פופולרי בארצו. עבר על ההוראות. לפריס6 ילך 
ודאי מיניסטר החוץ, שדעותיו הן נגד הרחבת מנגנון המתווך, נגד הסתלקות 

מהחלטת נובמבר, נגד החזרת הפליטים הערבים בשעה זו.7

שם תתכנס עצרת האו"ם.  6
המברק מובא בתלחמ"י 1, מס' 440.  7
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אבן מבקש בייחוד לשמור על סודיות הידיעה, שהמתווך פנה לממשלות ושאל 
חוות דעתן.

סעיף ד': סיכום ועדת השבעה8

הדיון נפתח בדוח נרחב של השר גרינבוים על עבודת הוועדה שבראשותו. לדבריו "בתל 
אביב ובגבולות המדינה הולכים הדברים ומסתדרים. מיום שהכריז אצ"ל שהוא נעשה 
מפלגה מדינית ]ביולי 1948[ לא קרה שום דבר שהביא לידי התנגשות בינינו ובין אצ"ל 
לשעבר. הגענו להסכם שהנשק שבידי אצ"ל לשעבר, וגם זה שהובא ב'אלטלנה' ונמצא 
בגבולות המדינה, יימסר לידינו ]---[ ואילו בירושלים אין הדבר בסדר" - אנשי אצ"ל 
שם אינם מוכנים להתפרק. "לפיכך, ומתוך הנחה שאי-אפשר לסבול צבא מחוץ לצבא 
]---[ עלינו  ידינו  הרשמי, או שהם מצטרפים לצבא ההגנה, או שהם מתחסלים על 
להתכונן לשעת הכרח לחסל אותם בכוח, אולם לעת עתה להמשיך באותה הסבלנות 

שנהגנו בה עד עכשיו". אחריו דיבר רה"מ ב"ג ארוכות ואמר בין השאר:

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  גרינבוים אמר שהסבלנות לא הזיקה. היא לא היתה 
מזיקה אילו נגמרה בהצלחה. הואיל ולא הצליחה, היא הזיקה מאוד. הוועדה צריכה 
להודיע לממשלה שקיימים שני אירגונים צבאיים נפרדים, אצ"ל ולח"י. אנו אחראים 
עכשיו לעניין ירושלים רישמית. הכרזנו שהמשפט של מדינת ישראל חל גם על 
ירושלים, ולכן דינה כדינה של כל המדינה. מדינה שאינה שלטת, אינה מדינה. 
מדינה שיש בה צבא שאינו כפוף למדינה - מדינה זו אינה מדינה. עכשיו, שנכשל 
המשא ומתן, צריך לתבוע מהם שבמשך 24 שעות ימסרו את הנשק וכל חייבי גיוס 

יתייצבו מיד לצבא מדינת ישראל. ואם לא יעשו כן נפרק נשקם בכוח.

כשעלתה   - אומר  הייתי  גרינבוים,  כמר  הייתי  סבור  אילו  שרתוק:   מ.  השר 
לפנינו השאלה אם להכריז או לא להכריז על ירושלים כשטח מוחזק של מדינת 
יתברר  אם  אצ"ל.  עניין  שיתברר  עד  וההחלטה  הבירור  את  לעכב   - ישראל 
שאי–אפשר להשיג פירוק אצ"ל בדרכי שלום, הייתי מתנגד בכל תוקף להכרזה 
שהכרזנו. הייתי אומר: יהיה המצב כמו שהוא, לא ברור, לא מסוים. אם יקרה 

"אלטלנה",  פרשת  סביב  שנוצר  במצב  שדנה  ב–23.6.1948,  הזמנית  הממשלה  בישיבת   8
נבחרה ועדת 3 שרים )שר הביטחון ב"ג, שר הפנים י. גרינבוים ושר המשפטים פ. רוזן, 
"שתבטיח יצירת תנאים לקיום החוק והסדר במדינה, להבטחת אחידות בצבא ולמתן חנינה 
לעבריינים". למעשה, נדרשה הוועדה להסיק מסקנות לגבי קיום האצ"ל. מועצת המדינה, 
שהתכנסה ב–26.6.1948, החליטה לצרף לוועדה זו 4 חברים: בבה אידלסון, הרב י.ל. לוין, 

ב. רפטור, מ. שפירא.

מקרה - לא אנו אחראים. מה שנוכל נעשה עד שייתן אלוהים לב חדש לבגין והוא 
יסכים להצטרף.

אם איני טועה, היה מר גרינבוים בעצה אחת עימנו להכריז על מרות ישראל 
בירושלים. תסלח לי, ידידי גרינבוים, עמדתך בעיני היא ילדותית כמעט. אנו 
מכריזים כלפי העולם, מכריזים כלפי עצמנו, שאנו הממשלה בירושלים - ואחר 
כך אנו אומרים: "ממשלה זו לא תהיה ממשלה?" אין לי הרבה להוסיף על מה 
שאמר בן–גוריון. כששאלו אותי כמה פעמים אנשי האומות המאוחדות, אם אנו 
אחראים לאצ"ל בירושלים או איננו אחראים, אמרתי שאנו רוצים במצב שנהיה 
אחראים להם, ועל כן אנו מכריזים על ירושלים כעל שטח מוחזק. דר' יוסף אנוס 
עכשיו להשתמט מתשובה לשאלה מה ממש מאחורי שלטון צבאי בירושלים. מחר 
ישאלו שאלה זו את אבן. אנו עושים תעמולה לקבלתנו באומות המאוחדות מתוך 
הסתמכות על העובדה שאנו שלטון, שלטון ממש. הכרזנו על ירושלים בפני כל 

העולם - ודווקא בירושלים אנו מפקירים את השלטון.
הכל יודעים שאנו הולכים בכיוון לתביעת ירושלים כחלק ממדינת ישראל - ואנו 
מתירים את אצ"ל, נותנים להם לפרוק עול. מה זאת אומרת? אחד משני דברים: 
או שבאמת אין לנו כוח להשתלט על אצ"ל - אם כן, אין משקל לתביעתנו על 
או מדעת אנו מתירים  ישראל -  או בכלל לתביעתנו להכרת מדינת  ירושלים 
את אצ"ל, עושים עימו קנוניה שהוא יעשה מעשה ואנו לא נהיה אחראים, אבל 

בדיעבד נהנה. לא אהיה שותף לעניין זה. זוהי סכנה יומיומית.
ביחס לפירוק או אי–פירוק - עניין תחנת הרדיו של אצ"ל והתחנה של לח"י - 
אין אנו עושים שום דבר נגדם. הם ממלאים את חלל העולם בצריחות, דוחסים 
אין  זו  מבחינה  גם  וכזב.  שקר  הלשנה,  בלע,  דברי  ואחד  אחד  כל  של  לאוזנו 
שלטון. יש הפקרות גמורה. עלינו אחריות חמורה מאוד. זה שבועות עומדת על 
הפרק בישיבות הממשלה שאלת השידורים. אין אנו מגיעים לדיון זה. איך מניח 

משרד הפנים שטח זה מופקר?
הוא הדין בעניין ירושלים. הם מתיימרים להיות הצ'מפיונים של עניין ירושלים. 

אינם סומכים על ממשלת ישראל. צריכים אנו לסבול את הפירוד שלהם?
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לא תחול שום הפסקה בתוכנית העלייה שלנו

סעיף ב': ענייני ההפוגה

כי מתקרבים אנחנו להכרעה  השר מ. שרתוק:  עלי להודיע לחברים, שייתכן 
בענייני ההפוגה במועצת הביטחון, כלומר, לידי התנגשויות העלולות להכריע 
בינינו ובין המתווך. הדברים מסתבכים גם בענייני ההפוגה כשלעצמה, בייחוד 
בירושלים. ישנן הפרות בלתי פוסקות מצד הערבים ותגובות מצידנו, שהמשקיפים 
טוענים שדינן דין הפרות. איני יודע אם הערבים מתכוונים לחדש את המלחמה, 
אולם הם מרשים לעצמם מעשי חוצפה וחושבים שיעלו להם בלי כל עונש. כל 
מקרה מוליד גירסה מסולפת ועד שמבררים את העניינים הם מתפרסמים בעולם 

ומרבים את המתיחות והכעס מכל הצדדים.
בירושלים ההרגשה לא יציבה ביחס להפוגה, ואני נוקט בעניין זה לשון רכה. 
לא אכנס לפרטים, אלא אתן תיאור כללי. היום קיבלנו על שתי תלונות שלנו על 
האויב, ועל תלונה אחת של האויב עלינו, פסקי הלכה מהוועדה המרכזית של שביתת 
הנשק, ושלושתם לחובתנו. הביאום לי אתמול בערב. אמרו, שמוכנים הם לדחות את 
הפרסום עד שתבוא תשובתי. החזרתי תשובה שדינה להיות חריפה לפי תוכן העניין, 
והודעתי שאין אנו מקבלים את הפסק אף באחד משלושת המקרים. עמדנו לפרסם 
יירתעו  יודע אם  איני  ל–24 שעות.  הדבר  לדחות את  ביקשו  הם  תשובתנו הערב. 

מהפסק. על כל פנים, זה יוסיף לחדד את היחסים אולם לא הייתה כל ברירה.
העניין העיקרי הוא עניין העלייה. היו להם כמה שיחות קצת בעקיפים עם 
אנשי משרד העלייה ועם אנשי משרד החוץ, ושמעו שהמצב אינו יכול להימשך - 
צריך לקבוע מיכסה קבועה לעלייה. באחת ההזדמנויות הפליטו את המספר 500 
גברים בגיל צבא בחודש. אנשינו אמרו שאין מה לדבר על כך, אולם בשאלה 

רצינית כזאת עליהם לפנות לאינסטנציה גבוהה.
אנשי ברנדוט הגישו לי "חשבון צדק", שלפיו נכנסו לארץ למעלה משלושת 
אלפים בגיל צבא וסבורים הם, שמספר זה עולה על המידה ומבקשים שנפסיק 
שהם  ושמעתי  מאוד  רצינית  שאלה  שזו  הודעתי,  המצב.  שיתברר  עד  הפלגות 
שהחלטת  להודיע  אני  ויכול  להם[,  ]אמרתי  בממשלה  דיון  היה  בה.  מטפלים 
הממשלה היא שלא תחול שום הפסקה בהפלגות ובתוכנית העלייה שלנו. אנחנו 
עומדים על החלטת כ"ט במאי ומקבלים עלינו את הדין על שתי ההגבלות: לא 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים: ב', ג'.   1

להכניס לארץ חיילים, לא לגייס או לאמן עולים הבאים מחוץ לארץ. אולם בתחום 
שתי ההגבלות אלו החלטתנו היא לנהל את העלייה כרצוננו ולא נסכים בשום 
אופן להכניס שינויים בדבר מחמת ההפוגה. הם השיבו, שזה עניין רציני ויודיעו 
על כך למתווך והוא יפנה למועצת הביטחון. אמרתי, שמוכנים אנו לדון בשאלה 
זו במועצת הביטחון. אנו נטען, ששומרים אנו על החלטת כ"ט במאי כל זמן קיום 

ההפוגה, אלא כופרים בפירושו של המתווך.
בינתיים אין זה ויכוח עיוני בלבד, אלא מחנק מכאיב. המצב הוא כזה: באזור 
האמריקני ]בגרמניה המערבית[ אסרו השלטונות על הנציגות שלנו לתת ויזות 
לישראל לאנשים בגיל צבא. פירוש הדבר, שאנשים בגיל צבא אסורים ביציאה. 
זאת אומרת, שהשלטונות באזור האמריקני נקטו אותה עמדה שנוקטים הבריטים 
בקפריסין. אנשינו שאלו: "הייתכן? אפילו לפירושו של המתווך אין כניסת אנשים 
זה. הם פנו  בגיל צבא אסורה". עדיין לא ידעו את הסיבוך שקיים כאן בעניין 
למתווך וקיבלו תשובה - להמציא מראש רשימות המועמדים לעלייה ולא להתיר 

לאנשים אלה לצאת עד שיתקבל אישור לרשימות אלו.
הגיעה אלי זעקת שבר מיוסף שוורץ,2 איש הג'וינט באירופה. המתווך ביקש 
לפני כמה זמן רשימות. עכשיו הודיעו לנו שבכלל עברנו על המידה. יוצא, שבויכוח 
עם האמריקאים לא זו בלבד שלא ניָבּנה מהמתווך, אלא עלולים אנו להיהרס על ידו, 
ועלינו לברר את השאלה עם האמריקאים ישירות ב"סטייט דפרטמנט" ובנציגות 
באו"ם. כפי שהבינותי מדברי חיים הופמן המצב הוא שרוב מניין הנמצאים במחנות 
ומוכנים לעלייה הם בגיל צבא ובעלי משפחות. יש ביניהם משפחות שחזרו ונבנו 
לאחר הרס המשפחות במלחמה ויש להם ילדים. המשפחות לא תעלינה בלי הבעלים 
והדבר יביא לידי שיתוק גמור של העלייה מהאזור האמריקני, אם האמריקנים יעמדו 

בתוקף על דעתם. נראה איך יתפתחו העניינים.
)השר י. גרינבוים: מה המצב בירושלים מבחינה צבאית, יש ידיעות על המצב? 
כבשנו את ארמון הנציב?( - )ראש הממשלה ד. בן-גוריון: לא כבשנו את הארמון( 
משלט,  תפסו  סדירים,  בלתי  ערביים  כוחות  או  המצרים,  מבין,  שאני  כפי   -
גבעה הנמצאת בקרבת חוות הלימוד3 וארמון הנציב. פתחנו בפעולה נגדם ועלה 
בידינו להפתיע את הפלוגה ולגרש אותה מהגבעה כמעט בלי אש. למחר התקיפו 
הערבים התקפה נמרצת. היו לנו אבדות ומפקד הקבוצה שלנו נהרג. האש מצד 
הערבים כיסתה את חוות הלימוד. הייתה אש גם מצד ארמון הנציב. אין לומר 

יוסף שוורץ )1975-1899(. נשיא הנהלת הג'וינט באירופה ואח"כ מנהלו הכללי 1951-1940.  2
חווה להכשת חלוצות בחקלאות, שייסדה רחל ינאית בן–צבי )רעיית יצחק בן-צבי( ב–1928 בי-ם   3
ממזרח לתלפיות, בקירבת ארמון הנציב העליון. חרבה במאורעות 1929 ושוקמה ב–1933 כחוות 

לימוד לנערות. 
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החלטת כ"ט בנובמבר לעומת הצהרת בלפור

משה שרתוק:  מעמדנו כיום הינהו תוצאה משולבת של שני גורמים כבירים: 
אבות,  בארץ  ישראל  מדינת  את  מחדש  לקומם  בזכותנו  העולם  אומות  הכרת 
וניצחון הצבא שלנו - לעת עתה, כן יתמיד - בהגנה על מדינה זו ובהדיפת כל 

התנקשות בה.
כך  אלה,  גורמים  שני  של  מצורפת  תוצאה  הוא  המדיני  שמעמדנו  כשם 
בהיאבקות  העיקריות  מישענותינו  שתי  יום,  יום  אלה,  גורמים  שני  משמשים 

החמורה הנמשכת והולכת.
ובהשתלשלות  שלנו  בהיסטוריה  מיפנה  הייתה  בנובמבר  כ"ט  של  ההחלטה 
מאבקנו המדיני. היא לא באה לעולם כבוא ההצהרה הגדולה אשר בה, לראשונה, 
באה לידי ביטוי ההכרה - אשר הפכה גם אז בינלאומית - בזכותנו לשוב לארץ 

זו ולהקים בה מחדש את ביתנו הלאומי.2
ההכרזה ההיא הייתה קצרה, הייתה סתומה. היא נטתה רק קו אחד כולל. היא 
לא פירשה, היא לא פירטה, היא הניחה מקום גם למאמצי ההגשמה של העתיד, היא 

פתחה גם פתחים רחבים מאוד להשתמטות ולהתכחשות להתחייבות החגיגית.3
הייתה ארוכה,  היא  בנובמבר.  ההיסטורית של כ"ט  הייתה ההחלטה  כזו  לא 
על  ומדוקדקות.  מדויקות  בנוסחאות  מנוסחת  הייתה  היא  מפורטת,  הייתה  היא 
כל פנים, נעשה בה ניסיון להגיע למידה רבה של פירוט ושל דיוק, והיא ירדה 
מסועפת  תוכנית  בה  הייתה  ודיקדוקיו.  פרטיו  לכל  כלול  שלם,  כבניין  לעולם 
לגבי אותו המיבנה המדיני אשר צריך היה, בהתאם לה, לקום בארץ זו. הייתה בה 
גם תוכנית, אולי פחות מפורטת, אבל, שוב, מדויקת למדי לגבי שלבי ההגשמה 

של אותה תוכנית.
לראשית  ואילך,  מאז  שהתחולל  למה  גורם,  עילה,  יסוד,  שימשה  ההחלטה 
התכונה שלנו לקראת קבלת רסן השלטון העצמאי לידנו והסתלקות שלטון המנדט 

הוועד הפועל הציוני, הגוף העליון של ההסתדרות הציונית בין קונגרס ציוני למשנהו, התכנס   1
בירושלים ב–22.8.1948. ב"ג ומ"ש נאמו בערב הפתיחה. נאום מ"ש מועתק כאן מכתב העת 

"העולם", גיליון מ"ד, 26.8.48.
הלאומים  חבר  שנתן  א"י,  על  המנדט  בכתב  ב–1922  נכללה  ב–1917  בלפור"  "הצהרת   2

לבריטניה. 
לאומי  בית  ייסוד  על  יפה  בעין  מביטה  הוד מלכותו  "ממשלת  כי  נאמר  בלפור"  ב"הצהרת   3
לעם היהודי בא"י", אך גם: "בתנאי הברור שלא ייעשה דבר שיש בו כדי לפגוע בזכויותיהן 

האזרחיות והדתיות של העדות הבלתי יהודיות".

בוודאות שבאה מתוך הארמון, אולם באה מסביבותיו. המצב הוא כזה: הכנופיות 
התבצרו בסביבות חוות הלימוד ואנשינו נסוגו לתוך החווה. חוות הלימוד וארמון 
הנציב נמצאים באזור "הצלב האדום". בינתיים פשטה שמועה שכוחותינו נמצאים 
בארמון הנציב. מיד באו עלינו בהאשמות מצד הקונסול האמריקני. המפקד שלנו 
נסוג  ואז  ערבים,  בו  שאין  טוענים  אם  הארמון  את  להפגיז  מוכן  שהוא  ענה, 
הקונסול מטענתו. המצב מסוכן מאוד. הוצאת ילדים מחוות הלימוד התחילה אמש. 
היה שיקול אם להקדים ולהוציאם, אולם הנהלת החווה התנגדה לכך. עכשיו יוצא 

הדבר לפועל בלי לשאול את הנהלת החווה.

סעיף ג': הפקעת דירות לנציגויות של מדינות חוץ

השר מ. שרתוק:  יש לי עניין דחוף ואיני יודע מה דינו. נמצאים אנו בצרות 
גדולות לגבי שיכון הצירויות, בעיקר הצירות הסובייטית. אין לנו ברירה, כנראה, 
אלא להזדקק להחרמה, על כל פנים לאיום של החרמה, שעשוי להספיק במקרים 

ידועים כדי למצוא בתים ובשכירות לא מופקעת.
רב  ביזיון  לנו  גורם  בתים  בעלי  עם  האמריקנית  הצירות  של  ומתן  המשא 
ונזק מוסרי שאין לשערו מחמת הפקעת השכירות. הרוסים מיישבים את הדבר 
ברירה  שאין  למסקנה,  הגיע  החוץ  משרד  גישתם.  על  לקבול  ואין  אחרת  קצת 
אלא החרמה. אני מבין שיש צורך בעיקרון ידוע, מאושר מטעם הממשלה. שישה 
שרים יש להם סמכות להחרמה, אולם צריך לרכז את הדבר בידי שר אחד. לכן 
הצעתי לתת את הסמכות לשר העבודה והבינוי. אם הבתים עומדים לרשותנו, 
השר  והבינוי.  העבודה  לשר  שייך  זה  ודבר  עליהם  ולשמור  אותם  להעריך  יש 
הזה צריך למנות איש שיהיה הרשות המוסמכת. הדבר יתאשר על ידי הממשלה, 
כלומר, אם חמשת השרים מסכימים לכך, יכול שר העבודה והבינוי למנות את 
הרשות המוסמכת ואז אפשר לפרסם את הדבר ולהתחיל בפעולה. עניין זה דחוף 

בייחוד לאור העובדה, שביום א' לא תתקיים ישיבת הממשלה.

לאחר דיון קצר:

מוסמכת  רשות  לקבוע  והבינוי  העבודה  שר  של  כוחו  את  ליפות  מחליטים: 
להפקעת דירות בשביל נציגויות של מדינות חוץ.
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בהתרשמותו ובהכרתו של העולם הסובב אותנו. הוא נתן לנו את ההחלטה הזאת 
ואל תקופח זכותו על כך. אל תקופח זכותן של אותן שלושים ושלוש המדינות 
שהצביעו בעד הקמת המדינה היהודית בארץ–ישראל - הן הצביעו בשנת 1947 על 
מנת שתקום המדינה בשנת 1948. אבל אל יזכה ארגון האומות המאוחדות בזכות 
שאינה מגעת לו. הוא לא עצר כוח להגשים. הוא לא עצר כוח לעזור. הוא לא עצר 
כוח להגן עלינו. הוא לא עצר כוח להגן על עצמו - על סמכות הכרעתו, על כוחו 
המוסרי, המשפטי והמדיני. אנו הופקרנו. עמדנו יחידים. רק עובדת קיומנו בארץ, 
שיבעים ריבוא יהודים, רק עובדת מעט כוחנו בארץ, רק אותה מידה של הליכוד 
האחדות  אותה  בנו,  שנתגלתה  הרצון  אחדות  אותה  בתוכנו,  שביצענו  הפנימי 
האדירה והנהדרת של העם היהודי ברחבי תבל, שהקיפה אותנו כחומה חיה של 

עידוד, של עזרה, של ברית אחים - אלה עמדו לנו בשעות הקשות.
את המערכה עד ל–15 למאי עשינו שכם אחד אנו והתנועה הציונית. את המערכה 
בלייק סכסס, את המערכה ברחבי תבל - כמעט בכל בירות תבל - מסביב ללייק 
סכסס עשינו יחד עם התנועה הציונית, התנועה אשר היום כונסנו תחת דגלה במוסד 
להזכיר  זו  בשעה  מיוחדת  חובה  מרגיש  ואני  לקונגרס,  קונגרס  בין  שלה  העליון 
חבורה  אותה  השונות,  הארצות  בני  הציונים  החברים  הנאמנה של  השותפות  את 
ובוושינגטון ובכל ארה"ב, בלייק סכסס, חברים  שניהלה את המערכה בניו–יורק 
היושבים איתנו פה ושבאו מאמריקה למושב זה ושעשו את המלאכה ההיא במאמץ 
משותף כחברי הסניף האמריקאי של הסוכנות היהודית. דר' סילבר, נחום גולדמן, 
עמנואל ניומן, רוז הלפרין, חיים גרינברג7 שאיננו פה, הרב גולד8 - חברים שעזרו 
לנו בעבודה הקשה ההיא, וכן חברים בארצות שונות - חברי ההנהלה בלונדון, 
בפריס, בבירות ארצות השפלה, בבירות הארצות הסקנדינביות, במקומות שונים 
רק  הלטינית.  ברחבי אמריקה  בקנדה,  בדרום אפריקה,  אירופה,  ובמיזרח  במרכז 
לשם כך כדאי היה להיות במקום שהפך אז למרכז היהודי עולמי, שהוא כשלעצמו 
מרכז יהודי חשוב, בניו–יורק, אשר ממנה נמתחו חוטים ואליה נמתחו חוטים של 
האורגניזם היהודי העולמי שלנו, לראות איך דפקו הלבבות בקצב אחד, איך הושטו 
ידיים לעזרה, איך יהודים תלושים, עקורים, המתנכרים כל ימיהם, התערטלו בשעה 
הגדולה, פישפשו במעשיהם, חיטטו במצפונם ושאלו את עצמם ואותנו במה הם 
יכולים לעזור. לא כל שכן חברים נאמנים, ציונים ותיקים שכל ימיהם עמדו בחזית 
שלנו, איך נתגייסו וגייסו כל הכוחות שמסביב להם כדי להשיג את ההכרעה, ואיך 

ב–1924.  לארה"ב  היגר  ופובליציסט.  דעות  הוגה  רוסיה.  יליד   .)1953-1899( גרינברג  חיים   7
מראשי תנועת העבודה הציונית שם. ראש המחלקה לתרבות של הנה"ס בארה"ב 1953-1946. 

חבר "ועדת החירום האמריקאית לעניינים ציוניים".
הרב זאב גולד )1956-1889(. מראשי "המזרחי" בארה"ב ואח"כ בא"י. חבר הנה"ס מ–1945.  8

וצבאיו מהארץ, להכרזת המדינה. היא גם שימשה יסוד להתקפה שנערכה עלינו, 
ניכרת אשר חדרה  ידי תגבורת  כנופיות בארץ, אחר כך על  ידי  בראשונה על 
לארץ בימי שלטון המנדט - ולא בלי סיוע ישיר או עקיף של שלטון המנדט - 
ובאחרונה על ידי כוחות סדירים אשר כמה מהם, אם לא כולם, נעזרו גם הם על 

ידי אותה המעצמה אשר ניצחה על המערכה, אבל לא נחלה בה את הניצחון.
הוא  אותה.  שינה  בה,  חיבל  ההיא,  ההחלטה  את  הציף  המאורעות  נחשול 
ההכרה  מבחינת  שלנו  ההיאבקות  לכל  בסיס  מהיות  עדיין  אותה  השמיט  לא 
הבינלאומית. אבל אין ההחלטה ההיא - עם היותה ראש פינה למלחמה הפוליטית 
שלנו - יכולה לשמש כיום, כמו שהיא, תורה מוסמכת ושלמה אשר אין לגרוע 

ממנה ואין להוסיף עליה.
צאו וראו מה היה לוח הזמנים אשר קבעה ההחלטה ההיא, ובאיזו מידה לא 
נתקיים אותו הלוח - ולא נתקיים לטובתנו. אם נשווה את שלושת התאריכים 
נתקיימו למעשה,  התאריכים אשר  עם  ההחלטה  באותה  נקבעו  העיקריים אשר 

נעמוד על ההבדל הרב.
גמר פינוי הצבא הבריטי את הארץ יצא לפועל בדיוק חודש ימים לפני התאריך 
שנקבע בהחלטה.4 סיום המנדט כשלעצמו יצא לפועל בדיוק חודשיים וחצי לפני 
התאריך האחרון שנקבע לו בהחלטה ]הנ"ל[. הקמת המדינה העצמאית - עצמאית 
לחלוטין, בפועל ממש וגם להלכה מבחינת הכרזתנו ויכולתנו לקיים את ההכרזה 
ידי כל מערכת הסמכויות שלנו: המחוקקת, המבצעת והשיפוטית -  הזאת על 
הקמת המדינה העצמאית, חלה ארבעה חודשים וחצי לפני התאריך שנקבע לכך 

בהחלטה.5
מ–29  וחרדות,  סכנות  מלאת  מאוד,  וחמורה  מרה  תקופה  עלינו  עברה  אם 
לנובמבר עד ל–15 למאי, אשר בה הואט הקצב, אשר בה לא נתקיימו הכרזות, 
אשר בה היינו עדים לכישלון האומות המאוחדות לגבי התחייבויותיו ביחס אלינו, 
לאוזלת ידה של אותה ועדה שנתמנתה לפקח על כל התהליך ולסייע לו,6 הרי 
הפיגורים  לעומת  לכת  מרחיקי  פיצויים  נחלנו  ואילך,  במאי  מ–15  זה,  לעומת 
מן  להם  זכינו  ולא  הדעת  בהסח  לנו  באו  לא  אלה  פיצויים  אכן,  לכך.  שקדמו 
כושר  ידועה של  מידה  העזתנו,  ידועה של  מידה  יוזמתנו,  כוחנו–אנו,  ההפקר. 
מעשה שלנו, מידה רבה של גבורת הנוער שלנו - הם שהנחילו לנו את הקצב 

המוגבר הזה ופיצו אותנו בעד הפיגור שקדם.
עמוק  אותו  לחרות  כדי  הכל  את  לעשות  עלינו  הדבר.  את  לרשום  עלינו 

התאריך שנקבע בהחלטת עצרת או"ם ב–29 בנובמבר 1947 לסיום הפינוי היה 1.8.1948.  4
התאריך שנקבע להעברה סדירה של השלטון למדינות היהודית והערבית היה 1.10.1948.  5

ועדת האו"ם )"ועדת הביצוע"(. ר' עמ' 6 הע' 10; עמ' 43.  6
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מהי העצמאות של העם השליט על טריטוריה מסוימת זו, השואפת את סמכותה 
מרצונו של העם הזה המכונס בגבולות הטריטוריה הזאת, הבוחר וממנה את שליחיו, 
את שליטיו, נותן להם הוראות ומקבל על עצמו דין משמעת להוראות הממשלה 

הזאת, חוויה הקיימת כחטיבה מסוימת, נפרדת, השווה לחטיבות אחרות כאלה.
זהו שידוד מערכות מרחיק לכת אשר עדיין אולי לא עמדנו ולא נוכל לעמוד 
הפעם על כל המסקנות המעמיקות והמרחיקות הנובעות ממנה. אנו נכנסים לשלב 
חדש בהיסטוריה הציונית שלנו, אולי בראש וראשונה מבחינת מדיניות החוץ של 
מדינת ישראל ומדיניות החוץ של העם היהודי. אנו נוסיף שבת יחד, שבת אחים, 
ונטכס עצה יחד. אבל יחד נטכס עצה כיצד לשמור ולבצר את העצמאות המסוימת 
הזאת של מדינת ישראל וכיצד לשמור בעת ובעונה אחת על אחדותו של העם 
היהודי לבל תיפגם, חלילה, אלא למען תתחזק על ידי קיום המדינה, אבל נדאג 
ואת  המיוחדת  סמכותה  את  תבליט  למען  אלא  דמותה  את  תטשטש  לבל  לכך 

דמותה המיוחדת של המדינה הזאת.
אנו, מתוך דבקות מובנת במערכת המונחים של החלטת כ"ט בנובמבר, מתוך 
רצון עד כמה שאפשר לחרוג ]צ"ל: לא לחרוג[ עד כמה שאפשר ממסגרתה, קראנו 
"ממשלה  למאי,  ב–14  המדינה  מועצת  לממשלה שהקימה  שהקימונו,  לממשלה 
זמנית". לא הרי אותה ממשלה זמנית שהוקמה אז כהרי הממשלה הזמנית שנקבע 
דבר הקמתה בהחלטת כ"ט בנובמבר. גם מבחינה זו חשבנו לעשות, והיטיב עימנו 
הגורל ממה שעלה לראש במחשבת מניחי ההחלטה ההיא. לפי ההחלטה היה צריך 
גוף זר, אומנם גוף חשוב, בעל חשיבות בינלאומית,10 למנות את הממשלה הזמנית 
ולהקנות לה סמכות מלמעלה. והיו שוב שבועות וחודשים שבהם התלבטנו קשה 
בשאלה זו כיצד יפול הדבר, והאם נצליח לבוא לידי כך שהממשלה תהיה רצויה 
לעם היושב בציון ושהעם בציון יקבע את הרכבה האישי, את הרכבה המפלגתי, 
בשעה שתקבל את האישור הזה מלמעלה, את המינוי הזה. אבל דומה היה כי נגזר 
על האורגן הראשון של השלטון העצמאי היהודי בארץ–ישראל לשאוב את סמכותו 

מאישורו של גוף זר.
לא כן היה. הממשלה הזמנית שהוקמה הביאה לידי ביטוי את מידת הקירוב 
החופשי,  רצונו  לביטוי  הנתונים  בתנאים  להשיג  היה  שאפשר  ביותר  הגדולה 
בשלבים  בתוכנו  שהיו  הבחירות  אותן  לנו  שהנחילו  ביטוי  העם,  של  העצמאי 

האחרונים שהיו בהן.11
נזקקנו למונח הזה "ממשלה זמנית". נעשו ניסיונות לפעמים, בתוכנו פנימה, 
לנצל את המונח הזה שנגזר עלינו בתוקף מסיבות חיצוניות לגמרי לשם החלשתה 

ועדת האו"ם - ר' לעיל הע' 6.  10
הבחירות האחרונות לאסיפת הנבחרים התקיימו ב–1.8.1944.  11

כאילו כהרף עין פס כל ריב בתוכנו, נפסקו וַנָדמו כל חילוקי הדעות ואפפה את 
כולנו ברחבי תבל ההרגשה כי עת לעשות, כי זו שעת סגולה, כי אם נחמיץ היום את 
ההזדמנות מי יודע מתי תחזור, מי יודע אם תחזור, וכי מצוות הדור ומצוות השעה 
להשיג מדינה אם לא בכל ארץ–ישראל הרי בחלק של ארץ–ישראל, וביודעים ללכת 
בחלק,  אולי  האכזרי,9 אבל להשיג עצמאות,  ההיסטורי  והניתוח  הקורבן  לקראת 
בהיקף יותר קטן של ארץ–ישראל, אבל להיות מוכנים לוויתורים קשים ולקורבנות 

כדי להשיג תקוות הדורות להגשמת העצמאות היהודית בארץ.
מ–15 במאי ואילך חל בתוכנו מיפנה. אל נתעלם מרצינות המיפנה הזה שחל 
אינן  אושיותיה  עדיין  נסערה,  סביבה  עדיין  ישראל.  מדינת  ותהי  קמה  בתוכנו. 
איתנות, עדיין ָשתו עליה אויבים מסביב, מקרוב ומרחוק, אבל היא קיימת ועומדת. 
היא קיימת כעובדה בארץ. הוא קיימת בהכרתנו. היא קיימת בהכרת העם היהודי 
ובהכרת העולם כולו והיא קיימת כמדינה, כחוויה הידועה לעולם, שהעולם יודע 

השלמה עם ויתור על חלקי ארץ–ישראל, לרבות על ירושלים.  9

 אבא הלל סילבר 
 ומשה שרתוק 

מתכננים את המערכה 
המדינית באו"ם
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וראשונה - שאלת הגבולות. הייתה לנו מערכה קשה בלייק סכסס, שעל ידי קשר 
טלגרפי אמיץ ותדיר מאוד השתתפו בה גם חברים בירושלים בשאלת הגבולות. 
בסוף, כשראינו הכרח לנו להתפשר עם גבולות מסוימים, בא הניסיון והפריך 

כמה וכמה יסודות בהסדר הגבולות ההוא.
הגבולות ההם - אם במפורש אם שלא במפורש - הושתתו על הנחת יסוד 
אחת, והיא ההנחה של הגשמת התוכנית בדרכי שלום, בכל אופן, של התגברות 
קלה על ההפרעה העלולה לבוא. הגבולות ההם הושתתו על ההנחה שתקום עד 
מהרה, גם אם תפגר, מדינה ערבית בחלקה הנותר של ארץ–ישראל. הגבולות ההם 
הושתתו על ההנחה שתקום ברית כלכלית, ברית כלכלית מסוימת, מבוססת על 

יסודות שנוסחו באופן ברור מאוד, בין המדינה היהודית ובין המדינה הערבית.
כל שלוש ההנחות האלה נתבדו על ידי הניסיון. מתוך כך נתערערו היסודות 
השטח  כי   - ההם  לגבולות  יימוט  בל  אחד  יסוד  רק  נשאר  ההם.  הגבולות  של 
ישראל.  למדינת  המינימלי  השטח  הוא  ההסדר  באותו  ישראל  למדינת  שנקבע 
השטחים ההם, מלכתחילה, נקבעו והוקצו למדינת ישראל מפני היותם הכרחיים 
היהודית  הנציגות  ידי  על  נתקבלו  ההם  השטחים  התפתחותה.  ולהמשך  לקיומה 
לקבל.  יכול  היהודי  העם  אין  מהם  פחות  אשר  מינימום,  כשטחי  סכסס  בלייק 
היהודי.  לעם  נחוצים  אינם  ההם  השטחים  כי  הוכיח  לא  כך  אחר  שבא  הניסיון 
הניסיון שבא אחר כך לא הוכיח כי העם היהודי יכול להסתפק בשטח יותר קטן. 
אבל הניסיון שבא הוכיח, כי ההסדר הטריטוריאלי ההוא מחייב תיקונים יסודיים 
וניכרים מאוד למען תוכל מדינת ישראל להיות מדינה בת קיימא בכל התנאים 

ובאותם התנאים שבהם היא הוקמה ובהם היא מוקמת והולכת.
לאור התבדות ההנחה שהתוכנית תוגשם בשלום, לאור התקיימות החשש החמור 
ביותר של התקפת כל המזרח הערבי העוטר אותנו מסביב על המדינה הזאת, לאור 
אי–הקמתה של מדינה ערבית בחלק הנותר של הארץ - להיפך! - נוכח העובדה 
שהחלק הערבי של ארץ–ישראל חדל להיות, על כל פנים לא הגיע להיות חטיבה 
מדינית, ושכיום אינו אלא מושג גיאוגרפי בלבד, נוכח העובדה שלא הוקמה ושכיום 
כמעט שאין להניח שתוקם אותה הברית הכלכלית כפי שנקבעה בהחלטה, מחייב 
הסכנות  נוכח  הצרכים,  לאור  הניסיון,  לאור  מחדש  בדיקה  הטריטוריאלי  ההסדר 

שנתממשו בחיינו, נוכח העובדה שהצלחנו להדוף חלק גדול מן הסכנות האלה.
ביקורת  של  במובן  לא  בשבילנו  פתוחה  שאלה  היא  אפוא  הגבולות  שאלת 
השטחים שנקבעו לנו בלייק סכסס, אלא במובן של תיקון השטחים וקווי השטחים 

לשם ביצור מעמדה של המדינה היהודית.
ועם בעיית הגבולות מתייצבת לפנינו בכל שיעור קומתה בעיית האוכלוסין. 
עובדה  של  דין  עלינו  קיבלנו  סכסס,  בלייק  לו  הסכמנו  אשר  בהסדר  כאן,  גם 

של הממשלה הזאת מבפנים. הנסיונות האלה נהדפו. הן לא נהדפו אך ורק על 
ידי הצבעות. לא הייתה הצעה לפסול את סמכותה של הממשלה הזמנית שיכלה 
להביא לידי הצבעה, אלא הם נהדפו על ידי תגובה מאוד ברורה ומפורטת ברחבי 
דעת הקהל שלנו בארץ וגם בחוץ לארץ, דעת הקהל שהתלכדה מסביב לממשלה 
הזמנית הזאת וראתה בה את ממשלת ישראל - ממשלת ישראל מצויידת במלוא 

סמכות השלטון.
אם היו ימים שחששנו - ובזאת האשמנו את שלטון המנדט, שהוא מפריע 
אותנו לקבל את השלטון לידינו בהדרגה, שהוא מפריע ומסכל את עצת האומות 
המאוחדות לאפשר ולהקל עלינו את המעבר הזה מעם כפוף לשלטון המנדט לעם 
השליט על גורלו, וטענו כיצד ייתכן הדבר שתהא לידה בלי הריון, הרי כך קם 
שנגזרה  קצרה  תקופה  התכוננות,  של  קצרה  תקופה  הייתה  אומנם  ויהי.  הדבר 
ההתפוררות  המנדט,  שלטון  של  ההתפוררות  ידי  על  לנו  ושנתאפשרה  עלינו 
יודע אם הייתה בלתי מכוונת, אבל היא היתה בלתי  הבלתי מאורגנת - אינני 
ריקים  חלקים  שהשאירה  המנדט,  שלטון  של  הפקרית  התפוררות   - מאורגנת 
ניסינו  האלה,  החללים  בתוך  לפלוש  נדחפנו  שירותיה.  ובארגון  הארץ  בשלטון 
להציל משהו מתוך האנדרלמוסיה לשם הקמת החיים המאורגנים מחדש. אולם 

בבוא יום פקודה הוטל עלינו לעשות יש מאין.
אומנם יש להחזיק ברכה מרובה - ונדמה לי כי עדיין לא באה לידי גילוי 
מספיק - לאותה העבודה העצומה, השקטה, האילמת, שוויתרה על כל פרסום 
ופומביות, שנעשתה בחדרי חדרים של הבית הזה,12 הן באגף הסוכנות היהודית 
שלו והן באגף הוועד הלאומי שלו, אשר בדקה את כל מנגנון השלטון הדרוש 
לנו, שבדקה את כל הכוחות העומדים לרשותנו, סימנה את השינויים שעלינו 
להביא, ציינה את החללים שעלינו למלא וקירבה אותנו, עד כמה שהיה בכוח 
לסף  הנולד,  ראיית  של  מאמץ  מתוך  מופשטת,  התכוננות  מתוך  לקרב,  אנוש 
העצמאות היעילה, הממשית. ואף על פי כן, יותר משהוכן היה צריך לאלתר אותו 

יום. יותר ממה שחושב מראש, נמצא טעון המצאה בבוא יום פקודה.
וכך הוקם השלטון, הוקם הדבר שראו אותו מראש בהחלטה ]של כ"ט בנובמבר[. 
הוא לא הוקם בדרך שראו אותו מראש. הוקמה מדינה שהוחלט עליה - לא הוקמה 
ערוצים  לו  חרג ממסגרת ההחלטה, פרץ  החיים  זרם  המדינה לפרטיה שנקבעו. 
חדשים אשר ההחלטה לא שיערה אותם, הציף שטחים חדשים, שטחים חדשים 
במובן המילולי של המילה, פשוטו כמשמעו, אשר ההחלטה כאילו גדרה בפנינו 
את הדרך אליהם, ועל ידי כך נפתחו שאלות בשביל המדיניות של מדינת ישראל, 
בראש  בנובמבר.  הכ"ט  בהחלטת  לחלוטין  כבר  נפתרו  כאילו  היה  נדמה  אשר 

בניין המוסדות הלאומיים בירושלים.  12



 | 388389 | 22.8.1948	<	הוועד	הפועל	הציוני	 הוועד	הפועל	הציוני	<	22.8.1948

מניעת זעזועים פנימיים בתוך המדינה, על ידי מניעת תביעת זכות להתערבות 
בחיי המדינה מצד כוחות חיצוניים, על ידי תרומה לביצור כוחן, לתוספת כוח 
האדם, להגברת הייצור, להגדלת מקורות האושר של המדינות השכנות, ועל ידי 

פתיחת פתח להרמוניה יותר שלמה לעתיד לבוא בין ישראל לבין שכניה.
אין כאן רק שאלה של סירוב להחזרת הפליטים האלה תוך תקופת המלחמה, 
החזרתם אשר פירושה אמצעי של מלחמה ולא אמצעי של שלום. אני סבור כי 
עמדת הממשלה הזמנית בשאלה זו, שבאה לידי ביטוי בכמה וכמה הזדמנויות בזמן 
האחרון, ידועה היטב לציבור הציוני גם בחוץ לארץ, והידיעה הזאת פוטרת אותי 
מהסבר מפורט של עמדה זו שנקטנו. אבל אין כאן רק שאלה זו. יש כאן שאלה 
יהיה כשנשב לקבוע את  לבוא - מה  ראות לעתיד  יותר מרחיקת  יותר רחבה, 
פני השלום, מה יהיה המצב לאחר השלום, למחרת השלום, מה יהיה גורל המחר 

הגדול המשתרע מעבר לשלום ביחסים בינינו ובין הארצות הערביות?
אבל  לכך.  גרמנו  חפצנו  ולפי  ידינו  במו  אנו  לא  הנסיבה.  הייתה  מאיתנו  לא 
נתחולל הדבר כמו שמתחוללות מהפכות בחיי עמים ובחיי חברות. הוא קבע עובדות. 
עובדות אלה פותחות פתח לפתרונות אחרים של השאלה. נתחייב באחריות חמורה 
יחסינו עם העולם הערבי, אם לא נלמד לקח  מאוד בפני העתיד שלנו, גם בפני 
מבעיית יחסי אומות שכנות אחרות בסביבה לא כל כך רחוקה משלנו ואם לא ננסה 
להפיק מהלקח הזה תועלת, ללמוד ממנו מסקנות לגבי פתרון הבעיה הזאת אצלנו.

שאלה שלישית שנפתחה מחדש על ידי מהלך המאורעות היא שאלת העיר 
אשר בה אנו מכונסים הערב - שאלת ירושלים. לא אבוא להרצות על כל שלבי 
במידה  הזאת  העיר  של  העברי  אופיה  על  בהיאבקותנו  בהם  שעברנו  המערכה 
שהיא עברית כיום - והיא עברית במידה מכרעת. ויתרנו ויתור גדול, הקרבנו 
קורבן מכאיב בלייק סכסס כאשר הסתלקנו מתביעתנו הראשונה לכלילת חלק 
ניכר מאוד של העיר הזאת בתחום מדינת ישראל. עשינו זאת מפני שעמדנו בפני 
הפגנה של אחדות נמרצת מאוד של העולם הבינלאומי. נאמר ביתר פשטות - 
העולם הנוצרי אשר תבע את ירושלים לעצמו כשטח של משטר בינלאומי ואשר 
ירושלים מעל  דרש מאיתנו להעמיד את חשיבותה העולמית האוניברסלית של 

למשמעות המיוחדת והיחידה במינה שלה בהיסטוריה העברית ובאופי היהודי.
אם  הופקרנו  המדינה,  הקמת  גורל  כל  לגבי  כמו  כאן,  גם  קרה?  מה  אבל 
מחוסר רצון או מחוסר יכולת - אין זה משנה את העובדה. הכוח היחיד שעמד 
כתריס בפני השתעבדות ירושלים העברית לשלטון ערב, יתר על כן, הכוח היחיד 
שעמד כתריס בפני נפילת ירושלים כולה מחדש תחת שלטון ערב והאיסלאם, 
היה כוח מעט, אשר אומנם הלך וגדל במשך הזמן במספרו ובציודו, אשר הצלחנו 

לגייס להגנת העיר ולכיבוש הדרך אליה.

חמורה מאוד - עובדת קיומו של מיעוט ערבי גדול בתוך מדינת ישראל. קיבלנו 
עלינו את דין העובדה הזאת מתוך ראיית כל חומרתה וכל הסיבוכים העלולים 
להיות כרוכים בה. ולא הייתה יוזמה מצידנו לשנות מעיקרו את המצב הזה. ובכל 
פרשת ההתכוננות שביצענו עד ל–15 במאי, אשר התחילה עוד חודשים לפני כן, 
ניתך להשתנות.  זאת כדבר–מה קבוע במסמרות, שאינו  הבאנו בחשבון עובדה 
ראינו בזה חלק בלתי נפרד של מציאות חיינו, של המציאות הפנימית והחיצונית 

של המדינה אשר ניגשנו להקימה.
האוכלוסייה  של  מנוסה  קמה  ומזעזעים.  כבירים  שינויים  נתחוללו  אבל 
הערבית מתוך שטחי מדינת ישראל ומשטחי הכיבוש של מדינת ישראל. מתחילת 
הקרבות נראו סימני המנוסה הזאת, סימני היציאה. בתחילה, למרות כל הפיתויים 
של  הסתה  מתוך  היהודיים,  השלטונות  ושל  היהודיים  השכנים  של  והשידולים 
כך,  ואחר  המנדט,  שלטון  של  סיום  מתוך  מבפנים,  פחד  מתוך  מבחוץ,  כוחות 
בקצב מתגבר והולך, מתוך נחשול אשר גרף לתוכו המונים גדלים והולכים - 
פינוי ערים, פינוי כפרים, פינוי חבלי ארץ שלמים, נדידת עם מן הארץ הזאת 

אל ארצות שכנות.
שינויים כאלה אינם מתחוללים בהיסטוריה האנושית מבלי שישאירו עקבות 
עמוקים בחיי הארצות והעמים שהם פוגעים בהם. אין ידוע מקרה בהיסטוריה, 
שנחשול כזה יחזור אחר כך כלעומת שבא ויחזיר את המצב לקדמותו כפי שהיה 
בתחילה. להיפך, דברי ימי עולם קדמונים, ודברי ימי אירופה וארצות אחרות, 
האחרונות  השנים  בעשרות   - אסיה  חשובים של  וחלקים  אסיה  חלקים של  גם 
ובשנים האחרונות ובימינו אלה ממש - מציגים לפנינו תמונה אחרת לגמרי. ואם 
אנחנו אומרים כיום, שנפתחה על ידי כך שאלת האוכלוסייה הערבית של מדינת 
ישראל - ואם אין עדיין לקבוע בה מסמרות לכאן, הרי על כל פנים אין לקבוע בה 
מסמרות גם לכאן - אין זאת אומרת שאנחנו מתעלמים מבעיית יחסינו עם העולם 
הערבי, ואין זאת אומרת כי אנו מזלזלים בצורך החמור מאוד של שלום בינינו 
ובין העולם הערבי, אלא כל התמורות אשר התחוללו בחיינו - שידוד המערכות, 
סיום המנדט, הקמת המדינה, המלחמה בין ישראל וערב, נדידת האוכלוסין - כל 
אלה העלו אותנו על פיסגה מסוימת בהיסטוריה שלנו, אשר ממנה אנו רואים 
אופקים יותר רחבים, אשר ממנה רשאים אנו להעז להרחיק ראות, ורשאים אנו 
להעז לנסות את כוחנו בפתרונות יותר יסודיים, יותר שורשיים, של בעיית יחסי 
ישראל וערב - לנסות לבנות את חיינו–אנו מבפנים וגם את מערכת יחסינו עם 
העולם החיצון, השכן הסובב אותנו, על אושיות יותר יציבים, על ידי חלוקה לא 
רק של שטח אלא גם של אוכלוסייה, על ידי הצרת אי–אלו שטחי המגע בינינו 
ידי  על  הערבי,  העולם  ובין  בינינו  החיכוך  שטחי  אי–אלו  הערבי,  העולם  ובין 
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לכל גורל שהוא או אחרים יבחרו בשבילו.
שאלה זו היא רק פרט מכלל גדול והוא שאלת עתיד יחסינו עם העולם הערבי. 
לא זה בלבד, שבינינו ובין העולם הזה עוברת עכשיו חזית של דם ואש אפילו בימי 
ההפוגה - והפוגה כשלעצמה אינה שלב שלום אלא שלב של מלחמה, ובכל עת 
ובכל שעה עלינו להיות נכונים להתלקחות המלחמה מחדש - אלא חוצה בינינו 
ובין העולם הערבי חומה של התנכרות, של משטמה, של קנאות נבערת, חומה אשר 
לא קמה רק מאליה, אשר חלק גדול ממנה הוקמה בידיים אשר הושטו ומושטות 
וגבוהה  הולכת  והיא  שלטונות,  בידי  אישים,  בידי  חוגים,  בידי  יום,  יום  כיום, 
וחינכו  כתוצאה מאיזה מעגל קסמים - מתוך שאנשים הוליכו שולל את עמיהם 
אחורנית  לסגת  עוד  יכולים  הם  אין  אפלים,  ביצרים  מסוימות,  בתחושות  אותם 

ובבוא כישלון, כשיש לתרץ כישלון, הם מוסיפים נדבך על גבי נדבך לחומה זו.
פזיזה,  תקווה  מתוך  לשלום  ידנו  הושטנו  לא  לשלום.  ידנו  הושטנו  אנחנו 
מתוך אמונה קלה בשלום קרוב. עשינו ואת מפני שראינו חובה לעצמנו לעשות 
זאת - חובה מבחינת העתיד. עשינו זאת מפני שראינו זכות לעצמנו לעשות זאת, 
זכות מבחינת ההווה. כן עשינו זאת לא ברגע של חולשה ובמצב שהיה רחוק מכל 
סכנה של כניעה מצידנו כרחוק המזרח מן המערב. לא עשינו זאת כי קיווינו כי 
מיד תושט אלינו היד שכנגד. אך לא לגמרי גירשנו מליבנו כל תקווה לאפשרות 
של נס אשר יתרחש - נתנסינו בחודשים האחרונים בארץ בכל כך הרבה תמורות 
בלתי צפויות, שינויים כבירים, אשר איש מאיתנו לא שיער אותם, על כל פנים 
עד שאסור  מכריע,  כה  באופן  שיבואו  לא שיער  מהר,  כה  יבואו  כי  לא שיער 

היה - כך נדָמה לנו - להסתלק מכל תקווה שהיא לאפשרות של שלום קרוב.
עשינו זאת כדי לנסות להחדיר את דברנו לליבם של המון האנשים הפשוטים 
אשר מעבר לחומה, אשר אי–אפשר שלא יתרשמו מהעובדה הניצחת הזאת, שהעם 
מהמעצורים  התעלמנו  לא  אך  לשלום.  קורא  לשלום,  יד  להם  מושיט  העברי 
החמורים, ואשר לעת עתה אולי הולכים וגדלים, הניצבים על דרך השלום בינינו 

ובין העולם הערבי.
מצד אחד הניצחונות שלנו, אותם הניצחונות שנחלנו לעת עתה, והתבוסות 
הסכנה  נתקיימה  לב,  שימו  מאוד.  מפכחת  פעולה  פועלים  שכנגד,  הכוח  של 
החמורה ביותר אשר חששנו לה בזמן מן הזמנים, סכנה אשר אולי לא גילינו אותה 
מלב לפה - פלישות כל מדינות ערב אשר מסביבנו, הסמוכות לנו, ואפילו אחת 
רחוקה יותר השתתפה השתתפות סמלית - ערב הסעודית. כולן יחד, בעת ובעונה 
אחת על ידי צבאות סדירים ביבשה, באוויר ואפילו בים, ואם אני אומר "אפילו 

בים", זה לא כי הם מנעו מאיתנו את כוחם הימי, אלא הוא לעת עתה מצומצם.
פעם  נשאנו  אשר  הקלושה שבקלושות,  התקווה  נתקיימה  לא  זאת,  לעומת 

יש חיוב מוסרי באותה ההסכמה שלנו למשטר בינלאומי, תוקפו  הרי שאם 
לדעתנו פקע על ידי הניסיון המר שהתנסינו בו, ועל ידי אי–קיום ההתחייבות 
המוסרית והמדינית שקיבל על עצמו העולם הנוצרי בקבלו את ההחלטה על משטר 
בינלאומי בירושלים ובדורשו מאיתנו לקבל עלינו דין החלטה זאת. יתר על כן, 
נתגלתה הסכנה שבעזרת - על כל פנים - חלקים ידועים מן העולם הנוצרי הזה, 
הן בעזרתם הצבאית והן בעזרתם המדינית, תופל ירושלים מחדש בידי שלטון 
ערבי ותיגזר כליה מוסרית, רוחנית ואולי גם ממשית מאוד על ירושלים העברית, 
ועל כל מה שקשור בירושלים מבחינת  זאת בת 100 אלף נפש  על אוכלוסייה 

ההכרה היהודית, האמונה היהודית והתקווה היהודית לעתיד לבוא.
פירוז  על  בינלאומי,  משטר  על  הצעה  כל  נבחון  כי  ברור,  שיהא  וצריך 
כל  קודם  ירושלים  לגבי  לבוא  לעתיד  הצעה  וכל  לאלתר  הצעה  כל  ירושלים, 
הזה של  ההיסטורי  האסון  בפני  אותנו  היא מבטיחה  מידה  באיזו  מבחינה אחת: 
הסגרת ירושלים בידי שלטון ערבי, או באיזו מידה חלילה היא מקרבת את האסון 
היא  ואחת  מצידנו,  הסכמה  כל  תהיה  ולא  מצידנו,  פשרה  כל  תהיה  ולא  הזה. 
באיזו מחלצות מילוליות תולבש איזו תוכנית לגבי ירושלים - אם לדעתנו לא 
תהיה הבטחה גמורה וניצחת בפני עוול זה, אשר נשכחה ירושלים במשך חודשים 

אכזריים ורק בכוחנו בלבד הורחק ממנה אסון זה. זה ראשית.
שנית, אנחנו רואים עצמנו זכאים כיום לבחון מחדש את שאלת כלילת חלק 
גדול של ירושלים, אולי כמעט כל ירושלים, במדינת ישראל - על כל פנים, של 
הקמת קשר אחר לגמרי בין ירושלים ובין מדינת ישראל ממה שהיה כלול בתוכנית 
האפשרות  את  בפנינו  יגדור  אשר  הסדר  לכל  נתנגד  ואנחנו  בנובמבר,  כ"ט  של 

במועד הנכון לבחון בחינה אחרונה ומכרעת ולהגיע בה למסקנות מכריעות.
נותר  הנותר של ארץ–ישראל. חלק  גורל החלק  לפנינו השאלה של  קיימת 
זה עדיין גבולותיו אינם מסוימים. גם אם לא נניח שינויים מהפכניים נוספים, 
אשר אינם בלתי אפשריים, הרי יהיה חלק נותר של ארץ–ישראל, וגורלו המדיני, 
עליו,  שיותן  המדיני  הדגל  קיימת,  מדינה  לאיזה  אי–השתייכותו  או  השתייכותו 

המשטר אשר ישרור בו - כל אלו שאלות הנוגעות לנו נגיעה ישירה מאוד.
לא כל התפתחות נוכל למנוע. יש התפתחויות שנצטרך כנראה להילחם עליהן 
אם הן תאיימנה עלינו. נצטרך להילחם נגר ביתור חלק זה וסיפוח נתחים ממנו 
למדינות שונות. נצטרך לתהות היטב היטב אם צירופו של חלק זה או אחר לאיזו 
ידי הסדר אחר אפשר למנוע.  מדינה קיימת לא יאיים עלינו בסכנה, אשר על 
נצטרך לשקול היטב היטב אם לא נבחר לנו שחלק זה יקום כמדינה נפררת, אם 
רק אפשרי הדבר מבחינת עצמו. לא נתיימר לפסוק הלכה בשביל חלק זה ולהטיל 
עליו רצוננו. נהיה שותפים עם חלק זה לעתיד לבוא, ולא נוכל להיות אדישים 
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מדינת ישראל לקשריה עם העולם הבינלאומי. גם עובדת היות ארץ זו ארץ קודש 
דבר  קדושים,  מקומות  כנסיות,  בתוכה  הימצא  דבר  הגדולות,  הדתות  לשלוש 
היותה שטח רגיש מאוד של מגע עם אומות גדולות וקטנות, רחוקות וקרובות - 
כל אלה חוברים יחד להתוות לפנינו את דרך המלך של מדיניות החוץ של מדינת 
ישראל, והיא דרך המלך אשר מוכרחה להתפלס בתווך, אשר מוכרחה לעבור בין 
סלעים גלויים ונסתרים, אשר מוכרחה להגיע למטרתה בלי פניות - לא לצד זה 

ולא לצד זה לא מתוך יחס שלילי לצד זה או לצד זה.
אנו מעריכים יותר מאשר אפשר להביע במילים פשוטות בתוך הרצאה, המתאמצת 
להיות הרצאה מדינית-מעשית, את המיפנה הכביר אשר חל במדיניותה של בריה"מ 

כלפינו, ואשר חל במעמדנו המדיני בעולם ובארץ זו כתוצאה מהמיפנה הזה.
אנו מצּווים לחתור, וממשלה זו משוכנעת שהיא חותרת בכל מאמציה הנבונים 
לפי הערכתה, להידוק קשרים חיוביים עם אותו חלק תבל הגיאוגרפי-מדיני אשר 
בריה"מ עומדת בראשו. ]אולם[ אנו לא נוכל בשום פנים לבנות את מדיניות החוץ 
על היסוד הזה כעל היסוד המכריע, כל שכן כעל יסוד המוציא, השולל, הנוגד, 

המפריע לזיקה שלנו לגורמים אחרים.
אנו יודעים להעריך - ושוב, לא קל להביע את מלוא ההערכה הזאת - מה 
הייתה בשבילנו דעת הקהל של ארה"ב. ואני מתכוון לדעת הקהל הרחבה של עשרות 
מיליונים אזרחי אמריקה, לאו דווקא למיליונים האחדים של יהודיה, שהם אחינו, 
בכל המערכה הזאת, בגורל המערכה המדינות שלנו, בכל המאבק המר והנואש עם 
משטר "הספר הלבן" ובכל פרשת ההישגים המדיניים החיוביים שלנו. ואני יודע 
היטב את כל פרשת ההיסוסים של ממשלת ארה"ב - הספקות, התקדמות ונסיגה, 
סטייה לצד זה וסטייה לצד זה. אבל אנחנו יודעים גם לערוך סך–הכל ולהתוות קו 
אחד כולל, ולראות ולסכם באיזו מידה בלתי מצויה היה מעמדנו חלש יותר כיום 
ההוא, עם כל ההגבלות שחלו עליו, עם כל הסטיות ממנו  הכולל  הקו  אילמלא 

שסטתה ממשלת ארה"ב במקרה זה ובמקרה אחר.
אנו רשאים לצפות מכל גורם מדיני גדול בעולם וגם קטן, הרוצה בטובתנו 
המורכב  כל  את  ויבין  שלנו  להסברות  היטב  שיקשיב  בטובתנו,  והמעוניין 
שבמצבנו, ויבין שמדינת ישראל לא תיבנה אלא בכוחו המאוחד של העם היהודי, 
במזרח אירופה ובמערבה, באירופה ובעבר לימים. כל גורם כזה חייב להבין עד 

כמה מורכבת העזרה שאנחנו זקוקים לה.
גם אני הייתי, אולי במידה פחותה עכשיו מחברי בן–גוריון, מוכרח לקבל עלי 
דין של הגבלות לגבי חופש הדיבור, אבל אומר ברמז: עזרה אחת חשובה, שבלעדיה 
לא היינו בשום פנים מגיעים לאותו מצב שהיגענו, נתאפשרה למעשה על ידי שני 

ייכשל  כזאת  דעתו שבמידה  על  העלה  לא  לומר,  אנסה  מאיתנו,  איש  בליבנו. 
ארגון האומות המאוחדות בהושטת עזרה לישראל, במידה שכזאת לא רק על ידי 
אי–הקמת צבא, לא רק על ידי פגיעה בארצות אחרות, ואפילו לא על ידי הצהרה 
פרץ  לנוכח  דיפלומטי.  צעד  איזה  ידי  על  יחסים,  ניתוק  ידי  על  יותר,  נמרצת 
]פער[ עצום זה בין חוסר כל עזרה מסוימת ובין כל המלחמה הזאת - אל נשכח 
אף לרגע עזרת מעצמה מסוימת13 - יצאנו מהניסיון לעת עתה כפי שיצאנו. דבר 
זה אי–אפשר שלא יהלום ]ינחית מהלומה[ את ההמונים הגדולים, שלא יפכח אותם 
משכרונם, אך הדבר פועל גם פעולה אחרת, ואפשר על יסוד זה לומר להמונים: 
"אם כאלה הם, שהם רק שבע מאות אלף והם אומה קטנה, ועל שטח קטן, והם 
יכולים כך לנצח - הרי אם נניח להם לבצע, והם יגדלו ויגברו, ויעלו אליהם 
הערבית  התעמולה  סיסמת  כיום  זוהי  גורלנו?"  יהיה  מה  יודע  מי   - מיליונים 
היעילה יותר, הארסית יותר, ואומרים הם: "אם כן, אולי חלשים אנחנו, איננו 
מזויינים כהלכה, אנחנו חיילים גרועים, עלינו להזדיין, עלינו להצטייד, עלינו 

להתאמן, סוף סוף לצידנו עשרות מיליונים, והם לעת עתה רק מאות אלפים".
וארץ  ארץ  מכל  שומעים  ואנחנו  שמסביבנו,  במחנה  שלמה  אחדות  שאין  נכון 
ניסיונות  על  ידיעות  אלינו  מגיעות  התפכחות.  של  עצות  גם  אחרים,  קולות  גם 
של התקשרות, אבל עדיין רחוקה הדרך ממטרות שלום ועלינו להיות מוכנים לכך 
שהשלום ירחק לבוא, בין אם השלום ירחק לבוא כי המלחמה עוד תתלקח, ובין אם לא 
תתלקח המלחמה, גם אם תיגמר יותר מהר מאשר חוששים כיום ובכל זאת לא יבוא 
בעקבותיה השלום - שלום מאורגן, שלום יציב - אלא אנחנו נישאר עוד לתקופה 
ארוכה מנותקים מן העולם הסובב אותנו, עם לבדד ישכון, נשענים על כוחנו, על 
קשרינו בעולם הגדול, על עזרתו של העם היהודי ועל עזרתנו לעם היהודי, על ידי 
סימון עזרה בארגון של העלייה היהודית לארץ על ידי התנועה הציונית העולמית והעם 
היהודי בעולם כולו, בעזרת המדינה להם, להשרשתם והקלטתם בארץ, עזרת מדינת 
ישראל לגולה המתדפקת על שערי הארץ מתוך נכונות בלי הרף להגיע לשלום, מתוך 

אי–אפשרות לממש את הקו של מדיניות החוץ שלנו עם העולם הסובב אותנו.
ואם רק מטעם זה, עלינו להיות ערים מאוד ורגישים למגע של מדינת ישראל 
עם העולם הגדול הסובב אותנו מקרוב. אבל אין זה הטעם היחידי. אין בידודנו 
בפינה זו כיום - והמאיים להתמיד עוד זמן רב - אין בידודנו זה הטעם היחידי 

לזיקתנו לעולם כולו.
מצבה הגיאופוליטי של הארץ הזאת בתוך התסבוכת העולמית המקיפה אותה, 
ואחרון אחרון, וזה עיקר העיקרים - דבר פיזורו של העם היהודי במיליוניו בעולם 
כולו ]כלומר, בין שני הגושים העולמיים[, קובע את חובת הרגישות המיוחדת של 

הכוונה, ככל הנראה, לבריה"מ שאיפשרה את רכש הנשק מצ'כוסלובקיה.  13
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דרכון דיפלומטי מספר אחד

סעיף ד': מתן אזרחות

השר משה שרתוק:  לידיעתכם, היום זכיתי לחתום על הדרכונים הדיפלומטים 
הראשונים. מספר אחד ומספר שניים יינתנו לדר' וייצמן ורעייתו. ממספר שלוש 
ואילך לגולדה מאירסון ולכל חברי הצירות ]במוסקבה[ היוצאים ביום א' בבוקר 
באוירון מתל אביב. הם יגיעו לפראג ומשם יפליגו דרך ורשה או דרך בוקרשט. 
גולדה  בין  לפגישה  חשיבות  אני  מייחס  כי  בוקרשט,  את  שיעברו  מעוניין  אני 
מאירסון ואנה פאוקר. גולדה מעוניינת לטוס דרך ורשה מרצונה לראות את הגטו. 
עם סידור יציאת אנשי הצירות נתברר לי, שכל מי ששייך לצירות, עד השוער 
והטבח, מקבל דרכון דיפלומטי - )השר י. גרינבוים: האם מעניקים אנו לוייצמן 
נתינות המדינה?( - זה חודשיים אני מטריד את חברי שר המשפטים על דחיפות 
קביעת חוק נתינות. ישנם כמה אנשים הנמצאים במצב שאין לעמוד בו. אבן, ביום 
הראשון למינויו, בתשובה לטלגרמה המודיעה על המינוי, ביקש דרכון ישראלי 
ואין בידי לתת לו, כי אין חוק על כך. בינתיים מופיעה בעיתונות מפעם לפעם 
הערבים:  טוענים  שני  מצד  הבריטית.  בנתינות  מחזיק  שהוא  אבן,  על  התקפה 
"מפני מה מגנים אותנו שאנו נעזרים בבריטים? אצלנו נמצא גלאב פחה ואצל 
היהודים אבא אבן, שגם הוא נתין בריטי" - )השר י. גרינבוים: איני יודע מפני 
מה לא נתן שר המשפטים דעתו על כך. הלא דומני, שהחוקה הקיימת נותנת לסדר 
את העניין. בחוק הקיים רשאי היה הנציב העליון להעניק נתינות על דעת עצמו( 
- הנציב העליון לא היה רשאי בשום פנים ואופן להעניק נתינות ארצישראלית 
למי שלא ישב בארץ שנתיים. לפי החוק הקיים קבלת אזרחות מחייבת ישיבה של 
שנתיים רצופות בארץ. אדם העוזב את הארץ יום אחד לפני השנתיים - בטלה 
זכותו לנתינות. הנציב העליון רשאי היה לצרף תקופות נפרדות של ישיבה בארץ 

לחשבון שנתיים וליתן את הדיסקרציה שלו לנתינות.

המשפטים  ושר  גרינבוים  הפנים  שר  ב"ג,  רה"מ  השתתפו  זה  בנושא  שהתנהל  בדיון 
רוזנבליט. הוצע להעניק לדר' וייצמן ולאבא אבן אזרחות ישראלית.

השר מ. שרתוק:  המצב הוא שלעת עתה אין לנו בכלל דרכונים. ישנם דרכונים 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים ד', ה'.  1

הגורמים גם יחד.14 בלי כל אחד מהם היא לא הייתה באה לעולם. וכשם שבכל שלב 
מכריע בהשתלשלות העניין שלנו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים - ההכרעות 
בלייק סכסס, ההחלטה, ההכרה במדינת ישראל בצורה זו או בצורה אחרת, משלוח 
צירים ראשונים למדינת ישראל בצורה זו או בצורה אחרת, מרצונם ובעל כורחם, 
במתכוון או שלא במתכוון, במאוחד או בהתחרות הדדית, נמצאו שני הכוחות - שני 
הקטבים האלה של הציר העולמי - שוכנים זה בצד זה והולכים צעד בצעד. כך, 
בעניין של עזרה מעשית לנו, למעשה, נצטרפו הדברים שנעשו, הדברים שנתאפשרו 

על ידי שני הגורמים האלה, כתוצאה אחת מאוחדת.
אבל לנו דרושה אחדותו של העם היהודי. אנחנו מכולו נשאב כוח לבניין המדינה, 
ואנחנו חייבים לקבל עלינו דין של הגבלות מרחיקות לכת מתוך האחריות שיש 
לנו כאן בעד כולו, בעד כל חלקי העם הזה, והוא בכל מקום, במיליוניו באמריקה, 
ובמאות  אירופה,  מזרח  ארצות  במעגל  האיומה,  ההשמדה  לאחר  גם  ובמיליוניו, 
הערבי,  במזרח  אלפיו  מאות  ובהרבה  אירופה,  ובמערב  במרכז  גם  עדיין  אלפיו 
ובמאות אלפיו בארצות האימפריה הבריטית ובמאות אלפיו באמריקה הלטינית - 

בכל מקום ליבו הולם לציון, כיום יותר מאשר בזמן מן הזמנים בכל ימי גלותו.
בכל מקום הוא רוצה להיות ניצב במערכה. הוא רוצה לעזור. בכל מקום נזדקפה 
קומתו על ידי הקמת מדינת ישראל. בכל מקום הוא פותח את עיתון הבוקר שלו 
מתוך חיפוש הפינה שבה נמסרת איזו בשורה על מדינת ישראל - מה קרה שם, 
איזו החלטה נתקבלה, מה עשתה הממשלה, צעד נבון או חלילה בלתי נבון, איך הוא 
משפיע? ועל כל מדרך כף רגל אנשים שואלים: איך זה משפיע עלי - על כבודי 

כיהודי, על עתידי, ומה זה תובע ממני, איזו אחריות זה מטיל עלי?
ההסתדרות הציונית העולמית הגיעה לימים של אחריות חדשה, של תפקיד גדול 
חדש בחיי העם היהודי - להביא לידי ביטוי את אחדות העניין ההיסטורי היסודי הזה 
של העם היהודי בבנין מדינת ישראל, בעלייה גדולה, בהתיישבות רחבה, בהנחלת 
המפעל הזה כבוד ליהודים ומעמד אחר ליהודים באשר הם שם - התפקיד להביא 
את הדבר הזה לידי ביטוי כלפי מדינת ישראל, לדאוג שהוא לא יסור מסדר יומה 
של מדינת ישראל, לדאוג שהוא ישפיע ויכריע, שהוא יכריע במדיניותה של מדינת 
ישראל, הפנימית והחיצונית כאחד, ולשאת את דבר מדינת ישראל - המוקמת, 

הנוצרת, הלוחמת, הכובשת והמנצחת - ברחבי הגולה היהודית בעולם כולו.

הכוונה לנכונות ממשלת בריה"מ לסייע לישראל להרכשת אמצעי לחימה, לרבות מטוסים,   14
באמצעות צ'כוסלובקיה, ולהסכמת ממשלת ארה"ב לרכישת נשק זה בדולרים שתרמו אזרחיה 

היהודים וגרמו באופן זה לחיזוק הגוש הסובייטי היריב.
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יצאו חברי מועצת הביטחון לאירופה. הם נמצאים  מיד עם התחלת הפגרה 
עתה באונייה "קווין אליזבת", ואבן עימהם בחברה אחת באונייה זו.

עיינתי בדבר, מה צריכים אנו לעשות אחרי הכרזת החלטה זו - לפתוח פתח? 
למרוד במועצת הביטחון? וכולי. בחרתי בדרך של שאילת שאלות כדי לפרסם 
את הדבר וכדי שיהיה לנו פתחון פה. את השאלות קראתם בעיתון ולא אחזור 

עליהן.4
קיבלתי מאבן טלגרמה קצרה להסברת המצב. הוא הודיע, שהמשלחות הסובייטית 
והצרפתית והאמריקנית הביעו רצונן, שנתמוך בשביתת נשק בירושלים. התמונה 
המתקבלת בארגון האומות היא ששני הצדדים מפירים את ההפוגה ואי–אפשר לברר 

בכל מקרה מי האשם. אבן ממשיך:

שאין  כמעשה  עצמית  הגנה  לגבי  והסתייגתי  להחלטה  כללית  תמיכה   נתתי 
ג' )המחייב  ד'(. התאמצתי לבטל סעיף  פירושו הפרת שביתת הנשק )סעיף 
לתבוע לדין ולהעניש את מפירי ההפוגה(. אבל המציעים הצהירו שאין כוונת 

הסעיף התערבות ביוריסדיקציה הפנימית, אלא הטלת חובה מוסרית.5

הודעתי, אם אינני טועה בישיבה הקודמת, על ראשית הפרץ החדש בינינו 
למתווך בשאלת העלייה. עניין זה היתה לו התפתחות. קודם כל, קיבלתי מאבן 

מניו–יורק ידיעות אלו:
גדולים  במספרים  לארץ  מגיעים  צבא  בגיל  אנשים  כי  התאונן,   המתווך 

שהמזכיר  לאחר  מודיעה:  הממשלתית  המודיעין  "לשכת  כך:  נכתב  ב–23.8.1948  ב"דבר"   4
בישיבת  שנתקבלו  ההחלטות  את  החוץ  למשרד  העביר  לי,  טריגווה  מר  או"ם,  של  הכללי 
מועצת הביטחון ב–19 לח.ז., אודה לך מאוד אם תואיל להעביר לנשיא המועצה את השאלות 

דלקמן כדי להבהיר כמה נקודות בסעיפים ד' וה'.
א( האם אין לראות בפיסקה האוסרת על צד אחד להגיב על הפרת ההפוגה של הצד השני, מעין   

עידוד למעשה תוקפנות, מאחר שהצד התוקף לא יחשוש למעשה תגובה של הצד השני?
ב( האומנם עומדת מועצת הביטחון לנקוט בעונשין נגד צד המפיר את ההפוגה בניגוד למקובל   

בעבר, שעל אף הפרות ההפוגה מצד הערבים וחבלתם במפעל המים לא הוטל עליהם כל עונש?
ג( האם מועצת הביטחון תטיל עונשים על הצד המפיר מלבד לקביעת העובדה הפשוטה, כי צד   

זה הפר הפוגה?
ד( האפשר להבין מסעיף ה', הקובע כי שום צד אינו רשאי לזכות ביתרון צבאי או מדיני על   
ידי הפרת ההפוגה , שיש בדעת מועצת הביטחון להחזיר את המצב כפי שהוא היה לפני התחלת 
ההפוגה, אם איזה שהוא שטח נכבש על ידי הצד השני על ידי הפרת ההפוגה, או שאין הסעיף 

הזה אלא גינוי הפרת הפוגה ותו לא?
ה( אם אין בדעת המועצה להכריח את הצד המפיר להחזיר את השטח שהוא כבש תוך הפרת   

הפוגה, מהם הצעדים שהצד הנפגע יכול לנקוט בהם?
אודה לך מאוד אם תמהר להשיב לי על שאלותי."  

המברק )אנגלית( מובא ב תלחמ"י 1, מס' 467.  5

דרכונים אלה  נותן  החוץ  וכו'. משרד  לקונסולים  הניתנים  דיפלומטיים למחצה 
שליח היוצא מן הארץ. הדרכונים הדיפלומטיים כתובים עברית וצרפתית.  לכל 
צורתם פחות או יותר נאה ואפשר להופיע בהם. עדיין אין עליהם סמל. כריכתם 
שחורה ועליה אותיות זהב: "מדינת ישראל". בתוך הדרכון ישנו נוסח שעיבדנו 
מתוך השוואה לפספורטים אמריקנים וצרפתים ועוד. בדרכונים דיפלומטיים לא 
כתובה הנתינות. היא מובנת מאליה. - )ראש הממשלה בן–גוריון: אני מקבל את 
הדבר שהממשלה נוטלת רשות לעצמה במקרים מסוימים להעניק נתינות לאנשים 
ולרעייתו(  אבן  ולאבא  ולרעייתו  וייצמן  לפרופסור  תעניק  הממשלה  מסוימים. 
- )השר א. קפלן: האם מוותרים פרופסור וייצמן ורעייתו ומר אבן על הנתינות 
הבריטית?( - )מר ז. שרף:2 אינם חייבים לוותר( - דבר זה תלוי גם בחוק שלנו, 

אם יהא שולל נתינות כפולה.

מחליטים: הממשלה נוטלת רשות לעצמה להנחיל נתינות לנשיא מועצת המדינה 
ולרעייתו, לנציג ישראל באו"ם ולנציגים אחרים, שייקבעו על ידי שר החוץ.

סעיף ה': סקירת שר החוץ

השר מ. שרתוק:  ודאי קראתם את החלטת מועצת הביטחון בת חמשת הסעיפים.3 
ישנם סעיפים שאין לחלוק עליהם. הקושיות מתחילות בסעיף השלישי. הסעיף 
את  ולהעניש  לדין  לתבוע  בדבר  הנוגעת  ממשלה  כל  על  חובה  מטיל  השלישי 
מפירי ההפוגה. הסעיף הרביעי אוסר על כל צד להגיב על הפרת ההפוגה בהפרת 
ההפוגה. הסעיף החמישי קובע, שהפרת ההפוגה אין בה בנותן יתרון או טובת 

הנאה לצד המפיר.
ותתפזר לפגרתה עד השבוע האחרון בספטמבר.  זו  המועצה קיבלה החלטה 
בשעה זו אין מועצת הביטחון קיימת כגוף יעיל. ישנה מזכירות האו"ם ומנגנון 

וחברים הפזורים בעולם, אולם המועצה אינה מתכנסת.
מועצת הביטחון, שלא כאורגנים אחרים של או"ם, היא מוסד היושב בקביעות. 
אין שאלה לכנס אותו. הוא מתכנס בקבע ויש לו סדר יום שוטף. אולם יש לו 
פגרה של פחות מחודש בשנה. בחודש זה נפל בגורלו של קדוגן להיות יושב ראש. 

ישיבת הראש של קדוגן היא לשבוע אחד.

זאב שרף )1984-1906(. מזכיר המחלקה המדינית של הסוה"י. מזכיר מנהלת העם 1948. לימים   2
ח"כ מטעם מפא"י ושר האוצר.

ההחלטה התקבלה ב–19.8.1948 לבקשת המתווך ברנדוט. סעיף 1: "כל צד אחראי לפעולת   3
חייליו הסדירים והבלתי סדירים". סעיף 2: "כל צד צריך להשתמש בכל האמצעים שברשותו 

למנוע פעולה שיש בה משום הפרת ההפוגה".
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המתווך  אם  אותנו.  ידחו  הביטחון  למועצת  נפנה  אנחנו  אם  הדבר:  פירוש 
יפנה, ידחו אותו.

אחר כך התחילה הפעולה כאן כפי שהזהיר אותנו אבן. בהיותי בירושלים פנה 
מוהן למשרד החוץ ולא הייתי שם. הוא ראה את דר' ליאו כהן והודיע לו בשם 
הרוזן שני דברים. אקרא את המיברק שקיבלתי מירושלים, בזמן הישיבה, מדר' 

ליאו כהן:

בצינורותינו  שנעביר  א(  דברים:  שני  הרוזן  בשם  הציע  מוהן   .23.8.1948 
למועצת הביטחון את עמדתנו המנוגדת לעמדתם בדבר פירוש תנאי ההפוגה 
הנוגע לעליית אנשים בגיל גיוס; ב( הרוזן מילא ידו לקבוע תאריך, שאחריו 
יהיה אסור לעת עתה להכניס עולים בגיל גיוס. בהתחשב עם העובדה, שכמה 
אוניות הן בדרך, מציע מוהן לקבוע זמן של עשרים שעות, שעון ישראלי, 
זה. מוהן הסביר, כמובן, אין לו כוח פיסי למנוע  בשני בספטמבר כתאריך 
עלייתם גם אחרי תאריך זה. במקרה שנעבור על האיסור, יכול הרוזן למסור 
את הדבר למועצת הביטחון כמשהו המתנגד לעיקרון ההפוגה, שלא להגדיל 
כוח צבאו של אחד הצדדים. ביקש תגובתנו לעצם העניין וגם לתאריך אם 
ראויה  תגובה  לו  נתתי  מחיפה.  חוזר  בצהריים, שעה שהוא  מחר  עד  אפשר 
לעצם העניין לפי דבריך. אגב, הוא הכחיש את סיפורו של קמחי8 שכותבים 

בז'נווה את דוח הרוזן לעצרת האומות.

עניתי לדר' ליאו כהן, שיודיע למוהן, כפי שאמרתי בשיחתנו האחרונה, שלא 
נוכל להסכים בשום פנים להפסקה בעלייה או להגבלה מספרית של איזה סוג, 
ואנו משוכנעים כי עמדתנו לא זו בלבד שאינה מפירה החלטת מועצת הביטחון 

מ–29 במאי, אלא היא מתאימה לכוונת מנסחיה.
בסוף  המועצה  בכינוס  לאיסור, אלא  לרוזן לא לקבוע תאריך  אנו מציעים 

ספטמבר נגיש לה שנינו את עמדותינו בנקודות השנויות במחלוקת.
על זה אמר מוהן, שאומנם ימסור את הדבר למתווך, אבל בטוח הוא שהמתווך 
יוכל בשום פנים להיענות למישאלותי. הרי בינתיים נכניס לארץ 20 אלף  לא 

איש. הוא מבקש שוב בשם המתווך, שאנו נפנה למועצת הביטחון.
אני רוצה להודיע לחברים, שאין לי כל כוונה לפנות למועצת הביטחון, לא 
זה. התכסיס  בעניין  יוזמה  לנקוט  אין מענייני  יושבת אלא  בלבד משום שאינה 
שלו, כנראה, להביא אותנו לפני מועצת הביטחון ואז תיפול הצעתנו. הוא חושש 

"ג'ואיש  "טריביון",  השבועונים  את  ערך  בלונדון.  ישב  שווייץ.  יליד  עיתונאי  קמחי.  ג'ון   8
אובזרבר" ו"מידל איסט רוויו".

ואין אנו מודיעים למשקיפים זמן כניסתן של אוניות לנמלים, כדי להבטיח 
לה  אין  לפי הכרטיסים לאחר מעשה  זה, הבדיקה  בנמלים. במצב  נוכחותם 
הוא מקפיד על החזקת האנשים  אין  ושוב  הואיל  ערך רב. המתווך מסביר, 
במחנות, הרי צורות אחרות של בדיקה וביקורת חשובות בהווה יותר מבעבר. 
הוא הודיע, שרואה הוא את אחוז האנשים בגיל צבא באונייה "פאן יורק"6 
בלתי נורמלי ואינו מתיישב עם משטר עלייה אזרחית סדירה. באנץ' הוסיף, 
נתנה להם כל שיירת עולים תמונה של  אילו  כי אפשר למנוע את הקושי 
בדבר  הבנה  לידי  עימהם  להגיע  יכולנו  אילו  נורמלי.  תקין,  גילים  הרכב 
האחוזים של הרכב הגילים, ייתכן שאפשר היה למנוע סכסוך בשאלת הגבלה 
מספרית מוחלטת. ייתכן, שיפנו אלינו ויציעו הסכם ג'נטלמני על יסוד אחוז 
מתקבל על הדעת בלי פגיעה בסכום הכולל הסופי של העולים. לדעתי, אם 
אפשר להגיע לעמק השווה שנוכל לסבול אותו, הריהו עדיף מהעמדת השאלה 
במועצת הביטחון. אם המתווך תופס עמדה בניגוד לאחד הצדדים, קשה מאוד 

לקוות לרוב במועצת הביטחון נגדו.7

מיברק זה יצא ב–19 באוגוסט ובו ביום שלח אבן מיברק אחר:

 יש סימנים ברורים, שאנו עומדים בפני צעד חשוב מצד המתווך לאסור, עד 
להודעה חדשה, עליית אנשים בגיל צבא בתוך שיירת העולים מחמת האחוז 
כך  על  מכתב  שיישלח  להניח,  יסוד  יש  עכשיו.  עד  צבא  גיל  של  המופלג 
לראש המטה בארץ. אני מניח, שתסרב לקבל הוראה זו ותערער לפני מועצת 
הביטחון, מתוך הסתמכות על הסעיף בהחלטת המועצה מחודש מאי, שלפי 

דעת המתווך הוא מחייב את האיסור.

הוא מוסיף במיברק שלישי:

 יש לי עכשיו הרושם ששיחת באנץ' עימי בנוגע לאנשים בגיל צבא ואפשרות של 
פשרה לא היתה כנה ובדעתם להתערב בצורה חריפה יותר. אם כן חשוב מאוד 
להכריח את המתווך לנקוט יוזמה כלפי מועצת הביטחון, ולא שאנו ננקוט יוזמה. 

המצב הקלסי של מועצת הביטחון הוא אינרציה ודחיית החלטות ולא קבלתן.

בדצמבר 1947 הפליגו יחד שתי אוניות מעפילים גדולות, "פאן יורק" )"קיבוץ גלויות"( ו"פאן   6
קרסנט" )"עצמאות"( ועליהן מעל 15,000 איש יוצאי רומניה ובולגריה. האוניות נלכדו בידי הצי 
הבריטי והופנו לקפריסין. ה"פאנים" היו אוניות המעפילים הגדולות ביותר בתולדות ההעפלה.

המברק )אנגלית( מובא ב תלחמ"י 1, מס' 469.  7
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מציע שבהסברתנו את הסיבות להחלטותינו, שהן תולדת המלחמה ותולדות הצעות 
השלום של המתווך, נדגיש שנוסיף לשמור על נאמנותנו ליסודות של החלטת 
או"ם. אם לא כן יש לחשוש למבוכה מסכנת וניסיונות מצד אויבינו )הכוונה לא 

לערבים( לנצל את הדבר נגדנו והוא עלול לתת אותותיו בעצרת הקרובה.10

קיבלנו טלגרמה שנייה מאותו יום:

 ברטלי קראם11 ראה את הנשיא לפני נסיעתו לישראל. הנשיא אמר שהוא מחכה 
לדין וחשבון מ]ג'ימס[ מקדונלד על המצב בישראל והצעתו בשאלת הכרה דה 
יורה, משום ש"ממשלת ישראל מוסיפה ונעשית שובניסטית ואימפריאליסטית, 

מתוך סטייה מתמדת מהחלטת או"ם ומתוך התנגדות לשביתת נשק".12 

אליהו אילת מוסיף, ששיחת קראם מגלה את הקשיים שנתקלים אנו בהם ב"סטייט 
בהצהרותינו  מצידנו  יצר  וכיבוש  זהירות  של  חשיבותה  מדגיש  והוא  דפרטמנט" 

הפומביות. טרומן ביקש את קראם ליתן לו דין וחשבון בחזירתו מישראל.
נתקבל עוד מברק מ–24 לחודש לסיכום המצב: 

העניינים במועצת  דרך  בניחושנו  אולי להביא בחשבון את השיקולים הבאים   יש 
הביטחון בעצרת בפריס. ראשית, אין כל סימן שיציאת הנדרסון ממחלקת המדינה 
הביאה לידי שינוי יסודי בעמדת מחלקת המדינה. לכן עלינו להתבסס על ההנחה 
שהמשלחת האמריקנית בעצרת תהיה בוודאי מושפעת מהעמדות והמשפטים הקדומים 
להשפעה  נתונה  תהיה  היא  הערבים.  לטובת  נטייה  כלל  בדרך  כלומר,  הקודמים, 

בריטית ומושפעת גם מדאגת ראשי המטה למנוע אי–שקט בעולם הערבי.
 ב( טרומן כשלעצמו אוהד כשהיה, אבל כפי שמודיעים קיים כנראה הסכם מפורש 
או בלתי מפורש בין המפלגות לא לעשות מעניין ישראל שאלה גדולה במלחמת 
מילה  נאמרה  לא  בפילדלפיה  הרפובליקנים  בוועידת  פנים,  כל  על  הבחירות. 
חשובה מצד שום אישיות פוליטית בשאלתנו. ג( דעת הקהל האמריקנית, שבדרך 
כלל היא לטובתנו, הולכת ונוטה לצרינו על ידי הפירסום הרב שניתן ל"שוביניות" 
ול"טנדנציות האגרסיביות" של ישראל. כל הצהרה שהגיעה מישראל על כלילת 
ירושלים במדינה או על תיקונים טריטוריאליים אחרים, מוגדלת בצורה מנופחת, 

המיברק )אנגלית( מובא ב תלחמ"י 1, מס' 471.  10
ברטלי קראם )1959-1900(. עו"ד אמריקאי. חבר ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לא"י.   11

ידיד הציונות. ב–1948 נתמנה יו"ר "המועצה הארצית של האמריקאים למען ה'הגנה'" 
המיברק )אנגלית( מובא ב תלחמ"י 1, מס' 472.  12

שאם הוא יפנה - גם בשבילו לא יהיו שבעה קולות. לנו אין מה לפנות. מועצת 
הביטחון אינה יושבת, העלייה נמשכת.

ירושלים,  פירוז  של  תוכנית  והציעה  אלינו  פנתה  ארה"ב  צירות  שני,  דבר 
זו הגיעה  שהציעו הערבים לוועדת שביתת הנשק הקונסולרית בירושלים. הצעה 

ל"סטייט דפרטמנט" והוא מפנה אותה לנציגותו כאן, שתשאל דעתנו עליה.9
הצעה זו בנויה על יסודות אלה: אל"ף, חזרה ל"סטטוס קוו אנטה" מבחינה 
אתנוגרפית: הערבים חוזרים למקומותיהם, היהודים חוזרים למקומותיהם, החזרת 
רכוש עד כמה שאפשר וכולי. בי"ת, קביעת שני אזורים - ברור, שהעיר העתיקה 
משולשת:  תהיה  הביקורת  הגבולות.  על  או"ם  של  משמר  כוח  הערבי.  באזור 
לצורכי  מלחמתיים  חומרים  אספקת  על  ותחול  ובינלאומית  יהודית  ערבית, 

היישוב היהודי.
אני אמרתי שאין לדבר על תוכנית זו. אנו אין לנו אלא שתי אפשרויות למנוע 
הפיכת ירושלים לעיר ערבית: או כוח בינלאומי מזוין, שמנוי וגמור עמו להילחם 
ואמריקה  בחשבון  בא  ואינו  ריאלי  אינו  זה  אנו שדבר  ויודעים   - הצורך  בשעת 
מתנגדת להשתתף בכוח מזוין, ואיש מהנציגות האמריקנית לא עירער על כך - 
או כוח יהודי מזוין בירושלים. הוספתי ואמרתי, שאנו רואים זכות לעצמנו לחזור 
ולבדוק שאלת כלילתה של ירושלים במדינת ישראל, אבל מנוי וגמור אצלנו לא 
להסכים לשום סידור שיש בו שמץ של חשש לנפילת ירושלים בידי הערבים. הואיל 
וכוח בינלאומי הוא מחוץ לפוליטיקה המעשית בשעה זו - נחזיק את הכוח הצבאי 

שלנו בירושלים ובכך ניתן ערובה לשמירת העיר.
ריאליסטית  התוכנית  את  רואים  שאינם  הודיעו,  האמריקנית  הצירות  אנשי 
מטעמים אלה ואלה. הגיעו אלינו ידיעות גם ממקורות אחרים. אקרא שני מברקים 
סודיים, שנשלחו על ידי אליהו אילת מוושינגטון. הוא מודיע שבוושינגטון מצוי 
הלך רוח לא טוב בשבילנו. ידיעות על כך מגיעות גם ממקורות אחרים. עמדתנו 
לגבי הפליטים ולגבי עניין ירושלים נראית שוביניסטית, תפיסת מרובה. אין הדבר 
מתקבל על דעתם וסבורים הם שצריך ליצור לחץ חזק כלפינו. לא ברור אימתי 
ובאיזה אופן ייעשה הדבר, אולם זה הכיוון. אמסור שני מברקים הבאים לאשר את 

ההדים, שהגיעו אלינו בעניין זה קודם לכן. מיברק זה נשלח ב–20 בחודש:

 נתברר לי בשיחה בלתי רישמית עם היועץ המשפטי של ה"סטייט דפרטמנט", כי 
החוגים הממשלתיים בוושינגטון מודאגים מאוד מסטייתנו מהחלטת כ"ט בנובמבר 
וממה שהם קוראים "התוכנית האימפריאליסטית של ממשלת ישראל". לי נראה, 
החשיבות של יחסינו עם ממשלת ארה"ב ועם הציבור מחייבת זהירות יתרה. אני 

נוסח ההצעה )אנגלית( מובא ב תלחמ"י 1, מס' 477.  9
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של ממשלת סוריה לוועידת "הצלב האדום" בשטוקהולם. ששון נזדמן עימו והיתה 
ביניהם שיחה רחבה ברוח ידידותית. בתוך השיחה אמר הסורי, שנוסע הוא לעשות 
בנו שמות מחמת עניין הפליטים. הוא דיבר על ליבו שנעשה ג'סטה ונקבל חלק 
בין  פנימייים  תהליכים  יהיו   - המצב  ישתנה  ובכך  ידועים,  סוגים  מהפליטים, 

הערבים וזה יהיה לטובת שנינו.
שוב היתה שיחה בין ששון ואחד מאנשי עבר–הירדן היושב באירופה. זהו איש 
שחשוב  נאמר  אלא  תנאים  על  בה  דובר  ולא  כללית  היתה  והשיחה  רישמי  לא 
השלום והושמעו השערות אימתי יבוא השלום וכולי. הדברים האלה ידועים לי. 
בדרך מפריס לכאן נמצא אדם מיוחד שימסור דין וחשבון. ייתכן, שאדע יותר 

פרטים לכשיבוא האיש.
לגופו של עניין, אנו יודעים - עד כמה שהדברים ניתנים לידיעה - שהלך 
הרוחות במצרים, ויש להניח גם במקומות אחרים, נוטה למלחמה ממושכת. אין 
זאת אומרת, שיש בידינו ידיעות שהם מתכוננים לפתוח בפעולות קרב, אולם 
כוונתם להמשיך באי–שלום ממושך. הם סבורים שאנו נפגעים יותר מהם מבחינה 
כלכלית. כמובן, מצרים נושאת במעמסה, אך העם אינו מרגיש ובשביל האוצר 
המצרי אין זה נטל כבד. לעומת זאת, יש בידם ידיעות שאצלנו המצב חמור מאוד 

ולא נוכל להחזיק מעמד זמן רב.
ברור לי, הואיל וזה חישובם, אסור לנו לוותר כמלוא נימה בעניין הפליטים.

זה אחד הכלים החשובים שלנו.
לעניין שביתת הנשק. נוח לנו שסיכסוכנו הגלוי עם המתווך יפרוץ בשאלת 
העלייה משיפרוץ בשאלת הפסקת ההפוגה על ידי קרבות. איני נרתע מהאשמות 
שיהיו נגדנו פה ושם, אולם שנעשה ניסיון גלוי וברור להפסיק את ההפוגה על ידי 

קרבות ונפיר החלטת מועצת הביטחון - זו האפשרות הגרועה ביותר בשבילנו.
כדאי להביא למשבר בשטח הנוח - בשטח העלייה. ואדרבה, תטיל מועצת 

הביטחון סנקציות עלינו על שהבאנו לארץ יהודים מאירופה.

מופרזת על ידי כותרות בולטות. בזמן האחרון פוחתת והולכת האבחנה בין הצהרות 
רישמיות והצהרות אצ"ל. ישנה גם ביקורת רבה מחמת הידיעות על פגיעת כוחות 
ישראל במקומות הקדושים. הדבר מזיק לנו בייחוד בחוגים הקתוליים שהם כאן 
ולשפיכת  מופרז  פירסום  למתן  מתאחדים  האויבים  הכוחות  כל  רב.  כוח  בעלי 
דמעות על מצוקת הפליטים הערבים. שלושה גורמים אלה: ה"אגרסיביות" שלנו, 
"פגיעה במקומות הקדושים" ומצוקת הפליטים הערביים, מהווים חוט השדרה של 

התעמולה הבריטית והפרו–ערבית.13

איני מעמיד את השאלה כדי לקבוע את תכסיסנו באמריקה. בעוד שבוע בערך 
יבוא אבן וייתכן שגם אילת יבוא לכמה ימים ותהיה התייעצות, ואז אביא לממשלה 

הצעות לאישור.
בימים האחרונים רוחשת העיתונות משמועות וידיעות על משא ומתן עם הערבים. 
ישנה קדחת של רדיפת סנסציות מצד העיתונות. היום בא אצלי עיתונאי אחד, שלפי 
דבריו זה שבועיים הוא מתאמץ לראות אותי. הוא ישב אצלי חצי שעה לא כדי לשאול 
שאלות ולקבל ידיעות על המצב, אלא כדי ללמדני שכבר עבר זמן מיום שהודענו 
על  להודיע  צריך  חדשה.  סנסציה  למצוא  וצריך  נתיישן  והעניין  בשלום  רצוננו  על 
תנאי שלום או דבר אחר ש"יתפוצץ" ולא להניח יוזמת הפירסומת לצד שכנגד. עד 
כמה שהסברתי לו, שעניין הושטת היד לשלום היתה לו תוצאה טובה, אבל לא לשם 
כך עשינו את הדבר - אין אנו עושים פעולות וקובעים עמדות לשם פרסומת - לא 

יכולתי להזיזו מדעתו.
לגופו של עניין, אמרתי בנאומי בוועד הפועל הציוני שאומנם ישנה חזית ערבית 
מאוחדת, אולם מאחוריה התלבטות מרובה ובירורי תשובה, והגיעו אלינו ידיעות על 
ניסיונות להתקשר עימנו. הדבר נתפרסם באחד העיתונים, לאושרי הרב ב"פלסטיין 

פוסט", בצורה כאילו אמרתי שיש מגע בינינו והערבים. אני לא אמרתי זאת.
הואיל וכמה יודעים שששון נמצא בפריס, פנו בשאלות למשרד החוץ. אני צריך 
נזהרו בתשובתם.  או שניים מאנשי משרד החוץ שנשאלו בעניין לא  להודות שאחד 
אחד מהם אמר, שהשיחות אינן חשובות ואינן מכריעות. דרך אגב אישר, שיש שיחות 
ישראל  החוץ של  ידיעה מדהימה, ששר  בעיתונות  הופיעה  הבוקר  נתגלגל.  והעניין 
הודיע שהתחילו שיחות שלום עם הערבים באחת ממדינות אירופה. ידיעה זו מסתמכת 
על רדיו ניו–יורק. פירסמתי הכחשה נמרצת. אמרתי שהודעה זו בדויה מראשיתה 
ועד סופה. אין אמת בידיעה על שיחות שלום. האמת היא שעבר דרך פריס שליח 

פה  תירגם  אילת  מברקי  כל  שאת  מ"ש,   .479 מס'   ,1 ב תלחמ"י  מובא  )אנגלית(  המיברק   13
במאולתר, לא קרא בישיבה את חציו השני של מברק זה, שעניינו החרפת יחסי ארה"ב-בריה"מ 

והמלצות לפעולה לקראת עצרת או"ם העומדת להתקיים בפריס.
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שאף על פי שיש להם לא סמכות בלבד, אלא הוראה לתת אולטימטום - אין הם 
מעוניינים בכך ורוצים למצוא פתח לא להזדקק לאולטימטום, וסבורים שמתקבלת 
על הדעת מיכסת עלייה נורמלית. אומנם הם מבינים, שנסרב לראות את ]מכסת[ 
העלייה בימי המנדט נורמלית. על כל פנים, הם רואים את העובדה, שנכנסו לארץ 

בתקופת ההפוגה שלושת אלפים איש בגיל צבא, לא נורמלית.
על זאת עניתי, שלדעתי תתנהל העלייה לפי הצרכים והיכולת שלנו. מטרת 
מדיניותנו לאפשר עלייה. המדינה תעלה עולים לפי תוכנית שתיקבע על ידה, 
לנו  הציעו  הם  נורמלית".  "בלתי  או  נורמלית"  "עלייה  של  מושג  אצלנו  ואין 
להתאפק ולתאם צעדינו. אמרתי, שלא נשנה מהתוכנית. שאלו אם מוכן אני לומר 
להם מהי העלייה שאנו מחכים לה בשבועיים הבאים. אמרתי שאין זה סוד ואין 
אנו עושים מעשינו במחשכים. טילפנתי למשרד העלייה וביקשתי את המספרים 
המדויקים. למחרת קיבלתים. במשך ששת הימים הקרובים עמדו להגיע עולים 
בחמש-שש אוניות. המדובר היה באוניות שבדרך והן עמדו להביא 3,700 איש, 
מהם 1,400 בגיל צבא. הואיל ושאלו על השבועיים הבאים, שאלתי את משרד 
על  בהם  שהמדובר  אלה,  ימים  חמשת  שלאחר  הימים  עשרת  לגבי  מה  העלייה 
יכולים לומר באופן ברור,  הייתה שאינם  הפלגות שעדיין לא בוצעו. התשובה 
בגיל   1,250-1,200 בהם   ,5,000 של  המספר  את  לי  נתנו  אומדנה  בדרך  אבל 
צבא. שאלתי: מניין ירידה ניכרת באחוז העולים בגיל צבא? ענו לי, כי המקור 
דלל ומעלים משפחות. את המספרים האלה מסרתי לנציגי המתווך, והם אמרו 
שהמספר גבוה מאוד - בכמה ימים מוסיפים אנו 1,400 איש בגיל צבא. ואף על 

פי כן עד היום לא קיבלתי מהם אולטימטום.
העיתונות ששה להכריז על אולטימטום. הייתי מוכן לצאת בפרסום "מפוצץ", 

אלא להילחם בטחנות רוח לא כדאי.
לבסוף היו להם כמה שיחות עם משרד החוץ ]של ארה"ב[ והמצב הוא כזה: אם 
אמסור להם הודעת בכתב, או אפילו בעל פה - רישמית במקצת - על מספרים 
אלה ואוסיף פסוק שחלה ירידה באחוז הגברים בגיל צבא, ייתכן שדבר זה ישמש 
להם פתחון פה. יאמרו: אם חלה ירידה באחוז, מפני מה יתנו לנו אולטימטום? 

בכך יידחה האולטימטום.
יהיה בהן  ותצאנה האוניות הראשונות -  אם תיפתח דרך לעלייה מרומניה 
אחוז גבוה של גברים בגיל צבא ושוב יעשו רעש. אולם בינתיים דוחים אנו את 

הדבר לשבועיים.
כן שלא על דעת הממשלה.  ולא רציתי לעשות  זו,  אני מציע ללכת בדרך 
הצעתי היא לא לזוז מעמדתנו ולא לשנות כמלוא נימה בתוכנית הקיימת בפועל, 

ולהסב את הדבר שיהיה מכוון לדחיית האולטימטום.
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לא נסבול פגיעתה של ההפוגה בעלייה

סעיף ב': עליית גברים בגיל צבא

השר מ. שרתוק:  עלי להביא לפניכם עניין דחוף - עניין עליית גברים בגיל צבא.
מסרתי על מצב העניינים בישיבה האחרונה, שהתקיימה ביום ד' ]25.8.1948[. 
מהמתווך  הוראה  שקיבלו  והודיעו  האו"ם  של  המתווך  נציגי  אצלי  באו  למחר 
להודיע לי, שאם אין אנו מוכנים להפסיק לפי שעה עלייתם של גברים בגיל 
צבא, כלומר עד שיתברר העניין, המתווך יראה עצמו אנוס לקבוע זמן, ובעצם 
נתן להם סמכות לקבוע זמן ולהודיע לנו, שמזמן זה ואילך עליית אנשים בגיל 

צבא אסורה עד לבירור העניין.
אין להם, כמובן, הכוח למנוע עלייה. אולם אם לא נתחשב באזהרה זו, יודיע 

למועצת הביטחון שלא צייתנו לו ולדעתו הרי זו הפרת ההפוגה.
הודעתי, שלא נסכים לשום שינוי בתקופת ההפוגה. במידה שההפוגה חלה על 
הארצות האחרות - הריהי חלה גם על הארץ וזו ארץ של עלייה. העלייה אינה 

פוגעת בהפוגה ולא נסבול פגיעתה של ההפוגה בעלייה.
היה דין ודברים על הבאת הדבר למועצת הביטחון. היה ניסיון להציע לנו לפנות 
למועצת הביטחון וסירבנו. בכך הייתה הודאה מצידם, שספק אם יהיה רוב למתווך, 
אולם, אל"ף, אם יביא המתווך את הדבר למועצת הביטחון, יהא עליו לאמץ כל 
קולות,  רוב של שבעה  ישיג  בי"ת, אם  קולות.  רוב של שבעה  כדי להשיג  כוחו 
תהא זו החלטת מועצת הביטחון ותטיל חובה על כל המדינות, ופירוש הדבר איסור 
יציאת גברים בגיל צבא מכל המדינות. הם סבורים, שבכך יותר משנפסיד עכשיו 
אם נסכים להפסקה - אחר כך יתחדש זרם של עליית גברים בגיל צבא לארץ. על 
כל פנים, יש כאן עניין של שתי אפשרויות: 1( איסור מוחלט של עליית גברים 
בגיל צבא. 2( איסור זמני. הנקודה העקרונית היא אם בכלל מסכימים אנו להתווכח. 

אמרתי, שאנו מוכנים להיכנס לסיכון זה ובמועצת הביטחון נטען שהדין עימנו.
הנחתי הייתה, שקודם כל יש לפנינו חודש שאין בו ישיבות של מועצת הביטחון. 
לאחר חודש נבחן שוב את המצב ונראה אם המתווך יביא את הדבר למועצת הביטחון. 
לכשיביאו למועצת הביטחון, נבחן שוב את המצב, ואם נראה שעלולים אנו להפסיד 
באי–ויתור - אולי נוותר. על כל פנים, לעת עתה לא נסוגותי כמלוא נימה מהעמדה. 
הם ניסו בכמה דרכים וראיתי שאין להם חשק להזדקק לאולטימטום. הם אמרו, 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ב'.  1
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הוקרה לממשלת ברית המועצות

הדיון בהצעות המדיניות

הוצעה  החלטות,  קבלת  של  הסיום  בשלב  הוהפ"צ,  של  המדינית  הוועדה  בישיבת 
וביניהן שתי  ניכר של מדינות  החלטה המביעה "שביעת רצון עמוקה מהכרת מספר 
הפועל  ב"הוועד  ומסיימת  ישראל",  במדינת  ובריה"מ,  ארה"ב  האדירות,  המעצמות 

מצפה, שההכרה 'דה פקטו' של ארה"ב תיהפך להכרה 'דה יורה'". מ"ש הגיב:

משה שרתוק:  אני סבור, שנקודה אחת שבאה כאן לידי ביטוי באופן סתום ובמקצת 
ידי  על  לומר  רוצה  מה שאני  אני אבטא את  במפורש.  לה שתיאמר  רצוי  עקיף, 
הצעת תיקון. התיקון הוא בפסוק האחרון, המתחיל במילים "הוועד הפועל מצפה". 
אני מציע שייאמר: "הוועד הפועל מביע את קורת רוחו מההכרה המלאה שהכירה 
בריה"מ בישראל ומצפה שההכרה 'דה פקטו' של ארה"ב תיהפך במהרה להכרה 'דה 
יורה'. יש ברכה לכל הארצות שהכירו בצורה זו או אחרת במדינת ישראל. פירושו 
של דבר, שכמה מהן הכירו הכרה מלאה. אבל במקום שמזכירים את ממשלת ארה"ב 
ביחס להכרה 'דה פקטו', לאחר שקודם ציינו את שתי המעצמות כצמודות יחד, כאן 
המקום להביע במפורש הוקרה לממשלה האדירה ועל ידי כך לדרבן את ממשלת 

ארה"ב להשתוות עם ממשלת בריה"מ. הצעת מ"ש התקבלה.

עוד קראה הצעת ההחלטה: "לעם האנגלי להרים את קול מצפונו נגד המדיניות העויינת של 
ממשלת אנגליה כלפי מדינת ישראל והציונות, העומדת בניגוד משווע למסורת הידידות 
לעם היהודי שלפיה נהגה בריטניה הגדולה במשך מאות בשנים". חבר מפ"ם משה ארם 

הציע להחליף את המילים "נהגה בריטניה הגדולה" ב"נהג העם הבריטי". מ"ש הגיב:

משה שרתוק:  אני סבור שדיוק זה מיותר כאן. הייתה מסורת של בריטניה הגדולה 
בתור מדינה. זה היה בימי כמה וכמה ממשלות. זה התבטא בהגנה על קהילות 
ידי  על  התבטא  זה  ממשלות.  פעולת  ידי  על  שונים  במקומות  נידחות  יהודיות 
מעמדה המסורתי של הקונסוליה הבריטית בירושלים לפני מאה שנים, וזאת הייתה 
עמדה של מוסד ממשלתי. זה התבטא על ידי "הצהרת בלפור", שהיא אקט שנעשה 
על ידי הממשלה. הואיל ולא אמרו ]בנוסח ההחלטה[ "ממשלות בריטיות", אלא 

מתוך פרוטוקול ישיבת י"ג של הוועד הפועל הציוני - דיון בהצעות הוועדה המדינית.  1

לאחר דיון קצר:

השר מ. שרתוק:  אני מציע שבמכתב ייאמר, שהמפקחים יקחו לתשומת ליבם 
שבימים אלה תחול ירידה מסוימת באחוז העולים בגיל הצבא. תחילה ייאמר, שאין 
עובדה  תהיה  וזו  שברשותנו  המספרים  על  אצביע  כך  ואחר  במספרים  קביעות 

המאשרת את אי–קביעות המספרים. 

לקבוע  החוץ  שר  המתוקנת של  ההצעה  לאשר  קולות   1 נגד  ב–7  מחליטים: 
בתשובתו למתווך זכות המדינה לשליטה בעלייה ללא סייג ולציין העובדה של 

שינוי באחוז בני גיל הגיוס בתקופה הקרובה.
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המדינה וההסתדרות הציונית - חלוקת כוחות חדשה

עם נעילת המושב

משה שרתוק:  חברים! לא נעניתי לפקודתו של היושב ראש כדי לומר פה מילים 
מאיתנו  אחדים   - מההנהלה2  היוצאים  אלה   - ואני  חברי  כי  אם  פרידה,  של 
מסיימים תקופה של 15 שנה בשירות הישיר של ההסתדרות הציונית העולמית,3 
ומסיימים פרשה של הופעה למסירת דוח ולשמיעת ביקורת בפני הוועד הפועל 

הציוני מבחינת אחריותם הישירה והרישמית.
אינני אומר דברי פרידה, מפני שאיננו נפרדים מהתנועה הציונית. אנחנו, 
ואיתנו התנועה כולה, עוברים לשלב חדש של פעולה ציונית ולהסדר חדש של 

יחסים פנימיים בקרב התנועה הציונית.
המושב הזה של הוועד הפועל, המושב הממושך, הקשה והמייגע הזה, המסמן 
חבלי   - אחת  פורעניות.  בשתי  לקה  בחיינו,  שחל  הגדול  המעבר  את  והמסמל 
המעבר ממשטר למשטר, מתנועה ציונית שהיתה לנו חזות הכל בתחומי ההסתדרות 
הציונית העולמית - לתנועה שעלתה עכשיו לשלב חדש והבעיה החדשה של קיום 
לחלוקת  ההסתגלות  חבלי  היתה  השנייה  הפורענות  בארץ.  העצמאית  מדינתנו 

כוחות חדשה בתוכנו.4
אני בטוח, כי במידה שנתקדם בדרכנו והמושב הזה יתרחק לתוך העבר, הקושי 
והלבטים שכולנו התעֵנינו בהם במשך הימים האלה, ילכו וייטשטשו בזיכרוננו ומה 
שיישאר תהיינה התוצאות. והתוצאות הן שאנחנו כהסתדרות ציונית, מבחינת שותפות 
האחריות ומבחינת ההשתתפות הפעילה בהנהגת העניינים, יוצאים מן המושב הזה 
מאוחדים הרבה יותר משנכנסנו לתוכו, וזה על אף כל המרירות, הקושי והסבך אשר 

השגת התוצאה הגדולה הזאת היתה מלווה בהם עד הרגע האחרון ועד בכלל.
העובדה, שבפעם הראשונה בתקופה שאנחנו בני הדור הזה עדים לה, קמה 
הנהגה ציונית אשר כל חלקי התנועה בלי יוצא מהכלל משתתפים בה ושותפים 

מתוך הפרוטוקול. מושב הוהפ"צ ננעל ב–2.9.1984 בלילה.  1
כדי לכהן כשרים בממשלה הזמנית.  2

מ"ש החל את עבודתו בסוה"י ב–1931 עם מינויו לעוזרו של חיים ארלוזורוב, שנבחר לכהן   3
כמנהל המחלקה המדינית של הסוה"י. ב–1933, אחרי רצח ארלוזורוב, נבחר לכהן תחתיו ומאז 

היה חבר ההנהלה הציונית. 
הישיבות האחרונות של מושב הוהפ"צ עמדו בסימן משברים סביב בחירת ההנהלה הציונית.  4

"ממשלת בריטניה הגדולה", זה כולל גם את העם וגם את הממשלות. אין כל טעם 
לקפח את הממשלות של ימים עברו. התיקון התקבל.

לגבי הצעת ההחלטה בנושא יחסי העם היהודי ועמי ערב, שקראה לכינון שלום ויחסי 
בשם  שונה  נוסח  מפ"ם,  מטעם  הוהפ"צ  חבר  פראי,  אליעזר  הציע  פעולה,  שיתוף 

מפלגתו. מ"ש הגיב:

שני  בין  להבחין  יש  המאוחדת  הפועלים  מפלגת  הזה של  בתיקון  משה שרתוק:  
יסודות. יש יסוד אחד, שאני כשלעצמי אינני רואה כל טעם להתנגד לו, ועד כמה 
שאני מכיר את הלך הרוחות בקרב הוועד הפועל, אני סבור כי הוועד הפועל כולו 
יכול לקבל אותו. זה היסוד הבא לידי ביטוי בפסוק הראשון וגם בפסוק השני עד 
עמדת  את  הולם  איננו  אשר  הזה,  בתיקון  אחר  יסוד  גם  יש  אבל,  אמצעיתו.2 
הממשלה הזמנית ומועצת המדינה כיום הזה ואשר, על כל פנים, נדמה לי כי אין 
מעניינו של הוועד הפועל הציוני לקבוע בו מסמרות. אני רוצה עוד הפעם לדייק 
ולומר: אני סבור כי איננו הולם את עמדת הממשלה הזמנית, ויש בזה אולי מקום 
לויכוח. על כל פנים, אני מוסיף שלא מעניינו של הוועד הפועל הציוני לנקוט 

עמדה בשאלות האלו, ואני רוצה לפרש לאלו נקודות כוונת הדברים.
פה נאמר: "לערבים שוחרי השלום, לאלה שנשארו בתחומי השלטון היהודי 
ולאלה שיחזרו עם בוא השלום".3 פה נחרץ למפרע דבר חזירתם של הערבים עם 
בוא השלום. הדבר הזה, לעת עתה, בגילוי דעת של הממשלה הזמנית, לא נחרץ. 
לא נחרץ גם להיפך - לא נאמר כי שום ערבי לא יחזור. אבל נאמר, ונחזר ונאמר, 
כי השאלה הזאת צריכה להישאר פתוחה עד בוא השלום ועד אשר יתקיימו דיונים 
בבעיות השלום לכל רוחבן. על ידי האמירה "ולאלה שיחזרו", יש כאן קביעת 
מסמרות שיחזרו ערבים. אני סבור, כי אין זה הולם את המצב, ועל כל פנים, אין 

זה מסמכותו של הוועד הפועל הציוני לאמור זאת.
פה נאמר: "התנועה הציונית מקדמת בברכה ומעודדת את כל אותם החוגים 
"על  המכריעות:  המילים  באות  וכאן   - עמם"  בתוך  הלוחמים  הערבים,  בקרב 
הקמת מדינה ערבית עצמאית בחלק של ארץ–ישראל, בהתאם להחלטת האומות 
המאוחדות, בברית כלכלית עם מדינת ישראל". כאן, מבלי שייאמר הדבר במפורש, 
אבל הדבר משתמע באופן שאיננו מניח מקום לכל פירוש אחר - כאן נחרץ מראש 
עניין הגבולות. אין שום פירוש מדיני מסקני, עיקבי אחר, לנוסחה הזאת אם ֶנאמר: 

"בחלק של ארץ–ישראל, בהתאם להחלטת האומות המאוחדות".

פסוקים אלה כללו פנייה לעם הערבי לכינון שלום ופעולה משותפת בפיתוח הארץ.  2
פסוק זה הסתיים ב"מובטחות כל הזכויות האזרחיות הלאומיות בהתאם לחוקי המדינה".  3
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עם פרישה אין פשרה

סעיף ג: העברת החינוך לממשלה.

השרים  ועדת  החינוך.  מערכת  לניהול  אחראי  שיהיה  הגוף  בקביעת  דנה  הממשלה 
שהוקמה לצורך זה המליצה לאחר ויכוח בין מי שטענו כי על הוועד הלאומי להמשיך 
את  כי  המדינה,  בידי  המערכת  לניהול  שטענו  מי  ובין  המערכת,  את  ולתקצב  לנהל 
מערכת החינוך צריכה לנהל המדינה. שר האוצר א. קפלן עמד על מצוקתה הכספית 
של המדינה והביע ספק ביכולתה לעמוד במימון המערכת. ניהול מערכת החינוך בידי 
המדינה, הבהיר, ימנע השתתפות ההסתדרות הציונית במימון מוסדות החינוך השונים, 

ולפיכך הציע לשקול אפשרות שכלפי חוץ לא תהיה המדינה בלבד אחראית למערכת.

השר מ. שרתוק:  אני ער עד מאוד לצד של השאלה, שעליו עמד בייחוד שר 
האוצר, ורואה את ההיגיון הרב שבגישתו. אבל חוששני שגם הוא לא מיצה את כל 

המשמעות הנובעת מעמדתו ולא חשב עד הסוף.
אני רוצה לגשת לשאלה מבחינה אחת מסוימת - בחינת אחריותנו לחינוך 
הערבי. בשום פנים אי–אפשר לכפור בהנחה, כי המדינה אחראית לחינוך הערבי 
מבחינת האחריות הכוללת, כמו שאי אפשר לכפור שהמדינה אחראית לחינוך בכלל 
מבחינת האחריות הכוללת, כמו שאי–אפשר לכפור בהנחה, שהמדינה אחראית 
לכל דבר הנוגע לחיי אזרחיה. אולם יש כאן הבדל. לגבי החיים היהודיים יש לנו 
מסורת אבטונומיה של חינוך בדמות הוועד הלאומי. דבר זה עלול לפשוט צורה 
נפסלה לשימוש. אפשר להקים מסגרת חדשה  צורה. המסורת הקודמת  וללבוש 
ויכולה המדינה לומר שכאן נהגה חילופי סמכות. היא הניחה  באותה מתכונת, 
סמכותה למוסד ידוע, שהוא מנהל את ענייני החינוך במסגרת היישוב העברי. אין 

היא מסתלקת, נניח, מאחריות הפיקוח על החינוך, אבל יש לו נושא.
הערבי  החינוך  עם  נתנהג  אם  אומרת,  זאת  הערבי?  החינוך  על  יהיה  מה 
נפרד  מוסד  להקים  חובתנו  הרי  העברי,  החינוך  עם  מתנהגים  שאנו  במידה 
בציבוריות הערבית והוא ייקח על עצמו אבטונומית את הדאגה לחינוך הערבי. 
כשם שהמדינה תיתן סכום מסוים לחינוך העברי, כך תיתן לקיבוץ הערבי. מה 
מוסד החינוך העברי רשאי לקבל הכנסות מבחוץ, אף מוסד החינוך הערבי כן. 
אבל איך יהיה הדבר למעשה בהווה ולא בעתיד הרחוק? היישוב הערבי מוכן לכך 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים ג', ה'.  1

בה לאחריות אחת, היא ברכה אשר הקמת המדינה הביאה לתוך חיינו.5 הקמת 
המדינה הגבירה את האחדות וחיזקה את הזיקה ההדדית ופיתחה את חוש האחריות 
בתוכנו. היא הנחילה הרגשה חדשה של אחדות לכל העם היהודי. היא נתנה תוכן 
חדש לחיים היהודיים ברחבי תבל. היא התבטאה גם באחדות הזאת שהושגה לאחר 

כל החבלים והלבטים הקשים.
בפני ההסתדרות הציונית מתייצבים תפקידים כבירים של מאבק ושל הגשמה. 
היהודית  העצמאות  רקע  על  הציונית  ההסתדרות  תבצע  האלה  התפקידים  את 
בארץ - מסביב לעצמאות הזאת, למען העצמאות הזאת. המכשיר הגדול אשר 
חישל תיאודור הרצל כאשר כינס את הקונגרס הציוני הראשון, אשר בו פעלנו, 
אשר בעזרתו יצרנו, בנינו ונלחמנו במשך כל עשרות השנים האלה, הביא אותנו 

לידי יצירת מכשיר חדש, ואנו מצווים לחלק את כוחותינו.
המכשיר החדש לא בא במקום המכשיר הישן. הוא בא נוסף למכשיר הישן. 
המכשיר הקודם לא רק שכוחו איתו, אלא שצריך להוסיף לו כוח רב למען ימלא 
אח שליחותו לביצורו של המכשיר החדש. אנו חייבים לחלק את כוחותינו לפי 
שני המכשירים האלה. אבל העבודה שאנחנו נעשה מהיום ואילך היא עבודה הרבה 

יותר גדולה מזו שעשינו, והיא תהיה עבודה הרבה יותר מאוחדת מזו שעשינו.
החדשה  זו שהאחדות  בהרגשה  הזה,  המושב  בסיום  כאן,  שניפרד  רצון  ויהי 
שנתברכנו בה, שהאחריות החדשה שהוטלה עלינו, שההרגשה הזאת תעמוד עלינו 
לבער מתוכנו את הסיגים האחרונים של אי–אמון הדדי, של חשד הדדי - לבער 
אותם לא רק מתוך קירוב לבבות, אלא מתוך הוכחה בפועל ממש של ניקיון כפינו 

וטוהר ליבנו ומסירותנו המאוחדת למשאת הנפש האחת של האומה.

ב–1935,  ז'בוטינסקי  זאב  שהקים  החדשה,  הציונית  ההסתדרות  הצה"ר,  לחזרת  הכוונה   5
להסתדרות הציונית העולמית בקונגרס הציוני ה–22, שהתכנס ב–1946, בנימוק שזו קיבלה 

עקרונית את הדרישה הפומבית להקמת מדינה יהודית.
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לצבא ההגנה בצורת יחידות מיוחדות על התקן שלהן ועל נשקן; יחידות אלה מהוות 
שקיים  זמן  כל  אחרים;  למקומות  להעבירן  ואסור  ירושלים  של  המצב  מחיל  חלק 
שלטון יהודי בירושלים הם שומרים על סידור זה ונשבעים אמונים למדינת ישראל; 
ברגע שהשלטון שלנו עוזב את ירושלים הם חופשם בפעולתם". נציגי לח"י עמדו על 
עקרונות זהים. השר גרינבוים צידד בהסדר זה, ובציינו כי כל חברי הוועדה האחרים 
שללו אותו פה אחד, הביע דעתו כי אם גישתו-הוא לא תתקבל, יהיה צורך לפרק את 
אצ"ל ולח"י בירושלים בכוח הזרוע ופירושו של דבר שפך דם כבפרשת "אלטלנה". הוא, 
גרינבוים, לא יוכל להמשיך לשאת באחריות - כלומר לשרת בממשלה - אם עמדתו 
תישלל. לאחר דין ודברים קצר הוחלט ברוב של 2:6 לא לקבל החלטה לאלתר וברוב 

של 5:6 להמשיך את הבירור. 

אנו  והמתן.  המשא  את  להפסיק  צריך  כל  שקודם  סבור,  אני  מ. שרתוק:   השר 
צריכים להחליט מה נעשה, אבל שוב אין מקום למשא ומתן. בהנחה, שדעת מר 
גרינבוים לא תתקבל ותתקבל דעה הפוכה, המשך המשא ומתן - בכל היושר שבו, 
אבל גם בכל אותה הרוח שבו - מוסיף על הקושי בהגשמת ההחלטה. היות וברור 
שדעת מר גרינבוים, על כל פנים, לא תתקבל, לא יהיה רוב בעד דעה זו. אני סבור 

שאין כל טעם להוסיף בידינו מכשולים ומעצורים לדעה העלולה להתקבל.
השאלה אינה שאלת ירושלים, אף על פי שהיא נוגעת כמובן מאוד לירושלים. 
השאלה היא שאלת מדינת ישראל, שאלת מעמדה של המדינה, שאלת עתידה של 

המדינה, אם היא מדינה או לא מדינה. זו כל השאלה.
מדינה זו החליטה לעשות פעולה מסוימת לגבי ירושלים. מחר תחליט לעשות 
פעולה מסוימת בעניין אחר, או להסתלק מפעולה מסוימת - כל ההחלטות האלה 
תחליט כמדינה על דעת המוסדות העומדים בראשה ועל מנת שההחלטות תבוצענה. 
החלטות המדינה מחייבות קודם כל אותה גופה. היא צריכה לבצע את החלטותיה. 
והשאלה היא כושר המדינה לבצע החלטותיה וזכותה המוסרית בכלל לקבל החלטות, 

כלומר זכותה המוסרית להיות מדינה. זו השאלה העומדת על הפרק.
בה  להילחם  צריך  פרישה  יש  ואם  אסורה,  הפרישה  הרי  הגישה,  זוהי  ואם 
ולעקור אותה מן השורש. כמובן, לשם עקירת הפרישה אין מצווה לירות, ואם 
אפשר למנוע פרישה על ידי שיכנוע - מצווה לעשות כן. ומצווה כפולה ומכופלת 
למצות כל אפשרויות השיכנוע - אבל לשם מניעת הפרישה, לא לשם מטרה 

אחרת. אין המדינה מתפשרת עם פרישה. עם פרישה אין פשרה.
עניין ירושלים עומד כאן לא לגופו, אלא כהדגמה לעניין הפרישה. מה פירוש 
הדברים שהם אומרים לנו: "אם לא תוותרו על ירושלים - נילחם איתכם שכם 
הם,  מי  ָׂשָמם?  מי  לבדנו".  נילחם   - ירושלים  על  תוותרו  אם  הסוף.  עד  אחד 

ואנו מוכנים להסגיר את החינוך הערבי לידי כל גוף וכל כיתה? נניח, שישתלטו 
עליו הקומוניסטים - וכי יכולים אנו לקבל עלינו אחריות לשלטון הקומוניסטים 

על החינוך הערבי?
דאגתי הראשונה בעניין זה - מה יאמרו בשכם, ברמאללה, בדמשק, בקהיר, 
בחיפה וביפו? מה יאמר רוב הציבור, שבמובן הציבורי הוא עכשיו המון אמורפי, 
קבוצה  ישנה  ובתוכו  משלו  ומושגים  רצון  לו  יש  זה  המון  אולם  מאורגן,  לא 
קטנה,2 שהיא תקיפה ומאורגנת ובעלת מרץ ויכולת להשתלט. או להיפך, יסודות 
תהיה  ישראל  מדינת  אז?  יהיה  מה   - הערבי  החינוך  על  ישתלטו  מּופתאיים 
אחראית לחינוך העברי בלבד? יחזור עניין ממשלת פלשתינה א"י: נסתבך במצב 

בלתי הגיוני שאין מוצא ממנו.3
אין לנו ברירה אלא להודות באחריותנו ולטכס עצה, שלא נפסיד את תמיכת 
ההסתדרות הציונית ולא להיפך, כפי שהתבטא שר האוצר. אם תהיה שביתה - תהיה 
כלפי המדינה. בשביתת מורים יפנו גם המורים וגם ההורים אל המדינה. הרי בימי 
ממשלת המנדט היינו מנצלים את השביתות ללחץ על הממשלה. אולם אז היה חיץ 
עצום בינינו לממשלה. עכשיו אין פרץ והשביתה תופנה כלפי הממשלה ולא נוכל 
המאמרים  את  ונקרא  ימים   3-2 במשך  שביתה  תהיה  ודאי  מהאחריות.  להסתלק 
בעיתונות, כדי שנתפכח מהמצב. מוטב לראות את הנולד ולהסיק את המסקנות עד 
הסוף. לדעתי, אנו יכולים לטכס עצה בעניין התמיכה. ישנה דרך אחת - ייאמר 
במפורש, הואיל ועם ישראל מכלכל את העלייה לארץ–ישראל וארץ זו היא ארץ 
עלייה, וחלק גדול מההורים הם עולים והילדים ילדי עולים, הרי עם ישראל תורם 
תרומה לחינוך העולים. זה הסבר אחד. גם לגבי קליטת עולים תהיה שותפות ידועה 
עם ההסתדרות הציונית, ולכן יש מקום לשותפות גם בחינוך. איני נשבע על הדרך 

הזאת. ייתכן שיש דרכים אחרות. אולם אנו יכולים למצוא דרך.

סעיף ה: סיכום ועדת השבעה

השר גרינבוים, יו"ר ועדת השבעה, מסר דוח מפורט על המשא ומתן שניהל עם נציגי 
שני הארגונים הפורשים, אצ"ל ולח"י, בירושלים. נציגי אצ"ל טענו, כי ברצונם להישאר 
חופשיים לפעול בירושלים למקרה שבלית ברירה תיאלץ הממשלה לוותר על שליטתה 
בעיר ועל סיפוחה למדינת ישראל. לפיכך הגיע איתם לסיכום כלהלן: "הם מצטרפים 

המפלגה הקומוניסטית.  2
בעוד שבתקופת המנדט הבריטי ניהל היישוב היהודי מערכת חינוך אוטונומית ונשא בעיקר   3
החינוך  ומחלקת  הערבי,  היישוב  במסגרת  מקבילה  אוטונומית  מערכת  קמה  לא  מימונה, 
הממשלתית היא שנשאה בעול זה. מכאן נבעו אי–הסכמות וחיכוכים בתחום שיעורי התמיכה 

הממשלתית במערכת החינוך היהודית.
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אני בטוח, שאילו ידעו שבעניין זה מדינת ישראל עומדת כחומה בצורה, לא היה 
עולה על דעתם לעמוד בפני החלטה - )רה"מ ד. בן–גוריון: אף עכשיו לא יעמדו 
כאן,  לומר  כברנשטיין  לי  יקר  חבר  של  המוסרית  זכותו  שולל  איני   - בכוח( 
יוכל להמשיך.5 איני אומר  והוא לא  ייתכן  וכזאת,  שאם תתקבל החלטה כזאת 
אלא זו: העובדה, שחבר כברנשטיין יכול לומר בממשלה דברים כאלה, מעידה 
שהוא יודע הלך רוח של חבריו, והלך רוח זה אינו בגדר סוד. חבריו יושבים בכל 
מיני מוסדות, בעיריית תל אביב ובהתאחדות בעלי התעשייה ובמקומות אחרים 
אלה,6  ואנשים  בציבור.  ידועים  הדברים  בעיתונות.  וכתבות  מאמרים  וכותבים 

היודעים על קיום גוף כזה, מרמזת להם איזו תקווה שיוכלו להיחלץ מהעניין.
ועכשיו רוצה אני לומר ביחס למקורות הדבר. אני אזקוף לזכותם ]של ה"פורשים"[ 
מוכן  אני  אבל  גדולה,  זקיפה  להם  מגיעה  אם  יודע  איני   - מאוד  גדולה  זקיפה 
להניח שיש ביניהם אנשים שבאמת קנאים הם לעניין ירושלים, משוגעים לעניין 
ירושלים, רואים בו חזות הכל והם מוכנים להילחם על קידוש השם ואפילו יפלו 
כולם, ואינם סומכים עלינו. אבל אני בטוח שלא הם בלבד קובעים את הדבר, אלא 
יש כאן מזימה פוליטית מצד קבוצות מרכזיות בין באצ"ל ובין בלח"י, המוליכות 
ומנצלים  לירושלים  נאמנות  זו של  בסיסמה  ונערות תמימים  נערים  הרבה  שולל 
אותם למטרותיהם. לא שהם יהיו מכשיר להצלת ירושלים, אלא הסיסמה הזאת של 
הצלת ירושלים לעם היהודי תהא מכשיר בידיהם כדי להצדיק כלפי היישוב וכלפי 
העם היהודי המשך חיזיון הפרישה והמרי נגד מדינת ישראל. ביסודו של דבר, זוהי 
התופעה שאנו עדים לה. ואפילו לא היו הדברים בהווייה זו, אחת היא מה המוטיבים, 

צריך להילחם - על אחת כמה וכמה אם זהו המוטיב.
ראש הממשלה אמר, ואני מניח שיש לו על מה לסמוך, שלא יילחמו אפילו 
יילחמו.  ואופן לא  ידעו שאין פילוג בשום פנים  ֵידעו שיש פילוג.7 ברי, שאם 

והדרך להבטיח סידור שלא במלחמה היא להעמיד כנגדם את היישוב כחומה.

הדיון נמשך. נציגי "הציונים הכלליים" ו"המזרחי" איימו בפרישה מן הממשלה במקרה 
שיוחלט לנקוט צעדים לפירוק אצ"ל ולח"י בירושלים בכפייה. היו"ר ב"ג הבהיר, כי 
והזהיר את  לתפקד  מיעוט, תמשיך הממשלה  מפלגות  פרישה שכזו של  במקרה של 
ולסכמו  הדיון  את  להמשיך  הוחלט  דבריו  בתום  פרישתם.  תוצאות  מפני  נציגיהן 

בישיבה אחרת.

כרוכות  תהינה  שתתקבלנה  שהחלטות  "אפשר  כי  ברנשטיין,  השר  אמר  שהתנהל  בויכוח   5
במסקנות חמורות לגבי השתתפותנו בממשלה".

אנשי אצ"ל ולח"י.  6
פילוג בקרב מפלגות הקואליציה הממשלתית.  7

שפתאום התייצבו כנגד המדינה כהתגלמות המצפון הלאומי והאחריות הלאומית, 
שהם נוטלים לעצמם שררה זו וזכות זו? כלום יילחמו אחר כך?

אני יודע, יש תפיסה שכך צריך לארגן את הדברים, שהכל צריך להיות בתוך 
מסגרת של אחריות לאומית, אלא שאנו מחלקים את הכוחות: המנהיגות הרישמית 
תנקוט קו ידוע, היא תיסוג וגם תוותר, אבל תסתדר עם איזו קבוצה - שקבוצה 
בהסכמתה  אותו  תעשה  אבל  אחר  מעשה  תעשה  כביכול,  עול  פריקת  מתוך  זו 

החשאית של המנהיגות הרישמית.
לאומית  תנועה  מכיר  איני  כזאת.  תפיסה  לכל  גמור  בפיסול  מתייחס  אני 
רצינית שסידרה כך עניינים. על כל פנים, איני מכיר מדינה שפעלה כך. מדינות 
מדינות  ויש  האסורים,  בבית  מלחמה  בימי  כאלה  אנשים  חבשו  דמוקרטיות 
התשובה  ובמאורגן.  במחושב   - הקיר  אל  כאלה  אנשים  שהעמידו  דמוקרטיות 
לכל הדיבור הזה: "מי אתם?" ]היא:[ קבוצת בחורים התארגנו, גזלו כספים או 
סחטו כספים ואפילו קיבלו תרומות מרצון וקנו נשק או שדדו נשק, והם נוטלים 
ובניגוד למדינה - המדינה אינה  לעצמם את הרשות להחליט בשם עם ישראל 
נאמנה עליהם. נניח, שהעם היהודי כולו יהיה אנוס על פי הדחק לוותר - הם לא 
יוותרו, זה לא מחייב אותם. נניח שהעם היהודי יהיה במצב טרגי כזה - הרי פירוש 

הדבר חידוש הסיקריקּות?4 אנו נילחם בסיקריקות!
מה זאת אומרת אם תסתלק המדינה מירושלים - שוב אין אנו אחראים? מה זאת 
אומרת אין אנו אחראים? קודם כל, אם אנו מחליטים להסתלק מירושלים - הלוואי 
ולא אפתח פה לשטן ולעולם לא נהיה אנוסים להסתלק, אבל אני אומר להסתלק 
זאת  מירושלים.  להסתלק  להחלטה  אחראים  אנו  הרי   - המדיני  השלטון  במובן 
אומרת, אנו רואים שהאינטרסים העליונים של העם היהודי במצב הדברים מחייבים 
הסתלקותו מתביעת שלטון על ירושלים והתפשרות עם מדינה אחרת - הרי אנו 
אחראים שהדבר יבוצע בשם העם היהודי, כי אנו הנהגת העם היהודי בארץ הזאת.

ירושלים  נניח שהשלטון שהכרזנו עכשיו על  יותר.  אבל יש שאלה פשוטה 
עשוי חס ושלום להתבטל - שוב לא נהיה אחראים לחייהם ולביטחונם של מאה 
אלף יהודים בירושלים? נוציא את הנשק מירושלים, נפרק את ההגנה בירושלים, 
יפעל  ואם  נסתרת?  ואם  גלויה  אם  הגנה,  נשאיר  או  הגויים,  חסדי  על  נסמוך 
בירושלים כוח ביטחון על דעת עצמו - נוכל לסבול הפקרות צבאית בירושלים, 

החותכת את עתידו של היישוב היהודי?
מפני  להחלטה".  ייכנעו  לא  "הם  אומרים:  זה?  במובן  בעולמנו  התחדש  מה 
מה? מפני שהם יודעים שישנם בתוך היישוב יסודות הנרתעים משימוש בכוח. 

סיַקריים )לטינית: נושאי פגיון, מרצחים( - כינוי בכתבי יוסף בן מתתיהו לאחד מפלגי הקנאים   4
בימי בית שני, שפעלו בשיטות של טרור אישי נגד השלטון הרומי ונגד מתונים יהודים.
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מועצת  ובהחלטות  בנובמבר  כ"ט  בהחלטות  עליהם  שהומלץ  הקווים  לפי 
הנאמנות בחודש אפריל ומאי, מוכנה ממשלת ארה"ב לעיין בכל הסדר אחר 
שיהיה מקובל על ישראל ועל מדינות ערב ובלבד שביטחונם של המקומות 

הקדושים וחופש הגישה אליהם ייערב.
אמצעים  איזה  על  תחשוב  ישראל  שממשלת  רוצה,  היתה  ארה"ב  ג(  ממשלת 
קונסטרוקטיביים להקלת מצוקת הפליטים הערבים, שהיא גורם משפיע על 

דעת הקהל העולמית.
צריך שיהיה ברור, כי ממשלת ארה"ב מרגישה כי דרישות יתרות - הכוונה 
לדרישות מצידנו - על הצעות אל"ף ובי"ת דלעיל תפגענה באפשרות של השגת 
שלום בן קיימא בארץ–ישראל. אם ממשלת ישראל מוכנה כיום להודיע לממשלת 
ארה"ב את דעותיה החיוביות מתוך היענות ליסודות אלה, תהיה ממשלת ארה"ב 
מוכנה להמליץ על התוכנית דלעיל למתווך ולממשלת בריטניה, אשר היא סבורה 

שיכולה להשפיע גם על הממשלות השכנות.
ראש  ועם  איתי  להיפגש  היא  קיבל  שהוא  שההוראה  אמר,  מקדונלד  מר 
רוצה  אני  וניפגש, אך  יימסר  זה  לו שדבר  הממשלה, לשמוע תגובתנו. אמרתי 

לתת את התגובה הבלתי אמצעית הראשונה.
אמרתי, קודם כל, שאני מקדם בברכה, ואני סבור שחברי הממשלה יאשרו 
דבר זה, שיש לקדם בברכה ההתעניינות הפעילה של ממשלת ארה"ב להביא את 
ולא להשאיר את המצב כמו שהוא עכשיו, אך אני צופה  הדברים לידי שלום, 
מראש תגובה שלילית, נמרצת למדי, להצעה של עניין החילופים, כי אין אנו 
רואים סיבה מדוע אנחנו איננו זקוקים עתה לנגב כמו שהיינו זקוקים לו קודם. 
לא הספקתי לעיין טוב בפורמולה ביחס לירושלים, אבל נדמה לי שיש בה יסוד 

ידוע של גמישות, אשר אולי פותח פתח למשהו.
אמרתי: "אני יכול למסור לכם בקיצור נמרץ לגבי ניסיונות של שלום. היו לנו 
שיחות". סיפרתי ששלחנו קבוצת אנשים לאירופה עוד בזמן שהקרבות היו במלוא 
מתוך  שטחים  לכבוש  דרוכים  היינו  מהקרב.  מצידנו  רתיעה  היתה  לא  תוקפם. 
הדיפת ההתקפה נגדנו. באותו זמן פתחנו בהתקפת שלום, להכשיר את הקרקע. 
הם ]אנשינו[ פרשו את רשתם עד כמה שאפשר. היו שיחות עם סורים, לבנונים, 
מצרים, עבר–ירדנים, מסוגים שונים, מחוגים שונים. הממש היחידי שהיה בשיחות 
ועלי להגיד לגבי  אלו היתה הצעת ממשלת עבר–הירדן, שאנחנו מנוגדים לה, 
עבר–הירדן - לאחר כל אשר קרה - אם ישאלו אותי מה אני מעדיף, אם אני 
מעדיף מדינה ערבית נפרדת בארץ–ישראל המערבית, הרי אני מעדיף אותה. אבל 
כמו  עבר–הירדן  עם  לדון  עלינו  שיהיה  תביא  שאולי  מהמציאות,  להתעלם  אין 
עם שכן. יש הנחה רווחת המזהה את עבר–הירדן עם בריטניה. אני מתנגד להנחה 
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אני מעדיף מדינה ערבית נפרדת בארץ–ישראל

סעיף ב': סקירות

השר מ. שרתוק:  דרישת שלום מצירותנו במוסקבה. אתם יודעים מהעיתונים, 
שהמשלחת שלנו הגיעה למוסקבה. פגשו אותם בתחנת הרכבת ראש הפרוטוקול, 
למעלה  שם  היוקר  "מטרופול".  המלון  לבית  אותם  והביאו  החוץ,  משרד  נציג 
מכל ראש והם מקווים שכאשר יסתדרו בבית, ההוצאות שלהם תרדנה עד לחצי. 
מכאן אפשר להסיק מה גדול היוקר. היו פגישות חטופות פה ושם עם יהודים וכל 
פגישה היתה מלווה בגילויי שמחה והתרגשות רבה מאוד. הנוהג שם שמניפים 

דגלים רק בימי גנוסיה, זאת אומרת בימי חג.
גב' גולדה מאירסון פנתה במכתב למולוטוב, ולמחרת משלוח המכתב נתקבלה 
לראיון. היתה שיחה של חצי שעה, שהייתה לבבית. הוא הביע את אמונתו בכוחה 
כדי  הגבולות,  בשאלת  כלשהי  נגיעה  היתה  הקשיים.  על  להתגבר  המדינה  של 
להכין אותם שלאו דווקא מה שנאמר בכ"ט בנובמבר הוא קדוש. בימים הקרובים 

יתקיים טקס ההתייצבות ומסירת כתב האמנה לנשיא בריה"מ.2
יש לי למסור על התפתחות בעלת חשיבות מיוחדת שחלה ביחסים בינינו ובין 
ממשלת ארה"ב. ממשלת ארה"ב נקטה יוזמה ופנתה אלינו בשאלת השלום בינינו 
המיוחד3  הנציג  החוץ  למשרד  אלי  באו   ]6.9.1948[ ב'  ביום  ערב.  מדינות  ובין 

בלוויית עוזרו והודיעו לי שיש להם למסור לי הודעה בשם ממשלתם.
הם מקבלים הודעות אלו בצופן ואחרי שהם מפענחים, אף פעם אינם מוסרים 
את המסמך ככתבו וכלשונו אלא עושים פרפרזה, והם הקריאו לי זאת ואני רשמתי 
בזאת  יש  שאומנם  נאמנה  הבטחה  לי  הבטיחו  והם  שלי,  הקצרנות  בשיטת  לי 

שינויים מילוליים, אבל מוסרים בדיוק גם את הטקסט של האיגרת שקיבלו. 
ההצעות הכלולות באיגרת ממשלת ארה"ב הן:

שיכלול  עבר–הירדן,  עם  סופי  מהסכם  כחלק  לפתרון  להגיע  אפשר  א(  שמא 
חילופים של חלק גדול של שטח המדבר של הנגב תמורת אותו החלק הפורה 

של הגליל המערבי, הנמצא עכשיו בהחזקתו של צבא ישראל.
ב(  עם כל הכרת ממשלת ארה"ב שירושלים צריכה להוות מובלעת בינלאומית, 

מתוך הפרוטוקול, סעיף ב'.  1
ר' מברק ג' מאיר מ–7.9.1948, תלחמ"י 1, מס' 497.  2

ג'ימס מקדונלד.  3
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ארה"ב התנגדה לכלול את כל הגליל במדינת ישראל. היתה הנחה, שהכרחית רזרבה 
קרקעית לערבים במדינה הערבית שבארץ–ישראל. אם ממשלת ארה"ב חושבת על 

סיפוח לעבר–הירדן - נפסל נימוק זה לחלוטין.
היו עוד כמה שאלות ותשובות. הם הודיעו שימסרו את ההערות שלנו לממשלתם. 
ברור שישנה פעילות מסוימת מטעם ממשלת ארה"ב. לא ברור אם ממשלת ארה"ב 

התעוררה מעצמה לפעילות זו, או מישהו עורר אותם.
הם שאלו אותנו מה אנחנו יכולים להציע לגבי הפליטים. עניתי, שיש שתי 
שאלות: יש שאלת סיוע במצוקה עכשיו, ופתרון בעיותיהם. אשר לשאלת הסיוע, 
זוהי אחריות של מדינות ערב. המוסדות הבינלאומיים אינם צריכים לתת למדינות 
ערב להתפרק מאחריות זו, שהן באות להטילה על קרנות בינלאומיות. למצרים 
יש אחריות ראשית לדבר זה והיא מדינה עשירה, ממשלה עשירה. אם הקרנות 
הבינלאומיות מוכנות לעזור - מצווה לעזור, אך האחריות הראשית על ארצות 
ערב וצריך להעמיד אותן על אחריותן זו. אם נתקבל לארגון האומות המאוחדות, 
נתרום את חלקנו ככל אומה של האומות המאוחדות, אך במה דברים אמורים - 

אם יקבלו אותנו לארגון האומות המאוחדות.
אשר לפתרון קיים ]של קבע[, הוספתי שצריך לחפש אותו בדרך של יישוב 
לברכה  יהיה  זה  עצמם,  לאנשים  לברכה  יהיה  זה  אחרות.  בארצות  ]הפליטים[ 
למדינת ישראל. אנחנו מוכנים לעזור, לעזור לעבד תוכנית התיישבות, לעזור 
בכספים אם יהיו דרושים, אם לא יוכלו להשיג ממקומות אחרים, לעזור אפילו 

להגשים את התוכניות.
כיום אפשר לדבר על החזרת ערבים רק במקרים מיוחדים, במספר מצומצם 
אשר כל מקרה ומקרה יש לבדוק, ואין להביא זאת בחשבון כחלק מפתרון הבעיה.

מקדונלד שאל אם אנו איננו חושבים להחזיר חלק גדול של הערבים. אמרתי: 
אם  אלא  מראש,  זאת  להניח  קשה  פנים,  כל  על  בשלום.  התלויה  "זוהי שאלה 
יתקבל העיקרון של יישוב חלק גדול בארצות השכנות - אז אפשר יהיה לדבר 
על החזרת חלק מסוים לארץ–ישראל בתור תרומה לפיתרון הבעיה הכללית. אמרתי 
לו: "אני רוצה להוסיף, שכל השאלות פתוחות - שאלת הגבולות, שאלת הפליטים, 

שאלת ירושלים, שאלת המשא ומתן עם הערבים".
הגורל של ערביי ארץ–ישראל מחייב מאמץ מיוחד של הסברה לממשלת ארה"ב, 
וכדאי היה לעשות זאת מתוך ניסיון להידבר איתם לפני עצרת האומות המאוחדות. 
עלינו להיות רגישים לכל צדדי הבעיה - מה תאמר בריה"מ בכל שלב ושלב. רצון 
כזה, עצה כזאת של המשלחת הסובייטית, היה בזמן העצרת בלייק סכסס, תמיד יעצו 
לנו להידבר עם ארה"ב והיו שואלים: "ההבטחתם את עזרת ארה"ב?" הם יודעים 

שבכוחם–הם לבד לא יַעיילו לנו את העניין.

מלך  של  ניסיונות  היו  אלינו,  היחסים  לגבי  זאת.  לתיאוריה  שותף  אינני  זאת. 
עבר–הירדן לבוא במגע איתנו, האנגלים הפריעו לו. גם עכשיו אני סבור שחוזר 
אותו תהליך, שהוא באופן כנה רוצה להידבר איתנו. אמרתי שהוא מעוניין לברר 
בשלב זה מחדש אם יש אפשרות להידבר, וכפי שאני רואה את המשחק האנגלי - 
אני בטוח שהאנגלים מנצלים אותו ואומרים לו: "לא כדאי, ייתש כוחם בהפוגה". 
ניתחתי להם כל ההתנהגות של האנגלים. רציתי, מתוך האשמת האנגלים, לחייב 
זו כוונת ממשלת ארה"ב.  זה. הם מיהרו להודיע, שאין  אותם באחריות לעניין 
בשבילם זה לא אמצעי להתיש כוח ולהביא אותנו לכניעה, אלא הם מעוניינים 

בשלום וכולי.
היום היתה לנו פגישה שנייה. השתתף בה גם מר בן–גוריון. נכח גם מר אילת.

מר בן–גוריון ניתח להם את הנייר הזה בצורה של הערות לכל סעיף וסעיף. קידם 
בברכה את הבעת התקווה של ממשלת ארה"ב, שמדינת ישראל תהיה לכוח בניין 
לעצמה ולאחרים, מעריכים ההצהרה שממשלת ארה"ב מוכנה לעזור. אשר להדגשת 
האופי המחייב של ההפוגה ושל פסול של כל הפרה, הוא ציין כי היו הפרות, הפרות 
חמורות שאין להשוות אותן ליריות באקראי. היה ניסיון להמית את ירושלים בצמא 
ולא היתה כל תגובה - לא ממועצת הביטחון ולא מממשלת ארה"ב. צוין גם דבר 

הימצאות כוחות פולשים בארץ–ישראל.
אשר לשלוש ההצעות, איננו מבינים מדוע צריכים אנו לוותר על מדבר הנגב.
מדוע נחוץ מדבר זה להם? הם משוּפעים במדבריות, לא עשו בהם שום דבר, ולא 
מובהר מדוע צריכים לקחת מדבר זה מישראל. אשר לירושלים, אמר שלא מדובר 
]בנייר האמריקני[ על קשר בין מדינת ישראל וירושלים. אולי יש בזה פתח לסידור, 
אבל לא מודגש הצורך של מסדרון בין מדינת ישראל וירושלים. הוא אמר שאנחנו 
נעמוד על זה בכל התוקף. אשר לדבר השלישי, אנחנו מוכנים להציע הצעות כאשר 

ידובר על כך. הפתרון התמידי תלוי בשלום.
המתווך  בין  לתווך  רוצה  ארה"ב  ממשלת  כאילו  האחרונה,  הפיסקה  משונה 
נוכל  לא  בכך.  מודים  אינם  ]האנגלים[  הם  חלק במלחמה,  יש  לאנגליה  ואנגליה. 

לקבל אותם כצד לוחם. עלינו לבוא לידי שלום עם הערבים.
הוספתי בעיקר בנוגע לסעיף הראשון, בנוגע לעניין הטריטוריה. אמרתי כי מה 
שנתנו לנו בלייק סכסס, זאת עשו לא מתוך אדיבות כי בזאת רצינו אנחנו או אחרים, 
אלא שזה הכרח למדינת ישראל על מנת שתהיה בת קיימא. בנגב לקחו מאיתנו שני 
מיליון דונם ]מ[מה שנתנה לנו ועדת האומות המאוחדות. לא קרה שום דבר אשר 
היו  מספיק.  אינו  שהשטח  שהוכיחו  דברים  קרו  לשטח.  בנוגע  הנחה  איזו  עירער 
הנחות שהגבולות אינם צריכים להיות דווקא בני הגנה. הנחות אלה התבדו. למעשה, 
הוכח שהגבול מוכרח להיות בר הגנה. זה היה אחד הנימוקים העיקריים שמשלחת 
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הקדמת משה שרת1

הפנייה הרישמית אל המתווך, כי בתוקף תפקידו יעביר למדינות הערביות את 
הזמנת ישראל למשא ומתן של שלום, באה לגופו של עניין והן כניסיון לסתור 
את המגמה שנקט המתווך עצמו - לגבש המלצות משלו כאקדמה למשא ומתן, 
העשויה לחרוץ מראש את תוצאותיו. תשובה על פנייה זו לא נתקבלה ובינתיים 
לא חזר המתווך להצעותיו המדיניות, אלא התרכז בשיחותיו עם שר החוץ בבעיות 
שוטפות. שוב ושוב העלה הרוזן ברנדוט בשיחות אלו את בעיית פירוז ירושלים. 
ושוב ושוב היה צורך להוכיח לו מה רחוקה סיסמה זו מכל סיכוי של הגשמה על 
רקע המציאות הקיימת - הן משום המצב העובדתי בעיר ובסביבתה, שאינו מניח 
מפני  והן  העיר,  לביטחון  מאחריותה  להתפרק  אפשרות  שום  ישראל  לממשלת 
המצב בזירה הבינלאומית, שאין בו שום יסוד מעשי להקמת כוח או"ם שיקבל על 
עצמו אחריות זו. כוח בינלאומי הצטייר באותם הימים כיציר כפיה של מועצת 
אבל  הקבועים.  חבריה  חמשת  של  השותפות  כפרי  וראשונה  ובראש  הביטחון, 
בושינגטון לא שררה אז שום נטייה לשלוח גייסות אמריקנים חדשים אל מעבר 
לים ועוד פחות מזה להסכים להופעת חיילים סובייטיים בירושלים. לעומת זה, 
בינלאומי, אשר מוסקבה  כוח  סובייטי לכל הצעה על מישלוח  וטו  היה מובטח 

היתה רואה בו זרוע צבאית של המערב בטבורו של המזרח התיכון.
בינתיים קרבו ימי כינוסה של העצרת השנתית הסדירה, העצרת השלישית, 
והתברר כי המתווך תולה תקווה בכנס זה, שיביא גאולה לעולם על ידי קידום 
זו תעלה  זה כבר, כי בעצרת  ָרווחה  דבר השלום. היה בזה אישור להנחה אשר 

מחדש בעיית הארץ במלוא היקפה.
* * *

היו"ר שפרינצק:2  אני שומע מצדדים שונים, ששר החוץ נתבע למסור אינפורמציה 
על שיחתו עם הרוזן ברנדוט.3

הקדמה זו לנאומו במועצת המדינה הזמנית ב–9.9.1948, כתב מ"ש בההדירו את ספרו בשער   1
האומות, שם כלל נאום זה.

ומנהיגיה.  וממייסדי מפא"י  הצעיר"  "הפועל  )1959-1885(. מראשי מפלגת  יוסף שפרינצק   2
לימים יו"ר ראשון של הכנסת.

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  3

לכן זוהי המשימה העומדת לפנינו. לא הגעתי עוד למסקנה איך לעשות זאת. 
יבוא  ייתכן שמרשל  מדי.  יותר  מפוצץ  דבר  זה  לוושינגטון  ייסע  החוץ  שמיניסטר 
לפריס,4 אנחנו משתדלים לברר זאת. גם הופעת שר החוץ בפריס היא אולי לאו 

דווקא במקומה, ודאי שלא בתחילת העצרת.
הביטחון  מועצת  בספטמבר,  ב–21  מתחילה  העצרת  העצרת.  לשאלת   מזאת 
ב–19 בו, ואנשים שלנו יוצאים ]לפריס[ בימים הקרובים, אחדים מהם כבר שם. יש 
שאלה של קביעת עמדה ברורה בכמה עניינים. הממשלה תצטרך לפסוק הלכה. אני 

רוצה רק לציין את השאלות.
השאלה הראשונה והראשונית היא שאלת המעמד, שאלת הסטטוס של המשלחת 
שלנו - אם אנחנו עומדים על כך שנשב ליד השולחן אך ורק אם נשב בתור נציגי 
עם  שינוי  לבוא  יכול  זאת  הביטחון  במועצת  אחרת.  בצורה  ולא  ישראל  מדינת 
העברת הנשיאות לקדוגן, או בוועדה הראשונה, המדינית, של האומות המאוחדות 

או בכל אורגן אחר.
שנית, זו החלטה פורמלית של הממשלה האם להגיש בקשה פורמלית למועצת 
הביטחון להתקבל לאומות המאוחדות. עד עתה לא נעשה צעד פורמלי. עד עתה 
ברורים.  השיקולים  לקבל.  צריכים  כזאת  החלטה  כזאת.  פורמלית  החלטה  אין 

שמענו אותם באופן תמציתי ממר אבן בישיבה הקודמת.5
שלישית, בשאלת הגבולות עלינו להגיע למסקנתנו. אינני מציע שנקבע אם 
אנחנו מוותרים על רמלה או לא. אין אנו עומדים בשלב כזה, אבל לפרינציפ 
מסוים עלינו להגיע. ברור שבוויכוח במועצת הביטחון תופיע שאלת הגבולות. 

נצטרך לענות עליה.
לתת  לחץ  יש  המאוחדות  האומות  אירגון  של  שבמוסדות  לומר,  רוצה  אני 
תשובה:  לתת  אפשר  מתחמקות.  תשובות  לתת  אי–אפשר  ברורות.  תשובות 
אי–אפשר לחפות בלהטי ערפול. עלינו  עוד לא החליטה", אך  "הממשלה שלי 
להגיע לנוסחה בשאלת הגבולות: אנחנו עומדים על כל השטח שהוקצה לנו ב–29 

בנובמבר, אנחנו דורשים תיקונים והרחבה, אנחנו מציינים מה כן ומה לא.
רביעית, תעמוד שאלת ירושלים. גם מזה אי–אפשר להתחמק. האם אנחנו בעד 
משטר בינלאומי, או דורשים דברים אחרים? ישאלו אותנו מה אנחנו דורשים, מה 

עמדתכם, ומה שייאמר יחייב. צריך להגיע לאיזה מסקנה.
חמישית, שאלת הפליטים. האם אנחנו מסתפקים בנוסחה הקיימת או רוצים 

לפרט.
אלו הן השאלו העיקריות.

לעצרת האו"ם.  4
א' אבן סקר בהרחבה את מעמד ישראל באו"ם ובוושינגטון בישיבת המממשלה ב–5.9.1948.  5
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אוכלוסיית  את  להמית  בניסיון  התמידו  וכשהערבים  אותה.  מפירים  כשהערבים 
ירושלים בצמא, ולמרות האיומים, לא הייתה כל פעולה מצד מועצת הביטחון וכן 
לא נעשתה שום פעולה להביא את הערבים למילוי תנאי ההפוגה בהר ציון. במצב 
כזה לחינם יחכה מישהו שניתן אמון בערבים שישמרו על ירושלים המפורזת, או 
שהאומות המאוחדות תשמורנה עליה, אחרי שהן לא הוכיחו שיש בכוחן לשמור 

על ההפוגה בירושלים.
בחלק השיחה על אופיה הכללי של ההפוגה, הצבענו על המצב לבלתי נשוא 
ההולך ונוצר כשההפוגה כשלעצמה מסלפת כל תמונת המצב המדיני בארץ, כי 
היא יוצרת תמונה מסוימת של שוויון בין המתגוננים והפולשים, בין התבצרותנו 
ובין התבצרותם–הם, כאילו מידה שווה היא כשהם מתבצרים בארץ שאין להם כל 

עסק בה, ואנחנו לשמירה על עצמאותנו וחיינו.
לבסוף אמרתי: בתחילת המלחמה הייתה רווחת הנחה מסוימת בקשר לסכנות 
שארבו לנו - הנחתם של ערבים ולא–ערבים ביחס לכושר עמידתנו בפני פלישה 
ובפני תוהו ובוהו בארץ. ההערכה, שהתנבאה לניצחון קל ומהיר עלינו ולהכנעתנו 
הגמורה - הערכה זו נתבדתה. הניסיון הוכיח שהייתה כוזבת, שהיה בה מהרהורי 
לב. כעת עומדים אנו בפני הערכה חדשה: מה שלא עלה בידי מלחמה - יעלה 
בידי ההפוגה - שעל ידי הפוגה ממושכת אפשר להתיש את כוחנו ולהביאנו לידי 
יבוא  זה  מעדיפים שגמר  אנחנו  ההפוגה.  מהיר של  בגמר  רוצים  אנחנו  כניעה. 
אם  יהיה.  כאשר  יהיה   - כזה  לגמר  אפשרות  אין  אם  אך  מהיר.  שלום  ידי  על 
לא כך יפלו הדברים וההפוגה תימשך, הרי עם כל הקושי בדבר אנחנו בטוחים 
שנחזיק מעמד בהפוגה ממושכת עוד יותר משהיינו בטוחים בתחילת המלחמה, 
שנחזיק מעמד במלחמה ממושכת. אם יש גורמים הרוצים בהפוגה ממושכת מתוך 
תקווה שעל ידי כך ירככו אותנו ויביאונו לכריעת ברך - טעות היא בידם. אנו 
לא נוותר שום ויתור, על שום יסוד עיקרי, לא בשאלת הגבולות, לא בשאלת 

הריבונות ולא בשאלת העלייה.
המתווך הודיע, שהוא סבור כי מוכרח לבוא פיתרון לבעיה בעצרת האו"ם 
שתתקיים בפריס. אפשר היה להבין, שאין הוא מעלה על הדעת שהפוגה בלתי 
מסוימת מביאה לאיזו תכלית, ושהיא תימשך אחרי העצרת. בזה נגמרה השיחה, 
אולי השיחה האחרונה לפני העצרת, ואין יודעים אם בכלל תבוא בעקבותיה 

עוד שיחה.

שר החוץ מ. שרתוק:  חושש אני שהדין וחשבון שלי, שאקווה שיהיה קצר, יגרום 
אכזבה לחברי המועצה, באשר לא נפל בשיחה זו שום דבר שיש בו כדי לשנות 
סידרי בראשית. השיחה נפתחה על ידי המתווך בשאלת הר ציון בירושלים, ששם 
ולמרות התחייבותו המפורשת של  "הלגיון הערבי" עמדה באזור ההפקר,  תפס 
מפקד "הלגיון הערבי", ולמרות הוראתו של נציג האומות המאוחדות לפנות את 
העמדה הזאת - עד היום לא פינה "הלגיון" את העמדה, והיום הובאה לפנינו 
הצעה להרחיב את אזור ההפקר מסביב לעמדה זו, כדי ש"הלגיון הערבי" יפנה 
את עמדתו ויפנה רצועה מאחורי עמדתו, וכדי שגם אנחנו ניסוג מן המקומות 

שאנחנו עומדים בהם.
התשובה שלי הייתה, כי בלי להיכנס לדיון על הצד הצבאי של העניין, אנחנו 
לא נדון על ההצעה הזאת לפני ש"הלגיון הערבי" יפנה את העמדה אשר התחייב 
לפנותה ואשר ניתנה לו הוראה לפנותה. מאחר שהוא לא הוכיח את מהימנותו 
בתור צד במשא ומתן, אין בכלל מה לדבר, ואין אנחנו יכולים להבטיח מראש 
שנסכים להצעה לאחר שנדון עליה אלא אנחנו משאירים לנו כל החופש להסכים 
או לא להםכים. לא ניכנס לשום דיון על סידור חדש באותו אזור כל זמן ש"הלגיון 

הערבי" מפיר את דיבורו ואת הוראת נציג האומות המאוחדות.
ידי  על  נתבקש  והודיע שהוא  ירושלים,  פירוז  המתווך לשאלת  עבר  מכאן 
נשיא מועצת הביטחון בחודש אוגוסט - ולא על ידי נשיא מועצת הביטחון בחודש 
ספטמבר4 - להמשיך במאמציו לפירוז ירושלים, והוא, היו"ר, עושה זאת בניגוד 

לדעה המקובלת בדבר השתייכותו המדינית.
מושפעת  ירושלים  פירוז  לשאלת  גישתנו  כי  לו,  הודעתי  פה.  לקצר  עלי 
משלושה גורמים יסודיים, ראשית - מן העובדה שהוצע לנו למסור את ירושלים 
דבר  הוא  ירושלים  להגנת  בינלאומי  שכוח  העובדה  מן  שנית,  ערבי.  לשלטון 
מחוסר כל ממשות, וזאת לפי הידיעות שבידינו. שלישית, מן העובדה שירושלים 
מוקפת משלושת עבריה כוחות ערביים, שלפי ידיעותינו הם הולכים ומתבצרים. 
במצב כזה נוח לצד הערבי להודיע כי הוא מסכים לפירוז, באשר אז ירושלים 
נתונה לחסדו והוא יוכל לפלוש לירושלים בכל רגע שירצה ולעשות מה שרוצה 

על אפן ועל חמתן של האומות המאוחדות.
אנחנו מתפלאים שהרוזן הודיע, שהצד הערבי הסכים לפירוז ואנחנו לא הסכמנו. 
אי–הסכמתנו באה אך ורק מתוך דאגה לעתיד ירושלים היהודית ולעתיד חייהם של 
תושביה היהודיים. המתווך שאל: "אם כן, מהו הפתרון לשאלת ירושלים כיום?" 
אמרתי, שהפתרון לשאלת ירושלים כיום תלוי בפתרון השאלה בכללותה. כיום 
יש לדאוג שההפוגה תהיה הפוגה, והאומות המאוחדות אינן מקפידות על ההפוגה 

הערת מ"ש: הנשיא באוגוסט היה נציג בריה"מ, ובספטמבר - הנציג הבריטי.  4
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בהופעה בעצרת  1( שאלת מעמדנו  לקבוע עמדה בשש שאלות:  זה(  )במיסמך 
הזאת. 2( שאלת בקשתנו להתקבל לאו"ם. 3( שאלת התיווך. 4( שאלת הגבולות. 

5( שאלת ירושלים. 6( שאלת הפליטים.
ישנן  כבר  האחרות  והמשלחות  פועלת  כבר  המשלחת  כי  להעיר,  רוצה  אני 
בפריס, והפגישות מתקיימות והשיחות מתנהלות והן לא יכולות להתנהל בלי קו, 
ועד לשינוי זה יהיה הקו, כי איני יכול להפסיק שיחות או להגיד שלא ייפגשו עם 
איש, אלא אם כן הממשלה תחליט שהאנשים לא צריכים להיפגש, אבל הם ייפגשו 

רק על מנת לשוחח ולא יוכלו לא לשוחח על השאלות העומדות על הפרק.
אנו להופיע  יכולים  ולא  ּוועדות העצרת -  מוסדות  אני מציע שנופיע בפני 
בפני העצרת עצמה כל זמן שאיננו חברים בה - אך ורק אם נוזמן כנציגות מדינת 
ישראל - )השר י. גרינבוים: האם ההזמנה לעצרת הקודמת לא קיימת?( - זו הזמנה 
לסוכנות היהודית. לכן אני אומר זאת. ישנה אפשרות שקדוגן ינצל את נשיאותו 
הקצרה במועצת הביטחון להפוך את הקערה על פיה במועצת הביטחון ממה שכבר 
נקבע. אני מקווה שיספיק לו השכל לא לעשות זאת, והוא בדרך כלל לא טיפש. 
ישנה שאלה כיצד נופיע בפני ועדות העצרת, כי כאן התקדים לא לטובתנו. אני 

אומר )במיסמך( שעלינו להופיע רק כנציגות ישראל.
בשאלת קבלתנו לאו"ם - הגשת הבקשה להתקבל לאו"ם - נוספו היסוסים 
ולא אעלים אותם בפני החברים. שלחתי היום לכם סקירה4 על שיחות עם טריגווה 
לי, סובולב5 וקורדייה.6 הם מזהירים לא להגיש את הבקשה עד שיהיה ביטחון 
עידוד  תגרום  הבקשה  שדחיית  הוא  לעמדתם  הנימוק  קולות.  שבעה  לנו  שיש 

לערבים. אולם אי–הבקשה ודאי תגרום עידוד לערבים.
הרגע המתאים  ולבחור את  להגיש בקשה  אני מציע לתת סמכות למשלחת 
להגשת הבקשה, להתייעץ עוד פעם עם טריגווה לי בעניין זה. אין טעם להגיש 
זאת כאשר קדוגן יושב ראש מועצת הביטחון. נוח יותר יהיה כאשר היושב ראש 
יהיה אמריקני, אם כי אין לסמוך עליו עתה. אבל האוירה בנשיאות המועצה תהיה 
שונה מזו השוררת כאשר היושב ראש אנגלי. אין הבדל גדול בתאריכים בעניין 
מציע  העצרת.  מתכנסת  אוקטובר  ובתחילת  ספטמבר  בסוף  יוצא  קדוגן  כי  זה, 
למסור את הסמכות למשלחת בידיעה ברורה שתגיש את הבקשה, אלא ניתן לה 

סמכות להחליט על התאריך המתאים.
בנוגע לתיווך, אין בידינו להציע רזולוציות בעצרת, אבל יכולים אנו לכוון 
אחרים להצעת רזולוציות ולעשות תעמולה בין המשלחות. מציע שהמגמה תהיה 

ר' מברק י' רובינסון וג' רפאל מ–2.9.1948, פריס, אל מ"ש, תלחמ"י 1, מס' 492.  4
ארקדי סֹוּבֹוֶלב. דיפלומט רוסי, עוזר מנכ"ל האו"ם לענייני מועבי"ט.  5

אנדרה קֹורדייה. צרפתי, עוזר למזכ"ל האו"ם.  6
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לדרוש את ירושלים כולה זה תפיסת מרובה

סעיף ב': סקירות

בפתח הישיבה מתח השר מ. שפירא ביקורת על עמדת מ"ש בענייני עלייה וקליטה, 
שאותה הירצה בוועדה האירגונית של הנה"ס, שהוקמה לקראת מושב הוועד הפועל 
כי  הסכמה,  שררה  בוועדה  והממשלה.  הסוה"י  בין  התפקידים  בחלוקת  ודנה  הציוני 
הטיפול בעולים עד עלייתם יהיה בידי הסוה"י, ואילו מרגע כניסתם ארצה והיעשותם 
נזק שכן  גרם  בידי הממשלה. שפירא טען שמ"ש  בהם  יהיה הטיפול  אזרחי המדינה 
בהשפעתו התקבלה החלטה ברוב דעות, כי גם ענייני הקליטה יועברו לטיפול הסוה"י. 

החלטה זו תתנקם בעולים קשות.

בשאלת  הציוני  הפועל  בוועד  לויכוח  שתרומתי  מודה,  אני  מ. שרתוק:   השר 
חלוקת הסמכויות בין הממשלה והסוכנות בענייני עלייה היתה יוצאת דופן, כי 
דברים  היו  כולו.  בבירור  שהשתתפתי  מבלי  ההצבעה  לפני  האחרון  ברגע  באה 
חובה  וראיתי  רוחי",2  "הציקתני  בחינת  מאוד,  מסוימת  הכרה  בהם  לי  שהיתה 
להביע אותם. אך העמדות בסיעות היו קבועות והסיעה שאני שייך אליה הצביעה 
בניגוד לעמדה שנקטתי. ההצבעה בעניין זה היתה סיעתית. כל סיעה הצביעה בעד 
העמדה שדגלה בה. אני חולק אפוא על המסקנה שהתערבותי השפיעה באיזו מידה 
שהיא על תוצאות ההצבעה. בפרט אחד מר שפירא לא דייק: לא דרשתי למסור 
את ענייני העלייה בחוץ לארץ כולם לממשלה. אמרתי, כי במצב העלול להיווצר 

במזרח אירופה על ידי מסירת העניינים לנציגים, ניחלץ ממיצר ידוע.

סעיף ד': הוראות למשלחת ישראל בעצרת האו"ם

אמסור תחילה דרישת שלום ממוסקבה. קיבלתי היום מברק  השר מ. שרתוק:  
מגולדה מאירסון ואקרא אותו לפניכם. קורא את המברק.

מציע  אני  אותה.3  שקיבלו  מקווה  ואני  הממשלה  חברי  לכל  הצעה  שלחתי 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים ב', ד'.  1
על פי "הציקתני רוח בטני", איוב לב 18.  2

נוסח המיסמך )"הוראות למשלחת ישראל לעצרת או"ם"( צורף לפרוטוקול )מובא גם בתלחמ"י 1,   3
מס' 502(.
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חלוקת ירושלים ודריסת רגל לערבים בירושלים. אני מסכים להנחה שלהם, אך 
מסקנתם דוחה. על זה באה הטענה: "מה זאת אומרת, האם תעמידו בשטח צר 
זה, המלא היסוסים ורגישות כה רבה, בירה מול בירה והבירה תהיה בחוד החרב 
שלכם?" אני אומר, שאנחנו נציע את הרעיון שלמשך שנים אחדות לא תהיה 
עליון  דין  בית  להיות  יוכל  לערבים.  וגם  ליהודים  גם  מרכז שלטון  ירושלים 
בירושלים, יוכל הפרלמנט לשבת שם, אבל לא יהיה שם מרכז השלטון. השינוי 

בעניין זה יוכל לבוא רק בהסכמת שני הצדדים.
על פי הצעתי מונעים את הפיכתה של ירושלים לעיר ערבית. אולם מאשר 
להתווכח אם להגיד זאת או לאו - עצתי שאם זה מתקבל על ידי החברים, אדרבה. 
אבל אם לא, איני מציע לדון ומסיר זאת מעל הפרק. לא שמסתלק אני מדעתי, 

אלא לא מציע לקבוע מסמרות בעניין זה.
בנוגע לפליטים מציע שהעמדה המוצהרת תהיה זו: אל"ף, אין שום החזרה 
בתקופת המלחמה; בי"ת, השאלה פתוחה לקראת השלום, ההסדר הכללי. יותר 
מזה לא נאמר. בהופעות פומביות, בשיחות עם המשלחות, נעשה נפשות לרעיון 
של יישוב ערבים אלה בארצות השכנות כפתרון הרבה יותר טוב ויעיל לאורך 
ימים מאשר החזרתם לישראל. נעשה נפשות לרעיון זה, כי יש אנשים שאין להם 
מושג מהרקע, מהשטחים הגדולים השוממים ]במדינות ערב[, מהצורך המשווע 
שלא  עיראק  של  הנרחבות  ההתיישבות  מתוכניות  עובדות,  לידיים  עיראק  של 

יוצאות לפועל מחוסר כוח אדם.
ואינן  מדויקת  הגדרה  הטעונים  הדברים  בעיקרי  נוגעות  דלעיל  המסקנות 
מן  בכמה  הפרק.  על  לעמוד  והעלולות  העומדות  השאלות  כל  את  ממצות 
העלייה  חופש  על  עמידתנו  הפלישה,  לחיסול  דרישתנו  כגון  האלו,  השאלות 
הוראה  בלי  גם  הנכונה  העמדה  את  שתנקוט  המשלחת  על  לסמוך  יש  וכולי, 

מפורשת.

בין  שאמר  ב"ג,  רה"מ  לרבות  רבים,  שרים  בהשתתפות  ממושך  דיון  התנהל  להלן 
השאר:

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  אני מוכן לקבל את הצעת מר שרתוק בכללותה 
העניין  אם  רק  בכללותה  לקבל  יש  הזאת  הפרוגרמה  את  אחדים.  תיקונים  עם 
ייחתך על ידי או"ם. אם לא ייחתך על ידי או"ם אלא על ידי מלחמה, או על ידי 
משא ומתן ישיר בינינו ובין הערבים - יש לי פרוגרמות אחרות. אם נגיע לידי 
התמודדות בינינו ובין הערבים למשך שנים רבות, וזה יתבטא בהתמודדות כוחות, 
יכולים הערבים להכריע אותנו. לכן כדאי לנו להגיע לשלום עם הערבים. שלום 

לביטול התיווך, חיסולו. בין אם תימשך או לא תימשך ההפוגה, יש לחסל את 
מוסד התיווך. כמו שהחליטה העצרת הקודמת על הקמת ועדת ביצוע שתהיה כאן, 
והעצרת שבאה אחריה ביטלה את הוועדה, כך עצרת אחת מינתה את המתווך 
ואחרת יכולה להודות לו על עבודתו ולפטר אותו. ההצעה החיובית שלנו היא 
שתתקבל בעצרת החלטה - כל החלטה בעצרת זו המלצה - הקוראת לשני הצדדים 

להיפגש לשיחות שלום. 
בנוגע לגבולות, מציע לא לנקוט יוזמה בשאלת הגבולות. לא נבוא בדרישה 
ולא נעורר את השאלה. אולם אם ניָשאל וניָדרש - ואין להעלות על הדעת ששאלה 
להתקבל  מחשבתנו  על  דיון  אגב  הביטחון  במועצת  כל  קודם  תתעורר  לא  זו 
בגבולות  אנו  מסתפקים  האם  מדינתנו:  תהיה  גבולות  באיזה  ישאלו   - לאו"ם 
כ"ט בנובמבר ואם שולטים אנו על גבולות אלה. כפי ששומעים הם, תובעים אנו 
יותר מזה ומה דרישותינו, וכן הלאה. הצעתי שהתשובה תהיה לא מפורטת, אלא 
בהכללה הרישמית הפומבית. בהופעה במועצת הביטחון התשובה תהיה שעומדים 
אנו קודם כל על מלוא השטח שפסקו לנו בהחלטת כ"ט בנובמבר, אבל דורשים 
תיקונים בשטח - זה נוכח ההנחות שנתבדו, הניסיון שנרכש והעובדות שנוצרו. 
בשיחות עם משלחות, אם נישאל ויבקשו אותנו לפרט, נעמוד על כל הגליל - 
את עניין העיר ירושלים אני רואה כסעיף נפרד ואגע בו לחוד - על העיר יפו ועל 
מסדרון לירושלים. בעמידתי על כל גבולות כ"ט בנובמבר בשלב זה אני מבטא 

התנגדות לחילופי הגליל והנגב, ודורש את הנגב כהוספה.
בנוגע לירושלים ההסברה שלנו צריכה להיות כזאת: אל"ף, הניסיון הוכיח כי 
משטר בינלאומי בירושלים בלתי אפשרי בלי כוח צבאי בינלאומי. אי–אפשר לסמוך 
על ההסכם והשלום כערובה לאופיה הבינלאומי של ירושלים ולאינטרסים של העם 
היהודי שם. בי"ת, הוכח שכוח צבאי בינלאומי הוא מחוץ לגדר האפשרות. כיוון 
שירושלים הופקרה ואנחנו היחידים שהיצלנו אותה משלטון ערבי, רואים אנו את 
עצמנו זכאים לחדש את התביעה להכללתה במדינת ישראל. עמדתנו כזאת: תובעים 
אנו את ירושלים החדשה כחלק ממדינת ישראל. אם נגיע למשא ומתן של שלום עם 
הערבים, נהיה מוכנים לדון על זה שחלק מירושלים החדשה יהיה למדינה הערבית. 
אנחנו מסכימים שהעיר העתיקה תהיה במשטר בינלאומי. הכנסתי כאן דבר שאיני 
יודע אם עלינו לאשרו עכשיו, אבל עתה השיקול שלי כזה: ברור שלא נוכל להשיג 
את ירושלים כולה כחלק ממדינת ישראל - גם בלי העיר העתיקה - בלי שתהיה 

דריסת רגל לערבים בירושלים. אני חושב שדבר זה ברור.
אלה שמתנגדים לכלילת ירושלים במדינה היהודית, וזה הרב ברלין, עליאש 
וסנה7 - כפי שאני נוכח מהעיתונות - מבססים התנגדותם בזה שפירוש הדבר 

ר' מאמרי משה סנה, בשלב הנוכחי ממנהיגי מפ"ם, ב"על המשמר" בחודש זה ובקודמו.   7
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פישמן.9 אי–אפשר לקום ולדבר על ירושלים בלי להעמיד מיד מה הצעתנו לגבי 
העיר העתיקה. אתה תקום ותגיד בעצרת האומות שאנחנו דורשים את כלילת 
ירושלים במדינה היהודית. מיד תיָשאל שאלה: גם העיר העתיקה? אז תאמר 
ניסית  כאילו  רושם  כך עשית  ידי  על  אולם  בינלאומית,  להיות  יכולה  שהיא 
זה יעשה רושם גרוע מאוד. הרב פישמן דורש בגלוי את  להגניב את העניין. 
העיר העתיקה ועמדתו ברורה. הוא דורש שנודיע כי דורשים אנו את ירושלים 
כולה, לרבות העיר העתיקה, במדינה היהודית. כיוון שאיני מסכים לעמדתו, 
וחושב שלכל דבר יש גבול, כך גם כאן אומר אני שהגבול הוא עד החומה של 
העיר העתיקה, ואז אני דורש שירושלים החדשה תהיה במדינת ישראל והעיר 
העתיקה תחת משטר בינלאומי. אם יהיה שלטון תקיף בירושלים החדשה - גם 
והכוח  היהודית  ירושלים  בצל  יחסה  הוא  ממשות.  תהיה  הבינלאומי  למשטר 

הצבאי שישכון בה.
ירושלים כולה בינלאומית - זה מושג שהתרוקן מתוכנו. מר אבן לא הדגיש 
את הנקודה הזאת בדבריו בישיבת הממשלה.10 שמעתי זאת ממנו במקום אחר. 

אנשים ]באו"ם, בוושינגטון[ אומרים שטעו בזה והדבר חדל להיות מעשי.
מחלוקת  נרתע  איני  חלוקה?  לא  או  חלוקה   - החדשה  לירושלים  בנוגע 
ירושלים כשם שלא נרתעתי מחלוקת ארץ–ישראל. והקו הזה, שאני קורא אותו 
עתה מפי סנה ושומע אותו גם כאן, במידה מסוימת - שלא ייתכן לדרוש כלילת 
שמעתיו   - מחולקת  ירושלים  הדבר  שפירוש  מפני  היהודית  במדינה  ירושלים 
הדבר  שפירוש  משום  יהודית  מדינה  לתבוע  ייתכן  שלא  נאמר  כאשר  בעבר, 
ארץ–ישראל מחולקת. אם קו זה היה מנצח בזמנו לא היתה מדינה יהודית. מכיוון 

שקו זה לא ניצח - זה הביא לחלוקה ולמדינה יהודית.
משטר בינלאומי זהו דבר ריק שאין בו ממשות. לדרוש את ירושלים כולה - 
זאת תפיסה מרובה. מוכרח אפוא להיזכר כאן עניין של חלק ידוע מהעיר לשלטון 

הערבי. מוכן אני לא לעורר את שאלת עיר הבירה, אך זהו הפתרון היחיד.
בנוגע לפליטים - מבחינה תכסיסית הייתי מוכן להתקרב לדעתכם והתרשמתי 
מההנמקה בעניין הטריז.11 הייתי יכול להגיד שנאמר כך: כל זמן המלחמה לא 
יחזרו הפליטים. השאלה תעמוד לדיון כאשר נגיע לשלום או כאשר יצאו הצבאות 
את  שנחזיר  להגיד  יכול  איני  כי  דעת,  בגניבת  אני  אשם  אז  אולם  הפולשים, 
הפליטים כאשר אני נגד החזרה. ואם אני אומר שהשאלה תעמוד להיפתר כאשר 

השר פישמן הביע דעתו, כי יש לדרוש את ירושלים כולה, להדגיש את התנגדות הממשלה   9
לירושלים ערבית ולהתנגד לכל אפשרות של החזרת פליטים.

בישיבת הממשלה ב–1.9.1948 דיווח אבן בפרטות על המצב המדיני באו"ם ובוושינגטון.   10
במהלך הדיון אמר השר בנטוב: "לו אמרנו שמוכנים אנו להחזיר את הפליטים ברגע שצבאות   11

הפולשים יעזבו את הארץ, היינו מכניסים אנו טריז בין המדינות הערביות והפליטים".

עם הערבים נותן לגידולנו הפנימי והחיצוני דחיפה כה גדולה, שהדבר כדאי לנו. 
כי נוכל בפחות - לעשות יותר. בריב עם הערבים נוכל ביותר - לעשות פחות 
הזאת,  הפרוגרמה  את  אקבל  לא  מלחמה,  ידי  על  תיפול  ההכרעה  אם  בהרבה. 
היא לא מספיקה. אינני יודע מדוע עלינו להסתפק רק בזה. מדוע ניקח רק את 
הגליל ומדוע לא את הדרך לים המלח, את כל הדרום? אם תהיה לנו אפשרות 
לדבר עם הערבים באופן בלתי אמצעי, ואם על ידי כך נביא לידי שלום - נחזיר 
את הפליטים. אם הפתרון ייחתך לא על ידי שלום עם הערבים - לא נחזיר את 
הפליטים. אם הערבים ממשיכים במלחמתם עלינו, ולו גם מלחמה לא אקטיבית, 
ואינם רוצים בשלום, החזרת הפליטים זה נשק נגדנו. השארת הפליטים אצלם - 
זה הנשק שלנו. בנוגע לירושלים: כאשר הוחלט בעניין ירושלים הייתי במיעוט. 
אמונתי  נתערערה  אינטרנציונליזציה.  בעד  והייתי  ירושלים  לחלוקת  התנגדתי 
באפשרות זו, לכן איני חולק על הכתוב כאן. אולם את כל ירושלים לא יתנו לנו, 

אך עלינו לדרוש אותה.

]ירושלים   6-5 לסעיפים  ביחס  בעיקר  היו  הדעות  חילוקי  שרתוק:   מ.  השר 
בנובמבר  בכ"ט  הגבולות.  שאלת   -  4 לסעיף  בנוגע  משהו  נאמר  והפליטים[. 
]1947[ הסכמתי להחלטה שנתקבלה. הסכמתי לכך מתוך כל אותן ההנחות שהיו 
אז. לדבר עכשיו על כ"ט בנובמבר כמות שהוא - זה בהחלט בלתי מציאותי. זה 
נקרא למחוק מה שקרה. אי–אפשר למחוק מה שקרה. הגבול ההוא אפשרי היה רק 
אם היתה קמה מדינה ערבית ידידותית שאפשר לחיות איתה בשלום. אחרת הגבול 
ההוא בלתי אפשרי - זה גבול התוקע טריזים איש בבשר רעהו, מדינה בבשר 
רעותה. דבר זה לא מציאותי עכשיו וצריך לומר זאת ולהסביר מדוע. לכן מוצדק 
להגיד: גבולות כ"ט בנובמבר פלוס שטחים שנכבשו על ידינו, וזה מוצדק לא רק 

על יסוד העובדות שיצרנו.
ביחס לחילופים ]של הנגב בגליל[, אני מחזיק בנוסחתי, שעומדים אנו על 
כל השטח. איני סבור שעלינו לקשור ידינו נגד חילופים ואחר כך להתירם, אם 
יהיה חלילה צורך בדבר. אם נחליט בסעיף 4 כפי שמציע ציזלינג8 - בין כה לא 
יועיל הדבר כאשר נעמוד בפני הכרח של חילופים. לכן ההחלטה שנחליט בעניין 

זה אין בה תועלת.
ביחס לירושלים: בנוגע לעיר העתיקה, אילו צריכים היינו לבחור בין עמדת 
מר ציזלינג והרב פישמן - מבחינת הגינות ההופעה הייתי בוחר בעמדת הרב 

השר ציזלינג הציע לקבל החלטה שלילית מודגשת לגבי אפשרות של קיצוץ שטח הנגב או   8
החלפתו בגליל.
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בשלב זה נתקבלו ההחלטות הבאות:

מחליטים ב–7:1 קולות שדורשים העיר ירושלים לישראל.

מחליטים ברוב קולות שלא תפורש ]תיזכר[ העיר העתיקה.

מחליטים ב–4:5 קולות כי ביחס לאפשרות אינטרנציוניליזציה של העיר העתיקה 
לא תהא יוזמה מצידנו, אך באם יופיע פתרון כזה נסכים, באם נבטיח על ידי כך 

השארת ירושלים החדשה בידי ישראל.

מחליטים ב–4:5 קולות שהוא הדין ביחס לאינטרנציונליזציה של ירושלים, באם 
נמנע על ידי כך מסירה חלק ירושלים לידי הערבים.

מחליטים ברוב קולות לדחות ההצעה לחילופין בין הנגב והגליל.

תוספות  עם  בנובמבר  כ"ט   - הטריטוריאלי  שההיקף  קולות  ברוב  מחליטים 
הכרחיות כתוצאה מניסיון המלחמה.

מחליטים ב–3:7 קולות לא לדון על החזרת הפליטים עד לסידור של שלום.

שנציגי  מחליטים  אוקטובר.  בראשית  או"ם  חברות  תבקש  שישראל  מחליטים 
ישראל יופיעו רק באם יוזמנו בפירוש בשם המדינה.

התקבלה הצעת השר גרינבוים, ששר החוץ יביא הצעה על הרכב המשלחת לישיבה 
ביום ד', ויהיה רשאי להכניס לתוכה נציגים אחרים.

יצאו הפולשים את הארץ - אני מעורר תקווה. ייתכן שהצבאות יצאו את הארץ 
ואז אצטרך להגיד בגלוי שאיני רוצה בהחזרת הפליטים.

מר גרינבוים לא הבין את מיבנה סעיף 12.5 יש כאן הנחות ומסקנות. עובדים 
בנובמבר  בכ"ט  גם  איתם  ונפגשנו  איתם,  ניפגש  אשר  חיים  אנשים  עם  אנו 
אז  הסכמתנו  בין  גשר  לבנות  מוכרחים  אנחנו  בינלאומי.  למשטר  הסכמנו  ואז 
לגבי  אל"ף  במסקנה  הדבר.  את  המסבירות  ההנחות  ואלה  עכשיו,  והתנגדותנו 

ירושלים איני שולל שלילה פרינציפיונית את המשטר הבינלאומי.
כמה הערות להוספות שהציע מר ציזלינג: אני לא רואה כל צורך בהחלטה נגד 
בסיסים,13 כי זו עמדה קבועה ועומדת ובאו"ם לא תעמוד שאלה כזאת. היא יכולה 

לעמוד כל יום במשא ומתן עם אנגליה ואמריקה, אולם לא במסגרת או"ם.
מזרח  עם  להתייעץ  למשלחתנו  הוראה  שתינתן  תוקף  בכל  מתנגד  אני 
אירופה,14 ואם תהיה הצעה כזאת - אציע להוריד אותה מסדר היום. במשך כל 
הזמן מתקיימות התייעצויות כאלה. לא רק איתם, אולם גם איתם. וקיימים יחסים 
אינטימיים למדי במידה שהם מוכנים לכך, כי ההגבלה לא מצידנו. כתיבת הוראה 
כזאת תתפרש כרצון לכתוב את הדבר במיוחד כדי שיהיה כתוב, ואת הקו הזה 
אני שולל. איני חושב שדבר זה צריך להיות כתוב ושנוכל להגיד שהינה, דבר זה 

כתוב אצלנו. אני מציע לא לעמוד על הדבר הזה.
אשר לוועדה מייעצת,15 אין הנידון דומה לאשר היה בשנה שעברה. אז היתה 
לפעול.  הסמכות  לניו–יורק את  מסרה  כולה  וההנהלה  בניו–יורק  ציונית  הנהלה 
חוות  את  לשאול  הספיקה  לא  לפעמים  העניינים.  על  מתייעצת  היתה  ההנהלה 
קיימת  עתה  זאת.  לעשות  הספיקה  כן  ופעמים  בירושלים,  ההנהלה  של  הדעת 
זו  ומשלחת  ]ישראלית[  משלחת  פועלת  בפריס  כאן.  יושבת  הממשלה  מדינה. 
תפעל יום יום ושעה שעה לפי הוראות שתקבל מכאן, או ממי שהממשלה תמסור 
לו סמכות. לא ייתכן, שתהיה סמכות נפרדת לגוף נוסף היושב בפריס. דבר זה 
תבוא  לא  מדינה. שום משלחת  אנו  אין  יפגין שעדיין  וכאילו  לסיבוכים  יגרום 
לפי  ותפעל  הוועדה  תהיה  עצמה  היא   - ממשלתה  של  מייעצת  ועדה  בלוויית 
הוראות ממשלתה. אם ננהג אנו אחרת - תהיה זו הפגנה שעדיין איננו רואים 

עצמנו כמדינה.

במהלך הדיון הביע גרינבוים דעתו, שיש לתבוע בתוקף כלילת ירושלים במדינת ישראל.  12
במהלך הדיון אמר השר ציזלינג: "ביחס להוראות ]למשלחת ישראל לעצרת[ אני רוצה שנוסיף,   13
שנתנגד לכל צורה שתיתן למעשה אחיזה בצורה זו או אחרת לכוחות של אמריקה או אנגליה 

לשלוט בא"י או להחזיק בסיסים בארץ".
הארצות  עם  מתמיד  באופן  להיוועץ  למשלחת  אינסטרוקציה  "ניתן  כי  הציע,  ציזלינג  השר   14

שתמכו בנו תמיכה מלאה בשלבי המו"מ הקודם. כוונתי לבריה"מ וארצות הקשורות בה".
על הוועדה, ר' עמ' 10 הע' 20.  15
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שנית, שאלת הכשרות בצבא. הרב פישמן ציין, שבשעתו הוסכם על הסדר 
מסוים ונתפרסם צו הנותן סמכות לשר הביטחון ולשר הדתות לפקח על הדבר. 

לדבריו, הצו הזה אינו מוצא לפועל, על כל פנים לא בשלמותו.
הוועדה רואה צורך לפנות לשר הביטחון ולהעירו על כך, ולהביע מישאלה 
שייתן דעתו על ביצוע ההסדר אם על ידי מינוי ועדה מיוחדת לפיקוח בשיתוף שר 
הדתות, או בכל צורה שתהא נראית לשר הביטחון - )ראש הממשלה ד. בן–גוריון: 
רבנות  של  מוסד  קיים  כזאת.  ועדה  ישנה  ערכה.  ועל  זו  המלצה  על  מערער  אני 
]---[ בצבא אין מקום לשתי  ויצירת כלי שלישי לא תשנה את הדברים  צבאית 
 - יעשו(  הקיימים  הכלים  חדש,  בכלי  צורך  אין  לכך  פקודות.  הנותנות  רשויות 
דין  בתי  שאלת  יש  המשפטים,  לשר  נוגע  זה  ודבר  שלישית,  בסקירה.  אמשיך 
דתיים, וההפליה שנשתיירה כשריד מימי המנדט בין סמכות בתי דין דתיים של 

העדה המוסלמית לבין בתי הדין של היהודים.
מכיוון שדנו כבר על עניין זה ונתמנתה ועדה של ארבעה, שניים הממונים 
על ידי שר הדתות ושניים הממונים על ידי שר המשפטים, והיא לא הגיעה לשום 
מסקנה בעניין זה - כך נמסר לנו - רואה הוועדה צורך במינוי ועדה מיוחדת של 
שרים, ועדת מישנה של הממשלה המורכבת מחברי הממשלה, שתדון בבעיה זו 

ותביא מסקנותיה בפני הממשלה.
סעיף רביעי וחמישי נוגעים לשר האוצר והוא לא נמצא כאן. יש שאלת רבנים 
שהם חברי בתי הדין. ישנם רבנים העוסקים ברבנות בלבד, אולם ישנם רבנים 
הממלאים תפקיד של שיפוט במסגרת ממלכתית של המדינה. אין הם מקבלים 
להם  לקבוע  צריך  כאלה,  רבנים  ישנם  אם  הוועדה,  לדעת  מהמדינה.  משכורת 

משכורת. הם ממלאים תפקיד שהמשטר המשפטי של המדינה מחייב אותו.
יש שאלה החורגת מתחום הענייניים המדיניים, הנוגעת למדינת ישראל ולשמו 
הטוב של העם היהודי - סיפוק צורכיהן הדתיים של עדות אחרות, המוסלמית 
והנוצרית. צרכים אלה דינם להיות מסופקים על ידי המדינה. פירושו של דבר 
האוצר,  אולם  גדולים.  לסכומים  מצטרפות  אינן  שלמעשה  ידועות,  הקצבות 
צורכו,  כל  העניין  על  דעתו  נתן  שלא  משום  ואולי  בכך  מודה  אינו  כנראה, 
אינו מבין רצינותו ודקותו. דבר זה עלול לגרום לנו חילול השם, ואילו סיפוק 
הצרכים האלה בסכומים לא גדולים עשוי להרים קרננו ולהוכיח כנותנו לגבי כל 

ההתחייבויות שקיבלנו על עצמנו.
סבורים אנו, שיש לאשר הקצבות אלה ולתת האפשרות למשרד הדתות, על 
כל פנים במסגרת התקציב שלו, להוציא את הסכומים לשם סיפוק צרכים אלה 

עד שיסודר תקציב לזמן ארוך יותר.
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נגד הרכבת משלחת לפי קווים מפלגתיים

סעיף א': שאילתות

השר מ. שרתוק:  מודיעים לי, כי שר הדתות, בשיחה עם עיתונאי מחוץ לארץ 
אתמול, בתשובה לשאלה בנוגע לעיר העתיקה בירושלים, אמר כי לדעתו העיר 
העתיקה צריכה להיות תחת שלטון יהודי. הדבר נתפרסם. דעה זו סותרת החלטת 
הממשלה בישיבה הקודמת בעניין ירושלים, שנתקבלה בניגוד לדעתי. אני הצעתי 
שנודיע שאין אנו תובעים שלטון יהודי בעיר העתיקה, ואפילו ההחלטה שנתקבלה 
ואז  זה  בעניין  דעתי  מה  להישאל  עלול  אני  אף  פישמן.  הרב  של  דעתו  סותרת 
יתקבל רושם שכמה דעות בממשלה - )השר הרב י. ל. פישמן: בשבילי שאלה זו היא 
עקרונית ממדרגה ראשונה. אמרתי במפורש, שדעתי היא שכך צריך להיות. פעמיים 
 הדגשתי לעיתונאי, שזו דעתי הפרטית מתוך השקפתי הדתית( - )ראש הממשלה 
ד. בן–גוריון: לי נראה, שאם אדם אומר דעתו - אין הדבר חמור( - אם שר הדתות 

אומר כן, הרי הדבר שופך אור ונותן צביון למדיניות הדתית של ישראל.

סעיף ב': סקירת הוועדה לבירור עם שר הדתות

הקודמת,  בישיבה  שנתמנתה  חברים,2  שלושה  של  הוועדה  שרתוק:   מ.  השר 
לו בתורת שר  ונוגעות  פישמן על שאלות המחכות לפתרון  הרב  שמעה הרצאת 
הדתות. ראשית, שאלה חשובה מאוד ועיקרית ]לדעת הרב פישמן[ היא שהמשפט 
הישראלי צריך להיות מושתת על המשפט העברי. אין הוא יכול לבוא בשלמותו, 
אולם צריך להיות היסוד בבניין המשפט הישראלי. לדעתו, אין השאלה יכולה 
לבוא עכשיו לדיון והכרעה, אולם הוא רוצה שנסכים עימו שבאסיפה המכוננת,3 

לכשיעלה על הפרק יסוד התחוקה, תעמוד השאלה לדיון רציני ולהכרעה.

מתוך הפרוטוקול, סעיפים א', ב', ג', ד'.  1
בישיבת הממשלה 12.9.1948 נבחרה ועדה שחבריה השרים בנטוב, גרינבוים ומ"ש לבירור טענות   2
שר הדתות פישמן, שהתעוררו סביב העמדה למשפט של שני טוראים משגיחי כשרות בחטיבת 

אלכסנדרוני על סירובם לבשל ארוחות חמות בשבת ליחידה שיצאה לקרב באותו יום.
על פי החלטת מועצת המדינה הזמנית נתקיימו בחירות לאסיפה המכוננת הראשונה של מדינת   3
האסיפה  כי  הוחלט  שם  ב–14.2.1949,  בירושלים  היה  הפתיחה  מושב  ב–25.1.1949.  ישראל 

המכוננת תיקרא "כנסת ראשונה" ובית המחוקקים של המדינה - "כנסת".
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אימתי אסע ולכמה זמן אסע זה תלוי בנסיבות. סבורני, שלפי המצב אין חבר ממשלה, 
ועידה  לכל  נוסעים  היינו  כאן  עד  נוכח.  להיות  מנת  על  לשם  לנסוע  יכול  שר, 
ולכל עניין. היינו נפגשים עם אנשים, אם בחדר או במעלות ]במדרגות[, ומנהלים 
עניינינו. עכשיו אי–אפשר. השאלה היא אם יכולני לבוא לפריס ולהיות יעיל במשך 
זמן מסוים. בנידון זה מחכה אני לידיעות, לעצות אחרונות מאנשינו בפריס, ולפי 
ידיעות אלה אחליט. אם מישהו יבוא בהצעה לצרף עוד חברים מהממשלה, יעמוד 
בפני בעיה לא קלה. חברי ממשלה אלה יסעו עימי וישובו עימי, או יסעו וישתהו 
שם. אם יסעו וישתהו, יהיו כפופים לראש המשלחת או לאו? אחד מהם יהיה ראש 
המשלחת? סבורני, שדבר זה מעורר קשיים רבים. אילו היינו חברים באו"ם - ברור, 
שצריך להיות יושב ראש קבוע למשלחת במשך כל הזמן, ואם כן יש מקום לשרים 
העצרת[.  ]של  הוועדות  בין  העבודה  את  ומחלקים  קבע  ישיבת  היושבים  נוספים 
עדיין אין אנו חברים באו"ם, צריכים אנו להיאבק על חברות באו"ם, ולכן דומני 

שדבר זה עלול לגרום סיבוכים. אולם העניין בידי הממשלה כפי שתחליט.

סיכום ועדת השבעה

השר מ.שרתוק:  לרקע הדיון על סיכום ועדת השבעה4 - אמש בא לביתי נציג 
ארה"ב. ייתכן שהוא התכוון לביקור פרטי ושתוכן השיחה לא יימסר לאיש, ואני 

מבקש את החברים באמת לא למסור את הדברים למישהו מחוץ לממשלה.
הוא העמיד אותי על הדברים הבאים: אל"ף, בירושלים נתפרסם כרוז של לח"י. 
אני לא קראתי את הכרוז ואיני יודע אם הוא מסר תוכנו כהווייתו. לדבריו, נאמר 
בכרוז שהם רואים את ארה"ב אויב לעם היהודי - יורשה של אנגליה בארץ - והם 
יתנהגו עם באי כוח ארה"ב כאן כשם שהתנהלו עם האנגלים. בי"ת, אחד מאנשיו, 
שלפי ידיעתנו הוא איש האינטליג'נס האמריקני, הייתה לו שיחה עם מספר שלושה 
לדברי  שלושה".  "מספר  משמע  ומה  הלח"י  איש  הוא  מי  יודע  איני  לח"י.5  של 
מדינית  תיאוריה  לפניו  שפתח  רמה,  בעל  אינטליגנטי,  אדם  עם  נפגש  המשוחח 
בדבר היחס של לח"י לנציגי ארה"ב. גימ"ל, הקונסול האמריקני הכללי בירושלים, 
שגם שמו מקדונלד,6 אבל לא הרי זה כהרי זה מבחינת היחס אלינו, ישב בחבורה 

סיכום ועדת השבעה אינו בידינו.  4
הכוונה למתתיהו שמואלביץ' )1995-1921(. עלה מפולין ב–1933. הצטרף לאצ"ל ועם הפילוג   5
עבר ללח"י. נעצר ב–1940, נידון לתלייה אך דינו הומר למאסר עולם. חמק ממעצר מספר 
והועמד  נאסר  ברנדוט  רצח  לאחר   .1948 בפברואר  ב–20  בי-ם  מהכלא  ובאחרונה  פעמים 
למשפט צבאי, נדון לחמש שנות מאסר אך נחון למחרת היום ע"י הנשיא ח"ו. לימים מנכ"ל 

משרד רה"מ )שלושת ראשי לח"י היו נתן ילין–מור, ישראל שייב ויצחק שמיר(.
ג'ון מקדונלד.  6

לאחר דיון נתקבלה החלטה: ב-2:7 להטיל על שר הדתות להכין הצעת תקציב לתמיכה 
בצרכים הדתיים של העדות המוסלמית והנוצרית.

סעיף ג': משלחת ישראל לעצרת או"ם

בתגובה להודעת מ"ש, כי המציא לכל השרים מכתב ובו הצעת הרכב למשלחת לעצרת 
או"ם, תמה השר גרינבוים מדוע אין במשלחת בת 17 החברים אף לא שר אחד.

השר מ. שרתוק:  אני מודה בכל הכנות, שלא שמעתי הצעה של משלחת שתהיה 
מורכבת מחברי הממשלה. לא שמעתי הצעה כזאת על יד השולחן הזה, ואני מרשה 
לעצמי לומר שלא נשמעה בישיבת הממשלה הצעה כזאת מופנית אל היושב ראש. 
מפי מר בנטוב, היושב בסמוך אלי, שמעתי הצעה המופנית אלי. הוא הציע לי 
הדבר?  פירוש  מה  שאלתי:  המפלגות.  שאר  מחברי  אחד–אחד  למשלחת  לצרף 
ארץ–ישראל.  פועלי  ממפלגת  חוץ  האחרות  למפלגות  מתכוון  שהוא  הבינותי, 
קלטתי הצעה זו. לא תמיד מעיר אני מיד לאחר שמיעת ההצעה. אחרי שעיינתי 
בהצעה זו מצאתי שאינה ראויה להתקבל. על כל פנים, לא ביוזמתי. פירוש הדבר, 
שהרכב המשלחת המוצע הוא של מפלגת פועלי ארץ–ישראל וחסרות בה שלוש 
מפלגות שצריך להוסיפן. עלי לומר, שהמשלחת אינה מורכבת לפי קו מפלגתי. 
נכון, אני חבר מפלגה מסויימת, אבל אני גם שר החוץ והולך לפריס לא בתורת 
חבר מפלגה אלא בתורת שר החוץ, לכן אמרתי שאיני יכול במכוון להכניס חבר 
מפלגה למשלחת וליצור תקדים של הרכבת משלחת לפי קווים מפלגתיים. ישנם 
ולא  חברים שמתפקידם לעסוק בכך. המשלחת תורכב מתוך שיקולי תפקידים 

מתוך שיקולים אחרים - עד כמה שהדבר תלוי בי.
אשר להצעה שיסופחו חברי ממשלה למשלחת: אתם רואים, שישנה כאן בעיה 
של חבר אחר, לא חבר ממשלה, אלא חבר שהיה בהנהלת הסוכנות - דר' גולדמן. 
לדעתי יכול הוא להועיל מאוד בעבודתנו בפריס, אבל התקשיתי להכניסו לתוך 
המשלחת משני טעמים: אל"ף, הוא אזרח ארה"ב ועדיין אינו אזרח ישראל. אני 
יודע שהוא חושב להשתקע בארץ, אבל לפי שעה הוא אזרח אמריקאי. נימוק שני 
הוא ממין אחר לגמרי. אם דר' גולדמן חבר המשלחת, או שהוא ראש המשלחת או 
שאינו חבר בה. איני סבור, שהוא יכול להיות ראש המשלחת וחוששני שיהיה במצב 
לא נוח אם יהא כפוף לאבן. לכן מצאתי את הסידור, שהוא לא יהיה חבר המשלחת, 
אלא יימצא על ידה, יבוא לעזרתה. מתוך סידור זה אינה מתעוררת שאלת הכפיפות 

לראש משלחת ולא שאלת האחריות כלפיו, שאינו אזרח ישראל.
עדיין לא נתגבשה בי החלטה שנוסע אני לפריס. אני מניח שאסע לשם, אבל 
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ליקויי מנגנון הפיקוח של האו"ם

הוא  זו  עיתונאים  מסיבת  כונסה  שלשמו  המסוים  הנושא  שרתוק:   השר משה 
אלא  מרעישות,  בהודעות  בהלה  לעורר  כוונתי  אין  מכבר.  המהוללת  ההפוגה 
להזהירכם לבל תיחפזו להסיק מסקנות נמהרות, ולסייע במאמץ לראות דברים 

בפרספקטיבה נאותה.
רצוני להסב את שימת הלב לכמה היבטים מאכזבים ביותר של הפיקוח על 
ההפוגה ושל המפקחים עליה. ויש להבהיר מתחילה, כי אין לי שום כוונה לייחס 
אנו  זו.  במשימה  העוסקים  לאדונים  שלילית  קדומה  דעה  או  שליליות  כוונות 
מניחים שהם מעוניינים בכנות למלא בנאמנות את תפקידיהם הקשים עד מאוד, 
ולעיתים, אולי פעמים רבות מאוד, גם כרוכים בסכנה יתרה, להבטיח שההפוגה 
תוצא לפועל ולכל הפחות לאבחן מה אינו כשורה כאשר משהו משתבש. אולם 
בשלב זה אנו כבר רכשנו ניסיון מספיק, נרחב למדי, לגבי דרך התנהלות הדברים, 
ואנו סבורים כי ניסיון זה מצדיק עשיית סיכום מצידנו והסקת מסקנות מסוימות 

לגבי יעילות מנגנון הפיקוח.
רצוני לומר, כי אף שלא מתנהלים עכשיו קרבות גדולים, התמונה הכללית 
של פרטי הפיקוח על ההפוגה היא של אין–אונים של מנגנון הפיקוח בכל הכרוך 
במימוש תנאיה השונים של ההפוגה. כך אפוא אולי לא ייפלא, שכאשר אנו סוקרים 
את אורך קווי החזית והגבולות הארוכים, לרבות אורך החוף, ואת המספר הגדול 
של נמלים ושדות תעופה שעימם מוטל על המשקיפים להתמודד, נבין כי אי–אפשר 
למשקיפים להימצא בעת ובעונה אחת בכל מקום. במצב זה מפתיעה העובדה לא 
שהם אינם יכולים להימצא בכל מקום ומקום, אלא שהם מתיימרים כלפינו, וכלפי 

הציבור, שהכל נמצא בפיקוחם כאשר לא יעלה על הדעת שהדבר ניתן.
לפי המספרים הרישמיים האחרונים שקיבלנו ממטה המתווך - ואפשר שחלו 
בהם שינויים קלים מאז - יש 305 משקיפי או"ם, מהם נמצאים 250 בתוך ארץ 
שיש  ייתכן  בנו.  הנלחמות  השכנות  הארצות  כל  על  מופקדים   55 ורק  ישראל 
היגיון בכך שהיחס בין שתי קבוצות המפקחים נוטה לטובת ארצנו - כלומר הן 
השטח שבידי ישראל והן יתרתו - שכן זו זירת הפעולה העיקרית. אף על פי כן, 
ההפוגה חלה על כלל השטחים של מדינות ערב המעורבות במלחמה הנוכחית, 
ומימושה כרוך בעמידה בתנאים המחיייבים את כל הארצות הללו, כגון בתחומי 

ארכיון המדינה, חצ-I 14/2446 )תרגום מאנגלית(. עיקרי הדברים הובאו בעיתוני 17.9.1948.   1
אחרי דברי שר החוץ, נשאו דברים אלוף יגאל ידין וסגן אלוף משה דיין.

של שלושה בבית קפה בירושלים. ניגשו אליהם שלושה בחורים מזוינים והודיעו 
שהם אנשי לח"י ואמרו: "אין אנו אוהבים אתכם. אתם מיותרים כאן. נדע לאחוז 

באמצעים נגדכם".
עד כאן דבריו. הוא לא העלים ממני חרדתו הבלתי אמצעית לגורלו הפיסי 
ולגורלם הפיסי של האנשים. הוא אמר שהוא מניח, שהמתיחות כאן ]בת"א[ קטנה 
מירושלים, אלא סבור הוא שאחריותנו בירושלים מחייבת אותנו לפקוח עין על 
זה עניין שלנו. הוא ראה צורך  ואם נסתר -  גלוי  אנשיו, להעמיד משמר, אם 

להעמידנו על חרדתו.
עכשיו אני רוצה להוסיף כמה מילים. לפני ימים אחדים הוגש לצנזורה מאמר 
של "מברק",7 שנסתיים במילים שברנדוט ואנשיו הם אויבים וצריך לנהוג בהם 
נפסל  המאמר  זאת.  שתעשה  היד  וברוכה  מהארץ  אותם  לגרש  אויבים,  מידת 
על ידי הצנזורה, אולם הופיע. אני מבין שעורך "מברק"8 נאסר והותר ויועמד 
משפטי  קושי  מתוך  אבל  העיתון,  את  מיד  לסגור  שיש  הייתי  סבור  למשפט. 
הדבר לא נעשה. היה עוד מאמר מעין זה ב"מברק". רציתי לצרף אינפורמציה 

זו לרקע הבירור שלנו.

לאחר חילופי דברים הוחלט לקיים את הדיון וההחלטה בסיכום ועדת השבעה בישיבת 
הממשלה ב–19.9.1948.

"מברק" - עיתון ערב של הלח"י 1948-1947. נדפס בתל אביב.   7
 .1948-1947 "מברק"  עורך  עיתונאי.  ב–1936.  מפולין  עלה   .)1995-1915( עמיקם  אליהו   8

מפעילי בית"ר אצ"ל ולח"י.
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ציוד רפואי, ביגוד, ספרים ואפילו תשמישי קדושה שנשלחו לישראל או ממנה. 
אנו הצבענו על מקרים אלה ושום תגובה לא באה. היו גם מקרים של שוד ימי חד 
וחלק, כאשר ספינות סיור לבנוניות יצאו ללב ים, השתלטו על אוניות המובילות 
סחורות לישראל, כיוונו אותן אל נמל ביירות ופרקו שם את המטענים. דוגמה 
תתבצע  כי  בבירור  הוסכם  שם  ציון,  הר  פרשת  היא  לשימצה,  ידועה  נוספת, 
התפנות כוחות, אולם הצד שכנגד תבע כי כפרס על התפנותו היהודים יוותרו על 
כמה עמדות וכך, עד היום, הצד שכנגד תופס עמדה שאסור לו להימצא בה. עד 
עתה לא באה שום תגובה להפרה זו של ההפוגה. העניין נסחב עוד ועוד בתקווה 

מפוקפקת שלבסוף הוא יבוא על מקומו בשלום.
חשבון  על  המפקחים  בסגל  ניכר  גידול  שחל  הוא  בירושלים  הכללי  המצב 
פיקוח חיוני בחזיתות אחרות, אך הדבר אינו מתבטא ביעילות הפיקוח על ההפוגה 
שם. אנו עדים לשינויים במערך העמדות של הצד שכנגד ולהבאת תגבורות. על 
רקע זה מצטיירת השלמה סבילה מצד מנגנון הפיקוח, שאינו מממש בקפדנות את 
תנאי ההפוגה בעת ובעונה אחת בכל גזרות החזית. לפי הידיעות שבידינו, חלה 

עלייה ניכרת ביותר בממדי הכוחות הערבים, המלמדת על התכוננות למשהו.
אוסיף ואומר בעניין מדיניות הפיקוח של האו"ם. שיטת הפעולה היא כדלקמן: 
בידיהם  היתה  ותופסים עמדה שלא  שלב ראשון - הערבים מפירים את ההפוגה 
לפני כן. שלב שני - המשקיפים באים ומאשרים שהיתה הפרה ומודיעים לערבים, 
שעליהם לסגת. שלב שלישי - הערבים עונים כי לא יתפנו אלא אם כן גם היהודים 
יפנו משהו. אין הם יכולים לסגת ללא תמורה. שלב רביעי - המשקיפים, לאחר 
ודרשו מהם לסגת חד–צדדית, פונים אל  שהכריזו כי הערבים הפרו את ההפוגה 

היהודים דורשים מהם ויתור כדי להשיג פיצוי לערבים על התפנותם.
בתום  צהריים.  לסעודת  ברנדוט  הרוזן  את  לארח  התכבדתי  באוגוסט  ב–10 
הארוחה הצטרפו אלינו כמה מאנשיו והתנהל דיון על המצב בירושלים. הם הציעו 
לקיים הפסקת אש מוחלטת במשך שלושה ימים, כדי לאפשר שיחות. הרוזן הביע 
דעתו, כי מן הדין שהערבים יפנו את הר ציון, והמשקיפים אמרו כי עליהם לעשות 
זאת למחרת היום או כעבור יומיים. זה היה ב–10 באוגוסט. בשבוע שעבר, ב–9 
בספטמבר, כעבור חודש ימים, שוב אירחתי את הרוזן ברנדוט ואנשיו וניהלנו דיון 
של ממש, שבסופו הוא אמר: "יש לנו הצעה לגבי ירושלים, שתיישב אחת ולתמיד 
את כל בעיית הר ציון. הערבים יתפנו משם בתנאי שגם היהודים יפנו משם את 
העמדות שבהן הם מחזיקים מאז ההפוגה". עניתי: "הערבים עדיין לא פינו מהר 
להיכנס  מסרב  אני  לפנותן.  עליהם  היה  הוראתך  לפי  אשר  העמדות,  את  ציון 
למשא ומתן כלשהו בנושא זה ולא אדון בו כלל בטרם יתפנו הערבים מהעמדות 

שהם אמרו כי יפנו, ושאתה אמרת כי עליהם לפנות".

יבוא חומרי מלחמה, תנועות צבא ועוד. אין להניח, ש–55 משקיפים בסך הכל 
יכולים להבטיח מילוי מדויק של התנאים בכל השטח הענקי הזה.

יש  הצפוני.  והגבול  הירדן  גבול  היא  אחת  ענייניות.  דוגמאות  שתי  אביא 
ברשותנו ידיעות מוסמכות, שלפיהן כוחות מסוימים חוצים את הירדן כדי לתגבר 
את הכוחות הערביים בארץ–ישראל. אנו הודענו על כך למפקחים פעמים מספר, 
כי הסגל של  נענינו בהכחשה. עם כל הכבוד הראוי עלינו לקבוע,  ובכל פעם 
המתווך אינו מסוגל, פיסית, לקבוע בוודאות שמעבר לכל ספק כי חציות אלה לא 
בוצעו. אנו סבורים, כי בקביעותיהם אלה הרחיקו המפקחים לכת מעבר לסביר. 
והוא הדין לגבי הגבול הצפוני. שם, לפי ידיעות מדויקות, חצו אותו כוחות צבא, 
טענו  שהמפקחים  פעולות   - רבים  ביצורים  והקימו  עמדות  ושינו  בשטח  נעו 
באוזנינו בביטחון, שלא היו מעולם. היו גם מספר מקרים, בולטים למדי, של 
הפרת ההפוגה על ידי הצד שכנגד במקומות אחרים. כמה מהם אושרו וכמה מהם 

הוכחשו, אך שום תגובה נאותה לא ננקטה.
בפתח דברי אמרתי, כי איני בא להצביע על יחס של איפה ואיפה ועל מגמה 
להפלותנו לרעה. ואולם אם אכן כך, כפי שאני סבור באמת, כי אז הדרך היחידה 
הפתוחה לפני לתירוץ סתירות מסוימות בהאשמותיהם של המפקחים לגבי הפרות 
הפוגה של כוחותינו–אנו, והפרות של הצד שכנגד, היא שהמפקחים נוהגים לפי 
מדיניות הגורסת כי עליהם לנקוט יחס מחמיר כלפי הצד הישראלי, כי עליהם 
בוצעה חקירה חד–צדדית מבלי לשמוע את  להוציא משפט מהיר אפילו כאשר 
עמדת הצד הישראלי, כי למען השלום עדיף להיות סבלני ונינוח קצת יותר כלפי 
הצד הערבי, לַרצותו ולהבליג לגביו ולהמתין עד שהשכל הישר יעשה את שלו, 

ובינתיים "לא למתוח את הקו" יתר על המידה ביחס לצד זה.
כאן אוכל להצביע על דוגמה מאלפת - פרשת אספקת המים לירושלים. אמת, 
המתווך הכריז במפורש כי בעניין זה היתה הפרה חמורה של ההפוגה, אלא שלא 
היתה שום תגובה ממשית להפרה זו וכך נוצר רושם של אין אונים מוחלט. עד 
היום אין מזרימים מים לירושלים. פרשה זו ידועה היטב ואין טעם להכביר עליה 
מילים. אולם לולא המשמעת העצמית של יהודי ירושלים וכישוריהם הארגוניים, 
ולולא הצלחות כוחותינו הצבאיים וראיית הנולד שלנו בהנחת צינור מים חלופי, 
היו יהודי ירושלים עומדים לפני ברירה למות בצמא או להיכנע לצבא הערבי. לא 

המנגנון של או"ם חסך מהם את הברירה הזאת.
מועצת  שקיבלה  הראשונה  בהחלטה  המפורשת  הקביעה  היא  אחרת  דוגמה 
הביטחון על ההפוגה בדבר חופש הגישה למקומות הקדושים. עד עצם היום הזה 
לא ניתן אף לא ליהודי אחד לבקר בכותל המערבי והגישה אליו נמנעת לחלוטין. 
דוגמאות נוספות הן ההחרמות בארצות ערב של מטעני סחורות לא צבאיות, ובהן 
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לתגובתנו.  ראשון  ביטוי  שימשו  והן  ששלחנו  הטלגרמות  לפרסום  מסרנו 
חשבתי לנכון שתתפרסם הודעת הממשלה. גם ד"ר באנץ' שאל אם יש הודעת 
הממשלה. אמרתי לו שהיא תתפרסם, והכתיבו לו אותה טלפונית, היא תתפרסם 

מחר בבוקר בעיתונות.
ידעתי שעומדת להיות ישיבת מועצת הביטחון, ושלחתי את כל החומר לאבא 
הגיע  לא  שהוא  או  הדיבור,  רשות  את  ביקש  לא  שאבן  או  ידיעתנו  לפי  אבן. 

לרשות הדיבור.
הם העבירו את הגוויות של ברנדוט וסרו לחיפה. חבר הוועדה הקונסולרית 
ואנשי או"ם ליוו את הגווייה. מחר בבוקר השכם תישלחנה הגוויות לרודוס ומשם 
הלאה. שלחנו שני אנשים להיות נוכחים בהלוויה, אחד בשם ראש הממשלה ואחד 

בשם משרד החוץ. 
הגנרל לֹונדסטרֹום פירסם הודעה בה הוא מעריך את הפשע שנעשה, ומודיע 

שההפוגה נמשכת והפיקוח נמשך.

להלן התנהל דיון. רה"מ ב"ג עמד על הצורך בחקיקת חוק נגד טרור. השר מ. שפירא 
הביע השערה, שמא רצח ברנדוט בוצע על ידי "יד חיצונית".

 
השר מ. שרתוק:  אינני מבין התמיהה. האם אתה מניח, שברצח מוין6 היתה יד זרה 
באמצע? האם ההתנקשות באנשים היתה של יד זרה? הם רצחו אנגלים לא מפני 
שעשו פסק של בית דין שזה שונא שלנו, אלא הם באו לידי הכרה שהאנגלים הם 
אויבינו. באשר הם סבורים שזה אויב - הם צריכים לחסל אותו. העיתונות כולה 
העמידה את ברנדוט כמפלצת והוא האחראי לנעשה לנו. ביום שישי קראתי עוד 
בעיתון שהוא, ברנדוט, הינו עוזרו של בווין. הרי קראו את הדברים שנכתבו על 

ידם - למה פתאום לשאול שאלות כאלו?

להלן התנהל דיון ממושך בהצעת החוק נגד טרור, שקרא שר המשפטים פ' רוזנבליט. 
השר גרינבוים מתח ביקורת חריפה על נוסח החוק.

השר מ.שרתוק:  ההשוואות שמר גרינבוים עושה בנוגע לארצות שונות שהוא חי 
בהן, אינן עושות כל רושם שהוא. האם באיזו ארץ שהיא, כשבא חוק לדיון, קם 
מישהו ואומר: "רבותי, אין זה כמקובל בארצות אחרות"? אני חייתי חיי הכרה 
רק בארץ–ישראל. אם אני משוכנע שצורכי החיים שלנו בארץ, והבעיות שאנחנו 

לורד מוין, שר המדינה הבריטי לענייני המזרח התיכון, שישב בקהיר, נרצח שם ב–6.11.1944   6
בידי שני אנשי לח"י. המתנקשים נעצרו, הועמדו למשפט, נדונו למוות והוצאו להורג.
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רצח המתווך ברנדוט ועוזרו2

ישיבת הממשלה הוקדשה לנושא זה בלבד, רה"מ ב"ג פתח ומסר פרטים על ההתנקשות 
והוסיף כי המשטרה הצבאית נצטוותה לאסור את אנשי לח"י בירושלים. נעצרו כ-150 

איש. אצ"ל הודיע כי לא היה לו כל חלק בהתנקשות.

הכללי  למזכיר  בחתימתי  מברק  שלחתי  בערב  אתמול  עוד  שרתוק:   מ.  השר 
ולממשלה הצרפתית - הבעת  של האו"ם,3 למלך שבדיה, לאשתו של ברנדוט 
והממשלה  הנבלה  לעושי  מתנגד  כולו  ישראל  שעם  הודעה  לפשע,  הזדעזעות 
ועקירת הנגע. שלחנו מברקים גם לכל הצירויות  תעשה הכל לגילוי הרוצחים 
להביע  והיצענו  המעשה,  תיאור  להם  שלחנו  לארץ,  בחוץ  שלנו  והשליחויות 

לצירויות הצרפתיות והשבדיות שבמקום את הרגשת צערנו.
הדבר קרה  גם המקשר שלנו.  היה  היה באותה השיירה. בשיירה  באנץ'  ד"ר 
לעיני האיש שלנו - הם גם מדגישים את זאת. הם נסעו בדרך שלדעתנו הייתה 
דרך בטוחה, כי המקשר שלנו היה איתם. ד"ר באנץ' טילגרף כנראה מירושלים 
הנה. קיבלתי את הטלגרמה בלי חתימה. הם מסרו מברק זה לפרסום ובו יש פסוק 
בו מאשים באנץ' שדבַרי ודבֵרי פקידים גבוהים אחרים לא היה בהם כדי למנוע 
מעשים כאלה.4 דובר הממשלה מסר גם הוא את תגובתו לפרסום, בה נאמר שאנחנו 
מצטערים צער רב, שהוא מצא לנכון לפרסם את המכתב בו נמצאת נימה פולמוסית, 
נימה של האשמה שאין לה כל הצדקה.5 במסיבת העיתונאים לא נגעתי באישיותו 
של המתווך. אשר למפקחים, הצבעתי על אופי הדברים, שמבחינה אובייקטיבית 
אי–אפשר שעבודתם תהיה יעילה כי ישנם קווי גבול ארוכים, השטחים הם רחבים, 

יש נמלים ותחנות אוויר ללא ספור ומספר המפקחים הוא כה מועט.

מתוך הפרוטוקול, סדר היום: רצח המתווך ועוזרו.  1
ביום ו' 17.9.1948 בסביבות 6 בערב נרצחו בשכונת רחביה בירושלים הרוזן ברנדוט ומשקיף   2
או"ם צרפתי, הקולונל אנדרה ֶסרֹו. ברנדוט היה בדרכו לפגישה עם המושל הצבאי דב יוסף.

את האחריות לרצח נטל על עצמו גוף שהתקרא "חזית המולדת" - כיסוי ללח"י.
ר' תלחמ"י 1, מס' 518.  3

נדרש כאן לפיסקה האחרונה שבמברק, כלהלן:  1, מס' 519. מ"ש  ב תלחמ"י  המברק מובא   4
"בהקשר זה אני רואה חובה לציין את הדעה, כי ההצהרות המּוטֹות וחסרות היסוד לגבי הפיקוח 
ביום  אביב  בתל  עיתונאים  במסיבת  שהושמעו  ידין,  ולקולונל  לך  המיוחסות  ההפוגה,   על 
ה' ]16.9.1948[ ופורסמו ב"פלסטיין פוסט" ב–17.9.1948, אינן מן הסוג שהיה בו כדי להרתיע 

פעולות מגונות ממין זה".
ר' מברק מ"ש לבאנץ' מ–19.9.1948, תלחמ"י 1, מס' 520.  5
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האצ"ל בירושלים

סעיף יב: סיכום ועדת השבעה2

הדיון בישיבת הממשלה הנוכחית נפתח בדברי יו"ר ועדת השבעה י. גרינבוים, שלא 
הביא לפני הממשלה את מסקנותיה, אלא הציע לקבל החלטה בת 5 סעיפים, שניסח 
ביוזמתו, בעניין מעמד האצ"ל בירושלים. בין השאר אמר: "אם אנו יוצאים מירושלים 
בירושלים  יהודי  וכל  ירושלים, שוב אין אנו אחראים  והחוק שלנו שוב אינו חל על 
יעשה כישר בעיניו או כמצּווה עליו מפי האירגון שייוווצר בירושלים". רה"מ ב"ג פסל 
הצעת החלטה זו, בטענו שמשתמע ממנה כי אם ייכון בירושלים משטר בי"ל, יהיה 
"מודיעים לאצ"ל  זאת הציע להחליט:  ותחת  עיניו,  אצ"ל חופשי לפעול שם כראות 
בירושלים, שבנוגע לצבא, לנשק ולמלחמה דין אנשי אצ"ל כדין כל היהודים, ועליהם 
להישבע  ועליהם  היהודים  כל  כדין  דינם  ישראל.  לחוקי  תנאים  שום  בלי  להישמע 

שבועת אמונים למדינה". מיד אחריו דיבר מ"ש.

השר מ. שרתוק:  אני רוצה להזכיר בדיוק מה אמרתי בשאלה של הגנת יהודי 
ירושלים, אם נהיה אנוסים, לדאבוני, אני אומר לדאבוני, כי אני מתנגד לכך, 
להתפשר עם משטר בינלאומי. לא הבעתי את הרעיון, שהוא משונה מאוד בעיני 
מכל  פטורה  ישראל  מדינת  בינלאומית  שבירושלים  דעתי,  על  מתקבל  ואינו 
על  העליתי  לא  בעיניהם.  הישר  ככל  יעשו  ירושלים  ויהודי  לירושלים  אחריות 
הדעת מחשבה יוצאת דופן כזאת, העומדת בניגוד גמור לכל המסורת שלנו של 
יהודית  סמכות  לפעול  שתחדל  הדעת,  על  העליתי  לא  בארץ.  מאורגנים  חיים 

מרכזית בירושלים, אחת היא באיזו צורה חוקית.
ובכן, קודם כל אל תמהר לנתק את הקשר בין המדינה ובין ירושלים. אפילו 
הריבונות של המדינה תחדל לפעול בירושלים, יהודי ירושלים רשאים אף לפי 
חוק ה–29 בנובמבר של או"ם להיות אזרחי מדינת ישראל. שנית, שוב לפי אותה 
תוכנית של או"ם, בשעת הדיון בעצרת על הסטטוס של ירושלים קיבלתי רעיון 
אחד ממר בנטוב בוועדה המייעצת, שנתבע שהמימשל הבינלאומי של ירושלים 
יהיה מורכב מנציגות או"ם, מנציגות מדינת ישראל ומנציגות המדינה הערבית 
של ארץ–ישראל, נציגות משולשת שבה יובלט הקשר של שתי המדינות. העליתי 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים י"ב, י"ג.  1
על ועדת השבעה, ר' עמ' 376 הע' 8.  2

עומדים לפניהן כתוצאה מהמציאות, מחייבות חוק מסוים - אני אהיה בעדו.
יכולות  לגופו של העניין - אנחנו מתאספים שלושים שעות לאחר הרצח. 
קורה  זה  רע,  כה  לא  שזה  לי  לומר  יכולים  לרצח.  בנוגע  שונות  דעות  להיות 
ומחריד, אל  מזעזע  גורסים שקרה דבר  כך, אם  גורסים  אין  מפעם לפעם. אם 
אחטא בשפתי, שעלול לשמש מיפנה, ומיפנה רע מאוד בכל העניינים שלנו, דבר 
שיסתערו עליו מכל צד, הוא ]כך במקור. נראה שצ"ל: אני[ מוכרח להשתומם 
אותו  להמית  אי–אפשר  אבל  זה,  חוק  כל  על  לחלוק  כמובן  אפשר  זו.  לגישה 
בהשהיה. מה פירוש ועדה? ישקלו כל מילה, בממשלה יהיה דיון, אחר כך יביאו 
את החוק בצירוף המלצת הממשלה למועצת המדינה - פירוש הדבר לרצוח את 
החוק, לא לתקן שום דבר. משום כך מתנגד אני בכל תוקף להצעה למסור את 
הצעת החוק לוועדה. אם יש צידוק וטעם לקיום הממשלה - הרי הוא בחקיקה 

מהירה לתיקון פני הדברים.
בשבילי ישנה שאלה שלא נפתרה - שאלת השבת. יש לעיתים שלא תוכל 
להחזיק מעמד בלי לעשות פעולה, לא תוכל להסביר לעולם שבגלל השבת לא 
נקטנו בשום צעד.7 לא רק שהממשלה איחרה בפעולה כי הייתה שבת - אצלנו 

יכול לקרות לאחר האיחור שהיה, שנאחר עוד יותר.
אני רוצה להציע למר גרינבוים, שהממשלה תקבל עכשיו את החוק ונושיב 
להכניס  שיש  תמצא  היא  אם  לתקן.  יש  אם  תראה  והיא  ממשלתית  ועדה  מיד 
תיקונים, תביא זאת בפני הממשלה והממשלה תחליט. יהיה דיון בוועדה, אך אל 

יבולע לתגובה.

בתום דיון קצר הוחלט:

מחליטים: לאשר יסודות החוקה המוצעת על ידי שר המשפטים. ממלאים ידי 
השרים: פ. רוזנבליט, י. גרינבוים, ב.ש. שטרית להחליט ברוב קולות על נוסח 
החוק שיפורסם בשם הממשלה כולה. ההודעה על כך תתפרסם מיד בעיתונות. 

כן יפורסם מיד אישור הממשלה לפעולות שנעשו נגד הלח"י ולהמשכן.

ההתנקשות בברנדוט בוצעה ביום ו' - ערב שבת.  7
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אירע  "בינתיים  השאר:  בין  אמר  האחרון  גרינבוים.  והשר  פישמן  השר  דיברו  להלן 
מאורע ]רצח ברנדוט[ שהשפיע גם עליהם. איש שלהם ]איש אצ"ל[ היה אצלי ואמר: 

"למען השם, אל תעלו על דעתכם שידנו באמצע". 

מבינים  בעצמם  שהם  אישור,  אלא  זה  אין  אבל  לא.  הפעם  מ. שרתוק:   השר 
שמסוגלים הם לכך.

איני מניח לרגע אחד, שהמדינה תעשה מחתרת בירושלים. אבל אני מאמין 
ביהודי ירושלים, ברוב הגדול שלהם, ואני מאמין באמונה שלמה שיהודי ירושלים, 
לכשיעמדו בפני שאלה רצינית, יבואו לבירת ישראל ויתייעצו עם מדינת ישראל 
בירושלים, כפי שאני  נציג  לה  יהיה  ישראל  זו. אם מדינת  לנהוג בשאלה  איך 
מקווה, יתייעצו עימו. ואם יביאו לפניו דבר רציני, יתייעץ עם ממשלתו ועל ידו 
ניתן להם עצה והם ינהגו לפי עצת מדינת ישראל, והציבור כולו ידע שזו הצעת 
תוכל  ישראל  שמדינת  לא  בירושלים  מופקרים  כת  תקום  אם  ישראל.  מדינת 
פורמלית לצוות עליהם לפרק את המחתרת שלהם, אבל יהודי ירושלים ברובם 
הגדול, ובאותה עזרה מוסרית שמדינת ישראל תוכל ליתן להם, יעשו פעולה נגד 

ה"פורשים". מאמין אתה בכת פורשים יותר מבגוף מאורגן?

הדיון נמשך. נתקבלו ההחלטות הבאות:

מחליטים:

ב-4:6 קולות לדחות ההצעה להניח המצב הקיים.
ברוב לדחות ההצעה בדבר עונשים על מעשי הפורשים בעבר.

לפורשים עם שינוי המעמד  זכות כלשהי  קולות לדחות ההנחה של מתן  ב-2:8 
בירושלים.

להודיע  שפירא(  מ.  גרינבוים,  י.  ברנשטיין,  פ.  נמנעים:   3( קולות   9 של  ברוב 
לאצ"ל בירושלים, שכל חוקי המדינה ביחס לצבא, לגיוס ולנשק חלים על תושבי 
ירושלים ועל באיה כעל תושבי כל מקום שבמדינה ועליו לקיים חוקים אלה בלי 

משא ומתן.
ברוב של 1:8 )3 נמנעים כנ"ל; התנגד השר פישמן( להטיל על הצבא לקיים חוקים 
יוסמך הצבא להשתמש במלוא הכוח. אצ"ל  ירושלים ובשעת הצורך  אלה בשטח 
בירושלים יוזהר על כך. להטיל על שלושה שרים: ד. בן-גוריון, א. ציזלינג ומ. שרתוק 

לקבוע סידרי ביצוע ההחלטה.

בנוסח  לאיבוד.  הלך  לא  הרעיון  אבל  נתקבלה.  לא  היא  הזאת.  התביעה  את 
נציגות  הוא מימשל או"ם, אבל שתי המדינות להן  שנתקבל נאמר, שהמימשל 
של  השגריר  מעין  שגריר,  מעין  הבינלאומי,  המושל  כלפי  נציגות  בירושלים, 

איטליה בוותיקן.
ותאר לך מצב כזה: נניח, שאני שגריר של ישראל בירושלים, וקרה משהו - 
ולתבוע עלבונו  ולטעון טענותי  רשאי אני לטלפן למושל הצבאי או לבוא אצלו 
של האינטרס היהודי בירושלים. יהודי ירושלים הם אזרחי מדינת ישראל, ומדינת 
ישראל יש לה נציג בירושלים, הנציג בירושלים יש לו רשות הופעה בפני המושל. 

אתה מתאר לעצמך, שלא ייווצר מוסד מקשר ומתאם?
ועוד. כל מה שנאמר באותה התוכנית אינו אלא סימן למה שעלול להיות. אין 
זה ממצה את הנושא. אפילו, חלילה, נהיה אנוסים להתפשר עם משטר בינלאומי, 
ירושלים  יהודית בתוך  ירושלים  זיקת  לומר על  ומה  לנו מה לתבוע  יהיה  עוד 
בינלאומית למדינת ישראל. ואולי יהיו בירושלים כל מיני מוסדות של מדינת 
ישראל, שיהדקו את הקשר הזה. לא ייתכן, שהדבר הזה ייעשה באופן אנרכי. לא 

יעלה על הדעת.
ועכשיו אני רוצה לומר לך: אילמלא בעיית אצ"ל, שאתה רוצה בכנות לפתור 
אותה, לא היה עולה על דעתך להגיע לפילוסופיה מדינית כזאת, שעניין ירושלים 
הוא עניין של יהודי ירושלים, ומדינת ישראל אין לה מה לומר ואין לה כל סמכות 
של הכרעה, ובמסגרת זו ברור שאצ"ל הוא בסדר גמור אם הוא מוסיף להתקיים 
ופועל על דעת עצמו. שווה בנפשך, שאין בעיית אצ"ל ואין אדם מעלה על דעתו 
להיות פורש בארץ–ישראל ובישראל, ויש שאלה כיצד להסדיר את עניין ירושלים 
ההיית  ישראל.  במדינת  אותה  לכלול  נצליח  בשבילי, שלא  המר  המר,  למקרה 
מגיע לתפיסה כזאת? מובטחני שהיית נלחם בה בכל שצף קצף שאתה מסוגל לו. 

היית נלחם בתפיסה זו כבתפיסה פסולה מיסודה.
הגנה. אמרתי: לא  ובעיר תוסדר  נצא מירושלים  מה אמרתי? לא אמרתי: 
נוציא את כוחנו הצבאי מירושלים. נמצא צורה להניחו, ובשעת הדחק במחתרת, 
ואנו מדינת ישראל נדאג עם יהודי ירושלים שתהיה הגנה ותהיה מדיניות הגנה 
בירושלים על דעת הכלל. הסדר זה שאתה מציע גרוע פי כמה מהמצב הקיים. 
אומנם היום דמו של ברנדוט נופל עלי, נופל על כולנו, אבל העם היהודי יכול 
הזאת, אלא תמיד  הדרך  אישרנו את  לא  זו בלבד שמעולם  לא  ולומר:  לבוא 
גינינו אותה ותמיד נלחמנו בה ועכשיו נלחמים בה. וכאן יוצא שהסכמנו, נתנו 
ליטול את  זו במקרה מסוים, שאינו רחוק כל כך מהמציאות,  היתר לקבוצה 
החוק בידיהם ולעשות כרצונם במקום זה, בירושלים, בהסכמתנו. איך ייתכן 

כדבר הזה?
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העסקנים. דר' וולפסברג,3 למשל, הוא איש "המזרחי". הוא נשלח לעבודה, כי 
חשבתי שיכול הוא למלא שליחות. ישנם במשלחת זו אחד או שנים המשתייכים 
אינו חבר  הוא  ידוע כ"ציוני כללי".  וייסמן4  דר'  למפלגת פועלי ארץ–ישראל. 
יהודים  שני  במשלחת  יש  חשובה.  עבודה  שיעשה  בו  מובטחני  אלא  המשלחת, 
אחד  חבר  במשלחת  שאין  מתריע  ציזלינג  מר  ונג'ר.5  ששון  המזרח:  מארצות 
מאנשים  הורכבה  היא  הרשימה.  הורכבה  כך  לא  המאוחדת.  הפועלים  ממפלגת 
עובדים העושים את המלאכה. הרכבת חבר עובדים היא אבולוציה של שנים. הם 
יצאו כולם ממפלגה אחת ]מפא"י[ ואיני אשם שבמשך השנים נתפלגה המפלגה.6 
לי  אני לעיין בהצעת איש שיוכל להועיל לעבודה, אבל לא איש שיביא  מוכן 
החבר.  תפקיד  זה  לא  אסכים.  לא  לכך  מדיני.  בעניין  מפלגה  של  דעת  שיקול 
שיקולים אלה מתבררים ומסתכמים כאן ואחריהם אין דיון במפלגות. לא אקבל 

אחריות על העניינים שם אם יהא לנו לבלות זמן בחילוקי דעות על המדיניות.
אני מבין שישנה הרגשה של קיפוח, כאילו מעמידים ציבור שלם במצב של נחותי 
דרגה, כאילו אין בהם אנשים שיכולים להועיל ולעמוס מעמסה בשעה כזאת בעניין 
בעיתונות.  הרשימה  פירסום  עיכבתי  למעשה  בדבר.  לעיין  אני  מוכן  לכן  הכלל. 
סבור הייתי שאוסיף משהו. אבל צריך להיות ברור, שהתנאי הוא שהמועמד יהא 
מוכשר לעבודה והתפקיד הוא להשתתף בפעולה על פי הקו שנקבע כאן ולא להביא 
גישה מפלגתית. גם אחד מהאנשים הנמצאים ברשימה, כך אני  לידי ביטוי שום 
מאמין, לא יביא לידי ביטוי שום גישה מפלגתית. אין בה איש, שאילו חשבתי לרגע 
שהוא בעבודתו כלפי חוץ, או בהתייעצויות פנים, יביא לידי ביטוי גישה מפלגתית 

מיוחדת, הייתי מכניס אותו לרשימה. זו הכרתי. אפשר ואני טועה.

השר בנטוב הצטרף להצעת השר ציזלינג להוסיף אנשי ציבור למשלחת.

השר מ. שרתוק:  קודם כל, רצוני לבקש מכם שלא תגיעו למסקנה הכופה עלי 
משלחת מורכבת הרכב מפלגתי. זה דבר לא בריא, דבר שיש הפסד לעניינים. בכך 
תוקף  צריכה  חוץ  כלפי  שהופעתם  מאוד,7  חשובים  עובדים  מהמשלחת  תוציאו 

ממנהיגי  ופובליציסט.  סופר  ילדים,  רופא   .)1957-1893( )אביעד(  וולפסברג  ישעיהו  דר'   3
"המזרחי". ב–1948 נציג ראשון של ישראל בארצות סקנדינביה.

הולנד  לבלגיה,  ישראל  של  מיוחד  דיפלומטי  נציג  למשלחת.  יועץ  )עמיר(.  וייסמן  מיכאל   4
ולוקסמבורג.

אמיל נג'ר. יליד מצרים 1912. עלה ב–1945. לימים ציר ביפן ובתאילנד ושגריר בבלגיה.  5
א. ציזלינג היה מראשי סיעה ב' במפא"י, שב–1944 התפלגה והקימה את התנועה לאחדות   6

העבודה. ב–1948 התאחדה מפלגה זו עם "השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי", להקמת מפ"ם.
שהרי מספר חברי המשלחת מוגבל.  7

סעיף יג: משלחת ישראל בעצרת או"ם

החוץ  משרד  של  הרגילה  המשלחת  שמלבד  "דּובר  כי  ב"ג,  רה"מ  אמר  הדיון  בפתח 
]לעצרת בפריס[ יהיו עוד שניים-שלשה אנשי ציבור, שהמשלחת תתייעץ עימהם בכל 
העניינים. מ"ש הגיב: "לא כך נאמר. הרעיון שהמשלחת תתייעץ עם גוף מסוים נדחה, 
מאנשי  שאיש  על  מחה  ציזלינג  השר  במשלחת".  ישתתפו  ציבור  שאנשי  הוצע  אלא 
מפלגתו לא צורף למשלחת אנשי הציבור, והציע מינוי ועדה שיו"ר המשלחת יתייעץ 

עימה. השר פישמן שאל האם מ"ש אומר לצאת לעצרת בפריס.

השר מ. שרתוק:  עלי להודיע שאני נוסע פריסה משתי סיבות שהכריעו בדבר עד 
שלא קיבלתי ידיעה מפריס. אל"ף, רצח ברנדוט. זו היתה אחת המסקנות שנתבררה 
לי מיד כשנודע לי על הרצח. נתברר לי שלא אוכל בשום פנים להטיל את העול של 
העמידה בפני האשמה זו על מישהו אחר, ואהיה מוכרח לעשות את הדבר בעצמי. 
בי"ת, כנראה, מחמת הרצח הועמד הסעיף רישמית על סדר היום של העצרת. זו 
זו, בצורה אחרת,  תשובתי לרב פישמן. עכשיו אעיר להצעת מר ציזלינג. הצעה 

הובאה לפנינו והיה לי רושם שהמציעים חזרו בהם. אחווה עליה דעתי.
איני מתנגד לכל מיני צורות של שיתוף, אולם להצעה מסוימת זו מתנגד אני 
ואומר מדוע. קיימת ממשלה והיא הקובעת את המדיניות ונותנת מנדט לאיש או 
לאנשים להוציא את המדיניות הזאת לפועל. אני אתנגד שבמשלחת יהיו ויכוחים על 
המדיניות. במשלחת יש מקום לויכוחים מה הדרך הטובה להביא לידי ביטוי ולהוציא 
לפועל ולהבטיח הצלחה למדיניות שקבעה הממשלה. אולם אין בה מקום לויכוחים 
על מדיניות. אין בה מקום לויכוח אם עלינו להיות בעד ירושלים בינלאומית או 
בעד ירושלים עברית. מקומו של ויכוח זה בממשלה. אם המשלחת נוכחת, שעמדת 
אלא  מועילה  אינה  זו  בעמדה  והתמדתנו  נמרצת  בהתנגדות  נתקלת  הממשלה 
מזיקה - המשלחת מעבירה את השאלה שוב לממשלה, כי אין גוף אחר המוסמך 
לדון בעניין. הממשלה מבררת ומחליטה. לכן צריך להיות קשר הדוק בין הממשלה 
והמשלחת. אין דרך אחרת אלא אם כן הממשלה עוברת לפריס, או מוסרת סמכותה 

לחלק אחד ממנה העובר לפריס, אך לא ייתכן גוף נוסף לבירורים מדיניים.
חבר  בה  מצא  ולא  הרשימה  על  שעבר  ציזלינג,  שאומר  מה  אחר  עניין 
ברשימה  הנמצאים  אנשים  של  מסוים  שמספר  להעיר,  עלי  כל  קודם  מפלגתו. 
אינם בפריס וספק אם יבואו לשם. שנית, הרוב הגדול של הנמצאים ברשימה הם 
בלתי מפלגתיים, ואם שייכים הם לאיזו מפלגה הריהם "ציונים כלליים". רובם 
בלתי מפלגתיים, על כל פנים, אין לי מושג אם הם שייכים לאיזו מפלגה ומהי, 
ומעולם לא שאלתי ולא אשאל אותם. אנשים אלה נלקחו לעבודה גם משורות 
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"וברוכה היד שתעשה זאת"

סעיף ב': אירגונים טרוריסטיים

הממושך  בדיון  ב"ג.  רה"מ  פתח  טרוריסטיים  אירגונים  לאיסור  בחוק  הדיון  את 
המולדת"  ו"חזית  הלח"י  את  להגדיר  יש  אם  ויכוח  והתעורר  רבים  שרים  השתתפו 

כאירגונים טרוריסטיים.

השר מ. שרתוק:  יש עיתון בארץ, ואני מקווה שהוא נסגר בינתיים, ששמו "מברק". 
בעיתון הזה נתפרסם מאמר, והעיתון הזה הוא של לח"י - אם תשאלו איך להוכיח 
שהוא של לח"י, זה כמו להוכיח שה"דבר" הוא של ההסתדרות - והמאמר מסתיים 
בשורות שהצנזורה מחקה אותן ואף על פי כן נתפרסמו, ושם נאמר: "צריך לגרש 

את האנשים האלה, וברוכה היד שתעשה זאת" - הכוונה למפקחים ]של האו"ם[.
כאשר נתפרסם הדבר הזה "לגרש", אז אני הייתי תמים ולא הבינותי למה 
הם מתכוונים. אולם עכשיו הבינותי. כי אחרי שלקחו את גוויית ברנדוט באוירון 
נקייה  לשון  לבחור  כדי  נקייה[  ]לשון  יּוֶפמיזם  זה  מת.  אותו  גירשו  לשבדיה, 
שאפשר לכתוב בה בעיתון. כאשר הוא חי, איך אפשר לגרש אותו? "וברוכה היד 

שתעשה זאת" - אם זו לא קריאה לטרור, אינני יודע מה זאת קריאה לטרור.
זה נתפרסם בעיתון רישמי של "לוחמי חירות ישראל", שפירסם אתמול כרוז 
של "לוחמי חירות ישראל" בראש העיתון הזה. וכדאי לקרוא את הכרוז. לפני 

יומיים פירסם העיתון הזה, גם כן במאמר ראשי, "ברוכה היד שתעשה זאת".
בי"ת, נתפרסמו כרוזים של לח"י בירושלים, הקוראים לאלימות נגד המשקיפים. 
נתפרסם מזמן כרוז שלהם, בו הם מודיעים כי יראו אותו ]את ברנדוט[ כאויב. אם אני 
אומר, שאני אראה אותו כאויב, אני נואם נגדו וכותב מאמר נגדו, ואם לח"י אומר 
את זה, אז ידוע מה הוא עושה נגד אויבים, נגד גויים וגם נגד יהודים. זה התפרסם 
בחתימת לח"י. כאן נמחקו מספר שורות בידי צנזור ארכיון המדינה. באמצען נותרה 

המילה בגין ובהמשך נמחקו מספר שורות ובסופן: לא נמלט מביתו.
גם האיש השני ממנהיגי לח"י2 נמלט מביתו ונמלטו עוד אנשים. אינני מנהל 
הייתי  אותה.  מכבד  אפילו  ואני  הזאת  העבודה  את  מאוד  מעריך  אני  הבולשת. 

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיפים ב', ד'.  1
מ–1942  ב–1941.  מפולין  עלה  דעות.  והוגה  עיתונאי   .)1996-1910( )אלדד(  שייב  ישראל   2

ממנהיגי לח"י עם יצחק שמיר ונתן ילין–מור.

במשלחת  וחסרונם  משלחת,  שנקרא  כזה  דבר  קיים  אם  במשלחת,  חברות  של 
לאור  וכן  בתוכה.  ואחרים  משלחת  שיש  בשעה  הופעתם  בכושר  לפגום  עשוי 
מורכבות מפקידּות של משרדי  המדינות  העצום של משלחות  העובדה, שהרוב 
החוץ. לדוגמה, כל הגוש המזרחי באירופה. המשלחת הסובייטית מורכבת מעובדי 
הבריטית  המשלחת   - אירופה  של  השני  מחציה  לדוגמה  מעסקנים.  ולא  משרד 
מורכבת כולה מאנשי "פורין אופיס". לפיכך אנשינו המזדמנים עם אנשי משלחות 

אחרות צריכים מעמד שווה.
ישנו יהודי ששמו טוב.8 הוא "ציוני כללי", חרוץ ויודע את העניינים והוא 
המשלחת  כחבר  מופיע  הוא  הלטינית  אמריקה  של  המשלחות  כלפי  טוב.  ציוני 
שלנו. אם לא יהיה חבר המשלחת, הרי זה פגם במעמדו. אולם אם נכניס אותו 
לתוך המשלחת מיד עלינו לצרף שישה אחרים, ולכן הצעתי היא לא לעשות כן.

לעומת זאת אם מחלקים את האנשים לשני חלקים - משלחת וחבר עובדים - 
נוצרות בעיות קשות, שאין כל צורך בהן. כשביקשתי למסור את הרשימה לפירסום 
וכולם  ואלה,  ישתתפו חברים אלה  ובחבר עובדי המשלחת  כתבתי, שבמשלחת 
כאחד מהווים את המשלחת. אין המשלחת יכולה להחליט ברוב דעות. אי–אפשר 
לשלוח משלחת שתחליט על העניינים ברוב דעות. נניח שאני סובר כך וארבעה 
חברים במשלחת סוברים כך. אני לא אקבל את דעתם ואודיע לממשלה: "ארבעה 
מקווה  אני  להחליט".  הממשלה  ועל  משלהם  שונה  ודעתי  כך  סוברים  חברים 
שאשתווה עם החברים. אביא בחשבון דעת אנשים שמחשיבם אני ודעתם שונה 

משלי, אולם העניינים לא יגיעו להכרעה על ידי הצבעה.
לכן הצעתי היא לא לעורר את שאלת המשלחת, אלא אקבל את המישאלה של 
אנשי מפ"ם. במה דברים אמורים? ]לצרף[ איש לשם עבודה ותפקיד מסוים כלפי 
גיזרה ידועה של החזית, איש שייבחר משום שיש לו ידיעה בלשונות והבנה מדינית, 
איש שיש לו חן של הופעה כלפי חוץ. הוא ייבחר מתוך אותם השיקולים שנבחרים 
אנשים לתפקיד זה - )השר א. קפלן: אני מציע לרשום את הודעת מר שרתוק ולעבור 

לסדר היום( - הוצע איש על ידי מר ציזלינג ואני מעיין בהצעה.9

מחליטים ברוב לדחות ההצעה בדבר הרכבת ועדה מייעצת ליד המשלחת באו"ם.

וכחבר משלחת הסוה"י לעצרת או"ם  יהדות ארגנטינה. צורף לממ"ד  משה טוב - ממנהיגי   8
ב–1947 נזקפה לזכותו במידה רבה ואף מכרעת הצבעת 13 מבין 20 מדינות אמריקה הלטינית 

בעד החלטת 29 בנובמבר. לימים שגריר ומנהל מחלקת אמריקה הלטינית במשרד החוץ.
למשלחת צורף דוד ליבשיץ, שהיה מזכיר מפא"י בתל אביב עד 1944, אז הצטרף לסיעה ב'   9
ועימה למפ"ם. ח"כ מטעם מפ"ם ואח"כ טעם מפא"י, שאליה חזר. בשנים 1938-1926 היה 

מראשי מפלגת "פועלי ציון" בצרפת ועורך בטאוניה.
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מכוונותיה של ממשלת ישראל כנקיטת יוזמה מתוך רצונה היא, ללא כל התגרות 
מהצד שכנגד, להפרת תנאי ההפוגה של מועצת הביטחון. ואשר "למנוע אלימות 
נוספת", לא רק שיש כל האמצעים למנוע אלימות נוספת, אלא יש גם מאמצים 
להתחקות על רגליהם ולתפוס ולענוש את האשמים ברצח שקרה, הן את מבצעי 

הרצח והן המסייעים אותו והמארגנים אותו.

להלן הבהיר רה"מ ב"ג, לשאלת השר גרינבוים, כי הודעה על הפעולה נגד לח"י מכוח 
החוק תפורסם בעיתונות. ב"ג סיכם:

ראש הממשלה בן–גוריון:  זוהי המערכה המזיקה ביותר שהיתה לנו עד עכשיו 
נגדנו. השהיות שלנו וחוסר הפעולה במקום שאנחנו צריכים לפעול - זוהי המכה 

הכי קשה שלנו. לא לעשות זאת - זה להוסיף על הקושי שבפנינו.

חושב את זה לכבוד גדול במדינת ישראל לעבוד בזה. אני מכיר את האנשים ואני 
סומך על החוש שלהם. אני עוד לא נתקלתי במקרה שהם טעו פעם אחת בעניין 
כזה של אחריות מישהו למעשה מסוים. טעו אולי בפרטים, אבל לזהות מעשה ידי 

מיהו - אינני מכיר מעשה שהם הטעו אותי.
יש גם ידיעות שהעניין הזה של "חזית המולדת" זאת קריאטּורה ]יצירה[ של 
לח"י  אנשי  בירושלים.  מתפרק  שהוא  הרצח  לפני  שעתיים  פירסם  אשר  לח"י, 
נעלמו מהבסיסים של צבא ההגנה לישראל, עוד ביום ה', ברובם הגדול. האנשים 
הראשיים של לח"י בירושלים נעלמו עוד ביום ה'. זה הוברר אחר כך בחקירה 

שנערכה. התמונה ברורה בתכלית הבהירות.

להלן הבהיר רה"מ ב"ג, לשאלת השר שטרית, כי החוק נגד אירגוני טרור לא יופעל נגד 
אנשי לח"י המשרתים בצבא ומתנהגים כשורה. השר פישמן שלל את החוק והודיע 
העלולות  בעיות משפטיות  מפני  הזהיר  גרינבוים  עליו. השר  בהצבעה  ישתתף  שלא 
להתעורר בעקבות החלת החוק. השר ציזלינג הציע להרחיב את החוק גם על אצ"ל. 
בתום הדיון התקבלה הצעת החוק הבאה: "לצורך ולעניין תקנה 8 של תקנות שעת 
חירום - מניעת טרור תש"ח 1948, מחליטה הממשלה הזמנית להכריז ומכריזה בזה 
שחבר האנשים הידוע בשם "לוחמי חירות ישראל" וחבר האנשים הקורא לעצמו בשם 

"חזית המולדת", הינם אירגונים טרוריסטיים.

סעיף ד': הודעת ארה"ב

]ג'ימס  ארה"ב  ממשלת  של  המיוחד  הנציג  אצלי  בא  היום  שרתוק:   מ.  השר 
מקדונלד[ ומסר לי הודעה בשם ממשלתו, שנמסרה גם לצד הערבי. ברור מלשון 

ההודעה, שזה מכוון גם לצד הערבי:

בה  הוחל  אשר  האו"ם  שמשימת  סבורה  ממשלתי  כי  לך,  למסור   נתבקשתי 
באופן כה יעיל על ידי הרוזן ברנדוט, תימשך במרץ, והיא מייחסת חשיבות 
גדולה ביותר לקיום ההפוגה הזאת ולהמשך מאמצי התיווך. הממשלה בטוחה, 
יימנעו בייחוד מלנקוט בכל פעולה צבאית  והיהודים  כי המנהיגים הערבים 
הנוגדת לתנאי ההפוגה של מועצת הביטחון וכן היא משוכנעת כי המנהיגים 

יאחזו בכל האמצעים למנוע אלימות נוספת.

שאלתי אם כוונת המילים "למנוע אלימות נוספת" היא למין דבר כמו רצח 
זוהי הכוונה. אמרתי להם, שאין דבר כה רחוק  הרוזן ברנדוט. על כך ענה, כי 
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להלן מובאים במקוצר דברי השר גרינבוים ורה"מ ב"ג בנושא חידוש המלחמה. בסופם 
חזר הדיון לנושא תקציב המדינה ללא סטיות נוספות:

כשהייתי  ידין,2  ומר  שרתוק  מ.  של  נאומיהם  כשקראתי  גרינבוים:   י.  השר 
אנו  שמתכוננים  לי  ברור  היה  בחזית,  שלנו  האנשים  מנהג  וראיתי  בירושלים 
)השר   - שרתוק  מר  לדברי  טעם  כל  היה  לא  כן,  לא  אם  בהתקפה.   להתחיל 
צורך  וראינו  בהתקפה  להתחיל  מתכוננים  שהערבים  חשבנו  אולי  שרתוק:  מ. 
להזהיר את העולם?( - איני סבור כך. לפי הבנתי, כל מה שנעשה בחודש האחרון 

על ידינו לא היה לו טעם אלא אם מתכוננים אנו להתקפה.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  איני חייב לומר מה הייתה כוונתו של מר שרתוק. 
הוא נמצא כאן ויכול לומר. אומר לך מה הייתה כוונתו של מר ידין. ידין, על 
יסוד האינפורמציה שלו, היה כמעט בטוח שהערבים מתכוננים באמת להתקיפנו 
ב–21-20 בחודש. הוא לא היה מעוניין בהתחלת המלחמה בתאריך זה. אילו הייתה 
הברירה בידו, היה מחכה עוד שניים-שלושה שבועות. אבל הוא חשב שהמערכה 

עומדת לפרוץ. הוא נתן למטה פקודה להיות מוכן והצבא עומד הכן. 

השר י. גרינבוים:  אילו היה הדבר כן, לא היתה הרשות למר שרתוק לדבר כפי 
שדיבר.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  מר שרתוק קיבל אותן הידיעות שקיבל ידין. אם 
אם  אולם  בהן.  לפקפק  לעצמי  מרשה  אני   - היהודים  מצד  באות  אלה  ידיעות 
שהערבים  האומר  מקדונלד[,  ]ג'ימס  מאמריקה  מציר  ידיעות  מקבל  החוץ  שר 
מתכוננים לתקוף ביום ראשון, מותר לשר החוץ לחשוב שתהיה התקפה ולהזהיר 

את העולם.

ר' לעיל עמ' 439-437.  2

21.9.1948 הממשלה	הזמנית,	ישיבה	לה/2,	תל	אביב1	 	| 	67

יש גבול לכיבוש

סעיף ב': תקציב המדינה

בדיון על בעיות התקציב סטה רה"מ ב"ג מן הנושא ודיבר ארוכות על ההכרח להפר 
את ההפוגה בתוך 3-2 שבועות ולחדש את הלחימה כדי להביס את האויב, אלא אם 
כן הערבים יחדשו את הלחימה תחילה, או אם האו"ם יחליט בעצרת הקרובה לעמוד 
בתחום  יפו  והעיר  לירושלים  מסדרון  בתוספת   1947 בנובמבר   29 החלטת  מאחורי 
המדינה היהודית, וישלח לא"י כוח בינלאומי למימוש הדבר. מאחר שסביר כי הערבים 

לא יקבלו החלטת או"ם שכזו, לא יהיה מנוס ממלחמה. את דבריו סיים כלהלן:

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  עכשיו איני דוחק להגיע להכרעה זו ומוכן לחכות 
עוד שבועיים–שלושה. מר שרתוק יסע לפריס, ישמע מה אומרים הגויים על עניין 
]רצח[ ברנדוט ומה מדובר בעניין ארץ–ישראל. מהן ההצעות, באיזו מידה אמריקה 
בעדנו או נגדנו, באיזו מידה רוסיה בעדנו ולא תלך לריב ריבנו עם אמריקה. 
נראה את הדברים מקרוב ובעוד שניים-שלושה שבועות יהא לנו לקבל הכרעה 

היסטורית - הכרעה גדולה מזו שקיבלנו שבוע לפני 14 במאי.

ודיאלקטית,  פולמוסית  ]זו[ שאלה  ואומר שאין  אני מקדים  השר מ. שרתוק:  
אלא נאמרים הדברים מתוך תהייה רבה על תעלומת העתיד. נניח שבעוד שלושה 
שבועות, מתוך חוסר ברירה כמובן, ולא מתוך להיטות אחרי קרב, נלך בדרך זו 
המוצעת על ידי מר בן–גוריון. כלומר נפר את ההפוגה. נניח, שמכים אנו את 
האויב מכה נמרצת ואנושה. מסופקני אם נוכל להמשיך בלי סוף. יכולים לאיים 
נניח, שנעשה את המלאכה במשך  וכולי.  וצבא  עלינו ולהפסיק משלוח כספים 
הצבא  את  ונשמיד  רמאללה  ומרחב  הגליל  ואת  לטרון  את  נכבוש   - שבועיים 
שיהיה  חזית  של  ובעורף  בחזית  להחזיק  מוכרחים  ונהיה  יתרחב  השטח  המצרי. 
עמוק יותר. לא כל הכפרים ]הערבים[ ינּוטשו. המעמסה על כוח האדם שלנו תהיה 
גדולה יותר. הצבאות שמסביבנו לא יחוסלו. נניח, שמשמידים אנו את המצרים 
בנגב. אבל הרי זה חלק מהצבא המצרי. הוא יכניס דיוויזיה חדשה לחזית, היא 
תעמוד על הגבול, אבל לא נוכל להתעלם ממנה, ויהא לנו לשאת במעמסה גדולה 

יותר ומה יהיה מצבנו?

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיף ב'.  1
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הידיעות שלנו מוושינגטון, הדין וחשבון הזה חובר בהתייעצות עם האמריקנים 
הוא  הזה.  וחשבון  הדין  את  חיבר  שבאנץ'6  לנו  ידוע  פנים,  כל  על  והבריטים. 
חיבר את הדין וחשבון באוירון, בדרכו חזרה מאמריקה. אומנם אין זאת אומרת 
שלדעותיו של המתווך לא היה בזה איזה משקל. למשל, בשאלת הנגב מספרים 
האחרון  הרגע  עד  מסמרות  קבעו  לא  הם  זו  ובנקודה  מאוד  התלבט  המתווך  כי 
אחד  מצד  פתוחה.  הזאת  השאלה  את  השאירו  וחשבון  הדין  חתימת  עד  ממש, 
את  חושב  מיועציו  חלק  כי  אם  וכולי,  פיתוח  של  זה  מעניין  המתווך  התרשם 
עניין פיתוח הנגב לפרובלמטי, על כל פנים לבלתי מוחשי. אבל גם אם יש בזה 
ממש - אין להשוות כלל את הנגב לגליל מבחינת האפשרויות. לא כל שכן אם 
אנחנו מקבלים, לפי דבריו, את הגליל ריק. אבל הוא לא מצא לאפשרי לאחד 
- גם לתת לנו את הגליל וגם לתת לנו את הנגב. הוא ראה בזה הכרעה רצינית 
לצידנו. אבל הוא התקשה בעניין הגבול, והיה שלב שחשבו ברצינות על גבול 
של קו מקביל ]למעלת רוחב[ 31, שהוא קצת דרומה מעסלוג'.7 דנו על זה והיה 
משא ומתן. ברנדוט אמר שהוא רוצה לישון עוד לילה אחד לפני החליטו סופית, 
ולמחרת בבוקר הוא קם ואמר שבא לידי מסקנה לקבוע את הקו מג'דל-פלוג'ה.8 
אבל לפי דברי באנץ', מתוך הנחה שיש עוד מיקוח ונשאר עוד מה לוותר, שני 
שהגבול  אומר  הווי  הערבית,  המדינה  בתחום  נשארים  האלה  הגדולים  הכפרים 
עובר מצפון להם, קצת דרומית לקו נגבה-גת. וכל המרחב הגדול מדרום לקו 
יוצא מתחום שלטוננו ועובר למדינה הערבית. אם לחשוב את הנקודות הנטושות9 
כנקודות - זה 26 נקודות,10 בלי הנקודות הנטושות - 24 נקודות. אני לא כל כך 
תופס את ההיגיון הזה, איך באנץ' רוצה להסביר לנו את העניין. כי מקובל תמיד 
לנו,  להוסיף  מיקוח  כנראה  ופה  בזה שלוקחים מאיתנו משהו,  נגמר  שהמיקוח 

אבל ייתכן שזה כנה.
ראיתם  מקדונלד.  ]ג'ימס[  מהצעות  יותר  הרבה  מרחיקה  הזאת  הפורמולה 
גם מהשיחות עם נוקס מה"סטייט דפרטמנט" וגם עם הקטור מקניל מה"פורין 
ברור  ֶרֶמז  ָרמז  ומקניל  ופרט,  פרט  בכל  מסמרות  קובעים  אינם  שהם  אופיס", 
בעניין זה, כאשר אבן העמיד אותו על שלוש נקודות: ישובי צפון הנגב, מפרץ 
אילת )עקבה( וים המלח. מקניל אמר: "מצידי יש אהדה רק לגבי הדבר הראשון", 
זאת אומרת לגבי החלק הצפוני של הנגב, וכנגד זה יש קודם כל פיתוי של הגליל 
הכרה  מיד  תבוא  זה  אחרי  אומרת,  זאת  מדיניים,  אחרים,  פיתויים  ויש  כולו, 

רלף באנץ' התמנה למתווך בפועל אחרי רצח ברנדוט.  6
קו מזרח-מערב שהשטח מדרום לו לא יהיה ברשות ישראל.  7

היום קו אשקלון-בית גוברין-חברון.  8
כפר דרום, יד מרדכי.   9

יישובי הנגב שיימצאו בתחום המדינה הערבית.  10
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בכייה לדורות

סעיף ג': דין וחשבון המתווך

השר מ. שרתוק:  מסרתי היום לחברים סקירה ]מודפסת[ עם כמה ידיעות מהימים 
טלגרמה  אקרא  במוסקבה.  בוושינגטון,  בפריס,  העניינים  מהלך  על  האחרונים 
שהגיעה לאחר חיבור הסקירה, ואני מבקש לראותה כחלק מן האינפורמציה שאני 
מוסר. כשם שהיו לאבן שיחות עם חברים מתוך המשלחת הבריטית והאמריקנית, 
הייתה לו גם שיחה עם המשלחת הסובייטית. שתי השיחות הראשונות היו לפי 
יוזמתו של הצד שכנגד. שיחה זו הייתה לפי יוזמתו של אבן. אינני אומר זאת לשם 

שבח במקרה הראשון ולא לשם גנאי במקרה השני. אני רק מציין זאת כעובדה:

הסברתי  צרפקין.  ועם  מאליק2  עם  ארוכה  ידידותית  שיחה  היום  לי   הייתה 
את מדיניותנו לאור ההתייעצויות איתך ובתגובה על ההצעות האחרונות של 
על  הנוקשה  בעמידה  שינוי  כל  ללא  אבל  אוהדים,  אותם  מצאתי  המתווך. 
החלטות נובמבר ובאין רצון להסכים לאיזו סטייה שהיא מהן. צרפקין אפילו 
מאליק  כי  אם  מנובמבר,  בינלאומית  ירושלים3  לחוקת  נאמנותו  את  הביע 
בהגשמת  המאוחדות  האומות  כישלון  כי  שלי,  הנקודה  את  שקיבל  ייתכן 
השאלה.  של  אחרים  בפתרונות  גם  עיון  לידי  להביא  מוכרח  הזאת  החוקה 
הרושם שלי הוא כי התפקיד היותר דחוף בשבילנו ביחס אליהם - כלומר, 
ביחס לרוסים - אחת היא מה תהיינה התוצאות הסופיות, זה להילחם קשה 
על הנגב כולו ולוותר רק אם נעמוד בפני לחץ ברור של "פורס מאז'ור". הוא 

מבקש שאטלגרף לו את רשמיה של גולדה מאירסון.4

)השר א. ציזלינג: האם צריך להבין מכאן, שהם מתנגדים לתוספות בגליל?( - 
כך זה יוצא אם הוא אומר "עמידה נוקשה על החלטות נובמבר ואי–רצון לאשר 

איזו סטייה מהן".
אנחנו עומדים בפני כמה עובדות. עובדה אחת - פירסום הדין וחשבון.5 לפי 

מתוך פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, סעיף ב'.  1
יאקוב מאליק. נציג קבוע של בריה"מ באו"ם. מסגני שר החוץ של בריה"מ.  2

על חוקת ירושלים. ר' עמ' 585 הע' 15.  3
רשמי גולדה מאיר ממגעיה במוסקווה.  4

מדובר בדוח למועבי"ט שחיבר המתווך ברנדוט על סף הירצחו ב–17.9.1948.  5
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את הגליל מלא - כמעט אותו גליל כמו שהיה עם הרוב הערבי הגדול, ומי יודע, 
אולי עם עודף על ידי ההסתננות. ולכן נדמה לי שאנחנו צריכים לנקוט בעניין זה 
עמדה האומרת: "לא דרשנו מכם את הכיס, ואל תעשו לנו טובות. אינכם עושים 
לנו טובה שאתם נותנים לנו את הכיס". וזה צריך, לפי דעתי, להקל עלינו את 

המלחמה על הנגב.
בימים  ששמענו  מה  לאור  זו  בדעה  התחזקתי  ורק  קודם,  דעתי  את  הבעתי 
האחרונים, שהנימוק הסובייטי אצלי אינו מכריע אם כי אינני מתעלם ממשקלו. 
אינני מוכן, נניח, לפעול בניגוד לאיזה אינטרס יהודי יסודי אך ורק כדי שלא 
יהיו לאנגלים בסיסים, מפני שזה יגרום לנו צרות עם הסובייטים. אני חושב שזה 
נגד האינטרס היהודי שלאנגליה יהיו בסיסים. מבחינת עצמאות יהודית לא רצוי 
לנו שיהיו בסיסים לאנגליה. יחד עם זה אינני יכול להתעלם מן השיקול, שוויתור 
כלשהו שלנו בעניין זה עלול מיד אולי לחדד את היחסים בינינו ובין הסובייטים. 
אבל זה טעם נוסף ולא טעם עיקרי. הטעם העיקרי הוא טעם היסטורי, שאיננו 

יכולים לוותר על חבל ארץ זה.
דבר  הוא  הנגב  עניין  זו.  במערכה  דברים קשים  הרבה  בפני  עומדים  אנחנו 
קשה. עניין ירושלים דבר קשה. עניין הפליטים הוא דבר קשה. אבל זוהי שעה 
של הרת עולם. עם התהוות המדינה - מוטב לעמוד בקושי גדול בשעה זו מאשר 

לסבול קשה אחר כך, לדורות.
בוקר  ביליתי  אתמול  רק  המלח.  ים  של  שאלה  ויש  אילת,  של  שאלה  ויש 
בירושלים עם נובומייסקי11 על שאלות אלה: שאלת הניצול של ים המלח, שאלת 
הובלת התוצרת, הפתח לים סוף, בעניין רכבת לֵשם הובלה ואולי אפילו בניין 
כביש בדרך ההיא, שאלות נפט בסביבה הקרובה, נפט בסביבה הקרובה הרחוקה, 
בין אם הנפט הזה - במידה שיש פחות או יותר ודאות שהוא ישנו - מכור לזרים, 
ובין שיש תקווה כי עצם זכות הניצול תהיה לנו. ואם כי אינני מחזיק במישנתו 
של מר בן–גוריון, הגורס שבכלל אין הבדל בין הנגב הצפוני לבין הנגב הדרומי, 
הנגב  ובין  הצפוני  הנגב  בין  הבדל  שיש  אומרים  שמומחים  ממה  מתרשם  אני 
הדרומי מבחינת אפשרויות ההתיישבות. נכון הדבר, שאנחנו עומדים רק על סף 
האקספרימנטציה בחבל ההוא. איננו יודעים מה עלולים אנו לגלות כאשר נעמוד 
פנים אל פנים עם הטבע הזה, כאשר נהיה נאלצים לעשות משהו, כאשר יתגלו 

שם כל מיני אפשרויות.
אינני מציע לפי זה לפסוק. אבל בכלל, כאשר ניגשים לעניין, כאשר מתחילים 
ההיסטוריה  בפני  הדין  את  ניתן  ואנחנו  דברים  להתגלות  ולחפש, מתחילים  לחקור 
שלנו אם לא נערוך מלחמה קשה ולא נגלה התנגדות רבה בעניין זה ]של שליטה 

משה נובומייסקי )1961-1873(. יוזם, מייסד ומנהל מפעל האשלג בים המלח, שהוקם ב–1930.   11

"דה יורה" על ידי כל העולם המערבי. אני מתאר לעצמי שיאמרו: אחרי זה יוכל 
להיות מילווה, ולהיפך - אם זה לא יהיה, כל אנשי או"ם מנוי וגמור אצלם שבלי 
זה,  הסכמה שלנו לתוכנית אין לחלום על קבלתנו לאומות המאוחדות במושב 
ולדעתם - מבחינתנו - מוטב לא להגיש בקשה, כי תהיה זו מפלה גדולה. אבל 

אם נסכים, כל זה יבוא באופן אוטומטי.
ומילים אחדות בנוגע לגליל. מצד אחד אנחנו שולטים עכשיו על חבל ארץ 
הגון, שלא פסקו אותו לנו בהחלטת העצרת, מצד שני איננו שולטים על חבל 
ארץ לא קטן שפסקו אותו לנו בעצרת - מצד מזרח, לאורך החולה, יש אזור 
הרים אשר לחמנו עליו קשה ונחלנו ניצחונות ניכרים בו - איננו שולטים עליו 
היום, וזה הפרש בערך של רבע מיליון דונם. אזור זה כלול במדינת ישראל לפי 
החלטת העצרת והוא לא בשליטה שלנו היום. לעומת זה, בגליל המערבי ובגליל 
המרכזי אנחנו שולטים על שטחים ניכרים למדי שאינם כלולים בהחלטת או"ם, 
כשש מאות אלף דונם, כלומר היום יש לנו רווח נקי של 450-400 אלף דונם, 

ויש כיס שהוא עדיין בשליטת קאוקג'י.
לגבי הגליל יש לנו שיקולים כאלה: קודם כל, אנחנו מחזיקים ביד שטחים 
גדולים, שם צריך עוד להוציא מאיתנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לבוא ולטעון: 
הגליל צריך להיות שלנו, כי משם צריך לדחוק אותנו וזה לא כל כך קל. מה 
שנוגע לכיס ]שבשליטת קאוקג'י[- הכיס בין כך וכך אבוד, כי הוא כולו מנותק 
מאיזה קשר שהוא עם השטח הערבי של ארץ ישראל, ואינני חושב שאנחנו צריכים 
לעשות מלחמה מדינית על הכיס הזה. לפי דעתי, להיפך. דבר שלישי שאני רוצה 
יותר  הרבה  מאוכלס  הוא  אבל  ערבים,  מאוכלס  הזה  הכיס  לכיס:  בנוגע  לומר 
ערבים מאלה שיושבים בו כרגיל. אין לי מספר מדויק. אנחנו מבררים את הדבר 
הזה. כיס זה ממולא ערבים, רובם הגדול ערבים שנטשו את הכפרים בחולה ובחלק 
המזרחי, מלבד אלה שעברו את הגבול. כמעט כל הערבים מן הגליל המרכזי ומן 
הגליל המערבי מרוכזים עכשיו בתוך כיס זה. לא רק שהם מרוכזים בתוך כיס זה, 
אלא הם מרוכזים בעיקר לאורך שפת הכיס משלושה צדדים. הפליטים יושבים 
עד כמה שאפשר קרוב יותר לכפרים שנטשו מתוך הנחה ותקווה או אמונה, כי 
יום יום הם עתידים לחזור, והם אינם רוצים להתרחק יותר מדי. ברור, כי במידה 
ולהישאר  הגליל  חלקי  יתר  עם  להתמזג  מיועד  הזה  הכיס  כי  לערבים  שיתברר 
במדינת ישראל, ובמידה שיש הלך רוח של שיבה לגבול אצל הערבים, כיס זה 
יתמלא ערבים יותר ויותר. ערבים יסתננו דרך הלבנון ודרך סוריה למען שברגע 

מסוים, כאשר יבוא הסיפוח, הם יתפשטו אז על פני הגליל כולו.
הגליל  כל  את  עכשיו  מקבלים  שאנחנו  הפיתוי,  לגבי  אומר  אני  זה  דבר 
ומקבלים אותו ריק. אנחנו בפירוש לא מקבלים את הגליל ריק, כי אם מקבלים 
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גויים אינני חושב ששקלנו אותו - אלה מאיתנו המוכנים להסכים לכך - מתוך 
הסתכלות בפנימיותם של הדברים. תמיד יוצא שהערבים צודקים - יש לנו מזל 
כזה. כאשר יש ריב בינינו ובין הערבים, בדרך כלל יוצא שהערבים צודקים ולא 
אנחנו. אם יהיה משטר בינלאומי, הוא יצטרך על כל צעד ושעל להכריע בינינו 

ובין הערבים. ואני מאוד חושש להכרעתו.
יכולים  העולם עוד לא התרגל לכך שהיהודים הם אומה ככל האומות ושהם 
לחטוא ככל האומות. חטא של ערבים מתקבל. חטא של יהודים - הרי זה דבר–מה 
נורא. שלשום התקדמו הערבים ותפסו משלט ידוע בסביבת בן שמן, ונהרגו כמה 
דל  על  להעלותם  שקשה  נוראיים  תעלולים  תוך  מהם  אחדים  מאיתנו,  אנשים 
מקבל  אני  היום  יהודיה.  כפר  על  פשיטה  כך  אחר  עשו  שלנו  אנשים  שפתיים.14 
מכתב מהאומות המאוחדות, והמכתב מתחיל מהפשיטה: "ביום זה בשעה זו וזו היה 
מעשה תוקפנות מצידכם. זה לא ייתכן, זו הפרת ההפוגה. עליכם מיד להפסיק את 
זה". אם כן, עקירת העניין מכל הרקע והצגתו כמעשה תוקפנות לגמרי ללא כל 
התגרות מוקדמת. יכולתי להביא הרבה דוגמאות כאלה. בהר הצופים, נניח, הסכמנו 
לפירוז, ואחד מתנאי הפירוז היה שמפקידה לפקידה מחליפים את האנשים ושולחים 
שיירה של אספקה. אמנם בנוסח הכתוב לא נאמר באיזה פרקים הדבר ייעשה, אבל 
בעל–פה דובר שבפעם הראשונה כעבור שבועיים ואחר כך אחת לחודש. ובכן, עברו 
כבר שמונה שבועות ללא חילופין, ואי–אפשר בשום פנים להשיג את הדבר הזה. 
הערבים משתמטים, בודים כל פעם תירוץ חדש, והאומות המאוחדות אינן מסיקות 

מסקנה שהערבים הפרו, אלא באות אלינו בהצעה חדשה.
כנסיות  לו  כשיש  הבינלאומי  המושל  של  ההיגיון  את  לעצמי  מתאר  אני 
ומסגדים ויש לו גם בתי כנסת של יהודים - איזו הדרך ילך משפט הצדק שלו ומה 
תהיה כל הרוח של המשטר הזה לגבי עלייה, לגבי פיתוח, לגבי דאגה כלכלית, 
כאשר נקודת המוצא היא לשמור על הקיים. או שיש דינמיקה של פיתוח, אלא 
שדינמיקה זו מסוייגת בסייגים מסויימים, או שאין בכלל כל דינמיקה אלא כל 

המשטר מיועד לכתחילה לשיתוק ולהקפאה ולקיצוץ.
זו בעיני בעיית ירושלים. אינני יודע מה מסתתר מאחורי הסתירה שלמראית 
עין בעמדת אמריקה, שמצד אחד היא דוגלת במשטר בינלאומי, ובעת ובעונה 
אחת היא אומרת: "אבל בשום פנים ואופן לא נשלח צבא". אינני יודע אם פירוש 
הדבר שלא ישלחו צבא אלא שוטרים ישמרו, אם לא ישלחו אמריקאים אבל ירשו 

"שעה קלה לאחר שהגבעה ִמיְדָיה ]מודיעין[ נכבשה שוב בידי צבא ישראל, נתגלו 19 גוויות של   14
החיילים היהודים שנפלו בידי הערבים בשעת הנסיגה. ראשיהם היו כרותים וגוויותיהם חוללו 
על ידי הערבים. עוד שלושה יהודים נעדרים. בפלוגה הערבית שהתקיפה את עמדותינו היו 
כ–300 איש, מהם שליש לגיונרים. לאויב נגרמו אבדות גדולות בנפש" )"דבר", 27.9.1948; 

ר' גם בני מוריס, 1948, עמ' 345(.

בנגב כולו[. זה לא יהיה קל, ובוודאי ובוודאי נעמוד כאן בפני לחץ גדול, של אמריקה 
בייחוד. אני לא מתפעל לגמרי מלחץ אנגלי - אין לאנגליה מה לתת לנו תמורת לחץ 
מלבד מה ]מילה משובשת במקור. אולי: "שיפסיקו" [ את המלחמה נגדנו. מה שאין כן 
לגבי אמריקה. לגבי אמריקה - יש שאלה של צבא,12 יש שאלה של מילווה, יש שאלה 
של דולרים גם בלי מילווה.13 יש לאמריקה אפשרויות של לחץ עלינו. אבל יש תוקף 

מוסרי בעמידה שלנו. ואני מציע שנעמוד על עניין זה באופן נמרץ.
גם  אולי  והיא  אחרת,  היא  הפעם  בפריס[  האו"ם  ]בעצרת  שלנו  המשימה 
קצת קלה יותר מבחינה פרלמנטרית משהייתה המשימה שלנו אשתקד. אשתקד 
רוב בעד החלטה מסוימת - הפעם  הייתה להשיג  המשימה הפרלמנטרית שלנו 
מבחינה  מסוימת.  החלטה  בעד  רוב  למנוע  היא  שלנו  הפרלמנטרית  המשימה 

פרלמנטרית זה דבר קל יותר.
ברור, ייתכן שניתקל בנחשול כזה של הסכמה לדין וחשבון של ברנדוט ובלחץ 
כזה, לחץ משותף של אמריקה ואנגליה על כל מדינות המערב, ששום דבר לא 
יועיל לנו והרוב הזה ייווצר. ומה יהיה כאשר ייווצר רוב בניגוד לנו? יש להניח 
שהגוש הסובייטי והגוש הערבי יצביעו נגד - מתוך נימוקים שונים, אם כי לא 
תמיד מתוך נימוקים שונים. אני סבור שמצרים - כולה, או על כל פנים אסכולה 
מסוימת במצרים - מתנגדת לבסיסים בריטיים בנגב לא פחות מאשר בריה"מ, 
ואולי יותר, כי בריה"מ, אם נניח שתימנע בעד העולם האנגלו–סכסי לתקוע יתד 
בנגב, על ידי כך אינה עוקרת את עמדותיו של העולם הזה במזרח התיכון, מה 
שאין כך לגבי מצרים. על כל פנים, יש ידיעות המוכיחות כי דברים אלה אינם 
להשיג  בווין  מצד  גדולים  מאמצים  עכשיו  ונעשים  ומצרים,  אנגליה  בין  בסדר 

הסכמת מצרים לתוכנית זו על ידי הצעת כל מיני ויתורים בסודאן.
זהו הקו שאני מציע לנקוט בנוגע לנגב. אינני מחדש בו, אבל אני אומר זאת 
לאחר בדיקה מחדש שעשיתי. אנחנו צריכים להחליט לעשות כל המאמצים כדי 
למנוע רוב. מה אם יהיה רוב בניגוד לנו? - נצטרך אז לדון על זה, אז גם העמדה 
שלנו כלפי רוסיה תהיה אחרת. רוסיה, עד עכשיו, לא יעצה לנו אף פעם ללכת 

נגד רוב האומות המאוחדות, גם כשלא הייתה עם הרוב הזה.
בנוגע לירושלים אני עומד בדעתי, והייתי מרוצה מאוד אילו אפשר היה לבקר 
מחדש את ההחלטה שנתקבלה ולא לגרוס כי הרע במיעוטו הוא משטר בינלאומי, 
שמשטר בינלאומי טוב יותר מאשר אם חלק איזה שהוא של ירושלים יפול לידי 
זה  אם   - לערבים  ירושלים  של  חלק  הוא  במיעוטו  שהרע  סבור  אני  ערבים. 
הכרחי - מאשר משטר בינלאומי בירושלים כולה. עניין זה של שלטון זר ושלטון 

אפשרות של שיגור צבא לאזור.  12
הכוונה לתרומות יהודי ארה"ב, שהמימשל עלול לשקול מניעתן.  13
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למה התכוון: את הכוחות היהודיים צריך לפרק, את הכוחות הערביים - לסלק. 
אמרתי: זה דמיון כוזב. מרשל אמר בכלל דמוביליזציה. איך לפרק? - הוא יפרק 
את הצבא המצרי? הוא יפרק את הצבא הסורי? אם מסלקים את הצבאות הערביים, 
אין מחסלים אותם על ידי כך אלא מעבירים למקומות אחרים. אפילו מכניסים 
אותם לארצותיהם - הם יכולים לחזור לגבולות הארץ ולפלוש לעת מצוא, בעת 
שאם מפרקים את צבא ישראל, מחלישים החלשה ניצחת את כוחנו. באנץ' חושב 
שזה רק "ַפסֹון ֶדה ַּפרֶלה" ]צרפתית: אופן דיבור[, שאין כל אפשרות להביא לידי 
פירוק צבא ישראל אם צבא ישראל מסרב להתפרק - )השר ב. שטרית: מה ידוע 
לך לגבי יפו, רמלה, לוד, עכו?( - בנוגע ליפו - ָסתם ברנדוט ולא פירש. האנגלים 
אמרו לנו בלייק סכסס, כי הכוונה היא שיפו תהיה לישראל. בנוגע ללוד ורמלה 
- ברנדוט פירש ולא סתם. הוא אמר שלוד ורמלה צריכות להיות מוחזרות למדינה 
הערבית. בשיחות של אנשי או"ם איתנו אמר אחד מהם, כי הוא מבין את הקושי 
שבדבר, שהעניין אינו כל כך פשוט. עכו בוודאי שלנו - )השר מ. בנטוב: האם 
איננו נוקטים שום עמדה לגבי גורל החלק הערבי של ארץ-ישראל?( - הריני מודה 
שאני נתון בעניין זה קצת במבוכה, מפני שאין להסתפק עכשיו רק בנקיטת עמדה 
מאוד.  מעשית  ברירה  של  אפשרות  בפני  פה  עומדים  אנו  ועקרונית.  מופשטת 
כאשר היינו בשלב שמותר היה לנו לדבר באופן עקרוני, נקטתי נוסחה שאנחנו 
צריכים להעדיף מדינה ערבית נפרדת בארץ ישראל המזרחית. אך ביום שערכתי 
שאם  הרגשתי,  בעזה.  המופתי  ממשלת  הקמת  דבר  נתפרסם  הדובר  תגובת  את 
אכתוב שחור על גבי לבן שאנו מעדיפים ממשלה ערבית נפרדת בארץ ישראל על 
פני סיפוח לעבדאללה - כי אז הרושם המעשי הוא שמוטב ממשלת המופתי מאשר 

סיפוח לעבדאללה, וזאת לא יכולתי לומר.

לכבוש  ב"ג  בהצעת  ואישית,  היסטורית  רב-משמעות  ממושך,  דיון  התנהל  להלן 
מובא  חשיבותו  בשל  אותה.  שדחתה  בהחלטה  שהסתיים  המערבית,  בגדה  שטחים 

הדיון במלואו:

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  אני אכביד קצת על הבירור, כי רואה אני חובה 
להכניס עוד אלמנט קשה בדיון זה - לא רק מה נעשה בפריס ]בעצרת או"ם[, כי 
אם גם מה נעשה בארץ, כי הדברים יוכרעו אולי לא רק בפריס, אם כי אינני בטוח 
שהם יוכרעו רק בארץ - וזה העניין העיקרי שאני רוצה להעלות. אבל אקדים 

מילים אחדות לעניינים אחרים.
לעניין הנגב אני רוצה להוסיף רק נימוק אחד: זה השטח היחידי שניתן למדינה, 
אשר יש בו לא רק אפשרויות להתיישבות. יש גם קצת מרחב. אילו היה העניין 

לאמריקאים להתנדב לאיזה כוח משטרה של או"ם, או האמת היא - כפי שאתם 
אומרים וכפי שהם אמרו כאשר מקדונלד מסר לנו בשם ה"סטייט דפרטמנט" - 
שאם גם להלכה הם עומדים על משטר בינלאומי - למעשה הם מוכנים לדון גם 

על פתרון אחר המתקבל על דעת שני הצדדים.
דעתי היא כי יש לעמוד על כך שירושלים תהיה כלולה במדינה היהודית. דעתי 
היא שצריך בנשימה ראשונה זו לומר: לא העיר העתיקה - העיר העתיקה למשטר 
בינלאומי. דעתי היא שלא צריך לומר: אנחנו מוכנים לתת חלק לערבים - אלא 
אם תהיה טענה חזקה - להסכים שיהיה חלק לערבים לפני שניכנע ונתפשר עם 

משטר בינלאומי בירושלים כולה.
בנוגע לחיפה, בתי הזיקוק, ]נמל התעופה[ לוד - ראיתם כי האנגלים מנסים 
או"ם,  אנשי  גם  בריבונות.  לפגוע  לגמרי  התכוונו  לא  שהם  אותנו,  להרגיע 
נאמר  אשר  שכל  טענו  וחשבון,  הדין  בשולי  שלהם  ובהערות  פרטיות  בשיחות 
שם על בתי הזיקוק אלו רק נוסחאות מן השפה ולחוץ, למען שיהא איזה פתחון 
פה שהוא לעיראק להזרים את הנפט מחדש. וכן לגבי נמל חיפה - שזה לא פוגע 
בריבונות. ראיתם את התגובה בעיתונות של דובר הממשלה - אני אחראי לתגובה 
זו: יש ריבונות מוחלטת שלנו, אבל יכול להיות הסכם בנוי על יסוד של הדדיות 

עם המדינות השכנות.15
אני מנסה קצת לראות את הדברים בהתפתחותם קדימה. יש שאלה מה עתיד 
העניין. נניח שאנחנו לא משתווים בעניין זה - אז ייתכן שיימשך המצב הקיים של 
לא הפוגה ולא מלחמה, עם כל המעמסה הכספית הנוראה שהדבר מטיל עלינו ועם 
כל השיתוק שזה משתק את כוחנו היוצר. זהו שיקול רציני מאוד. אבל אני סבור 
שאם השיקול הזה יטריד אותנו מלכתחילה - אז המערכה המדינית להצלת העמדות 
את  לדחות  עוז  להתאזר  מוכרחים  אנחנו  אבודה.  להיות  עלולה  הגבולות  לגבי 
השיקול הזה לשלב יותר מאוחר, עד שנמצה את כל האפשרויות בעניין הגבולות 
בשלב זה - )השר פ. רוזנבליט: הייתה הצעה של מרשל על דמוביליזציה של שני 
הצבאות - האם יש לנקוט עמדה גם לגבי שאלה זו?( - לא נקטתי עמדה דווקא 
לגבי הנוסח שנקט מרשל, בתגובה בעיתונות. ניסיתי לנקוט עמדה לגבי הנוסחאות 
של ברנדוט. ברנדוט אמר: "צריך להיות סילוק ופירוק הכוחות הצבאיים". וברור 

בסעיף 4 בהודעת דובר הממשלה נאמר: "חיפה על נמלה ובתי הזיקוק שבה הינה וצריכה   15
כל  את  הסמוכות  לארצות  להעניק  מוכנים  הננו  ישראל.  של  נפרד  בלתי  חלק  להישאר 
ולא בדרך  יסוד של הדדיות  זאת נעשה רק על  זה. אך  ההקלות הנאותות לשימוש בנמל 
של הסדר חד צדדי. לא יעלה על הדעת, שחיפה תשמש את הארצות הסמוכות בעוד שאלו 
תהיינה חופשיות להחרים את סחורות ישראל. אשר לבתי הזיקוק, הרי כל הזיכיונות בעלי 
התוקף החוקי כובדו כראוי בלי שהדבר ייתן הצדקה כלשהי להתערבות בזכויותיה הריבוניות 

של ישראל" )"דבר", 24.9.1948(. 
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לחיות אתם. אבל אין זה הנימוק העיקרי, אם כי נימוק חשוב. אנחנו עכשיו מלאי 
מרירות על העולם הערבי, אבל הם פה ויישארו פה, ואנחנו צריכים לדאוג לעתיד. 

על כן להתפשר איתם טוב יותר מאשר להתפשר עם העולם הנוצרי.
אולם מה שאמרו פה חברי המשלחת אלה הם דברי אמת. צריך שירושלים 
תהיה יהודית, והיא לא תהיה יהודית בלי כיבוש לטרון. אומנם כבשנו דרך חדשה 
וגם הנחנו צינור, וזה באמת מפעל כביר, זה מפעל צבאי וציביליזטורי גדול. ואף 
על פי כן, בלי לטרון אין לזה ממש, כי מלטרון מפגיזים. מר שרתוק סיפר מה 
קרה שלשום במודיעין, אבל קרה עור דבר - הפגיזו שלשום את "דרך בורמה". 

אין זו דרך בטוחה, ולטרון היא ירושלים.
היו לנו כל מיני כיבושים וניצחונות. הסתערנו על לטרון שש פעמים והרבה 
דם שלנו נשפך שם, ומשום-מה לא הצלחנו. אבל אין זאת אומרת שאי-אפשר 
להצליח. קרו כמה דברים. קרה שהם פוצצו את בית השואבה ואין מים לירושלים. 
או"ם לא עשה כלום, ואילמלא הכינונו אנחנו עוד צינור - שלא היינו מחוייבים - 
וגם אילמלא כבשנו דרך בכוח צבאי, ירושלים הייתה מתה מצמא. אבל באותו זמן 
שהדבר הזה קרה לא היינו מוכנים להתקיף. שלשום קרו דברים: אומנם ]הערבים[ 
יום אלא גם בלילה שלאחריו, בסביבת  קיבלו מנה אחת אפיים לא רק באותו 
מבחינה  נחוץ  אבל  מוסרית,  מבחינה  הדבר  מוצדק  לדעתי,  ומודיעין.  שמן  בן 
פוליטית, לכבוש זאת לטרון. אומנם אפשר שלאחר מעשה האומות המאוחדות 
יגידו: עליכם לחזור, והדין יהיה איתם. אחת משתיים, אם יהיה להם כוח להכריח 
אותנו לחזור - לפני כוח יותר גדול מאיתנו לא נעמוד. מהרגע הראשון ברור לי 
שנוכל לעמוד בפני צבא ערבי - לא נוכל לעמוד בפני צבא אמריקאי-אירופי. 
אבל אם יחזירו אותנו בכוח - יחזירו. אני אינני חושב שיחזירו. נקבל מכתבים?- 
יש לנו טענה אחת: הנה, כבר בניגוד להפוגה, בניגוד להסכם  נקבל מכתבים. 
לא  אנחנו  כלום.  ולא  זה  בעניין  נעשה  ולא  ירושלים,  את  הצמיאו  הם  שלהם, 

יכולים להרשות להם להישאר שם.
יד אפשר לקחת את לטרון. ברור שהם התבצרו מאוד. אין להם  לא באפס 
צבא רב, אבל הם התבצרו מאוד, הם התחפרו, ובהפגזה לא קל להוציא, אולי 
לגמרי אי-אפשר להוציא, יען כי התותחים שלנו לא יפגעו בהם. הם יושבים בתוך 
האדמה. גם אוירונים שלנו לא יפגעו כל כך בנקל במקום זה, יען כי התבצרו 
כהוגן, וצריך יהיה להילחם על כל חפירה וחפירה. לזה נחוץ כוח לא קטן, אבל 
הדבר אפשרי. ביררנו זאת במטה באופן יסודי, אם כי לפי התוכנית שהמטה הכין 
במקרה של התחדשות המלחמה - לא יתחילו מהתקפה על לטרון אלא מהתקפה 

מרוכזת על כל המשולש.
אני רוצה שתדעו, שאם נחליט בחיוב, אל"ף זה יחייב כוח הגון לשם. בי"ת, זה 

הולך כשורה, ומה שאו"ם החליט הערבים מקבלים ואנחנו מקבלים, לא הייתה 
עומדת כל כך שאלת גבולות. אבל אחרי מה שקרה בכל הארץ, המקום היחידי 
שיש בו קצת מרחב זה הנגב. זה המקום היחידי בארץ, שאפשר לנסוע בו מאה 

קילומטר לאורך ולרוחב, ויש לזה ערך עצום מחוץ לעניין ההתיישבותי.
העניין שלנו נמצא בשני מעגלים של יחסי כוחות. יש מעגל של יחסי כוחות 
בינינו ובין הערבים. המעגל הזה בתקופה זו הוא של יחסי כוחות צבאיים. אילמלא 
זה כוח, לא היה שום ערך לאו"ם והעניין היה בטל. אבל מעגל  גילינו בעניין 
הרוסים  כוחות בעולם המעוניינים בארץ-ישראל.  יש  כי  קובע,  איננו  זה בלבד 
מעוניינים שלאנגליה לא יהיה שום בסיס בחלק זה של העולם, ואחרים מעוניינים 
אחרת, לאו דווקא להיפך, ונוגע להם איך ייקבעו פה הדברים. קשה רק לקבוע 
עד היכן האינטרס שלהם מגיע - אם ישלחו צבא או לא ישלחו צבא. אם האינטרס 
שלהם אינו מגיע עד כדי שליחת צבא, אז זה לא יקבע, אז גורל עצרת זו של 
או"ם לא יהיה שונה מזה שלפני שנה - יקבלו החלטה. נניח שהערבים לא יקבלו 
את ההחלטה, והאו"ם לא ישלח כוח לבצע את החלטתו - נעמוד שוב בפני אותו 
יותר.  מצב שעמדנו, אבל אין לנו ביטחון שאין מאחורי זה אינטרסים רציניים 
בכל אופן, יש גם מעגל של העולם שאף הוא קובע. אינני מסכים רק שמעגל זה 

של יחסים בעולם הוא הקובע.
כי הדבר עלול להביא לקרבות בכל הארץ,  אני מציע שנתחיל בקרב - אם 
ולא הייתי מצטער אילו הביא לקרבות בכל הארץ, אך אין לי ביטחון בכך שאנחנו 
נתחיל בקרב בגיזרה אחרת אשר תקבע את גורל ירושלים. גורל ירושלים לא ייקבע 
בירושלים, אלא מחוץ לירושלים. לדעתי ייקבע בלטרון. אני לגמרי בדעה של חברי 
המשלחת ]הירושלמית[ שהופיעה כאן. אני חושב שמגרונם דיברה היהדות. נעשה 
כאן איזה מישגה. לא שמנו לב לכך, שאנחנו בקלות כזאת מוציאים גם את העיר 
ירושלים וגם מאה אלף יהודים מתחום המדינה היהודית ומוסרים לגויים. יש לנו 
שני מיני גויים, ערבים ונוצרים. אינני יודע מי טוב יותר. אילו הייתי מוכרח לבחור 
ביניהם, הייתי בוחר בעולם הנוצרי, אבל אין לי ברירה. ארץ-ישראל היא בחלק זה 
של העולם. חלק זה, סביבה זו, זרועה ערבים ואנחנו נהיה מוכרחים, במידה שהדבר 
תלוי בנו, למצוא איזו דרך אל הערבים - דרך להסכם, לפשרה. הייתי בוחר אפוא 
לוותר לערבים מאשר לנוצרים. על ידי כך אני יוצר לי, לכל הפחות, איזה בסים 
לשיתוף פעולה איתם. מה לעשות, הערבים הם פה ואנחנו מוכרחים לחיות איתם. 
על כן, אם עלי לוותר למישהו למען אקנה את לבו - אני מוכרח לוותר לערבים. 
 - ירושלים  של  גדול  חלק  או  לנוצרים,  ירושלים  כל  השאלה:  לפני  וכשעומדת 
ירושלים היהודית - ליהודים, ומשהו גם לערבים, אני בוחר בדבר האחרון. משני 
טעמים: מפני שחלק גדול יהיה ליהודים, מפני שמשהו יהיה לערבים, ואנחנו נצטרך 
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ואת הפרוזדור של ירושלים אנחנו יכולים להרחיב לכל הפחות עד רמאללה, באופן 
שקו בית-נבאללה-רמאללה יהיה בידינו. אז משנה הדבר לגמרי את מצב ירושלים, 
כי עניין ירושלים אינו רק ענין הסטטוס המשפטי שלה. בלי מסדרון לירושלים — 
לא רק כביש שנותנים לנו לנסוע בו בזכות או"ם ובזכות ערבים, אלא באמת שטח 
רצוף, מיושב יהודים, שיש שם כוח יהודי גם כלכלי וגם צבאי, גם מים - נחתך 
את  כובשים  אנחנו  אם  יהודי.  ישוב  מכל  ומנותק  קטן  אי  שהיא  ירושלים,  גורל 
לטרון, אז יש לנו פרוזדור, אז זה משנה את מצב ירושלים באופן מציאותי, והם 
יצטרכו לדון לאור מציאות מסוימת. נניח שהפעולה שלנו לא תהיה חוקית, מפני 
שהיא בניגוד למועצת הביטחון, אבל המציאות היא מציאות. והפעם ייתכן שיבואו 
לידי איזו מסקנה יותר רצינית מאשר בפעם הקודמת. כאנשי ירושלים כן אנחנו 
צריכים ללמוד ממה שקרה. אנחנו רואים מדינה אחת שינתה את דעתה - בווין 

אמר: נכריח גם את היהודים וגם את הערבים — כי ה"עסק" ההוא לא הלך.
אני אומר: אין טעם מספיק למאמץ שלנו ולמערכה שלנו באו״ם. אם אנחנו 
נעשה רק את המערכה הזאת - אנו עושים אותה מראש לאור מציאות לא נוחה 
מבחינת  מוצדקת  ואינה  מוסרית  מבחינה  מוצדקת  שאינה  מציאות  ולאור  לנו, 
יחסי הכוחות. גם בלטרון יש כיס ערבי קטן שצריך לבער אותו. אבל היות ועניין 
ההתקפה על לטרון היא לא כעניין תגובת נקמה נגד מודיעין, אלא מזה יכולה 
יכולה  לעניין שרק הממשלה  זה  חושב את  אני  להתלקח מערכה בכל הארץ - 
להחליט עליו. לדעתי, זהו חלק אורגני של המערכה המדינית שלנו בפריס בימים 
אלה, וזוהי התוספת שאני מציע לפריס - לתת הוראה למטה להכין פעולה נגד 
מוכנים  נהיה  הארץ,  בכל  תגובה  כזו שבמקרה שתהיה  בצורה  ולהכינה  לטרון, 

לכך. הדבר אפשרי ולדעתי איננו סובל דיחוי.

השר פ. רוזנבליט:  אתה מציע שמר שרתוק לא ייסע לפריס?

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  אני מציע שמר שרתוק ייסע לפריס עם החלטה זו. 
אינני מקבל את דעתך, שאז אי-אפשר להראות פנים בפריס. זו צידה לדרך.

השר מ. שפירא:  אני מתנגד לכך שנתחיל בקרב לטרון עכשיו, כי זה לא קרב על 
לטרון - זה קרב על כל הארץ. מלטרון - אומר מר בן-גוריון - נעבור למשולש, 
מהמשולש לדרום - והכל יבוא על מקומו בשלום. התוכנית יפה מאוד, אך דא עקא, 
אילו אפשר היה בכל המלחמות המתנהלות בעולם להוביל תמיד את הצבאות לפי 
תוכנית, שום מדינה לא הייתה מפסידה במלחמה. אלא שכפי הנראה יש עוד איזה 

נעלם במלחמה כזאת, וכשם שאפשר לנצח כך אפשר גם להיות מנוצח.

עלול לגרור אחריו התקפת-נגד ערבית בכל הארץ או בכל המשולש, וזה חידוש 
המלחמה. גימ"ל, יש אפשרות לראות בזה התגרות באו"ם. ההתגרות נעשית אולי 

פרובוקטיבית יותר, מפני שהיא נעשית עם התכנס המושב של או"ם.
למען שלא יטעו בדברי, אני רוצה שתדעו - אינני חושב שאנחנו נוכל להילחם 
נגד כל העולם. אני בעד זה, כי הדבר הוא מוצדק. או"ם לא עשה את שלו. אינני 
חושש לתוצאות קשות, אם כי אי-אפשר להוכיח זאת. מה יעשו אחרים? יכולים 
להיות כל מיני שיקולים - באיזה מרץ יפעלו נגדנו, עד היכן יהיו מוכנים ללכת, 
מה תהיה תגובת אמריקה - פה יכולים להיות רק ניחושים. אני מביא בחשבון 
שתהיה תגובה, אפילו חזקה מאוד. יהיו נאומים חריפים מאוד נגדנו, ואולי תהיה 
גם תגובה של כוח ויכריחו אותנו לחזור - אז נחזור. אבל אינני מניח שיעשו זאת. 
ואם על ידי כך תפרוץ מלחמה בכל הארץ אינני מעריך את זה כדבר שלילי. אני 

מעריך את זה כדבר חיובי מכמה טעמים.

במקום זה מחק צנזור ארכיון המדינה מספר שורות. קטע זה נחשף ע"י ההיסטוריון 
תום שגב בטורו "שיעור היסטוריה, "הארץ" 15.3.2013, ומובא להלן בנטוי:

אל"ף - עניין הגליל. מר שרתוק כבר אמר משהו בנוגע לכיס. כפי הנראה יש 
עכשיו בכיס זה לכל הפחות מאה אלף ערבים. נניח שהייתה פורצת מלחמה - אז 
יכולים אנחנו לנקות את כל הגליל המרכזי בחטיפה אחת. ואם אנחנו מנקים את 
הגליל המרכזי, זאת אומרת גם את הפליטים. מה שהם אמרו: אנחנו בנדוניה ניתן 
לכם גליל ריק - זה לא ייתכן בלי מלחמה, זה גליל מלא ולא גליל ריק. ולכן, 
אם תפרוץ מלחמה בכל הארץ, הרי לגבי הגליל יש לזה יתרון רב כי אז, בלי 
יחליש את מאמצנו הצבאי בשום מקום  גדול, בכוח המיועד לכך, שלא  מאמץ 

אחר - הגליל נקי.
בי"ת, בנוגע לדרום המצב הוא כזה, במידה שיכול להיות ביטחון בדברים - 
כמובן, ודאות מוחלטת אין - אנחנו פורצים דרך לנגב והורסים את החסימה של 
מצרים בין הדרום ובין הנגב, שעל יסוד זה כנראה באה התוכנית של ברנדוט. 
קטע של הנגב הוא בידי המצרים, ואם אנחנו רוצים לשבור את האחיזה הזאת של 
המצרים - אנחנו יכולים לעשות זאת. אומנם אילת אינה אז בידינו, אבל אין 

הנגב בידי המצרים.
גימ"ל, תוצאה שלישית אם תפרוץ מלחמה - אנחנו יכולים לתת מכה ניצחת 
לכוחות המשולש, להדוף את הגבול המזרחי של ]חזית[ התיכון הרבה פנימה, אם 
לא מעבר לרוכסי ההרים, הרי על כל פנים עד הרכסים, שלא תהיה רק רצועה צרה 
מאוד. אנחנו יכולים להזיז את עמק יזרעאל הרבה דרומה, אם לא להגיע לשכם, 
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אני מוכן שנצביע מחדש. בעניין חיפה קשה לומר דברים ברורים. ברור שיש כאן 
כוונה לצמצום הריבונות שלנו על הנמל, וצריך להילחם נגד זה. תחנת לוד הייתה 

כלולה במדינת ישראל, ועל זה צריך לעמוד.

השר י. גרינבוים:  כל המעיין בעין פקוחה בהצעות ברנדוט, זאת אומרת בהצעות 
אנגליה ואמריקה יחד, מוכרח להודות כי הצעות אלו מתבססות על מצב שהגענו 
אליו הודות למלחמה שנלחמנו. אילמלא כן, היו ההצעות גרועות הרבה יותר ואפשר 
שהיו הצעות אפילו לבטל את המדינה העברית. מזה צריך להסיק את המסקנה, כי 
מה שלא נכבוש לא יהיה לנו. דבר לא יתנו לנו במתנה. שום דבר לא ניתן במתנה 
לשום עם, ומי שרוצה לנסוע לפריס ולא לעשות כלום בארץ, מוכרח להגיד לעצמו: 
בדברים מכריעים הוא לא יתקדם - שום משא ומתן לא יביא לידי שינויים מכריעים 
ואמריקה  אנגליה  על  מלחמה  לא תאסור  ובריה"מ  האנגלית-אמריקאית,  בהצעה 
בגללנו - הוא לא יקבל את ירושלים, הוא לא יקבל את הפרוזדור, הוא לא יקבל 
כל  יקבל את  גם שלא  ואפשר  הנגב,  יקבל את  לא  הוא  המלח,  לים  הגישה  את 
הגליל. את הגליל נותנים לנו משום שלא רוצים משום-מה לתת את הכיס ללבנון, 
ולתת את הכיס למדינה הערבית שתישאר בארץ-ישראל זה דבר בלתי אפשרי במובן 
במקום  בנגב  מתחיל  הוא  אחת:  פסיכולוגית  טעות  טועה  שרתוק  מר  טופוגרפי. 
להתחיל בירושלים. דבר זה מעורר חשד, שבנוגע לירושלים העניין נגמר - שאנחנו 

מוכנים בנוגע לירושלים להתפשר, ובנוגע לנגב לא להתפשר.

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  זו הייתה החלטת הממשלה.

השר מ, שרתוק:  החלטת הממשלה — בניגוד לדעתי.

השר י. גרינבוים:  צריך לראות את הדבר כפי שהוא מתקבל במובן פסיכולוגי. 
זה לא ענין של מקח וממכר. אם אומרים: "אנחנו דורשים את ירושלים", זאת 
של  מחיר  שהוא  מחיר,  זו  דרישה  בעד  ולשלם  לדרוש  מוכנים  שאנחנו  אומרת 

חיים, מחיר של דמים, מחיר אחר.

השר מ. שרתוק:  בפריס לשלם מחיר של חיים?

השר י. גרינבוים:  לא, פריס אינה מכריעה. אין פריס אלא בבואה של הנעשה 
בארץ. פריס אינה יוצרת עובדות. היות ואו"ם אינו יכול - לא שאינו רוצה - 
לזיין צבא ולשלוח כוח מזוין, אינו יכול לדכא את המדינות הערביות, משום כך 

אני שואל את עצמי אם זה הזמן המתאים לחדש את המלחמה בארץ-ישראל 
ולתת למר שרתוק כצידה לדרך את קרב לטרון. ניסינו לכבוש את לטרון שש 
לנו,  בן-גוריון בעצמו מסביר  יהיה בפעם השביעית. מר  יודע מה  ומי  פעמים, 
שהמערכה בארץ-ישראל אינה פשוטה. אומנם המלחמה קיימת, אבל יש אינטרסים 
גדולים. אנחנו יודעים שהוא נותן ערך רב למערכה בפריס. נשאלת השאלה אם 
ישמור  זה  אם  לפריס,  בבואו  שרתוק  למר  קמיע  באמת  תהיה  המלחמה  חידוש 
עליו בפריס. אני חושב שלא. תהיה לו שם מלחמה פוליטית קשה מאוד. גם רצח 
ברנדוט לא הקל על המצב. הנופיע עכשיו כתוקפים, כמעט כמחדשי המלחמה 
בארץ-ישראל? אילו היה מצב כזה שהייתי בטוח כי ננצח, כי איננו זקוקים לא 
רוסיה  שעמדה  כשם  במערכה  לעמוד  לנו  אפשר  כי  לאחרים,  ולא  לאמריקה 
במערכה נגד כל העולם,16 לו יכולנו אנו לעשות זאת הייתי אומר: כדאי הדבר. 
אבל כיצד להעלות על הדעת חידוש המלחמה עכשיו, דווקא ברגע זה, כשלפנינו 

מערכה פוליטית כה קשה?
כוח  עכשיו  לנו  שיש  מאמין  אינני  אל"ף,  טעמים:  משני  לזה  מתנגד  אני 
להתחיל במלחמה גדולה בארץ-ישראל. בי"ת, אני חושב שזה יכביד על המערכה 
הפוליטית בפריס. אל לנו ליצור רושם של "אני ואפסי עוד" גם כלפי הגויים. 

מעט צנע, הייתי אומר. אל נלך בגדולות יותר מדי.
יש להניח, כי במושב זה של העצרת בפריס ירצו להביא לירי סיום המערכה 
לא  ואנגליה  מלחמה,  ידי  על  אותה  לסיים  חשבו  הם  בארץ-ישראל.  הפוליטית 
הצליחה. נראים עכשיו כל הסימנים לכך שיש רצון להביא לידי גמר, אם משום 
שזה דרוש בירושלים בזמן האחרון, אם כי הצבעתי אז בעד הצעה אחרת לגמרי, 

ואני מוכן שנבדוק את ההחלטה ונצביע עליה מחדש.

השר י. גרינבוים:  הלא ההחלטה הייתה על סיפוח?

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  ההחלטה הייתה: אל"ף, אנחנו דורשים ירושלים 
למדינה. בי"ת, אם נישאל על העיר העתיקה, נסכים לאינטרנציונליזציה. גימ"ל, 
כולה  ירושלים  ונדרוש  נתנגד  לערבים,  מירושלים  חלק  למסור  שירצו  במקרה 

בינלאומית ובלבד שהערבים לא יקבלו שום חלק.

 השר מ. שפירא:  היות וההחלטה אז נתקבלה ברוב של 5:4 ואני הייתי בין החמישה - 

הצבאות  לימין  ברוסיה  שהתערבו  המעצמות  צבאות  על  האדום"  "הצבא  לניצחון  הכוונה   16
המהפכה  בעקבות  שהתחוללה  האזרחים  מלחמת  בשנות  הצארי,  המשטר  נאמני  "הלבנים", 

הקומוניסטית ב-1917.
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השר י. גרינבוים: זה ענין לשיקול צבאי. אם חושבים שההזדמנות כבר ישנה, 
ייסע מר שרתוק לפריס, למען יבוא לשם בתור נציג  צריך להשתמש בה טרם 
מדינה החולשת על לטרון ועל הדרך לירושלים. אז ידברו איתו אחרת. אני תומך 
גם בהצעה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תגובה ערבית, אבל אינני מאמין 

שהערבים יענו על כיבוש לטרון במלחמה כללית.

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  גם אני מפקפק מאוד בכך.

השר י. גרינבוים:  אינני מאמין בכך, מפני שיש להם חשבון לא להסתבך עכשיו 
במלחמה כללית. אבל הייתי רוצה להשתמש בהזדמנות זו כדי להגיד, שלדעתי לא 
צריך להתחיל במשולש - לא מבחינה צבאית אלא מבחינה מדינית. את המשולש 
צריך להשאיר כדי שהמופתי ועבדאללה יריבו ביניהם בגללו, או כדי שעבדאללה 
לא יחשוב שאנחנו לוקחים לעצמנו את החלק היחידי, אשר לאמיתו של דבר יש 
לו כל האפשרויות לספח אותו למדינתו. בנגב עומדים המצרים. אי-אפשר לדעת 
אם המצרים לא ירצו לספח משהו למדינתם. בעזה עומד המופתי - אפשר שהוא 
יילחם, יצטרך להילחם עם הערבים בגלל כך. במשולש עומדים העיראקים, זאת 
אומרת בעלי ברית שלהם. אל נתחיל משם. למותר להגיד, כי מן הצורך לנהל את 
המלחמה כך שעבדאללה יחשוב כי אנחנו מוכנים להסכים שהמשולש יהיה בידו 
ולא נפריע לו בדבר הזה. יפריעו לו המופתי, קאוקג׳י, מי שיכריע. משום כך, 
מבחינה מדינית הייתי אומר למטה את המשולש לעזוב, לפי שעה, לעשות תוכנית 

אחרת, לא תוכנית להתקפת המשולש.
דבר אחרון, הייתי מבקש ממר שרתוק - אל יתחיל בנגב. יתחיל בירושלים, 
יתחילו בדרך לירושלים, בגישה טריטוריאלית לירושלים. אחר כך ידבר על הנגב. זה 
יועיל גם במובן דיפלומטי, זה יועיל כדי לפייס אותנו על ירושלים ועל הדרך. אשר 

לנגב, אינני נכנס לעניין המומחים. אני יודע שהנגב פירושו גישה לים המלח.

השר מ. שרתוק:  לא כל הנגב זה גישה לים המלח.

השר י. גרינבוים:  אני אומר הנגב הוא גישה לים המלח, מפני שגישה צפונית 
לא נקבל. הגישה שלנו לים המלח יכולה להיות רק דרך הנגב ולא בדרך אחרת - 
לא דרך מדבר יהודה ולא דרך יריחו, אלא דרך הנגב. צפונו של ים המלח אבוד 
בשבילנו. אין לנו גישה לצפונו של ים המלח. אפשר שתהיה לנו גישה מסדום 
או מחלק של סדום, זאת אומרת מהנגב. זה בשבילנו הנגב. אך לא הייתי מפקיר 
אף חייל אחד למטרה זו על אף כל הסיכויים הגדולים שישנם לנגב. יש לנו זמן 

כל החלטה של או"ם, שהערבים לא יסכימו לה, לא תתגשם, אלא אם כן אנחנו 
מצידנו נכריע. ולאחר ניסיון שהיה לנו עם החלטת 29 בנובמבר אשתקד, הלא 
אי-אפשר להגיד אחרת. ניצחנו ניצחון מזהיר בלייק סכסס. כל העולם היה לצידנו. 
אנגליה הייתה לגמרי מבודדת. ובמשך שנה הרסו הרס גמור החלטת 52 אומות, 
מפני שהערבים סירבו להישמע לה והתחילו במלחמה. אילמלא נלחמנו אנחנו, 
אלמלא ניצחנו, כל ההחלטה הזאת הייתה נשארת גנוזה בארכיון. אלא שאנחנו 

נאחזנו בדבר והפחנו בו רוח חיים, וכך הגענו למה שהציע עכשיו ברנדוט. 
עלינו ללכת הלאה בדרך זו שהלכנו. עם הצעת ברנדוט אי-אפשר להילחם 
זה ברור עכשיו. עם הצעת ברנדוט אפשר להילחם  בפריס. שם ננחל מפלה - 
רק בארץ-ישראל. אם אנחנו יכולים להילחם אז נילחם פה. אם איננו יכולים - 
צריך לתת למר שרתוק הוראה להתפשר ולא להעמיד פנים ואחר-כך בכל זאת 
להתפשר. אין להגיד שמר שרתוק לא ילך לפריס, אך מר שרתוק, אם ילך לפריס 
הערבים שהם  לאור טענת  בפתח  כעני  יעמוד שם  בארץ-ישראל,  באין מלחמה 
לא יסכימו וינהלו מלחמה. מר שרתוק יוכל לדבר כנציג של המדינה רק אז, אם 

אנחנו כאן ננהל מלחמה על כל הסכנות הכרוכות בכך.
ומרכז המלחמה זו ירושלים. לא המשולש ולא יתר המקומות - ירושלים והדרך 
לירושלים. אם נצליח לכבוש את ירושלים, נצליח לכבוש את הדרך לירושלים, 
ננצח בפריס. ואל תפחידו את עצמכם - הנה קרה רצח ברנדוט ומי יודע מה יעשו 
לנו - לא יעשו לנו ולא כלום. רצח אדם אחד או רצח מאות ואלפי אנשים איננו 
מכריע בעניינים כאלה. מכריעים אינטרסים. אם אנחנו ניצור הכרעה - ננצח. לא 

ניצור - ננחל מפלה.
לדעתי, הזנחנו כמה וכמה אפשרויות. מבחינה צבאית יתכן ואי-אפשר היה לנצל 
את כל האפשרויות האלה, אבל הזנחנו אפשרות אחת בזמן שפוצצו לנו את תחנת 
השאיבה. אילו כוחותינו היו מספיקים, אפשר היה אז לכבוש את לטרון. והזנחנו 
כמה וכמה הזדמנויות כאלה. אפשר תמיד לעשות כך שלא אנחנו המתחילים - 
צריך רק את התגובה שאנחנו מגיבים להרחיב, כך שהדברים יגיעו לידי סוף טוב 
לגמרי  אני  העניינים.  יתפתחו  איך  נראה  כך  אחר  המטרה.  את  ונשיג  בשבילנו 
מסכים, שהמפתח לירושלים הוא לטרון. והייתי תומך בכל ליבי בהחלטה לתת 

הוראה להשתמש בהזדמנות הראשונה כדי להשתלט על לטרון.

השר מ. שרתוק:  זו נוסחה אחרת מהנוסחה של מר בן-גוריון.

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  ההזדמנות ישנה כבר.
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את החלטות או"ם לא קל להגן על ענייננו מבחינת או"ם.
מימי האקסטרניות17 שלי זוכר אני פסוק של הורציוס: "אסוף את המפרשים 
התפוחים יותר מדי". אני חרד להצלחתנו במלחמה ועלינו לבדוק את המפרשים. 
ודאי  כי  אם  מלחמה,  עכשיו  לפתוח  לנו  המרשה  במצב  לאו"ם  הולכים  איננו 
מאמינים לי מר בן-גוריון ומר גרינבוים, שהייתי רוצה לקחת את לטרון ולגרש 
את המצרים מהעמדות שתפסו בנגב, אך לא כרגע. אולי נצטרך לנהל שוב פעם 
מלחמה כפויה עלינו. אנחנו נצדק במלחמה כפויה, ואולי זה יהיה כוח הניצחון 
שלנו. לא נצדק אם בזמן ישיבת או"ם, שעליו נשענים אנו, נצא לערוך מלחמה 

בסיטואציה הקיימת.

הרב י.מ. לוין:  האדונים שפירא ורמז אמרו בעצם את אשר רציתי לומר אנוכי. אין 
לי הרבה מה להוסיף. מטבעי אינני איש מלחמה ואיני בקי בתכסיסי מלחמה. אולם 
יחד עם זאת שאינני בקי בתכסיסי מלחמה, סבור אני כי מלחמה צריכה להתחיל 
בזמן המתאים ביותר. אם מבינים לערוך מלחמה בזמן מתאים, יכולים להצליח. אני 
שואל מה ראיתם את הזמן הזה כמתאים למלחמה, שהוא טוב לנו ברגע זה ואינו 
טוב בזמן אחר? לו אמרו לי שידוע לנו מצב הערבים, באיזו מידה מוכנים הם ובאיזו 
מידה מוכנים אנו, ויש ביטחון שנצליח אם נערוך ברגע זה מלחמה - ודווקא בזמן 
עצרת או"ם - דבר זה יכול לשכנע. אולם שמעתי גם מפי מר גרינבוים וגם מפי מר 
בן-גוריון, שכאשר עומדים אנו בפני מלחמה צבאית ופוליטית, עלינו לעשות את 

שתי המלחמות דווקא בזמן אחד ולו גם סותרת הן אחת את חברתה.
אמת, כל הגויים שונאים אותנו בתכלית. התקיים פעם הפסוק "שלח חמתך 
על הגויים", הפסוק הזה שאומרים אנו אותו כל פסח.18 עתה הולכים אנו לעצרת 
או"ם ואיננו יחידים בעולם הזה, ועלי לחזור על הדבר שאמרתי פעמים אחדות, 
ושנאמר על ידי חברים אחרים, שאותם הדברים שאו"ם לא יעשה נגד הערבים - 
יעשה בחפץ לב נגד היהודים. ועניין ברנדוט קרה בשעה המתאימה להם. מרשל 
עשה שותפות נגד היהודים בין שתי המפלגות - הדמוקרטים והרפובליקנים - 
והם הכינו את הדין וחשבון מלכתחילה ודבר זה ידוע לכולם. לולא רצח ברנדוט 

לא היו מוכנים להופיע בצורה כה גלויה בעניין זה.
יודעים אנו שכולם שונאים אותנו ועלולים לעשות לנו דברים שלא היו עושים 
לאחרים. לכן איני יודע מדוע עלינו לפתוח במלחמה דווקא ברגע זה. מדוע אי-אפשר 

אקסרטן - סטודנט שלא מן המניין הזכאי לעמוד בבחינות גמר.  17
שורות  בפרוטוקול  הובאו  ובמקומו  המדינה,  ארכיון  צנזור  ביד  נמחק  בנטוי  המובא  הפסוק   18
אחדות של נקודות. ההיסטוריון תום שגב הביא פסוק זה בטורו "שיעור היסטוריה", "הארץ", 

.15.3.2013

לכך. עוד לא נגמר העניין בארץ-ישראל. עוד אפשר יהיה לקבל את הנגב. איש 
מלבדנו לא ְיחיה אותו, איש לא ישב בו. אילמלא הגישה לים המלח, לא הייתי 
מפקיר אף חייל אחד בשביל מזרחו ודרומו של הנגב עכשיו. רק משום שאין לנו 
גישה אחרת לים המלח, מוכרחים אנחנו להילחם על הנגב - אבל קודם כל על 

ירושלים ועל הדרך לירושלים.
אומר את הדבר בפשטות. אם יגידו לנו: ירושלים או הנגב - אקח את ירושלים 
ולא את הנגב, אלא אם כן כלו כל הקיצין. אין להתחיל בדיבור על הנגב ואחר כך 
לגמור בפרזות אחדות על ירושלים. זה  עושה רושם, שירושלים לאו דווקא. גם 
בינינו לבין עצמנו אסור לנו כך לדבר, על אחת כמה וכמה בעצרת. ואני מייעץ 

לך, מר שרתוק, לא לדבר כך.

השר ד. רמז:  ביקשתי את רשות הדיבור כדי לומר שגם אני מונע קולי מהחלטה 
על ירושלים שהצטרפתי אליה - שמוטב אינטרנציונליזציה מאשר חלוקה - אם 
שינוי  חל  חושב שבאמת  אני  בירושלים.  רגל לערבים  דריסת  גם  החלוקה תחייב 
במצב הקולות בעניין זה, ועלי להוסיף שהושפעתי מדברי המשלחת ]הירושלמית[.

עצה  להם  הראשונים, שהייתה  המלכים  בן-גוריון - אשרי  מר  לדברי  אשר 
לפני המלחמה לשאול באורים. היו קוראים לכהן ושואלים לגורל מראש, והיה 
סיכון  עכשיו  במלחמתנו  לראות  אוכל  שלא  לומר  עלי  אולם  יותר.  קל  מצבם 
מוצדק. תקיפים מותר להם לבוא לאו"ם ולהיות במצב של טובלים ושרץ בידם. 
מה לעשות, וכאשר התקיפים טובלים, הרי הם בעלי כרס ועמדה ולא משגיחים 
אם יש או אין שרץ בידם. הערבים יכולים לעמוד על הבמה, להיות יושבי ראש 
ולשבת בוועדות ולא בודקים בציציות שלהם. לא כן איתנו. באים אנו לאו"ם 
אחרי רצח ברנדוט. החשבון בעניין זה לא נסתיים ולא יסתיים, לפי הכרתי. מר 
להמרות  וגם  ברנדוט  את  לרצוח  גם  אחדים:  ימים  לפני  אמר  עצמו  בן-גוריון 
החלטות או"ם זה קצת יותר מדי. איני אומר דברי מתוך חסידות, אולם באשר 
זו מלחמה ואין יודע עליה דבר, ואם גורל המלחמה לא יהיה כפי שאנו רוצים 
לראותו, אזי יתנפלו עלינו גם בארץ וגם בפריס והסיכון לדעתי אינו מוצדק. 
קראנו לעצמנו "צבא הגנה". הייתה הצבעה בעניין אם ייקרא צבאנו צבא הגנה 
או צבא בכלל. והטעם וההיגיון לשם "צבא ההגנה", כי אמרנו זהו צבא הגנה. 
אני עדיין גורס צבא הגנה ומלחמת הגנה, וכפי שעומדים אנו כיום בפני או"ם, 
איני רואה שמצבנו יוטב אם נתחיל אנו עתה במלחמה כאן. כמו כן איני יודע מה 
תהיה עמדת המגינים על החלטת או"ם ביחס אלינו, אם ייווצר מצב כזה. רוסיה, 
למשל, שבדרך כלל תהיה מרוצה מכל מלחמה שנעשה בארץ-ישראל, הרי מעל 
במת האו"ם לא תוכל לנקוט עמדה חיובית כלפינו, כי כאשר גם אנחנו מפירים 
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את כל ארץ-ישראל. יכולים אנו לעלות לשלב גבוה של הסיטואציה המעמדית, 
אך  פתאומי,  באופן  הדברים  שישתנו  ייתכן,  אומנם  נגדנו.  עומד  העולם  שכל 
ייתכן שלא ישתנו, ובמצב כזה קשה לי לראות את הניצחון הצבאי האבסולוטי 
המלחמה  את  לגמור  יכולנו  אילו  שלנו.  הפוליטיקה  את  שייקבע  יחידי  כגורם 
בקהיר, דמשק, רבת-עמון וביירות - היה זה דבר קובע ובכך הייתה מסתיימת 

המלחמה. אולם איני סבור שיש לנו תקווה להגיע לכל המקומות האלה.
מה המוצא? אני מסכים עם מר בן-גוריון לדבר אחד, שפשרה עם הערבים 
שווה פי כמה מפשרה עם או"ם או איזה גורם אחר. כי פשרה עם הערבים מביאה 
לידי הסדר. נניח שננצח את צבאות ערב ונחזיק מעמד חמש שנים, אך סוף סוף 
נצטרך הרי לשבת ליד שולחן אחד ולהחליט על הגבולות, קשרי הדואר, הרכבת 
וכולי. לכן מוכרחים אנו לקחת בחשבון את הפרספקטיבה הזאת, ואם לוחמים 
אנו, חייבים אנו להילחם מתוך אספקט של אפקט המלחמה הזאת על שכנינו ולא 
רק על או"ם, שכאשר יראה שחזקים אנו - יינתן לנו מבוקשנו. איני יודע אם הוא 
ייבהל במידה רבה מאיתנו. יש אולי ברכה בזה שחמש מדינות ערביות אינן מזדהות 
באינטרסים שלהן. כאשר דיבר מר בן-גוריון כתבתי פתק למר שרתוק ושאלתיו אם 
התיּכּון שלנו, שמתחילים אנו את מלחמתנו מהמשולש, קשור בכך שהאסטרטגיה 
הצבאית שלנו מותנית בשיקולים צבאיים בלבד, והמקום שממנו נפתחת ההתקפה 
הוא הקל ביותר, או שלוקחים אנו בעניין זה בחשבון גם את האספקט הפוליטי, 
כלומר האם האסטרטגיה המלחמתית שלנו תיקבע לפי שיקולים צבאיים טהורים, 
ואם יוחלט שקל יותר להכות את המצרים - יכו אותם, ואם קל יותר להכות את 
עבדאללה יכו את צבאותם לראשונה - או שהאסטרטגיה הצבאית תיקבע גם לפי 
השיקולים הפוליטיים. אם יתחדשו הקרבות, מטרתו צריכה להיות הבאת איזה 

חלק שהוא מהצד הערבי לשולחן הדיונים איתנו.
והיידראבאד  לסכסוך  גרם  זה  עניין  היידראבאד.  למקרה  עתה  היינו  עדים 
והודיעה שבאי-כוחה  נכנעה  היא  לדון בדבר  או"ם  לאו"ם. בטרם התחיל  פנתה 
אנחנו  בעניינם.19  להתערב  צורך  ואין  הדיונים  שולחן  ליד  ההודים  עם  יושבים 
לא נוכל להגיע לכך עם כל העמים הערביים, אולם עלינו לחתור לאוריינטציה 

פוליטית בעניין, ולהביא חלק מהערבים לשולחן הדיונים.
ישנה תיאוריה האומרת שצריך להכות בחוליה החלשה ביותר ואז מתפוררת 
השרשרת. ייתכן שלפעמים צריך להכות דווקא בחוליה שקשה ביותר להכות, כי 

היידראבאד, בירת המדינה ההודית הדרומית אנדרה פרדש, הייתה ממלכה מוסלמית. ב-1947,   19
לאחר מתן העצמאות להודו, ביקש השליט המוסלמי להיספח לפקיסטן. בתגובה הטילה הודו 
חרם כלכלי על הממלכה וב-17.9.1948 אילצה את השליט המוסלמי לחתום הסכם הצטרפות 

לאיחוד ההודי.

לנו לחכות ולראות בהשתלשלות הדברים באו"ם. צריכים אנו לחכות עד אשר יגיע 
מר שרתוק לפריס ויבחן את השתלשלות העניינים. מסכים אני לדברי מר רוזנבליט. 
אם חושבים אנו להתחיל במלחמה, הרי אין צורך שמר שרתוק ייסע לפריס - נפסיק 
יחסינו עם הגויים וננהל בעצמנו את מלחמתנו. הצעתי, שנחכה עוד זמן קצר ונראה 
איך ישתלשלו העניינים. מובן, שאם יתחילו הערבים במלחמה אזי, בעזרת השם 

יתברך, נצליח וגם האומות ייווכחו שלא אנו המתקיפים.
בעניין מר שרתוק, מובן שעליו להילחם על כל צעד וצעד ועל כל שעל ושעל 
על ירושלים, על הנגב וכולי, אבל גם בעניין זה עלינו לראות מה יחליטו ואחר 

כך לדון בדבר.

השר מ. בנטוב:  אהרהר בקול רם בעקבות דברי מר שרתוק ובן-גוריון. הדבר 
גם  להתבטא  שצריכה  שלנו,  הגדולה  המדינית  האסטרטגיה  זוהי  אותי  המעניין 
פעולות  לתכן  אי-אפשר  לדעתי,  צבאיות.  בפעולות  וגם  מדיניות  בפעולות 
צבאיות מבלי להציב לפנינו את המטרה המדינית, וכן להיפך. כי סוף סוף מלחמה 
היא גם כן מדיניות, אלא באמצעים אחרים. אני מאוד חושש, אם כי איני שש 
אינה  זו  ופרספקטיבה  המלחמה.  מחידוש  להימנע  נצליח  שלא  קרבות,  לקראת 
טובה ביותר, וגם לא נעימה. כמו כן חושש אני שההכרעות המדיניות בלבד, אלה 
שתתקבלנה בפריס, גם הן לא תהיינה טובות ונעימות ביותר. והבחירה תהיה קשה 

מאוד, במידה שלא נרצה להיכנע.
כאן, סביב שולחן זה, אפשר לדבר רבות על כך שלא נוותר על הנגב ועל 
ירושלים, או שעלינו להדגיש קודם כל את ירושלים ואחר לדבר על הנגב. מר 
שרתוק יכול להתחיל דבריו בשני עניינים אלה גם יחד ולא לומר כלום בסוף, 
וייתכן שלא נקבל מאו"ם את שני  זה לא ישפיע במידה רבה,  אולם גם דבר 
נוכל  נוכרח לעמוד שוב בפני מצב שלא  יודע אם לא  איני  יחד.  גם  הדברים 
להימנע מחיפוש דרך אחרת. איני רוצה להתחייב עתה על לטרון, אם צריכים 
את  לבדוק  אנו  צריכים  זה  שבעניין  ייתכן  לאו.  או  עכשיו  אותה  לקחת  אנו 
הדבר מבחינת האספקטים הצבאיים והפוליטיים הקשורים בו. אולם אם יתחדשו 
הקרבות, אני רוצה לשאול את עצמנו מה המטרה המדינית הבלתי אמצעית של 

קרבות אלה.
קשר  ויש  פוליטי,  ואחד  צבאי  אחד  מעגלים,  שני  על  דיבר  בן־גוריון  מר 
בין שניהם. אחד משפיע על השני. אולם לא ראיתי כאן את ההשתלבות הבלתי 
אמצעית בתיכון האסטרטגי שלנו בין שני מעגלים אלה. מתכוון אני לדבריו של 
מר שרתוק, שהשמיע בקשר לשאלה זו בישיבה הקודמת. נניח שאין לנו ברירה 
אחרת ומחדשים אנו את הקרבות; נניח שצבאותינו מגרשים את הערבים וכובשים 
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אולי מלומדים, הסבורים שעל פיהם ייכון העולם. כל זמן שאין לאו"ם כוח לבצע 
החלטותיו, הערבים יודעים זאת. הם לא יתחשבו בהחלטות אלה. לפיכך, אם תינתן 
לנו ההזדמנות למקום זה או אחר לכבוש שטחים, ועל ידי כך לחזק כוחנו באו"ם 

ולו גם בנצחנות ולמדנות, מחוייבים אנו לעשות זאת מבלי להירתע.
אביא נימוק נוסף לעניין הנגב. אין זו שאלה של שטחים לנו, ולא קיים כאן 
עניין הגישה לים המלח בלבד. לפי דעתי, אם נוותר על הנגב, ניָמצא בתוך גבולות 
משונים ונהיה מוקפים בכל גיזרות הארץ על ידי ערבים. כי על ידי הוצאת הנגב 
מאיתנו יהיה הדרום מוקף שוב על ידי הערבים והם יתקרבו אלינו. צריכים אנו 
לעמוד על כך שהנגב יישאר בידינו בתוקף החלטת או"ם הקובעת שאו"ם רוצה 
ושואף לשלום, ובכוחו המוסרי רוצה להטיל את השלום על העולם. עלינו לדגול 
בהחלטה זו ולהודיע שאיננו יכולים לוותר על הנגב. אשר לגליל ולשאר השטחים, 

הרי גם הם נמצאים באותו כיס. הגליל קשור עם הלבנון ומוקף מצדדים שונים.
ביחס לירושלים, כולנו התרשמנו מדברי המשלחת. ברור הדבר שאם נוכל 
להשיג ירושלים יהודית - הרי זה טוב. אם לא נוכל להשיג אותה, ונצטרך לחלק 
את העיר עם הערבים - אני נגד שותפות הערבים בעיר החדשה. מוטב לחלק כך 
שהעיר החדשה כולה שלנו ובעיר העתיקה תינתן לנו זכות גישה מלאה למקומות 
אנו  צריכים  גורלה,  על  ולהחליט  מדינה  להקים  אנו  עומדים  הקדושים. כאשר 
בענין זה להיות גמישים. לו יכולנו להשיג את כל העיר החדשה לנו, הייתי מסכים 

לסיכום זה שהזכרתי למעלה.
איני  לטרון.  קרב  בעניין  בן־גוריון  מר  שעורר  לשאלה  ביחס  שאלה  לי  יש 
חושש מפני ההגבה הצבאית של או"ם. אני כופר בזה. אלא שואל אני מה יהיה 
מצבנו. זו השאלה שרציתי לשאול את מר בן־גוריון: אם אמריקה, על דעת עצמה, 
תסתום לנו את המקורות הכספיים שמהם יונקים אנו, כיצד נוכל לעמוד במצב 
זה? אילמלא חשש זה הייתי מסכים לדעת מר בן־גוריון ביחס לבעיה זו. כי בצורה 

אחרת נצטרך בלאו הכי להילחם, בין אם או"ם יחליט לטובתנו או לאו.

השר הרב י.ל. פישמן:  הרב לוין אמר לפני כן, שהוא לא איש מלחמה. אני איש 
מלחמה. נלחמתי תמיד עם "אגודת ישראל" וניצחתי, כי הרב לוין יושב כאן. כל 
ניצחון מביא למשהו. משום כך חושב אני ומשתומם כל הזמן על שהדבר הולך 
ונמשך - קיימת הפוגה ולמעשה ישנה מלחמה. מפגיזים את ירושלים ומצליפים 
עליה מכל צד וקיים מצב מלחמה. אולם אנחנו לא עונים על כך בכלל. לפי דעתי, 
עושים אנו בזה חטא גדול. עלינו לענות על הפגזה זו, ולאלתר. לדעתי אסור לנו 
לדחות את הדבר לחורף, אלא צריך להתחיל בו עתה. וצריך להתחיל בפעולות 

בדרך לירושלים אם רוצים אנו לנצח בקרב על העיר.

הרווח שיצמח ממנה הוא הגדול ביותר. לכן אני אומר דברי אלה, אך איני רוצה 
להתחייב עתה לשום דבר. נניח שהיכינו את הלבנון והאופוזיציה של הממשלה 
הייתה מודיעה שהיא מוכנה לשבת איתנו בשולחן הדיונים; או נניח שהיינו מכים 
את הצבא הסורי או היינו כובשים את שכם ומצליחים להקים ממשלה המסכימה 
לשבת איתנו לשולחן הדיונים. לו השגנו דבר זה, אזי כל הסיטואציה הפוליטית 
הייתה משתנה, כלומר ההכרעה הצבאית הייתה מביאה לשינוי מיידי בסיטואציה 
הפוליטית בינינו ובין האו"ם. היינו אומרים לאו"ם שישהה את הדיונים עד אשר 

נסיים את המשא ומתן עם הערבים.
ייתכן שטועה אני, אולם יש לי הרושם שמנקודת ראות זו עדיין לא ניסינו 
לתכן דברים. ייתכן שנעשה ניסיון כזה. אך הדברים לא הגיעו לשולחן הדיונים. 
אולי כדאי היה להחליף כאן דעות ולשאול את עצמנו אם האוריינטציה שלנו 
על המצרים, למשל, שהם מתנגדים לבריטים ונחפש מגע משותף בעניין זה נגד 
עבדאללה, או נחפש מגע עם עבדאללה נגד המצרים. נראה לי, שהמטרה הבלתי 
אמצעית המדינית שלנו מוכרחה להיות מציאת אחיזה בעולם הערבי, בין אם על 
ידי ערביי ארץ-ישראל ולקשור בזה קונקורנציה למופתי, או בדרך אחרת. במידה 
שתיפול הכרעה צבאית מהירה באחת החזיתות, היא צריכה להביא את המהפכה 
בהודעה  הערבים  המלכים  אחד  או  הערביות  הבירות  אחת  עם  שלום  וכריתת 
מצידנו, שעם צעד זה גומרים אנו את המשא ומתן ונשארת החזית האחרת. במקרה 
ולא נגיע לאחר ההכרעה הצבאית לאותו מצב  שנגיע לכך תשתנה הסיטואציה 
שתיאר אותו מר שרתוק, שנצטרך שוב לעמוד על המשמר סביב הגבולות, אלא 

המעמסה וההוצאה הכספית תהיה גדולה יותר.

השר ב.ש. שטרית:  אפתח בהצעות ברנדוט. כפי שיכולים אנו להניח, הרי הצעות 
ברנדוט אינן הצעותיו המקוריות, אלא הצעות אמריקה ואנגליה, אשר הוא שימש להם 
לפה, וכל שאלת המתווך אינה אלא הסוואה. לכן צריכים אנו לקשור זאת עם שאלת 
החזרת הערבים. מאז התקבלה החלטת או"ם הראשונה על הקמת מדינתנו, הערבים 
שמו לאל כל החלטה נוספת שנתקבלה. הם עשו זאת לא מתוך שסמכו על גבורתם, 
אלא מתוך שידעו באמצעות אותן הממשלות - אנגליה או אמריקה - שאין לאו"ם 
כוח שיוכל לבצע את החלטותיו. וגם עתה, לאחר שברנדוט הציע הצעותיו, מכריזים 
הערבים שאינם מסכימים לקבל את הדין וכנראה לא יתחשבו עם החלטת או"ם 
במקרה שתאשר את הצעות ברנדוט כפי שהן, ויאסרו מלחמה וימשיכו בקרבות. 
ידי  יודעים - אם על  הרי הערבים  אני להרשות לעצמי להניח,  עד כמה שיכול 
אנגליה, או על ידי אנגליה ואמריקה ביחד - שאו"ם לא מוכן לגייס צבא ולשלוח 
אותו לחלק מהעולם, כשם שלא עשה זאת בהודו. יושבים באו"ם חבר אנשים שהם 
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והיותה של ירושלים יציבה בידינו בצורה זו או אחרת, קשורה בהיותו של הנגב 
בידינו. כמובן שדבר זה תלוי לא רק בנגב, אלא בדרך לירושלים, אולם היותנו 
שליטים על הדרך לירושלים, היותנו בעקבה ובים המלח והיותה של ירושלים 
קרובה יותר לשטחים יהודיים והימצאה בשטח יהודי, דבר זה יבטיח את היותה 
של ירושלים עיר יהודית. היות שלטון ערבי מעברה אחד של העיר ומעברה השני 
שלטון בריטי ובסיסים בריטיים בנגב - דבר זה ימנע את היות העיר יהודית יותר 

מאשר אי-כיבוש לטרון. עניין הנגב הוא מכריע עכשיו לגבי עתיד עצמאותנו.
שמר  אני,  שמח  הנגב.  בעניין  אחדות  פעמים  לנו  שהיה  לויכוח  אחזור  לא 
שרתוק מציג את השאלה לא באותה צורה שהוצגה בשעתה ונשארה פתוחה. עתה 
הוא מציג את השאלה באופן שהוא למעשה קרוב לי יותר מאשר לפני חודשיים. 
אילו עמדה לפני שאלת הכרעה צבאית, הרי לדעתי הכרעה צבאית בנגב תהיה 
קובעת גם לגבי ירושלים במידה רבה מאוד. על כל פנים, הדבר הדרוש לנו עתה 
של  אחרים  בחלקים  הערבים  עם  שלום  דרכי  ומציאת  בידינו  הנגב  הבטחת  זה 
הארץ, אם יימצאו. איני אומר, שהדרכים לשלום עם הערבים פתוחות לפנינו, אך 

יש לעשות מאמצים בכיוון זה.
מועט  כך  כל  אני על החברים שחזרו בהם מדעתם.  לירושלים, תמה  ביחס 
היה הקשר בליבם אל ירושלים עד כדי כך שצריך היה להשקותו מישיבה לישיבה 
בדברים חמים של שישה חברים טובים מאוד, אשר באו לדבר כאן בשמה של 
ירושלים. לא היה לי פקפוק בדברים אלה בישיבה הקודמת. הייתה לי הרגשת 
קשר לירושלים וחשתי את מציאותה בתוך המדינה ואת מציאותם של מאה אלף 
יהודים בתוכה. כאשר פוגש אני יהודים טובים האומרים דברים היוצאים מן הלב, 
מתחמם ליבי ונעים לי לראות בחברתי יהודים טובים. מבחינה זו הקשבתי בדרך 
ארץ ובהכנה והרגשה נפשית חמה לדברים שנאמרו כאן. אולם מה נוסף או נשתנה 

לגבי החברים ששינו דעתם מהישיבה הקודמת ועד עתה בעניין ירושלים?
עומד  ולא  לא,  או  לערבים  תימסר  ירושלים  אם  הוא  לפנינו  העומד  העניין 
העניין אם ירושלים תהיה לנו או לא, ומה שמשתמע מהדברים הנאמרים כאן  לפנינו  
הוא שמוכנים אנו להסכים לירושלים בידיו של עבדאללה. ולא על העיר העתיקה 

מדובר, אלא על חלק מהעיר החדשה, ואם לא עבדאללה אזי המופתי ישלוט בה.
אילו היו לנו יחסי שלום עם כוח ערבי מסוים, הייתי מציע שנושיט יד לשלום 
ונגיע לפשרות רבות. כאן מדובר על הכרעה הנובעת מאיתנו, על שיעבודנו ועל 
יצירת בסיסים והכנת המלחמה בעורף באופן מתמיד. במצב דברים זה, אם נאמר 
זו עלולה להישען על  שמסכימים אנו למסור חלק מירושלים לערבים, אמירה 
הנחה שהנגב לא נמצא בידינו - והרי זה הדבר שהתנגדנו לו בישיבה הקודמת 
על  רק  המדובר  היה  לו  אחרת.  ולא  השאלה  זו  במאומה.  השתנה  לא  והמצב 

את  לנו  שיתנו  האמנתי  לא  ומעולם  מאמין  שאיני  במפורש,  לומר  עלי 
ארץ־ישראל. לקחנו את ארץ־ישראל ומה שלקחנו יש לנו. אילמלא הכרזנו על 
הקמת המדינה - לא הייתה קמה המדינה. הכרזנו עליה - ויש לנו ברוך השם 
מדינה. נלחמנו - ויש לנו חלק גדול בארץ הנמצא תחת רשותנו. עלינו לצאת 

להילחם על הדרך המוליכה לירושלים אם רוצים אנו שירושלים תהיה שלנו.
כולה  להיות  צריכה  שירושלים  פעם,  לא  אמרתי  דעתי.  את  אתם  יודעים 
ולעשותה  החדשה  ירושלים  את  להציל  עלינו  אפשרי,  בלתי  הדבר  אם  בידינו. 
עיר יהודית. גם אם ישאירו את כל השטח שבו נמצאת העיר בידי הערבים, הרי 

ירושלים צריכה להיות חלק מהמדינה היהודית.
בנוגע לעיר העתיקה, מעולם לא אמרתי שנכבוש אותה. חשבתי על כך פעמים 
רבות. העיר העתיקה זה ענין של המשיח. אנחנו לא נכבוש אותה. דבר זה צריך 
להתחולל על ידי כוח עליון. תמיד אומר אני שישנה השגחה עליונה, אבל לעיר 
העתיקה ישנה השגחה עליונה שבעליונה. זה דבר כה מסובך שאי־אפשר לעשותו 
זאת, צריכים  יחד עם  כיבוש תוך סערת מלחמה. אולם  ולחשוב על  בידי אדם 
אנו וחובה עלינו להילחם ולא לשבת בחיבוק ידיים. עשינו את מחצית המלחמה 
ומחזיקים אנו 90 אלף אנשי צבא היושבים בירושלים, בשעה שיכולים הם לבצע 
את הכיבושים. לא אבטיח שהניצחון על ידינו. אולם אם לא נילחם - לא יהיה 
הניצחון על ידינו. לא נשיג את הניצחון בפריס או בלייק סכסס. לא הדברים האלה 
יכריעו. אני חושש שאו"ם ישלח כוחות צבאיים הנה כשם ששלח בעבר, ואומר 
אני במפורש שאני תומך בדברי מר בן־גוריון. עד כמה שאפשר עלינו לנהוג כפי 
שהציע מר גרינבוים. אין לנו לחכות להזדמנות ראשונה, אלא אם ישנה אפשרות 
גרינבוים, שצריך  מר  בדעת  תומך  אני  מיד במלחמה.  להתחיל  צריך   - עכשיו 
להתחיל לדבר על ירושלים ולא על הנגב. אם תינתן לנו ברירה - ירושלים או 

הנגב - אוותר על הנגב ולא על ירושלים.
הנגב על כל אורכו ורוחבו אין בו מאה אלף יהודים ואין הוא בירתנו הניצחית, 
ובמשך הזמן נוכל עוד לחשוב עליו. כמובן שאי-אפשר לוותר עליו, אבל בראשונה 
עלינו לדבר על ירושלים, שלמיצער צריכה להיות בתוך מדינת ישראל - )רה"מ 
ד. בן-גוריון: היינו בנגב לפני היותנו בירושלים; השר מ. שרתוק: היינו בבאר שבע 
לפני היותנו ביבוס( - אני תומך בדברי מר בן־גוריון, וסבור שעלינו להתחיל עכשיו 

במלחמה ולפנות את הדרך לירושלים מהצבאות הערביים הנמצאים בלטרון.

השר א. ציזלינג:  סבור אני, שאותם החברים שעוררו כאן את הויכוח בקשר 
ירושלים  ירושלים.  לגורלה של  ביחס  היא  והנגב, טעותם הראשונה  לירושלים 
לא תהיה בידינו אם הנגב לא יהיה בידינו. כוחה של ירושלים וכוחנו בירושלים, 
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כאן לגבי פריס ]לא[ צריכים לעכב אותנו מפעולה בשעה שאנחנו צודקים, ולדבר 
זה יכולה להיות השפעה מכרעת.

הכרחי שתיפתח הדרך לירושלים. בשבילי כיבוש לטרון ודרך לנגב זה דבר 
מכריע מאשר הצלחה פה ושם בשטח אחר של הארץ, ונקודה זו צריכה להיבדק 
מבחינה צבאית ובאופן אחראי, ועל פי תוצאות הבדיקה צריך להשאיר סמכות 

לוועדת השרים לפעול.

השר א. קפלן:  קודם כל, אומר משהו בקשר לדבר האחרון. מי מאיתנו יכול 
להעלות על דעתו למסור לוועדת השרים לפעול בעניין כה רציני? דעתי היא 

שאין לעשות פעולה זו, ובמידה שאני מרבה לשמוע, מתחזקת דעתי.
ייתכן שאחזור על חלק מדברי חברים אחרים, כי לדאבוני קשור הייתי לקו 
טלפוני ולא יכולתי להגיע בזמן לישיבה. במידה שאני מוסיף לשמוע, מפוקפק 
בעיני ה"שמא" שאנחנו יכולים להרוויח, ויותר מובן לי ה"ברי" שאנחנו יכולים 
להפסיד. לו היה לנו הביטחון שמערכה זאת תסתיים במשך שניים-שלושה ימים, 
גם אז הייתי מפקפק אם זה הזמן המתאים לעשות את שתי המערכות גם יחד. 
אולם מי יערוב לנו שנצליח לבצע את הדבר בשניים-שלושה ימים? ובעניין זה יש 
לנו ניסיונות די מרים. מר בן-גוריון אומר, שטוב היה לו התלקחה תיגרה כללית 
בכל ארץ-ישראל. איני רואה מה הטוב בדבר שברגע זה, כאשר מנסים אנו לפעול 
בפריס ואיננו יודעים אם יצליח הדבר בידינו, נפתח במערכה כאן. אם המערכה 
על לטרון לא תיגמר בשניים-שלושה ימים ותתפתח תיגרה גדולה בכל הארץ, איני 
יודע מה יהיה מעמדנו באו"ם ומי יתמוך בנו. מר בן-גוריון סבור שדבר זה עלול 
לעזור לנו ומר ציזלינג סבור שבעניין זה תהיה השפעה מכרעת. השפעה מכרעת 
מצד מי וכלפי מה? לו היה הדבר בידינו, והיינו קובעים שאנחנו נכריע במערכה 
בכוחנו-אנו, אז הייתי אומר שאיננו צריכים ללכת לפריס - עלינו לשבת כאן 

וקודם כל לנסות לנצח, וכאשר ננצח נלך לאו"ם.
מתאר אני לעצמי את מצבו של מר אבן, היושב בפריס, כאשר יטענו נגדו 
שהנה, חיכינו אחר פיצוץ בית המשאבה בלטרון ארבעה-חמישה שבועות, חיכינו 
שבוע ימים לאחר שנערכה התקפה על השיירה לירושלים שעברה דרך לטרון, 
ודווקא עתה, כאשר מתחילים הדיונים באו"ם, נכנסים אנו להתקפה. האם מצבו 

של מר אבן יהיה טוב יותר גם אם מר שרתוק ייסע לפריס?
אם  מכרעת.  השפעה  להיות  יכולה  צבאית  לפעולה  כי  מאמין,  שאיני  מובן 
יהיה הכרח בדבר, ניכנס למערכה הצבאית, אולם איננו צריכים להיות הפותחים 
בה. במידה שמהרהר אני בדבר, מתחזקת בי דעתי השלילית. ייתכן שיגיע הזמן 
וייווצר מצב כזה בפריס שלא תהיה לנו ברירה, אך אינני יכול להבטיח עתה את 

המקומות הקדושים, היינו אומרים שאיננו מוותרים על המקומות הקדושים לעם 
חלוקת  עם  להשלים  רצון  כאן  יש  אלא  השאלה,  זו  לא  אולם  מסורתו,  פי  על 
ירושלים. עלי להזכיר לחברים שהיו בלייק סכסס את הניסיון שנעשה שם לחלק 
את ירושלים. כיצד חילקו אותה - אותם השטחים של תלפיות, רמת רחל ועוד, 
זה מאומה. איננו חזקים בירושלים  וכיום לא השתנה בעניין  היו בחלק הערבי 
ונהיה מוקפים בתוך העיר גם אם תהיה דרך המחברת את העיר עם המדינה. לכן, 
אם עומדים אנו בחולשתנו, מוטב שיהיה או"ם רע. אם בחוזק יד - מוטב שנעשה 
זאת אנחנו. אם משאירים לנו את החולשה, משום מה עלינו ללכת אליה? לכן, 
הדרך  בכיבוש  לירושלים  ביחס  כוחנו  את  רואה  אני  כאן,  שנאמר  למה  בניגוד 
לירושלים. אחד הדברים שנכשלנו בהם זו העובדה שבימי ההפוגה לא קמו לנו 
יישובים אלה שהחלטנו להקימם בדרך לירושלים. זו אחת המכות הקשות מבחינה 
צבאית, כלכלית ומוסרית לכולנו, ולא גבר כוחנו ובעקבות צינור המים לא בא 

העם המקווה להשתמש בצינור זה לעתיד לבוא.
אין לנו להכניס להחלטתנו בקשר לירושלים את יסוד החלוקה - שחלק מהעיר 
יהיה בידינו וחלק ממנה בידי מישהו אחר. לכן תומך אני בקו העמידה על ענייני 
ירושלים כפי שהוחלט עליו בישיבה הקודמת. עמידה על עניין הנגב, חרדה לחיפוש 
דרך להבטיח שהכוח שיקום כאן לא יהיה כוח אשר יהפוך עצמאותנו לאפס. מבחינה 
בהן  ושהיו  החוץ,  משרד  ידי  על  בעיתונות  שניתנו  התשובות  על  אני  מוותר  זו 
כמה דברים, בייחוד אלה שנאמרו בחוץ-לארץ, שלא הלמו את הקו המדיני שלנו, 
שהשאירו סתום את עניין עבדאללה והצעות ברנדוט, שכל אחד צריך היה להתנגד 
להן גם אם אינו חושב כמוני, שצריך לראות בזה את הסכנה הגדולה ביותר. היה 

משום מישגה בדבר, שלא התייצבנו מנגד בשעה שכך נערכת ההיאבקות.
ביחס לדברי מר בן-גוריון, יש לנו זכות ואין מניעה פוליטית חיצונית שצריכה 
לעצור אותנו מלפנות דרך בנקודה מכרעת לנו. לטרון היא נקודה מכרעת גם 
לאחר שאומר אני, שאת הנגב אני רואה כדבר מרכזי. לטרון היא כעצם בגרון 

וכסכין בגבנו בקו זה. 
איני יודע אם יכולים אנו לקבל החלטה בעניין זה בישיבה זו. על כל פנים, 
להיות  צריך  זה  דבר  אולם  ואופן.  פנים  בשום  הדבר  את  לשלול  יכולים  איננו 
זו. עלי לומר בפירוש, שאיני  משולב בידיעה לאן נפנה כוחותינו אחר פעולה 
יודע מה התשובה לכך. הממשלה לא דנה בדבר ולא הוגש לה החומר המתאים. 
ייתכן שבישיבת ועדת החמישה,20 שנעדרתי ממנה, נעשתה בדיקה של מערכת 
הכוחות. אם חשבון כוחותינו, כפי שעושים אותו אנו באופן זהיר ואחראי, מוכיח 
על יכולת של עמידה והכרעה בנקודה מסוימת, הרי הנימוקים המדיניים שנשמעו 

ועדת שרים לענייני ביטחון. על הוועדה ר' עמ' 257.  20
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יעמוד בפני הטענה שהפרנו הצעה שנתקבלה פה אחד במועצת הביטחון - הפרנו 
את ההפוגה וחידשנו את המלחמה.

שמעתי את דברי מר בן-גוריון בהשתוממות רבה, ובישיבה האחרונה, או באחת 
הישיבות האחרונות, הוא בעצמו הסביר לנו שאחת ממסקנות רצח ברנדוט היא 
שפני הדברים שונו לגמרי ואין אנו יכולים עכשיו לחדש את המלחמה. גם אז לא 
הסתיר צערו על הדבר הזה. לצערי, שינה עכשיו את דעתו. בזמנו אמר, שאיננו 
יכולים להילחם גם בערבים וגם באו"ם ובכל העולם כולו. הוא אמר, שעלינו 
להבין שההכרעה בעניין זה כולו לא תהיה הכרעה צבאית גמורה, אלא הכרעה 
פוליטית, ואיננו יכולים להתעלם לגמרי מהמצב הפוליטי שנוצר עתה לאחר רצח 
ברנדוט - כך הסביר מר בן-גוריון את המצב ואמר שייתכן שהמלחמה תתחדש 
כאשר תתקבל החלטה באו"ם, אם על ידי כך שלא נקבל את ההצעה שתוגש לנו 
הדין שישלחו  נצטרך למעשה לקבל את  או שאנחנו  יקבלוה,  וגם הערבים לא 
הערבים  אם   - המלחמה  ואז תתחדש  זאת  יקבלו  לא  הערבים  אולם  צבא,  הנה 
לא מקבלים את ההחלטה, אין דרך אחרת אלא מלחמה. מתוך דבריו אלה צריך 
היה להבין, שעל כל פנים, עד להכרעה זו אי-אפשר לדבר על חידוש המלחמה. 
מר גרינבוים כבר אז מחה נגד דברי בן-גוריון, ולא במילים אלא על ידי הבעת 
פניו. מר גרינבוים לא שינה דעתו, אולם מר בן-גוריון שינה דעתו ואני מצטער 
על כך, כי לדעתי דבר זה לא ייתכן. עתה, כאשר באים אנו לפריס כדי להילחם 
מאשר  אחרת  לפריס  הליכתנו  לפרש  ואי-אפשר  דיפלומטית,  פוליטית  מלחמה 
ניסיון מחודש ואולי אחרון להשיג את אשר רוצים אנו לא בדרך מלחמה, איננו 

יכולים ללוות ניסיון זה ברעם תותחים. דבר זה לא ייתכן ואני מתנגד לו.
 לפעמים אומרים אנו, וזאת שמעתי גם מפי מר בן-גוריון, שלמען הסכם עם 
הערבים כדאי להקריב קורבנות ממשיים. כל אחד מאיתנו נותן עצות למר שרתוק 
להתחיל  צריך  הוא  גרינבוים  מר  הצעת  לפי  להתחיל.  עליו  במה  אפילו  וקובע 
בכך שעומדים אנו על החלטות 29 בנובמבר, ולכן מבטלים את ההחלטה בנוגע 
לירושלים. דבר זה לא פשוט כל כך, אולם לא אדבר על זה עתה. אך אני הייתי 
אומר: לו הערבים הציעו את תוכנית ברנדוט כפי שהיא, היה הדבר בא בחשבון 
ומתן. אין לדבר כל טעם כאשר הערבים לא מסכימים  בשבילנו כבסיס למשא 

לכך, כי יש בתוכנית זו קיצוץ לגבי 29 בנובמבר.
על מה יכול להיות המשא ומתן עם הערבים? בנוגע לחילופין בנגב, שמר 
בצפון  דונם  מיליון  ארבעה  שעל  אני,  אומר  כיום  גם  הרי  עליהם.  דיבר  קפלן 
הנגב לא הייתי מוותר. לא הייתי מוותר על הנגב גם מאותם הטעמים שהזכיר מר 
גרינבוים - ים המלח והגישה אליו - אולם עניין החילופין יכול לבוא בחשבון. 
לו הציעו הערבים את הדבר בעצמם, אזי גם ענין אינטרנציונליזציה של ירושלים 

הדבר. ברגע זה כל אחד מאיתנו חושב לפי כוח שיפוטו, ולדעתי זה יגרום לנו 
נזק ולא יביא תועלת.

אעיר כמה הערות ביחס לדברי מר שרתוק. דבר אחד לא ברור לי. מר שרתוק 
אמר, שרוצים אנו להשתדל להפיל כל הצעה שתבוא לפני או"ם על ידי זה שלא יהיה 
לה רוב - אם לא יהיה לאף אחת מההצעות רוב, אזי נשארת כאילו בתוקפה החלטת 
או"ם הקודמת. בתנאים הקיימים הוא רוצה להגיע בשטח הבינלאומי לתיקון גבולות. 
דבר זה לא מובן לי, כאשר רוצים לעשות זאת על ידי משא ומתן, ובפרט לאחר 
שסיפר לנו הבוקר מר שרתוק, שהרוסים אינם רוצים בשום פנים להיכנס לבירור 
על שיפורים. אם הרוסים יגידו שנתקבלה החלטת 29 בנובמבר, ויעמדו על כך בכל 
תוקף, ותיפול כל הצעה אחרת - ייתכן שנצליח. אך לא ברור לי מה דרך הפעולה 
והשיפורים שהוא  לתיקונים  ביחס  זה  לנו בשטח  מציע  הבינלאומית שמר שרתוק 
רוצה להגיע אליהם. לו היינו דנים באמת על שיפורים ותיקונים, הייתי חוזר על 
דברי מהישיבה הקודמת. לדעתי, חיוני בשבילנו שירושלים תישאר עברית, ואת זאת 
אומר אני גם לאחר דברי מר ציזלינג )השר מ. שרתוק: איך הצבעת בזמנו, במקרה 
בפורמולה  תומך  שאני  אמרתי  שלנו?(  בחלקה  או  בינלאומית  ירושלים   - האחרון 
הראשונה שלך כפי שניסחת אותה אז, ובשבוע זה התחזקה דעתי לאו דווקא על ידי 
דיבורים, אלא משום שידעתי זאת גם קודם. במידה שעובר הזמן, סומך אני פחות על 

כוח בינלאומי. אני מציע שנעשה רוויזיה של החלטתנו הקודמת בעניין זה.
בנוגע לנגב, אם יהיה צורך בדבר אני בעד חילופין. גם בפעם שעברה הצבעתי 
בעד חילופין. לו יכולנו להשיג את קו גבול ]צ"ל: קו רוחב[ 31 על יד עסלוג', 
הייתי מציע לכולנו לשקול את הדבר היטב. לדעתי, האנגלים או האמריקאים לא 
רוצים בסיסים בנגב אלא מחפשים דברים אחרים. לדעתי החילופין על פי קו זה 

יהיו לא רעים ואתמוך בהם.

השר פ. רוזנבליט:  שמעתי את דברי מר בן-גוריון מתוך חרדה, אולם גם מתוך 
אם  בשבילנו  קטלניות  תוצאות  לפני  רואה  אני  כי  חרדה,  מתוך  השתוממות. 
מציע,  שבן-גוריון  שמה  להבין,  עלינו  המלחמה.  ותחודש  תבוצע  הזאת  ההצעה 
פירוש הדבר חידוש המלחמה ברגע זה. הוא לא מציע מעשה תגובה, אלא אופרציה 
צבאית מרחיקת לכת ומתוך כל כוח הנשק שלנו, בממדים גדולים, בחזית רחבה 
זו  אלא  החזיתות,  בכל  ערבית  לתגובה  שיביא  ייתכן  רק  לא  זה  ודבר  מאוד, 
המסקנה הצבאית ההכרחית. פירוש הדבר חידוש המלחמה בכל החזיתות, הפצצת 

שדות התעופה שלנו, הפצצת תל אביב. 
אם מר בן-גוריון מציע שמר שרתוק לא ייסע לפריס - ואת שאלתי זו מציג 
אני ברצינות גמורה - מבין אני את הדבר, כי איני מקנא במר שרתוק כאשר 
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היה זמן, כאשר נתקבלה ההחלטה הקודמת, שחשבנו את הדבר לטוב. עכשיו יהיה 
הדבר רע, ואיני בטוח בכך שהאמריקאים לא ישלחו צבא, לפחות אם רוסיה תאפשר 
זאת, וסבור אני ש]הם[ מעוניינים בירושלים פחות מאשר בחיפה. אולם זאת דעתי 
הפרטית וייתכן שאני טועה. בכל אופן, גם זו שאלה שעלולה להתעורר. אם הם 
ישלחו צבא - אין לנו מה לומר. לדעתי, קרוב לוודאי שבסופו של דבר תתקבל 
להילחם.  הצורך  בפני  נעמוד  כך  ובין  לה  יסכימו  לא  טובה, הערבים  לא  החלטה 

בשבילי זו כמעט אקסיומה.
עתה נשאלת השאלה האחרונה: האם צריכים אנו להתחיל במלחמה כללית מיד, 
או תחילה במלחמה חלקית בלטרון? עלי לומר, שאילו באה ההצעה להתחיל במלחמה 
כללית, הייתי מוכן לשקול את הדבר, אף על פי שאני הייתי רוצה שהמלחמה תתחיל 
לאחר שלושה שבועות. אולם הסיבה לכך היא שבעוד שלושה שבועות יהיה מצבנו 
טוב יותר באחד המיצרכים החיוניים שלנו. אולם דבר זה לא צריך להכריע. אני 
מדגיש שוב, כי השאלה היא אם מוכרחים אגו להיכנס כיום למלחמה כללית, ואז 
במשך  יגיע  אשר  חיוני,  במיצרך  יותר  גדול  מלאי  לנו  יהיה  אם  יותר  טוב  יהיה 
אני  אולם  הדבר.  את  לשקול  זאת,  בכל  מוכן,  הייתי  אולם  הקרובים.  השבועיים 
בהחלט מתנגד לפעולה חלקית בלטרון, כי איני רואה את התועלת הפוליטית, אלא 
את הנזק הפוליטי שיצמח מפעולה זו. אם מתחילים אנו בפעולה זו, הרי זו ההתגרות 
המקסימלית באו"ם. אני יכול להניה שצריכים אנו להתגרות באו"ם, אך לא בשביל 
העניין החלקי הזה. כמו כן איני מאמין שפעולה כזאת, גם אם תצליח בזמן קצר, 
תשנה באופן עקרוני את הסיכויים שלנו בעניין ירושלים, אשר על זה מתנהל משא 
ומתן בפריס. יכול אני לומר כמעט את ההפך מזה, אולם זה עניין של שיקול דעת. 

על כל פנים, קשה לי להסכים לדבר ואצביע נגד אם תהיה הצבעה.
הערה קצרה בנוגע לחיפה. יכול אני לתאר לעצמי מהלך עניינים כזה, שנגיע 
לידי משא ומתן מסוים עם הערבים. ואז שאלת חיפה עלולה להיות חשובה מאוד. 
מתנגד אני לאינטרנציונליזציה או לדבר דומה לזה, אולם בתנאים של יחסים כלכליים 
סדירים עם הארצות השכנות, הייתי מוכן להנחות מסוימות. הייתי מוכן להקציב שטח 

מסוים, או הקלות מסוימות, גם אם הדבר יהיה מלווה במשלוח אנשים מצידם.
יודע אם השאלה תהיה אקטואלית, אולם אם עומדים  איני  הערה אחרונה. 
לשלטון  או  בארץ-ישראל,  נפרד  ערבי  לשלטון  להסכים  הברירה  בפני  אנו 

עבדאללה - מעדיף אני בלי כל היסוסים את שלטון עבדאללה. 

הזאת  המטפיסית  או  התיאולוגית  החשיבות  את  מייחס  אינני  שרתוק:   מ.  השר 
למקום הסעיף בנאום או בהרצאה, אם הוא צריך להיות ראשון או אחרון. יש היגיון 
האומר שאחרון אחרון חביב. אפשר לסלק דברים פחותים במעלה, ואחר כך להתרכז 

היה מתקבל אחרת לגמרי. אשר לאינטרנציונליזציה, עלי לומר שגם אני הושפעתי 
כאן מהנאום ששמעתי בעניין זה ומצבי לא כל כך נוח. אני מוכן לפחות להימנע 

מהצבעה, כי איני יכול להצביע מבלי להתייעץ תחילה עם חברי.
אני מבין את מר ציזלינג כאשר הוא אומר שאינו יכול להצביע בעניין שהציג 
לפנינו בן־גוריון, כי עדיין לא התייעץ עם חבריו. יכול אני להבין זאת, ובעניין זה 
אני צריך להתייעץ עם חברי, כי נקבעה בזמנו עמדה. אולם מרגיש אני שהושפעתי 

מהדברים ששמעתי היום ומוכן אני לשנות דעתי.

השר פ. ברנשטיין:  תהיה מונחת בקרוב לפנינו, או לפני אנשינו בפריס, הצעת 
המתווך, שסבור אני שזו הצעה אנגלו-אמריקאית, או שלפחות אנגליה ואמריקה 
מוכנות לתמוך בה. הצעה זו פגומה מכמה בחינות. אף על פי כן היא טובה יותר 
מאיזו הצעה שהיא שאנשי החלוקה חלמו פעם שאפשר יהיה להשיג. אולם עכשיו 
רוצים אנו להשיג שיפורים ותיקונים להצעה זו. אנו רוצים את ירושלים, הנגב 
ועוד. אומרים אנו כאן שנדרוש דברים אלה ואלה ואם לא נקבלם - יהיה "פורס 
מז'ור" ]כוח עליון[. השאלה היא מה זה "פורס מז'ור". אני מניח שה"פורס מז׳ור" 

תהיה החלטת או"ם, אולם איני יודע.
בנוגע לדרישות השונות, הייתי מציע שלא נצביע כאן. ראשית, אם נעמוד 
בפני הברירה אם עלינו להחליט כך או אחרת, יהיה לנו פנאי להחליט. שנית, 

ברור שאנחנו נדרוש עתה דרישות שחושבים אנו אותן למקסימליות.
מדאיגה אותי עתה יותר מכל יתר השאלות העובדה, שלב מדינת ישראל היהודית 
זו רצועה של 100 ק"מ אורך ו-15 ק"מ רוחב. איני מאמין אף לרגע, שמדינה כזאת 
יכולה להיות דבר בר-קיימא. אולם על זאת בכלל איננו מדברים עתה. מובן, שאני 
משתדל לא להיכנס עתה בהשערות, אולם לגמרי בלי השערות אי-אפשר לדון על 
עניין כזה. לפי הרגשתי, נשיג באו"ם לא הרבה יותר מאשר הצעת המתווך. ייתכן 
יותר, בייחוד כאשר  שנשפר אותה בפרקים אחדים, אולם בעצם לא נשיג הרבה 
שומעים אנו שהרוסים, הידידים שלנו, עומדים על החלטת 29 בנובמבר וקובעים 
שאומנם הנגב מגיע לנו, אבל לא הגליל, ומשאירים את הגבולות המוזרים עם הכיס 
באמצע. מהמצב הזה מסיק אני את המסקנה, שקרוב לוודאי שבדרך ההחלטה לא 
נשיג הרבה יותר מאשר הציע ברנדוט, ואז נשאלות שתי שאלות: אפשר להשיג יותר 
מאשר הציע ברנדוט? מה טוב. אם לאו - יהיה "פורס מז‘ור". השאלה הראשונה 
ביחס להצעת המינימום של ברנדוט היא אם הערבים יסכימו לכך או לאו. אם יסכימו 
הערבים, סבור אני, כפי שסבור בן-גוריון, שדבר זה שווה קורבנות רבים מצידנו, 
אולם אני מסופק מאוד אם הערבים יסכימו לכך, ואז נשאלת השאלה השנייה: האם 
או"ם מוכן להטיל הפעם את ההחלטה בכוח צבאי? עתה אנחנו לא מעוניינים בזה. 
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שצבאותיהם לא יצאו מהארץ. עלי להזכיר למר קפלן, שקיימת הפוגה שתשבור 
אותנו יותר מכל דבר אחר. אם יש דבר בטוח, הרי זה העובדה שהפוגה ממושכת 
את  להשיג  אפשרות  לנו  הייתה  ואם  בלבד.  הכסף  בעניין  ולא  אותנו  תשבור 
המינימום על ידי הסכם עם הערבים - הייתי עושה זאת, כי אני מלא פחד ואימה 
ממיליטריזציה של הנוער במדינה שלנו. אני כבר רואה אותה בנשמות הילדים, 
ולא חלמתי על עם כזה ואיני רוצה בזה. כמו כן תעלה לנו ההפוגה בכסף, ואיני 
יודע אם נוכל לשאת בזה והדבר יהיה על חשבון עלייה והתיישבות. אולם הערבים 
לא רוצים להסכים לכך ואין לנו ברירה. אם או"ם יחליט ולא ישלח כוח לביצוע 
ההחלטה - נעמוד שוב בפני אותו מצב ונהיה מוכרחים להילחם. אולם אם נהיה 
מוכרחים להילחם, נשתדל לקחת מה שנוכל בכוח צבאי ~ ולא היו מובאות הצעות 

אלה של ברנדוט אם הגליל לא היה בידינו.
איני מציע לחדש את המלחמה מכמה טעמים. אבוא עם הצעה כזאת בעוד 
בשטח  הערבים  מצד  ובאו"ם  בנו  התגרות  שישנה  אני,  אומר  כרגע  שבועיים. 
לטרון. אנחנו מוכרחים להגיב על כך ומגיבים אנו. אולם במקום תגובה שאין לה 
ערך, אני מציע תגובה שיש לה ערך ושכתוצאה ממנה נכבוש את לטרון. זה מחייב 
אופרציה צבאית עם כוח אויר וכולי, אם כי דבר זה לא מחייב התקפה כללית בכל 
הארץ, והשערתי היא שהערבים לא יגיבו בכל הארץ. אולם אינני יכול להתערב 
על זאת. אך כמובן עלינו להיות מוכנים לדבר זה. את הפעולה הזאת מציע אני 

כתגובה על מעשי הערבים, אם כי הכוונה לא רק לכך.
ישנם חילוקי דעות בין שני קצינים חשובים במטה - מה הכוח הדרוש לפעולה 
זאת. אחד מהם21 אינו באגף המיבצעים, אבל אני מייחס ערך רב לדעתו, והוא 
אמר, ששני גדודים רגלים מאומנים יוכלו לעשות את הדבר, אולם הם צריכים 
להיות מאומנים אימון כזה שאין לנו בארץ. אני מייחס ערך רב לדעתו של קצין 
את  יודע  והוא  לנו  שיש  הטובים  אחד  הוא  ולדעתי  בלטרון  נלחם  הוא  כי  זה, 
כה  גדודים  לנו  אין  כי  גדודים,  לטרון עם שני  לכבוש את  נוכל  לא  מלאכתו. 
מאומנים. הדעה השנייה22 היא שזקוקים אנו לפחות לשישה גדודים, ודבר זה אינו 
בשמים. יכולים ללכת ללטרון שישה גדודים, אולם יש לערוך עם זאת התקפה 
אוירית. כלפי העולם תהיה זאת תגובה על ההפרות הבלתי פוסקות מצד הערבים, 
כדי  כוחות  ישלח  או"ם  אם  ממנה.  לזוז  ולא  לטרון  את  לכבוש  תהיה  והמטרה 

להזיזנו משם - נראה אז מה עלינו לעשות. להיכנע לכוח אין זו בושה.
את  להקים  עמדנו  כאשר  בפניה  שעמדנו  הפרובלמה  בפני  אנו  עומדים 
לכך,  התנגד  מרשל  כי  הזה,  המעשה  נגד  משקל  כבדי  נימוקים  היו  המדינה. 

אלוף חיים לסקוב. ר' עליו בעניין זה יומן בן–גוריון 24.91948, עמ' 620.  21
ראש אגף המבצעים אלוף יגאל ידין. ר' עליו שם.  22

ירושלים בינלאומית,  גרינבוים הוא, שהצביע בעד  ובין מר  ביני  בויכוח  בעיקר. 
תובע את עלבון ירושלים, כאשר הוא הפיל הצעתי על ירושלים יהודית. אני מציע 

לך, מר גרינבוים, ליטול קורה מבין עיניך ולחזור בך מהצבעתך.
בנוגע לחידוש המלחמה, מר גרינבוים אומר שאם לא יהיה כיום עניין לטרון, 
אני הולך לעמוד כעני בפתח. לא מניה ולא מקצתיה. כאשר אני הולך בשם מדינת 
שברובו  הגליל  ובשם  רבבות  הרבה  המונה  ישראל  צבא  בשם  הקיימת,  ישראל 
נמצא בידינו, מבלי לחכות לכך שהאנגלים מוכנים להסכים לדבר, וכאשר הדרך 
לירושלים בידינו - והיא כולה בידינו - אזי אינני הולך כעני בפתח. אבל כדי 
לא לעמוד כעני בפתח לא צריך להופיע כמתרברב. איני רוצה שינאמו עלי את 
רשות  מבקש  שאני  שיגידו  רוצה  איני  הערבים.  על  אשתקד  שנאמתי  הנאומים 
כניסה לאו"ם, ועם זאת אני כבר מזלזל בהם. אם קיים מצב כזה, נבחון אותו לא 
בשעת העצרת ולא כאשר הולכים אנו לבקש רשות כניסה לתוכה. אפשר לעשות 
זאת בין ישיבה לישיבה ואחר כך לתרץ. אבל לא נבחור את הרקע הפסיכולוגי הזה 

בשעה זו לעשות זאת ולהופיע שם כמצטדקים. איש לא יתמוך בנו בעניין זה.
יכול להיות מצב דרמטי. יש דבר-מה מזעזע שנעשה על ידי הערבים, ועל זה 
תהיה תשובה מיידית ואז הרקע לפעולה אחר. אולם שיהיה הרושם הברור, שהיהודים 
לקחו עכשיו את הדבר בידם והחליטו ותיכנו תוכנית - את זאת לא הייתי רוצה 

שנצטרך לתרץ. איני אומר שלא נעשה כלום, אולם זה תלוי במסיבות.

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  ישנם דברים שהם קצת משונים בארגומנטציה, 
וישנם דברים שקשה להתווכח עליהם כאשר אי-אפשר להוכיח אותם לצד זה או 
אחר. מדברים אנו על כך מה עלול לצמוח מפעולה ידועה לאחר שתיעשה. יש 
הסכמת  ידי  על  מינימלית  הבעיה. אחת, אפשרות  שלוש אפשרויות של פתרון 
ידי  על  טובה,  יותר  קצת  אולי  שנייה,  מפוקפקת.  הזאת  האפשרות  הערבים. 
החלטת או"ם. יש אפשרות שלישית - על ידי תמרון צבאי שלנו. אילו היה ניתן 
ומהחלטת  הצבאי  מהכיבוש  יותר  קטן  הוא  כי  אם  בו,  בוחר  הייתי  המינימום, 
או"ם. אני מפקפק אם חברי הממשלה היו מסכימים לכך, אבל הייתי בוחר לצאת 
ידי  על  להתקבל  העלול  הזה,  המינימום  אבל  זה.  לעניין  ולהילחם  מהממשלה 
הסכמת הערבים, ברגע זה כנראה לא נתון כלל, כי גם להצעת ברנדוט הודיעו 
שאינם מסכימים. הם הכניסו עצמם למצב כזה שאינם יכולים לחזור בהם, אם כי 

ייתכן שישנם אחדים ביניהם הרוצים להירתע אחור.
נשארו שתי אפשרויות - החלטת או"ם או כיבוש צבאי שלנו. בנוגע להחלטת 
או"ם ישנן שוב שתי אפשרויות: החלטת או"ם על הנייר או בלוויית כוח צבאי. 
אם החלטת או"ם על הנייר - שוב הערבים לא יסכימו ונעמוד בפני אותו מצב 
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בפני  לעמוד  יכולים  לא  ואנחנו  העומד מאחוריו  הכוח  עומד  ומאחורי מרשל 
כוח זה. אם אמריקה תשלח עשרה "מיבצרים מעופפים" בלבד, זה מספיק. הם 
יכולים לשלוח חמישים "מיבצרים מעופפים" בקלות. בשבילם אין זה מאמץ. 
רצוננו  על  עונה בשלילה  השיקול, שאומנם אמריקה  קיים  היה  אצלנו  אולם 
להכריז על המדינה, אבל אמירת ה"לאו" בלבד לא מונעת אותנו מלומר "הן", 
כי היא אינה מלווה בכוח. לא נעשה לאמריקה נחת רוח כזאת ובגלל אמירה 
יבוא   - כוח  מלווה  יהיה  ה"לאו"  אם  לנו.  לדרוש  בניגוד  נפעל  בלבד  שלה 
הכוח. אם אמריקה כל כך מתנגדת להקמת המדינה - שתשלח כוח ותפעל. היא 
יכולה לבטל את קיום המדינה היהודית, אולם אנחנו לא צריכים להקל עליה 
את המלאכה. או"ם אמר שצריך להזרים מים לירושלים. הערבים אמרו שהם 
לא יישמעו לאו"ם. מה עשה או"ם אחרי פיצוץ המשאבות? מאומה. לכן אנחנו 
עושים. או"ם לא מתקן ולא עושה בעניין זה שום דבר. אנחנו לא לוחצים עליו, 
זה הקילונו את המלאכה  ידי  כי בינתיים הסדרנו הזרמת מים לירושלים. על 
על או"ם. עתה התנפלו הערבים על משלט ]מידיה - מודיעין[ והרגו 25 איש. 
הם יכלו להרוג את כל 90 האנשים שהיו במשלט. עד מתי נוכל לשאת בדבר? 
האו"ם מחוסר אונים. כוחו רק בדיבור. לכן, אם הדיבור של או"ם אינו בניגוד 
לצדק, יושר וחוק - מה טוב. אך הם לא מונעים את התקפות הערבים והפרות 

ההפוגה שלהם, אנחנו יכולים למנוע זאת - ונמנע זאת.
מדוע עלינו לעשות זאת דווקא ברגע זה? כי ברגע זה עומדים להחליט באו"ם 
תלוי  בזה  כי  ]פרוזדור[,  קורידור  לדרוש  מוכרחים  ואנחנו  ירושלים,  גורל  על 
גורל ירושלים. לא נוכל לעשות את ירושלים חלק מהמדינה בלי קורידור. מי 
שדוגל בירושלים בינלאומית, אינו יכול לראות את הדבר כמעשי בלי קורידור. 
לטרון עומדת כעצם בגרוננו. יכולים אנו לנמק את ההתקפה על לטרון כתגובה 
זאת  תהיה  למעשה  אולם  חוץ,  כלפי  ההסברה  תהיה  וזאת  התקפותיהם,  על 
תגובה בכוח כזה, שיבטיח את כיבוש לטרון. כאשר שואלים אותי אם אני בטוח 
לקחת  רק  יכול  אני  הדבר.  את  להוכיח  יכול  איני  כי  אונים,  חסר  אני   - בכך 
לדוגמה את הלוגיקה של החברים קפלן, רמז, והרב לוין, ולהוכיח שגם בעבר לא 
יכולנו להגיד בוודאות שנעמוד נגד הכנופיות והצבאות הסדירים של עמי ערב. 
אי-אפשר להוכיח מראש שום דבר; אי-אפשר להוכיח שאפשר היה להקים צבא 
ולהשיג 6 מיליון לירות לחודש. בעניין זה לא הייתה לנו שום הוכחה. ואומנם על 
שלוש-עשרה חברי הממשלה היושבים כאן נופלת אחריות עצומה. הם מוכרחים 
קשורים  אלא  לבן,  גבי  על  וכתובים שחור  ברורים  דברים שאינם  על  להחליט 
בשיקולים, ניחושים והרגשות. אין אנו יכולים לדעת מראש אם נכבוש את לטרון 
או לאו. לי יש הרגשה ברורה שנבצע את הדבר, אך איני יכול להישבע על כך. 

26.9.1948	<	ממשלה	זמנית

לעצמי אני נשבע. אני יודע שהצבא מוכן לעשות את הדבר ולבצע זאת. אני יודע 
את הפרטים על לטרון על בוריים. כיבוש לטרון צריך לקחת שניים-שלושה ימים 
והוא לא ייעשה ביום אחד. אם לא תהיה תגובה על כיבוש לטרון, נסתפק בכך. 

אם תהיה תגובה - תתפשט המלחמה בכל הארץ.
נגדנו. אני בדעה אחת עם מר גרינבוים, האומר שרצח  זה תהיה או"ם  במצב 
ברנדוט אינו משפיע ולא כלום. דבר זה יכביד עלינו מאוד ומזיק לנו, אך אין להגזים 
בזה, וכמו כן נעשה משהו גם על ידינו ]נגד ארגון לח"י[. אני הייתי בעד פעולות 
חמורות לא רק מתוך נימוקים פנימיים, אלא חיצוניים, כי עלינו ]היה לפעול[ באמת 
במידה שאפשר לרחוץ עצמנו מהכתם הזה, ואומנם במידה רבה עלה הדבר בידינו. 
אני יודע את הדבר מתוך יחס האמריקאים אלינו - מקדונלד ונוקס. מקדונלד ידיד. 
היו להם חששות בעניין זה וסיפרתי להם מה עשינו וזה עשה עליהם רושם גדול. זה 

עשה רושם גם על דעת הקהל באמריקה. אולם עניין זה מכביד עלינו מאוד.
אולם האם זה הדבר הקובע? מציקים לנו בלטרון. נעשו שם פשעים על ידי 
צבאות ערב. או"ם היה מחוסר אונים, אך אנחנו איננו מחוסרי אונים וצריכים 
להעניש אותם. מוכן אני להציע - אך לא היום - הפרת ההפוגה מצידנו לאחר 
שנראה שאין פתרון המתקבל על ידי הערבים. במקרה זה אין לנו מוצא אחר. אם 
נמשיך להחזיק במצב הקיים צבא בן 100 אלף איש - זה יהרוס אותנו. גם המשק 
וגם הנוער שלנו ייהרסו. האם צריכים אנו להגיע לכך בגלל זה שאו"ם מחוסר 
עומד  וענייננו  הערבים  בנו  מתגרים  כיום  דבר?  שום  לעשות  יכול  ולא  אונים 
להכרעה. אני הייתי מוצא בי את הכוח לטעון בעניין זה, ולא היו יכולים להגיד 
צריך  הוא  או"ם פשט את הרגל בעניין לטרון,  נכונות. אם  אינן  לי, שטענותי 

לסבול את החרפה והנזק.
שוב לא קיים השנה המצב הזה, שאנחנו היינו כעני בפתח והערבים התקיפים. 
אומנם לא לגמרי השתנה המצב. קראתי היום על שיחה של וייצמן עם ספאק.23 
לפי שיחה זו, ספאק אינו אויב ואיש לא ישר. הוא איש הגון שאינו ציוני, אולם 
אין הוא שונא ישראל. איך הוא רואה את העניין? אנשים כמוהו אינם רגילים 
אלינו, כי הם רואים לפניהם יהודים אחרים. לא מתקבל אצלם המושג יהודים עם 
מדינה ואומה. אולם בדעת הקהל בעולם חלה תמורה בעניין זה - נוכחו שאנחנו 
תמורות  חלו  שחר.  חסרי  דברים  דיברו  והערבים  כוח,  לנו  ויש  מדינה  מהווים 
ויכולים אנו לגולל את פרשת לטרון ולהגיד, שלא יכולנו לסבול את המצב הזה 
ורצח האנשים שנסעו בשיירה, ובהם אמריקאי אחד. אלה דברים המחייבים אותנו 
לפעולה  נשלח  אלא  במודיעין,  באה  שהיא  כפי  לבוא  יכולה  התגובה  לתגובה. 

פול אנרי ספאק. יו"ר הוועדה הראשונה של העצרת. רה"מ ושה"ח של בלגיה. ראש משלחת   23
בלגיה לעצרת הכללית השלישית. מראשי המפלגה הסוציאליסטית הבלגית.
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הדין וחשבון של המתווך

הקדמת משה שרת1

לתקופת–מה השתרר שקט בחזיתות הקרב ומרכז הכובד הוסט שוב לחזית המדינית. 
המתווך לא נטש את עיקרי מישנתו אם גם הכניס בה תיקונים. ב–16 בספטמבר הוא 
חתם על הדין וחשבון שלו לעצרת השלישית, בו הירצה במפורט את ההצעות שהגיש 
לממשלת ישראל בסוף יוני, אבל בסופו של דבר המתיק כמה מהן: הסתלק מהרעיון 
ירושלים לשלטון  וממסירת  ועבר–הירדן  ישראל  בין  ומדינית  כלכלית  אחדות  של 
ערבי, ותחת זה הציע לחזור לבינאום ירושלים. לעומת זה, נשארה בעינה הצעתו 
לקרוע מישראל את הנגב. כן הציע לאשר את זכותם של הפליטים הערבים לחזור 
לשטח ישראל וסיים בהמלצה על הקמת "ועדת פיוס" לשם סיוע להסדר של שלום.

דין וחשבון זה, שנמסר לידי ממשלת ישראל ב–18 בספטמבר, קבע את הרקע 
להתכוננות משרד החוץ למערכה בעצרת, שנפתחה ב–21 בספטמבר.

ב–17  הישראלי,  החוץ  למשרד  מסירתו  לבין  וחשבון  הדין  על  החתימה  בין 
בספטמבר 1948, בשעות אחר הצהריים, נרצח הרוזן פולקה ברנדוט בידי טרוריסטים 

יהודים בירושלים. עימו יחד נהרג בן לווייתו הצרפתי, הקולונל אנדרה ֶסרֹו.
הרצח החריד את הציבור בישראל וזיעזע את דעת הקהל בעולם. ממשלת ישראל 
הזמנית, נרעשת מהפשע המתועב ומחילול שם ישראל, נקטה מיד אמצעים נמרצים 
ביותר על ידי תחיקת חירום ועל ידי פעולה משטרתית, לדכא ולבער שרידי אירגוני 

פורשים, אשר התברר כי עודם קיימים במחתרת בתוך מדינת ישראל.
עם פתיחת העצרת בפריס סמכו משלחות ארה"ב ואנגליה ידיהן על דוח ברנדוט. 
עובדה זו החמירה מאוד את סיכויי המערכה. לפני צאת שר החוץ לפריס היה צורך 
לגולל בארץ את יריעת הבעיות אשר משרד החוץ נערך למאבק עימן ולהביא את 
עמדותיה של ממשלת ישראל בהן לידיעת המוסד העליון והציבור הישראלי כולו. 
ועם כל התכונה לעמידה קשה במלחמת מגן נגד התקפה יזומה מצד גורמי חוץ, 
הוחלט אז בממשלה הזמנית ליזום בעצרת זו מערכה חדשה - על קבלת ישראל 

לאירגון הבינלאומי.

* * *

ספרו  את  בההדירו  מ"ש  כתב  ב–27.9.1948,  הזמנית  המדינה  במועצת  לנאומו  זו  הקדמה   1
בשער האומות, שם כלל את הנאום ערוך ומקוצר )עמ' 309-290(.

ממשלה	זמנית	<	26.9.1948

גדודים אחדים. זו אחריות גדולה, כי דבר זה מחייב.
יכולים לעשות שום  על דברי רמז אי-אפשר לענות, אולם לפי דבריו איננו 
דבר. כאן ישנו עניין של ידיעה. הדבר תלוי בכך אם יש לנו כוח או אם אין לנו 
כוח. הצעתי, שנתיר פעולת תגובה ונגיב כך שהתוצאה תהיה כיבוש המקום. לא 
אתנגד לכך שלא הצבא בלבד, או אני, מחליט על הרגע המתאים לפעולה, אך 
זאת.  לעשות  השעה  שהגיעה  והכרה,  הרגשה  לי  יש  מוכן.  אני  באחריות  לשאת 
הצעתי, שנבחור ועדה בת שלושה חברים, שהם ישבו עם המטה ויחליטו על השעה 

המתאימה לפעולה.
שלושה  על  מצביע  הוא  ללכת.  היה  מוכרח  כי  פיתקה,  השאיר  שפירא  מר 
דברים: אל"ף, נגד חידוש הקרבות - ודאי מתכוון ללטרון. בי"ת, בניגוד לדעתו 
הקודמת בעניין ירושלים, אם לא תהיה דרך אחרת למען שירושלים תהיה במדינה 
היהודית, שניתן חלק לערבים. הוא בעד זה, אלא שירושלים תהיה במדינה. גימ"ל, 

תיקון הגבולות בנגב.
הצעתי, שבתשובה על הפרות ההפוגה של הערבים בלטרון, לאור חוסר האונים 
של או"ם לתקן את המצב, נמלא ידי הצבא בשעת הכושר, שצריכה להיות קרובה 

מאוד, לענות בהתקפה רבתי על לטרון על מנת לכבוש אותה ולהחזיק בה.

השר. א. ציזלינג:  מציע לייפות כוחה של ועדת החמישה להחליט על תגובה 
שתביא לכיבוש לטרון.

השר ד. רמז:  נניח שמהיום והלאה לא תהיינה הפרות הפוגה, ואז, על פי ניסוח 
זה, האם הפרות ההפוגה שהיו בעבר מספיקות כדי לפתוח בפעולה?

ראש הממשלה ד. בן-גוריון:  כמובן. נצביע את ההצעה לכבוש לטרון ונפריד זאת 
מהצעת ציזלינג בעניין ועדת החמישה. מר שרתוק השאיר דעתו בכתב: "בעניין 

לטרון מצביע נגד כל פעולה אשר מוכרחה להיראות כהתגרות מצידנו".

מחליטים ב-5:7 קולות לדחות ההצעה בדבר מתן סמכות לפעולה על לטרון 
כתגובה על התגרות.

הבהרה נוספת רבת פנים לפרשת "בכייה לדורות", הכוללת מסמכים המשתרעים על 
פני השנים 2013-1948, עומדת לרשות הקוראים בנספח "בכייה לדורות".
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לבין גורמים חשובים בזירה הבינלאומית. גם ההסכמה המלאה של ממשלת ארה"ב 
וממשלת בריטניה לדין וחשבון הזה וגם מהירות ההסכמה - מותר לומר חיפזון 

שבהסכמה - מעידים על האחדות הזאת.
מוטב לראות בהסכמה הזאת של שתי המעצמות האלה לדין וחשבון, תוצאה של 
דיונים ושיקולים שהתנהלו משך תקופה מסוימת, ושבהם פעלו לחצים מלחצים 
העובדה  אנגליה.  על  אמריקה  ושל  אמריקה  על  אנגליה  הדדי של  לחץ  שונים, 
שדין וחשבון זה מופיע לפני העצרת כשהוא נשען על תמיכתן המאוחדת של שתי 
המעצמות האדירות בעולם המערבי, כפי שקוראים לו עכשיו, היא כשלעצמה 

פותחת סיכויים לרוב, גם אם אינה מבטיחה לדין וחשבון זה את הרוב הדרוש.
אני רוצה להזכיר לחברי המועצה את השתלשלות העניינים לגבי נוהל הדיון 
לנהוג  היה בדעת המשלחת הבריטית להציע לעצרת  זה. בתחילה  וחשבון  בדין 
לפי הנוהג הקודם ולבחור ועדה מסוימת “אד הוק" לדיון בשאלת ארץ–ישראל. 
הם ביקשו לזווג את השאלה הזאת עם עוד שאלה אחת ולקבוע לכל אחת מהן 
זמן קצוב של 4-3 שעות. אבל כנראה, מסיבה שעדיין לא ברורה לנו כאן, לא 
באה הסכמה של גורמים אחרים להצעה הזאת וההצעה של המשלחת הבריטית לא 
הגיעה כלל לידי דיון. הם לא הביאו אותה לדיון לפני העצרת, ולפיכך נשאר 
הנוהל הרגיל, שזאת היא אחת השאלות המופיעות לפני הוועדה הראשונה של 
כפי  אך  ארוך,  יום  סדר  מונח  הזאת  הוועדה  לפני  המדינית.  הוועדה  העצרת, 
שאנחנו מבינים, נקבע מקום לעניינים שלנו כמעט בראש. על כל פנים, העניין 
שלנו קיבל בכורה - “ְפַּריֹוִריִטי" - גבוהה מאוד. יש להניח, שהעניין יובא לדיון 
אולי בשבוע השני לפעולת הוועדה, ותומכי הדין וחשבון יעשו ניסיון להביא את 
עיקרי הדברים לידי הכרעה מהירה. אי–אפשר יהיה כמובן במהירות כזאת, בחיפזון 
כזה, להגיע לידי החלטה בכל אחת מן השאלות העומדות על הפרק. הדברים אינם 
והידיעות  הרשמים  את  המדינה  מועצת  עם  חולק  אני  אך  במסמרות,  קבועים 
המנסרות בחללה של העצרת, כי ניסיון כזה ייעשה - להביא לידי הכרעה מהירה 
את  לעבד  לוועדה  כך  אחר  למסור  כדי  אולי  השאלה,  העקרוניים של  בצדדים 
הדברים עיבוד מפורט. אין החוקה מחייבת רוב של שני שלישים בוועדה. די ברוב 
פשוט כדי שתהא זאת המלצת הוועדה לפני העצרת. לכן אין כל ספק, שבעצרת 
יהיה דרוש רוב של שני שלישים כדי לעייל את התוכנית הזאת. אך בעלי סברה 
מוסיפים ואומרים, שרוב פשוט בוועדה כבר יש בו הבטחה מסוימת לרוב של שני 

שלישים בעצרת, אם כי אין זה בשום פנים הבטחה מוחלטת.
זהו הרקע הכללי, המסגרת הפורמלית של היאבקות, שאנו בעצם כבר עומדים 
בתוכה ושלשמה יוצאת מן הארץ תגבורת מסוימת לחזית שלנו. היינו מופיעים 
לפני העצרת הזאת גם בלי הדין וחשבון, ונדמה לי שבלי הדין וחשבון, ובמידה 

מועצת	המדינה	<	27.9.1948

שר החוץ מ. שרתוק:2  חברי המועצה! זה ימים אחדים שהעניין שלנו מופיע שנית 
על סדר יומה של עצרת האומות המאוחדות. נקפה שנה מן הזמן שהשאלה הופיעה 
שנסתיימה  הדיון  פרשת  אותה   - ולהכרעה  לדיון  ונישא  רם  מוסד  אותו  לפני 
בהכרעת כ"ט בנובמבר. אני לא אבוא לסכם את השנה שחלפה על מאורעותיה 
ותמורותיה, על נוראותיה והישגיה. די אם אומר, שלפי ההכרעה שנפלה בכ"ט 
בנובמבר, ומתוך הנחה שהיא נועדה להתקיים, הייתה מדינתנו העצמאית צריכה 
ולא הייתה צריכה עדיין להיות קיימת,  ימים  להיות מוכרזת רק בעוד שלושה 
זה נקבע גם  כי המועד שנקבע לעצמאותה של המדינה העברית, כשם שמועד 
לעצמאותה של המדינה הערבית בארץ–ישראל המערבית, היה ה–1 באוקטובר. 
העובדה הזאת כשלעצמה, שמדינתנו קיימת כבר למעלה מארבעה חודשים ושהיא 
באה לעולם בדיוק ארבעה חודשים וחצי לפני המועד שנקבע בהחלטת העצרת, 
עובדה זו כשלעצמה יש בה כדי ללמד על הקצב המהיר - מהיר מן המשוער - של 

המאורעות שחיינו אותם במשך השנה הזאת.
אנחנו מופיעים לפני העצרת עדיין לא כחברים בה, אך כבר אין אנו מופיעים 
כנציגי ארגון לאומי שאין לו לגמרי דמות הגוף של מדינה, בין שהוא מוכר או 

שאינו מוכר. אנו נופיע לפני העצרת כנציגי מדינה, ורק בשם זה נופיע.
אנו מופיעים לפני העצרת כשבידינו, בשליטתנו הממשית, נמצא חלק גדול 
בהרבה משטחה של ארץ–ישראל הנושבת, מזה שהיה מיועד לנו באותה החלטה. 
ואנו מופיעים לפני העצרת כשכוחנו והווייתנו בארץ נשענים על צבא שהוא כולו 
ולמעשה  מאין,  יש  הזאת כמעט  הזאת, שנוצר במשך השנה  גידולה של השנה 
פחות בהרבה משנה, ושהוא הינהו כיום אולי הגורם הצבאי הבולט ביותר - לא 
אומר החזק ביותר, אך הבולט ביותר - בכל רחבי המזרח התיכון. ואף על פי כן 
אין אנו הולכים לעצרת הזאת שלווים ושאננים. להיפך, אנו הולכים לקראתה 

מלאי דאגה לתוצאותיה ולגורלנו.
שלב התהוות המדינה עוד לא בא לידי סיומו. עדיין אנו נתונים בתוך תהליך 

ההתהוות. ההכרעה המדינית הסופית לדידנו עדיין נתונה בכור היתוך.
על שולחן העצרת הזאת הונח דין וחשבון הבא לשנות, לתקן, ולתת גושפנקה 
המנוח  המתווך  של  וחשבון  הדין  זהו  בנובמבר.  בכ"ט  שנפלה  להכרעה  סופית 
יופיע לפני העצרת הזאת מת ולא  הרוזן ברנדוט. רצה הגורל, שהרוזן ברנדוט 
חי, וברנדוט במותו עלול להיות גורם חזק משפיע יותר מברנדוט בחייו. יש איזה 
חיוב מוסרי מיוחד הנודע להופעתם של אנשים מתים, כל שכן אנשים שמתו מות 

קדושים כתוצאה מרצח מדיני, מהתנקשות.
אין כל ספק, שהדין וחשבון הזה בא לעולם מתוך אחדות מסוימת בין מחברו 

דברי מ"ש מועתקים כאן מכרך הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  2
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משום שהרוב לא יספיק. אבל שוב, עצם הימנענו מהגשת בקשה להתקבל יש בה 
פגיעה חמורה, ואולי עוד יותר מחמורה, שכן בזה אנחנו בעצמנו כאילו מודים 
שעוד לא בגרנו למדי ואין לנו מידה של ביטחון עצמי שיצדיק את צעדנו זה. זוהי 
מערכת הסיכויים. אך למעשה תהיה שאלת קבלתנו נידונה עכשיו בקשר בלתי 
נפרד עם שאלת המדיניות העומדת לפני האו"ם, והרבה מדינות - על כל פנים 
מדינות מסוימות - יתלו את הצבעתן בעד קבלתנו או נגדה בעמדתנו לגבי אותו 

פיתרון, שיחייבו אותו בקשר לדין וחשבון.
הדין וחשבון של ברנדוט יש בו כמה נקודות חיוביות ויש בו מספר לא קטן 
של נקודות שליליות. נקודה אחת חיובית, בעלת חשיבות מכרעת שיש בדוח, היא 
קביעת העובדה שמדינת ישראל קיימת ועומדת ותוסיף להתקיים עד כמה שרק 
אפשר לשער לפי שעה. גם ההנחה, שההפוגה הזאת מוכרחה להסתיים בשלום - 
יש בה חיוב. מבחינת השטח יש בה שתי נקודות חיוביות: אל"ף, ההצעה לכלול 
את כל הגליל בתחום מדינת ישראל. דבר זה כשלעצמו, לגופו - אני כרגע מברר 
בצידקת  ההודייה   - החילופין  שאלת  בה,  נתון  שהוא  מהמשבצת  בנפרד  אותו 
יש בה  ישראל,  ייכלל במדינת  כולו  או אפשרות השינוי שהגליל  הזה,  השינוי 
חיוב. בי"ת, יש חיוב מסוים גם בהחזרת העיר יפו לתחום מדינת ישראל. אומנם 
הדבר הזה לא נאמר במפורש, אך הוא נלמד מכלל אמירה, או כפי שידוע לנו, זו 

הייתה כוונת מחברי הדין וחשבון.
לגבי שאלת האוכלוסייה יש גם כן נקודה אחת, שמותר לציין אותה כחיובית. 
ירצו לחזור למדינת  מדובר על תשלום פיצויים לאותם הערבים הפליטים, שלא 
ישראל ויבחרו להישאר בארצות אחרות. אומנם ההדגשה היא על תשלום הפיצויים 
על חשבון הרכוש שנטשו בארץ, אך עצם ציון הדבר הזה יש בו דחיפה לתשובה 
על אי–החזרת הפליטים, על כל פנים חלק מהם, ובמקום אחר מדובר במפורש על 
חילופי אוכלוסין. אומנם באלָיה של החלפת אוכלוסין יש קוץ, כי מדובר על חילופי 
שטחים, קריעת הנגב כולו ממדינת ישראל, וכך יכול להיות יסוד ממשי של חילופי 
אוכלוסין, העברת אוכלוסין יהודים מחלק ארץ למישנהו. אף על פי כן, עצם קביעת 

הסיסמה של העברת אוכלוסין בהכרעת השיקולים יש בה לפי דעתי משום חיוב.
לעומת זה, יש בדין וחשבון זה כמה וכמה יסודות שליליים רציניים מאוד. 
או  חשיבותם  כסדר  דווקא  ולאו  המסקנות,  בפרק  הופעתם  כסדר  אותם  אמנה 
זכות החלטית לפרט הערבי לחזור  זה לקבוע  ניסיון בדין וחשבון  חומרתם. יש 
מסויגת  זו  שזכות  לגרוס,  אולי  אפשר  אומנם  ישראל.  במדינת  מגוריו  למקום 
בהגדרת אותו הפרט כפרט חף מפשע - שרק הערבים החפים מפשע יוכלו לחזור. 
זאת אומרת, שאולי יש לבדוק מי חף מפשע ומי אינו חף מפשע. אך בדרך כלל, 
אנחנו  מגוריהם.  למקומות  לחזור  החלטית  זכות  קביעת  יש  ההמון,  כלל  לגבי 
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שיוזמת הפעולה הייתה נתונה בידינו, היינו נוטלים יוזמה רק בשני כיוונים: כיוון 
ראשון להגיש בקשה להתקבל לאירגון האו"ם כמדינה חברה. כיוון שני - להביא 
לידי החלטה בעצרת, הדורשת מאת היריבים שלנו להיכנס איתנו במשא ומתן 
של שלום לאחר שאנחנו הכרזנו שאנו מוכנים לכך. אולי היינו מוסיפים גם כיוון 
מכירים  שאנו  התיווך  מוסד  אותו  התיווך,  מוסד  ביטול  לידי  להביא   - שלישי 
אותו כפי שהינו, זאת אומרת, בין אם היו הערבים מקבלים את הדין ונכנסים 
איתנו למשא ומתן של שלום, ובין אם לא היו מקבלים את הדין - ויש להניח 
המצב  את  גמר  לידי  להביא  להיות  צריך  היה  שלנו  הכיוון  מקבלים.  היו  שלא 
ולא מלחמה, הפוגה המוצצת  בו, מצב של לא שלום  נתונים  לאין נשוא שאנו 
את כל לשדנו, מתישה את כל כוחנו ואיננה מאפשרת לנו להביא את הדברים 
לידי הכרעה. אך הופעת הדין וחשבון והמסקנות הכלולות בו, עם הסכמת שתי 
המעצמות המערביות למסקנות האלה, שינו את הרקע תכלית שינוי. רצח הרוזן 
ברנדוט החמיר את הרקע הזה, שנשתנה, ואנו עומדים בפני יוזמה שבאה מחוצה 

לנו ונתבעים לתגובה על היוזמה הזאת.
ובכן, שאלת קבלתנו לאומות המאוחדות עדיין קיימת ועומדת. היה שיקול 
רב בממשלה בשאלה הזאת. הממשלה החליטה שהבקשה הזאת תוגש והיא, על כל 
פנים, נתנה ייפוי כוח למשלחת שלנו במקום המעשה להגיש תוך בחירת הרגע 
המתאים ומתוך התייעצות נוספת עם כוחות ידידותיים לנו, את הבקשה הזאת. 
שני שלבים:  בהצלחה  דרוש שיעברו  המאוחדות  לאומות  קבלתנו  כידוע, לשם 
השלב הראשון הוא דיון והחלטה במועצת הביטחון ושם דרוש רוב של שבעה בעד 
קבלתנו בלי שאחת מחמשת המעצמות האדירות תצביע נגד. אם נניח, ששאלת 
קבלתנו נפרדת משאלת הדיון בדין וחשבון ]של ברנדוט[, אין כמעט סיכוי שנקבל 
רוב של שבעה. אומנם אין לחשוש שאחת המעצמות האדירות תצביע נגד, אם כי 

זה איננו לגמרי מן הנמנע. אך כמעט שאין סיכוי לרוב חיובי של שבעה.
על כל פנים, היה שיקול להגיש את הבקשה, שכן רק על ידי הגשת הבקשה 
אפשר להביא את יחסי הכוחות לידי מבחן ולברר את המצב לאמיתו. ברור הדבר, 
שאם לא נגיש בקשה ודאי שלא נתקבל, אך אם נגיש בקשה אולי נתקבל. שמא 
המסוימת  מהפגיעה  מתעלם  אני  אין  זה,  לעומת  שלילי.  מוודאי  עדיף  חיובי 
במעמדנו שתבוא כתוצאה מאי–קבלתנו לאו"ם לאחר שנגיש את הבקשה. אומנם 
אפשר לענות על זה, שלא נהיה יחידים בגורל זה. ישנן כמדומני כיום כתריסר 
אחד  על  התיישבו  והן  להן,  ניתן  ולא  האו"ם  להיכל  להיכנס  שביקשו  מדינות, 
הספסלים בפרוזדור להמתין בסבלנות או בקוצר רוח עד שיבוא יומן להיכנס. אך 
גם טענה זו תשובתה בצידה. המדינות הללו לא זכו להיכנס משום שאחת המדינות 
הגדולות השתמשה בזכות הווטו נגדן, בעוד שאם אנחנו לא ניכנס - יהיה זה 
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הראשון של הרוזן ברנדוט - חזרה לתוכנית כ"ט בנובמבר, אך לא בכיוון שלנו 
ובלי הסקת מסקנות מניסיון השנה הזאת.

לבסוף מדובר בו על ועדת פשרה, או ועדת פישור3 בין שני הצדדים, שניתנת לה 
סמכות לא רק לעשות מאמצים של קירוב שני הצדדים זה לזה, אלא גם סמכות של 
פיקוח על מפעלים שונים, על גבולות, על תחבורה, על כמה עניינים, והיא מופיעה 
וסמכות  שלטון  של  כנושא  גם  אלא  המאוחדות,  האומות  מטעם  כמתווך  רק  לא 

בינלאומיים, המוכרח להגביל במידה מסויימת את הריבונות הגמורה שלנו.
של  לפחות  או  אלה,  הצעות  של  יותר  מפורט  לניתוח  אגש  בטרם  וכך, 
דין  כנגד  מערכה  לקראת  הולכים  שאנו  ברור  להיות  צריך  שבהן,  העיקריות 
וחשבון זה - אנחנו הולכים להילחם בו, להשיג הכרעה נגדו ולא בעדו באומות 
המאוחדות. ופירוש הדבר, שאם בעצרת הקודמת הייתה משימת המשלחת שלנו 
רוב בעד תוכנית מסוימת, הרי בעצרת הזאת צריכה עיקר  יצירת  לידי  להביא 
משימתנו להיות למנוע יצירת רוב בעד תוכנית מסוימת. אם אנו מצליחים למנוע 
יצירת רוב בעד התוכנית הזאת, ממילא נשארת תוכנית כ"ט בנובמבר כתוכנית 
בעלת התוקף היחידה. אומנם, הניסיון לימדנו שהגשמת התוכנית ההיא תלויה 
אך ורק בכוחנו העצמי, ואין לנו לצפות לעזרה ממשית של האומות המאוחדות 
להגשמת התוכנית, אך אנחנו הצלחנו להגשים חלקים חשובים של התוכנית ההיא 
ההחלטה  ממסגרת  שלנו  ההגשמה  יכולת  חרגה  בחינות  מכמה  הממשי.  בכוחנו 
של כ"ט בנובמבר, אם כי מכמה בחינות אחרות לא לגמרי הדביקה את מסגרת 

ההחלטה ההיא. את זה אולי אבאר בהמשך הרצאתי.
הדין  קבלת  של  הזאה  העצה  את  לסכל  תהיה  אומר, שמשימתנו  שאני  בזה 
וחשבון של ברנדוט ברוב של שני שלישים, ולהשאיר ממילא את החלטת כ"ט 
בנובמבר כיסוד החוקי היחידי מבחינה בינלאומית להסדרת ענייני ארץ–ישראל - 
בזה אין אני בא להציע שעמדתנו לגבי החלטת כ"ט בנובמבר תהיה עמדה של 
ממנו,  לגרוע  שאין  רק  ולא  חלילה,  בו  לנגוע  שאין  שבקדושה,  דבר  הערצת 
פשוט,  הלא  המורכב,  ביחסנו  נימה.  כמלוא  חלילה  עליו  להוסיף  אין  גם  אלא 
להחלטת כ"ט בנובמבר נעמוד באמצע בין שתי קצוות: אין לגרוס את החלטות 
כ"ט בנובמבר כדבר–מה קבוע במסמרות, שאין לשנותו בשום פנים. והצעותיו 
של ברנדוט משנות שינויים מרחיקי לכת את ההחלטות האלה לכיוונים שונים: 
למדינה  מוסיף  הוא  גדול,  שטח  היהודית  מהמדינה  גורע  הוא  השטח  מבחינת 

הפיוס",  "ועדת  כונתה  מהרה  שעד  זו,  ועדה   .Palestine Conciliation Commission  3
הוקמה בדצמבר 1948 מכוח החלטת עצרת או"ם ונועדה לסייע לצדדים המעורבים בסכסוך 
ישראל-ערב ליישבו בדרכי שלום. הורכבה מנציגי ארה"ב, צרפת וטורקיה. התכנסה בלוזאן 
ב–1949 וזימנה לשם את נציגי ישראל והערבים, אך האחרונים סירבו להיוועד עם הישראלים 

ובכך דנו את הוועדה לעקרות. הוועדה לא פורקה מעולם, אך למעשה שבקה חיים.
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איננו גורסים את הזכות ההחלטית של הפרט. בשבילנו אין זו שאלה של פרט, 
אלא של כלל האומה - גם של ישראל וגם של העמים. אך לנקודה זאת עוד אחזור 
בשלום  להסתיים  צריכה  שהפוגה  ההנחה,  של  בצידה  יש  כך  יותר.  בפרוטרוט 
של קיימא, הנחה מסויגת שייתכן ששלום זה לא יושג במהרה. אומנם אז צריכה 
למונה  מקביל  הפוגה  המונח  אם  ההפוגה.  בעקבות  נשק  שביתת  לבוא  לפחות 
האנגלי truce, הרי המונח שביתת נשק מקביל למונח האנגלי armistice, ואז 
צריכה לבוא לשביתת הנשק ההנחה, שסימניה הם יצירת אזור מפורז רחב בין שתי 

החזיתות, אזור שיהיה נתון תחת פיקוח האו"ם.
הפירוש השלישי שבהצעה הזאת הוא בשבילנו נסיגה, פינוי חלק משטח שהוא 
שלנו או שנמצא בהחזקתנו, בעוד שבשביל הצבאות הערבים, שהם כולם צבאות 
פולשים, אין ויתור על שום דבר השייך להם או התפוס בידם. יתר על כן, יש כאן 
קביעת פיקוח בינלאומי על טריטוריה מסוימת בתוך הארץ, וזה פתח של אפשרות 

להרחבת שטח הפיקוח הבינלאומי, שיש בו מריח הנאמנות.
יסוד שני של תקופת שביתת  הנשק.  יסוד אחד של תקופת שביתת  קו  זהו 
בזה  שיש  להניח,  מותר  ופירוקם.  הצבאיים  הכוחות  סילוק  להיות  צריך  הנשק 
סילוק לגבי הצבאות האחרים ופירוק לגבי צבאותינו. אם מחסלים את הצבאות 
הערביים, אין מחסלים אותם על ידי כך, אלא מעבירים אותם למקומות אחרים. 
אפילו אם מכניסים אותם לארצותיהם, הם יכולים לחזור לגבולות הארץ ולפלוש 
החלשה  כוחנו  את  מחלישים  ישראל,  צבא  את  מפרקים  אם  ואילו  מצוא,  לעת 
ניצחת. אומנם לא ברור מהם אמצעי הביצוע העומדים לרשות האו"ם להגשמת 
סילוקים ופירוקים אלה במקרה שאחד הצדדים או שני הצדדים יתנגדו לכך, ויש 
להניח שדברים אלה נידונים להיות בלתי מוגשמים, והא ראיה, שמזכיר המדינה 
של אמריקה, מרשל, בפיסקה על ארץ–ישראל שבנאומו הראשון בעצרת האו"ם, 

דיבר בהכללה על פירוק, אך מבחינת הכיוון יש פתח לסכנות חמורות.
וזוהי  וחשבון,  בדין  ביותר  החמורה  אולי  והיא  לנקודה שלישית,  מגיע  אני 
הוצאת הנגב. המדובר על קביעת גבול דרומי למדינת ישראל בקו מג'דל-פלוג'ה.
שתי העיירות, או הכפרים הגדולים האלה, נשארים בתחום המדינה הערבית, הווי 
אומר, שהגבול עובר מצפון להם, קצת דרומית לקו נגבה-גת. וכל המרחב הגדול 
מדרום לקו יוצא מתחום שלטוננו ועובר למדינה הערבית. על משמעות הדבר הזה 

אתעכב לחוד, כי זה עניין המחייב בירור מיוחד.
להלן מדובר על משטר מסוים בנמל חיפה, שייגע גם בבתי הזיקוק וגם בנמל 
לוד - על נמל חופשי בחיפה ונמל אויר חופשי בלוד, על אפשרות של שימוש 
בנמלים אלה לארצות השכנות, ואולי לא רק לארצות השכנות. אחר כך באה 
קביעת עקרון משטר בינלאומי בירושלים. יש פה, כאילו, חזרה על הדין וחשבון 
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ירושלים בינלאומית תוך שיתוף שני הצדדים, היהודים והערבים, כפי שזה היה צפוי 
בהחלטה - אז היינו צריכים לחתום על התחייבות המכבדת את הגבולות שהוקצו לנו 
בהחלטת ה–29 בנובמבר ולא היינו מזלזלים בגבולות אלה. ואילו היה מישהו ]בתוכנו[ 
מנסה לזלזל בהתחייבות זו שלנו, אני מניח, שזה היה משמש נושא למאבק פנימי 
חמור מאוד, ואני מניח, שכוחות השלטון, הסדר, האחריות והנאמנות הבינלאומית 
במדינת ישראל היו גוברים על אלה, שהיו מבקשים למעול בנאמנות הבינלאומית.

אלא שהנחות אלו לא נתקיימו, ובכמה בחינות נתקיים ההיפך הגמור - המדינה 
החלוקה  אחדים:  ימים  לפני  מחברינו  אחד  דבריו של  על  אחזור  קמה.  לא  הערבית 
לא התגשמה. מה שהתגשם זהו דבר הקמת מדינת ישראל, וממילא לא קמה הברית 
והמדינה הערבית. כל תהליך ההגשמה לא בא בדרכי  ישראל  בין מדינת  הכלכלית 
שלום אלא תוך מלחמה משלושה עברים, רק משלושה עברים, כי מהעבר הרביעי ישנו 
הים - אילו היינו מכותרים מארבעת העברים ביבשה - הרי הייתה לנו ודאי מלחמה 

מארבעת עברינו. המדינה קמה תוך הדיפת מלחמה זו - על כל פנים, עד עכשיו.
תיקונים  להשיג  האפשרות  ואת  ההכרח  את  ההצדקה,  את  הוכיח  הניסיון 
הנימוקים  מן  נימוק  שום  בנובמבר.  כ"ט  של  מהגבולות  לגרוע  בלי  בתוכנית 
שהביאו לידי כלילת השטחים שנכללו בתחום מדינת ישראל לפי החלטת כ"ט 
בנובמבר, שום נימוק מנימוקים אלה לא נפסל על ידי הניסיון במשך הזמן הזה. לא 
נפסלו הנימוקים שהיו בעד כלילת הגליל המערבי, בעד כלילת העמק ]יזרעאל[ 
עם עמק בית–שאן, בעד כלילת עמק החוף והנגב - כל הנימוקים האלה עומדים 
בעינם. אלה, המציעים לקחת מאיתנו את הנגב, לא הביאו עד עתה שום נימוק 
רציני הסותר את הנימוקים שלנו. לעומת זה, נחלשו בהרבה הנימוקים שבכוחם, 
נניח, נשללה מאיתנו ירושלים, שבכוחם נשלל גשר יבשתי של ירושלים עם הגוף 
העיקרי של מדינת ישראל, שבכוחם נשלל מאיתנו הגליל ]המערבי[ - כוחם של 

נימוקים אלה פקע בהרבה, הם פקעו לחלוטין.
נוספו נימוקים חדשים לתביעת ירושלים יהודית, לתביעת גשר יבשתי בין 
לכלילת  נימוקים  נוספו  הים,  וחוף  ישראל, השפלה  ומדינת  היהודית  ירושלים 
הגליל כולו במדינת ישראל. למה נהא מתעלמים מנימוקים אלה ולמה נתעלם 

מהחלשת הנימוקים השליליים?
ואם הרקע הכללי של תביעתנו הוא תביעת כל ארץ–ישראל המערבית, הפשרה 
שהסכמנו לה לא יצאה לפועל שלא באשמתנו, אלא בגלל הניסיון להפוך הקערה 
על פיה. אנו עומדים בפני דיון בשאלה מחדש: מהו אפוא הטעם המוסרי, המדיני 

והמעשי שלא לעורר בהזדמנות זו תביעות, שאנו חושבים אותן להכרחיות?
ייתכן, שלא את כל התביעות אנו מצּווים להעמיד על סדר היום. אני סבור, 
שמצבנו בגליל כיום הוא כזה מבחינת שליטתנו שם, שלא מוכרחה לבוא דווקא 
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היהודית שטח מסוים קטן יותר. מבחינת מיבנה המשטר של הארץ הוא מבטל את 
הברית הכלכלית. אומנם הוא משאיר את שאלת גורלה המדיני של ארץ–ישראל 
הערבית פתוח, אך הוא ממליץ על סיפוח החלק הערבי לעבר–הירדן. על ידי כך 

מכניס הוא בתוכנית שינויים מופלגים מאוד - - - ]המקפים במקור[
אנו עומדים באמצע. לא שבחרנו לנו לעמוד באמצע אחרי שהתברר לנו שישנו 
מרחק כזה בין שתי הקצוות, ומוטב לנו לדרוך בשביל הזהב שביניהן. אנו קבענו, 
על כל פנים הולכים וקובעים - אחד משלבי הקביעה היא הישיבה הנוכחית - את 
דרכנו תוך שיקול האינטרס שלנו. לא שאנו מעלימים עין ומוציאים מן החשבון 
בלי  ותהיה  הייתה,  מהם  ואחד  אחד  היריבים, שלכל  הצדדים  של  עמדותיהם  את 
ספק, השפעה על גורלנו. אנו מביאים את זה בחשבון. אך לא זהו הגורם המכריע 
שלפיו אנו קובעים את דרכנו, אלא אנחנו שואלים את עצמנו מה הכרחי לנו ובמה 
אנחנו צודקים. יש ויכוח בציבור בשאלה הזאת בעיתונות ומעל במות - כוונתי 
לעיתונות ולבמות שלנו בתוך מדינת ישראל. בתוך הציבור היהודי נשמעה ביקורת 
שממשלת ישראל, על כל פנים משרד החוץ - במידה שהוא משמש שופר לממשלה 
כלפי חוץ - מסתבכים ועלולים להסתבך יותר ויותר בסתירה מסוכנת, מפני שהם 
אוחזים בשני ראשי החבל, הם אומרים: “אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך", הם אינם 
רוצים להיפרד מהחלטת כ"ט בנובמבר, בשבילם החלטת כ"ט בנובמבר היא מישען 
גדול מאוד, אך אינם מסתפקים בו והם דורשים כל מיני תוספות ופותחים כל מיני 

שאלות שנסגרו בתוך ההחלטה ההיא.
אני חלקי עם אלה, שלא גרסו שיש סתירה בין "בילטמור" ובין קבלת כ"ט 
כמדינה  כולה  המערבית  ארץ–ישראל  תביעת  בין  סתירה  הייתה  לא  בנובמבר.4 
התביעה  המערבית.  מארץ–ישראל  בחלק  מדינה  להקים  ההסכמה  ובין  יהודית 

הראשונה הייתה תביעה צודקת, והפשרה שבאה לבסוף הייתה פשרה מוצדקת.
הדברים לא באו כדבר והיפוכו, אלא כשלבים של הגשמה. דרשנו מה שהגיע 
לנו וקיבלנו מה שיכולנו להשיג, אך מתוך כך אין בעינינו החלטת כ"ט בנובמבר 
דבר–מה קבוע במסמרות, סגור ומסוגר, שבשום פנים אין להוסיף עליו. מעולם לא 

הכרזנו שזהו המקסימום שלנו. הכרזנו בהדגשה יתרה שזה המינימום שלנו.
היינו אומנם מוכנים לכך אילו התגשמה התוכנית על כל מה שהיה בה: אילו 
קמה המדינה הערבית בתוך החלק של ארץ–ישראל שהוקצב לה, אילו קמה המדינה 
קמה  אילו  הכלכלית,  הברית  בינינו  קמה  אילו  איתנו,  שלום  יחסי  תוך  הערבית 

"תוכנית בילטמור", שנתקבלה בכינוס הסתדרות ציוני אמריקה במלון "בילטמור", ניו–יורק,   4
מאי 1942, ביוזמת יו"ר הנה"ס ב"ג וח"ו, ונעשתה לתוכנית המדינית הרישמית של ההסתדרות 
הציונית העולמית, קראה להקמת מדינה יהודית שתשתרע על פני א"י כולה, וקבעה כי בתום 

מל"ע-2 "א"י תיכון כקהילייה יהודית המשולבת במחנה העולם הדמוקרטי החדש". 



 | 498499 | 27.9.1948	<	מועצת	המדינה	

שנית, פעל בלי ספק הלחץ לגבי השטח בקווים כלליים, לקבל את הדין של 
השליטה הצבאית הקיימת לא בכל מקום ומקום, ומתוך כך לוותר למדינה היהודית 
על הגליל. )מראה על המפה( הקו האדום שאנו רואים אותו על פני שטח הגליל הוא 
הקו הצבאי שלנו, קו החזית. עדיין ישנו שם כיס הנמצא בשליטה הערבית, בכיבושיו 
של כוחות קאוקג'י. לפי המצב עכשיו ברור, שגורלו של השטח הזה נגזר. אם הם 
כל אפשרות  אין  הזה,  הכיס  את  הסובבים  האזורים  מן  אותנו  לעקור  יצליחו  לא 
לאחד את הכיס הזה עם השטח העיקרי של המדינה הערבית המיועדת, והגבול רחוק 
מאוד משני הצדדים, מנקודת ההצטלבות שבתוכנית העצרת.6 בשביל להגיע לאחת 
מנקודות ההצטלבות הללו, צריך יהיה לפנות שטח גדול מאוד מן הצבא שלנו - מה 
שאין להניח שייעשה ברצון, ואז צריך יהיה לשלוח הנה צבא בינלאומי, שגם זה 
מחוץ לגדר המציאות. לכן אין תקומה לכיס הזה. ואם יתחדשו הקרבות, ואם יש 
זה חיסול הכיס הזה. ואם גם לא יתחדשו הקרבות ואם נשב  דבר–מה בטוח, הרי 
במשא ומתן, ואם רק להניח כהנחה שאין לערער עליה, שהיהודים לא יוותרו על 

מה שכבשו כאן - מוכרח יהיה הצד שכנגד לוותר על המובלעת הזאת.7
אומנם, להלכה, אפשרי הוא סיפוח הכיס הזה ללבנון. ללבנון ולא לסוריה. אין 
כל מגע בין השטח הזה ובין סוריה. הוא כולו משיק עם הלבנון. אבל שאלה גדולה 
היא, אם הלבנון תשמח למתנה הזאת או אפילו אם תסכים לה, כי כל השטח הזה 
מאוכלס מוסלמים וסיפוחו ללבנון מן ההכרח שישנה את מאזן הכוחות שם, שהוא 
אני  בלבנון.  מוסלמית  אוכלוסייה  של  הכרעה  וייצור  מאוד,  רופף  כוחות  מאזן 
מביא את השיקול הזה מלבד שיקולים חמורים בהרבה מבחינה זו. כי זהו שידוד 

מערכות גדול הרבה יותר, וספק אם נסבול את זה בלי פיצויים מרחיקי לכת.
לגבי הדברים האלה - זוהי קבלת הדין: "אתם הנכם מדינת ישראל ואנחנו 
נכיר בכם בבוא מועד ותקבלו את הגליל. תמורת זה עליכם לוותר על כל הנגב. 

והנגב צריך להיות מסופח לעבר–הירדן".
ברור, שלא מרצון להעניק לעולם הערבי מדבר נוסף על המדבריות הרבים 
שהוא משופע בהם, באה ההצעה הזאת לקחת את הנגב על חלקו המדברי ממדינת 
ישראל ולהגיש אותו במתנה דווקא לעבר–הירדן. זהו חלק מן התוכנית השלמה. 
ליבה,  מישאלת  ומילוי  ישראל  במדינת  הודיה  של  הזה  המחיר  תשלום  ידי  על 
אפשר לומר ההיסטורית, לשלוט על הגליל כולו, ראו כאן את האפשרות, גם כן 
ההיסטורית, לסדר את ענייני העולם המערבי בחלק זה של תבל על ידי התקשרות 
עם מדינה, שיש להניח שיותר מכל מדינה אחרת תהיה נזקקת עוד שנים רבות, 

נקודת ההצטלבות המשותפת בין שטח המדינה היהודית המערבי )אזור החוף( והמזרחי )אזור   6
העמקים(, ובין שטח המדינה הערבית בשומרון ובגליל, נקבעה במרחק–מה ממערב לעפולה.

כיס הגליל המרכזי נכבש בידי צה"ל ב"מיבצע חירם", שנפתח במוצאי 28.10.1948.  7
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תביעה לגליל. עצם היותנו שם ואי–נכונותנו להסתלק מאותם השטחים שבידינו, 
מחזקת את תביעתנו על הגליל, שפירושה תביעה של השטח הזה למעשה.

אינני חושב, שאנו ניכנס כאן בבירור שאלות תכסיסיות - מתי לדרוש זאת 
משהו  נדרוש  אם   - תביעותינו  את  להעמיד  סדר  ובאיזה  לדרוש  הדגשה  ובאיזו 

במפורש או רק ברמז, לפי מהותם של הדברים או לפי איזה צד פורמלי ותכסיסי.
תביעתנו לתיקונים בהחלטת כ"ט בנובמבר שלושה יסודות לה: קודם כל - 
של  השוואה  בשום  עומד  שאינו  דבר  שנית,  אליה.  והגשר  ירושלים  ירושלים, 

חשיבות, אך בכל זאת יש לו ערך חיוני - יפו. ושלישית - הגליל כולו.
זו הייתה עוד לפני הופעת הדין וחשבון  הממשלה החליטה - אומנם החלטה 
של ברנדוט. אמסור במידת הדיוק המקסימלי את תוכן ההחלטה של הממשלה, אם 
כי אינני מתחייב לצטט אותה מילה במילה: לא לעורר את שאלת הגבולות, ואם 
תתעורר השאלה, עמדתנו היא שאנו עומדים על כל השטח של כ"ט בנובמבר, אך 
דורשים בו תיקונים. ואם נצטרך לפרש את התיקונים - נפרש אותם. לגבי ירושלים 

הייתה החלטה מסוימת שחייבה לפרש את עמדתנו, ועוד אעמוד על זה.
עמדה זו, אין כל ספק שהיא מביאה אותנו לידי התנגשות עם מדינות המערב 
על  נוותר  אם  הגליל  את  לנו  לתת  מוכנות  הן  באשר  קבעו,  העמדה שהן  לפי 
זוהי עמדתן לפי פתח הדברים. אנו לא נסכים להסתלק  הנגב - על כל פנים, 
אנו  הנגב.  על  לוותר  בלי  כמובן  וזה  בידינו,  שהוא  הגליל  של  החלק  מאותו 

מתנגשים איתן בשאלת ירושלים, ומתנגשים איתן בדרך לירושלים.
להתעלם  ואין  בריה"מ,  עם  גם  התנגשות  לידי  להגיע  עלולים  זה,  לעומת 
מהתנגשות זו. אנו נעשה מאמצים גדולים לשמור על ההבנה איתה. היא נשמרה 
עד היום לגבי כל השאלות העיקריות במהלך ההכרעה בשאלת ארץ–ישראל בארגון 
ובין אם  הביטחון  במועצת  בין אם  היה בעצרת,  זה  אם  בין  האומות המאוחדות, 

במועצת הנאמנות. אך אין להתעלם מכך, שגישותינו אינן עולות דווקא בד בבד.5
את הדין והחשבון של ברנדוט יש לראות כתוכנית שיש בה שלמות ידועה. 
שלגבי  ספק,  כל  אין  ישראל.  מדינת  לגבי  הדין  קבלת  הוא  שבה  האחד  היסוד 
פעל  המעצמות,  שתי  של  מוסכמת  לתוכנית  משותף  כיסוד  הזה  היסוד  קבלת 
לחץ אמריקני כלפי אנגליה לשכנע את בווין ואת אנשי הכת שלו במשרד החוץ, 
ואת ראשי השירותים הצבאיים, שמלחמתם במדינת ישראל היא לשווא- שגם 
מלחמתם לצמצם ולקצץ את מדינת ישראל עד שתיהפך לדבר–מה מיקרוסקופי גם 
זה לשווא - שיש לקבל את הדין שהמדינה קיימת והיא צריכה להיות בעלת כושר 
קיום, ויש גם להסכים מראש בתהליך מסוים להכיר בה, ולהכיר הכרה מלאה, לא 

רק "דה פקטו" אלא גם "דה יורה", ולקבל אותה לאומות המאוחדות.

בריה"מ דבקה עקרונית בהחלטת 29 בנובמבר במלואה.   5
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השטח, אתם תוקעים טריז בעולם הערבי, טריז בין עבר–הירדן ובין מצרים, וזה 
לא מוצדק. ליבנו איננו שלם עם זה. הדבר הזה בא בניגוד לנו". והנימה הזאת 

מצד ממשלת ארה"ב הלכה וחזרה במשך כל החודשים האלה.
לפני זמן קצר, לפני פרסום הדין וחשבון ]של ברנדוט[, פנתה אלינו ממשלת 
ארה"ב ושאלה אותנו אם אנו מוכנים לחשוב על החלפת חלק גדול מהשטח המדברי 
של הנגב - זאת הייתה ההגדרה: “חלק גדול מהשטח המדברי של הנגב" - תמורת 
החלק הפורה של הגליל המערבי הנמצא בידינו, ועל זה ענינו בשלילה. אמרנו: "מה 
שנמצא בידינו נמצא בידינו, אך אין כל הצדקה שנקריב את המדבר הזה, שבשבילנו 

איננו מדבר ובשביל אחרים שיקבלו אותו יישאר מדבר לנצח נצחים". 
הנוסחה של ברנדוט היא הרבה יותר מרחיקה. יש כאן הסתמכות בלתי מפורשת 
הזה,  היא, שהקו  וגם הסתמכות מטעה, בלתי אמיתית, על המצב הצבאי. האמת 
מג'דל-פלוג'ה, הוא כיום קו החזית, והמצרים, הכוחות המצריים, שולטים למעשה 
בקו הזה. אומנם אנו נמצאים לא רק מצפון להם, אלא גם מדרום להם. יתר על כן, 
כשם שהם חוצים פה אותנו, כך אנחנו חוצים את הקו הזה. הם אינם חוצים אותנו 
בשלמות, ואנו איננו חוצים אותם בשלמות.9 רק ההפוגה יכלה להקפיא את המצב 
המסוכסך הזה של החזיתות בנקודה זאת. כשם שאי–אפשר לומר, שהקו המצרי הזה 
חוצה את עמק החוף לשתיים, כך אי–אפשר לומר, שהקו הזה שלנו חוצה את עמק 
השפלה לשתיים. אך מטרת הכיבוש הזה שלהם, תפיסת הקו ]מג'דל-פלוג'ה-בית 
ברנדוט  והמסקנה של  כולו.  הנגב  לנתק את  היא באה   - ברורה  הייתה  גוברין[, 
כאילו מקבלת את המשימה הזאת כמשימה שהצליחה ונתבצעה, שהנגב כולו נותק. 
ברנדוט מקבל כעובדה את שליטתה הצבאית של מצרים בנגב, אך עובדה היא, 
שמדרום לקו הזה משתרע מרחב שהוא כמעט, או בחלקו הגדול, נקי לגמרי מכוחות 
מצריים, אומנם איננו נקי מערבים, ויש ערבים המסתובבים שם, ויש ערבים ידידים, 
וערבים אויבים - מדרום לקו הזה ישנן 26 נקודות יישוב עבריות, מהן 24 קיימות 
ועומדות והן כולן עכשיו בסיסים צבאיים, נוסף על כך שתי נקודות שנוטשו על 
ידינו,10 אך זאת היא אדמה שלנו. ויש פה עוד שטחי אדמה שלא התאחזנו בהם. מהן 

הנקודות האלה בשבילנו - על זה לא אומר אף מילה.
אם תמורת זאת הם מציעים לנו את כל הגליל, הווי אומר, שהם מוסיפים מיליון 
ורבע דונם על שטח המדינה היהודית, שלפי כ"ט בנובמבר. אם תעקבו אחרי הקו 
הכחול, זהו הגבול לפי כ"ט בנובמבר, ואם תתחילו מהנקודה פלוג'ה - ובמסקנות 
ברנדוט נאמר, שיש לעשות את הטריטוריות עד כמה שאפשר רצופות - הרי הוא 

הקו המצרי מג'דל-פלוג'ה נחצה בלילות ע"י שיירות רגלי ישראליות, שחמקו בין המשלטים   9
המצריים.

כפר דרום ויד מרדכי.  10
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אם לא דורות, לתמיכה חיצונית, באשר אחרת לא תהיה לה כל תקומה, מפני 
שהיא נחשלת מאוד ומפגרת מאוד, כי מרבית שטחה הוא מדבר - וכאן אפשר 
להוסיף לה עוד מדבר. אלא שאפשר להשתמש ב"משולש" הזה לבסיסים.8 זה גם 
נותן מוצא לים סוף, שאין לזלזל בו. השטח הזה כולו מותאם למחנות, לשדות 
אמצעי  בשרשרת  מקומו  את  לתפוס  יוכל  ואז  וכולי,  אימונים  ומרכזי  תעופה 
הביטחון שבמזרח התיכון, על ידי כך נוצר בסיס לשליטה מסוימת על ידי מדינה 
בעלת ברית, על ידי זיכיונות ממנה בתוקף חוזה, כמובן, לבסיס צבאי. ואז באה 
התוספת: ירושלים בינלאומית - בכל הסדר בינלאומי ההכרעה ביחס אליה ברורה 
כיום, בהרכב הנוכחי של האו"ם - וזכויות מסוימות, מנוסחות באופן מעורפל, 
של נמל חופשי בחיפה. אין לדעת מה מסתתר תחת הנוסח הזה. אך משהו מסתתר 

תחתיו. זאת אומרת, פריׂשת השפעה מסוימת על מדינת ישראל.
אנחנו נתנגד לזה. נתנגד לזה לא מפני שאנו מזדהים בריב הגדול בין איתני 
עולם עם צד אחד כנגד צד אחר. אנחנו נתנגד לזה מפני שיש בזה פגיעות חמורות 

בעתידנו מבחינת השטח, ואולי גם מבחינת הריבונות.
הוא  המערבית  ישראל  ארץ  של  שטחה  השטח.  עניין  את  נבדוק  כל,  קודם 
ומובלעת  מדינות  הארץ לשתי  חילק את  אונסקו"פ  הדוח של  דונם.  מיליון   26
היהודית  למדינה  דונם  מיליון   16 הייתה:  החלוקה  ירושלים.  של   קטנה 
ו–10 מיליון דונם למדינה הערבית. בעצרת של השנה שעברה, בוועדות שלה, 
היה דין ודברים רב בשאלת ההסדר הטריטוריאלי הזה ונעשה ניסיון נמרץ, בייחוד 
את  וגם  אנגליה  של  שליחותה  את  עשתה  זה  שבעניין   - ארה"ב  משלחת  מצד 
שליחותה של ארה"ב מבחינת ה"סטייט דפרטמנט" שלה - להקטין הקטנה ניכרת 
את שטח המדינה היהודית לטובת המדינה הערבית. המישאלה העיקרית הייתה 
לתת למדינה היהודית את מיעוט השטח, ורק אחר כך הסכימו לעיין במקצת את 
כפות המאזניים, ולאחר מאבק ממושך ומר מאוד, ולאחר שלא הצליחו לקרוע 
מאיתנו את מרבית הנגב, היינו אנחנו, לעומת זה, מוכרחים לוותר משהו והשגנו 
ובעוד  המערבי  בגליל  וגם  המזרחי  בגליל  אחרים:  במקומות  פיצויים  זה  בעד 
כמה מקומות - ויצא שחלה הקטנת נטו של שטח המדינה היהודית והגדלת נטו 
יצאנו  אומרת,  זאת  דונם.  מיליון  בשני  אחת  כל   - הערבית  המדינה  של שטח 
מהעצרת, בהחלטת כ"ט בנובמבר, כששטח המדינה היהודית הוא 14 מיליון דונם 

ושטח המדינה הערבית 12 מיליון דונם.
ושם  דפרטמנט",  ב"סטייט  בוושינגטון,  הייתי  ההחלטה  קבלת  יום  למחרת 
הוגד לי באופן מפורש ביותר: "אין אנו משלימים עם זה. אנו חושבים, שזה לא 
צודק, שזה לא נכון. אתם לא תוכלו לנצל את כל השטח, לא תוכלו להגן על כל 

המשולש שבסיסו קו מג'דל-חברון-עין גדי, וקודקודו אּום-ַרְשַרש )אילת(.  8
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לעומת זה, יש לברר את שאלת הגליל. בגליל המצב הוא כזה. אם תתבוננו - 
מראה על מפה המציינת קו הגבולות לפי הצעת האומות המאוחדות ולפי עמדתנו 
הממשית כיום - תראו שהקו האדום והקו הכחול חותכים זה את זה. פירוש הדבר, 
זוהי  הכחול  הגבול  לנו.  המיועד  השטח  בכל  זו  בפינה  מחזיקים  איננו  שאנחנו 

החזית שלנו, הקו האדום זהו הגבול לפי החלטות כ"ט בנובמבר.
אפשר לומר בערך, שאותו התיקון שהשגנו במאמצים פוליטיים בלייק סכסס 
על ידי תוספת שרשרת הרים ממערב לעמק החולה,11 או הרחבת שרשרת ההרים 
להגנה על עמק החולה, ואת זה השגנו בנימוק שאי–אפשר להשאיר עמק זה בלי 
מגן - את ההישג הפוליטי הזה לא הצלחנו לממש מימוש צבאי. זוהי האמת. אני 
זוכר בימים שנלחמנו על הרים אלה, הר אחרי הר ובקעה אחרי בקעה, ושאלנו את 

עצמנו: הנוכל לממש זאת מימוש מעשי? חששות אלה נתקיימו בפינה זו.
הרבה  הרריים,  בחלקם  הגליל, שהם  אחרים של  חלקים  כבשנו  זה,  לעומת 
יותר ממה שהיה כלול במדינה היהודית. אמנם לא הפסדנו פה, אלא שזה הוציא 
מחזיקים  אנו  הגליל  של  אחרים  שבחלקים  בשעה  דונם   225,000 משליטתנו 
ב–625,000 דונם - נוסף על הטריטוריה שהייתה לנו לפי החלטת או"ם - ויש 
לנו רווח נקי של 400,000 דונם. אומנם נשאר פה כיס, שהוא 725,000 דונם, 

ומזה 500,000 מתוך המדינה הערבית.12
מאוכלס  הוא  אלא  ריק  רק שאינו  ולא  ריק,  אינו  הזה  אין לשכוח, שהכיס 
עכשיו כפליים. אוכלוסייתו הרגילה של הכיס היא בערך 30,000 ערבים וכיום יש 
בו, לפי ההערכות שלנו, לפי אומדנות שונות, 60,000 ערבים - 30,000 הנוספים 

הם הערבים שנטשו את השטחים שמסביב.
זו - שהרוב הגדול של הערבים הכפריים  בדרך כלל, עלינו לדעת תופעה 
כמה  עד  הלכו  לא  הם  נדוד.  הרחיקו  לא  ישראל,  בשטח  כפריהם  את  שנטשו 
שאפשר רחוק יותר, אלא בדרך כלל השתדלו ללכת קרוב יותר עד כמה שאפשר, 

ולהישאר בנקודה הראשונה שיכלו להחזיק בה מעמד בקירבת הכפרים שלהם.
לפי האומדנות שלנו, ואם נקבל את הסטטיסטיקה של ממשלת המנדט כנכונה, 
נטשו 460,000 ערבים את השטחים המוחזקים בידינו. הבדיקות שלנו אינן מוכיחות, 
אינן מאמתות, את הגירסה הרווחת אצלנו ברחוב, שהבריחה הערבית הוכיחה את 
אפסות הסטטיסטיקה של הממשלה הבריטית. הנחה זו אינה מתאמתת. מתאמתת 
ההנחה, שהסטטיסטיקה הממשלתית שלהם היא בערך נכונה. יש מניחים, שיש 
בה הפרזה של 10% בערך. אני אומר זאת לא בשמי, אלא בשם מומחים שטיפלו 

תוספת לשטח הגליל המזרחי הכלול במדינה היהודית לפי החלטת כ"ט בנובמבר )הערת מ"ש   11
בספרו בשער האומות(.

שהיתה אמורה לקום לפי החלטת כ"ט בנובמבר.  12
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מותח את הגבול מפלוג'ה בקו ישר לרמלה ומרמלה על פני לוד עד הנקודה הזאת 
)מראה על המפה(. ומכאן זה מתמזג עם הגבול לפי כ"ט בנובמבר. הוא מיישר את 
הגבול הזה פה, וייתכן שכתוצאה מן היישור הזה יש הוספת שטח למדינה היהודית. 
ייתכן שזה מכניס למדינה היהודית את גת ואת כפר מנחם, וכך יש תוספת של 
רבע מיליון או מאתיים אלף דונם למדינה. זוהי הנחה, אך לא דבר בטוח. השטח 
שהם נותנים לערבים הוא כ–13.5 מליון, אך 2.75 מזה נמצאים ממילא בתחום 
המדינה הערבית, וכך יוצא שההפחתה נטו בתחום המדינה היא 10 מיליון. הווי 
אומר, שהוא גורע מהמדינה היהודית יותר מ–9 מיליון דונם. זאת אומרת, ששטח 

המדינה היהודית יורד מ–14 מיליון ל–5 מיליון דונם - הפחתה ב–9 מיליון.
ברור, שכשמשווים מספרים יש להשוות לא רק את הכמות, צריך להשוות גם 
את האיכות - לא רק את השטח, אלא גם את המשקל. לא הרי דונם בנגב כהרי 
דונם בגליל. ולא עוד, אלא לא הרי 10 דונם בנגב כהרי דונם אחד בגליל. אף 
על פי כן, ישנה חשיבות מכרעת גם לשטח. קודם כל, זה כולל את אותו השטח 
בנגב שהוא לכל הדעות אזור התיישבות, ובמידה שהמים ירבו בתוכו יכול הוא 
יש  שנית,  ההתיישבותי.  המרחב  בעצם  וזהו  ויותר,  יותר  צפוף  לאזור  להיהפך 
ויש  גישה לים המלח,  זהו השטח המאפשר  פה אפשרויות מינרליות. שלישית, 
לנו כיום נקודה בים המלח - סדום, שהיא בידינו. תוכנית החלוקה של נובמבר 
ניתקה אותנו מצפון ים המלח, אך ריתקה אותנו לדרום ים המלח, ועל ידי כך 
והיא  ערבי,  לים  כולו  שייהפך  המלח,  ים  עם  קשר  כל  לגמרי  מאבדים  אנחנו 
גוזלת מאיתנו את המישען שכבשנו לנו, אומנם לא במאבק הצבאי, אלא במאבק 
המדיני, במפרץ אילת, עם כל הסיכונים הכרוכים בו לעתיד לבוא, שאין לשער 
כך  ובין  כך  בין  שכיום  הגליל,  את  מקבלים  אנו  זה  תמורת  כיום.  כלל  אותם 
בידינו הוא ברובו הגדול. הכיס הזה בין כך ובין כך אין לו תקומה. אנו מקבלים 
פה הבטחה של בסיסים בריטיים, שלא יהיו גורם מסייע לתגבורת העצמאות של 
מדינת ישראל. ואני מניח, שגם מצרים איננה רוצה בנוי הזה של בסיסים בריטיים 

על גבולות הגברת העצמאות שלה.
כפי שאני גורס את החלטת הממשלה, העומדת על גבולות ההחלטה של כ"ט 
בנובמבר ומתנגדת לחילופי הגליל בנגב, אנו מצּווים בעניין זה על מערכה קשה 
עד הסוף. אנו מצּווים שלא להסכים בשום פנים לוויתור בעניין זה. אם תיפול 
של  במקרה  שלנו  הנוהג  קו  מהו  מחדש  להתייעץ  נצטרך  תמיד  נגדנו,  הכרעה 
הכרעה נגדנו. ידנו לא תהיה בהסכמה להכרעה נגדנו בשאלת חליפין של הגליל 
בנגב, אנו נעשה את הכול לסכל הכרעה זו. זו תהיה עמידה לא קלה. אני מכיר 
את הכוחות המצטרפים היום לעמדה מגובשת זו, ואני סבור שאנו ניתן דין חמור 

לפני ההיסטוריה אם לא נעמוד במערכה זו עד תום.
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מחדש בידי האיסלאם - נניח שכל זה אינו משפיע ואנחנו עומדים בפני הברירה: 
או שירושלים תהיה כולה בינלאומית, או אם לא תהיה בינלאומית, נהיה מוכרחים 
להתפשר עם מסירת חלק מירושלים החדשה לשלטון ערבי. הרי השאלה היא מהו 
הרע במיעוטו? האם הרע במיעוטו הוא משטר בינלאומי, זאת אומרת, האם אנו 
צריכים לומר: מוטב שכל ירושלים תהיה תחת משטר בינלאומי? מוטב לנו לוותר 
לגמרי על כלילת ירושלים במדינה היהודית, ובלבד ששום חלק מירושלים, ויהיה 
של  קטן  חלק  הוא  במיעוטו  שהרע  או  ערבי?  לשלטון  ייפול  לא  ביחס,  קטן  גם 
ירושלים החדשה תחת שלטון ערבי, כדי שכל ירושלים לא תהיה בינלאומית, וכדי 
שתהא למדינה היהודית אחיזה בירושלים, כדי שחלק של ירושלים העתיקה יהא 
כלול במדינה היהודית, מוטב לנו להסכים שחלק מירושלים החדשה יהיה בשלטון 

ערבי? אני אומר, שהממשלה התלבטה לא מעט וישבה לא מעט על מדוכה זו.
הממשלה גם שמעה בעניין זה משלחת של יהודי ירושלים, שהופיעה לפניה.13 
אומנם המשלחת הייתה מורכבת מראשי מוסדות שונים, אך הם גם אנשים השייכים 
לחוגים שונים, לחלקים שונים ביישוב וביישוב ירושלים. הממשלה התרשמה מאוד 
היו בממשלה  דבריה.  נאמרו  בהם  והרגש  התוקף  מן  זו,  מאחדותה של משלחת 

חברים שהחזיקו מלכתחילה בעניין זה בדעה מסוימת. לבסוף נתקבלה דעה זו.
בידי  כולה  תהיה  שירושלים  פליגי,14 שמוטב  לא  עלמא  כולי  ואומר:  חוזר  אני 
יהודים ולא בידי משטר בינלאומי. כולי עלמא לא פליגי, שמוטב שלא תהיה כל דריסת 
ירושלים כולה לשלטון  נוכל להשיג את  בירושלים. אך אם לא  רגל לשלטון ערבי 

יהודי, מתעוררת השאלה הנוקבת, מהו הרע במיעוטו? - - - ]המקפים במקור[
אני רוצה להוסיף הנחות אחדות. סבורני, שבהצגת עניין ירושלים אין להפריד 
עכשיו בין עניין ירושלים ובין עניין המסדרון. יש לעמוד על שני הדברים בהדגשה 

אחת ויש להציגם כתביעה אחת, כשני דברים שאין להפריד ביניהם.
שנית, בארגומנטציה בעניין זה צריך להיזהר, לדעתי, מלנצל יותר מדי את 
העובדה של חוסר ממשות לכאורה שבתביעת ירושלים בינלאומית. חוסר הממשות 
יותר  מלהיאחז  להיזהר  יש  בינלאומי.  צבא  לשם  לשלוח  הנכונות  מחוסר  נובע 
היינו  יותר לומר: "אנחנו אולי  נוח  בוויכוח עם אומות העולם  זו.  מדי בהנחה 
'הלא אין  מוכנים לדבר על משטר בינלאומי, אבל אתם אינכם מוכנים לומר: 
צבא בינלאומי ולא יהיה, וזה לא ייתכן בלי צבא', כפי שמוכיח הניסיון". לפי 
דעתי, זוהי דרך מסוכנת. ומה אם יהיה צבא? אם לא יהיה צבא, תהיה משטרה 

משלחת, שחבריה היו המושל הצבאי דב יוסף, ראש העירייה דניאל אוסטר, יו"ר ועד הקהילה   13
חיים סלומון, אברהם אלמליח, פייבל מלצר וראובן שרייבמן )שרי(, השתתפה בדיון בשאלת 

ירושלים שקיימה הממשלה הזמנית ב–26.9.1948.
ארמית: איש אינו חולק על כך.  14
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בעניין זה ואין האחריות לנכונות המספרים עלי, אם כי עלי להשתמש בחומר 
הגזמה  בה  שיש  נניח,  אם  נכונות.  להניח שהערכותיהם  ועלי  לי  מגישים  שהם 
מן  נפש.   420,000 הוא  ישראל  מדינת  את  שנטשו  הערבים  מספר  הרי  ב–10%, 
המספר הזה נשאר הרוב הגדול בתחומי ארץ–ישראל. 135,000 בערך נדדו לארצות 
מתוך  והרוב  הכפריים,  מאחוז  בהרבה  גבוה  בתוכם  העירוניים  ואחוז  השכנות, 
של  ורובם  בארץ–ישראל  נשארו  כ–285,000  בעבר–הירדן,  נשאר  שוב   135,000

אלה בקרבת כפריהם, עד כמה שזה ניתן להם.
התמונה בגליל היא שפה ישנה הכפלת האוכלוסייה בתוך הכיס. אם נוסיף 
15,000 ערבים בערך, שנשארו בחלקי הגליל שאנחנו מחזיקים בהם, ואם יהיה 
והאוכלוסייה  למקומותיה  הערבית  האוכלוסייה  תתפזר   - זה  יסוד  על  שלום 

הערבית בגליל תישאר כמעט כמות שהיא.
לדעתי, הציעו לנו, או מציעים לנו את הגליל כפיצוי בעד הנגב, לפי שהם 
מבינים שהגליל הוא בין כך ובין כך שלנו, או עשוי להיות שלנו. זאת אומרת, 
שאנחנו איננו קונים פה ]בגליל[ איזה דבר שכדאי לנו לשלם בעדו, או על כל 
פנים לשלם מחיר כה יקר כמו כל הנגב כולו, או אפילו אם השאלה תהיה רק 
נכנסים עכשיו  פנים, כשאנחנו  כל  העיקרי שלו. על  או החלק  הנגב  רובו של 
ניתן להם  למערכה, אל נקל עליהם את הגזילה הזאת, את הקריעה הזאת. אל 
להרוויח במיקח וממכר זה על ידי הדגשת עניין הגליל. אני סבור, שהתכסיס שלנו 
צריך להיות לנהוג לגבי הגליל כדבר שהוא ממילא שלנו, שהרי אנחנו מחזיקים 
בו, והמערכה על הנגב צריכה להיות כעל שטח שהוא שלנו לפי החלטת כ"ט 

בנובמבר, ושהם מתנכלים לקחת אותו מידינו.
עניין  את  ראשונה  כתביעה  הזכרתי  שלנו,  התביעות  שלוש  את  כשהזכרתי 
ירושלים. לפי סדר הדברים שבדין וחשבון של הרוזן ברנדוט, אני מגיע עכשיו 

לעניין ירושלים. כאן מוכרחה להיות מערכה גדולה.
הממשלה החליטה לתבוע את ירושלים החדשה כחלק בלתי נפרד של המדינה 
היהודית וכן לתבוע את המסדרון לירושלים, את המסדרון שאנחנו מחזיקים בו 
ממש, כחלק המדינה היהודית. הממשלה החליטה שיש להסכים לכך, בייחוד אם 
העיר  הישנה,  העתיקה,  שירושלים  תביעה,  תהיה  שוודאי  כשם  תביעה,  תהיה 
מעט  לא  התלבטה  הממשלה  בינלאומי.  למשטר  נתונה  תהיה  החומות,  שבתוך 

בשאלה מהו הרע במיעוטו לגבי ירושלים החדשה.
נניח, שהתביעה שלנו לכלילת ירושלים החדשה בתחום המדינה היהודית אינה 
מתקבלת. נניח, שאנו נתקלים בהתנגדות נמרצת ובלתי מתפשרת וכל הלקח של 
החודשים שעברו - בגידת העולם הנוצרי בירושלים שלו, העובדה שרק בכוחותינו 
הצלנו את עבריותה של ירושלים - והצלנו גם את נוצריותה של ירושלים מנפילה 
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מסמרות. אינני יודע אם יש בזה פתח, אך נחוץ לשקול את הדבר.
יש עוד שאלת חיפה, וכולי. דובר על נמל חופשי. אינני יודע אם עניין הנמל 
החופשי הוא דבר ברור ומסוים לגמרי. יש כל מיני נמלים חופשיים בעולם. עמדת 
הממשלה היא בדרך כלל להיות נגד נמל חופשי, להיות נגד כל דבר שיש בו הגבלה 
מוחלטת של ריבונות אפילו לגבי איזה פרט שהוא. אך הארצות השכנות יש להן 
צרכים חיוניים לגבי נמל זה - אנו מוכנים לשבת איתן ולראות איך אפשר להבטיח 
שיבואו על סיפוקן. אפשר ליצור אזור חופשי בנמל, ואפשר ליצור כמה אזורים 
חופשיים. זה יהיה תלוי ביחסים בינינו ובין מדינות אלה. זה יהיה נשען על הדדיות, 
על היענותן–הן לצרכים שלנו. זה ייעשה על ידי מדינה יהודית ריבונית העושה בתוך 
שלה, שמתוך היענות לתביעות של שכנותיה קובעת סידורים ידועים, אך לא שהיא 
מקבלת מראש את הדין שיש איזו הגבלה חוקתית המוטלת עליה מלמעלה. והוא 

הדין לגבי בתי הזיקוק. הוא הדין לגבי שדה התעופה בלוד.
בלי  שתעמודנה  השאלות  כאחת  בה  לגעת  רוצה  שאני  אחרונה  ושאלה 
זו, היא שאלת הפליטים הערבים. את הרקע המספרי  ספק לדיון קשה בעצרת 
והגיאוגרפי של השאלה הזאת כבר ציינתי במספרים ובעובדות שנתתי, אך ישנה 

כאן השאלה המדינית.
לפרט  מוחלטת  זכות  ברנדוט[  ]של  וחשבון  הדין  קובע  אמרתי,  שכבר  כפי 
אנושית כללית,  כל כך מתקבל על הדעת מבחינה  נוח, לא  כך  כל  לחזור. לא 
לעמוד נגד דבר שהוא אלמנטרי כל כך, דבר אנושי פשוט: אדם נעקר ממקומו 
בכוח הזרוע, בזדון, שלא באשמתו, והוא רוצה לשוב למקומו. בטוחני, שכל עם 

ועם עמד בפני שאלות אלה.
אחרי  בה  שהשתתפתי  הבינלאומית,  הסוציאליסטית  שבוועידה  זוכר,  אני 
המלחמה,17 עמד סוציאליסט צ'כי, לא קומוניסט, והצדיק את עקירת הסודטים - 
דיבר דברים כדרבנות שסתמו את כל הויכוח: “זוהי שאלת קיום של עם - אמר - 
והניסיון הוכיח שאין לנו קיום כל זמן שהם יהיו פה, ולכן מוכרחים הם להיעקר, 
ואין פה שאלה אם נלחמו בנו או לא, אם היו נאמנים לנו או לא - הם משמשים 
פתח סכנה בשבילנו ואת פתח הסכנה צריך לסגור אחת ולתמיד, אחרת אין קיום 
לעמנו. השאלה היא זכות קיומו של העם הזה - אם זכאי הוא להתקיים או לא. 
היה  זה  אין ברירה".  מזה מסקנות, מסקנות קשות, אך  יש  הרי  הוא,  זכאי  אם 
לא בפני גלריה של פומבי, אלא בישיבה סגורה שהשתתפו בה שלושים וחמישה 
צירים, ושום דבר מישיבה זו לא היה מיועד לפרסום. והיא הייתה גם מתוך הרגשה 
של אינטימיות רבה בין האנשים שבאו מארצות שונות, מפני מצבה המיוחד של 

התנועה הסוציאליסטית עכשיו באירופה.

בעיירת החוף האנגלית קלקטון–און–סי, באביב 1946 )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.  17
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בינלאומית, שיהיה לה כוח מספיק. אומנם אמריקה אומרת כל הזמן שלא תשלח, 
ואמרה לנו זאת רק לפני ימים ספורים - היא בשום אופן לא תשלח צבא לשום 

חלק בארץ–ישראל - ומה אם ירשו למתנדבים להתנדב למשטרה בינלאומית?
הבלהות  לאור  ואולי  הבאות,  ולאור  הניסיון  לאחר  אם  היא  הנוקבת  השאלה 
ירושלים  יהודי  על  שיגן  בינלאומי  כוח  איזה  על  לסמוך  יכולים  אנחנו  הבאות,  של 
ועל עבריותה של ירושלים, אותה עבריות, שעל כל פנים מנוי וגמור עמנו לשמור 
עליה. השאלה הנוקבת היא אם אפשר לסמוך על כך. אם אפשר לסמוך - אולי צריך 
להסכים לירושלים בינלאומית? ואם אי–אפשר לסמוך - אולי צריך להתנגד לירושלים 
בינלאומית גם אם יבוא כוח בינלאומי לרדת מהאונייה בחיפה לשם עלייה לירושלים?

גם מערכה זו היא קשה מאוד. יש לנו לא מעט כוח למערכה זו לאחר מה שקרה, 
לאחר שלכתחילה היינו מוכנים לוותר. זאת אומרת, לא הראינו בזה איזו נוקשות 
והיינו מוכנים לתת מראש אמון לסיסמה זו - לקבל אותה, לשתף פעולה איתה, וגם 
שיתפנו איתה פעולה בפועל ממש בעיבוד חוקה.15 הבאנו אנשים במיוחד מירושלים 
לשם כך. אך עכשיו אנו מלומדי ניסיון מר. יש אינסטינקט של קיום, הבוקע מפיו 
של יהודי ירושלמי. הוא איננו בטוח בחייו, הוא איננו בטוח בעתידו. למען עצמו 
הוא יהיה מוכן לשפוך דמו, ביכולתו–הוא, בגבורתו–הוא, לשפוך את דמו למען 
חייו ועתידו. והוא הוכיח זאת, אך הוא לא יכול להיות בטוח שזרים ישפכו את דמם 
בעדו. ומי יודע לקראת מה אנחנו הולכים במזרח, מסביב לארץ ישראל? מי יודע אם 
בכלל יהיה כוח בינלאומי? ושמא תהיה סיטואציה מהפכנית, שהערבים יראו לעצמם 
הזדמנות לפרוק מעל שכמם את עול האו"ם? היה זמן שעמדנו בפני לחץ עצום 
למסור את נשק ה"הגנה",16 והיו כל מיני הבטחות ]בריטיות[: "יהיה צבא שלנו, 
יהיה צבא מפנים ומאחור" - ולא מסרנו את הנשק. אמרנו: בו הערובה היחידה - 
בזה שהוא שלנו, שהוא נשק יהודי. כך מופיעה עכשיו שאלת ירושלים: הלסמוך על 

חסד אחרים, או לא לסמוך על חסד אחרים? זו השאלה הנוקבת.
באותה הזדמנות, ]כ[שארה"ב שאלו אותנו אם אנו מוכנים להחליף חלק גדול 
מהשטח המדברי של הנגב בגליל, הם גם הודיעו לנו: "לגבי ירושלים אנו מחזיקים 
מבחינה עקרונית בעניין המשטר הבינלאומי, אך אנו מוכנים לדון על כל הסדר 
אחר שיתקבל על דעת שני הצדדים, ולשמור שמירה מוחלטת על חסינות המקומות 
הקדושים". אחרי הודעת מרשל, נאמר לנו מפי משלחת ארה"ב: "השמתם לב לכך, 
שבנוגע לירושלים היו דבריו סתומים?" הוא היה סתום במתכוון. הוא לא קבע בזה 

עפ"י החלטת 29 בנובמבר נקראה מועצת הנאמנות לנסח ולאשר תקנון חוקתי לאזור הבי"ל   15
של ירושלים תוך חמישה חודשים. בסוף יולי 1948 החליטה המועצה להסיר את הנושא מסדר 

היום מבלי לקבוע מועד לקיום הדיון )תלחמ"י 2, עמ' 20(.
בשנות ה–40 לאחר מל"ע-2.  16
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זה פוגע בריבונות של המדינה, שאותה הוא מייצג, כל שכן שאין אונסים משלחת 
ואין כופים אותה להביע דעתה אם היא מסכימה או לא. כל הדברים האלה תלויים 
בממשלה  להימלך  שהות  לה  לתת  ומוכרחים  המשלחת,  את  ששיגרה  בממשלה 
ולתת לה שהות לבוא לידי הכרעה. לכן הייתי מציע מראש, שלא תהיה נוהגת 
ותחליט  המצב  את  תבדוק  שהממשלה  להיות,  יכול  אצלנו.  עצבנות  זה  בעניין 

לוותר, אך היא תעשה זאת על פי סמכותה ואחריותה.
מהם הסיכויים - האם יהיה רוב, או לא יהיה? אם לא יהיה רוב - הדבר יוחזר 
למועצת הביטחון. כך אני מניח. אני רוצה להניח שלא נחזור למשטר של הפוגה. 
תהיה השאלה   - רוב  יהיה  אם  הכרעה.  להיות שאז תתחדש אפשרות של  יכול 
חמורה, כי אין הדבר פשוט כל כך להמרות את פי האו"ם. הדבר תלוי באיזה מידה 
תפגע בנו ההכרעה פגיעה חמורה. הדבר תלוי בחומרת הפגיעה. מראש אי–אפשר 
להוציא מן החשבון אפשרות של פגיעה חמורה במידה כזו שלא נקבל את הדין 
זו תהיה  כי  זאת לכתחילה מן החשבון, אם  אין להוציא  ידינו.  יּומֶרה על  והוא 
מסקנה מרחיקה לכת ביותר, שאיש מאיתנו לא יזלזל בחומרתה - ואפילו אלה 
מהחברים באו"ם, שיצביעו בעדנו בעניין מסוים, לא ירימו ראש בפני הכרעת 
הרוב. אך יש גם צד שני לבעיה - מה תהיה עמדת הערבים? אין אני מעלה על 
הדעת, שתהיה הסכמה מפורשת של הערבים לאיזה פתרון–שהוא שיתקבל. אם 
הערבים ימרו את פי האו"ם או לא - זוהי שאלה אחרת. ייתכן, שהערבים ימרו 

במאוחר וייתכן שיחול פילוג ב"ליגה". הוא התחיל עם הקמת הממשלה בעזה.18
בשלב זה רצוני להגיד, שעניין גורלו של החלק הערבי של ארץ–ישראל אינו 
כזה שאנחנו יכולים להיות אדישים כלפיו. זה גם אינו עניין שאנחנו יכולים להכריע 
בו בכל מקרה ומקרה. זה תלוי בהרבה דברים. כיום נתון העניין לתסבוכת חמורה 
מאוד מבחינתנו אנו. המצב הוא כזה: החלק הזה כשלעצמו אינו משמש כיום גורם 
מדיני והוא "מושג גיאוגרפי", אם להשתמש באימרה היסטורית ידועה.19 אין לראות 
בתוכו עכשיו שום תהליך של גיבוש מסוים לשום מרכז פוליטי שהוא, שאפשר 
לראות בו התחלת איזו צמיחה של ארגון או של גוף, שיכול לשמש מישען לשלטון 
זוהי  עבר–הירדן.  של  השלטון  וזהו   - אחד  מועמד  יש  אחד  מצד  מרות.  ולהטלת 
מכונת שלטון קיימת עם מנגנון מפותח למדי בשביל ארץ ערבית, עם מישענת 
בריטית, אבל עם כוונות משלו שאינן מזדהות דווקא תמיד עם הכוונות הבריטיות. 

המלך עבדאללה, אשר כבר אז לטש עין לחלק ארץ–ישראל המערבית שלא נכבש בידי ישראל,   18
על מנת לספחו לעבר–הירדן, התנגד להקמת ממשלת המופתי בעזה, שעמדה לתבוע לעצמה 
מרות גם על אותו שטח. עמדתו של מלך עבר–הירדן העלתה עליו את חמת מצרים וגורמים 

אחרים בחבר הערבי וחוללה בו משבר )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 307(.
אשר  איטליה,  את  האוסטרית,  הקיסרות  של  החוץ  שר  מטרניך,  הנסיך  ב–1849  הגדיר  כך   19

לאיחודה התנגד כל ימיו )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 308(.
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אין זו שאלה של יחידים. אני לא הייתי נוקט לשון כזאת שנקט הסוציאליסט 
הצ’כי ולא הייתי מרחיק כל כך בניסוח הקיצוני. אך אין זו שאלה של פרט אלא של 
כלל - שאלת קיומו של כלל זה. אם המצב יהיה מצב של שלום בינינו ובין העולם 
הערבי, והם יקבלו את המדינה שלנו לתוך משפחת העמים מסביב כחלק של המזרח 
התיכון - זהו רקע אחד של השאלה. אך כל זמן שאין דבר כזה ושום הטלת מרות 
של או"ם אינה יוצרת מצב כזה, ובלבבות אינה מתחוללת שום מהפכה, כל זמן שאין 
מצב כזה - הרי הרקע הוא אחר לגמרי. ופתרון הבעיה הזאת תלוי ברקע הכללי הזה 

ואינו קשור דווקא בכך אם תיפול הכרעה זו או אחרת באו"ם.
אני סבור, שעלינו לנהל פעולת הסברה נמרצת בעד הפתרון היסודי המרחיק, 
האומר שאת ההמונים האלה, על כל פנים את מרביתם, יש ליישב בארצות השכנות, 
ואפשר ליישב אותם בארצות השכנות וזה יהיה לברכה לבניהם אחריהם ולארצות 
אלה וליהודי ישראל גם יחד. מהם הסיכויים של מערכה זו - מי נביא ויגיד? סבורני, 
שאנו נמצאים עכשיו בשלב מסוים ועלינו להיוועץ עליו - כיצד לנהוג במערכה 
זו בעצרת. ייתכן שתהיה אפשרות לשוב לשדה המערכה, ולמסור על מצב הדברים 
שבחזית ]האו"ם[ וליטול עצה מהממשלה וממועצת המדינה, וייתכן שזה יהיה בלתי 
אפשרי ולא יהיה אפשר אלא לשלוח דין וחשבון הנה. על כל פנים, יהיה קשר מהודק 

מאד עם הארץ עד כמה שהטלגרף והאוירון מאפשרים זאת.
בפעם הראשונה מופיעים אנו כמשלחת של מדינה ולא לפי המשטר הקודם. 
במשטר הקודם הייתה הסוכנות, שסניף הנהלה לה בירושלים ובניו–יורק, וההנהלה 
כולה החליטה שאת המערכה הזאת מנהל הסניף בניו–יורק תוך התייעצויות עם 
ירושלים. אך בניו–יורק היה גוף ושיקול מדיני וקביעת מדיניות. הוספנו עליו 
הימים.  היו בהנהלה באותם  נציגי מפלגות שלא  ועדה מייעצת, שבה השתתפו 
עכשיו אין הדבר כן. הגוף היחידי המברר שאלות של מדיניות רבתי ופוסק בהן, 
יושב כאן. זוהי הממשלה. יש לגוף זה משלחת והיא עושה דברו של גוף זה. היא 
מוציאה לפועל את ההוראות שלו. היא אינה יכולה לשנות את המדיניות, אינה 
יכולה לשנות שום הוראה, ותפקידה להודיע שקו זה או אחר אינו מתקבל, ואם 
הממשלה מוצאת לנכון לשנות - היא משנה. אין היא מוצאת לנכון לשנות - אינה 
הכפופה  קולקטיבית  שגרירות  היא  המשלחת  הקודמת.  ההוראה  ונשארת  משנה 
שהדיון  ויש  המשלחות,  כל  נוהגות  כך  הוראותיה.  ידי  על  וכפותה  לממשלה 
ויש  הוראה מאת ממשלתה,  עדיין  קיבלה  מתעכב משום שמשלחת מסוימת לא 
שהעניינים בוערים ומשלחת מסוימת, שהכול מחכים למוצא פיה, יושבת ושותקת 
כי היא עוד לא קיבלה הוראה משום שהממשלה שלה עסוקה בעניינים אחרים. 
ומה שקורה למשלחת אחת יכול לקרות לכל משלחת ואין שאלה של סבלנות. 
ואם לא הגיעו לאפשרות של הפסקת הנואם, שנאומו אורך זמן רב מדי כי דבר 
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אם לא לקבל את המסקנה, שעלינו לכבוש את כל ארץ–ישראל ולשלוט עליה, 
ואם יהיה שלטון ערבי בארץ–ישראל המערבית - אז אין הרבה ברירות. בשלב 
הזה אין לנו לקבוע עמדה. מוטב לנו להשתמש בעובדה שאיננו נתבעים לקבוע 
עמדה, ולהתאפק מלומר כל דבר שהוא ולשמור רק בעין פקוחה על התפתחות 
העניינים, וברגע הכושר המתאים לפעול כדי להשיג את הרצוי לנו וכדי להפריע 

למה שיהיה הרע ברובו ולתפוס גם בעניין זה את הרע במיעוטו.
תהיה  ששוב  להניח  יש  אז   - הרוב  החלטת  בשאלת  ערבי  פילוג  יהיה  אם 

התפתחות קרבות - ושוב תחזור ההכרעה מן הבמה המדינית לשדה המלחמה.
עשיתי בזה רק ניסיון להציץ מאחורי הפרגוד, כדי לנסות להתוות אפשרויות 
שונות. לא אנסה לציין שום אפשרות של הכרעה בעניין זה. מרכז הכובד הוא 

במערכה העומדת מיד לפנינו, ועל המערכה הזאת עלינו להתייעץ.

להלן התנהל דיון ממושך בהשתתפות 15 חברי המועצה. את הנאום המרכזי נשא 
רה"מ ב"ג, שהציג את מישנתו המדינית-ביטחונית. להלן עיקרי דבריו:

של  מכוחותיהן  נופל  ישראל  מדינת  של  כוחה  בן–גוריון:   ד.  הממשלה  ראש 
המעצמות, אולם יש בו כדי להכריע משום שהמעצמות אינן נכונות להפעיל את 
כוחן הצבאי בא"י. לולא ידענו להבחין בין מה שאומרת ממשלה ובין מה שהיא 
מוכנה ומסוגלת לעשות, לא היתה קמה מדינת ישראל. טעותם של יועצינו לבל 
נקים את המדינה היתה לא בזה שהפריזו בגודל הכוח העומד מאחורי מרשל - בזה 
לא היתה שום הפרזה - אלא משום שלא ידעו להבחין בין מה שנציג אמריקה 
אומר ובין מה שצבא אמריקה עושה. עלינו להיות מוכנים להפעיל במקום הדרוש 

וברגע המתאים את הגורם הצבאי.

שר החוץ השיב למתדיינים וסיכם:

המאמצים  כל  את  לעשות  נצטרך  שאנו  אמרתי,  אני  שרת:   משה  החוץ  שר 
]שהציע  הזאת  התוכנית  קבלת  את  למנוע  כדי  אפשריים  והבלתי  האפשריים 
המתווך ברנדוט[ על ידי רוב העצרת, וקודם כל על ידי רוב הוועדה ]המדינית של 
העצרת[. יש חברים, שאינם מסתפקים בזה וחושבים שהנוסחה הזאת אינה נמרצת 
המדינה  מועצת  התוכנית.  נגד  החלטה  תקבל  המדינה  שמועצת  ורוצים  למדי, 
יכולה להגיע לאיזו החלטה שהיא רוצה, וגם יכולה לקבל החלטה נגד התוכנית. 
אך בזאת עדיין לא נפתרה השאלה. יהיה ויכוח ]בעצרת[, והויכוח יהיה לא רק 
ירושלים  עניין  הזאת.  בתוכנית  שונים  עניינים  על  אלא  בכללה,  התוכנית  על 
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למשל, הרצון שנתגלה בעבר–הירדן לבוא לאיזה הסכם איתנו - דבר זה לא רק שלא 
נעשה על פי הצעת הבריטים, אלא על פי רוב בניגוד להצעתם. אין זאת תופעה 
דווקא של כלי שירות לבריטים, כי אם מעין רצון להשתחרר מהגורל המחפיר להיות 
מכשיר לבריטים ולהגיע לאיזו עצמאות כלשהי ולאפשרות עמדה של כבוד ידוע 

כלפי הבריטים, ולא להיות לגמרי תלוי בחסדם.
המרכז השני הוא המרכז המופתאי. הוא מנסה ליצור לעצמו עמדה קידמית 
בפינה של ארץ–ישראל - זוהי הממשלה הזמנית שהוקמה בעזה, ושסביבה התפתחה 
מחלוקת קשה מאוד. מעמד טריטוריאלי אין לה, שליטה טריטוריאלית אין לה, 
אליה.  הערביות  המדינות  של  ביחסן  כולה  תלויה  היא   - לה  אין  מגובש  צבא 
עבר–הירדן נלחמת בממשלה הזאת בשצף קצף, מצרים תומכת בה אך עדיין לא 
הכירה בה בפומבי. עיראק כנראה מחולקת בדעתה. סוריה כנראה גם כן תומכת 
בה, אך רק בחשאי, כי כל תמיכה גלויה שלה עלולה לפוצץ את ה"ליגה". ומזכיר 

ה"ליגה" מתרוצץ ממדינה אחת לשנייה כדי להציל את ה"ליגה".
כי  הזאת,  לשאלה  עיונית  עקרונית  גישה  רק  לעצמנו  להרשות  יכולנו  אילו 
נפרדת  ערבית  ממשלה  בהחלט  מעדיפים  שהננו  נקבע,  שאנו  הצעתי  הייתה  אז 
סיפוח ארץ–ישראל המערבית לעבר–הירדן. ממשלה ערבית  פני  בארץ–ישראל על 
נפרדת תהיה חלשה יותר, תלויה יותר בנו. ממשלה ערבית נפרדת תשמור על אחדותה 
של ארץ–ישראל המערבית. ממשלה ערבית נפרדת לא תהיה פותחת פתח לשכן כמו 
עיראק. מפני שעבר–הירדן יכולה להתמזג מחר עם עיראק ואז תהיה עיראק שכנתנו 
ובתוך ארץ–ישראל, מצידו השני של הנהר, עם כל רוחבה והעוצמה הפוטנציאלית 
אינו  אנגליה  ברית עבר–הירדן עם  זה של  עניין  גם  עוד טעמים.  יש  ואולי  שלה. 
המלצה בשבילנו. אנחנו יודעים מהו מצב יחסינו עם אנגליה כיום. אנחנו גם איננו 

יודעים מה יהיה לעתיד לבוא. לכן אין לנו שום ביטחון מבחינה זאת.
להעדיף את  כאילו בדעתנו  זה  הרי  הדברים האלה עכשיו -  לומר את  אך 
שלטון המופתי בארץ–ישראל. די לנו, שאין אנו אומרים בגלוי שאנו מתנגדים 
לממשלה הזאת בעזה. מפני שמזה היה משתמע שאנו בעד סיפוח לעבר–הירדן - 
ואין אנו יכולים לומר שאנחנו בעד סיפוח לעבר–הירדן, כי זה היה אומר שאנחנו 

נגד הממשלה בעזה. זוהי הברירה הממשית.
אנו קוראים בעיתונות שלנו מזמן לזמן קולות, שיש בין הערבים איזה קבוצות 
ואינני  חזון,  אולי  זה  להישען.  צריך  ושליֵלי20–מפלגות, שעליהם  כיתות  ואיזה 
יודע אם עלי להיות שותף לחזון הזה. אך כיום אין שום אחיזה לקבוצות האלה 
בציבוריות הערבית. הן אינן מופיעות לגמרי ככוח בעל ערך והן מחוץ להיאבקות 

וההתגוששות במדיניות הערבית.

ָשִליל - עובר ברחם שלא נשלם עדיין )ר' מילון אליעזר בן–יהודה(.  20
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מכך שתהיה שם גם רוסיה בין חמשת המעצמות? אם תירתע, הרי היא תירתע בדרך 
כלל. אך מדוע תירתע כשיש שם עוד מדינה אחת, ומדוע יכולים אנו לסמוך על 
זה שחיילים זרים יילחמו על ירושלים יהודית כמו שאנחנו נלחמים עליה? רק מפני 
שיהיו שם חיילים רוסים? מדוע? על יסוד מה? מהיכן האמון הזה? מה שאני אומר 
אינו מפחית מערכם של החיילים הרוסים, שבמלחמתם על סטלינגרד עמדו כמו 
שלא עמדו שום חיילים בני עם אחר. אך על ירושלים אנחנו נילחם כמו שלא נלחם 
שום עם אחר - גם לא כמו שנלחם העם הרוסי על סטלינגרד. מה תהיה ההגנה 
היהודית בירושלים? האם נוכל להחזיק תותחים ומרגמות? לא. יתנו לנו משטרה. 
האם  בירושלים?  שלנו  הנשק  עם  נעשה  מה  "ְסֶטנים".22  להחזיק  לנו  ירשו  אולי 
נוציאו, או נסתירו ונרד למחתרת עם "המשטר הבינלאומי של אמת"? האם בזה 
תהיה אמיתיות המשטר הבינלאומי, שנצטרך להסתיר נשק מגן שלנו, או שנצטרך 

להסגיר את נשק המגן שלנו ולהפקיר את ירושלים? מה התשובה לשאלות אלה?
מצאת פגם בנוסחה שהצגתי לפי הוראות הממשלה, שמוכנים אנו להסכים 
לעיר העתיקה בינלאומית - זוהי סתירה. זאת אומרת, שאתה בעד עיר עתיקה 
יהודית, אך אתה מציע כל ירושלים בינלאומית. אין כל הבדל אם אנו אומרים 
]למישור  המסדרון  ועם  שלנו  המגן  הכוח  במלוא  החדשה  בעיר  שלטוננו  שעם 
העתיקה,  שהעיר  להסכים  הראוי  שמן  וחושבים  להסכים  אנו  מוכנים   - החוף[ 
עמדה  שהיא  בזה  לא  וערכה  בירושלים,  שלנו  הגדול  היישוב  מקום  לא  שהיא 
יישובית, אלא בזה שיש בה כנסיות וקברות קדושים, שהיא תהיה בינלאומית. 

האם בזה אתה יכול לסתור את העמדה לגבי ירושלים בינלאומית?
ביחס  ברורה  עמדה  לנו  שאין  ביקורת,  כל  וקודם  שמעתי,  אחת  עצה  עוד 
נגד  להיות  לנו?  המוצעת  הברורה  העמדה  ומהי  ארץ–ישראל.  של  השני  לחלק 
סיפוח החלק הזה לעבדאללה. קיבלנו והסכמנו. אך מהו הפיתרון המוצע? אתה 
מציע לטפח גרעינים.23 מסכים אני בהחלט, אך לא בתור פיתרון. גם אם יימסר 
השטח לעבדאללה, צריך יהיה לטפח גרעינים, וגם אם יימסר למופתי או לאחרים. 
מהו  אך  אותם.  לטפח  צריך   - גרעינים  יש  אם  הרצינות.  בכל  זאת  אומר  אני 
הפתרון המדיני שאתה מציע? על ידי טיפוח גרעינים אתה פותר את הבעיה? נניח 
שהסיכוי האחרון הזה, שהערבים יתפשרו בצורה זו או אחרת עם איזה פתרון, אז 
תהיה בעיה: מה יהיה בחלק הערבי? האם תאמר להם שלא יחליטו עתה משום 
שאתה מטפח גרעינים ומבקש שהות עד שיצמיחו משהו? האם זה דבר רציני? היש 

"סטן" - תת מקלע תוצרת בריטניה ששימש במל"ע-2. יוצר ע"י מפעלי תעש של "הגנה"   22
ונקרא גם תמ"ת )תת מקלע תוצרת תעש(.

בביקורתו על עמדת הממשלה לגבי החלק הערבי של א"י, אמר צ' לוריא: "פתרונו של ברנדוט   23
נבובה כלפי  ננהג מדיניות של שלפוחית  נצח. אם אנו  ושל עבדאללה הוא פתרון של איבת 

גרעינים רציניים בקרב הערבים, ממילא ניכנס לאט לאט לאותו המסלול שאנו שוללים אותו".
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על  תעמוד  הנגב  ושאלת  הפרק,  על  יעמוד  הגבולות  ועניין  הפרק,  על  יעמוד 
הפרק, ושאלת הפליטים הערבים תעמוד על הפרק. ואם מר מיקוניס ]המפלגה 
הקומוניסטית[ חושש, שאנו הולכים שמה למשא ומתן, לדון איתם, הרי הוא טועה 
ואיננו רואה את העובדה הברורה והפשוטה: העצרת תדון בתוך עצמה. היא יכולה 
היא  זקוקה לנו כדי לדון בדברים האלה. העצרת  היא אינה  לדון גם בלעדינו. 
58-57 מדינות והן מתאספות, וגם אם תהיה ועדה, הרי היא תהיה מורכבת מ–58 
מדינות והיא תדון על הדבר הזה. ואם תבוא לשם ותאמר: "אני אינני דן איתכם", 
בזה לא פתרת שום שאלה, מפני שיהיה דיון גם בלעדיך. אי–אפשר לומר, שלא 
חשוב לגמרי איזו החלטה תתקבל. אם כך, הרי מוטב לא לנסוע ולחסוך כסף. 
אך אם זה חשוב, הרי עליך להסביר מדוע אתה דוחה את הדין וחשבון, ואז תהיה 
מוכרח לעמוד על הפרטים. האנשים שם ירצו לדעת מדוע לא להחזיר את הערבים 
כולם יחד למדינת ישראל, ומדוע מוכרחים לעמוד כל כך על הנגב, והם יתעניינו 
במספר הדונמים ולא יסתפקו בכך ש]ברוך[ וינשטיין ]הצה"ר[ אינו מחשיב בדיוק 
את מספר הדונמים. העניין יתעורר שם ואתה תהיה נתבע להיכנס לדברים אלה.

צבי לוריא ]מפ"ם[ עשה מאמץ הראוי להערצה - להתווכח עם הצעתי. ואני 
מצטער שלא הצליח בזה. אינני יודע במה הוא חולק עלי. הוא הגיד לי - יכול היה 
אולי לציין בצורה חברית, ששמע זאת ממני והוא חוזר על דברי - שצריך לעמוד 
על החלטות כ"ט בנובמבר, ]ועל[ עניין הגבולות פלוס יפו, מסדרון לירושלים - 
לעיתון “על המשמר"21 זה חידוש - פלוס הגליל. קראתי מאמר ב"על המשמר", 
שעשה אותי מטרה לחיצים ותבע ממני חשבון ההפרה של כ"ט בנובמבר. הוא קבע, 
שבזה שאני אומר שיש גבולות מסוימים, אני בא להסגיר את הנגב לעבדאללה. 
זוהי תמצית המאמר והוא עומד על כ"ט בנובמבר בלי כל שינוי. זאת אומרת, 
שהוא נגד הגליל, ]ש[הוא בעד ויתור על נהריה ושאר המקומות. כך נאמר הדבר. 
בניגוד  זה -  בעניין  לוריא, לשון משותפת  ולצבי  לי  לנו,  מציין שיש  רק  אני 
למאמר שנדפס ב"על המשמר". אך אני מייעץ לך, שתהא לך לשון משותפת עם 

"על המשמר" ואייעץ לך לדאוג, שזה יבוא לידי ביטוי בעיתון.
איש  שהוא  נניח  ירושלים.  לגבי  פתרונו  הוא  לוריא  בדברי  הבינותי  שלא  מה 
ונניח שחיי משפחתו בסכנה  ונניח שנפלו חברים שלו  נלחם  נניח שהוא  ירושלמי. 
והוא אינו רוצה לעזוב את העיר - איזה פתרון הוא מציע לעיר זו לאור הניסיון? הוא 
מציע לי משטר בינלאומי, אבל רק בתנאי שחמשת המעצמות תהיינה שם ואז זה יהיה 

"משטר בינלאומי של אמת".
להתנפלות  מסוימות  ומסיבות  סכנה  יש  זאת  שבכל  נניח  הדבר?  פירוש  מה 
ערבית על ירושלים. האם ההתנפלות תירתע מכך שתהיה שם אנגליה? או תירתע 

העיתון היומי של מפ"ם.  21
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מוריסון-  "תוכנית  שזוהי  דובר  פה  ברנדוט?  של  וחשבון  בדין  הסכנה  מהי 
"תוכנית  בזה  איפה  לפרש  צריך  בריבונותנו.  התנקשות  שזוהי  גריידי", 
בריבונותנו.  התנקשות  פה  אין  בריבונית.25  התנקשות  ואיפה  מוריסון–גריידי" 
דובר על חיפה ועל בתי הזיקוק - מה הם יכולים לעשות בחיפה. נניח, שעניין זה 
של הנמל החופשי סופן בתוכו סכנות חמורות. אני כופר בזה, כופר לחלוטין. נניח 
שהם ירצו להכריח אותנו - אם כן, מה יוכלו לעשות אם אנחנו נתנגד? חיפה היא 
בידינו. הם ישלחו צי? בדרך כלל, אם ישלחו צי, יהיה חמור מאוד - צי ישראל 
לא יוכל לעמוד נגד הצי הבריטי לחוד ונגד הצי האמריקאי לחוד, ואין צורך לומר 

נגד פעולה משולבת של שני הציים.
איזו  של  התנגדותה  בין  להבחין  שיש   - בן–גוריון  של  התיאוריה  חלה  פה 
מדינה ובין נכונותה של אותה מדינה לצאת בכוח הנשק נגדנו. אנחנו מחזיקים 
בחיפה ורק בכוח יוכלו להכריח אותנו לקבל איזה ויתור. בחיפה אין שום סכנה 

לריבונותה של מדינת ישראל. כל הדיבורים האלה הם מאפע.
זה,  והוא הדין בנוגע לסכנת הפליטים. אולי יש עוד דעות מחולקות בעניין 
אולי יש אנשים החושבים שאנו צריכים להחזיר את כל הפליטים, אך במידה שאין 
דעתנו כך, יש לנו הכוח לא להחזיר את הפליטים, כי בכל המקומות שהערבים עזבו 

אותם - אנחנו שולטים בהם ורק בכוח יוכלו להחזיר אותם נגד רצוננו.
הסכנה היא בנגב. מדוע הסכנה בנגב? משום ששליטתנו הצבאית בנגב היא 
פגומה מאוד. מעמדנו בנגב הוא רופף. אני מצטער שאינני יכול לקבל את הצעתו 
של וינשטיין לא לעשות חשבונות של דונמים. עלינו, בכל זאת, לקחת בחשבון 
שהשטח מרביבים דרומה הוא שמונה או תשעה מיליון דונם, והוא המגיע לעקבה, 
הוא הגשר לעקבה, ואין לנו שם כל שליטה שהיא. נכון שאין גם למישהו אחר 
שליטה עליהם זה חלק שומם, ריק מאדם. אך יש הבדל בינינו וביניהם. להם יש 
ממערב,  ומצרים  הסעודית,  ערב  יש  מעבר–הירדן  ומזרחה  במזרח,  עבר–הירדן 
ולא שאנחנו באמצע חלל ריק. וזהו המצב הממשי גם בחלקו הצפוני של הנגב. 
בחלק רחב מאוד של ארבעה מיליון דונמים פזורות עשרים וחמש נקודות - יחד 
עם סדום יש שם עכשיו עשרים וחמש נקודות ובין נקודות אלו מרחבים גדולים 
האלה  הכתלים  ובדל"ת   - בו  שולטים  מכחישים שהמצרים  אנו  אומנם  ריקים. 
מותר להגיד, שאין אנחנו שולטים בו שליטה צבאית יעילה. וזוהי נקודת התורף. 

האנגלו-  החקירה  ועדת  המלצות  לבדיקת  אמריקני-בריטי  פעולה  לשיתוף  ניסיון  במסגרת   25
ברוק,  נורמן  סר  בראשות  משותפת  מומחים  ועדת  שנה  באותה  הוקמה   ,)1946( אמריקנית 
מזכיר הקבינט הבריטי, והנרי גריידי איש מחלקת המדינה. מסקנות ועדה זו, שעיקרן היה 
החוץ  שר  ע"י  הבריטי  בפרלמנט  הוצגו  קנטונים,  ארבע  ובה  פדרלית  למדינה  א"י  הפיכת 

הרברט מוריסון ולפיכך נתכנו "תוכנית מוריסון-גריידי".

מועצת	המדינה	<	27.9.1948

בזה עמדה? אני לא קבעתי עמדה בעד מסירת החלק הערבי לעבדאללה. קבעתי 
פנים לכאן ולכאן, ואמרתי שזה עניין מסובך מאוד ונראה איך ייפול דבר. וייתכן 
שלא נהיה נתבעים לקבוע עמדה. אבל מהי עמדתך שאתה קובע אותה לדיון, 

לעומתי שלא קבעתי עמדה?
אני שותף לאכזבתו של מר פנקס24 וחברים אחרים על כך, שברנדוט לא אמר 
בדין וחשבון שלו שעוד ספק בעיניו אם מדינת ישראל קיימת ועומדת, שדבר זה 
מחייב דיון והוא אינו מציע להכיר בישראל, וכך הלאה. אילו אמר כך הרוזן, כי 
אז היה לנו סיפוק רב ואפשר היה להוסיף חומר לשלילה ואז היה הדבר חשוב. אילו 
הייתה אמירה כזאת בדין וחשבון של ברנדוט, הייתה זו אמירה חשובה וצריך היה 
לדבר על זה. ואילו זה שנאמר, שמדינת ישראל עומדת וקיימת ותוסיף להתקיים, 
את זה בכלל אסור להזכיר - זה כאילו מזיק לבריאות. נניח שברנדוט הוא שופרו 
של בווין, ולכן מסתבר שבווין אמר זאת. אם כן - האם שמענו זאת מפיו של בווין 
במשך כל החודשים האלה? האם אמר פעם, במשך כל הזמן, שמדינת ישראל קיימת 
ותוסיף להתקיים? והאם דיבורים אלה מפי ברנדוט באו מתוך חסד רב, מתוך תבונה 
עליונה, או מתוך קבלת הדין לאחר הניצחונות שלנו? אלא שזה הלא הישג וניצחון 
לנו, ולפיכך אסור לציין זאת - )ש. מיקוניס: שום הישג אין בכך. מחבקים אותנו 

כדי לחנקנו( - ולכן טוב יותר שיחנקו אותנו כדי לחבקנו?
מר פנקס פתח בהסכמה לדברי חברי בן–גוריון וסיים במשהו, שהוא ההיפך 
הגמור מזה - )ד. צ. פנקס: איך זה?( - אני יודע שלא עמדת על הסתירה הזאת, 

כי אילו עמדת עליה, לא היית אומר.
החלטת  את  להמרות  שנצטרך  שייתכן  אני,  גם  אמרתי  בן–גוריון  שאמר  מה 
האומות המאוחרות אם היא תפגע בעניין חיוני מאוד. בן–גוריון פיתח רעיון זה, 
ואין בזה סתירה להוראות למשלחת לגבי העצרת הנוכחית של האומות המאוחדות. 
ישיבה זו אינה דנה על שום בעיות מדיניות העומדות בפני מדינת ישראל. ישיבה 
להגן  תצטרך  המאוחדות  האומות  בעצרת  שהמשלחת  הקו  את  לקבוע  נקראה  זו 
עליו. המשלחת לא תצא לכבוש את לטרון. היא לא תצא לפתור את שאלת הנגב. 
העומדות  חמורות  בעיות  ישנן  בינתיים  מילולי.  בקרב  תעסוק  בעצרת  המשלחת 
ויוסיפו לעמור לפני הממשלה ולפני מועצת המדינה - הלהילחם, או לא להילחם 
ובאיזה מסגרת להילחם? מר פנקס אישר זאת, אך בסוף דבריו הביע ספק אם עלינו 
להיכנס לאומות המאוחדות, ששם יושבים גורמים הממרים את החלטות האומות 
בו  שיש  זה  לֶחֶבר  להיכנס  כדאי  לא  שאולי  מוסרית,  שאלה  זו  האם  המאוחדות. 

גורמים זולים כאלה? צריך להיות קצת יותר מציאותי בדיונים על דברים אלה.

דוד צבי פנקס. ממנהיגי "המזרחי". חבר אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי. יו"ר ועדת הביטחון   24
של מועצת המדינה הזמנית. 
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לא נוכל לדבוק בגבולות כ"ט בנובמבר

מ. שרתוק:  ישיבה זאת היא שלב בסולם עלייתנו לעצמאות. תפקידנו כאן עתה 
להתייעץ על המשך הפעולה בשיחות עם המשלחות ועל הקו שננקוט בשיחות 
הרישמית.  עמדתנו  ניסוח  את  מוחלט  באופן  לקבוע  כעת  נתבעים  איננו  אלה. 
אמרתי במכוון לקבוע "ניסוח" כי אין לפנינו היום שאלה של קביעת עמדה — זו 
יהיה לומר את הדברים  נקבעת ותיקבע על־ידי הממשלה. ואם כי אולי מיותר 

הבאים, בכל אופן, אומרם למען הבהירם והדגישם.
סכסס  ללייק  משלחתנו  לבין  היום  הזאת  המשלחת  בין  יסודי  הבדל  ישנו 
נציגיה של מדינת  הננו  היום  היהודית.  נציגות של הסוכנות  היינו  אז  אשתקד. 
ישראל. אז היה לסוכנות סניף בניו–יורק, שם ישבו חברי הנהלה שווי זכויות עם 
אלה אשר בירושלים, וניתנה להם הסמכות לנהל את מערכתנו באו"ם. אומנם, 
גם אז התייעצו עם ירושלים והיו פעמים שגם קיבלו את הכרעתה, אולם היה להם 
החופש לקבוע לא רק את צורת הופעתה של המשלחת, אלא גם את תוכן ההופעה. 

יתר על כן, היה שם גם מוסד מייעץ2 אשר השלים את הסמכות.
לא כן היום. היננו נמצאים כאן כמשלחת של ממשלה, ככל הגויים. הממשלה 
הוראות  שהן  החלטות  שם  ומקבלת  בקריה  נשארה  היא  לכאן.  באה  לא  עצמה 
את  לקבוע  רק  תפקידה  הנימה.  כמלוא  מהן  לשנות  זכאית  שאינה  למשלחת, 
הצורה לביצוע ההחלטות הללו. ברור, שאין אנו מכשיר עיוור ובמידה שאנחנו 
נתקלים כאן בקשיים, מחובתנו להעיר לממשלה על כך, שמא תשנה משהו. אך 
אם לא תשנה, מחובתנו להוציא לפועל את הוראותיה כמו שהן. המשלחת תדון 

על תכסיסים, על סדר הצעדים שיש לנקוט ועל דרך נקיטתם.
מסקנות הממשלה ביחס לפעולתנו באו"ם נתקבלו בשני שלבים. הראשון היה 
בדיון שהתקיים לפני שנתקבל הדוח של ברנדוט המנוח.3 השלב השני — בדיון 

שהתקיים לאחר פרסום הדוח. אמסור כאן את סיכום שני הדיונים גם יחד.

מתוך תלחמ"י 2, מס' 4. נוכחים: משה שרתוק, אבא אבן, אשר )ארתור( בן־נתן, נחום גולדמן,   1
מיכאל וייסמן )עמיר(, משה טוב, יוסף טוקצ׳ינסקי )תקוע(, מרק יארבלום, מנחם כהני, יוסף 
לינטון, דוד ליבשיץ, אמיל נג'ר, מוריס פישר, מיכאל קומיי, ַסיי )ישעיהו( קנן, דר' יעקב 

רובינסון, גדעון רפאל, אליהו ששון.
הוועדה המדינית המייעצת. ר' על הוועדה עמ' 10 הע' 20.   2

דוח המתווך שהוגש למזכ"ל או"ם ב–20.9.1948. עיקריו: החלפת ההפוגה בשלום של קבע או   3
 בשביתת נשק יציבה; הכרה בקיומה של מדינת ישראל; מסירת הנגב מדרום לקו מג'דל-פלוג'ה -
בית גוברין לערבים ומסירת כל הגליל ליהודים; סיפוח החלקים הערביים של א"י לעבה"י; 

בחלק ]זה[ של הדין וחשבון יש סכנה. אין זה דבר שיש להוציא מידינו, ולא יוציאו 
מידינו אם אנחנו נתנגד. פה אנחנו זקוקים למאמץ מדיני גדול. לעת עתה אנו 
מחזיקים בשטח זה רק בכוח החלטה מדינית, וזהו שטח של מיליונים דונמים ופה 

הוא המקום להתנכלות ולסכנה לנו. אינני חושב שיש צורך בהחלטה.
ומילה אחת בנוגע לירושלים. אני מצטרף הצטרפות גמורה לנימוק אחד של 
על  חל  ושאינו  ירושלים  חלוקת  נגד  בחשבון  שבא  נימוק  אין  ורהפטיג.  החבר 
חלוקת ארץ–ישראל. אין נימוק לחיוב משטר בינלאומי, שאי–אפשר להביא אותו 

לחיוב נאמנות על כל ארץ–ישראל.
על כל פנים, ויכוח זה חוזר. היה זמן שהיה ויכוח נגד חלוקת ארץ–שראל, והיו 
שאמרו: "מוטב משטר בינלאומי בארץ–ישראל כולה מאשר ארץ–ישראל מחולקת". 
דעה זו לא נתקבלה בשעתה, ומפני שלא נתקבלה דעה זה נתקבלה החלטת כ"ט 
בנובמבר והוקמה מדינת ישראל. והוא הדין עכשיו בנוגע לירושלים. על פחד זה 
מפני חלוקת ירושלים, על דבקות זו במשטר בינלאומי שתהיינה מיוצגות בו דווקא 
היא  האישית  דעתי   - כמובן  רוסיה  עם  וגם  אנגליה,  עם  דווקא  מעצמות,  חמש 
שהסכמתנו למסירת חלק מירושלים לשלטון ערבי צריך להיות מותנה בתנאי חמור 
מאוד, שחלק זה לא ישמש להם עיר בירה, וכמובן שזה צריך להיות מלווה התחייבות 
מצידנו, שהחלק שאנחנו נהיה שליטים בו לא ישמש לנו עיר בירה במובן מרכז 
השלטון, שזה לא יהיה מרכז השלטון בה"א הידיעה. זוהי דעתי האישית. אינני בא 
להטיל אותה. אך הואיל והובא נימוק זה, שצריכים להתנגד ויהי מה למסירת חלק 
מירושלים לשלטון ערבי, ושמוטב שלטון בינלאומי - הרי אני אומר שאנו צריכים, 
בכל זאת, להיות מוכנים שיקום כוח בינלאומי. טריגווה לי מדבר על גיוס ששת 

אלפים שומרים והם יוכלו לעשות משהו.
נגדו.  יבוא כוח בינלאומי אנחנו נצא מיד למלחמה  זאת אומרת, שאם  אין 
נפקיד  ולא  ניֵצח  נימוק  לנו  יש  זו  ובמערכה  מדינית  עומדים במערכה  אנו  אך 
ולא נפקיר את חיינו ביד איזה כוח בינלאומי. ותשובתי האישית על זה היא שלא 
נסכים שירושלים תהא בירה ערבית, אלא שתהיה חלק של ארץ–ישראל. אנו כבר 
העברנו לשם את בית הדין העליון. גם הפרלמנט יכול להיות שם. אך לא מרכז 

של שלטון. על ידי כך נציל את ירושלים מלהיהפך לבירה ערבית.
אני אינני חושב שיש צורך באיזו החלטות. אם ברצון המועצה לשנות באחת 
העמדות שקבעה הממשלה לגופם של העניינים - הרי זה עניין אחר לגמרי. אך 

אם אין שום שינוי בעמדות שנקבעו, אין גם צורך בהחלטות נוספות.

יועלו  נוספות. אם  אין מקום להחלטות  כי  י. שפרינצק,  היו"ר  דיון קצר הבהיר  לאחר 
הצעות בנושא זה הן יידונו בישיבה נוספת.

מועצת	המדינה	<	27.9.1948
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הללו לא נפסל. לעומת זה, נימוקינו בעד כלילת מה שנדחה בשעתו קיבלו תוקף 
נוסף לאור הניסיון.

לאור זה עלינו לתבוע עתה את גבולות הכ"ט בנובמבר עם תיקונים מסוימים. 
בלתי  היו משונים,  ההם  הגבולות  זאת.  להסביר את תביעתנו  עלינו  יקשה  לא 
טבעיים. אפשר היה לנמק אותם רק בהנחה שלא יהיה צורך להגן. הסכמנו לגבולות 
אלה על יסוד ההנחה של ברית כלכלית והסכמנו לברית כלכלית על יסוד ההנחה 
של הקמת מדינה ערבית בארץ־ישראל. ואולם כשאין מדינה ערבית ואין ברית 

כלכלית ויש צורך להגן על הגבולות, הרי זה מחייב שינויים מסוימים.
אם דרשנו אז את הגליל ועתה כבשנו אותו - הרי הניסיון מראה שאין להגן 

על אותם הגבולות שנקבעו בגליל ויש לכלול אותו במדינה.
אומנם,  שולטים.  איננו  שם  בו.  מחזיקים  איננו  אנחנו  המצב.  שונה  בנגב 
במרחב הצפוני של הנגב אנחנו מצויים ואף מתנועעים באופן חופשי, ואולם שם 
אנו מקוטעים כמעט משאר הארץ. בנגב לא נוכל להישען על החזקתנו כי אם 

עלינו להסתמך על גבולות הכ"ט בנובמבר.
הממשלה החליטה לדחות כל גישה של אפשרויות חילופין בין הגליל והנגב. 
גישה זאת פירושה שאיננו יכולים בשום אופן להיכנס לכל משא ומתן של פשרה 

בעניין זה. שאלה אחרת תהיה לפנינו בשעה שתהיה החלטה נגדנו בעניין זה.
כולו  הנגב  קבלת  על  יותר  שנתעקש  שבמידה  נראה,  תכסיסית  מבחינה 
לוותר  לנכונות  כלשהי  נטייה  שנגלה  ברגע  לקבלו.  סיכויים  יותר  לנו  יש  כן 
בנגב, ייווצר בזה משבר בינינו לבריה"מ.6 זהו בעיקר שיקול תכסיסי, ומאחריו 
השיקולים לעניין גופו. אנחנו מעוניינים בהחלט לשמור על השטח כולו לנו, גם 
בהנחה — שהיא מאוד לא בטוחה — שנצליח לשמור רק על ]חלקו[ הצפוני. אולם 
למדינה עצמה אין בזה משום פתרון אם נחזיק בנגב הצפוני מבלי שנשלוט גם על 
ים המלח או לפחות על חלקו. לא נוכל להסכים שחברה שהיא יהודית בעיקרה7 

תעבוד כחברת זיכיון במדינה ערבית ללא שליטה יהודית מוחלטת על עבודתה.
שליטה בים המלח מחייבת שליטה בכיוון דרומה: בייחוד הקצה הדרומי של ים 
המלח ונמלו הטבעי — אילת, מפרץ עקבה. ברגע שהייצור בים המלח מגיע לגובה 
מסוים, יש טעם מסחרי בתחבורה לאילת. כן ישנה בסביבה ההיא שאלה של נפט. 
אנחנו לא נתחיל בביטול זיכיונות, אך ישנו הבדל גדול אם יהיו זיכיונות אלה 
בתוך גבולות המדינה או מחוצה לה. ישנם הסוברים כי מוטב לנו שלא יהיה לנו 
נפט. להם יש לענות, כי היה מוטב אולי שלא היה נפט בכל המזרח התיכון. אך 

בריה"מ עמדה על מימוש החלטת 29 בנובמבר במלואה וחששה מפני הקמת בסיסים בריטיים   6
בנגב.

חברת האשלג.  7
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אילמלא היה דוח ברנדוט לפנינו ואילו היתה היוזמה מסורה לנו, כי אז היינו 
היינו  צריכים להתרכז בשניים–שלושה דברים מבלי לעורר את שאלת הגבולות. 
צריכים אז: אחת, לדרוש את קבלתנו לאו"ם. שתיים, לדרוש החלטה שתחייב את 
שני הצדדים להיכנס למשא ומתן ביניהם לבין עצמם - היות ואנו חזרנו והבענו את 
נכונותנו למשא ומתן, היה עוקצה של החלטה כזאת מופנה כלפי הערבים. שלוש, 
לדאוג לחיסול התיווך או לפחות לשינוי אופיו של התיווך, שלא יתבטא בהצעת 
פתרונות אשר ממילא הם מוכרחים להיות תמיד על חשבוננו, כי אם שתפקידו יהיה 
לקרב את שני הצדדים למשא ומתן. ואולם עתה, משיש לפנינו הדוח של ברנדוט 

וכשיש מאחוריו יוזמה אנגלית-אמריקנת, אנו מחוייבים להגיב.
הממשלה לא קיבלה החלטה הדוחה את הדוח באופן סיטוני. אומנם, במועצת 
המדינה נשמעה תביעה לעשות זאת,4 אך הממשלה לא קיבלה החלטה כזאת. אני 
הבעתי שם את דעתי, כי אין כל צורך בהחלטה כזאת, כי עלינו לגשת באופן 

ענייני ולקבוע מהם הדברים שלא נוכל לקבלם בשום אופן.
בשאלת הגבולות ישנן כאן שתי אפשרויות קיצוניות — או שאנו מקבלים את 
גבולות כ"ט בנובמבר כהלכה למשה מסיני ואין לשנות מהם אף כמלוא נימה, 
]כגבולות[ שכבר אבד עליהם כלח - מאז  או שאנו רואים את הגבולות הללו 

כ"ט בנובמבר חלו תמורות יסודיות ויש לדון בבעיה מחדש לאור המצב.
יש יתרון הגיוני לכל אחד משני הקצוות ויש ְפחת הגיוני לניסיון למצוא את 
הדרך בין שני הקצוות הללו. אנחנו הגענו למסקנות דלקמן: לא מצאנו שמותר 
לנו להסתלק לגמרי מהחלטת כ"ט בנובמבר, וזאת בעיקר בגלל הנגב. לעומת זה, 
אין החיים מאפשרים לנו להישאר קשיחים בעמדה של נאמנות מוחלטת להחלטה 

זו ללא שינוי.
להחלטה ההיא היו הנחות מסוימות: אל"ף, שהחלוקה תוגשם בדרכי שלום. 
בי"ת, שבמקרה שלא תוגשם בדרכי שלום, תבוא התערבות של האו"ם. גימ"ל, 
שתוקם מדינה ערבית נפרדת בארץ־ישראל ושתהיה קשורה בברית כלכלית עם 

המדינה היהודית. דל"ת, שיוקם משטר בינלאומי יעיל בירושלים.
לגשת  היום  ייתכן  לא  כן  ועל  אחת,  אף  התאמתה  לא  הללו  ההנחות  מכל 
החלטות  את  להתאמת.  עשויות  ושאינן  התאמתו  שלא  הנחות  יסוד  על  לבעיה 
כ"ט בנובמבר קיבלנו כפשרה. אנחנו דרשנו גבולות אחרים והנימוקים שבכוחם 
ניתן לנו מה שניתן בכ"ט בנובמבר עומדים בתוקפם גם היום.5 אף אחד מהנימוקים 

מעמד מיוחד לירושלים בפיקוח או"ם וגישה חופשית לעיר; קביעת נמל חיפה ונמל התעופה   
בלוד לאזורים חופשיים; זכות הפליטים הערבים לחזור למקומות מושבם ופיצויים לשאינם 

רוצים לשוב; הקמת "ועדת פיוס" ליישוב בעיית א"י בדרכי שלום.
ר' מסמך 69 עמ' 516-489.  4

צורך בשטחים נרחבים. ובעיקר ריקים, לפיתוח מקיף ולקליטת עלייה גדולה ומוצא לים סוף.  5
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גם הצעה כזאת: קונדומיניום יהודי־ערבי על העיר העתיקה עם מכריע בינלאומי.
אין פירושה של החלטת הממשלה, שיש אצלנו התנגדות עקרונית לשלטון בינלאומי, 
אולם יש אי־אמון גמור באפשרותו וביעילותו. אי־אמון זה נובע הן מניסיוננו הממשי 

בירושלים והן מהניסיון העולמי לגבי סמכותו הממשית של ארגון האו"ם.
אפשרות  שאין  בעולם,  ראינו  להאריך.  צריך  איני  בירושלים  ניסיוננו  על 
להקים משטרה  דרך  הנמנע למצוא  מן  זה  אין  אומנם  בינלאומי.  כוח  על  לסמוך 
בינלאומית, אבל אנחנו, האם אנו יכולים לסמוך על כוח זר שיגן לנו על ירושלים 
היהודית? היישוב בארץ, ובעיקר יהודי ירושלים, תשעים וחמישה אחוז בהם אומרים 
שלא. בשום אופן לא. את זאת אומרים אנשים שהיו תחת אש. עבורם ישנה תהום 
עצומה בין המצב לפני שנה והמצב היום. הם הזדקנו בשנות חיים רבות, בניסיון 
ובחוויה אנושית. מה שעבר עליהם לימד אותם לקח אשר שום מאמץ של דמיון 
 ומחשבה לא יכול לתת. הם היו תחת אש, רעב וצמא, נעשה ניסיון לכלותם בכל

הדרכים — והם עמדו בודדים. העולם עמד מנגד ולא נע. אנשים אשר עבר עליהם 
יראה גבורה  יעמוד ככה,  יוכלו להעלות על הדעת שכוח בינלאומי  זאת לא  כל 
כגבורתם וישפוך את דמו למענם. יבואו ויטענו, שהשם המפורש של או"ם ימנע 
בעתיד כל ניסיון להרוג, להרעיב ולהצמיא, אך כאן נענה כי איננו יודעים לקראת 
מה הולך העולם ואין יודע מה תהא סמכותו של או"ם. לעולם הבינלאומי ירושלים 
חייהם של מאה אלף  ומוות.  חיים  זוהי שאלת  לנו  היא עניין של מה–בכך, אבל 
יהודים. עניין תרבותי והיסטורי הוא זה. עבורנו ויתור על ירושלים זהו מוות. ואם 
כך לא נוכל להתעלם ממצבה הגיאופוליטי של העיר המוקפת משלושה צדדים — גם 
אם משאירים לנו את הגשר אליה. נניח שיהיה משבר בינלאומי, ונניח שמישהו יוצר 
שם עובדה, היכן נעמוד אז? הדבר היחידי שיוכל לשמש משקל שכנגד לחולשתה 
האובייקטיבית של ירושלים זהו כוח יהודי חזק בעיר. צריך שיהיה ברור, שהכוח 
היהודי לא יסתלק מהעיר. אנחנו לא נוכל להסתפק בנקודת מגע בלבד. לא נשתמש 
במילה "פרוזדור", שריחה הובאש בעולם הבינלאומי.8 יש לדבר בהדגשה שווה על 

ירושלים ועל הדרך אליה, ואין השניים ניתנים להחלפה.
יאמרו לנו, אולי, שאם יותן גם לערבים חלק בירושלים, הם יעשוה בירתם 
זו בצד  זה תהיינה שתי ערי בירה, ששתיהן בחזית,  וכיצד  ואף אנו נעשה כך. 
לה,  התנגדות  שמעתי  לא  אשר  דעתי,  ממשלה.  החלטת  היתה  לא  כך  על  זו? 

חבר  מל"ע-1.  בתום  שקמה  העצמאית  פולין  שתבעה  הבלטי,  הים  אל  ב"מסדרון"  מדובר   8
הלאומים הכיר בתביעה זו למוצא אל הים וב–1920 קבע לפולין "מסדרון" שהסתיים בעיר 
הנמל דנציג )היום גדנסק הפולנית(, אך מאחר שאוכלוסיית העיר ועיבוריה הייתה גרמנית 
בעיקרה, היא הוכרזה "עיר חופשית". הדבר היה לצנינים בעיני גרמנים לאומנים תושבי דנציג, 
שם קמה מפלגה נאצית שנתמכה בידי מימשל היטלר. תביעה גרמניה הנאצית לסיפוח דנציג 

היתה אחת מעילות פלישתה לפולין, שהציתה את מל"ע-2.
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היות וישנו נפט במזרח זה, והיות והיום הנפט הזה הוא נגדנו משום שהוא מצוי 
בידיים ערביות — לכן מוטב שיהיה גם נפט יהודי. מלבד זאת, יש ערך לאילת 
בפני עצמה כמפרץ וכנמל. כל השיקולים הללו היו קיימים גם קודם, אך עתה, 
כשמדובר על סיפוח החלק הערבי של הארץ לעבר–הירדן, הרי טענתנו למגע עם 
מפרץ אילת מתחזקת בהרבה. לפני הכ"ט בנובמבר נראתה תביעה זאת כעושקת 
את הערבים, אך אם השטח הערבי יסופח לעבר–הירדן, אשר יש לה זה כבר מוצא 

למפרץ עקבה, הרי אין יותר כל בסיס לשלילת אילת מאיתנו.
אין כל נימוק ענייני הנוגע לעתידה של איזו מדינה ערבית המחייב את קריעת 
הנגב מאיתנו. מי שתובע זאת "למען מדינות ערב" — למעשה הוא תובע זאת 
גבולות  על  בריטי  צבאי  בבסיס  מעוניינים  איננו  לכתחילה,  אנחנו,  מאיתנו. 
הארץ, או בכל בסיס צבאי אחר שם. במקרה שלא תהיה ברירה אחרת ויאלצונו 
מאיתנו  ייגזל  ולא  בצידו  ששכרו  ויתור  זה  יהא  כי  לדאוג  יש  אז  כאן,  לוותר 
ללא תגמול. אינני מניח שניאלץ לוותר כאן, היות והאינטרס הערבי מזדהה עם 
זה שלנו — אף הם אינם מעוניינים בבסיס בריטי על גבולם. ישנו נימוק אחד 
ומפרידים אותו  כי אנחנו תוקעים טריז בגופו  הנוגע לעולם הערבי - הטענה 
לשני חלקים — וזהו נימוק נוסף לתביעתנו לגבולות הכ"ט בנובמבר בנגב. עלינו 
להדגיש כי אנחנו איננו מהווים טריז כי אם חלק אינטגרלי של המזרח התיכון. 
מבלי  שלום  פה  להיות  יוכל  ולא  גמורה  השתלבות  במסכתו  משתלבים  אנחנו 
לקרן  ולדחקנו  בנו  הרצון לקצץ  האזרחים.  בין  כאזרח  יקבלנו  הערבי  שהעולם 
זווית אינו מוסיף לשלום וליציבות במזרח. בזאת צריכה עמדתנו להיות עיקבית 
וללא תזוזה. מה שייעשה לנו — לא בהסכמתנו ייעשה. אם נעמוד כך, לא יוכלו 
האנגלו־אמריקנים לצאת בפומבי בנימוק של בסיסים. אין אנו צריכים להדגיש 
יותר מדי את עניין הגליל, כדי לא לסייע לרעיון של חילופין. אין דוח ברנדוט 
מציע לתת לנו את הגליל משום שזה "מגיע" לנו, אלא משום שהעובדות הן כאלה 
שאנחנו נמצאים שם. הם רוצים לעשות רווח מהימצאותנו שם ולמכור לנו דבר 

שהוא בידינו בלאו הכי.
עם  למדינה  החדשה  ירושלים  את  לתבוע  היא  הממשלה  החלטת  ירושלים. 
בינלאומי  למשטר  להסכים  הוחלט  כן  המדינה.  לשטח  אותה  המחברת  הרצועה 
בעיר העתיקה. בעיה חריפה היתה מה יהיה אם אי־אפשר יהיה להשיג את ירושלים 
ירושלים בינלאומית, או משום  ישראל - אם משום שהרוב עומד על  למדינת 
גם  לתת  יש  הרי  ליהודים,  יינתן  מירושלים  חלק  שאם  כך  על  יעמוד  שהרוב 
לערבים חלק ממנה. אז ניאלץ לבחור ברע במיעוטו - או ירושלים בינלאומית 
כולה ובלבד שלא תהיה לערבים בה דריסת רגל, או שיותן חלק ממנה לערבים 
ובלבד שהחלק הגדול יהיה ליהודים. הממשלה בחרה בברירה השנייה. הועלתה 
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זו עוד 80,000 מוסלמים - חציים תושבי האזור הקבועים וחציים פליטי החודשים 
האחרונים.

אם  כי  מינהלי  שלטון  של  גוף  אינה  עזה9  ממשלת  הרי   — למופתי  באשר 
שולטים  בשכם   - בארץ־ישראל  התושבים  עם  קשר  כל  לה  אין  פוליטי.  מוסד 
ותו  זוהי הפגנה  ואין לה כל סיכוי להשתלט.  העיראקים, בחברון עבדאללה - 
לא. יתר על כן, ממשלה זו לא הוקמה כדי להוציא לפועל את החלטת האו"ם על 
חלוקת הארץ: זוהי ממשלה "כלל פלשתינאית", הרואה בנו מורדים אשר הצליחו 

להשתלט על חלק מהארץ.
ביסודו של דבר, הרי אנו היינו מעדיפים ממשלה פלשתינאית נפרדת ומדינה 
ערבית בארץ־ישראל, אולם אילו אמרנו זאת עם פרסום דוח ברנדוט היו דברינו 
מתפרשים כתמיכה במופתי ובממשלת עזה. לעומת זאת, לא יכולנו גם לצאת 
בגילוי דעת נגדה היות ודבר זה היה מתקבל כתמיכה בעבדאללה. לכן לא הגבנו 

עדיין ועמדתנו בעניין זה עדיין פתוחה.
לבסוף, ברצוני למסור את הניסוח אשר נתן ראש הממשלה לבעיה - הפתרון 
יכול לבוא באחת משלוש הדרכים הבאות: אל"ף, פעולה צבאית טהורה. דבר זה 
יכול להביא לידי כיבוש כל עבר־הירדן המערבית ואז נעמוד מחדש על תוכנית 
בילטמור.10 בי"ת, הכרעת או"ם אשר נקבלה ולא נמרוד בה. הווי אומר, גבולות 
אשר  הערבי,  לעולם  בינינו  שלום  גימ"ל,  מסוימים.  בתיקונים  בנובמבר  כ"ט 

עבורו ניאלץ בוודאי לשלם מחיר.

"ממשלת כל פלסטין". הוקמה ב–22.9.1948 בעזה ע"י "הוועד הערבי העליון" ובראשה אחמד   9
מיוזמיה.  אחד  היה  חוסייני  אל  אמין  חאג'  המופתי  חוסייני.  אל  ג'מאל   - החוץ  חילמי. שר 
בפועל היתה ממשלה זו כפופה לחלוטין לממשלת מצרים ובאין לה סמכות כלשהי איבדה את 

משמעותה.
שקראה להקמת מדינה יהודית בכל א"י )ר' עמ' 373, הע' 4(.  10
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היא שעלינו לדרוש כתנאי שאם יותן חלק מירושלים החדשה לערבים, לא יהיה 
בירה,  ולא  שלטון"  "מרכז  גורס  אני  כך.  ננהג  אנו  אף  ואז  שלטון,  מרכז  שם 
שגם  ייתכן  העליון,  הדין  בית  שם  יושב  עתה  כבר  שם.  תשב  לא  הממשלה  כי 

הפרלמנט ישב שם חלק מהזמן, אך הממשלה לא תשב שם.
עם  בשיחות  חזקה  תעמולה  לעשות  שיש  היא  עמדתנו  הפליטים  בשאלת 
המשלחות ליישובם של הפליטים בארצות ערב, בהדגשת האפשרויות הרחבות. 
יש להסביר שלאורך ימים זה יהיה לטובת הארצות הללו, לטובתם של המתיישבים 
וצאצאיהם ולטובת המזרח כולו על ידי הקטנת שטח החיכוך האפשרי. לא נאמר 
שלא ניתן לשום ערבי לחזור, אך נדגיש שאם להחזיר — אז רק בתנאים של שלום. 
וכאן יש לחלוק במפורש ובהחלט על הגישה של ברנדוט. אין זאת שאלה של זכות 
אישית של "היחיד החף מפשע", כי אם זוהי שאלה מדינית של הכלל. ויש לזכור 
במאי  הפולשים  והצבאות  או"ם,  בהחלטת  למרוד  הראשונים  היו  אלה  שערבים 
טענו שהם באים על סמך קריאתם לעזרה של ערביי השטח של מדינת ישראל. 
כמובן, אם יהיה שלום תופיע שאלה זו באור אחר לגמרי. אולם כל עוד אין שלום 
יהא פירושה של החזרת הפליטים כי עלינו להתחיל את כל העניין מחדש. דבר 
אינם מסייעים  בין החזרת הפליטים לכריתת השלום  והמפרידים  יובן לכל,  זה 
הפליטים.  של  האישי  לשלומם  ולא  וערב  ישראל  בין  הכללי  לשלום  לא  בזה 
לטוענים כי אנו הדגשנו תמיד את יכולתנו לחיות בשלום עם הערבים, נאמר 
שלא כל ערביי ארץ־ישראל מרדו. אנחנו אמרנו תמיד, שיהיו צרות אבל שנוכל 
להתגבר ושבסופו של דבר הערבים ישלימו. לא אמרנו מעולם, שהערבים יקבלו 
שנקראו  טוענות  הפולשות  שהמדינות  אומרים  אנו  ואם  בשמחה.  מדינתנו  את 

לעזרה, איננו אומרים כי אומנם כן הוא. 
ביחס לחלק הערבי ]שהוקצה בהחלטת כ"ט בנובמבר[ לא נקבעה עמדה. ישנם 

רק שיקולים. בנידון זה תחכה הממשלה גם לעצה מאיתנו.
ערבית  מדינה  שתוקם  היא  בנובמבר  הכ"ט  החלטת  בנויה  שעליה  ההנחה 
בארץ–ישראל. הנחה זו נתבדתה כליל. מדינה כזאת לא הוקמה ואין גם לראות כל 
ניסיון להקימה. לא קיים כל גרעין ציבורי, שאפשר לראותו כמועמד לממשלת 
אינו  אשר  ארץ־ישראל  של  חלק  אותו  פירושה  הערבית  ארץ־ישראל  פלשתין. 
במדינת ישראל ואינו שטח כיבוש ישראלי. אין זה היום אלא מונח גיאוגראפי, 

שאיננו גורם מדיני. לחלק זה ישנם שני טוענים רציניים - עבדאללה והמופתי.
בדרום קיימת אפשרות של סיפוח רצועת החוף למצרים, ואומנם למצרים לא 

היה איכפת לספח רצועה זו ואת רצועת הגבול, ולעשות את עזה לנמל מצרי.
בצפון שונה המצב. הכיס בו מצוי קאוקג'י משיק כולו עם הלבנון, כך שאין 
לסוריה האפשרות הפיסית לספחו, ואילו ללבנון אין כל רצון לספח אליו בדרך 
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]הוא אמר:[ "היו אנשים בקבינט שרצו לעשות את עניין ארץ־ישראל לנושא של 
מדיניות דו־מפלגתית, אבל הממשלה הדמוקרטית לא קיבלה דעה זאת ושמרה 
זאת  עשה  שהצהיר,7  מה  והצהיר  קם  מרשל  כאשר  ולכן,  חופשית.  יד  לעצמה 
כשר חוץ של ארה"ב ולא כראש המשלחת, ואני שומר לעצמי את הזכות לחוות 
את דעתי לאחר שאעיין בדוח של ברנדוט. אין אני רואה את עצמי קשור בדברי 

מרשל על הדוח".
ואולם  הצדדים  שני  את  לשמוע  צריך  היה  שבעצם  ואמר,  הוסיף  דאלס 
הוא סבור כי בכלל לא יתערב בעניין הזה. כעת גם איננו משתתף בישיבות 
של המשלחת. אנחנו אמרנו לו, שאנו מבינים את מצבו ואולם אנו הננו זרים 
למדיניות פנימית אמריקנית ועבורנו קיימת רק משלחת אחת של ארה"ב, אשר 
לכמה  ליבו  את תשומת  להעיר  רוצים  אנו  כן  על  בה.  חשוב  חבר  הינהו  הוא 
צדדים חשובים של הבעיה. גם כאן נסבה השיחה בעיקר על הנגב. כל מהלך 
הסברתנו היה כזה שייתן לו להבין, שאין זו בשבילנו שאלת מיקוח אשר יש בה 
אפשרות של פשרה. אף על פי כן, הוא הבחין בדבריו בין תביעתנו לנגב לבין 

תביעתנו למפרץ אילת.
כפיית  של  בצורה  הלכה  לפסוק  או"ם  של  מעניינו  זה  שאין  סבור,  הוא 
המצב  להטיל.  לא  אך  ולסייע,  להציע  יכול  או"ם  הצדדים.  שני  על  הפתרון 
יחסי הכוחות  יהיה לא פרי החלטות, אלא תולדה של  שייווצר בארץ־ישראל 
כפי שהם. התוצאה תהיה תלויה ביכולתו של כל צד להתבסס ולהיות לעובדה. 
לדבריו, אין קיומה של מדינת ישראל תוצאה של החלטת כ"ט בנובמבר אלא 
יש לזוקפו על חשבון המציאות אשר יצרנו ואשר אנו עומדים עליה. כשאמרנו 
לו שאין, בכל זאת, לזלזל בחלקה של החלטת הכ"ט בנובמבר, הוסיף שבלי 
הכוח האמיתי ויכולת העמידה אשר הראינו, לא היתה החלטה זו מביאה לידי 

הקמת מדינה לעולם.
הסברנו לו, שתפיסה כזאת אינה זרה לנו ושמתוך גישה כזאת אנו שוללים את 
ההצעה של ועדת הפישור.8 לבסוף דיברנו על שאלת קבלתנו לאו"ם. המדינות הלוחמות 
הצדקה  ומה  בדיוני שלום.  גם  בנו  שיכירו  הדין  ומן  הקטל  בנו בשדה  מכירות  בנו 
יכולה להיות לכך, שאנו נשב בחוץ בשעה שהן יושבות בתוך הטרקלין? הדגשנו, כי 
בקבלתנו לאו"ם יהיה משום צעד לקראת השלום, היות וזה ייתן פיתחון פה לממשלות 
ערב כלפי עמיהן להפסיק את המלחמה בנו באמתלה שהנה, העולם כולו הכיר בנו 

והרי בחֵברת או"ם לא יוכלו להילחם. נימוק זה נראה לו כבעל ערך רב.

ב–20.9.1948, כשפורסם דוח המתווך ברנדוט למזכ"ל או"ם, הודיע מרשל על תמיכתו בו.  7
על הוועדה, ר' מס' 495, הע' 3.  8
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שיחות עם מרשל ודאלס

כי  על  שהשתוממו  חברים  בוודאי  היו  שיחות.  על  בדוחות  נפתח  שרתוק:   מ. 
בפגישתנו הקודמת לא הזכרתי כלל את השיחה שהיתה לי עם מרשל.2 הסיבה 
היחידה להשמטה זאת היתה משום שיכחה. שיחה זו לא היתה בעלת ערך רב ועל 

כן נשמטה מזיכרוני. אמלא עתה את שהחסרתי.
שיחה זאת נולדה במזל לא טוב. מרשל היה עמוס ראיונות בלתי צפויים. הראיון 
זה  יכולתי בזמן  ונסתיים בהקדם, ארך כחצי שעה בלבד. לא  שלנו החל באיחור 
להרצות לפניו הרצאה מקפת של העניין. הזכרתי לו רק את שיחתנו האחרונה לפני 
צאתי לארץ ב־9 במאי.3 מרשל זכר שיחה זו היטב. אז הזהירני שלא ללכת שולל 
אחרי הצלחות ]צבאיות[ רגעיות, ועתה אמר שהוא רואה כי לא היתה זו הצלחה בת 
חלוף. לאחר ההקדמה ראיתי צורך להכניס למוחו בהזדמנות זו את עמדתנו בעניין 
"ומה בדבר  לנו שאלה:  זרק  ופתאום  רב  הנגב בעניין  הוא הסתכל במפת  הנגב. 
הגליל?" הסברנו לו כי אל"ף, אנו תמיד תבענו את הגליל. בי"ת, הניסיון הראה כי 

אין להחזיק את גבולות הכ"ט בנובמבר בגליל. וגימ"ל, כבשנו את הגליל.
יכול לומר את שיש ברצונו  ואינו  הוא הביע את צערו על ששעתו דחוקה 
להגיד. הוא הוסיף ואמר, כי שני הצדדים התקיפוהו וכי עליו לטפל בעוד שאלות 

קשות כגון עניין ברלין וכולי. נפרדנו כאילו מתוך הבנה לשוב ולשוחח.
בשיחתי עם פוסטר דאלס4 השתתף אבא אבן.5 שקלנו תחילה אם עלינו ללכת 
אליו או לא. מאחר שכבר התראינו עם ראש המשלחת ]האמריקאית, מרשל[, הרי 
זה עלול היה ליצור רושם כאילו אנו חוזרים על פתחיהם של כל חברי המשלחת, 
אך משום המקום המיוחד אשר דאלס תופס במשלחת החלטנו לעשות את הדבר 
על כל פנים - דאלס מונה אישית על ידי הנשיא טרומן, אך הוא נמצא שם גם 
באישורו של דיואי.6 השיחה, שארכה כעשרים וחמש רגע, היתה עניינית וממצה. 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 21.  1
השיחה התקיימה בפריס ב–5.10.1948.  2

על השיחה ר' עמ' 9, הע' 18.  3
ג'ון פוסטר דאלס )1959-1888(. חבר משלחת ארה"ב לעצרת הכללית השלישית של האו"ם.   4

מזכיר המדינה של ארה"ב 1959-1953 במימשל הנשיא אייזנהאואר.
השיחה התקיימה ב–9.10.1948. מ"ש דיווח עליה למחרת במברק לאילת בוושינגטון )תלחמ"י 2,   5
מס' 19, אנגלית(. לדבריו, הדגיש את הטיעון להכללת הנגב כולו במדינת ישראל, הבהיר כי אין 
מקום לחילופי שטחים בנושא זה, הזהיר מפני מתן סמכות כלשהי לוועדת הפיוס מעבר לתיווך 

הוגן בין הצדדים ודרש קבלת ישראל לאו"ם לאלתר כצעד חיוני לקראת שלום.
מושל מדינת ניו–יורק. יריבו הרפופבליקני של טרומן בבחירות לנשיאות, 2.11.1948.  6
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כולו  היישוב  רגיש  כמה  הציבור,  בעיני  ירושלים  מהי  הסביר  ליבשיץ  דוד 
לעמדתנו כאן בעניין ירושלים. ברור הוא, שביחס כזה לא ייתכן ויתור בהיסח 
הדעת. הוא הדגיש את ההכשלה הבריטית של תוכנית הכ"ט בנובמבר ואת ההתקפה 
הערבית המודרכת על ידי הבריטים, שהביאה אותנו לידי רוויזיה של הגבולות. 

לאחר אלה אי־אפשר יותר לראות את כ"ט בנובמבר כמקסימום.
לשאלת וישינסקי אם אנו רואים סיכויים לשלום עם ערב, עניתי לו שאומנם 
הם מוכנים לשלום, אבל במחיר שאנו איננו מוכנים לשלמו. גם עבר–הירדן וגם 
ניתן לה לפחות חלק מהנגב.  מצרים היו מוכנות לכרות שלום, כל אחת אילו 
לשאלתו על עבדאללה הרציתי קצת על רצונו של זה לשלום, שאינו נובע מיוזמה 
בריטית, כי אם מגמתו היא דווקא להשתחרר על ידי כך מן התלות בבריטניה. 
הסברתי לו, כי אנו היינו מעדיפים כינון מדינה עצמאית בחלק הערבי של ארץ־
ישראל, אלא שאיננו רואים כל גרעין ציבורי לכך. עם ממשלת עזה לא נוכל 
למצוא כל לשון משותפת בשל צביונה הפוליטי והסוציאלי. בגלל כל אלה אנו 

נאלצים לעיין גם בכל מיני אפשרויות אחרות של פתרון.
גם  עניתי  כן  בחיוב.  עניתי  בינתיים,  מתחזקים  אנו  אם  וישינסקי  לשאלת 
לשאלתו אם נוספים לנו אנשים — תשובה זאת עתידה לשמש לנו פתח בבוא העת 

לדון על עלייה ]מארצות הגוש הסובייטי[.
וישינסקי יעץ לנו להכין נוסח של החלטה שהיינו רוצים שתתקבל בוועדה 

הפוליטית וביקש להראותו להם לכשנכינו.
בדבר חברות הנפט הסברתי לו, שהחלטת כ"ט בנובמבר מחייבת אותנו לכבד 
את הזיכיונות, ואנו כמדינה צעירה ביותר לא נוכל להתחיל את הקריירה שלנו 

בביטול זיכיונות.
העיר  כל  ואמרנו שאם  העתיקה,  העיר  הכלכלי של  הקיום  הועלתה שאלת 
החדשה תהיה יהודית, אין זו שאלה. רק אם כל העיר תהיה בינלאומית תתעורר 

שאלה כזאת.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	11.10.1948

היתה לי שיחה עם שני ראשי המשלחת הסובייטית, וישינסקי ומאליק.9 בשיחה 
השתתף דוד ליבשיץ והיא נמשכה כשעה ועשרים דקה. שאלתי את וישינסקי אם 
שמע פעם הרצאה מקפת על עניינינו, וכשענה בשלילה סיפרתי לו בקצרה על 
הרקע של מה שהתרחש אצלנו בתקופה האחרונה. בצורה יותר מקיפה הסברתי לו 

את פרשנותנו לגבי הדוח של ברנדוט.
אותי  תיקן  ומאליק  ערבי",  "נפט  בביטוי  השתמשתי  נפט  על  בדברי  אגב, 

"נפט אנגלו־אמריקני".
הסברתי את עמדתנו לגבי גבולות הכ"ט בנובמבר — את אי־ִהתאמתות ההנחות 
וביחס  בירושלים,  בגליל,  בתיקונים  הצורך  את  הללו,  הגבולות  נבנו  שעליהן 
לקשר לירושלים. בסוף דברי פנה וישינסקי אל מאליק ואמר: "כל הדברים הללו 
מתקבלים על הדעת". בדבריו אלי אמר, כי יש סיכון בדרך זו של טיעון — ברגע 
מאיתנו.  לסחוט  לאחרים  פה  פיתחון  נותנים  אנו  בנובמבר  מכ"ט  סוטים  שאנו 
על כך עניתי, שלא אנו היינו הפותחים בדרך זו שהביאה לידי המצב היום. אנו 
השלמנו בשעתו עם הגבולות, אלא שבאו אחרים ועירערו. ערעורם הוא שהביאנו 

לכבוש את הגליל ועתה השאלה היא היבוא מישהו וייקחנו מאתנו?
וישינסקי לא ראה קושי רב ביחס לגליל, אולם בעניין ירושלים התקשה גם 
כוח  הוכיח שבירושלים דרוש  הניסיון  כי  וגם מאליק. אנו עמדנו על כך,  הוא 
צבאי. האמריקנים לא ישלחו כוח כזה ועוד יותר יתנגדו לכך שמישהו אחר ישלח. 
מלבד זאת, לא יוכלו יהודי ירושלים לבטוח בצבא זר שיגן עליהם. הצבא שלנו 

הנמצא כעת שם לא יצא — היוציאו אותו בכוח?
עוד תמה וישינסקי אם העיר תהיה תחת פיקוח, וכשאמרנו לו שלפי התוכנית 
היא תהיה תחת פיקוח מועצת הנאמנות, נחה דעתו. במועצת הנאמנות יש לבריה"מ 
עתה עמדה - פירושו של פיקוח כזה בשבילם עמדה ]סובייטית[ בירושלים. אמרנו 
לו, שעדיין לא השבנו לאמריקנים בדבר התוכנית הזאת, ובזה נתתי להם הזדמנות 
לייעץ לנו, אך הם לא השתמשו בה. הסברנו, כי אם יציעו האמריקנים לערבים 
נוכל אנו  ולזה לא  יכללו בזה את העיר העתיקה  נאמנות על חלק מירושלים, 
להסכים. כאן באה הסברה מצידנו מהם מקומות קדושים ומהי לנו העיר העתיקה. 
מתוך כך הגעתי לאמור, שאילו אמרו ליתן לערבים חלק מהעיר החדשה, היינו 
יכולים להסכים, ואולם העיר העתיקה צריכה להיות בינלאומית. על דברי שחלק 

מהעיר החדשה יוכל להיות ערבי לא הגיבו.

או"ם  לעצרת  משלחתה  וראש  בריה"מ  של  החוץ  שר  סגן   .)1954-1883( וישינסקי  אנדרי   9
הגדולים  ה"טיהור"  במשפטי  הכללי  התובע  היה   .1949 ממרס  החוץ  שר  בפריס.  השלישית 
בבריה"מ במחצית השנייה של שנות ה–1930 והתנכר בארסיותו כלפי הנדונים; יאקוב מאליק, 
נציג קבוע של בריה"מ באו"ם. מסגני שר החוץ של בריה"מ. השיחה התקיימה ב–9.10. מ"ש 

דיווח עליה בפרטות לאיתן במברק מ–10.10.1948 )תלחמ"י 2, מס' 20, אנגלית(. 
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קיבל את הרעיון של צורך במתן פיתחון פה, אך לא הסכים שקבלתנו והדרישה 
]של  אקספנסיוניזם  בפני  יעילה  הבטחה  נחוצה  לדעתו,  לכך.  יספיקו  הזאת 
ישראל[. את דבריו אלה פגשתי בדרך של ערובות טריטוריאליות - אדרבה, 
אם יקבלונו לאו"ם הרינו מתחייבים בזה שלא לבקש בכוח שינוי הגבולות. אך 
הוא גרס ערובות בלשון עלייה - רצה להיות בטוח שלא נמלא את ארץ־ישראל 
ביהודים עד שיגלשו מעבר לגבול. כמין קוץ נעוץ במוחו - "עליכם להגביל 
את עצמכם" - ואינו יכול להיפטר ממנו. בעיניו יש יסוד לפחד הזה ובכוחם 

של היהודים לסלק אותו.
אחר טען בפני, כסוציאליסט, בשם "המוסר העולמי". אמר שהוא מבין שאנו 
עוברים עתה שלב של לאומנות, אך אנשים סוציאליסטים כמונו צריכים לדעת 

מתי לשים גבול לכך.
הסברנו לו, שהעלייה אצלנו אינה עניין של פרסטיז׳ה, אלא זהו טעם קיומה 
של המדינה, ודווקא משום ראיית ענייני העולם אנו עומדים על עלייה. אין ענייני 
העולם דבר ערטילאי, אלא זהו סיכום העניינים של כל ארץ וארץ ואף אנו בכלל 
זה. לא נקריב את עצמנו למען העולם, אך נוכל לקבל את מרותו כאשר יהיה 
מקומנו בו שווה למקומה של כל אומה ואומה. על טענה זאת לא השיב, ואם כי 
מבחינה אינטלקטואלית קיבל אותה בעל כורחו, הרי בליבו פנימה לא יכול היה 
להשלים. פעמים אחדות חזר וציין, כי הוא יודע שהמדינה היא עובדה, ונראה 
שרצה למכור לנו ביוקר את השלמתו זו עם המצב - )מ. וייסמן: כשנשאל מהו 
הפחד שיכול להיות מפני מדינה קטנה וחדשה, השיב שהנה, הוכחנו שאנו יכולים 
לעמוד בפני כל עמי ערב, ועתה נפלה עליהם אימתנו( - לכך אמרתי לו, שעובדת 
עמידתנו נובעת לא רק מכך שאנו חיילים יותר טובים — אם כי גם זה נכון — 
אלא שאנו נלחמים על אדמתנו, על מולדת וחירות, ואין שום צבא ערבי נלחם 

על אלה.
עוד דיבר על הכישרון היהודי ועל העולם כולו שהוא פתוח בפנינו וכיוצא 
לא  ההפוכה -  לה המגמה  יש  מיסודה,  הציונות,  כי  לו  בו. התחלתי להסביר 
פירמידה  בניין  כלכליות אלא  לא תפיסת עמדות מפתח  ריכוז,  אם  כי  פיזור 
כלכלית עצמאית וכולי. גם את זאת תפס מבחינה אינטלקטואלית, אך בנפשו 

פנימה לא השלים.
הוספתי ואמרתי לו, שאילו מדינות המערב היו מתכנסות לטכס עצה כיצד 
בדרך הבטוחה ביותר לדחוף אותנו לזרועות המזרח, לא היו מוצאות דרך טובה 
מזו בה התנהגו כלפינו. ואם אנו מעוניינים כל כך בשמירה על שיווי המשקל ]בין 
שני הגושים העולמיים[, אין זה בגללם אלא למרֹותם של עמי המערב. נימוק זה 

עשה עליו רושם והוא קיבלו — באנחה.
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העלייה - טעם קיומה של המדינה

לבקש  היתה  לשיחה  שהזמיננו  בשעה  צלדריס2  של  נראה שמטרתו  מ. שרתוק:  
מאיתנו להסכים לדחיית הדיון בענייננו, אך כשהגיע הדבר לידי כך כבר ידע כי 
נסבה  תחילה  פישר.  מוריס  השתתף  בשיחה  כלל.  בדבר  נגע  ולא  הוכרע  העניין 
מאמרים  האמריקני,3  ב"טיים"  בן–גוריון  דברי  מה–בכך,  של  עניינים  על  השיחה 

בעיתונות ]השמאל בישראל[ בשבחו של מרקוס4 וכיוצא בו.
אחר כך היתה שיחה עניינית מאוד על שאלתנו, בהשתתפות המנהל הכללי 
של משרד החוץ היווני, איש פיקח ואינטליגנטי המבין ויודע היטב את העניין. 
ניכר מצידם רצון כאילו לכפר על הצבעתם מלפני שנה,5 אך עדיין הם מתקשים 
בגלל יחסיהם עם הערבים, בייחוד עם מצרים, אשר יש לה בני־תערובות יוונים. 
ביקשו מאתנו למצוא דרך כיצד להקל על הערבים לבוא לידי שלום. בכל נקודה 
אשר הזכרנו מצא גזירה שווה ליוון - בריחת הפליטים, המזימה לקצץ בנגב, הכל 
בדיוק כמו שקרה ביוון בתחילה.6 אגב דבריו, הודה בגלוי כי הוא טעה בשעתו 
בהערכת המצב. הוא לא שיער שנוכל להחזיק מעמד ועתה הוא חוזר בו. ועוד 
אמר בפה מלא, כי הוא מקבל על עצמו את האחריות על אשר לפני שנה קיבל את 
האוריינטציה למערב ]צ"ל: לערב[ - )מ. פישר: צלדריס לא חיפש כיצד לפצות את 

הערבים, אלא היה לו ברור שיש לתת להם את תוכנית ברנדוט(.
פגישה עם סּפאק, שר החוץ הבלגי, בהשתתפות מר מ' וייסמן. זו היתה שיחה 
הפוליטית  הוועדה  בישיבות  להשתתף  בקשה  הגשנו  אם  שאלנו  הוא  קלה.  לא 
עבר–הירדן  כאילו  נראה  מדבריו  מיד.  זאת  לעשות  שעלינו  דעתו  את  והביע 
הוזמנה. שאלנוהו אם עבר–הירדן תייצג את ערביי ארץ־ישראל, ומה יקרה אם 

ממשלת עזה תבקש להופיע. תמה, ונראה כי שאלה זו חדשה לו בכלל.
כשאמרתי לו, שקבלתנו לאו"ם והזמנת שני הצדדים לנהל ביניהם שיחות 
יהוו צעד לקראת השלום, כי יתנו פיתחון פה לממשלות ערב כלפי עמיהם - 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 28.  1
קונסטנטין ַצַלַדִריס, סגן ראש הממשלה ושר החוץ של יוון. ראש משלחת יוון לעצרת האו"ם   2

בפריס.
ראיון עם בן–גוריון הופיע ב"טיים" ב–16.8.48.  3

גנרל מרקֹוס וְפיאדיס, מראשי המפלגה הקומוניסטית היוונית. ממנהיגי המחתרת האנטי–נאצית   4
תחילה בכרתים ואח"כ ביוון. בתום מל"ע-2 מנהיג המורדים הקומוניסטים בממשלת יוון.
יוון היתה אחת מ–13 חברות האו"ם שהצביעו נגד תוכנית החלוקה ב–29 בנובמבר 1947.  5

הכוונה לאירועים שהתחוללו בשלהי מלחמת יוון-טורקיה ב–1922, אז איבדה יוון את אחיזתה   6
באסיה הקטנה.
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העיר  ירושלים,  הנגב,   - נקודה  נקודה  כולו,  העניין  על  יסודי  באופן  לעבור 
העתיקה, הגשר לירושלים, יפו, שדה התעופה בלוד, הגליל. זה האחרון היה לו 
אגוז קשה והוא לא יכול לתפוס כיצד זה אנו עומדים על גבולות כ"ט בנובמבר 
זאת.  זמן דורשים תיקונים בגליל. אמרתי לו, שלא נצא לתבוע  ובאותו  בנגב, 
נעמוד על עניין הנגב בפירוש, אך לא נעורר את עניין הגליל אלא לכשידובר בו 

נחווה את דעתנו.
לו, שאין בעמדתנו משום סטייה גמורה מרעיון  ירושלים אמרתי  גם בדבר 
הבינלאומיות, רק צמצום השטח הבינלאומי לאזור העיר העתיקה. ושוב סיפרנו 

לו על ההצעה האמריקנית לנאמנות כפולה.8
מתוך השיחה עם צרפקין נסתמנה לי תוכנית כזאת - אנו דורשים להכיר 
בעובדה שישראל הוקמה ועומדת בהתאם להחלטת העצרת ביום כ"ט בנובמבר. 
שתוצא  דורשים  אנו  הפלישה.  צבאות  את  להוציא  פקודה  לתת  דורשים  אנו 
הוראה לשני הצדדים להיכנס למשא ומתן של שלום. אנו דורשים הקמת ועדה 

לסייע בדבר.
הערבית  מהמדינה  אותו  שוללים  אנו  הגליל  את  טען, שבתביעתנו  צרפקין 
הארצישראלית, שצריכה לקום לפי החלטת כ"ט בנובמבר. על כך השיבותי לו, 
ואולי הרחקתי לכת בכך — שלכשתקום מדינה כזאת והיא תהיה בברית עימנו, 

נהיה מוכנים לשאת ולתת עמה על גבולות ואולי אז נוותר לה משהו.
זו  בשיחה עם הגברת פנדיט9 השתתף אבא אבן. מבחינת הקסם האישי לא 
בלבד שהיא שקולה כנגד כל הְמנויים לעיל, אלא שאין הם בכלל שוכנים בכוכב 
אחד. אם הם בשאול, הלא היא בגן עדן. אינה צעירה, שיער שיבה לה והדרת פנים 

וקסם עצום. רוח השיחה היתה ידידותית והידהדה בה נימה אישית.
שאלתי אותה איזה תמורות חלו בהודו ביחס אלינו על רקע המאורעות של 
השנה שעברה, והיא התנצלה על שאין בכוחה לענות לשאלתי היות ולא היתה 
בהודו רוב הזמן, וכאשר היתה שם תכפו עליה עניינים אחרים. אולם היא יודעת 
שיש לנו שם חוג של תומכים נמרצים מאוד. אף על פי כן, יש לזכור שיש עדיין 
ונרצה  ההודית  המשלחת  עם  שניפגש  רוצה  היא  מוסלמים.  מיליון   35 בהודו 

לפניהם את ענייננו. אחיה10 יהיה פה בקרוב והיא תסדר פגישה בינינו. 
- פה חסרה חצי שורה במקור - גם כן את דבר קבלתנו ]לאו"ם[ ואת עניין הנגב. 

את גולדה ]מאירסון[ לא ראתה עדיין, כי יצאה ]ממוסקווה[ יומיים לפני בואה.

המשלחת האמריקנית לאו"ם הציעה חלוקת ירושלים לאזור בנאמנות יהודית, אזור בנאמנות   8
עבר–הירדן, והאתרים הקדושים באחריות האו"ם אבל בלי מימשל או"ם בחלק כלשהו של 

העיר )ר' תלחמ"י 2, מס' 1(.
ויג'איה ַפְנִדיט. שגרירת הודו בבריה"מ וראש המשלחת ההודית למושב עצרת האו"ם בפריס.  9

ַג'ַווַהְרַלל ֶנהרּו, ראש ממשלת הודו.  10

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	15.10.1948

השיחה עם השבדי אונדן7 היתה לא פחות קשה. זה איש קר, יבש ונוקשה, 
שאינו מסוגל להתכופף. ממעיט בדיבור. בשיחה זו הייתי יחידי.

התכוננתי לפתוח בדברים אחדים שקולים על ברנדוט, אך הוא נטל ממני את 
הפתיחה הזאת והחל בעצמו בנושא זה. זו היתה הקדמה מאוד קשה, מאוד לא נעימה, 
והייתי אומר גם לא אדיבה. אמר שהוא רוצה שאדע, כי הם חושבים שממשלת ישראל 
יש לה חלק באשמה. על כך הצעתי לו להחליף את הביטוי "אשמה" ב"אחריות". 
הוא טען, כי לא היתה שמירה אף כי ברנדוט היה צריך לעבור במרחק 200 מטר 
מצידנו  הרוזן, שהיתה  זנח את  ממחנה ה"שטרניסטים", טען שקצין הקשר שלנו 

רשלנות ובכלל הראינו יחס סובלני מדי כלפי הטרוריסטים.
אמרתי לו, שאני עצמי רוצה לומר משהו על הרצח, ועל דבריו שלו אענה 
לחוד. סיפרתי לו מה היה הדבר בשבילנו, מה היה זה בשבילי, מהו יחסנו אל העם 
השבדי אשר הירבה לעשות למעננו הן במלחמה ]במל"ע-2[ והן במאבקנו מאז 
המלחמה. ברנדוט עשה כמה שגיאות חמורות, שגרמו לי הרבה צער - בעניין 
ירושלים ועוד. בדבר קצין הקשר אשר נטש את הרוזן — אברר את הדבר - )יעקב 
רובינסון: לא כי. אדרבה, הוא חש לעזרתו וישנו מכתב תודה על אומץ ליבו וקור 
רוחו, וכן הצעה להעניק לו אות הצטיינות שבדי!( - הוספתי, שקצין הקשר לא 
אשר  לדעת.  עצמי  איבוד  אומר  היה  המתקיפים  אחרי  ולרדוף  מזוין,  איש  היה 
ליחסנו הסובלני כלפי ה"פורשים", הסברתי לו כי כל העניין הזה הינהו ירושה 
מהמשטר המנדטורי. את עניין המשמר לרוזן אפשר להבין רק מתוך השתלשלות 
הדברים, כי אנו בשעתו הצענו לאנשי או"ם משמר, אלא שהם חששו שמא יהיה 
בכך משום פיקוח על פעולותיהם. הסברתי לו כי שאלת ה"פורשים", פירוקם 
בכוח או לא, איננה לעמנו שאלה קלה. פירושו של דבר שפיכות דמים ולא בנקל 

נוכל להחליט על כך. לגבי אותה שיחה חוסל בזה העניין.
בשיחה עצמה דיברתי על שלוש נקודות - קבלתנו לאו"ם, הנגב וירושלים. 
לגבי  כן  מה שאין  הטענה,  הודה במשקל  הוא  ירושלים  הרושם שלגבי  לי  היה 
הנגב. נראה לו, שאם ברנדוט הציע דבר כזה, מסתבר שהוא חושב ששני הצדדים 

עלולים להתפשר.
כי  שביקשתי  מה  בזה  ואין  לי,  שפסקו  את  אלא  תובע  שאיני  לו,  אמרתי 
יש  אם  שאלתיו  בה.  ומרדו  הערבים  ובאו  עימה  השלמנו  אנו  אשר  פשרה  אם 
בכוחו להבטיח לי שלום עם העולם הערבי במחיר זה. אם הפשרה הקודמת אינה 
מתקבלת, הרי אנו חוזרים על תביעתנו הקודמת, דהיינו, לכל ארץ־ישראל. על 

כך לא הגיב ורק הודה על ההסברה.
רצה  בקודש,  כדרכו  צרפקין,  ליבשיץ.  דוד  השתתף  צרפקין  עם  בפגישה 

אוסטן אּוְנֶדן, שר החוץ השבדי.  7
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ואנו  בנו,  הלוחמות  המדינות  עם  שלום  של  ומתן  למשא  מוכנים  אנו  סתירה. 
מכריזים שאת עניין הגבולות ניישב במשא ומתן. בזה אנו כאילו מודים בזכותן של 
המדינות הלוחמות בנו לדון על גבולותינו. בכך אנו נותנים פיתחון פה לסוריה 
ולמצרים לבוא אלינו בתביעות טריטוריאליות. עמדתנו צריכה להיות שאנו היננו 
על  איתה  ולתת  לשאת  מוכנים  נהיה  תקום  וכשזו  נפרדת,  ערבית  מדינה  בעד 
הגבולות. הוא קיבל את ההנחה, שאין מקום להטיל הסדר, אלא יש להגיע לכך תוך 
הסכם ומשא ומתן. אם אין מגיעים להסכם, יש צורך בבורר והוועדה הזאת תהיה 

הבורר. יש לציין, שעבר–הירדן בעיניו אינה מוקצה מחמת מיאוס.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	15.10.1948

דוד ליבשיץ. לפי הערכתו, היתה המטרה של  בפגישה עם סובולב השתתף 
זה הושג.11  ודבר  ישיבת מועצת הביטחון אתמול להכשיר את האוירה לרעתנו 
בדבר הוועדה הפוליטית - אמר - השאלה הראשונה תהיה הזמנת שני הצדדים. 
את  להזמין  וגמור  מנוי  כן  יערערו.  שהערבים  וברור  מכתב12  ישנו  מאיתנו 
יש לצפות לערעור ערבי. מתעוררת השאלה של ממשלת  ואף כאן  עבר–הירדן 
עזה. ציינתי שממשלה זו, שהיא מורדת בסמכות העצרת, איך זה ייתכן כי היא 
תוזמן? אולם כך אין נציגות לערביי ארץ־ישראל, ו"הוועד הערבי העליון", שהיה 

מוזמן עד כה, התמזמז ונבלע בממשלת עזה.
צריך  אינו  באנץ׳  ראשונים.  או כמעט  ראשונים  לדבר  מניח, שנצטרך  הוא 
הויכוח  שאחרי  ברור  בעדו.  המדבר  ברנדוט  של  הדוח  ישנו  הדיון.  את  לפתוח 

תיָבּחר ועדת מישנה.
יש אצלו יחס מפוכח מאוד בדבר גורלו של החלק הערבי של ארץ־ישראל. 
תגובותיו מעניינות, כי הוא סובייטי ב־101 אחוזים, אך חופשי מכבלי הדיפלומטיה 
הסובייטית. הוא מבין היטב שאין זה תלוי בנו. כמו כן תופס הוא שאין זו שאלה 
של אידיאולוגיה. הוא אומר במפורש, שבסופו של דבר ייקבע גורל השטח הזה 
כתוצאה מהתנגשות בין עבר–הירדן ומצרים. הוא מקבל את העקרונות של הכרה 
 good–ל ועדה  והקמת  ומתן  למשא  הצדדים  חיוב  הפולשים,  הוצאת  בישראל, 

offices ]שירותי תיווך[.
להחזיר  כדאי  חידושים,  לחדש  שלא  מנת  שעל  הרעיון,  את  העלה  צרפקין 
לתחייה את ועדת החמישה )ועדת הביצוע(13 ולתת לה את הסמכות הזאת. לדעת 
סובולב אין טעם בהצעה הזאת. הרקע היום שונה, ושונה גם התפקיד ואין להחזיר 

את הגלגל אחורנית.
בהם  דברים שיש  שני  בנשימה אחת  אומרים  הזהירנו, שאנו  לגבולות  ביחס 

בישיבתה ב־14 באוקטובר דנה מועצת הביטחון בקיום הפסקת האש בארץ־ישראל ובהתקדמות   11
שחלה בחקירת רצח ברנדוט. בפני המועצה היה מונח מברק של המתווך בפועל ראלף באנץ', 
מיום 3.9.1948 ובו תיאור המצב המידרדר בארץ־ישראל, כפי שבא לידי ביטוי ברצח המתווך 
וכן דין וחשבון של המתווך בפועל, מיום 27.9.1948, על הרצח עצמו. המתווך בפועל מסר 
פרטים  ישראל, בתשובה לשאלות, מסר  ונציג  המצב בארץ־ישראל  על  וחשבון בעל־פה  דין 
פה־ התקבלה  שבסופה  ב־19.10.1948,  בישיבה  נמשך  הדיון  הרצח.  בחקירת  ההתקדמות  על 
אחד הצעת החלטה משותפת של בריטניה וסין, המביעה צער על שממשלת ישראל לא הגישה 
עדיין דין וחשבון על ההתקדמות בחקירת רצח המתווך, מבקשת שממשלת ישראל תמסור דיך 
גורמים אחרים  ציון הצעדים שננקטו בעניין "הרשלנות מצידם של פקידים או  וחשבון תוך 
בקשר לפשע", ומזכירה לכל הגורמים באיזור את חובתם להמשיך ולקיים את הפסקת־האש, 
לסייע למשקיפי האו"ם ולהבטיח את חופש התנועה שלהם ואת ביטחונם )תלחמ"י 2, עמ' 61(.

מכתב בקשה מאת ממשלת ישראל להשתתף בדיון בשאלת א"י, שנערך בוועדה המדינית של   12
העצרת ביום זה. לישראל, וכן גם לעבר–הירדן, אושרה השתתפות במעמד משקיפים.

על ועדת הביצוע, ר' עמ' 6 הע' 10.  13

המשלחת לאו"ם - משמאל לימין: משה שרתוק, סי קנן, משה טוב, אבא אבן
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אשר הן אומרות יש לו משקל של חברי או"ם. להן זכות הצבעה בשאלות החותכות 
את גורלנו בשעה שלנו גם קול אחד אין. על זאת אנו צריכים להתבסס.

צריך אפוא לגשת במרץ רב לשיחות עם חברי מועצת הביטחון.

במהלך הדיון הוסיף מ"ש:

מ. שרתוק:  סיפרתי לאוואט על התוכנית האמריקנית.3 הוא זקף את אוזניו מתוך 
זהירות. עוד לפני שהסברתי לו מהו הקושי שלנו ביחס לעיר העתיקה, הקדים ושאל 
מה יהיה אפוא חלקם של הנוצרים אם תחולק העיר לשני אזורי נאמנות, יהודי וערבי, 
שפירושו מוסלמי ]כלומר, שהנוצרים יימצאו באזור המוסלמי[. אז אמרתי לו, שאם 
יהיה משטר בינלאומי לעיר העתיקה, הרי יהיה המושל נוצרי - וראיתי שבזה קניתי 

את לבו.
אנסה לסכם. נגענו כאן בשש נקודות: 1( קבלתנו לאו"ם. 2( הוצאת הצבאות 
הפישור. ועדת   )4 שלום.  על  ומתן  למשא  הצדדים  שני  הזמנת   )3  הפולשים. 

5( שאלת קביעת הגבולות. 6( מעמדה של ירושלים.
שני  בעצרת.  להחלטה  נושא  לשמש  וצריכים  יכולים  הראשונים  ארבעת 

האחרונים צריכים להימסר לוועדה.
הנקודה הרביעית - ועדת הפישור - עדיין שאלה פתוחה: האם מוטב לנו 
שישותפו בה הצדדים או לא? אם כן, הרי זה יכול להיות גורם מדרבן לקבלתנו 
לאו"ם. לעומת זאת, אני חושש מאוד לסיבוכים בתוך הוועדה ]המדינית[ - הלא 
נריב ונתקוטט בלי סוף וכל ישיבה תהיה לגיהינום. דבר זה עלול להכשיל את 
כל הוועדה. לנקודה החמישית - רצוי לנו שלא תתקבל פה כל החלטה. לנקודה 
השישית - גם כן איננו להוטים אחרי החלטה. אין לי הרושם שהאמריקאים יצאו 
עם הצעתם, אלא יסתפקו בקביעת העיקרון של פיקוח בינלאומי. בהזדמנות 
זאת אנו נעשה פומבי לחוסר המעשיות של משטר בינלאומי, כפי שחזו אותו 

מראש.
בשלב הראשון של הדיון צריכה להיות הסיסמה לידידינו לבקר, להתנגד, ליצור 
מצב של אי־מוצא, כדי שיורגש הצורך למסור את העניין לידי ועדה - )י. רובינסון: 
כדאי להבחין בין דברים שמוטב לפותרם בעצרת וכאלה שמוטב להשאירם למועצת 
הביטחון( - צריך לעשות פומבי לרעיון מעל במת העצרת, כי שם יש הד למה 
שנאמר, מה שאין כן לדברים הנשמעים במועצת הביטחון - )ד. ליבשיץ מעורר את 
שאלת החלק הערבי של ארץ–ישראל( - ביחס לזה נאמר מה שאמרנו כבר, כי אנו 

מעדיפים מדינה ערבית עצמאית על סיפוח לעבר־הירדן.

בדבר נאמנות כפולה בירושלים ר' עמ' 531 הע' 8.  3
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שיחה עם הרברט אוואט2

מ. שרתוק:  הפעם אין ברצוננו להרבות בדוחות כי אם להתייעץ על הכיוון בו 
נלך לקראת הוועדה הפוליטית ]של העצרת[. אך אולי יועיל לבירור אם אמסור 

תחילה בקיצור על שיחתי עם נשיא העצרת, מר אוואט.
איני פטור מלציין את אקלימה של השיחה הזאת, שהיתה הידידותית ביותר 
שהייתה לי עד כה בפריס. לבביות רבה, פשטות, ללא כל מעשי קונדס. הוא פתח 
בהערכה שהיתה לי שנה קשה מאוד, והוא מקווה שאודה שהייתה גם יפה מאוד. 
ציין, שעזר הרבה לפני שנה ומעוניין לתמוך גם הפעם. הוסיף והסביר, שבהקשיבו 

לדיונים לפני שנה ובעוקבו אחר התפתחות העניינים שוכנע בצידקתנו.
אחר הירצה לי את מישנתו. הוא מסכים, שמוכרחים לקבלנו לאו"ם במושב 
הזה של העצרת: עניין הגבולות שלא נקבעו עדיין אינו קובע, כי ישנה ממשלה 
יציבה האוחזת בשלטון ואותה יש לקבל. אין הוא סבור, כי בעצרת זו יוחלט על 
לקירוב הלבבות,  רק  לא  ועדה שתהיה  בוודאי  הגבולות. דעתו, שתיבחר  עניין 
יוכלו  ולא  שייפגשו  או  ייפגשו,  לא  שהצדדים  במקרה  אלא   ,good offices
להגיע לידי הסכם, אז ועדה זו תהיה מוסמכת ומחויבת להגיש לעצרת הבאה את 
נזכור את גישתו של סובולב, שראה את  המלצותיה בדבר הסדר הגבולות. אם 

הוועדה הזאת כבוררת, הרי שתפישתו של אוואט זהירה יותר.
אמרתי לו, שדרך זו של מחשבה נראית לי, כי עשיתי חשבון כזה, שבדרך זו 
אין אנו מפסידים דבר ומרוויחים את קבלתנו לאו"ם. במשך השנה נוכל להתבסס 
כמו שאנו עושים עתה בנגב. ביחס להכרתנו על־ידי אוסטרליה, ראיתי שאין הוא 

מרגיש נוח באי־ההכרה ועניין זה מעיק עליו.
מסוים.  קו  סביב  קהל  דעת  לרכז  כדי  לעשות  עלינו  מה  עתה  היא  השאלה 
בשאלת קבלתנו לאו"ם ישנה החלטת הממשלה להגיש בקשה לכך. אני פירשתי, 
ברור, שאם  לדבר.  המתאימה  השעה  את  לברור  למשלחת  חופש  משאיר  זה  כי 
העצרת הזאת תעבור ותגיע לשלביה המאוחרים מבלי שנגיש את הבקשה, הרינו 
נוטלים בזה על עצמנו אחריות כבדה מאוד. אני סבור, כי עלינו להיכנס עתה 
לעניין זה באופן פעיל ביותר מבלי ששאלה זו תהא קשורה בהסדר כללי דווקא. 
עלינו לציין, שישנן חמש מדינות ]ערביות[ חברות באו"ם שהן נלחמות בנו. כל 

תלחמ"י 2, מס' 32.  1
הרברט אוואט )1965-1894(, משפטן ומדינאי אוסטרלי. שר חוץ 1949-1941. נשיא עצרת   2

או"ם 1948-1949. על תפקידו המכריע בקבלת החלטת 29.11.1947 ר' עמ' 175 הע' 31.
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שיחה עם שר החוץ הצרפתי רובר שומאן

 מ. שרתוק:  היתה לי שיחה עם שר החוץ הצרפתי מר שומאן,2 בהשתתפות מוריס 
פישר. השיחה, שארכה כשלושת רבעי שעה, היתה עניינית מאוד, התנהלה באווירה 
לנחם  רצה  בפניו.  שהבאנו  העניינים  של  בחשיבותם  שומאן  הודה  ובסופה  נוחה 
אותנו, שלא רק בעניינים שלנו נוהגת המשלחת האמריקנית בתכסיס הדחייה - יש 
לאחר  עד  המתכוונת  והדחייה  הפוליטי  בעתיד  אי־ביטחון  של  הרגשה  בכלל  שם 

הבחירות ]לנשיאות ב–2.11.1948[ איננה נובעת דווקא מרצון להקשות עלינו.
בעניינינו אמר, שהם ]הצרפתים[ לא באו עדיין לידי מסקנה. הם נוהגים להתייעץ 
עם עוד שתי מדינות ]ארה"ב ובריטניה[ אם כי, הוסיף ברמז, אין זה מחייב אותם 
לקבל את עצת השתיים. את מרשל לא ראה עדיין ובווין יבוא רק ביום שני. הוא 

יודע שהדחייה של הדיון בשאלתנו קשורה בבחירות ]לנשיאות ארה"ב[.
כשפתחתי בהסברתי על הנגב, הוציא ממגירתו מפה של החלוקה לפי כ"ט 
בנובמבר ולאחר שהרציתי לו על שאלת ההתיישבות בנגב, ים המלח ועקבה, 
אמר שעד כה לא עמד על חשיבות הדבר. שאל: "מדוע הציע אפוא ברנדוט מה 
שהציע?" כשעניתי לו, שעל כך יש לנו תשובה אלא שאיננו מפרסמים אותה, 
שבטרם  חשב  שברנדוט  שנראה  לו,  אמרתי  אז  גמור.  בחופש  שאדבר  עודדני 
יתווך בין היהודים והערבים, עליו לתווך בין האנגלים לאמריקנים ולהבטיח 
לתוכניתו את תמיכתם. סיפרתי לו על רודוס.3 האנגלים חשבו תחילה למחותנו 
ולמנוע  לחיינו  לרדת  מתכוונים  הריהם  זו,  תוכניתם  משנכשלה  ועתה,  כליל 
מאיתנו אפשרות קיום. האמריקנים בעצם אינם להוטים כל כך אחרי תוכנית 
ברנדוט, אלא שמתוך רצון לגרום נחת לאנגלים הם מוכנים לתמוך בה. ואומנם 
הם הרבה פחות נוקשים בעניין זה ומנסים להביאנו לידי פשרה, ואילו אנו לא 
נוכל להתפשר בנקודה זאת. עבורנו זה ]הנגב והמוצא לים סוף[ האופק היחידי 
של המדינה. כאן הפסיקני: "והים ]התיכון[?" עניתי לו, שאת הים אי–אפשר 
ליישב. מצד אחד מאשימים אותנו בשאיפה להתפשטות, ומאידך מנסים לגזול 
מישראל  הנגב  את  לנתק  פנימית.  להתפשטות  היחידה  האפשרות  את  מאתנו 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 45.  1
או"ם השלישית.  וראש משלחתה לעצרת  ))1963-1886(. שר החוץ של צרפת  רֹוֶּבר שומאן   2

ב–1950 הגה את "תוכנית שומאן" לאיחוד אירופה.
יש להניח, כי מ"ש סיפר לאיש שיחו כי סר ג'ון טראוטבק, ראש המשרד הבריטי למזה"ת   3
בקהיר, ורוברט מקלינטוק, איש מחמ"ד, ביקרו ברודוס באמצע ספטמבר כדי לדון שם עם 

ברנדוט בתוכניתו, שבחיבורה עסק לקראת הגשתה לאו"ם )ר' תלחמ"י 2, מס' 21 הע' 7(.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	18.10.1948

לפני שנסיים, ברצוני למסור על המצב ביחס לנגב. )קורא מברק מצוהרי 
17.10(.4 הקו שלנו בשיחות צריך להיות שההתלקחות בנגב בימים אלה בהם 
מאז  כבר  המשתלשל  עניין  זהו   .coincidence אלא  אינה  העצרת  יושבת 
לעבור.  שלנו  לשיירות  באי־נתינתם  אותה  הפרו  המצרים  הראשונה.  ההפוגה 
אנו הזדיינו בסבלנות, חיכינו לדיונים והחלטות ומשא־ומתן ממושך. המצרים 
הפרו הפרה כפולה - גם לא קיבלו את הגבלת השעות אשר הוקצו להם ]למעבר 
ענו תחילה  אליהם  לפנייה  לעבור.  נתנו לשיירות שלנו  לא  וגם  שיירותיהם[ 
בשלילה, אחר כך בשתיקה. אפשר היה להניח, שהם מבקשים להם הצלת פנים 
ושבאופן עובדתי יקבלו את הדין. עם התקרב החורף החלטנו אפוא שהשיירה 
ואז  יצאה. המצרים התקיפו אותה  היא  ובהתאם למה שנקבע  מוכרחה לצאת, 
החלטנו פעם לתמיד לשים קץ לכל השערוריה הזאת והתחלנו לפנות את הדרך.5 
עתה ישנה פנייה להפסקת אש ואנו מחכים לתשובת ממשלתנו. טענתנו צריכה 

להיות תמיד, שהמצרים התקיפו שיירה שיצאה לפי החלטת מנגנון הפיקוח.

מדובר במברק מ"ש לאיתן, שבו דיווח כי נועד עם באנץ' והלה אמר לו שהמצרים מסכימים   4
להפסקת אש לרבות נסיגה לקווים קודמים. מ"ש השיב כי אינו נוטה להמליץ לפני ממשלתו 
על הסכמה להפסקת אש אלא אם כן תינתן ערובה למעבר שיירות לנגב. באנץ' טען, כי הקושי 
בעניין השיירות נובע מאי–הסכמת ישראל לפיקוח או"ם על הטסת מטענים לנגב בדרך האויר 

)ר' תלחמ"י 2, מס' 31, אנגלית(.
הכוונה לתקרית שכמתוכנן שימשה עילה ל"מיבצע יואב" )ר' להלן עמ' 540 הע' 2(.  5

משה שרתוק עם הרברט אוואט
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אחד. כן אמרתי לו, שיהיה בזה צעד לקראת השלום, כי הדבר ייתן לממשלות 
הערביות פיתחון פה להיכנס עימנו במשא ומתן.

מבלי  מכאן  נשוב  שאם  ציינתי,  זה  במושב  לאו"ם  לקבלתנו  חשוב  כנימוק 
ישראל  מדינת  כי  הדורשים  אלה  של  ידיהם  את  בבית  הדבר  יחזק  שיקבלונו, 
יודעים מי יהיה  תישען על המזרח ]הגוש הסובייטי בראשות בריה"מ[. כי הכל 
חייב באי־קבלתנו לאו"ם והכל יודעים מי תמך בקבלתנו. אין אני רוצה למצוא 
את עצמי במצב, שבשובי אצטרך להגן על אלה שהיו בעוכרינו בפני מאשימיהם.5 

נימוק זה נראה לו כחשוב.
כשהעלה את שאלת הפליטים ניכר שמישהו דיבר איתו בעניין זה. הסברתי לו 
מה פירוש החזרת הפליטים כל עוד אנו נמצאים במצב מלחמה. שאל אם בימי שלווה 
נהיה מוכנים לקבלם והביע את דעתו לטובת "פתרונות פשוטים". הסברתי לו, כי 

הפתרון הרדיקלי ביותר יהיה יישובם בארצות השכנות וזוהי הזדמנות היסטורית.
שאל אם אנו רואים אפשרות של שלום עם הערבים ומי מהם יותר נוח. עניתי לו, 
כי קיימת אולי אפשרות כי הנוח ביותר - עבר־הירדן, אך השאלה היא אם האנגלים 
יתנו לו. הסברתי לו את מצבו של עבדאללה. כשאמרתי כי אין זה מן הנמנע שגם 
כזאת.  הייתה הרגשה  לו  גם  כי  יהיו מוכנים לשלום, העיר  המצרים במצב מסוים 

הוספתי, כי גם כאן עומדת השאלה אם יוכלו המצרים להתפשר עם האנגלים.
במשך השיחה הדגיש כמה וכמה פעמים כי אין הם, הצרפתים, מזדהים עם 

האנגלים במדיניותם במזרח התיכון.

קבלת  בתחום  מאמציו  את  לרכז  לו  הורה  שבו  ב–23.10.1948,  אילת  לא'  מ"ש  במברק   5
ישראל לאו"ם, ומנה מספר הנמקות שראוי להשמיען באוזני האמריקנים בנושא זה, הטעים 
כי אם בקשת ישראל תידחה ע"י או"ם, תטיל דעת הציבור בישראל את האשמה על ארה"ב 
ולכך ייוודעו השלכות שליליות בבחירות הקרובות בישראל, כלומר לרעת מפא"י ולטובת 

מפ"ם )ר' תלחמ"י 2, מס' 15, אנגלית(.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	21.10.1948

]ע"י פרוזדור מצרי-עבר-ירדני במרכזו[ משמעו לארגן אירידנטיזם.
שאל מה בדבר הגליל המוצע לנו כפיצוי. השיבותי לו, שאת הגליל תבענו 
כולו  הגליל  לנו  הנימוקים שבגללם חשוב  הוא ממילא שלנו. אחד  תמיד. עתה 
שיש  הרעיון  את  קיבל  הוא  הלבנון.  עם  משותף  גבול  לנו  שיהיה  טוב  כי  הוא 
עתיד ליחסי שיתוף בין ישראל ללבנון המרוני. ]אמרתי כי[ הקמת מדינת ישראל 
הייתה בשורת עידוד למרונים ולמיעוטים אחרים, באשר היא שברה את אחדות 

ההשתלטות המוסלמית על המזרח. נראה שהדברים הללו מצאו הד בלבו.
ביחס לירושלים ציינתי שהאמריקנים כאן גמישים יותר. אנו עומדים בכל תוקף 
על משטר בינלאומי לעיר העתיקה ולמקומות הקדושים - באופן ניכר נגולה אבן 
מליבו - עמדתי על האופי החילוני של העיר החדשה, אשר חיים בה אנשים שנתקפו 
קשות והגנו על עצמם. אי־אפשר שם בלי צבא וצבא בינלאומי אינו מעשי. סיפרתי 
לו על ההצעה האמריקנית לנאמנות יהודית וערבית, שהיא בדרך כלל מעניינת, 
מוסלמי  מושל  הערבי.  בשטח  תיכלל  העתיקה  שהעיר  לכך  מתנגדים  שאנו  אלא 
לא נוכל לראות כנייטרלי ואנו דורשים מושל נוצרי. הוא סיכם את דברי: "ובכן, 
אתם דורשים שלטון ישיר של או"ם בעיר העתיקה ושלטון בלתי־ישיר ביתר העיר, 
באמצעותכם". הרושם שלי היה, שהסדר זה הניח את דעתו. כן נראה לי, כי אין הם 

בתוך הקנוניה האנגלו–אמריקנית ועודם חופשים להגדיר את עמדתם.
כשנזכרה חיפה הביע את תודת צרפת העמוקה לאשר עשינו בעניין הנפט,4 
על כך עניתי לו, שאנו מכירים לצרפת תודה על כל אשר עשתה למעננו והוא 
העיר שהוא יודע שיש להם עוד מה לעשות. אמרתי לו, שאם הוא מתכוון לעניין 
מתכוון  אני  היום  הפעם.  לדבר  רוצה  אני  שעליו  הנושא  זה  לא  הרי  ההכרה, 
לתמיכה בקבלתנו לאו"ם. יותר קל יהיה לה לצרפת לתמוך בזה כחלק ממדיניות 
ולהכיר בנו. רצה לדעת אם יש תקדים  יחיד  בינלאומית מאשר לצאת במעשה 
לכך שתמיכה בקבלה לאו"ם תבוא לפני הכרה. הזכרתי לו את תימן, אשר מספר 
המדינות שהכירו בה קטן בהרבה מאלה שהכירו בנו. מוריס פישר הוסיף כאן, כי 
צרפת תמכה בשעתה בבקשתה של עבר–הירדן להיכנס לאו"ם אף על פי שטרם 
הכירה בה. הסברתי, שאין לסבול כי המדינות הלוחמות בנו יושבות בפנים וכל 
אשר הן אומרות יש לו משקל של חברי או"ם. הוא הפסיקני: "והן גם מצביעות". 
הדגשתי, שהן מכריעות בשאלות החותכות את גורלנו בשעה שלנו אין גם קול 

ב–7.10.1948, בישיבת משלחת ישראל לעצרת או"ם בפריס, דיווח אבא אבן כי בפגישתו עם   4
א' ּפארֹודי, הנציג הצרפתי הקבוע באו"ם ועם גבריאל ּבֹונֹו, מנהל מחלקת אפריקה והלוואנט 
במשרד החוץ הצרפתי, ציינו השניים כי צרפת נתונה במצב חמור מאוד בתחום הנפט: "יש לה 
מלאי לעוד חודש אחד בלבד. הם דיברו אלינו בלשון תחנונים ממש וביקשו שנסכים להתחייב 
שלא נקבל אף טיפה אחת מהנפט שהעיראקים יהיו מוכנים להזרים לחיפה. תמורת זאת יהיו 

הצרפתים מוכנים למלא את מחסורנו בנפט גולמי ממקורות אחרים" )ר' תלחמ"י 2, מס' 10(.
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מי שהרביץ כהוגן במנוולים אלו. משום–מה סבורים הם, שזכו ומלאכתם נעשתה על 
ידי אחרים וההחלשה הרבה של שליטת המצרים בנגב מסייעתם בביצוע מזימתם.

אחד,  מצד  המדינית.  ההכרעה  על  ניצחוננו  ישפיע  כיצד  ברור  לא  עדיין 
הצפוני  בחלק  המצרית  השליטה  כוח  שבירת  פירושו  בנגב  ניצחוננו  לכאורה, 
של הנגב והשתלטות גמורה כמעט שלנו בחלק זה, לרבות באר שבע - פירושה 
הוכחה ניצחת לאי–יכולת הביצוע של תוכנית ברנדוט. על כל פנים, במה שנוגע 
זה  בחלק  ברנדוט  תוכנית  נגד  משכנעים  נימוקים  הרבה  לנו  יש  הצפוני  לנגב 
אבל  בשיחותינו.  למטרתם  קלעו  והם  אותם,  וירינו  מאשפתנו  אותם  והוצאנו 
יותר מכל קובע הנימוק שאנו נמצאים שם ולא יוכלו להוציאנו מאותם המקומות. 
או"ם  במסדרונות  שקוראים  מה  על  הדבר  משפיע  כיצד  שאלה  יש  שני,  מצד 
"הסיטואציה הפרלמנטרית". גם או"ם יש לה סיטואציה פרלמנטרית מסוימת. יש 
אומרים, שדווקא משום שהערבים דוכאו עכשיו במידה שלא דוכאו בשום שלב 
משלבי המערכה, עולה קרן הדין וחשבון של ברנדוט. הסיבה לכך היא שהערבים 
ייאחזו בו כבעוגן הצלה אחרון שלהם ויעברו, על כל פנים, מהתנגדות להימנעות 
מהצבעה, אולי גם לתמיכה. דבר זה משנה את חשבון יחסי הכוחות לגבי סיכויים 
של שני שלישים ]בהצבעה בעצרת[. על כל פנים, בשיחה האחרונה שהייתה לאחד 
מאיתנו עם סגן מיניסטר החוץ הבריטי, הקטור מקניל, שבשיחה קודמת לפני כמה 
שבועות הוא עצמו הודיע, שאין כל סיכויים לתוכנית ברנדוט לזכות ברוב, ורמז 
שבווין הולך שולל אחרי תקווה זו והוא לקח על עצמו לפכחו - בשיחה האחרונה 

אמר שיש סיכויים שאמריקה תתמוך בתוכנית זו וייתכן שהערבים יקבלוה.
זו איצטגנינות במקצת, תוצאה של הסתכלות  עוד דבר. מה שאוַמר עכשיו 
לאילת  הנשקפת  הסכנה  את  החמיר  הצפוני  בנגב  שניצחוננו  נראה  לי  וניחוש. 
כשם שהציל את הנגב הצפוני בשבילנו. איני אומר זאת בוודאות מוחלטת, אבל 
המחזק  עצמו  היגיון  אותו  מתוך  באילת  מצבנו  החמיר  ניצחוננו  לי.  נראה  כך 
מעמדנו בנגב הצפוני. מעמדנו בנגב התחזק לאו דווקא בכוח ההוכחה והשכנוע. 
הוכחות יש לנו גם לגבי אילת והן עושות רושם. ובמידה שמעמדנו התחזק לגבי 
האחיזה הממשית שלנו - העובדה שאין לנו כל אחיזה באילת מערערת מעמדנו. 
יתר על כן, המשלחת היחידה שהעמידה פנים זועפות לגבי ניצחוננו בנגב הייתה 
האמריקנית. הדבר לא היה כלול בחשבונותיהם. אומנם הם היו מוכנים לוויתורים 
בנגב הצפוני, אבל רצו שהוויתורים יבואו כתוצאה מרוחב ליבם, שהם אנשים 
פרוגרסיביים ויודעים בטיב התיישבות, ופתאום אין אנו נזקקים לחסד ולרוחב 
לב ועושים מעשה לעצמנו. הם התחילו לטעון, שהיו לנו הוכחות טובות מאוד 
לגבי הנגב. היו משלחות שהראו נכונות להקשיב לטענותינו לגבי הנגב הצפוני, 
אבל אין אנו נשענים על צידקתנו וזה מחליש את האהדה כלפינו. יש מעין יצר 
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בעקבות הניצחון בנגב

סעיף: סקירות

השר מ. שרתוק:  הדין וחשבון שלי יהיה לקוי מבחינה מסוימת, שלא יביא את 
הדברים לידי מסקנה. חלו מאורעות בימים האחרונים ורישומם לא הספקתי להקיף.2 
הדבר הגדול שנתחולל הוא הניצחון שלנו בנגב, שעדיין לא הגיע התרשמותו לידי 
ביטוי מדיני מסוים, לא הגיע לכלל מסקנה. חל דבר פחות בערכו - ההודעה של 

טרומן,3 שאיני יודע אם תשפיע וכיצד תשפיע על העמדה של משלחת ארה"ב.
אחזור לעניין הנגב: מה שאינו מוטל בכל ספק הוא, שהדבר עשה רושם אדיר, 
יצאנו בשלום במאה אחוז. הדבר נראה כהתגרות מצד המצרים  ומבחינת החוק 
לנו מחד בכך העיתונות הבריטית. הדבר  סייעה  ותגובה מצידנו על ההתגרות. 
עשה רושם אדיר והרים קרננו מבחינה צבאית ומדינית כאחת. אין זאת אומרת, 

שהוא מכריע את הכף לטובתנו.
סבורני, שלא היו ימים טובים לישראל בעיתונות הבריטית כהימים של הקרבות 
בנגב. שום עיתונות לא הרימה על נס את ניצחון צבא ההגנה לישראל כעיתונות 
הבריטית, בייחוד ה"טיימס", שהוציא ממכמני הלשון הבריטית את מיטב הביטויים 
לציון הניצחונות שהכתיר בהם את צבא ישראל והוציא מבית גנזיו את החריפים 
שבביטויי הגנות והזילזול וגינה בהם את המצרים, הוקיע את איוולתם ומורך לבם 
וביטל אותם כעפרא דארעא, מה שלא מגיע להם בשום פנים. היתה כאן שמחה 
לאיד של צד, שהטריד אותם בכל מיני הטרדות לגבי סודאן וסואץ. שמחו, שנמצא 

מתוך הפרוטוקול, סעיף א'.  1
ב–29.9.1948 יצא מ"ש לפריס ועמד שם בראש משלחת ישראל לעצרת או"ם השלישית. ארצה   2
צה"ל  היה  זה  ביום   - ב–15.10.1948  ההפוגה  הסתיימה  היעדרו  בתקופת  ב–20.10.1948.  חזר 
ערוך לחידוש המלחמה בחזית הדרום והחל בלחימה )"מיבצע יואב"( מיד לאחר שהמצרים מנעו 
לכביש  מַחַתה, שמצפון  עפר  בדרך  הנצור  הנגב  לעבר  ישראלית  אספקה  שיירת  מעבר  באש 
ַרִתַיה שמדרום לו, חרף אישור משקיפי או"ם. "מיבצע יואב" חולל  מג'דל-בית–גוברין, לעבר ַּכַ
שינוי מהפכני בחזית: המצור על הנגב הוסר עם כיבוש צומת חוליקאת )שנכבש בידי המצרים על 
סף ההפוגה(. הקשר בין הכוחות המצריים המערביים שברצועת החוף, והמזרחיים שלאורך כביש 
באר–שבע-בית לחם, נותק. באר שבע נכבשה. בשליטת המצרים נשאר "כיס" שבתחומו העיירה 

ַפלּוג'ה והכפר עיראק אל-ַמְנִשַיה שבמזרחה, שאותם לא עלה בידי צה"ל לכבוש.
ב–25 באוקטובר הצהיר הנשיא טרומן, בתגובה לגילוי דעת של תומס דיואי, יריבו הרפובליקאי   3
בבחירות לנשיאות, כי מדיניות ממשלת ארה"ב תישאר נאמנה למצע המפלגה הדמוקרטית, 
המאשר את תביעות היהודים לגבולות כפי שנקבעו בתוכנית החלוקה ודורש לקבל את ישראל 

לאו"ם ולסייע לפיתוחה הכלכלי. מהצהרה זו השתמעה דחיית תוכנית ברנדוט.
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הם  ברנדוט  של  וחשבון  בדין  האדוקים  המשלחות:  עמדת  קביעת  לגבי 
הבריטים. נתברר לחלוטין, שמלאכת חיבור הדין וחשבון לא הייתה פרשה של 
תיווך בין היהודים והערבים, אלא בין אמריקה ואנגליה. אחת היא כיצד נתגלגלו 
הדברים - אם באה היוזמה מצד אמריקה ואנגליה, או המתווך אמר: דין וחשבון, 
שלא יבטיח תמיכת אמריקה ואנגליה, מה תועלתו? דין וחשבון כזה יהיה תמיכה 
לספרות על הנושא ולא לפתרון הבעיה. עובדה היא, שברודוס היו פקיד בריטי 
גבוה ופקיד אמריקני גבוה. הם נקובים בשמותיהם ואין להטיל ספק בדבר. הבריטי 
היה מקהיר והאמריקני מוושינגטון. הבריטי מהמשרד המצרי של האנגלים בקהיר 
והאמריקני ממחלקת או"ם של ה"סטייס דפרטמנט". היה, כנראה, משא ומתן לא 
קל. למשל, הנוסחה הראשונה של ברנדוט בעניין הנגב אמרה לקבוע את הגבול 
במדינת  המלח  ים  דרום  ולכלול   ,31 רוחב[  ]לקו  עסלוג', מקביל  בקו  הדרומי 
ישראל. לאחר שנשלמה המלאכה בישר באנץ' לאנשים סביבו, שהגיעו למדיניות 
משותפת של אנגליה ואמריקה בשאלת ארץ ישראל. כשהביע מישהו תמיהה על 
יכלו  לא  אחר  תנאי  שבשום  באנץ'  אמר  צפונה,  שלנו  הדרומי  הגבול  העתקת 
להשיג הסכמת אנגליה לדין וחשבון. זה היה מצידם "ייהרג ואל יעבור". מכאן 
אנו יודעים שני דברים: אנגליה אדוקה בגבול זה, ואמריקה לגמרי לא. זה המחיר 
ששילמה אמריקה כדי לבוא לידי הסכם עם אנגליה. מכל מה ששמעתי באתי לידי 
מסקנה, שהדבר העיקרי בשביל אנגליה בהסדר טריטוריאלי זה ]הוא[ לאו דווקא 
יותר  דווקא נפט, אף על פי שבסיסים חשובים לה  ולאו  בסיסים כלפי מצרים 
מנפט. העיקר בשבילה ליצור גשר יבשה רצוף בין הים התיכון ומפרץ פרס. זוהי 
רצועה רצופה מעזה עד בצרה, שמחציתה המערבית בידי עבר–הירדן ומחציתה 
בידי עיראק. שתי ארצות אלה נמצאות בברית צבאית עם אנגליה וייתכן שבעתיד 

תתמזגנה. זה סיכום שיקול הדעת שלי בעניין.
יש אומרים, שהדבר כולל אפשרות של חפירת תעלה מעזה לאילת כתחליף לתעלת 
סואץ. היא תיעשה שביל מים של מצרים ומצרים תהיה מחויבת לאנגליה. בלי שום ספק 

יש בזה עניין של בסיסים, אבל הדבר הקובע הוא, כמדומני, הנקודה שציינתי.
אמריקה יש לה שיקולים אחרים בעניין ומצידם ראינו, כבר מהימים הראשונים, 
נכונות לסטות מהדין וחשבון בנקודה זו. מצד אנשים במשלחת האמריקנית נעשו 
ניסיונות להעלות את אנשינו על פסים של משא ומתן, של מיקוח בנוגע לנגב. 
הם אמרו: "מה בעצם צריכים אתם?" או: "הפרשה שלכם בנוגע לנגב אינה שווה 
בכל חלקיה - עניין ההתיישבות עושה רושם גדול מעניין אילת". אנשינו נמנעו 
מלהיכנס במשא ומתן בעניין. הם עמדו בתקיפות על כל תביעותינו במאה אחוז. 

נוכחנו, שהאמריקנים אינם נוקשים לגבי הנגב מבחינה כמותית.
נקודה שנייה, שהאמריקנים גילו בה נכונות של פשרה, הייתה שאלת ירושלים. 
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של התנקמות בנו. מה שיוכל לפעול לגבי הנגב הצפוני יוכל להתנקם בנו ביחס 
במידה  נחלשים  הם  עכשיו  תחילה,  רבים  היו  לא  אילת  לגבי  סיכויינו  לאילת. 

מרובה ועלינו לחשוב ברצינות כיצד לעמוד במערכה על אילת עד סופה.
מגובש  כמעט  שהיה  הדעת,  שיקול  שעירערו  דברים  חלו  האחרונים  בימים 
אצלנו. נראה לנו, שאין כל סיכוי לתוכנית ברנדוט לזכות ברוב והמוצא בשביל 
שיש  מפני  החלטה  יקבלו  לא  הם  כלומר,  שלילי.  אלא  חיובי  יהיה  לא  העצרת 
בעצרת רוב שהוא בעד החלטה מסוימת, אלא יקבלו החלטה כלשהי כדי לצאת 
מהמצר. אומנם, ראינו סיכוי להוליך את הדברים בכיוון מסוים. קבענו תכסיס 
שלנו, שבשלב ראשון תהיה התקפה על תוכנית ברנדוט, שכולה שלילה. החלטנו 
לא להשיא שום עצות חיוביות בהדרכתנו את ידידינו, ותהיה הפגנה שהעצרת 
מפורדת בעניין. הצד התומך בתכנית ברנדוט יראה שאין כל סיכוי לרוב ויתחיל 

לחפש מוצאים אחרים. נציע ועדה והמערכה תעבור לוועדה.
הוועדה מה הרכבה וסמכותה? לגבי ההרכב והסמכות קבענו קו - להרחיב 
בהרכב ולצמצם בסמכות. להביא את ההרכב שלא יהיה חד–צדדי, אבל לצמצם 
עד כמה שאפשר בסמכות. לא לתת כוח הכרעה לוועדה, לעשותה גורם מסייע 
ולא גורם מכריע, לא כל שכן גורם מבצע. לפנות לשני הצדדים לסייע ליצירת 

אווירה של שלום, אבל לא להכריע בדבר.
אמר  סובייטי,  איש  אחד,  ידידינו.  מצד  גירסות  שתי  נשמעו  בעניין  בשיחות 
שצריך לתת לוועדה סמכות של בוררות אם לא נשתווה עם הערבים לגבי הגבולות. 
השני, אוואט, אמר לא לתת לוועדה סמכות של בוררות, אלא אם לא יהיה משא ומתן 
בין שני הצדדים, או יהיה משא ומתן ולא יביא לעמק שווה - ]ואז[ תציע הוועדה 
הצעות לעצרת הבאה. דרך זו נראתה לנו. מכל מקום, לא ראינו סיכוי להחלטה 
שלילית  משימה  וראינו  לנו,  הרצויים  הגבולות  כל  בעד  שלישים  שני  של  ברוב 
יוזמת השינוי היא בידי הצד שכנגד  למנוע החלטה על גבולות בעצרת זאת, כי 
בעניין הגבולות. לא ראינו סיכוי לרוב של שני שלישים בעד הצעות לשינויים. רוב 
המקומות שתובעים אנו בהם שינויים - אנו אוחזים בהם. אי–קבלת החלטה לגבי 
אלה מצילה לנו את המצב. אי–קבלת החלטה לגבי הנגב או ירושלים אינה מערערת 
את מצבנו ערעור יסודי. נמצא, שבסיטואציה הפיסית הקיימת אי–קבלת החלטה על 

הגבולות בעצרת הזאת הוא המוצא הטוב בשבילנו.
מטרתנו להעמיד את העצרת על שלוש נקודות לקבלת החלטה:

אל"ף, הכרה במציאות מדינת ישראל - להוציא את המתוק הזה מהדין וחשבון 
ותביעה  תמיכה  גימ"ל,  הפלישה.  צבאות  להוצאת  תביעה  בי"ת,  ברנדוט.  של 
למשא ומתן של שלום עם שני הצדדים. ראינו, שלא נוכל להימנע מקביעת ועדה. 

לכשייקבע הדבר יהא לנו לדאוג למינוי הוועדה.
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אבל  בדבר,  לתבוע שיתופה  ואפשר  בינלאומית  ירושלים  בעניין  אדוקה  בריה"מ 
זו, שנקטו כמה עיתונים, הוכחשה  אסור לערער על ירושלים בינלאומית. עמדה 
נתקלנו בשום  לא  הסבר, אבל  צריכים  היו  דברים  כמה  אומנם  השיחות.  ידי  על 
דוגמטיקה. נתקלנו בשיקול דעת שצריך היה להשפיע עליו, אבל לא נתקלנו בשום 

מתרסים שאי–אפשר לדלג עליהם.
בפגישתנו הראשונה השתתף דוד ליבשיץ ומצידם - וישינסקי ומאליק. אחרי 
הרצאת הפתיחה שלי, לוישינסקי הייתה זו פגישה ישירה ראשונה עם ציוני ועם 
אמר  עצמו  הוא  אבל  ענייננו,  על  משהו  יודע  שהוא  ראיתי  ארץ–ישראל,  עניין 
שהדברים אינם ידועים לו, אלא קצתם. בפגישה זו הועלתה כל ה"אפיקורסיות": 
עניין יפו, הדרך לירושלים, ירושלים עצמה, הגליל המערבי, וכולי. ניתנה הסברה 
על חשיבות הנגב. וישינסקי פנה למאליק ואמר: "הדין עימהם". פנייתו למאליק 
הייתה אופיינית. לא לי אמר הדברים, אלא למאליק, וזה סימן שהיה ביניהם ויכוח. 
אמר  הדברים  בהמשך  בנובמבר.  כ"ט  החלטת[  ]גבולות  טענת  טען  ודאי  מאליק 
וישינסקי: "הדין עמהם - בכל". אחר פנה אלי ואמר: "אף על פי כן, יש שיקול. יש 
שאלה של החלטת כ"ט בנובמבר. צריך לחשוב באיזו מידה תתערער החלטה זו. יש 
שיקול לעמוד על החלטה זו ולא לגעת בה, שמא נפסיד, שכן אם אנו מוסיפים - 
יכול מישהו לגרוע". הוספתי ואמרתי, שיש מהלך החיים - אומנם זאת החלטה וזה 
היסוד ונקודת המוצא, אבל יש מציאות המשתנית והולכת והחלטת כ"ט בנובמבר 
"ֶדקֹוְלֶטה"  יסודה מציאות מסוימת. באחת השיחות אמרתי על גבול הגליל, שזה 
אי–אפשר  שבהווה  ובצורתו  הזה,  הגבול  על  להגן  שצריך  נתברר   - מאוד  עמוק 
להגן עליו וצריך ליישר את הקו. וישינסקי אמר לי שהגליל אינו מהווה בעיה, זה 
ניתן להסדר. הפרובלמה היא ירושלים. בעניין זה יש סטייה ניכרת. אמרתי שאין 
אנו סוטים. העיקרון קיים לגבי העיר העתיקה. בעצם העיר היא בינלאומית מחמת 
קדושתה והחלק הקדוש זו העיר העתיקה. אמרתי דברים ברורים: לא לסמוך על שום 
צבא בינלאומי. אמרתי שאיני יודע עד כמה ריאלי הדבר שהרוסים ייכללו בצבא 
זה, אבל לא נסמוך על הצבא הזה אפילו יהיו בו. אין אנו יודעים לקראת מה הולך 
העולם. אין אנו יודעים לקראת אילו זעזועים הוא הולך ואין אנו יודעים מה תהיה 
עמדת הצבאות, שחלקים מהם יהיו בירושלים - באיזו סמכות עולמית יהיו ואם 
ירצו או לא ירצו להילחם. לא נוכל לסמוך עליהם, ומאת אלף יהודי ירושלים לא 

ימסרו את הנשק - ומי יפרוק מהם עכשיו את הנשק?
מסרתי לו את ההצעה האמריקנית. ראיתי שהיא מתקבלת על דעתו. הוא לא 
ידע עליה. כמעט אחד מאלה, שמסרתי להם, לא ידע עליה, לא שומאן ולא אנשי 
שגם  אומרת,  "זאת  הרוסים:  את  מעניין  מה  שגילתה  שאלה,  שאל  הוא  או"ם. 
ירושלים החדשה תהא כפופה למועצת הנאמנות?" אמרתי "כן". ראיתי, שתשובתי 
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חברי הממשלה יודעים ודאי על הרעיון האמריקני לגבי ירושלים, שהם נזהרים 
זהירות יתרה שלא נראה אותו כהצעה רישמית של ממשלת ארה"ב. האיש שהציע 
העיקרון  בין  פשרה  למצוא  הוא  הרעיון  שלו.  פרטית  כיוזמה  הציעּה  זו  הצעה 
של סמכות בינלאומית והצורך הממשי בשלטון יהודי, לפחות על החלק העברי 
תהיה  ישראל  מדינת  שכל   - נאמנות  שתהיה  הוא  המוצע  הפתרון  העיר.  של 
הנאמנה. כשהוצגה השאלה שכל חוקי מדינת ישראל חלים מאליהם תחולה מלאה 
על ירושלים, אמר האיש שזה עשוי להיות גם להבא, כמו שכל חוקי אמריקה 
חלים על איי סכוייה.4 אני מציין זאת כסימן שממשלת אמריקה אינה נוקשה כל 
של  בנקודה  לא  הכובד  מרכז  כפי שהתרשמנו,  אמריקה,  לגבי  כלל  בדרך  כך. 
הסדר טריטוריאלי, אלא מניעת מלחמה. האינטרס הפוליטי העיקרי של אמריקה 
בבעיה זו הוא שלא תפרוץ מלחמה והתיגרה כאן לא תסבך את העניינים בעולם. 
עמדות  לה  יש  טריטוריאלי, שכן  בהסדר  מסוים  אינטרס  לה  יש  אנגליה  ואילו 
כמה  אמרו  האמריקנים  כך.  לשם  כוחה  כל  ולגייס  עליהן  לעמוד  מוכנה  שהיא 
בינינו  להסכם  קרובים  סיכויים  אותם שיש  בידינו לשכנע  היה  פעמים, שאילו 
לבין הערבים - עבדאללה או מישהו אחר - היו אומרים שמוטב שהעצרת לא 
תקבל שום החלטה בשאלה הטריטוריאלית ותניח מקום למשא ומתן, ומה שיוסכם 

יתקבל על ידי האמריקנים ולא תהיה עילה למלחמה חדשה.
ניסינו להסביר להם, שהם "מהפכים את היוצרות" - הערבים לא יבואו לשום 
פשרה אם יחשבו שיש להם תקווה לזכות במשהו בעצרת. אם תהיה תביעה נמרצת 
מצד העצרת למשא ומתן של שלום - יהיה לנו קלף למשא ומתן והסדר הדברים 

יהא בינינו לבין הערבים.
משלחות  יש  מאנגליה,  המושפעות  משלחות  יש  אחרות:  למשלחות  בנוגע 
המושפעות השפעה חופשית יותר מכוחותינו. יש משלחות הרואות עיוות דין ועוול 
משווע בקריעת הנגב כולו ממדינת ישראל. יש גורסים דרגות דרגות. אוואט מתנגד 
לעניין ואומר שצריכים אנו להיות גמישים בשאלת הנגב. הגוש המזרחי עומד איתן 
לימיננו. היו שיחות על כל מיני צדדים של הבעיה ועם כמה ממדינות–הלוואי של 
בריה"מ. הם התעניינו בשאלות פנימיות, שאלו מה פרצוף המדינה ומה יהיה המצב 
אחרי הבחירות ]לאסיפה המכוננת[. כל הדברים האלה אינם משנים כמלוא נימה את 
עמדתם המדינית באו"ם ואין לראות שום תזוזה לרעה. הייתי אומר להיפך, בריה"מ 
עמדתה איתנה בעניין שלנו. כל השמועות שנפוצו בארץ, אין להן כל יסוד. הוברר 
לי מה שקיוויתי שיתברר לי - שאין כל יסוד לאותה מומחיות הפוסקת מראש מה 
אפשר ומה אי–אפשר להסביר לבריה"מ, שנמצא לה ביטוי נמרץ בחלק מהעיתונות: 
29 בנובמבר הוא דבר קיים שאסור להזיזו, עמדתנו לגבי הפליטים לא תתקבל, 

אין ספק שחל כאן שיבוש ברישום הפרוטוקול ומדובר בטריטוריה כלשהי בשלטון ארה"ב.  4
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אצלי ובירכני. בקבלת פנים זו לא הופיעו הערבים. השתתפו בה 34 ארצות. נציגי 
אנגליה אף הם באו. היו נציגים מצרפת ומכל הדומיניונים. שבדיה לא הופיעה, 
סבורני במתכוון. עלי להעיר בסוגריים, שעניין ברנדוט לא חוסל. הכתם מוטל 
עלינו. ובעניין הבריחה מכלא יפו6 עלי לומר, שאין לשער את החרפה והביזיון 
שגרמה לנו. כולם יש להם הרגשה, שבעניין זה מרחנו. אומנם אין האשמה על 
הממשלה שעל ידי עמדתה הביאה לכך, אבל העובדה שלא שמרנו על האסירים 
ולא גילינו את הרוצחים היא בהחלט נגדנו, כלומר, ]שוררת התרשמות כי[ לא 
איכפת לנו העניין. החשבון לא נגמר ובשום פנים אין לזלזל בכך. על שבדיה 
כמו  וחמורה  גדולה  ההשפעה  אין  אחרות  משלחות  על  במיוחד.  הדבר  משפיע 
הוא כרבב על שמה  יצא בשלום מרצח ברנדוט. הרצח  ששיערנו. העניין שלנו 
הטוב של ישראל, שלא עשתה הכל כדי למנוע את הדבר, ואינה עושה הכל כדי 
לרחוץ מכתם זה, אבל לא כעניין העשוי להשפיע על גורל השאלה שלנו. חשבון 

צדק בעניין זה ייעשה עימנו, אבל השאלה שלנו נידונה לעצמה.
רוסיה וגרוריה יש להם שישה קולות. זהו מיעוט מראש. מאליק בא להתנצל 
על שלא הצליח להוציא את העז - עניין ברנדוט - מן ההחלטות. אמרתי לו שזה 

עניין קטן, הוא עזר לנו הרבה מאוד ולא הכל ניתן להישג.
עימו.  ראשונה  פגישה  זאת  הייתה  מנואילסקי.  עם  מעניינת  שיחה  לי  הייתה 
הוא ער מאוד, חי, נוח, גמיש. הוא אוקראיני. לא צעיר, למעלה משישים, אבל 
מלא רוח חיים ומלחמה. הוא מיניסטר החוץ של אוקראינה. הוא שאל הרבה שאלות 
ולבסוף זרק לי פתאומית שאלה אגב הבירור: "מהי ממשלת עזה?"7 איני סבור שיש 
יסוד לומר, שהם מוכנים לתמוך בהכרה בוועד ערבי לאומי בממשלת עזה. הוא 
שאל על הרכב ממשלת עזה. אמרתי לו אילו אלמנטים אינם נמצאים בממשלה זו. 
אמרתי לו שקומוניסטים לא נכנסו לממשלה והוא אמר, שכמובן לא הכירם מקומם 
בחברה כזאת. אמרתי לו, שמפלגה זו חלשה מאוד, אין תנועת פועלים ערבית. זה 
היה לאחר שיחה בין ליבשיץ ומאליק, שדובר בה על סיכויים, וליבשיץ ניסה לומר 
שיש יסודות מתקדמים במצרים, אינטליגנציה ומעמד מדוכא. מאליק אמר, שלא 
יצא מהם שום דבר, לא הם הכוחות השליטים ואין מה לדבר עליהם. כשהזכרתי 
מנואילסקי  אמר   - חזקה  לא  שהיא  ואמרתי  הקומוניסטית  הערבית  המפלגה  את 
במקצת שובבות: "אצלכם יש מפלגה קומוניסטית?" אמרתי שישנה מפלגה קטנה, 
חלשה מאוד, צנומה. אמרתי, שיש סיבות לדבר ומפלגה זו אין דינה להיות כמות 
שהיא. אמרתי שבכל התקופה ההירואית שלנו לא היה להם חלק ונחלה במפעלים 

"רדיו ניו–יורק הודיע, שבלילה שעבר נמלטו בשעת חילוף מישמרות 26 אנשי לח"י מבית   6
סוהר בתל אביב. אחרי זמן קצר הוחזרו כולם, פרט לאחד, למעצר" )"דבר", 26.9.1948(.

ר' מס' 523 הע' 9.  7
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הניחה דעתו. אמרתי: "אדרבה, אם יש בדרך זו מוצא - מוטב".
בדרך כלל, היחסים בינינו לבין בריה"מ טובים מאוד, כשהיו. הרוסים רוצים 
בכל  עמדתנו  לדעת  רצה  והוא  פעמיים  צרפקין  עם  ישבתי  עמדתנו.  יפה  לדעת 
נקודה ונקודה. הוא קשה שבכולם. עניין 29 בנובמבר והסכנה שסטייה ממנו תערער 
עמדתנו - דבר זה הטריד אותו מאוד. אבל בשיחה עם ליבשיץ אחר כך אמר, שהדין 
עימנו והחלטת 29 בנובמבר צריכה תיקונים. ליבשיץ הוא חבר מפ"ם, שבחלוקת 
העבודה הוטל עליו לטפל ביחסים עם הרוסים. הוא יודע היטב צרפתית ורוסית. 
בפגישה עם וישינסקי הייתה נקודה דקה: ליבשיץ מוצאו מקייב וגם וישינסקי מוצאו 
מקייב. כששאל וישינסקי את ליבשיץ אימתי בא לארץ - יצא מעניין זה בְגַרְציה, 
הוא הגיע לארץ לא לפני הרבה שנים.5 כשנשאלתי אני על בואי לארץ - עניתי כי 

נמצא אני בארץ כבר 43 שנה. והדבר לא עורר שום שאלה.
במועצת הביטחון עובדים הרוסים לא כסתם בעלי ברית שלנו, אלא כשליחים 
שלנו. הם מקבלים עליהם כל משימה. באותה ישיבה, שמאליק השיג בשבילנו 
תיקון בהחלטה שהמיקוח דינו להיות שווה לגבי ישראל וארצות שכנות, ותיקון 
שני שאסור להוציא פסק דין קודם ששומעים את שני הצדדים - קובלים היינו, 
המחייבת  החלטה  ִהְמניע  ישיבה  באותה  אותנו -  ולא שמעו  דין  שהוציאו פסק 
מאוד.  יעיל  אבן  מר  היה  זה  בעניין  בנגב.  הקודמות  לעמדותינו  לחזור  אותנו 
מאליק הדגיש וחזר והדגיש את העניין. הוא הדגיש, שהפסקת האש חובה ובכך 
שילם מס למועצת הביטחון. הוא אמר שצריך להפסיק את האש, אבל לא לחזור 
לעמדות ואין צורך בהחלטה. אמר שאינו בקיא בדרכים ואינו יודע היכן יכולה 
לעבור שיירה, הדבר צריך בירור אבל אין בו כדי לעכב החלטה עקרונית על 
הפסקת אש. הוא הדגיש דבר זה כדי לדחות דברים אחרים. מר אבן טען: "מה זאת 
אומרת לחזור לעמדות הקודמות? מפני מה פרצה המלחמה? המצב היה לבלתי 
נשוא. המצב הקיים הוא המבטיח שלום ויציבות". עכשיו יש לנו סיבוך עם באנץ' 
על  מחליטים  שאין  כהלכה  מבין  הוא  אם  אבן,  ישיבה שאל  באותה  זה.  בעניין 
החזרת הצבא לעמדות הקודמות, אלא על הפסקת האש. היושב ראש אמר שכבר 

הודיע שלוש פעמים שאין מחליטים על החזרת הצבא לעמדות הקודמות.
היה בהחלטה סעיף על דין וחשבון בנוגע לרצח ברנדוט, שעלינו ליתן. זאת 
וחשבון על מהלך  דין  נַתנו  ביקורת, משפט קצר, שלא  כאן מעין  יש  אומרת, 
מה  מפני  ושאל  להגן  רצה  ומאליק  וחשבון  דין  שנתן  טען,  אבן  מר  החקירה. 
צריך להכניס עניין זה להחלטה. אבל ]היו"ר האמריקני[ אוסטין מיהר לנעול את 

הישיבה ונתקבל שהדבר נכלל בהחלטות.
בו ביום בצהריים הייתה לנו קבלת פנים גדולה למשלחות. מאליק הלך ובא 

שהרי אילו אמר ליבשיץ אמת לאמיתה, היה מתחוור שהבריח את הגבול מבריה"מ לפולין.  5
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מצבו ומה יחסי הכוחות. יש צד שני, שלגביו אנו פרט מהכלל. יש שאלה של גורל 
כל הבקשות להתקבל לאו"ם ומה יהיה בסופן, למשל, עכשיו אומרים, וכנראה הדבר 
מבוסס, שהרוסים גורסים קבלה סיטונית של כל הבקשות. הם מוכנים לסלק את הווטו 
שלהם לגבי איטליה, אירלנד, פורטוגל ועבר–הירדן ובלבד שכל המועמדים שלהם 
יתקבלו. הם יהיו נשכרים בין מבחינה אריתמטית ובין מבחינה גיאומטרית. יש שלושה 
מועמדים מערביים ושבעה או שמונה מועמדים מזרחיים, ואפילו המספר שווה בשווה, 
הרוסים נשכרים גיאומטרית, מבחינה יחסית. השאלה היא מה יאמרו על כך המערביים. 
בנוגע למערב ישנם קשיים רבים. בצרפת מצאנו עמדה לא לתמוך בנו בלי אנגליה, 
לא לקבלנו לפני איטליה, לא להופיע באיזו עמדה קודם שתתקבל איטליה. הייתה לי 
שיחה עם שגריר איטלקי בפריס. הוא אמר שאיטליה לא תיפגע אם נתקבל לפניהם. 
הם יבינו את העניין. הוא אמר, שבעצם חיכו באיטליה לביקורי וסבורים הם שיפה 
אעשה אם אבקר שם. טריגווה לי טוען, שאם מגישים אנו בקשה והיא נדחית - זו 
מפלה בשבילנו. אין הדבר דומה לארץ המגישה בקשה ויש עליה וטו של מישהו ואין 
רוב בעדה. כל זמן שאין אנו מגישים בקשה - אין כאן מפלה. נניח שאין אנו גורסים 

כך, אבל ראינו צורך לחזור ולעשות עבודת הכנה יסודית בין המשלחות.
סבורני, שבנידון זה היה ערך לשיחה עם שומאן וגם לשיחות עם האמריקנים. 
הייתה לנו שיחה עם דאלס, והוא אמר שבעניין קבלה לאו"ם יש לנו סיכוי חזק מאוד. 
בשיחה אחרונה עם האמריקנים, אנשי ה"סטייט דפרטמנט" שנמצאים במשלחת, 
התרשמו מהטענות והחלו לדבר בלשון מובנת יותר. הם אמרו שיש שאלה של תנאים, 
ומהם התנאים? אנו צריכים להצהיר, שמתחייבים אנו על גבולות מסוימים. מדינתנו 
דינה להתקבל כחברה באו"ם על יסוד גבולות מסוימים. מדינה שמתקבלת לאו"ם 
חלים עליה חובות המגילה, ואחת העיקריות היא לא להסיג גבול. אם אנו רוצים 
עכשיו להתקבל בשעה שהגבולות, לדעת העצרת, עדיין אינם מסויימים, עלינו 
להתחייב שלא נשתמש בכוח לפתרון השאלה הטריטוריאלית אלא אם כן נותקף. 
יתר על כן, עלינו להצהיר הצהרה ברורה, שקבלתנו לאו"ם אינה קובעת מראש 
את ההסדר הטריטוריאלי. לא החזרנו תשובה על דברים אלה, אבל עלינו להחזיר 
תשובה. אם לא תהיה התנגדות בממשלה, אני גורס שאפשר לומר שדבר זה מחייב 
לא לשנות גבולותינו בכוח, אלא אם כן נותקף. ובנוגע לדבר השני, שכניסתנו אינה 
קובעת את ההסדר הטריטוריאלי הסופי ויוסכם עליו בין שני הצדדים בדיוני או"ם. 
שלהם  בנוסח  בהסכמתנו.  שלא  טריטוריאלי  הסדר  שאין  מציע,  אני  שלי  בנוסח 
נאמר, שלא ייקבע מראש ההסדר הסופי שיוסכם עליו מדעתנו. סבורני שאפשר 
לנסח בצורה זו, אם הדבר יסייע לקבלתנו. אם אין התנגדות מצד החברים - אגרוס 

כך. אם תהיה התנגדות, עלינו לפתוח בויכוח ולהסיק מסקנות.
כלומר,   ,1948 זו,  בשנה  עוד  רוב של שבעה  אנו  צריכים  כזה:  הוא  המצב 
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העיקריים, ובמשך כל הזמן שחו נגד הזרם - הם היו נגד עלייה, התיישבות, בניין 
משק סוציאליסטי מלמטה. לא היה להם חלק ב"הגנה" ולכן דחו את המעמד העובד 
ואת הנוער. כשהזכרתי את הנוער אמר: "הנוער שלכם נהדר. איך הם לוחמים! אני 
מסיר את הכובע". הוא אמר: "מעמדכם המוסרי והמדיני בשיא המדרגה". דבר זה 

אמר ביחס לנגב ]נוכח הישגי "מיבצע יואב"[ וגם ביחס לניצחונות הקודמים.
כמה מילים בנוגע לשאלת קבלתנו לאו"ם. הלכנו בתכסיס זה: אל"ף, במאמץ 
כניסתנו  להתנות  רוצים  שאחרים  מפני  התסבוכת,  מכל  קבלתנו  שאלת  לנתק 
לאו"ם בהסכמתנו לפתרון ולסחוט ממנו ויתורים. קו הפעולה שלנו הוא להפריד 
את שני הדברים ולהעלות שאלת קבלתנו כתנאי הכרחי לכל פתרון. אם לא כן, 

אי–אפשר להביא את הערבים לידי הסתגלות למצב.
נתקבלה בממשלה החלטה, שאנו צריכים להגיש בקשה לקבלנו כחברים לאו"ם. 
אני גרסתי את ההחלטה הזאת כאומרת שבמשך תקופת העצרת הזאת עלינו להגיש 
בקשה. לא גרסתי אותה, שעלינו לבוא לפריס ולהגיש בקשה, ואחת היא לתוך איזו 
יורה רותחת נטיל אותה. יש שתי פנים לשאלה: יש צד אחד הנוגע לעניין שלנו - מה 

מיבצע יואב 
)עשר מכות(, 

15-22.11.1948
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ומצב זה נוח לנו מלהיות הפותחים בעניינים שונים ולפתוח חזית למתקיפים. זה 
היה השיקול שלנו כשהתחיל הדיון על ענייננו ולא נכנסנו בו.

מה הייתה נקודת המוצא של הויכוח? הדין וחשבון של ברנדוט. דין וחשבון 
זה אינו שלנו ואין אנו מגינים עליו. תצא אנגליה, התומכת בו, ותסביר. בווין 
אמר שהוא בעד הדין וחשבון הזה, אדרבה, יאמר משהו על הנגב. מה הזכות ליתן 
מדבר לערבים? מפני מה נפתח אנו חזית להתקפה עלינו? זו הייתה הרגשת כל 

אנשי המשלחת שלנו, וכך נהגנו.
היה לנו שיקול בעוד עניין אחד. היה ברור שהויכוח על ענייננו יימשך חצי יום, 
והיה מוכן  וייפסק. במשך כל הזמן הייתה חתירה אמריקנית לדחיית הויכוח  יום, 
דין וחשבון של האנרגיה האטומית אחר כותלי הוועדה. עמדה בפנינו השאלה אם 
צריכים אנו לנאום, ואחר כך תחול הפסקה בדיון והנאום ישתכח. שאלנו לעצמנו: 
התחלת  של  בסופה  ולא  לכשיתחדש,  הוויכוח  בתחילת  הנאום  יהיה  לא  מה  מפני 

ויכוח מקוטעת?
הדברים שהגיעו לארץ היו תגובה יהודית בלתי ממלכתית טיפוסית. תמצית 
התגובה: עליכם להיות מוכנים תמיד, גם באמצע הלילה. מפני מה צריכים אנו 
להיות מוכנים תמיד לדבר? לשעבר הייתה סוכנות יהודית שכל קיומה בהופעתה 
ובדיבורה. עכשיו אנו מדינה ככל המדינות. לפרקים משלחת אינה מוכנה ועדיין 
אינה יודעת מה עליה לומר. באנץ' נאם נאום גדול ואי–אפשר לא להשיב עליו, 
איש   - לדבר  מוכנים  היו  לא  שהערבים  העובדה  מיד.  להשיב  אי–אפשר  אבל 
לא מתח עליהם ביקורת. איזו תועלת הייתה בנאום שסופו להשתכח עד הדיון 
המחודש? הקהל היה נהנה מכמה פרקים שבו, הכל מבחינה פרלמנטרית. לגבי 
ושוב  אווירה  באיזו  מתחיל  והויכוח  רושם  כל  מאבד  היה  הנאום  הויכוח  מהלך 

אי–אפשר לנאום. לכן סבורני, שבדין לא ננאם הנאום ותבוא שעתו.
צריכני להוסיף עוד נקודה אחת. בנוגע לערבים ישנם עניינים שלא נגעתי בהם 
כלל, אבל אגע בנקודה אחת. ל]אליהו[ ששון הייתה שיחה עם אחד מנציגי ארצות 
ערב, או נכון יותר נציג של אחת מארצות ערב, אדם שפיו ולבו שווים. הוא אמר 
שתקווה לנצח אותנו במלחמה אין להם. תקווה להשיג הכרעה נגדנו באו"ם כמעט 
שאין להם. אין להם אלא תקווה אחת: להתיש כוח ישראל במובן כלכלי. אנשיהם 
סבורים שלא נוכל להחזיק מעמד מבחינה כלכלית. דבר אחד עשוי להצילנו - 
האחרונה  תקוותם  פסה   - לישראל  אמריקנית  מילָוה  עם  האמריקנית.  המילָוה 
י. גרינבוים: שמעתי מפי מר שרתוק, שניצחוננו בנגב עשה רושם גדול  )השר   -
בעולם. יפה עשינו, לדעתו של מר שרתוק לפי ידיעותיו על הנעשה בחוץ לארץ, 
שהפסקנו את האש כמעט עם התביעה הראשונה?( - קודם כל, סבורני שאינך 
להפסיק  ומפורש  מוחלט  סירבנו  הראשונה  בתביעה  העובדה.  במסירת  מדייק 
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לא לפני הבחירות החדשות במועצת הביטחון. רוסיה עימנו, אוקראינה עימנו, 
ארה"ב עימנו. צריכים אנו לכבוש את צרפת. נניח, שצרפת עימנו. שומאן הבטיח 
שיחזור ויעיין בכל עניין קבלתנו. הוא אמר כך לאחר שיחה, לפי נימוקים ידועים. 
קבלתנו  מעכב  מי  ֵידעו  בתוכנו.  צרפת  מעמד  על  ישפיע  זה  שדבר  לו  אמרתי 
ויקשה להגן על העמדה של אי–קבלתנו לאו"ם. ישנן חמש מדינות מן הלוחמות 
בנו, שנמצאות בפנים מועצת הביטחון וכל מילה שלהן יש לה משקל של חבר 
מבחוץ.  ונשארים  לחסר  נתונים  אנו  בגורלנו.  חותך  וקולן  מצביעות  הן  או"ם. 
נימוק שני, אמרתי, שזה צעד לקראת השלום, שכן לא הרי מלחמה בחבר או"ם 
כהרי מלחמה במי שקיומו מוטל בספק. נימוק שלישי הוא שהמערב צריך לחשוב 

אם הוא מעוניין לערער את שיווי המשקל שבו.
נניח שצרפת תתמוך בנו. חסרות עוד שלוש מדינות - קנדה, בלגיה ואחת משתי 
ארצות אמריקה הדרומית. מיניסטר החוץ הארגנטיני אמר לאיש שלנו שהוא יתמוך 
בנו, אבל אומרים לנו שאין לסמוך עליו. בנוגע לקנדה, אם אמריקה תהיה תקיפה 
ישראל  שמדינת  ורוצה  חיוני  עניין  בכך  רואה  שהיא  לקנדה,  תאמר  אם  בעניין, 
תיכנס כחברה באו"ם, ולא יהיה וטו מצד אנגליה - דבר זה אישר הקטור מקניל 
בשיחה אחרונה עם גולדמן. הוא אמר שבשום פנים לא יהיה וטו מצד אנגליה - אם 
כל הדברים האלה יהיו ברורים וייאמרו בתקיפות, תצביע קנדה בעדנו. למשלחת 
הקנדית צורף איש חדש, פירסון.8 יש לו יחס חיובי לעניין שלנו ולכן, מתוך מצב 
ובלגיה  קנדה  קולומביה,  באמריקה.  תלוי  שהכל  מסתבר  סיכוי.  לנו  יש  הדברים, 
תלויות באמריקה. צרפת ודאי תתחשב באמריקה. חשוב מאוד לבוא לידי עמק השווה 
עם אמריקה. האמריקנים אין להם פתחון פה לא להיות בעדנו, אבל אם מישהו יקל 
עליהם את הדבר - לא יהיו בעדנו. בנוגע לחזירתי לארץ הייתה הרגשה במשלחת, 
משותפת לכל החברים, שאחרי דחיית ענייננו לא נאה לי להשתהות בפריס ועלי 
לחזור.9 באתי לפריס לשם עניין מסוים. העניין נדחה לשבועיים ימים ולכן איני צריך 
ישנן שאלות הכפויות על אדם לפי מעמדו. אין נמצאים בפריס  לבטל את הזמן. 
מיניסטרי חוץ רבים. הם באים לעניין מסוים ואחר כך חוזרים לארצם. אם העניין 

נדחה - הם חוזרים. אם יהיה צורך לבוא שוב - יחזור המיניסטר לפריס.
אין לנו עניין  בויכוח, מפני שמעולם  המצב הוא כזה - מעולם לא פתחנו 
לעשות עצמנו מטרה לחיצים. יש מידה של צניעות מסוימת. יש מישהו הפותח 
בויכוח, הויכוח נמשך יום, אחר כך נכנסים גם אנו לויכוח ויש לנו על מה להשיב, 

לסטר פירסון )1972-1897(. סגן שר החוץ של קנדה עד ספטמבר 1948 ואח"כ שר חוץ. חבר   8
משלחת קנדה לעצרת או"ם השלישית בפריס.

הדיון בנושא א"י בוועדה הראשונה של העצרת )הוועדה המדינית(, שנועד ל–15.10.1948,   9
נדחה לאחר שמיעת דוח המתווך בפועל ב–23.10.1948.
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השר מ. שרתוק:  אתחיל בקלות. המצב בעולם, מי נביא וידע? סבורני, שנכון 
סבורים  אין  החרבות,  צחצוח  כל  עם  ]הבין–גושית[,  המתיחות  כל  שעם  לומר 
שהעולם עומד על סף מלחמת עולם חדשה מיד, אף על פי שאין כל ספק שנעשות 
הכנות צבאיות. אבל ברור שהעולם נמצא, ויימצא מי יודע עוד כמה זמן, בתקופה 

של מתיחות מרובה והמתיחות הולכת וגוברת.
יש  פנימיים–לאומיים.  אלא  בינלאומיים,  לא  אבל  זעזועים  שיהיו  סבורני, 
יוגוסלביה   - מאוד  חמורים  לזעזועים  מועמדות  שהן  באירופה,  ארצות  שתי 
המספיק לעשות  הכוח  לה  יהיה  איטליה  אם  ספק  איטליה.  דווקא  לאו  וצרפת, 
מה שיהיה בצרפת. המצב הטרגי ביותר הוא בצרפת. ארץ זו מתבקעת מלמעלה 
למטה - הקומוניסטים למעלה ודה–גול למטה, והמרכז נשחק בין אבני הריחיים. 
ההתמרמרות וההתקוממות נגד תכסיסי הקומוניסטים מגבירות את דה–גול, לא את 
המפלגה הסוציאליסטית - אם פועלים פונים עורף לקומוניסטים, הם מתחברים 
לימין הקיצוני. הקומוניסטים נזקקים לתכסיסים פוליטיים, לא מעמדיים, מנצלים 
את מלחמת המעמדות לשם מטרות פוליטיות לכיבוש השלטון וערעור המשטר 
הקיים, הכשלת "תוכנית מרשל", הפגנות נגד האומות המאוחדות. נכון, המצב 
הכלכלי הוא בכל רע מכמה וכמה בחינות, אבל אין בו כדי להסביר מה שנעשה. 
זהו תכסיס מחושב של המפלגה הקומוניסטית להביא להריסת אושיות המשטר, 

וייתכן, שהארץ עומדת על סף מלחמת אזרחים.
ביוגוסלביה, כנראה, אין סיכויים לשלום בין טיטו לסטלין. על צרפת מדבר 
אני מתוך התרשמות בלתי אמצעית, מתוך שיחות עם חברי הממשלה היהודים 
ופקידים גבוהים של משרד החוץ. ביוגוסלביה לא הייתי, אבל דיברתי עם אנשים 
היודעים את העניינים, והם אומרים שבלי שפיכות דמים העניין לא ייגמר. יש 
מתנבאים למפלתו של טיטו. מעולם לא היה פופולרי בין המוני העם. אומרים 

שהצבא ברובו עם סטלין אף על פי שהקצינים עם טיטו.
גיס  יש  יוגוסלביה  יכול לומר בענייני העולם. בתוך ממשלת  זהו מה שאני 
את  שהקימה  והיא  אבודה  שנים,  עשרות  במאסר  שישבה  הקבוצה,  כל  חמישי. 

יוגוסלביה החדשה.
גוש  אין  כל,  קודם  וחוזרות.  הולכות  יש שמועות   - רמז  מר  של  לשאלתו 
לטינו–אמריקני. דברים אלה הם בסוג שאלה של נציגיות, לא של מדיניות. הם 
מופיעים תמיד בשעה שיש שאלה של בחירות, אם, למשל, במועצת הביטחון 
יחד. גם  יש גוש המצביע כמעט תמיד  אמריקה הדרומית יש לה שני מקומות, 
חשבון  כנראה,  להם,  יש   - מצרים  ובעד  טורקיה  נגד  הפעם  הצביעו  הרוסים 
משלהם, יש פירעונות ומפרעות בשוק זה. בעניין שלנו יש מדינות השומרות לנו 
ידידות, ויש מדינות שהן נגדנו. אומרים שבקובה עומדת לפרוץ מהפכה, אומרים 

ממשלה	זמנית	<	26.10.1948

בהשהיה  הסכמנו  השנייה  בתביעה  ימים.10  כמה  בקרבות  והמשכנו  האש,  את 
והודענו שלא  הייתה תביעה להפסיק את האש   - הדברים  זה מצב  מקסימלית. 
נפסיק. אחר כך הייתה החלטה של מועצת הביטחון והפסקנו את האש בהשהיה 
מקסימלית. חרדתי מאוד להשהיה זו. מצבנו היה לבלתי נשוא מבחינה בינלאומית 
אילמלא הפסקנו את האש - )השר מ. שפירא: המברק של אבן נשלח בידיעתך?( 
- גם אני שלחתי מברק לבן–גוריון,11 וכתבתי שיש להפסיק את האש - )רה"מ 
ד. בן–גוריון: מברקך קיבלתי ביום חמישי. קודם לכן קיבלנו מברק מאבן12 ובישיבת 
הממשלה שאלו מפני מה נשלח המברק מאבן ולא משרתוק(. סבור הייתי, שמא 

המברק של אבן אינו מספיק, ולכן שלחתי גם אני מברק.

ראש הממשלה ד. בן–גוריון:  ההחלטה במועצת הביטחון נתקבלה ביום ג'. את 
עליה  נשיב  לא  אמרנו  הודעה,  בצורת  והייתה  הואיל  ד'.  ביום  קיבלנו  המברק 
זו הודעת אינפורמציה, אלא תביעה  כלום. אחר כך הגיעה תביעה מבאנץ' שאין 
להפסיק את האש. ידעתי מה עומד להתרחש, ובו ביום הייתה אסיפה של מגבית 
ההתגייסות, הודיעו לי, שמפקחי או"ם תובעים תשובה. תשובתנו הייתה שעדיין אין 
 לנו תשובה והממשלה דנה בדבר )זה היה לאחר שהחלטנו כאן, שנחזיר תשובה אחרי 
12 שעות(. למחר נשלחה תשובה, לאחר 12 שעות, והקרבות נמשכו עוד ביום חמישי 
]24.10.1948[ בלילה. ביום ששי בבוקר הגיעה תביעה נוספת, שלא אנו, אלא הם 
קובעים הפסקת האש. תשובתנו הייתה שמוכנים אנו להפסיק את האש. ובכן, לא כל 
כך מהר הפסקנו את האש. ביום חמישי הגיע מברק ממר שרתוק, שבפריס טוענים, 

שאני גורם למתיחות גדולה, ישנה החלטה להפסיק את האש ואין אנו נשמעים.

השר מ. שרתוק:  הפסקנו את האש 72 שעות אחרי התביעה - )השר י. גרינבוים: 
אני מונה את השעות להחלטתה של מועצת הביטחון( - מי שנמצא בעצרת יודע, 
ימים להישמע לתביעה להפסיק את האש. סירובנו לתביעה  ימים על  שסירבנו 

הראשונה קיבל פרסום רב.

הדיון נמשך ונסב בעיקרו על חזית ירושלים. מ"ש המשיך בסקירתו.

הודות להשהיה זו ניתן לצה"ל לכבוש את באר שבע ב–20.10.1948.  10
המברק נשלח ב–20.10.1948 והגיע למחרתו. מובא בתלחמ"י 2, מס' 42.  11

נראה שמדובר במברק אבן אל ו' איתן מ–19.10.1948 בנושא החלטת מועבי"ט על הפסקת אש,   12
שהתקבלה ביום זה )מובא בתלחמ"י 2, מס' 36(. כבר ב–16.10.1948 דרש ראש מטה משקיפי 
כוחותיהן  ולהסיג  שלהן  המיבצעית  הפעילות  את  להפסיק  ומצרים  ישראל  מממשלות  או"ם 

לקווי 14.10.1948 )ר' שם, מס' 30, הע' 2(.
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מוכנים לחפש דרך לפתרון לפי ההצעה האמריקנית. אני בנאומי גרסתי: חלק 
ירושלים המיושבת והכבושה בידי היהודים.

בנוגע לנגב, העמדה שלנו שהנגב כולו מהווה חטיבה אחת וכל חלקיו וכל 
יסודותיו משולבים ואחוזים זה בזה, ואין לוותר על שעל אדמה אחד. בנינו תורה 
שלמה ואנו מסבירים אותה יפה–יפה. התיישבות חקלאית מקומה בשטחים הנרחבים 
של הנגב, ים המלח צריך להיות קשור באילת, חברת האשלג יש לה זיכיון לבניית 
רכבת מדרום ים המלח לאילת, זוהי דרך למדינת ישראל למדינות המזרח. אנו 
רואים עתידנו לא בפרישות והתבודדות מהעולם הערבי, אלא בהשתלבות בחלק 
עולם זה. עמדת המשפחות - זהו עניין אחר.14 המוכנים למלחמה הם הרוסים, אולי 
גם גוואטמלה ואורוגוואי, אבל לא טוב יהיה אם יגיע להצבעה מפורטת בעצרת. 
התכסיס שלנו עכשיו הוא להעמיד את האומות המאוחדות בפני הברירה: כל הנגב 
לישראל או תוכנית ברנדוט, מתוך הנחה שלא יהיה רוב לתוכנית ברנדוט, עלינו 
להיזהר לא לפתוח פתח לפשרה. כל פשרה תתקבל בעצרת האומות המאוחדות גם 
על ידי הידידים שלנו. הצרפתים אמרו, לאחר ששמעו כל ההצעה: אין להשוות 
זאת אומרת, אם לא תהיה הצבעה על  את ה"case" בצפון ל"case" בדרום. 
הפרטים, אם יצליח התכסיס שלא תהיה הצבעה על הגבולות, ]מ[מילא לא תהיה 
החלטה ליטול מידינו את הנגב. יש סיכוי למלחמה התכסיסית שלנו. אם נוסחת 
ברנדוט תבוא להצבעה, איני סבור שתתקבל, אבל אם תבוא הצעה מפשרת - יש 

להניח שתתקבל, ומוטב לא להביא לידי הצבעה.
בנוגע לגבולות, גורס אני כך - ]אנו[ אומרים: "החלטת כ"ט בנובמבר עם 
הוספות" - טוב, הגליל וכולי - אבל מה ישתייר למדינה הערבית? איני רוצה 
לומר שישתייר לה הרבה אם תתאחד עם עבר–הירדן. עדיין איני מקבל סיפוח 
זה. לפי ברנדוט זה הבדל של עשרים כנגד אחד. אני גורס נוסחה זו: "אם תקום 
בברית  להיכנס  מוכנה  שתהיה  המערבית,  בארץ–ישראל  נפרדת  ערבית  מדינה 
אמיצה עימנו - איני גורס ברית כלכלית - נהיה מוכנים לבוא עימה במשא ומתן 

על קביעה סופית של הגבולות".
בשיחות הבחנתי בין משא ומתן של שלום, שאנו מוכנים להיכנס בו עם כל 
צד לוחם, לבין משא ומתן על גבולות, שאין בו חלק למדינות זרות. זה משא ומתן 
עם המדינה הערבית השכנה. אלה הם ניתוחים תיאורטיים. הם מאפשרים שיחות, 

מאפשרים תכסיסים.
בנוגע לערבים - היה מגע עם עבדאללה. יש מגע עימו. זאת אומרת, נציגו 
היושב לידי עלול להיות מגע עימו. הדבר האחרון ששמענו מעבדאללה, שקודם כל 
עלינו להסכים להחזיר מספר מסוים של ערבים. הוא דיבר על פליטי לוד ורמלה, 

כך במקור - העניין לא נתחוור.  14
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ולא  קרירא  "לא  בבחינת  שהן  ארצות  יש  מהפכה,  לחול  עומדת  שבארגנטינה 
חמימא". והן תלכנה עם ארה"ב.

בנוגע לירושלים - ההצעה האמריקנית ברורה. זו הצעה בעד נאמנות ישראל 
על החלק הישראלי ונאמנות ערבית על החלק הערבי, ואין אני מתירא מפני הצעה 
אפילו  ירושלים,  של  רובה  על  הגמורה  השליטה  לגבינו  שחשובה  גורס  אני  זו. 
ילך לערבים - אבל כשהאמריקנים אומרים החלק הערבי  נשלם מחיר - שחלק 
לערבים - כוונתם לכלול בו גם את העיר העתיקה. אמריקה יש לה גישה א–נוצרית, 
בלתי נוצרית, לעניין ירושלים. עמדתם בעניין קובעים הצד הצבאי והצד הכספי. הם 
באו לכלל מסקנה שאי–אפשר לירושלים בלי כוח צבאי, וכוח צבאי אין הם מוכנים 
לתת. שנית, אין בסיס כספי לירושלים לאחר שלא באה לעולם הברית הכלכלית, 
ולכן מותר לחלקה לשני הצדדים, ואם לחלקה - העיר העתיקה היא עיר ערבית, 

ואפילו בימים כתיקונם לא היה גדול בה מספר היהודים.
אין זו גישת גורמים אחרים. גורמים אחרים יש להם גישה נוצרית לעניין. 

צרפת, אוואט, יש להם גישה נוצרית בשאלת ירושלים.
שלטון  תחת  תהיה  העתיקה  שירושלים  פנים,  בשום  נסכים  שלא  הודענו 
ערבי, מפני ענייני היהודים בעיר העתיקה, ועמדתנו מצאה הד רב אצל הרוסים, 
היא  האמריקנית  ההצעה  אמריקה.  דרום  מארצות  וכמה  האוסטרלים  הצרפתים, 
אומרים:  אנו  הייתכן?  נוצרי.  מושל  ולא  מוסלמי,  ומושל  יהודי  מושל  שיהיה 
האיש  לא   - מוסלמי  עושה,  האיש   - נוצרי  כניטרלי.  המוסלמי  את  נראה  לא 
עושה.13 לגבי הרוסים הדבר פשוט: יהיה חלק של ירושלים לא–יהודי, אבל יהיה 
חלק בינלאומי, העיר העתיקה תהיה תחת שלטון ישיר של האומות המאוחדות. 
אחרי שלחצנו את האמריקנים ואמרנו שזה מן הנמנע, אמרנו להם: אתם אינכם 
דואגים לנצרות, אבל יש מדינות נוצריות הדואגות לנצרות. תמיכתן לא תקבלו. 
אמרנו: אפשר לחלק את העיר החדשה, אבל אי–אפשר למסור את העיר העתיקה 
בנוגע לכספים אמרנו, שהעירייה  וחשובה ההגנה על העיר העתיקה.  לערבים, 
עשויה להיות המכונה הנוטלת כספים מהעיר החדשה ונותנת לעיר העתיקה. הם 
ביקשו תזכיר בשאלה זו. מגמתם היא להפחית עד כמה שאפשר התחייבויות של 
מקורות בינלאומיים. המגמה האמריקנית היא עד כמה שאפשר לפרוק משא מעל 

מוסדות בינלאומיים ולהעמיסו על לאומים.
יש אנשים שגישתם סנטימנטלית לשאלת העיר העתיקה. גישתו של שומאן 
מבחינה  לשאלה  ניגשים  והרוסים  קתולי,  הוא  אוואט  גם  הוותיקן,  גישת  היא 
אולי  בינלאומית.  בעיר העתיקה שתהיה  לגישתם  מישען  רואים  והם  פוליטית, 
הם  ברורים,  דברים  שאמרו  לאחר  אבל  בינלאומית,  תהיה  העיר  שכל  רצונם 

מושל נוצרי ינהל מדיניות בשיקול דעת משלו; מושל מוסלמי ינהג לפי שיקולי האיסלאם.  13
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משה שרתוק עם סמיון צרפקין

ממשלה	זמנית	<	26.10.1948

כדי לתת לו קלף כנגד ה"ליגה" שהשיג משהו, בעצם, כדי להקל על עצמו, גם כדי 
לתקן מצבו. לא אמרנו לאו, אלא אמרנו שבכך אי–אפשר להתחיל. לא נמשך המשא 

ומתן הפוליטי עימו. עכשיו מבטיחה לו אנגליה את הנגב על חשבוננו.
עם המצרים מצב הדברים כך: עד לקרבות האחרונים אמרו המצרים שהם רוצים 
לספח למצרים את האזורים, שכבשו בנגב. היו מוכנים לפנות את האזורים היהודיים 
שכבשו על מנת שנסכים שעזה שלהם ואשדוד שלהם, גם מג'דל וגם רפיח, גם 
החלק המדברי של הנגב שהוא בתחום המדינה הערבית - כל זה שלהם. לכך אין אנו 
מוכנים להסכים. אילת לא נזכרה ואני איני מעוניין לשאול אותם: "ואילת אין אתם 
תובעים?" ייתכן, שמזימתם לכבוש את אילת. הם היו מוכנים לפנות את החלקים 
של מדינת ישראל שכבשו, קל וחומר החלקים שלא כבשו, והם תובעים את החלקים 
הערביים של הנגב. יש מצרים המדברים כך. אם יש להם מנדט מממשלת מצרים - 
איני יודע. הם אומרים, למשל: הואיל ו]אנו המצרים[ ניטול מערביי ארץ–ישראל את 
עזה, עליכם לתת להם פרוזדור לחיפה. המוצא היחידי לים, שתוכנית 29 בנובמבר 
ורוצים לפצות את הערבים על  נוטלים אותה  זוהי עזה. המצרים  נתנה לערבים, 
חשבוננו. הם מוכנים להסכים שהערבים, שברחו מאזורי הנגב הישראליים לאזורי 
הכיבוש שלהם בנגב, לא יחזרו למדינת ישראל, אבל אינם מוכנים ליישב אותם 

בסיני או במצרים, אלא במדינה הערבית בארץ–ישראל.
עכשיו הם עומרים בפני הברירה לחלק את הנגב עם עבר–הירדן. הבריטים 
מתנים להם לחלק את הנגב עם עבר–הירדן, או לחלק את הנגב עם ישראל. הם 
רוצים לדעת אם מדינת ישראל מוכנה לחלק עמהם את הנגב. אולי יתבעו את 
מצרים  מצד  יש  אם  חשובה:  שאלה  עיקרית,  אחת  שאלה  כאן  יש  עבר–הירדן. 
התנגדות מוחלטת לבסיסים בריטיים בנגב, אם יש התנגדות מוחלטת לבסיסים 
בריטיים בנגב - יפה פשרה עם המצרים מפשרה עם הבריטים. אבל יש אומרים 
לבריטים.  מוחלטת  התנגדות  מתנגדים  במצרים  הפוליטיים  הזרמים  כל  שלא 

הדברים נתונים עדיין בכור ההיתוך.

לבירור  מיוחדת  ממשלה  ישיבה  לקיים  החלטה  התקבלה  ציזלינג,  השר  הצעת  לאור 
המטרות המדיניות קודם שיצא שר החוץ שנית לעצרת האו"ם בפריס.
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הוראות לקיימם". בו–ביום הודיעה מפקדת "הלגיון" למשקיפי או"ם, שהם חוזרים 
בהם מעניין הריוויזיה של ההסכם ומוכנים להפעיל אותו שוב. אתמול והיום עברו 
בשמועות  האמת  מידת  מה  לדעת  רוצה  הייתי  שטרית:  ב.ש.  )השר   - השיירות 
הנפוצות בעיתונות על גישושי שלום בינינו לבין הערבים( - זה זמן מה, שבפריס 
מתהלכים כל מיני אנשים ]ערבים[, ספק מייצגים, ספק לא מייצגים, האומרים 
נציג  אומר  וזה  מאמריקה",  מילווה  בשבילנו  תשיגו  להכניענו?  "רצונכם  לנו: 
רישמי של ממשלה לנציג שלנו. גם לגבי המצרים מתהלכים אנשים המתיימרים 
דברים  לנו  ישיגו   - חשובים  קלפים  בידיהם  ניתן  אם  ואומרים:  נציגים  להיות 

חשובים. יש, כנראה, דברים בגו.
הם  אבל  נפרד.  שלום  לידי  המצרים  עם  להגיע  אפשר  מסוימות  במסיבות 
ממערב  החלקים  כלומר,   - הנגב  של  הערביים  שהחלקים  שנסכים,  מבקשים 

ומדרום למדינת ישראל, יהיו למצרים. על כך לא החזרנו כל תשובה מחייבת.5

סעיף ד': הצעת פקודת אזרחות

בדיון בסעיף זה עמדו השרים על בעיות שונות המתעוררות בשל העדר חוק אזרחות.

השר מ. שרתוק:  זה מכבר אני מאיץ בשר המשפטים לחבר חוק אזרחות, מפני 
ישראלים  והמוני  ישראלי בעולם  אין פספורט  רציני.  הוא פגם  זה  חוק  שחוסר 
נוסעים בתורת בריטים. עכשיו נוסעים לחוץ לארץ בכל מיני שליחויות. כשהמדינה 
אימפרוביזציה.  וזוהי כבר  דיפלומטי,  דרכון  לו  נותנת  היא  שולחת אדם שלה, 
צריכים  למה  כן  אם   - ישראליים  פספורטים  על  ויזות  נותנת  למשל,  צרפת, 
לנסוע "בריטיש"? יש צורך בחוק: אם האדם הוא אזרח ישראל או לא. יש עולים 
חדשים שבאו לארץ לא מכבר, ואנו נתקלים על כל צעד ושעל בתביעה להקנות 
להם אזרחות. עד היום הם בלתי ליגליים ואם הם רוצים לנסוע לחוץ לארץ אין הם 
יכולים לקבל פספורט. צריך להיות רקע משפטי ברור. צריך ליתן הוראות לכל 
הקונסוליות בעולם - למי לתת ויזה ולמי לא. בעניין זה אני מבלבל ראשו של שר 

המשפטים, אני מבקש סליחה על הביטוי, לפחות שלושה חודשים.

להבהרת התמונה המדינית והצבאית בשלב הנוכחי, ר' מכתב מפורט מאת מ"ש אל הצירה   5
גולדה מאיר, מוסקווה, מ–5.11.1948, המובא ב תלחמ"י 2, מס' 107, ומכתב ח"ו אל הנשיא 

טרומן ביום זה )אנגלית(, שם, מס' 108.
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מובלעת הר הצופים

סעיף ג': סקירה

השר מ. שרתוק:  לא אמסור אינפורמציה על מצב העניינים לא בפריס בארמון 
אלו  על  מוסיפות  ידיעות  שאין  מפני  ובעצרת,  הביטחון  במועצת  ולא  שאיֹו2 
שבעיתונות. אנו עומדים בפני הכרעה מסוימת בעצרת אם יתקבל סעיף הסנקציות. 
קרוב לוודאי, שהרוב יהיה בעדו. יש הצעה של המתווך ]בפועל[, שצרפת כאילו 

תומכת בה, לאזור מפורז מורחב. אנו רואים סכנה בכך ונראה איך יפול דבר.
תבעה  שלשום  עד  ולכאן.  לכאן  פנים  יש  הראשונה,3  בוועדה  לדיון  אשר 
המשלחת האמריקנית לדחות את הדבר עד לעצרת ]הבאה[ בלייק סכסס. הבריטים 
זמן הגשת  דחו תביעת האמריקנים. בכך קשורה גם שאלת נסיעתי וגם שאלת 

בקשתנו ל]חברות ב[או"ם.
שיירה  עברה  אתמול  הצופים.4  בהר  שהיה  למעשה  לב  שמו  ודאי  החברים 
והיום עברה שיירה של אספקה וחילופי אנשים. ומעשה שהיה כך היה: לכתחילה 
היה הסכם של מעבר שיירות, אבל ה"לגיון" הפר את ההסכם ובסופו של דבר 
נילאו משקיפי או"ם מלהילחם לקיום ההסכם. ה"לגיון" תבע משא ומתן חדש. 
הודענו שלא ניכנס למשא ומתן כל זמן שה"לגיון" לא יכבד הסכמיו הקודמים. 
ממשלת  לראש  לטלגרף  שלו  למקשר  הוראה  שיתן  בפריס,  לששון  טילגרפתי 
קיום  לגבי  מתון  להיות  בנגב,  הניסיון  לאור  לו,  שכדאי  ולהודיע,  עבר–הירדן 
הסכמים, מפני שהיהודים יכולים להשתמש בעילה זו ולהרביץ בקלגסיו, שגורלם 
יהיה כגורל המצרים בנגב. מר ששון שלח טלגרמה גלויה וישירה לראש ממשלת 
עבר–הירדן בחתימת "אליהו ששון" בלשון נקייה מדיבור שבעל פה, אבל בלשון 
חמורה שממשלת עבר–הירדן תישא בכל התוצאות. על כך נתקבלה תשובה ישירה 
מממשלת עבר–הירדן לנציגות ישראל בפריס: "אנו נקיים את ההסכמים וגם נתנו 

מתוך הפרוטוקול, סעיפים ג', ד'.  1
בארמון שאיֹו שבכיכר ְטרֹוַקֶדרֹו בפריס שכן מטה או"ם והתנהלו ישיבות מוסדותיו עד מעבר   2

המטה לניו–יורק.
הוועדה המדינית של העצרת.  3

ב–3.7.1948, לאחר משא ומתן ממושך עם המתווך ברנדוט, הסכימה ישראל כי על מובלעת   4
האוניברסיטה עברית ובית חולים "הדסה" יונף דגל האו"ם והמובלעת תמצא בחסות או"ם. 
במקום,  יישאר  המוסדות  שני  של  מצומצם  וסגל  בשוטרים  יוחלפו  הישראלים  הצבא  אנשי 

אספקת מזון למובלעת תובטח )ר' תלחמ"י 1, מס' 262(.
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הזה  השטח  יינתן  השלום  שבחוזה  מראש  שנסכים  הם,  תובעים  לכן   - קבועה 
למצרים. אלה הם שני האגוזים הקשים, והשאלה היא אם יכולים אנו לפצחם.

למעשה, חיסלנו ]ב"מיבצע יואב"[ את הפלישה בגבול כ"ט בנובמבר. מג'דל 
עדיין שלהם. את אשדוד כבשנו. למטה מאשדוד השטח שלהם. הרצועה העיקרית 
על יד החוף בידי המצרים חוץ מהחלק הצפוני הנמצא בידינו. אבל מזרחית התקדמנו 
ודרומית–מזרחית  גוברין,  בית  נאחס,4  דיר  נטיף,  בית  כבשנו  עצומה:  התקדמות 
העמקנו לנגב. המצרים רוצים שנפנה את כל השטח הזה. אין הם תובעים שנמסור 

אותו לידי מצרים, אלא נפנה אותו. כל שטח רצועת החוף הם תובעים לעצמם.
הגבולות  בין  ברורה  אנו הבחנה  זו - שמבחינים  אני מציע להחזיר תשובה 
המזרחי והצפוני של החלק הדרומי של ישראל מצד אחד, לבין הגבולות המערבי 
והדרומי. כמובן אין אנו דנים עכשיו אלא על החלק הדרומי של הארץ. אני מבחין 
גבול מזרחי ודרומי לחוד ומערבי וצפוני לחוד. עם המצרים מוכנים אנו לדון על 

הגבול שבינינו לביניהם.
בנוגע לגבול זה אמסור עמדתו של מר בן–גוריון,5 שבשום פנים ואופן אין 
אנו יכולים להסכים שמצרים תקבל את הרצועה של רפה-עזה-אשדוד - זה פותח 
לפי  מאוכלסת,  ארץ  היא  מצרים  ארץ–ישראל.  לתוך  מצרית  לאקספנסיה  פתח 
המקובל יש בה 18-17 מיליון תושבים. המצרים עצמם טוענים 20 מיליון תושבים. 
יש ברכה בדבר, שבינינו לבינם מפריד המדבר. אם הם תוקעים יתד מעבר המדבר 
ובארץ נושבת, חבל אדמה פורה - מתחילה נדידת האוכלוסיה לחבל זה וישנה 
עלינו   - התפשטותנו  על  הערבים  של  טענתם  לנו  וידועה  והואיל  התפשטות. 
לטעון כנגדם על התפשטותם. אני מקבל עמדה זו של מר בן–גוריון ומוכן לנקוט 
אותה. אני מוכן להוסיף נימוק לעמדה זו - כל זמן שלא הוברר גורלה של ארץ 
ישראל הערבית, שכנתנו הקרובה העיקרית, אין אנו יכולים לחרוץ מראש גורל 
עזה. אם אנו חותכים את הדין לגבי מצרים, הרי שוללים אנו מראש כל מוצא 
לים - נמל חופשי לארץ–ישראל הערבית. אם לא ניתן לארץ–ישראל הערבית את 
יפו, חיפה או עכו - הריהי בלי מוצא לים. בנימוק זה מופיעים אנו כבני אדם 

מהוגנים כלפי העם הערבי.
אמרתי, שמקבל אני את הפשרה ומוכן לנקוט אותה, אבל איני רוצה שהממשלה 
שהמצרים  היא  מעשית  מבחינה  חולשתה  מעשית.  מבחינה  מחולשתה  תתעלם 
יושבים בעזה ואין הם מראים כל רצון לצאת ממנה. להיפך, הם הולכים ומתבצרים 
בה. בזמן האחרון הביאו לשם תגבורת. את הכוח שהם משתדלים להוציא ממג'דל 
הם מביאים לעזה. ממצרים הביאו שני גדודים חדשים לעזה ומראים את הרצון 

כפר על כביש אשדוד חברון, כ–3 ק"מ ממזרח לבית–גוברין.  4
ב"ג נעדר מהישיבה עקב מחלה.  5
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תנאי מצרים לשלום

סעיף א': סקירה מדינית

לחברי  עכשיו  שהמצאתי  לסעיפים,  בנוגע  נשאלתי  אתמול  שרתוק:   מ.  השר 
הממשלה במכתב הרצוף כאן.2 לא ידעתי שבחזירתי למשרדי אמצא ידיעות מוסיפות. 
כפי שרואים אתם הייתה התפתחות דרמטית במקצת. מניח אני, שהספקתם לקרוא 
את המכתב, ששלחתי לכם. נקודה חשובה בו היא הצעת השליח המצרי ]כמאל ריאד[ 
להפגיש אנשינו עם הנציג הרישמי,3 שיאשר את הדברים. ברור, שאם הוא מציע - 
הרי לא על מנת שהאיש הרישמי יכחיש. מכאן שהצעות אלו רישמיות הן. בטלגרמה 
מקום  יש  נאמר.  לא  ה"בוס"  מיהו  ה"בוס".  בשם  מופיע  המצרי  נאמר, שהשליח 
להניח, שזה המלך או נוקראשי. אפילו נניח שה"בוס" הוא המלך, עצם העובדה 
שהוא מציע להזדמן עם הנציג הרישמי פירושו שההצעה היא על דעת נוקראשי. על 
כל פנים, המלך קובע בעניין. בפגישה ראשונה הופיע השליח כאחד מחצר המלכות. 
מלך מצרים אין לזלזל בו. מצרים אינה אנגליה. במצרים המלך הוא האלמנט היציב 

היחיד במדיניות. נוקראשי הולך ונוקראשי בא והמלך על כיסאו יושב.
הנקודה החדשה בעניין שהוא מוכן, או מציע לנו, להזדמן עם הנציג המצרי. 
אני רואה בה ראיה לדבר שההצעות שהוצעו לנו רישמיות הן. העובדה שהוא מוכן 
להפגיש אותנו עם הנציג הרישמי, פירושה שנוקראשי הביע הסכמתו לעניין, או 

שאינו מעכב.
בהצעות אלה ישנם שני תנאים: אל"ף, שנסתלק מכל השטחים שכבשנו בדרום 
ואינם בתחום מדינת ישראל. בי"ת, שנסכים מראש, שכל הרצועה מאשדוד עד 
ַרַפה ]רפיח[ לאורך החוף, הכוללת את עזה, וכן הרצועה, וזה נאמר במפורש, 
מַרַפה דרומית–מזרחית לאורך הגבול, תהיה למצרים. מה משמע "מראש"? אין 
הם מציעים לנו שלום, אלא שביתת נשק - לא הפוגה, אלא שביתת נשק כהלכה 

מתוך הפרוטוקול, סעיף א'.  1
נראה שמדובר במכתב א' ששון מפריס, 2.11.1947, שם עמד בקשר עם שליח חצר המלך פארוק.   2
ששון הציע לשליח ניהול שיחות ישירות עם השלטונות המצריים על המצב הצבאי בדרום הארץ, 
ונענה בחיוב. השליח המצרי הביע דעתו כי "הבוס", המלך פארוק, יהיה נכון לחתום על שביתת 
נשק מלאה בכפוף לשלושה תנאים: 1. ישראל תיסוג מן השטח הערבי בדרום; 2. ישראל תסבים 
מראש לדרישת מצרים לספח את החלק הדרומי של המדינה הערבית בא"י; 3. ישראל תסכים מראש 

לדרישת מצרים לספח את החלק המדברי של הנגב )מכתב ששון מובא בתלחמ"י 2, מס' 91(.
מחמוד פאוזי. נציג מצרים באו"ם.  3
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במלחמה. אנו נותנים לו נפשו שלל ולוקחים ממנו את הציוד.
עוד דבר שצריכים אנו לדבר עליו - ולזה עלינו לאזור אומץ - שאלת הצבא 
ֵיצא מן הארץ אבל דרך  זה  ירושלים. אני מציע לומר, שצבא  המצרי בסביבות 
עבר–הירדן. לא איכפת לנו אם ייצא בנשקו. אין אנו רואים אותו תפוס בידינו 
הקו  דרך  שיעבור  תביעתם,  על  יעמדו  המצרים  אם  פלוג'ה.  בכיס  הצבא  כמו 
שלנו - תתעורר שאלת הנשק. הצעתי היא שצבאם הנמצא בירושלים וסביבותיה 
יצא דרך עבר–הירדן ויצא עם נשקו. אם יתבעו שייסוג דווקא דרומה, דרך חברון 
ודרך באר שבע, יהא עליו לעבור את הקווים שלנו ותתעורר שאלת הנשק. אם 
לא נתבע שימסור נשקו, יעבור בנשק ועלולה להיות התנגשות. לכן מציעים אנו 

שיעבור דרך עבר–הירדן ולא תתעורר שאלת הנשק.
תביעתם היא קביעת גבול מסוים, כלומר שנסכים לגבול מסוים. עלינו לתבוע 
מהם, שהגבול יהיה לפי הקו של כ"ט בנובמבר, הן בינינו לבין המדינה הערבית 

והן בינינו לבינם. זאת אומרת שהם מאשרים היותנו במפרץ אילת.
לבסוף, שיודיעו למועצת הביטחון שהם מעדיפים משא ומתן ישיר לשם הסדר 
שישראל  נאמר,  המצרים  מתנאי  באחד  ברנשטיין:  פ.  )השר   - בנגב  העניינים 
 חייבת להוציא צבאותיה מהשטחים הערביים שבדרום הארץ. מה כוונתם?( - איני 
יכול לומר בדיוק, אלא לפי הניסוח אפשר ופירוש הדבר שעלינו להוציא צבאותינו 
מבאר שבע וממקומות אחרים. על כן אני משיב, שאנו מבחינים בין גבול מצרים 

לגבול המדינות הערביות האחרות.
וקוברים  עבר–הירדן  עם  גם  ומתן  במשא  עומדים  שאנו  חוששים,  המצרים 
אותם במשא ומתן זה. הם רואים עצמם יריבים לגבי עבר–הירדן בנגב. שאלתם 
האחרונה היא אם מוכנים אנו לחלק את הנגב בין ישראל למצרים. משמעותה של 

שאלה זו - "ולא בין ישראל לעבר–הירדן".
האנגלים אינם רוצים לחלק את הנגב בין מצרים לעבר–הירדן. להלכה אפשר 
לחלק את הנגב בינינו לעבר–הירדן. המצרים שואלים אם מוכנים אנו לחלק את 
ארץ–ישראל בינינו לבינם. בינינו לעבר–הירדן אין בשעה זו שום משא ומתן - 
עזה?  בינינו לבין  רוצים לתקוע טריז  ב.ש. שטרית: אינך סבור, שהמצרים  )השר 
חוששים הם שמא יש משא ומתן בינינו לעבדאללה ורוצים להוכיח לעבדאללה, 
שאנו הסכמנו למסור להם את עזה, ולהפריד בינינו לעבדאללה( - אמרתי, שהם 
חוששים שאנו עומדים במשא ומתן עם עבדאללה מאחורי גבם, ורוצים שניכנס 
גרינבוים: אם אנו אומרים שעזה עומדת בסימן  י.  )השר   - עמהם  ומתן  למשא 
שאלה, כלום אין כאן הגיונית קשר בין שפת החוף לפנים הארץ? אם תימסר עזה 
למצרים - אין מקום לשאלה, אבל אם תימסר לעבר–הירדן - עלול הדבר לכלול 
תביעת הפרוזדור( - מסירת עזה לעבר–הירדן עלולה לכלול שאלת פרוזדור. אבל 
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וההחלטה להחזיק במקום. ובכן, ספק אם אנו נשכרים על ידי אי–הסכמה, אלא אם 
כן אנו כוללים בתוכניות האסטרטגיות שלנו מסע על עזה כדי להבריח משם את 
המצרים, ולכבוש אותה לישראל. אם לא זו כוונתנו, ספק אם אנו נשכרים וברור 
מה אנו מפסידים. כלומר, דבר שממילא נמצא בידם אנו ברוב חסדנו מסכימים 
לתת להם. כנגד זה, ישנם הנימוקים השקולים של מר בן–גוריון. לכן אני מציע, 
על כל פנים בתשובה ראשונה, להשיב בשלילה בנוגע לרצועה שלאורך החוף. 
שאין אנו יכולים להסכים מראש שתהיה בידי המצרים - )השר פ. רוזנבליט: מה 
גורל הרצועה לפי החלטות כ"ט בנובמבר?( - מדינה ערבית. זה מתייחס לרצועה 

מעזה עד רפה לאורך החוף. זה השטח שאינו בתחום המדבר.
עמדתנו יכולה להיות אחרת לגבי הרצועה המדברית.6 שם הגבול בין ארץ 
ישראל למצרים שרירותי בהחלט, כסרגל על גבי הנייר. הגבול, שהתווינו עם 
לחץ אמריקה עלינו לוויתור, הוא בדין מבחינה פיסית. הוא מוציא מידינו חבל 
יהיה מסולסל  הוא  יהיה כשיהיה -  ולא מוריד, אך  אין הוא לא מעלה  מדברי. 
קצת. אני מציע, שעל כך נהיה מוכנים לוותר. אומנם הדבר יעורר רוגז גדול בין 
המצרים, לגביהם זו רצועת מדבר. אבל סוף סוף לא הם המנצחים במלחמה הזאת, 
ולכן אני מציע לנהוג כך מנקודה זו. כלומר, עלינו לומר: אל"ף, אנו מבחינים 
ימין - סביבות באר  הימני לצד השמאלי, בעמידה כנגד המפה. מצד  בין הצד 
שבע, בית גוברין - אין בו מקום למשא ומתן בינינו לבין המצרים, אלא בינינו 
לבין הערבים, והמצרים אין להם חלק בו. בנוגע לצד השמאלי - כלומר, הצד 
המערבי ]לאורך חוף הים התיכון[ והדרומי ]לאורך גבול א"י-סיני[ - יש להידבר 

עם המצרים. זה גבול משותף עימהם.
יכולים להסכים  אנו  אין  בנוגע לרצועת החוף  אנו אומרים: אל"ף,  לפיכך 
לאקספנסיה  אנו  חוששים   )1 טעמים:  ומשני  למצרים,  מובטחת  שהיא  מראש 
למצרים  תהיה  שעזה  מראש  להסכים  יכולים  אנו  אין   )2 המדבר.  דרך  מצרית 
עד שלא ידוע לנו גורל שכנתנו בארץ–ישראל. בי"ת, אנו מסכימים, שהרצועה 

המדברית של המדינה הערבית בארץ–ישראל תהיה להם.
לא  זה  אין  שעדיין  אומרים  עצמם  הם  דברים.  כמה  להוסיף  עלינו  עכשיו 
משא ומתן על שלום ולא משא ומתן מדיני. השיחות בפריס פרטיות הן ונעשות 
מאחורי הקלעים. אולם לכשיבואו לידי מסקנה, הרי לפי התוכנית שלהם תהיה 
פגישה רישמית של אנשי המטה משני הצדדים. זה יהיה משא ומתן צבאי לייצוב 
המצב הצבאי. במשא ומתן כזה אי–אפשר להתעלם מגורל פלוג'ה - הכיס שיש בו 
3,000 חיילים מצריים מכותרים. לפי דעתי עלינו לומר, שמסכימים אנו שצבא זה 
יצא ויחזור למצרים, אבל בלי הנשק. את נשקו הוא צריך למסור. זה צבא שנפל 

לאורך הקטע הצפוני-מערבי שבקו רפיח-מפרץ אילת, הגובל בסיני.  6
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הבריטית והסברתי התנגדותנו להחלטה במפורש. הוא השיב בהבעת הערכה 
לגילוי הלב. הסביר את ההשקפה הבריטית, שאם לא נסתלק מעמדתנו בנגב, 
הבעתי  פעמים.  כמה  כך  על  חזר  הוא  בלתי אפשרית.  היא  ברנדוט  תוכנית 
לנו  להוסיף  כדי  בה  אין  מצידו  זו  שהסברה  ואמרתי,  ליבו  לגילוי  תמיהתי 
נימוקים להסתלקות מהנגב. למעשה, ממשלת ישראל והמדינה כולה מאוחדת 
נגד הסתלקות ודווקא מטעם זה. הוא אמר, שבריטניה לא סיפקה נשק לערבים 
בזמן שביתת הנשק, אבל הלחץ עליה הולך וגדל למלא התחייבויותיה לפי 
החוזים וייתכן שלא תוכל לעמוד בפני הלחץ אם שביתת הנשק תיכשל. לבסוף 
הודיע, שישיבתנו בנגב פוגעת בראש וראשונה בתוצאה הפוליטית על כל 
בתוצאה.  הפוגעת  היא  הסברתו,  לפי  מהנגב,  שהסתלקותנו  עניתי,  העניין. 
היא קובעת מראש את התוצאה. השיחה לא הגיעה לידי מסקנות, אבל הייתה 

"revealing" - היה בה גילוי.8

חברי  דפרטמנט",  ה"סטייט  אנשי  שלושה  עם  שיחה  לאבן  הייתה  כך  אחר 
המשלחת בפריס, הוא סיפר להם כללית על הפנייה ]המצרית[ לששון. הוא אמר, 
]היא[ תכשיל את הניסיון הזה.9 הם אמרו שאין  ש"אם המועצה תקבל החלטה, 
סיכוי כמעט, שהסעיף האחרון של ההחלטה, המזכיר את הסנקציות יתקבל. זאת 
אומרת, שהם לא יצביעו בעד, ואם כן אין לדבר רוב. אבל הם הגנו בתוקף על 
ומסירת סמכות  החלקים המעשיים של ההחלטה. פירוש הדבר פינוי אזור רחב 
למתווך ]בפועל[ לקבוע את הקווים וכולי בלי קביעת מסמרות לגבי עמדתם. 
ידי  על  ייפגע  לא  ומתן  משא  של  בדרך  הבעיה  להוכיח, שפתרון  התאמצו  הם 
הסתלקות זמנית מהשטח ואין לכך כל מוטיב פוליטי. סיפרתי להם על השיחה 
עם מקניל. הם נרתעו, נדהמו. השיחה עם מקניל הייתה שעה אחת לפני השיחה 
עימהם. הם אמרו, שאולי יהיו בעד דחיית כל החלטה במועצת הביטחון עד בירור 

אפשרות המשא ומתן".10
היה, לכאורה, שאמריקה תומכת  והרושם  הויכוח במועצת הביטחון  כשנפתח 
בהחלטה של החזרה לעמדות הקודמות, שלחתי מכאן מברק אישי למרשל.11 אמרתי 
לו, שמעשה כזה הוא מעשה של התאבדות מצד מדינת ישראל לגבי השטח הזה, 
האבסורד  את  הדגשתי  למקומנו.  תגיע  אם  כן  תעשה  לא  שבעולם  מדינה  ושום 
שבהחזרת הצבא המצרי לעמדות הקודמות. אמרתי שצריך להביא צבא חדש ממצרים 

המברק מובא ב תלחמ"י 2, מס' 93 )אנגלית(.  8
של ההידברות הישראלית-מצרית.  9

ר' מברק אבן אל מ"ש 3.11.1948, תלחמ"י 2, מס' 95 )אנגלית(.  10
המברק מ–29.10.1948 מובא ב תלחמ"י 2, מס' 75.   11

ממשלה	זמנית	<	4.11.1948

אין זה עניין למצרים - )השר י. גרינבוים: אבל אנו מניחים יסוד לטענה לעתיד 
לבוא( - עזה ]עפ"י תוכנית החלוקה[ היא נמל המדינה הערבית, וכשמציינים אנו 
עובדה זו אין אנו מוסיפים שום דבר - )השר מ. שפירא: ]---[ התשובה שמציע 
מר שרתוק אינה נראית לי. לדעתי צריכה התשובה להיות אחרת לגמרי ]---[ עלינו 
כשהתייעצתי   -  )]---[ מהסעיפים.  אחד  כל  ונברר  יחד  שנשב  ]למצרים[,  לומר 
שנחזיר  אמר  הוא  כשלך.  הייתה  הראשונה  תגובתו  בן–גוריון,  מר  עם  אתמול 
להם תשובה, שנשב ראשית למשא ומתן. אמרתי: סבורני, שלא יסכימו להתחיל 
במשא ומתן. הם ירצו לדעת מה עמדתנו בשאלות הנזכרות כאן, וכשיתחיל משא 
ומתן, מיד עם שאלות אלה יתפוצץ אם זו תהיה עמדתנו. לכן מוטב לומר דברים 

ברורים, מה העמדה שלנו. זו תשובתי להצעתך.

להלן התנהל דיון בשאלת המו"מ האפשרי עם ממשלת מצרים ובעמדות שעל ישראל 
לנקוט בו.

השר מ. שרתוק:  צריכני לתקן משהו. המצב הוא כזה: ישנה שאלה אחת - מי ישלוט 
בכל ההסדר הזה - בריטניה או ישראל. מה זאת אומרת? המכריעה בגורל הנגב 
תהיה בריטניה, והיא תחלק אותו בין מצרים לעבר–הירדן, וייתכן שישנה אסכולה 
מצרית המקבלת דבר זה - או ישראל תבוא לידי הסכם עם מצרים ועבר–הירדן והיא 
תשלוט בהסדר זה. סבורני שמצרים מבינה, שאם היא מסדרת את העניין עימנו, 
אין הוא מונע אפשרות של הסכם בינינו לעבר–הירדן, אלא להיפך, אולי מגביר את 
הסיכויים. עד שאנסה לסכם את הוויכוח, אני רוצה להוסיף אינפורמציה. בתחילת 
הישיבה חסרתי חוליה באינפורמציה וחיכיתי לידיעות. הן הגיעו ברגע זה. אקרא את 

הדברים. אתחיל מהסוף - הוא קודם - מברק ממר אבן מאתמול:

 שיחה ארוכה עם מקניל הבוקר. הסברתי לו את התוצאות לגבי יחסי ישראל 
הביטחון,7  מועצת  בהחלטת  אנגליה  של  מתמיכתה  לבוא  לעתיד  ואנגליה 
לאחר שעשתה הכל למנוע פעולת המועצה נגד הפלישה הערבית. השתמשתי 
בביטוי התמרמרות עמוקה ולוהטת של כל אוכלוסיית ישראל נגד המדיניות 

מועבי"ט סיכמה ב–2.11.1948 נוסח החלטה כלהלן: "לקרוא לממשלות המעורבות להסיג את   7
כוחותיהן שהתקדמו מעבר לעמדות שנתפסו ב–14.10.1948, ולקבוע באמצעות מו"מ ישיר, 
באם הדבר לא יסתייע באמצעות האו"ם, קווים קבועים של שביתת נשק באזורים ניטרליים או 
מפורזים במטרה לוודא מכאן ואילך שמירה מלאה של שביתת הנשק. באין הסכם, ייקבעו אלה 
בהחלטה של המתווך בפועל. המועצה תמנה ועדה מורכבת מחמש החברות הקבועות שלה, 
בצירוף בלגיה וקולומביה, שתקבע באלו צעדים ]סנקציות[ יש לנקוט במקרה שאחד הצדדים 

לא יישמע להחלטות" )ר' תלחמ"י 2, עמ' 122(.
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לחתוך מראש. גימ"ל, ברור שאם נגיע למשא ומתן - ועל כך ידונו ביניהם אנשי 
הצבא משני הצדדים - צריכים צבאות המצרים להסתלק מסביבות ירושלים ומהכיס 
של עיראק סווידאן ופלוג'ה. אין לעורר לפי שעה שאלת הנשק - אם יצאו בנשקם. 

על תנאי השינוי ידונו אנשי הצבא ביניהם. לעת עתה לא נתחייב שום דבר.
ומה בינתיים? אשר לגבול בינינו למצרים, אנו נכבד גבולם והם יכבדו גבולנו 
כדי להבטיח עניין עקבה. בנוגע לרצועת החוף עלינו לומר, שלעת עתה ישב כל 
ג'דל בידיהם( - אם היא  אחד במקומו - )השר א. ציזלינג: פירוש הדבר הפקרת ַמַַ
בידיהם - תהיה בידיהם - )השר א. ציזלינג: מג'דל היא בתהליך של עזיבה בלתי 
נמנעת( - גם עניין זה יעבור לדיון בין אנשי הצבא. אין אנו מוכרחים להיכנס 
לכל הפרטים. ידובר בנוגע לכיס ולא בנוגע למג'דל. לא נקבע מסמרות בעניין. 
על כל פנים, הממשלה תסכים לתת להם רצועת המדבר, מדובר עליה כאן - 
יודעים, שהעניין נמסר  י. גרינבוים: זאת יאמר המתווך על דעתו שלו( -  )השר 
)השר א. קפלן: צריך לשאול את מר ששון אם ההצעה למסור להם  לממשלה - 
את הרצועה המדברית תוסיף לנו משהו. ייתכן, שכדאי להשאיר הכל כפי המצב 

הקיים( - אכתוב לו על כך. אשאל אותו מה היחסים בין המצרים והמופתי.17

מסכמים: באי כוחנו יזדמנו רשמית עם באי כוח הממשלה המצרית ויעירו להם 
הערותינו שכוונתן להמשך המשא ומתן ולא להפסקתו. הערותינו הן:

א(  אנו מבדילים בין הגבול הצפוני-מזרחי )באר שבע-פלוג'ה-בית גוברין וכו'( 
של דרום ישראל לבין הגבול הדרומי-מערבי )אשדוד-עזה-רפה וכו'(. הגבול 

הצפוני-מזרחי אינו נושא עם המצרים אלא עם המדינה הערבית שתקום.
ב(  ממשלת ישראל אינה נוטה להסכים לצירוף אזור עזה למצרים, הן מתוך חשש 
התפשטות מצרים והן משום שאין לקבוע גורל עזה כל זמן שלא הוחלט על 

גורל כל החלק הערבי של ארץ ישראל.
ג(  הממשלה נוטה להסכים לצירוף החלק המדברי הנמשך מרפה דרומית-מזרחית 

והנקבע בהחלטה כ"ט בנובמבר כחלק המדינה הערבית.
ד(  מצרים חייבת לאשר גבול ישראל, שהוגדר בסעיף ג' ודרומית עד לחוף עקבה 

ועד בכלל בהתאם להחלטת כ"ט בנובמבר.
ה(  נציגי הצבאות יבררו שאלת יציאת המצרים מירושלים וסביבתה ומכיס פלוג'ה, 

ואין לעורר בשלב זה של המשא ומתן שאלת יציאתם בנשקם.
יש לברר יחסם לממשלת המופתי. ו( 

עם כיבוש רצועת עזה בידי המצרים ניסה מנהיג ערביי א"י, המופתי חאג' אמין אל חוסייני,   17
"ממשלת  ברצועה  לקיים  מל"ע-2,  בתום  הנאצית  מגרמניה  הגיע  לשם  במצרים,  שעשה 

כל–פלסטין" )על ממשלת עזה, ר' מס' 67 הע' 6(.

ממשלה	זמנית	<	4.11.1948

ולאשר פלישתו למדינת ישראל.12 כשירד העניין מעל הפרק שלחתי לאבן מברק 
שהדגש  יאמר  למרשל,  ממני  ב"ֶמֶסג'"  צורך  רואה  הוא  לו, שאם  וכתבתי  מיוחד 
עכשיו על אי–הסתלקותנו ולא על אי–הבאת צבא מצרי. הוא מודיע לי, ששלח מכתב 
למרשל לפי המברק השני שקיבל ממני13 והוסיף מצידו, שהחשש לפתרון מוקדם 
הבריטיים.  מהחוגים  לו  הדברים שנאמרו  עם  נתגבר  הטריטוריאלית  של השאלה 
הוא טילגרף לאפשטיין והציע להודיע "למנצח של היום"14 על שיחתו עם מקניל, 

המסבירה ומצדיקה התנגדותנו להסתלק מהנגב.
על כך יש לי כבר מברק מאפשטיין, שקיבל את המברק מאבן, ראה את לֹווט, 
אותה  לנצל  זו,  הזדמנות  למצות  רצוננו  הסביר  לששון,  הפנייה  על  עימו  דיבר 
במילואה לשם השלום. ביקש תמיכת ממשלת ארה"ב, כדי שהמועצה תחזיק בעמדה 
את  הסביר  הוא  ומתן(.  למשא  העניינים  שאר  נשק,  )שביתת  באוקטובר   19 של 
התוצאות ההרסניות לגבי סיכויי השלום אם תתקבל ההחלטה האנגלו–סבסית. לֹווט 
הבטיח להעביר מיד את הדברים למרשל ויעץ, שאבן יבוא במגע ישיר עם משלחת 

ארה"ב. המעגל הושלם, אבל הרי זה מעגל ועלול להיות מעגל קסמים.
אסכם: קודם כל, ברור שאנו מעוניינים באי–ניתוק החוט. זה הקו העיקרי. צריך 
להזדמן עם הנציג הרישמי של מצרים, ולומר שאנו ממשלה. עד עתה דיברנו עם 
ממשלה שאינה ממשלה,15 ועכשיו רוצים אנו לדבר עם הממשלה. אולם אי–אפשר 
זו  בפגישה  לממשלתנו.  ונביאם  הדברים  את  ששמענו  הממשלה,  לנציג  לומר 
לפי  ארגומנטציה  תהיה  זו  מציע שבפגישה  אני  יותר.  לומר משהו ממשי  צריך 
קווים מסוימים. אין זאת אומרת, שהדברים יגיעו עד לנקיטת עמדות אחרונות. 
בארגומנטציה יהיו נימוקים נגד דרישות המצרים. כלומר, שיש להפריד בין הצד 
המזרחי והמערבי. הצד הכולל את פלוג'ה ועיראק סווידאן16 אינו שייך למצרים. 

הוא שייך לנו ולארצות שכנות אחרות.
שנית, סיפוח חבל עזה למצרים הוא עניין חמור משתי בחינות. אל"ף, קפיצת 
מצרים מעבר למדבר אל האוכלוסייה הרעבה ללחם. בי"ת, לא יהיה ברור מה גורל 
השטח הערבי ]במרכז א"י[ ועזה דינה למלא תפקיד חיוני בעניין ואין אנו יכולים 

הפסוק המלא במברק מבהיר עניין זה: "יתר על כן, בקבלת החלטה שכזאת ]על חזרת ישראל   12
לעמדות קודמות ל"מיבצע יואב"[, תזמין מועבי"ט למעשה את הצבא המצרי לשגר כוחות 
רעננים אל מעבר לתעלת סואץ, כדי לאייש מחדש את העמדות אשר סביר כי המצרים לא 

יוכלו להחזיק בהם על ידי שיירי כוחותיהם" )ר' שם(.
המברק מובא ב תלחמ"י 2, מס' 100 )אנגלית(.  13

הרי טרומן, שנבחר לכהונת נשיא שנייה בבחירות שהתקיימו יומיים קודם.  14
כלומר, עם נציג חצר המלך פארוק, שאינו מוסמך להתחייב על דבר כלשהו.  15

צ"ל: עיראק אל–מנשיה, כפר שכן ממזרח לפלוג'ה, שלא נכבש ב"מיבצע יואב". עיראק סווידאן   16
נכבשה.
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בכסף  בצ'כוסלובקיה  נשק  קנינו  אכן  כי  לו,  אמרתי  נשק.  אספקת  גימ"ל, 
שפנינו  הראשונים  הייתם  "אתם  ובמזרחה:  קנינו  אירופה  במערב  גם  מלא, 
בשעתו  כי  להפתעה,  מקום  כל  אפוא  אין  לסרב.  הראשונים  והייתם   — אליהם 
אמרנו לכם שעלינו להשיג נשק בכל הדרכים, כי זוהי לנו שאלת חיים ומוות". 
דיברתי על הרכב הצבא והמתנדבים מחוץ לארץ — מפקד הבריגדה היחידי שאינו 
ישראלי הוא קנדי.7 מארבעה מפקדי החזיתות שלושה הנם ילידי הארץ שלא היו 
רבים  ומערבה,  אירופה  מזרח  מארה"ב,  באים  המתנדבים  סדיר.  בצבא  מעולם 
מצרפת, מאנגליה, וגם גויים בכלל זה. הארץ היחידה שממנה לא באו — רוסיה, 

כי ממנה אסורה היציאה.
מרשל התחיל בעניין הנשק. הדבר עורר בו חששות ביחס לכוונות רוסיה — 
להחזיק את המזרח במצב של רתיחה: "מעמדכם הצבאי המעורר התפעלות מעורר 
באותה שעה גם דאגה, שמא תפתרו בכוח את כל השאלות, ואין לשער להיכן 
זה עלול להוביל. מוכרחים להגיע ליציבות מתוך הסכם" — וכאן רמז כי אין זה 
איכפת לו ביותר מה יהיה ההסכם ובלבד שיביא לידי יציבות. יש לו הרושם כי 

הערבים מוכנים לשלום.
הבטיח לשקול את אשר אמרתי על קבלתנו לאו"ם, אך הזכיר שאי־אפשר יהיה 
לדבר על כך אם נמרה את פי מועצת הביטחון. על זאת עניתי, שאם נעמוד בפני 
ברירה של התקבלות במחיר ריבונות וטריטוריה, או להפסיד את הקבלה ולזכות 
בשטח וריבונות — נבחר בברירה השנייה, אף כי אנו יודעים היטב עד כמה רצינית 
בשבילנו הסתכסכות עם או"ם. הדגשתי, כי נקדם בברכה יוזמה של ארה"ב להשכין 
יציבות ושלום. ציינתי, שאז יהיה עליה להיאבק לא עם התוקפנות הישראלית כי 
אם עם העקשנות הבריטית. החלטת 4.11 הונעה והועברה על ידי הבריטים, אשר 

כוונתם לא ליציבות, כי אם לסילוק ריבונות מסוימת משטח מסוים.
הוא לא נקט כל עמדה בנקודה זאת של הבלעת עניין הנגב בהחלטה הכללית 
קיבל  לא  גם  אך  השמעתי,  אשר  הקשים  לדברים  הגיב  לא  שביתת־הנשק,  על 
להתגבר  צריך  עליה  אשר  הבריטית,  העקשנות  על  כשדיברתי  התחייבות.  כל 
ידיעות מבוססות מאוד שהאנגלים  לו  יציבות ושלום, אמר שיש  במאמץ למען 
אינם מספקים נשק לערבים. יתר על כן, יש לו הוכחות במסמכים היכן מנסים 
הערבים לקנות נשק. עניתי לו שאיני מצפה שהוא יקבל את האינפורמציה שלי 
כנגד זו שלו, אך לי יש ידיעות מבוססות ביותר שאומנם האנגלים מספקים נשק 

לערבים וציינתי את עניין חיל האויר של עבר–הירדן.8

בן דונקלמן, מפקד חטיבה 7. ר' עליו עמ' 302 הע' 9.  7
שרובם  מטוסים,   50 לכדי  העבר–ירדני  האויר  חיל  התחזק  הישראלי,  למשה"ח  שנודע  לפי   8

הוטסו בידי טייסים בריטים וחלקם בידי עיראקים )ר' תלחמ"י 2, עמ' 172 הע' 5(.
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נשיג נשק בכל הדרכים

מ. שרתוק:2  שיחתי אתמול עם מרשל ארכה קרוב לשעה וחצי. חיכיתי שהוא 
יפתח, לאחר שבשיחתנו האחרונה נפרד בהביעו את רצונו לשמוע יותר בפעם 
אחרת. כשדיבר על דא ועל הא, התחלתי אני לדבר בעניין סין, כיצד זה נוגע בנו, 
קליטת פליטינו משם,3 ומכאן עברה השיחה על ענייני עלייה בכלל. הסברתי לו 
פירושה של עלייה בשבילנו, לא רק שהיא דרושה למדינה אלא שזוהי הצלה, 
פעולת הצלה בטרם נאחר את השעה. סיפרתי לו על העלייה מבולגריה,4 על יהודי 
מזרח אירופה ותפקידם החלוצי בארץ — ונראה שזה היה לגמרי חדש בשבילו: 
תמיד חשב כי יהודי גרמניה הם שעשו זאת. כן סיפרתי לו על יהודי ארצות המזרח 

וצורכי העלייה שלהם.
אחר כך, כששאלני לעצם העניין העומד על הפרק, העליתי שלוש נקודות: 
אל"ף, השאלות העומדות לפני מועצת הביטחון — על אי־יכולתנו לקבל את הצעות 
באנץ', על הצורך בקריאה מפורשת ומוחלטת לשלום, ועל שביתת הנשק.5 בי"ת, 

קבלתנו לאו"ם.
כאן הוספתי לנימוקים הרגילים את הקושי להופיע בפני ועדת הפישור המוצעת 
הבינלאומי.  במעמדנו  גם  אם  כי  במספרנו  רק  לא  הערבים  מן  נופלים  כשאנו 
בקשר לכך עמדתי על מדיניות שיווי המשקל שלנו:6 אי־האפשרות לנקוט קו נגד 
המזרח, עזרתם לנו, שאין ביכולתנו לוותר עליה, היהודים הרבים הנמצאים שם, 
המהווים בני תערובות–בכוח ושאין לנו אפשרות לנתק עימהם את הקשר. ברור 
כי לא ניתן בסיסים למזרח, אך מאידך לא ניתן אותם גם למערב, כי מעשה כזה 

פירושו בשבילנו ניתוק קשרינו עם המזרח.

מתוך תלחמ"י 2, מס' 136.  1
מ"ש יצא לפריס ב–7.11.1948.  2

בשנות מל"ע-2 עלה בידי כ–20,000 יהודים אוסטרים וגרמנים למצוא מקלט בשנחאי. בעיר זו   3
התקיימה קהילה יהודית שרוב חבריה נמלטו מבריה"מ בשנות המהפכה הקומוניסטית ומלחמת 

האזרחים 1921-1917, והתיישבו תחילה בחרבין.
בתום מל"ע-2 מנו יהודי בולגריה כ–35,000 נפש. עד ראשית נובמבר 1948 עלו 8,000 מהם   4

והעלאת יתרם נמשכה.
מועבי"ט התכנסה ב–4.11.1948 ודנה בהצעת ההחלטה האנגלו–סינית שהוגשה לוועדת המישנה   5
של המועצה, הצעה זו קראה לכוחות הלוחמים בא"י לסגת מעבר לקווים של 14 באוקטובר 
ולהתוות קווי שביתת נשק של קבע, ואיימה בסנקציות על אי–הישמעות. מועבי"ט אישרה את 

הצעת ההחלטה בתוספת שינויים שהציעה ארה"ב.
כעבור זמן–מה נקראה "מדיניות אי–הזדהות" )עם אחד משני הגושים העולמיים(.  6



 | 570571 |

15.11.1948 נאום	בוועדה	המדינית	של	עצרת	או"ם,	פריס	 	| 	79

ויכוח עם ברנדוט אחרי מותו

הקדמת משה שרת1

ברנדוט,  הרוזן  של  וחשבון  בדין  האו"ם  של  הכללית  העצרת  דיון  תחילת  עם 
נפתחה  השלישית  העצרת  קבלתו.  בעד  מראש  כמוכרעת  הכף   נראתה 
ג'ורג'  ארה"ב  של  המדינה  מזכיר  פירסם  ההוא  היום  ובעצם  בספטמבר,   ב–21 
ס. מרשל, עם הגיעו לפריס, גילוי דעת בו הצהיר כי “ארה"ב רואה את המסקנות 
בעיית  לפתרון  הוגן  בסיס  כמהוות  ברנדוט  הרוזן  של  הסופי  בדוחו  הכלולות 
ארץ–ישראל"; כי לדעת ממשלת ארה"ב “מסקנות אלו הינן נכוחות והיא ממריצה 
בכל תוקף את שני הצדדים ואת העצרת לקבלן בשלמותן כיסוד הטוב ביותר מכל 
היסודות האפשריים להבאת השלום לארץ רבת הייסורים"; כי “הרוזן ברנדוט בדק 
את כל האפשרויות במרץ, בעוז רוח וביושר לב גמור והציע בסיס נכון להסדר 
כתרומתו האחרונה לשלום העולם"; וכי “הוא מסר על מאמץ זה את נפשו"; כי 
על שני הצדדים להבין, “כי טובתם וטובת העולם כולו מחייבות קבלת משפטו 

של הרוזן ברנדוט ברוח של פשרה הוגנת".
אומנם, בנאום שהשמיע הגנרל מרשל כעבור יומיים במליאת העצרת נשתנה 
הנוסח. מזכיר המדינה נתן שבח למתווך הנרצח על עבודתו "המזהירה והאמיצה", 
אבל נמנע מלחזור על ההזדהות עם מסקנותיו והסתפק בהבעת מישאלות כלליות 
לפתרון הבעיה ולהחזרת השלום על כנו, אשר העיקרון המפורש היחיד שבהן היה 

“החזרת הפליטים החפצים לשוב ולחיות בשלום עם שכניהם".
העצרת,  במליאת  בווין  ארנסט  הבריטי  החוץ  שר  של  בנאומו  זה,  לעומת 
ב–27 בספטמבר, הודגשו - עוד ביתר שאת מאשר בהודעתו הראשונה של מזכיר 
נמרצת  ותמיכה  ברנדוט  מסקנות  עם  סייג  ללא  הזדהות   - האמריקני  המדינה 

בקבלתן, אגב תשבחות נלהבות לעמקות תבונתו של המתווך המנוח.
ההגנה  חזית  במרכז  למדי.  ברורה  הייתה  הקלעים  שמאחורי  המצב  תמונת 
את  קיבלה  המדינה  מחלקת  של  הקבע  פקידות  אנגליה.  עמדה  המתווך  דוח  על 
התורה הבריטית והנחילה אותה לגנרל מרשל בגילוי דעתו הראשון. אך ההסברה 
האמריקנית,  המשלחת  מחברי  אחדים  בקרב  קשובות  אוזניים  מצאה  הישראלית 
וכנראה עוררה בתוכה מחלוקת רצינית. יש להניח, כי גם ביטחונו של מרשל עצמו 

הקדמה זו לנאומו בוועדה המדינית של העצרת בפריס ב–15.9.1948, כתב מ"ש בההדירו את   1
ספרו בשער האומות )עמ' 313(, שם כלל נאום זה בתרגומו וקבע את כותרתו המועתקת פה.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	14.11.1948

משיחת מ. קומיי עם לווט אני מבין שהלה הסכים שהחלטת שביתת הנשק 
הביטחון  מועצת  של  המישנה  ועדת  אבן:  )א.   - ה־4.11  החלטת  את  תבליע 
סיימה אתמול את דיוניה. היא החליטה שההוראה של באנץ' מתקבלת על הדעת 
ואפשר להגישה לשני הצדדים. כתיקון הוכנס שעל המצרים לצאת מביר עסלוג' 
וכן הושמט כל זכר לביטוי ״אזורים מפורזים״; אולם מציאותם של אזורים ריקים 
נשארת( - )ד. ליבשיץ: הגיעה השעה לסכם את עניינינו עם האמריקאים. רומינו 
שבין  ]האמריקאית[,  המשלחת  הדעות שבתוך  בחילוקי  תקוות  תלינו  והוטעינו. 
וכולי. עתה אנו רואים שישנה עמדה אמריקאית אחת  מחלקת המדינה והנשיא 
- הם נאמנים להחלטת 4.11. זוהי התגרות גדולה שאיננו יכולים לקבלה( - קשה 
לי להתווכח כאן, כי ויכוח זה מקומו בקריה. אבל אני רוצה שהחברים ידעו מה 

דעתי בנידון זה.
אנו עומדים על סף סכסוך רציני עם האו"ם. השאלה — אם אנו מעוניינים 
לדחוק את הקץ ולעבור את הסף, או להימנע מכך ככל האפשר. לדעתי רצוי לנו 
לדחות את הדבר ככל יכולתנו ולהימנע אם אך ניתן לעשות זאת מבלי לפגוע 
באינטרסים חיוניים שלנו. אל לנו להוסיף סעיפי האשמה חדשים ולתת קלפים 

חשובים בידי אויבינו.
חומרות:  משלוש  מתעלם  איני  אך  הרוסי.  לווטו  ביחס  דוגמה  נוקט  איני 
אל"ף, עניין הווטו אינו דכר קטן לרוסים עצמם. בי"ת, אם אנו נזקקים לווטו 
באמצעי  אוחזים  ואנו  מיואש,  מצבנו  כי  עולם  קבל  בזה  מכריזים  אנו  זה, 
האחרון שברשותנו. גימ"ל, אנו מציגים את עצמנו כמזדהים לגמרי עם הגוש 

הסובייטי.
אשר לאל"ף: גם אם יאותו לנו הרוסים ויסכימו להטיל את הווטו, לא ניחא 
לנו — כי בזה אנו מתחייבים בפניהם במידה שאיני יודע אם נוכל לפרעה. אשר 

לבי"ת ולגימ"ל: ברור שאיננו מעוניינים להכריז בעולם על אלה.
בשיחתי האחרונה עם מאליק, אגב הבעת הערכתנו לעמידתו לימיננו, אמרתי 
לו שאיני יודע כיצד ישתלשלו העניינים בעתיד, אך לעת עתה אנו מבינים יפה 
שהם לא הצביעו נגד ההחלטה היות ופירושה של הצבעה כזאת היה וטו. לכך לא 
היתה מצידו כל תגובה. אדרבה, בפניו חלה התאבנות וראיתי שנגעתי בנקודה 

רגישה מדי.
לי מרשל, שאנו משתמשים פה באמצעי לחץ  ליהדות אמריקה, אמר  אשר 
את  להבין  היה  יכול  עוד  הראשונים  בימים  מדינות.  ביחסי  אותם  לסבול  שאין 

הדבר, אך עתה זה צריך להיפסק.
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בינתיים התחוללו בארץ מאורעות צבאיים רבי משמעות ועזי רושם. המחסום 
ביטחונית,  בחינה  מכל  אשר  מצב,  יצר  לנגב  שמצפון  הדרכים  בצומת  המצרי 
יישובית וממלכתית היה לבלתי נשוא. קו העמדות הישראלי בסביבה זו היה נטוי 
מצפון דרומה, ואילו הקו המצרי - ממערב מזרחה. כל אחד משני הקווים נמשך 
לאורכו של כביש, והכבישים חצו זה את זה במאונך בנקודת הצומת. לפי הסדר 
הכביש  לאורך  הצדדים,  משני  אחד  לכל  התנועה  חופש  הובטח  או"ם,  שקבע 
שבחזקתו, שש שעות לסירוגין. גם אילו פעל הסדר זה כתיקונו, לא פתר בשום 
פנים את הבעיה ולא הסיר מעל צוואר הנגב את עניבת החנק. כן לא היה פתרון 
בקשר האויר שאורגן על ידי צה"ל מעל לקו העמדות המצרי - ערכו העיקרי של 
קשר זה היה בהכשרת האפשרות לפריצת המחסום ולחיסול הניתוק. ומעל לכל 

הוברר, כי אי–שליטתה של ישראל בנגב מנוצלת כעילה לקריעתו ממנה.
משקיפי  מטה  ראש  הישראלית.  השיירה  מעבר  את  המצרים  מנעו  אחד  יום 
או"ם, שנזדמן למקום המעשה, נתן לצד הישראלי היתר לפעול. אז פתח צבא 
מהכוחות  כולו  המרחב  ניקוי  הייתה  שמטרתו  יואב",  ב"מיבצע  לישראל  הגנה 
הפולשים. המסע החל ב–15 באוקטובר ותוך שישה ימים נתמלאה המשימה ממגדל 
חזק, שהתחפר  כוח מצרי  בַפלּוג'ה נשתייר  ועד בכלל. רק  יואב עד באר שבע 

והתבצר באותו שטח ומעתה היווה “כיס" מוקף כוחות ישראליים.3
הפעם הואשמה ישראל בהפרה חמורה של ההפוגה וב–19 באוקטובר נדרשה 
על ידי מועצת הביטחון להפסיק אש. ההפוגה נתחדשה ב–21 באוקטובר. מועצת 
הביטחון לא הסתפקה בזה. נתמנתה ועדת מישנה מיוחדת לדון במצב שנוצר וזו 
הציעה ב–4 בנובמבר טיוטת החלטה, שדרשה מישראל במפגיע לסגת אל מאחורי 
קווי ההפוגה כפי שהיו קבועים ועומדים ערב התחלת המיבצע - זאת אומרת, 

להחזיר את המצב הממאיר ליושנו ולהפקיר שוב את הנגב לחסדי מצרים.
בוועדה  ברנדוט  דוח  עם  במאבק  שקועים  מעוזריו  וכמה  החוץ  שר  בעוד 
המדינית של העצרת, עמדו אבא אבן וגדעון רפאל4 במערכה כבדה נגד מגמת 
שיחזור הפלישה במועצת הביטחון. שתי המערכות היו שלובות, הן בהתקפה הן 
הקודמים,  לקווים  צה"ל  כוחות  להחזרת  כביכול,  הביטחונית,  התביעה  בהגנה. 
באה להבטיח בסיס עובדתי לתוכנית המדינית של קריעת הנגב כולו מישראל. 
לעומת זה, ההתנגדות להחזרת הכוחות הייתה מכוונת לסכל מזימה זו - להבטיח 
את שימור המצב העובדתי החדש ולהרתיע על ידי כך את העצרת מקבלת החלטה 

עם קציני המטה של החטיבה המצרית שהוקפה בפלוג'ה נמנה גם גמאל עבד–אל–נאצר )הערת   3
מ"ש בספרו בשער האומות(.

חבר משלחת הסוה"י בניו–יורק ב–1947, יועץ במשלחת ישראל לאו"ם 1953-1948, אחרי כן   4
יועץ לעניינים מיוחדים במשרד החוץ )הערת מ"ש, שם(.

עצרת	או"ם,	פריס	<	15.11.1948

יסודית שהייתה לו עם  יועציו נתערער לאחר שיחה  בתבונת העמדה שהיקנו לו 
ראש הנציגות הישראלית. בין חברי משלחת ארה"ב, שהיטו אוזן קשבת לטענותיה 
למשלחת  טרומן  הנשיא  ידי  על  שהוזמן  דאלס  פוסטר  ג’ון  גם  היה  ישראל,  של 
כנציג המפלגה הרפובליקנית. הנחיה שלילית לגבי דוח המתווך - בייחוד בשאלת 
גבולות ישראל והרחבת שטחה של עבר–הירדן - החלה נאצלת, לבסוף, גם מ"הבית 
הלבן" שהתעורר מחדש באותה עונה ליתר פעילות בבעיית ארץ–ישראל. מגמות 
אמריקניות של הסתייגות ממדיניותה של בריטניה, של אי–אמון למשרד החוץ שלה 
ושל יחס מפוכח ומציאותי יותר מזה ששרר ב"ווייטהול"2 לעובדת קיומה של ישראל 
פנים  מדיניות  של  עונתיים  שיקולים  ידי  על  במידת–מה  הוגברו   - שהיא  כמות 
ונתנו  הזמן  במשך  שהתפתחו  אלה,  דעות  וחילוקי  ערעורים  אכן,  ארה"ב.  בתוך 
אותותיהם בחילופי נוסח והדגשה, חוללו רק קרוב לסיומה של העצרת שינוי מכריע 
בעמדת המשלחת האמריקנית. בתחילת הויכוח, ובמרבית המשכו, עמדה סכנת דוח 
ברנדוט בעינה. דר' רלף באנץ', שהיה עוזרו של הרוזן ברנדוט ועם הירצחו נתמנה 
מתווך בפועל, אומנם הרים על נס בהרצאתו לפני הוועדה את עובדת קיומה וכוח 
חיותה של ישראל, אך הציג את דוח המתווך כשיא התבונה המדינית והשקיע מיטב 

כישרונו בביסוס המסקנות שהגיע אליהן אלופו המנוח.

כינוי לממשלת בריטניה. ברחוב זה בלונדון ממוקמים רבים ממשרדי הממשלה.  2

משה שרתוק עם ראלף באנץ'



 | 574575 | 15.11.1948	<	עצרת	או"ם,	פריס	

טרוריזם פוליטי הוא נגע שפשה בארצות רבות. במדינת ישראל זוהי מורשה 
מהמשטר הקודם - מפעולות הדיכוי הקשוחות שלו ומהגילויים המסלידים של 
הטרור  את  לעקור  אומר  גמרה  ישראל  ממשלת  שקיעתו.  בימי  נגדו  המאבק 
היא  אין  זה  בעניין  ממש.  בפועל  הוכיחה  זו  החלטתה  תקיפות  את  מהשורש. 
אחר  צד  מלכל  יותר  לישראל  סכנה  הוא  הטרור  ותוכחה.  זירוז  לשום  זקוקה 
בעיצוב  ישראל  להצלחת  החותכות  מהראיות  המתעלמים  אלה  בדבר.  הנוגע 
סדר מתוהו, ובשמירת הסדר אף באזורי המלחמה, והמנצלים את שרידי העווית 
הנתעבת של נחש הטרור, המפרפר בידם החונקת של השלטונות, כדי להוכיח 
ואי–רצון לרדת  יושר  ידה של הממשלה, מגלים העדר מדאיב של  את אוזלת 
במועצת  והן  זו  בוועדה  הן  המנסים  ערב,  מדינות  נציגי  עניין.  של  לעומקו 
הביטחון להבאיש ולהכשיל את מדינת ישראל על ידי ניפוח מפלצת הטרור, 
ייטיבו לעשות אם יהרהרו בימים יבואו - והם אולי קרובים לבוא - בהם ייהפך 
סיוט הטרור לנחלת העבר, אך ישראל תחיה ותפרח. רצח הרוזן ברנדוט הוא 
אחד מאותם המאורעות הטרגיים המטילים צילם על דפי ההיסטוריה, אך אינם 

עשויים לשנות את מהלכה.
של  המאורעות  בהשתלשלות  טבוע  ההיסטוריה  מהלך  היה  בארץ–ישראל 
עשרות השנים שחלפו. מהלך זה בא לידי גילוי, במלוא ההדגש וללא מעצור, 
בהתרחשויות של החודשים האחרונים. “מדינת היהודים" - כתב תיאודור הרצל 
לפני יותר מחמישים שנה - “היא צורך עולם, ולכן קום תקום". ואכן היא קמה. 
דורות רבים התפללו עליה. בכל דור ודור קמו הוזים משיחיים אשר ביקשו לדחוק 
החלוצים  ומעשה,  חזון  טיפוס חדש של אנשי  הופיע  66 שנים  לפני  קיצה.  את 
העברים בארץ–ישראל, אשר פתחו בפעולה כדי להביאה לעולם. הם שבו לארץ 
ולאדמתה. הם התחילו לבנות את החברה היהודית החדשה - את מדינת ישראל 
העתידה - מבראשית. עבודתם הניחה את המסד. "הצהרת בלפור" העניקה למפעל 

הזה גם הכרה בינלאומית, גם דחיפה חדשה.
הטרגדיה האדירה של מלחמת העולם השנייה הגבירה את דחיפות הכרחיותה 
של הקוממיות הממלכתית. במערכה העולמית הזאת לחמה ארץ–ישראל העברית 
כחטיבה לאומית מובהקת. העצמאות חדלה להיות משאת נפש היסטורית בלבד. היא 
הייתה ליעד מדיני מוחש. שחרורו של המזרח התיכון הערבי כולו מעול שלטון זר 
עשה את שלילת מעמד המדינה מיהודי ארץ–ישראל לקיפוח שאין לשאתו. משהחלה 
בעצמאות.  לזכות  הכושר  שעת  היהודי  לעם  ניתנה  המנדט,  משטר  התמוטטות 
ההחלטה ההיסטורית של עצרת האומות המאוחדות מ–29 בנובמבר 1947 חרצה את 
דבר הקמתה של המדינה היהודית. בתוקף ההחלטה הזאת, ועל יסוד זכותו הטבעית 
לעצמאות, הכריז העם היהודי בארץ–ישראל בפי נציגיו הנבחרים על תקומת מדינת 
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שאין לה כל סיכוי להתגשם, אלא אם כן יהא או"ם מוכן לשלוח לנגב כוח צבאי 
כדי לעקור את צה"ל מעמדותיו.

אבא אבן טפח על פני המועצה את העובדה, כי הכוחות המצריים שגורשו 
מהנגב הצפוני הם צבא פולש, בעוד שמעמד ישראל בנגב נשען על הכרעה של 
העצרת. לפיכך, משמע ההחלטה המוצעת הוא מתן גושפנקה של מועצת הביטחון 
לפלישה ולמעשה תוקפנות תוך התכחשות גמורה להכרעת או"ם. כן הוקיע נציג 
שבמועצת  וזו  שבעצרת  זו  ישראל,  על  ההתקפות  שתי  בין  הקשר  את  ישראל 
הביטחון, וחשף את הרקע המדיני של העמדה הדוגלת, לכאורה, אך ורק בדאגה 
המועצה.  חברי  מ–11   9 של  ברוב  ההחלטה  נתקבלה  כן,  פי  על  אף  לביטחון. 

בריה"מ נמנעה, כדי לא להטיל וטו, ואוקראינה הצביעה נגד ההחלטה.
מהלכו,  במלוא  הנגב  צפון  מאורעות  על  הביטחון  במועצת  הויכוח  ובעוד 
פרצו קרבות בגליל. עקב הפרה תוקפנית של ההפוגה על ידי כוחותיו של פאוזי 
קאוקג'י במזרח הגליל העליון, נכנסו כוחות צה"ל לפעולה,5 ובשלושה ימים - 
את  חיסלו  מהפולשים,  הגליל  מותר  את  טיהרו   - בו   31 עד  באוקטובר  מ–29 
בעקבות  כולו.  הצפוני  המרחב  פני  על  ישראל  שלטון  את  וגיבשו  “המובלעת" 
מיבצע ישועה זה, אשר השלים את שחרור הגליל, לא נתבעה ממשלת ישראל 
למיבצע, אבל  התוקפנות הערבית שקדמה  הבינלאומית משום  בזירה  לאחריות 
בדיוני מועצת הביטחון נתערבו הדיה של יוזמת צה"ל בגליל עם הרשעת ישראל 

על הפעולה בנגב, והוסיפו חומר האשמה נגדה בפי הערבים מזה ואנגליה מזה.
בינתיים נמשכה המערכה בוועדה המדינית והגיע תורו של נציג ישראל לגולל 
נאומו  המנוח.  המתווך  וחשבון של  הדין  על  השגותיה של ממשלתו  את פרשת 
השתרע למעשה על פני כל שטח הבעיות המדיניות, שהטרידו אז את ארגון או"ם 

לגבי ישראל ואת ישראל עצמה.

* * *

אדוני היושב ראש6,
ממשלת ישראל מכירה טובה על ההזדמנות שניתנה לנציגה להביע את השקפותיו על 
העניין העומד כעת לדיון בוועדה. בטרם אעשה זאת, הנני רואה חובה לעצמי ומרגיש 
צורך נפשי לתת כבוד לזיכרו של האיש אשר הדין וחשבון שלו משמש נושא לדיוני 
הוועדה, להרים על נס את אומץ רוחו ומסירותו ולהביא מחדש לידי ביטוי את רגשות 

זוועתנו על הירצחו באופן כה אכזרי.

הכוונה ל"מיבצע חירם" שתוכנן מכבר, אך עתה נמצאה לו עילה בהתקפת יחידה של "צבא   5
ההצלה" של קאוקג'י על מוצב צה"ל מצפון לקיבוץ מנרה וכיבושו.

נאום מ"ש מועתק כאן מספרו בשער האומות, עמ' 333-310.  6
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למעשה, בלמה בעלת המנדט תהליך זה וחיבלה בו. הונח, כי ועדת חמש המדינות,9 
שנתמנתה על ידי העצרת לנטול לידיה את הפיקוח והשליטה על המצב בתקופת 
המעבר, תשמש מכשיר פעולה יעיל - ולא היא. בעיקר עקב סירובה של ממשלת 
כי למועד הנכון  הונח,  בו.  אין חפץ  הוועדה לכלי  נהפכה  המנדט לשתף פעולה, 
תאושר חוקת ירושלים ותשמש בסיס למשטר בינלאומי יעיל בעיר הקודש, וכן כי 
תוקם האחדות הכלכלית, אשר תבטיח את האמצעים הדרושים לכיסוי ההוצאות של 
מינהל העיר. אף אחת משתי הנחות אלו לא נתקיימה. הונח, כי היישוב הערבי של 
זו תיתן יד  וכי  ארץ–ישראל יקים מדינה עצמאית בחלקה של הארץ שהוקצה לו, 
למדינה היהודית ביצירת האחדות הכלכלית. הדבר לא בא. אם הייתה נכונות כלשהי 
בקרב ערביי ארץ–ישראל למלא את חלקם בתוכנית - צוננה נכונות זו על ידי עמדת 

ממשלת המנדט והושתקה על ידי קריאות המלחמה של המופתי והחבר הערבי.
ומעל לכל הונח, כי תהליך הביצוע או שלא ייתקל בהתנגדות רצינית, או 
המאוחדות,  האומות  סמכות  המשקל של  מלוא  ידי  על  יובטח  ההפוך  שבמקרה 
ואם יהא צורך בדבר, בעזרת מנגנון העונשים של מועצת הביטחון. והינה, אירע 
היפוכו של דבר. אשר לתוקפנות, נתאמת מירע החששות, ואשר לעמידה בפרץ, 
לא נתקיימה אף הקלה שבתקוות. בתחילה שלחו הממשלות הערביות את הכוחות 
הקרויים “בלתי סדירים" לפלוש לארץ–ישראל ולהתקיף את היישוב היהודי. אחרי 
כן עלו צבאותיהן הסדירים על ישראל מכל עבר להכחידה כליל - כולם מזוינים 
מהיתרון של  נהנה  מהם  ואחד  אנגליה,  ידי  על  ברובו  סופק  חדיש אשר  בנשק 
פיקוד בריטי מוסמך ביותר. יחיד במערכה עמד נגדם כוח ההגנה היהודי, זעום 
בממדיו, דל בלבושו ובציודו. היכולת שגילה כוח זה לא רק לעמוד בפני ההתקפה 
המשולבת, אלא להשיב מלחמה שערה, הייתה בראש וראשונה פרי הכרתם של 
חייליו - הכרה שהייתה נעדרת לחלוטין במחנה התוקפנים - כי הם נלחמים על 

ארצם שלהם ועל חירות עמם.
כנגד כל הסיכויים המרובים שלא נתאמתו, חגגה את ניצחונה הנחה יסודית 
אחת, אשר שימשה יסוד להחלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947: נכונותו של 
העם היהודי לקבל עליו את האחריות הכרוכה במעמד של מדינה עצמאית, וכן 

יכולתו להגן על ארצו ועצמאותו גם נגד כוח עדיף משלו פי כמה וכמה.
הפעיל  לפשרה,  הסכים  אשר  על  היהודי  לעם  עונש  עכשיו  מגיע  האומנם 
אותה והצליח להגן עליה, יחידי ומופקר, מתגרת ידם של כוחות התוקפנות מזה 
והתככים מזה? אם יש עכשיו להסיק מסקנות מעשיות מהסיכויים שלא נתממשו, 

יש להסיקן לטובת ישראל ולא לרעתה.
פלישת הכוחות הערביים הזרים לתוך ארץ–ישראל התחילה ממש לעיניהם של 

ועדת הביצוע. ר' עמ' 6 הע' 10, עמ' 43.  9
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ישראל ב–14 במאי 1948, שעות ספורות לפני שהגיע המנדט הבריטי לקיצו. מקץ 
ישראל  הוכרה  מאז  ליושנה.  היהודית  העצמאות  הוחזרה  שנים   1878 של  הפסקה 
על ידי 18 מדינות גדולות, ממוצעות וקטנות - באירופה, באמריקה ובאפריקה. 
כיום ניצבת ישראל על סף השער הרם והנישא של העצרת הזאת ומשחרת להתקבל 

בזכות, כשותף שווה, לתוך משפחת אומות העולם.
כי העצמאות היהודית הייתה מיד, כדברי המתווך בפועל,7 ל"מציאות רוטטת",8 
כי היא התגברה עד מהרה על התוהו הפנימי בו הניח את הארץ המימשל היוצא, כי 
היא הנחילה תבוסה לתוקפנותן של שש מדינות שכנות - כל אלה מוכיחים באיזו 
המשטר  של  המתפוררת  הקליפה  בתוך  החדשה  המדינית  החטיבה  הבשילה  מידה 
הקודם. לשון אחרת, באיזו מידה נגזרה צמיחתה מאת ההיסטוריה. הייתה בזה עדות 
ולכושר ראיית הנולד  של תהילה לא רק לרגש הצדק, אלא גם לחוש המציאות 
המעשית של ארגון האומות המאוחדות. הייתה זו הוכחה ניצחת לתבונתה המדינאית 

של העצרת.
ארשה לעצמי לציין, אדוני היושב ראש, כי דבר הקמתה של מדינה יהודית 
הויכוח  שהתפתח  ככל  העצרת.  שבהחלטת  הלוז  היה  ארץ–ישראל  של  בחלקה 
בעצרת של אשתקד, נתברר עד מהרה כי עצמאותה של ארץ–ישראל מוכרעת 
מראש. היה זה הצד השווה בדוחות הרוב והמיעוט של הוועדה המיוחדת של או"ם 
לארץ–ישראל ]אונסקו"פ[. לא עוד עמדה השאלה אם יש להעניק עצמאות לארץ 
או ַאִין. השאלה שעמדה על הפרק לא הייתה אלא מה צורה תלבש עצמאותה: אם 
תהיה הארץ עצמאית כמדינה אחידה - ובתוקף מציאותו של רוב ערבי בן שני 
שלישים תהיה זו למעשה מדינה ערבית - או אם שתי מדינות תקומנה בקירבה, 
מדינה  לקום  יהודית. בכל אחד משני המקרים עמדה אפוא  ואחת  אחת ערבית 
ערבית. צמיחתה של זו הייתה משפט נחרץ מראש. הדבר שנשאר תלוי ועומד היה 
גורלה של המדינה היהודית - אם תבוא לעולם או לא תבוא. על פני הרקע של 
זו השאלה המרכזית  הייתה  כולה, שהיה מקובל על דעת הכל,  עצמאות לארץ 
היחידה שנדרשה בה הכרעת העצרת - וזו הכריעה בה לחיוב. לכן עומדת העצרת 

כיום מול התגשמות היסוד העיקרי שבהחלטתה.
גורעת  אינה  נתאמתו,  לא  ההחלטה  את  שליוו  ידועות  הנחות  כי  העובדה, 
כלשהו מתוקפה המדיני והמשפטי. אדרבה, עצם העובדה כי ההחלטה נתגשמה על 

אף כל המכשולים, באה להדגיש ביתר שאת את אופייה המחייב.
הונח באותם הימים, כי המעצמה בעלת המנדט תסייע בתהליך ביצוע ההחלטה. 

רלף באנץ' )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.   7
"a vibrant reality" )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.  8
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ההכרזה על מדינת ישראל כ"אופנסיבה מדינית" מצד היהודים, שבעקבותיה באה 
אופנסיבה צבאית מצד הערבים. תמיהנו אם נדרש מהיהודים לשבת בחיבוק ידיים 
שעה שנשקפה להם הסכנה להסתחף לתוך החלל הריק שהשאיר אחריו המימשל 
היוצא, כשקלגסי מדינות ערב משלימים את כיבוש ארצם? לאחר שזכותם להקים 
מצידם  “אופנסיבה"  זו  הייתה  כלום  ומוסמך,  חגיגי  כה  באורח  הוכרה  מדינה 

להגשים זכות זו למעשה?
ואולם, השאלה המכרעת איננה אילו עובדות מקבל הדין וחשבון. השאלה 
ועומדות, או מוטב  המכרעת היא אילו פתרונים הוא מציע לבעיות התלויות 
לומר - אילו בעיות הוא רואה עדיין כתלויות ועומדות ובאיזו מידה הוא מסרב 

להכיר כאן בעובדות מוגמרות?
פה מתגלה בדין וחשבון מגמה לבקש פשרה בין תוכנית הפשרה, אשר אותה 
כבר קיבלנו עלינו, ובין עמדתו השלילית הנוקשה של הצד שכנגד. אנו שוללים 
מגמה זו כבלתי צודקת, כמחטיאה את מטרתה וכנפסדת בתוצאותיה. היא מקשה 
את עורף הסרבנים על ידי מתן פרס להם. היא מחבלת בנכונות לפשרה על ידי 
הטלת קנס עליה. בחשבון אחרון היא מורידה את קרן מעמדו של המתווך עצמו.

כל  את  מישראל  לגזול  בהצעה  הזאת  המגמה  הגיעה  ביותר  מדהים  לביטוי 
אזור הנגב. נציגי הסוכנות היהודית, אשר הופיעו אשתקד לפני הוועדה המדינית 
של העצרת ולפני ועדת המישנה הראשונה שלה, הבהירו בכל לשון של הבהרה 
כי הסכמתם לתוכנית החלוקה כרוכה בקורבן כבד וכי שטח המדינה היהודית, 
כפי שנקבע סופית, הוא לדידם המּועט שבמּועט אשר אין לגרוע ממנו. כעת בא 
המתווך ומציע לגמד מּועט בל–ייגרע זה לכדי שליש. אין זה תיקון גבול גרידא, 
או שינוי שטח קל. זהו ריסוק אברים של התוכנית כולה. כלום לא ברור, כי אילו 
הוצע משהו מעין זה ב–1947, לא היו היהודים מקבלים את התוכנית בשום פנים, 
שיהיו  האחרונה,  השנה  תוך  היהודים  עוללו  מה  בזעם?  אותה  דוחים  היו  אלא 

ראויים לכיווץ הרה אסון זה של שטחם, המצומצם בלאו הכי?
של  זה  קיצוצו  את  להגדיר  בפועל  המתווך  השכיל  הוועדה  לפני  בהודעתו 
השטח המקוצץ כ"פשרה מכופלת". אבל מייד לאחר מכן הוא ניסה להכחיש כי 
חל משהו ממין זה, ובהמשך טיעונו נסתבך בסתירה עם עצמו. הוא גרס הבחנה 
בין זכותם ההיסטורית של היהודים בארץ–ישראל, המושתתה על ישיבתם בארץ 
בימי קדם ועל דבקותם הדתית בה, לבין ההכרה הבינלאומית הרישמית של מעמד 
היהודים בארץ–ישראל, שבאה לידי ביטוי בשורה של תעודות. הוא הסביר, כי 
הרוזן ברנדוט הושפע מהאחרונה ולא מהראשונה, והוא הוסיף וטען כי התביעה 
מתודעתם  ורק  אך  נובעת  עבר–הירדן,  לרבות  כולה,  לארץ–ישראל  היהודית 
ההיסטורית של היהודים, אשר המתווך היה רשאי להתעלם ממנה, שכן היא חסרה 
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אנשי הצבא והשלטון הבריטיים. קריאותינו לעזרה, שהופנו אל מועצת הביטחון, 
נשק  לנו  לספק  כדי  לא  אף  הפולשים,  את  לבלום  דבר  נעשה  לא  בתוהו.  עלו 
מגן, גם לא כדי למנוע נשק מהתוקפנים. באותו שלב אפילו עובדת התוקפנות 
לא הוכרה רישמית. כעבור זמן, לאחר שנכנסו צבאות סדירים למערכה וקרבות 
כבדים פרצו בכל החזיתות, התערבה מועצת הביטחון כדי לכפות הפוגה, תחילה 
למשך זמן קצוב ואחר כך לזמן בלתי מוגבל. ההפוגה שמה קץ ללחימה רבתי, אך 
קרבות מקומיים התלקחו וחזרו מזמן לזמן וההפרות הבלחי פוסקות של ההפוגה 

על ידי הכוחות הערביים סופן שהביאו לידי התחדשות המלחמה בהיקף רחב.
אבל להפוגה הייתה גם תוצאה אחרת. היא גיבשה וצימתה את התוקפנות. כוחות 
פולשים נשארו על אדמת ארץ–ישראל כאיום מתמיד על ביטחונה ושלמותה של 
המשך  כן,  הנה  מקומות.  בכמה  במידת–מה  חדרו  הם  לתוך שטחה  אשר  ישראל, 
כיבושם של חלקי ארץ–ישראל בידי הצבאות הזרים, שנתבצע מתוך מרד גלוי נגד 
סמכות האומות המאוחדות, נתאשר - ואפשר אפילו לומר נתקדש - באופן התמוה 
ביותר על ידי הסמכות הזאת עצמה בעקבות ההפוגה שנקבעה לזמן בלתי מוגבל. 
הדבר גורם חילול שם לאומות המאוחדות, ויוצר מצב שאין לשאתו בשביל ישראל. 
התנאי המוקדם הראשון לשלום אמיתי, ולהחזרת סמכות האומות המאוחדות, הוא 
סילוקם של כוחות תוקפנות ופלישה אלה מכל שטחה של ארץ–ישראל, לאורכו 

ולרוחבו, ושילוחם חזרה כלעומת שבאו.
והנה, תחת זאת, בא המיסמך המונח עכשיו לפני הוועדה ומציע לתת ארכה 
נוספת לקיום הפלישה - אישור בינלאומי נוסף להמשכתה. קווי החזית התפוסים 
בידי כוחות ההגנה מזה והתוקפנות מזה יקוימו גם להבא על יסוד של שוויון גמור.
יש רק להרחיקם זה מזה וליצור אזור בינלאומי רחב בינותם. תוך כדי כך חלה, 
לעמדותיהם  בנסיגתם  הפלישה,  צבאות  כי  מהעובדה  גמורה  התעלמות  כנראה, 
החדשות, לא ייוותרו בשום מקום על שטח כלשהו שהינו שלהם, בעוד שישראל 

עלולה להיות נדרשת לפנות שטח הנתון לריבונותה.
לאחדות  זוטה  דוגמה  אלא  אינה  המתווך  של  וחשבון  שבדין  זו  הוראה 
ממגמותיו היסודיות. בבואנו למתוח ביקורת על דּוח זה, איננו מסיחים דעתנו 
בשום פנים מהמסקנה, המודגשת בו בכוח כה רב, כי יש להכיר בקיומה של 
ישראל כבעובדה קיימת ועומדת. גם אין אנו לוקים בחוסר הערכה לדברי השבח 
לחיּותה של ישראל, שאמר המתווך בפועל בלשון כה משכנעת בהודעה שמסר 
עורפה של  וקשי  כוחה  וכן לעדותו רבת המשקל על  פה,  הוועדה בעל  לפני 

המדינה היהודית.
במקשֹור10 זה התקשינו לרדת לסוף דעתו של דר' באנץ', כשהוא מגדיר את 

חידוש לשוני זה של מ"ש למונח context לא נקלט. לימים נשתגר המונח "הקשר".  10
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של ארץ–ישראל שיש בו עתודה קרקעית להתיישבות רחבת מידות.
העולם הערבי משופע במדבריות למעלה מכל שיעור. הוא לא גילה שום יכולת 
להפיק מהם תועלת כלשהי, גם לעצמו גם לאנושות בכללה. היכולת לא באה 
לידי גילוי משום שהצורך לא העיק. כיון שכך, מה טעם להעניק לעולם הערבי 
עוד אזור שומם אחד? ומדוע תהא עינו של מישהו צרה באותו חלק צנוע שיקום 
לנחלה לישראל מתוך מורשת הריקנות העצומה הזאת? הן למען ישראל - ולמענה 
בלבד - מלא הישימון הזה בׂשֹורות של קידמה ובניין. גורל הנגב ברור: או שיפותח 
מקדם  בשממתו  עמד  כאשר  נצחים  לנצח  בשממתו  שיעמוד  או  היהודים  בידי 
ַקְדָמָתה. ולא משום שהיהודים עדיפי כישרון מאחרים אלא, בתכלית הפשטות, 
משום שהם בלבד זקוקים לאדמה זו - להתיישב עליה ולעבדה. פיתוח הנגב הוא 

גורם מכריע בעתידה של העלייה היהודית לארץ–ישראל.
כבר  לישראל,  המוצע  הדרומי  כגבול  וחשבון  בדין  שהותווה  לקו  מדרום 
קיימים עשרים וחמישה יישובים יהודיים חלוציים, הפזורים על פני שטח רחב. 
מלבד חשיבותם כשלעצמם, מהווה כל אחד מהם מרכז שבכוח ליישובים נוספים 
רבים, אשר יהוו אשכול סביבו. במרחבים גדולים של דרום הארץ יש קרקע פורה. 
דרושים רק מים למען יוכשרו שטחים אלה לחקלאות אינטנסיבית. כמות הגשמים 
זעומה, אבל אפשרית השקיה בהיקף רחב. צינורות מים ממקורות קרובים כבר 
יותר  גדולה  תוכנית  לפרטיה  עובדה  כן  קילומטרים.  עשרות  לאורך  הונחו שם 
לניצול עודפי המים בצפון הארץ לשם השקיית שטחי השממה בנגב. האזור כולו 
עשוי לקלוט רבבות מתיישבים חדשים, אשר התבססותם עשויה לבער את העוני 

מקרב תושביו הקיימים.
ויינתן  יילקח האזור מישראל  ייסתם הגולל אם  על כל סיכויי הפיתוח הזה 
למדינה הערבית. בדואים יוסיפו לשוטט בו, כשהם מפיקים מחיה עלובה ממרעה 
כחוש ומחקלאות דלה. מפעלי ההשקיה הקיימים ייחרבו והתוכניות שהוכנו לעתיד 
תיזנחנה. ישראל תיעני לצמיתות, ואילו שום מדינה אחרת לא תיעשר. העיקרון 

של זה לא נהנה וזה חסר יחוג אז את ניצחונו.
האפשרויות החקלאיות הגנוזות בנגב הן רק צד עיקרי אחד בחשיבותו החיונית 
בשביל ישראל. צד עיקרי אחר הוא הגישה לים המלח. ים זה הוא המקור הראשי 
לאוצרות המחצבים של הארץ. ניצולו בעבר בידי “חברת האשלג לארץ–ישראל", 
היה פרי יוזמה יהודית והון יהודי. פועלים ערבים באו על מלוא חלקם במפעל זה.13 
מדינת עבר–הירדן, אשר כל המחצית המזרחית של ים המלח כלולה בתחומה, קיבלה 
50 אחוז מהתמלוגים. החלטת כ"ט בנובמבר פסקה כמחצית החלק המערבי של הים 
למדינה היהודית ואת המחצית הנותרת למדינה הערבית של ארץ–ישראל. הנה כן, 

רבים מפועלי מפעל האשלג בסדום היו ערבים מאזור חברון.  13
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כל תוקף בינלאומי, ובדרך זו הוא הגיע למסקנה כי הסכמת היהודים להחלטת 
כ"ט בנובמבר לא הייתה בגדר פשרה או ויתור מצדם.

אני מרשה לעצמי לציין, אדוני היושב ראש, כי מידרש זה מופרך כפליים. 
ראשית, הייתה זו הצהרת בלפור אשר, כפי שקבעה ועדה מלכותית בריטית,11 
ארץ–ישראל  של  שטחה  ברחבי  לאומי  לבית  היהודי  העם  של  בזכותו  הכירה 
יחד.  גם  ובעבר–הירדן  עכשיו  של  בארץ–ישראל  אומרת  זאת  ההיסטורית, 
המיועד  המרחב  קיצוץ  הרי  החשבון,  מן  עבר–הירדן  הוצאה  אם  גם  שנית, 
המערבית  ארץ–ישראל  מרובע של  מיל  מ–10,000  יהודית  ולהתיישבות   לעלייה 
ל–5,600 מיל מרובע של שטח המדינה היהודית לפי כ"ט בנובמבר, היה משמעו 
אובדן שטח רציני ביותר. לעולם אין לשכוח, כי התביעה היהודית כתום מלחמת 
העולם השנייה, שהוגשה רישמית על ידי הסוכנות היהודית לוועדה המיוחדת של 
]אונסקו"פ[, הייתה מכוונת להכרת ארץ–ישראל המערבית  או"ם לארץ–ישראל 

כולה כמדינה יהודית.
ואלה היו, בזה אחר זה, שלבי ההפחתה המתקדמת של השטח אשר בו היה 
העם היהודי מיועד להיות בן חורין לגאול את עצמו: ב–1917 הובטח ליהודים 
בית לאומי, שפירושו היה חופש העלייה וההתיישבות, ובסופו של דבר קוממיות 
ממלכתית, בשטח של 44,740 מיל מרובע. ב–1922, עם קריעת עבר–הירדן, הוקטן 
השטח והועמד על כ–10,000 מיל מרובע.12 ב–1947 המליצה הוועדה המיוחדת של 
או"ם לארץ–ישראל על הקמת מדינה יהודית בשטח של 6,370 מיל מרובע. באה 
העצרת ועל ידי החלטתה מכ"ט בנובמבר הפחיתה שטח זה עד 5,579 מיל מרובע. 

והנה בא דּוח המתווך ומציע לקצצו ל–2,124 מיל מרובע.
אבל אין להגיע להערכה נכונה של העניין רק לפי חשבון של מילין מרובעים, 
אם כי בארץ כה קטנה כישראל מהווה המרחב כשלעצמו ערך מובהק שאין לו 
תמורה. ככל שייראה הדבר משונה ומופרך, מה שקובע את חשיבותו המיוחדת 
של הנגב בשביל המדינה היהודית הרי זה דווקא היותו ברוב חלקיו מדבר שממה, 
מהווה  כולו  הנגב  כלל.  מיושב  לא  ברובו  ואילו  בחלקו,  רק  בדלילות  המיושב 
46 אחוז משטחה הכולל של ארץ–ישראל, בעוד שתושביו הערבים הם רק משהו 
למעלה מ–6 אחוזים של כלל האוכלוסייה. הוצאתו מתחום המדינה הערבית כמעט 
בשביל  זה,  לעומת  כלשהו.  אף  מרווחתה  גורע  ואינו  באוכלוסייתה  פוגע  אינו 
המדינה היהודית זהו אוצר גדול של אפשרויות פיתוח; למעשה, זהו החלק היחיד 

הוועדה שבראשותו של לורד פיל ב–1936 )הערת מ"ש בספרו בשער האומות, עמ' 319(.  11
היהודי  הלאומי  הבית  שטח  את  לצמצם  בריטניה  ממשלת  החליטה   1921 "מאורעות"  אחרי   12
בא"י על ידי הפרדת שני עברי הירדן. עבר–הירדן המזרחי הוצא מתחום הבית הלאומי ונמסר 
לניהולו של האמיר )לימים המלך( עבדאללה בן חוסיין. החלטה מדינית זו, שמאחוריה עמד 

שר המושבות וינסטון צ'רצ'יל, פורסמה ב"ספר לבן" ב–1922.
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היה ללא הפסקה בחזקתם של היהודים. משמרות ישראליים נעים עכשיו על פני 
כל האזור. בצפון הצליחו המצרים בתחילה למתוח שרשרת רופפת של עמדות 
על פני פס צר הנמשך ממערב למזרח, אשר אותו חצה קו העמדות הישראליות 
שהוכיחו  כפי  אשר  צבאית,  הכרעה  פה  מנעה  ההפוגה  לדרום.  מצפון  שנמשך 
מאורעות הימים האחרונים14 הייתה מביאה, ללא ספק, לידי תבוסת מצרים. מאז, 
התמוטטה החזית המצרית באזור ההוא לחלוטין וללא תקנה, ויש לומר על תבוסה 
זו כי דמם של המצרים בראשם. להניח כי מסירת הנגב הישראלי לידי הערבים 
זה  הרי  הקיימת"  המציאות  את  יותר  והולם  יותר  “מעשי  הסדר  עכשיו  תהווה 

לטפוח על פני המציאות הקיימת.
ואל נא יחשוב מישהו, כי העברת השטח המוצעת תהיה מעשית ומציאותית 
יותר אם תבוא עבר–הירדן במקומה של מצרים. אחת היא איזו מדינה ערבית תהא 
מיועדת לזכות ברווח הזה, מוטל יהיה עליה להתגבר בקרבות דמים על ההתנגדות 
העזה ביותר בה קידמו היהודים אי פעם את פני הפולשים הערבים, קרבות שבהם 
הצליחו עד כה, ברוב המקרים, להנחיל להם מפלה ולהודפם אחורנית, ואגב כך 

זכו בשטחים גדולים מאלה שהפסידו בראשונה.
נותרה לנו בחינת "היושר". אם אין הכוונה להפוך את הקערה על פיה, ולגרוס 
את היושר כמחייב להעניק פרס על התוקפנות נגד היהודים ולנהוג פייסנות כלפי 
המרי נגד האומות המאוחדות, כי אז נשגב מיכולת אדם להבין כיצד אפשר לנמק 
את שינויי הגבול המוצעים כמחוייבים על פי היושר. הנימוקים המובאים בדין 
וחשבון להצדיק הגדרה זו אין להם כל שייכות למסקנה שהגיע אליה אותו מיסמך. 
מומים  להטיל  הבא  הזה,  המתמיה  הניתוח  כל  כי  מהרושם,  להימנע  אפשר  אי 
בגופה של ישראל, דבר אין לו עם האינטרסים האמיתיים העומדים על הפרק, אם 

של היהודים או של הערבים, אלא הוא מיועד לסייע למטרות אחרות לגמרי.
במידה  אפילו  בו  שהיה  דבר,  אירע  לא  היום  ועד  בנובמבר  כ"ט  יום  למן 
הפעוטה ביותר כדי לערער את תוקף ההחלטה שנתקבלה אז בדבר כלילת הנגב 
כן, מאז נתקבלה אותה החלטה באה לעולם  יתר על  היהודית.  בתחום המדינה 
מדינה עצמאית, התובעת לעצמה ריבונות על השטח המדובר והמפעילה ריבונות 
זו למעשה. קריעת הנגב מישראל פירושה קיצוץ שטחה של מדינה ריבונית קיימת. 
שום ארגון בינלאומי עוד לא ניסה כוחו בקיצוץ כזה, וכל ניסיון ליצור תקדים 

מעין זה מוכרח לעורר שאלות חמורות ביותר.
יהי הדבר כאשר יהיה, לעולם לא תוותר ישראל על יישוביה שבנגב - אלה 
שהוקמו בעוז רוח חלוצי והחזיקו מעמד בתקיפות של גבורה אשר עליהם גאוותו 
הצודקת של העם היהודי כולו. לעולם לא תסכים ישראל להפסיד את חלקה בים 

"מיבצע יואב".  14
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לניצולו.  היו אחראים  כי הם בלבד  ליהודים, אם  הוקצה  הים  רק רביע אחד של 
עכשיו בא הדין וחשבון של המתווך ומציע לעשוק את ישראל גם מהרביע האחרון 

הזה - לפיו צריך הים להיות מוסגר מכל גדותיו בתחומו של שטח ערבי.
קשה לדמות פסק הרסני יותר או מחושב פחות. מדוע יש לשלול מישראל 
להצדיק  אפשר  כיצד  ִהפרוהו?  יהודים  אשר  הכימי,  העושר  במקור  חלקה  את 
את הפיכתו למונופולין ערבי? ומה גורל צפוי למפעל ים המלח בהיותו כפוף 
היסוד  בעובדות  עיקר  כל  מתמצאים  שאינם  אלה  רק  צד?  מכל  ערבי  לשלטון 
של המצב יכולים להניח, כי מפעל זה לא יתמוטט. במשטר כיבושה הנאור של 
עבר–הירדן כבר נחרב המיתקן הצפוני של חברת האשלג - הישג הנדסי מופלא 
בלב הישימון - וכיום הוא מהווה ערבוביה עצומה של עיי מפולת חרוכים. כל 
מערכת המכונות שנשארו בנות שימוש היו לבז. מפעל מפתיע אחר של יוזמה 
חלוצית באותו אזור, היישוב שנקרא בית הערבה, אשר הוכיח את אפשרותו של 

הבלתי אפשרי על ידי יצירת חקלאות פורחת בשממה המלחה, נחרב עד היסוד.
ליוזמה  מוות  מכת  יהיה  ערביות  בידיים  המלח  ים  על  השליטה  כל  ריכוז 
היהודית. הוא יסלק כל תמריץ להשקעת הון נוספת. הוא ישלול מהמפעל את 
המקור המצוי היחיד של עבודה מקצועית. מכל בחינה העשויה לעלות על הדעת 

פסולה ההצעה בדבר ים המלח לחלוטין.
היסוד העיקרי השלישי בחשיבותו של הנגב, מבחינתה של ישראל, הוא דריסת 
הרגל שהוא מעניק לה במפרץ אילת. מפרץ זה הוא, קודם כל, המוצא הטבעי לים 
לבניין  זיכיון  לארץ–ישראל",  האשלג  "חברת  בידי  יש  המלח.  ים  מוצרי  בשביל 
מסילת ברזל מקצהו הדרומי של ים המלח ועד המפרץ. היה בדעתה לפתוח בעבודה 
זו לכשיגיע הייצור לרמה מסוימת. מבחינה רחבה יותר, המפרץ הוא שער ישראל 
לַימי המזרח - עמדה רבת ברכה לַסחרה ולַספנּותה של ישראל לעתיד לבוא. כמו 
בים המלח, כן במפרץ, אין ההסדר של כ"ט בנובמבר בא לקפח את העולם הערבי 
גופו נמצא  יש לעבר–הירדן חלק במפרץ - למעשה, נמל עקבה  במידה כלשהי. 
וזו  ממערב  זו  המפרץ,  חופי  לאורך  משתרעות  הסעודית  וערב  מצרים  בתחומה. 

ממזרח. אבל הדבר שמציע המתווך הוא שלילת חלק כלשהו במפרץ הזה מישראל.
מהם הנימוקים למעשה קטלני זה של קיטוע אבר מן החי? שום נימוק אינו ניתן 
מלבד המשפט הערטילאי בדין וחשבון, כי מטרת השינויים המוצעים בגבולות 
את  יותר  והולמים  יותר  מעשיים  ושיהיו  יושר  יתר  בהם  "שיהא  להבטיח  היא 
יותר  והולמים  יותר  “מעשיים  ההגדרות האחרונות -  הקיימת". שתי  המציאות 
וחשבון,  הדין  היכתב  בזמן  בתכלית  מפוקפקות  היו   - הקיימת"  המציאות  את 
ואילו כיום אבד עליהם כלח לגמרי. השטח שעליו פרושה רשת עשרים וחמישה 
היישובים היהודיים היה תמיד בידיה של ישראל. גם קצהו הדרומי של ים המלח 
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מקומיות, שקיבלו תגבורת מגייסות זרים, שוטטו בהרים שמסביב לעיר, מנעו 
כל אפשרות של מעבר בכביש הראשי לשיירות האספקה, ולמעשה שמו מצור על 

חלקה היהודי של העיר.
הדברים באו עד משבר כשנכנס “הלגיון הערבי" למערכה וקבע לעצמו כיעד 
עיקרי את כיבוש ירושלים כולה. שבועות על שבועות הופגזה והורעשה עיר הקודש 
על ידי צבאו זה של מלך עבר–הירדן, אשר קצינים בריטיים יצאו במערכותיו מתוך 
כוונה מוצהרת לשים לאל את ההחלטה החגיגית של האומות המאוחדות, ולשעבד 
את ירושלים לשלטון ערבי. הובלת המזון הייתה לבלתי אפשרית, חדלה כל תעבורת 
נוסעים בין ירושלים והעולם החיצון ונותקה אספקת המים לעיר. מאה אלף יהודי 
ולבסוף  פגזים  באש  בצמא,  ברעב,   - המוות  סכנת  את  בעין  עין  ראו  ירושלים 
בשחיטה כללית. הם עמדו בפני הברירה - למות או להיכנע להשתלטות ערבית, 
או להילחם. הם בחרו במלחמה. העולם כולו עמד מנגד והסתכל באפס יד. היהודים 
עמדו בודדים במערכה. הם לחמו בחוצות העיר ובפרבריה. הם לחמו על דרך המלך 
המובילה לירושלים ובהרים שמסביב. משקיפים מן הצד תיארו את מלחמתם כאחת 
העלילות הכבירות של מאת שנים זו, לימודת המלחמות. מתוך אפיסת כוחות הם 
נאלצו לוותר על הרובע היהודי בעיר העתיקה אשר בין החומות. אבל הם הרחיבו 
את אחיזתם כמעט על כל השטח של ירושלים החדשה. תוך קרבות עזים על השליטה 
בכביש, לכדו משלט אחרי משלט עד שלבסוף השתלטו ביד חזקה על עורק חיים 
זה של העיר. תוך כדי המערכה נפרצה בישימון הסלעים דרך מקבילה. צינור עזר 

לאספקת מים הונח ממש תחת אש האויב.
ירושלים  יהודי  אם  בשואה,  נסתיימה  לא  ירושלים  של  האימים  פרשת  אם 
חיים וחופשים היום, אם יש להם מזון וקצת מים, הרי כל זה הושג אך ורק תודות 
בלבד.  היהודים  של  ולמשמעת  הסבל  לכושר  ולארגון,  ליוזמה  ולהקרבה,  לעוז 
כאשר היה גורל עיר הקודש מוטל על כף המאזניים, הוכח קוצר ידו של הארגון 

הבינלאומי לקיים את סמכותו, לעמוד בדיבורו ולמלא את אחריותו.
שום ישועה לא באה מבחוץ. החוקה הבינלאומית לירושלים, אשר לא אושרה 
ממנו  נבצר  המאוחדות  האומות  של  ההפוגה  מנגנון  מאליה.15  נתבטלה  בשעתה, 
אפילו למנוע את שיא התועבה של המסע הערבי נגד ירושלים - מעשה פיצוץ בית 
השואבה בלטרון, היחיד בשלשלת מיתקני אספקת המים לירושלים אשר לא נכבש 

מ–29.11.1947,  או"ם  עצרת  החלטת  של  ירושלים"(  )"העיר   3 בפרק  נקבעו  החוקה  עיקרי   15
סעיפים 14-1 ))ר' תמו"ד, עמ' 820-815(. קבוצת העבודה של מועצת הנאמנות של האו"ם 
הקימה בדצמבר 1947 שתי ועדות מומחים, שחבריהן מונו בידי משלחות ארה"ב, בריטניה 
של  הבינלאומי  לאזור  חוקתי  לתקנון  טיוטה  הצעת  ב–7.1.1948  הגישו  אלה  ועדות  וצרפת. 
ירושלים. ההצעה כללה, בין היתר, מינוי מושל לעיר בידי מועצת הנאמנות, והקמת מועצה 

מחוקקת עם ייצוג שווה ליהודי וערביי העיר )ר' תמו"ד, עמ' 49, 140, 188(.
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ברכה  מביא  היותו  כל  עם  בכלכלתה,  בולט  כה  תפקיד  למלא  המיועד  המלח, 
למדינה הערבית השכנה. וישראל תתנגד ללא פשרה לכל ניסיון לחסום בפניה 
את הגישה אל מפרץ אילת. הנגב הוא עתידה של ישראל. שום חלק ממנו לא 

יוקרב ולא יוחלף.
של  לאי–יכולתה  מספקת  סיבה  לבדה  היא  הנגב  לגבי  המתווך  של  הצעתו 
ממשלתי לראות בדין וחשבון שלו אפילו בסיס לויכוח. ממשלתי עומדת על דעתה, 
כי החלטת כ"ט בנובמבר היא הבסיס בר התוקף היחיד להסדר הטריטוריאלי, אם 
גם הסכנות אשר המדינה היהודית מצאה את עצמה צפויה להן עקב התוקפנות 
הערבית מחייבות מספר תיקונים מרחביים. לאמיתו של דבר, באו המאורעות וגם 

הוכיחו את אופיים ההכרחי של תיקונים אלה, גם הגשימו אותם למעשה.
מהלך  של  הזה  ההיגיון  עם  גלויה  בסתירה  נתון  המתווך  של  וחשבון  הדין 

המאורעות, שאינו ניתן לערעור.
לגבי הנגב מציע הדין וחשבון להביא בהסדר של נובמבר שינוי מרחיק לכת 
ביותר, אשר אין לו שום הצדקה במאורעות שבאו לאחר מכן. לעומת זה, מבקשת 
יסודו  כי  בעליל  הוכיחו  המאורעות  אשר  הסדר  לקיים  ירושלים  לגבי  הצעתו 

באשליה ואין הוא עשוי להתקיים בשום פנים.
בכנס הסדיר של עצרת או"ם ב–1947 הדגישה הסוכנות היהודית לארץ–ישראל 
את חשיבותה היחידה במינה של ירושלים בשביל העם היהודי - בדברי הימים 
היהודית.  מהמדינה  כחלק  החדשה  העברית  ירושלים  את  ותבעה   - הזה  וכיום 
כלפי  שרוחש  הכבוד  יראת  על  ההסתמכות  באה  בהתנגדות.  נתקלה  זו  תביעה 
לקבוע  החייב  כגורם  הנוצרי,  העולם  ובייחוד  כולו,  התרבותי  העולם  ירושלים 
את עתידה של העיר. מתוך התחשבות בהתגבשות המכרעת של דעת הקהל בקרב 
העולם הנוצרי, ולאחר חיקרי לב רבים, הסכימו לבסוף הנציגים היהודים להעדיף 
את  ולקבל  המיוחד,  היהודי  אופייה  פני  על  ירושלים  של  העולמי  מעמדה  את 
העיקרון של משטר בינלאומי לגבי העיר כולה. בקבלם עליהם דין זה לא העלו 
על דעתם, כי ייווצר מצב בו חייהם של יהודי ירושלים יהיו תלויים להם מנגד, כי 
הנכסים הרוחניים והחומריים של היהדות ושל העם היהודי בעיר הקודש יועמדו 
בסכנה, וכי העולם הנוצרי יהיה מוכן אז להשלים עם כיבוש העיר בידי הערבים. 
היה להם אמון בלי מצרים ברצונו וביכולתו של הציבור הבינלאומי להגן על העיר 

ולהבטיח לכל תושביה תנאים של חיי תרבות, סובלנות וקידמה.
דמים  גיא  הפכה  ירושלים  ביותר.  ואכזרי  גס  באורח  נכזבו  אלו  ציפיות 
ומעשי הרס מיד לאחר התקבל החלטת העצרת על ארץ–ישראל. במרוצת הזמן 
מידו,  השלטון  רסן  את  המנדט  מימשל  משהשמיט  ההתפרעות.  מעשי  החמירו 
הוכרחו היהודים לדאוג להגנת עצמם. ההתקפות עליהם גברו מיום ליום. כנופיות 
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וזכאית לקיים במידה שווה עם כל מדינה אחרת הנתונה באותו מצב. נמל חיפה 
והבלתי  ינוהל לפי ראות עינה החופשית  והוא  הוא חלק בלתי נפרד של ישראל 
מעוניינת  השכנות  הערביות  מהמדינות  מדינה  איזו  אם  ממשלתה.  של  מסוייגת 
את  לספק  מוכנה  ישראל  ממשלת  תהיה  חיפה,  בנמל  מיוחדות  מהקלות  ליהנות 
את  שיסדיר  כהלכה,  ערוך  הסכם  ובמסגרת  המעשית  האפשרות  במידת  מבוקשה 
היחסים בין שתי המדינות על בסיס נאות של הדדיות. יש ביכולתי להצהיר כאן 
ועכשיו, כי ישראל תהיה מוכנה להעניק זכויות של אזור חופשי בנמל חיפה לכל 
אחה מהמדינות השכנות, המוכנה מצידה לכרות עם ישראל הסכם שיבטיח כראוי 

את האינטרסים המוצדקים של ישראל ביחס לאותה מדינה.
כדי להבהיר את כוונתי על ידי דוגמה, אציין כי לשווא יצפה מישהו מישראל, 
נגד  חרם  ובמפורש  רישמית  המנהלת  למדינה  כאלו  מיוחדות  זכויות  שתעניק 
סחורות ישראל. הוא הדין לגבי נמל האויר של לוד - השימוש בו מצד חברות טיס 
ועל ידי נתיני הארצות השכנות יוסדר על בסיס של הדדיות. אשר לבתי הזיקוק 
ממשלת  לבין  אותם  המתפעלת  החברה  בין  שהיחסים  טעם  כל  אין  חיפה,  של 
ישראל יהיו שונים כלשהו מאלה הקיימים בכל מדינה תקינה בין הממשלה לבין 

חברה המחזיקה בזיכיון בר תוקף.
ועוד מכיל הדין וחשבון הצעה חשובה לגבי הגליל המערבי. מוצע בו, כי חבל 
זה ייכלל במדינת ישראל כפיצוי בעד קריעת הנגב ממנה. והנה, ממה שאמרתי 
על הנגב משתמע בכל הבהירות, כי אין אנו רואים בשום פנים את הגליל כעולה 
בקנה אחד עם הנגב מפאת חשיבותו, ולכן לא נוכל לקבלו כתחליף. יש לשקול את 
בעיית הגליל לגופה - לאור השיקולים הכרוכים בה בעצמה. מלכתחילה תבענו 
את הגליל כולו כחלק מהמדינה היהודית. הניסיון הוכיח את צדקתם של הנימוקים 
העיקריים אשר עליהם ביססנו את תביעתנו - כוונתי לנימוקים הנוגעים בבעיית 
ההגנה. תקיעת טריזים עמוקים של אזורי המדינה הערבית לתוך חלקי המדינה 
היהודית שבגליל16 יצרה בשבילנו מצב קשה מנשוא - ולא רק משום שהאחדות 
הכלכלית לא באה לעולם, כי אם בעיקר משום שהחלקים המרכזי והמערבי של 
מחוז זה, שהיה מיועד להוות את הגליל הערבי, שימשו בסיסים להתקפות קשות 
ביותר על אזורי ההתיישבות היהודית כלפי דרום, מזרח ומערב, והיה בהם איום 
מחמיר והולך כלפי חיפה. בעקבות ההדיפה המוצלחת של התקפות אלו, אשר 
אנו  ישראל.  בידי  כולו  הגליל  שטח  כל  עכשיו  נמצא  מרובים,  בדמים  עלתה 

תקיפים בדעתנו, כי שטח זה חייב להישאר כלול במדינתנו.
כל שאלות ההתאמה המרחבית נוגעות במישרים לבעיית גורלו של החלק הערבי 
של ארץ–ישראל. כשלעצמנו היינו מעדיפים, כי תוקם באותו חבל מדינה נפרדת 

לפי תוכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר )הערת מ"ש בספרו בשער האומות(.  16
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על ידי הכוחות הישראליים. גם לא היה ביכולתו של מנגנון זה מאז לתקן את הנזק. 
היהודים נלחמו ללא כל עזרה. הם בלבד, בשם מדינת ישראל, חולשים היום על 

רצועת שטח המשתרעת מהחוף עד לעיר הקודש ועל כל שטח ירושלים החדשה.
לקח הניסיון המזעזע הזה נחרת עמוק בלבות בני עמנו. הם לא יוכלו עוד לדון 
בשאלת ירושלים על דרך ההפשטה, לאור הנחות עיוניות והשערות שרירותיות. 
להכיר  למדו  הם  אותה  אשר  הקודרת,  המציאות  הוא  לדידם  היחיד  הדיון  רקע 
האומות  ארגון  של  היעילה  ביכולתו  אמונם  וסבל.  אימים  דמים,  של  במחיר 
אמון  אותו  להם  משאבד  כליל.  נשבר  ולביטחונם  לשלומם  לערוב  המאוחדות 
עקב התלאות והפורענויות שמצאו אותם בירושלים, שוב אינם יכולים לחדשו 
תוך לימוד המצב הקיים בזירה הבינלאומית הרחבה. גם אילו היה דבר הקמתו 
של כוח בינלאומי היום בגדר של מדיניות מעשית - והרי אין הדבר כן - היו 
היהודים מסרבים לראות בו את משגב ביטחונם. הסיכויים המעורפלים של המצב 
נוטלת  שהייתה  מעצמה  ֵאי  אי–אמונם.  את  ממילא  מחמירים  הכללי  הבינלאומי 
עכשיו על עצמה לערוב בתמידות לביטחון ירושלים העברית, ולרציפות קיומם 
של שירותי האספקה החיוניים שלה אפילו בימים כתיקונם, כביכול, מכל שכן 
בשעות החירום החמורות אשר אין העולם מחוסן מפניהן כל עיקר? יהודי ירושלים 
מנוי וגמור עימם להפקיד את הגנתם אך ורק בידי בני עמם. אין הם סומכים על 

שום מעצמה שבעולם אלא על ישראל בלבד, כי תגן עליהם ביעילות.
ממשלתי שומרת אמונים לעיקרון האפוטרופסות הבינלאומית על המקומות 
את  המכילה  העתיקה,  לעיר  בינלאומי  במשטר  חיוני  עניין  לה  יש  הקדושים. 
הקודשים העיקריים של שלוש הדתות, את האפטריארכיות הנוצריות ומוסדות 
דת רבים של האיסלאם והיהדות. היא תובעת את הקמתו היעילה של משטר זה. 
אבל עלינו לעמוד על תביעתנו, כי בתחום מדינת ישראל תיכללנה בקביעות 
ירושלים העברית החדשה - היא העיר שמחוץ לחומות - הנתונה עכשיו לשיפוטה 
של ישראל, וכן רצועת השטח המחברת אותה עם אזור החוף של מדינתנו, אשר 
אף היא נמצאת בחזקתנו. אין אנו רואים שום דרך אחרת להבטיח את הגנת החיים 
והרכוש בירושלים העברית ולשמור על קנייניו החיוניים של העם היהודי בתוכה. 
הסדר כזה לא יסתור בשום פנים את הטלת הסמכות של האומות המאוחדות על 

העיר העתיקה. אדרבה, הוא ישמש משענת איתנה לאותה סמכות.
הדין וחשבון של המתווך מכיל הצעות בדבר הנמל ובתי זיקוק הנפט של חיפה, 
וכן בדבר נמל האויר של לוד, אשר אף אחת מהן אינה מצטיינת בבהירות יתרה. 
מוצע, כי גם הנמל גם נמל האויר יוכרזו כ"חופשים". מונח זה סתום וניתן להתפרש 
לכמה פנים. כדי למנוע טעות כלשהי לגבי עמדתה, מודיעה ממשלתי ברורות, כי 
היא לא תסכים לשום גריעה מריבונותה במקומות אלה - ריבונות שהיא מקיימת 
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לאחר המועד הזה יכלו הפליטים הערביים לשוב לבתיהם באין מפריע.
בתחילה עשו היהודים מאמצים נמרצים לשכנע את שכניהם הערבים כי יישארו 
במקומותיהם. מאמצים אלה לא נשאו פרי. היציאה לבשה צורה של הידרדרות 
במורד. אפילו בשלב מאוחר יותר, עם יציאת הערבים את חיפה בחודש אפריל, 
דיברו היהודים על לב הערבים כי ישבו שלום בבתיהם וישמרו על ההפוגה. אבל 
"הוועד  בשם  הביטחון,  מועצת  של  ישיבה  באותה  אמר  אל–חוסייני  ביי  ג’מאל 
הערבי העליון": “הערבים סירבו לקבל עליהם דין הפוגה אשר תמיט עליהם קלון. 

הם העדיפו לנטוש את בתיהם שבעיר... וגם לנטוש את העיר, וכן עשו".
הלונדוני  בשבועון  חיפה, שהופיע  למאורעות  בריטי  ראייה  עד  סיפורו של 
“אקונומיסט" - כתב עת אשר ספק אם יש לחשוד בו בפנייה לטובת הציונות - 
שופך אור–מה על המניעים שעוררו את הערבים לצאת. בו נאמר: “במשך הימים 
שלאחר מכן קראו השלטונות היהודים... לכל הערבים להישאר בחיפה וקיבלו על 
עצמם אחריות להגנתם ולביטחונם... גורמים שונים השפיעו על החלטתם )של 
הערבים( לשחר ביטחון על ידי בריחה... החשוב בכל אלה הייתה ההכרזה שנמסרת 
ברדיו על ידי "הוועד הערבי העליון", שדרשה מכל הערבים לצאת. הנימוק שניתן 
של  המאוחדים  הצבאות  לתוכה  יפלשו  מהארץ  הבריטים  יציאת  כתום  כי  היה 
המדינות הערביות ויטילו את היהודים לתוך הים. נרמז ברור, כי אותם ערבים 

שיישארו בחיפה ויקבלו את חסות היהודים - ייחשבו לבוגדים".
אחד מעמודי "הוועד הערבי העליון", אמיל אל–ע'ּורי,17 ראוי לשבח על גילוי 
ליבו בבואו לקבוע במפורש את האחריות למנוסתם ההמונית של הערבים. בראיון 
שנתן לעיתונאי, ושנתפרסם בעיתון הערבי “טלגרף" בביירות, ב–6 בספטמבר, 
ההתנגדות  ממדיניות  ישירה  תוצאה  היא  האלה  הפליטים  “בעיית  אמר:  הוא 
לחלוקה ולהקמת המדינה היהודית. מדיניות זו ננקטה פה אחד על ידי הממשלות 

הערביות, והן החייבות לשאת באחריות לפתרון בעיית הפליטים".
אילו שלטה רוח שפויה יותר בקרב חוגים מסוימים של ערביי ארץ–ישראל ובין 
ממשלות הֶחבר הערבי, אילו קיבלו ערביי ארץ–ישראל את החלוקה, הקימו את 
מדינתם ונתנו יד למדינה היהודית בהפעלת האחדות הכלכלית - מה מאוד שונה 
הייתה התמונה עכשיו! לא היה עולה על דעת המדינה היהודית לחרוג מגבולותיה 
הקבועים. היא לא הייתה מנסה מעולם להקטין את המיעוט הערבי הגדול השוכן 
בתוכה, כי מאות אלפי הערבים התובעים עכשיו, כפליטים, צדקה בינלאומית, 
היו יושבים בבתיהם בשלווה וברווחה, השלום היה שורר בארץ ובאוירה של שלום 

היו מתיישבים כל הקשיים אשר אין להתעלם מהם.

המפלגה  מראשי  ירושלים.  יליד  יווני–אורתודוקסי.  פלשתיני  משפטן  אל–ע'ּורי.  אמיל   17
החוסיינית. נציג הוועד הערבי העליון באו"ם 1947.
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ועצמאית, שתהא קרובה ככל האפשר למשמעותה של החלטת נובמבר. אילו הוקמה 
מדינה כזאת, ואילו הצהירה על נכונותה להיכנס בברית הדוקה עם ישראל, כלכלית 

ואחרת, כי אז הייתה ישראל מוכנה לשאת ולתת עמה על התאמות גבול הדדיות.
אבל המתווך מציע בדין וחשבון שלו לצרף את האזור הערבי הזה לממלכת 
היחס  אזי  וחשבון,  בדין  המוצע  המרחבי  ההסדר  יוגשם  אומנם  אם  עבר–הירדן. 
בין שטח ישראל לבין שטח שכנתה הערבית יהיה אחד לעשרים - חלוקה משונה 
ויוצאת דופן לחלוטין של השטח הכלול בתחומי ארץ–ישראל ההיסטורית. הגורם 
הקובע לגבי שטח המדינה הערבית הפלשתינאית, כפי שהוגדר הדבר בהחלטת 
כ"ט בנובמבר, היה הדאגה לכושר קיומה. אלה הממליצים עכשיו על מיזוג החלק 
הערבי של ארץ–ישראל עם עבר–הירדן, משנים את כל הבסיס של חלוקת המרחב 

ומוסיפים תוקף לתביעתה של ישראל להרחבת שטחה.
בשאלת השטח קשורה קשר הדוק שאלת האוכלוסייה. אין להכחיש בשום פנים 
גם את ממדיה הגדולים, גם את חומרתה היתרה, של בעיית הפליטים הערבים. 
חובה לעשות כל דבר אפשרי כדי להקל על סיבלם של אלה ללא דיחוי. אולם 
לגבי החזרתם למקומותיהם ויישובם מחדש בקביעות, הרי כל ניסיון לעקור את 
הבעיה ממשבצתה ולטפל בה בנפרד, יהיה ניסיון שווא אשר יחטיא את מטרתו. 
מובן מאליו, כי יש לבעיה זו צד אנושי מעיק, אך במהותה זוהי בעיה מדינית 
ואין היא ניתנת לפתרון תוך התעלמות מהמציאות המדינית המקיפה אותה. אין 
לך דבר העלול לשבש את הסוגייה הזאת שיבוש חבלני יותר מאותה הומניטריות 

שטחית, הגורסת את סילוק סימניו החיצוניים של החולי כריפוי המחלה גופה.
ליציאת  גרם  מה  האחריות.  שאלת  היא  כאן  להציג  שיש  הראשונה  השאלה 

המונים זו?
על  זאבים  כעדת  היהודים  עטים  כיצד  תמונה  פה  ציירו  הערבים  הנציגים 
ערבים תמימים וחסרי מגן וכיצד נזעקות המדינות הערביות ופורצות לתוך הארץ 
בכל הבהילות כדי להציל את אחיהן הנרדפים. סיפור זה הוא מעשה בדים. פארס 
ביי אל–ח'ורי טועה טעות גמורה אם הוא סבור, כי הוא יכול לספר מעשיות כאלו 
ולא להיכשל. אניח לג’מאל ביי אל–חוסייני להשיב דבר לנציגה הדגול של סוריה. 
“מעולם לא העלמנו את העובדה, כי אנו פתחנו במלחמה זו", אמר ג’מאל ביי 

בישיבת מועצת הביטחון ב–23 באפריל, 1948.
מנוסות הערבים מיהרו לבוא בעקבות ההתפרעויות הראשונות בדצמבר 1947 
ובינואר 1948. הארץ עדיין הייתה תחת המנדט הבריטי. השלטון לא עשה דבר 
הפינוי.  את  בברכה  מקדם  הוא  כי  סימנים  נראו  להיפך,  התהליך.  את  לבלום 
במקרים מסוימים הוא סיפק לו הקלות. כלום לא היה קיים אז לוח זמנים, שקבע 
תאריך מקורב לגמר חלוקתה של ארץ–ישראל בין המדינות הערביות השכנות? 
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ובלתי  פעילה  איבה  של  רקע  על  היום  המוגשת  מההצעה  לגמרי  שונה  עניין 
פוסקת. הממשלות הערביות הביאו לעולם את האסון הזה על ידי הטירוף הפרוע 
וקוצר הראות הנפשע שלהן. הן עושות עצמן עכשיו אחראיות להמשך המצוקה - 
ראשית, בהתעקשן להחזיק את צבאותיהן בגבולות ישראל, ניצבים הכן לפתוח 
בהתקפה. שנית, בסרבן להסב אל שולחן אחד עם ישראל לשם משא ומתן על 
שלום. שלישית, בהימנען מניסיון כלשהו ליישב את הפליטים בארצותיהן, אשר 
אחדות מהן משוועות ממש לכוח אדם. ולבסוף, בנסותן לגולל על שכם הארגון 
במישרים  מוטלת  שתהא  הדין  מן  אשר  המעמסה,  כובד  מלוא  את  הבינלאומי 

ובעיקר עליהן.
ההפוגה הנוכחית, שנקבעה לזמן בלתי מוגבל, ואשר תנאיה ניתנו לפירושי 
סלף כה רבים, הריהי אחראית גם להמשכת מצוקה אחרת, אשר עלי להסב את 

תשומת לבה הדחופה של הוועדה.
כלואים  הם  יהודים.  פליטים  אלף  אחד–עשר  עצורים  עדיין  קפריסין  באי 
משפטית.  סמכות  שמץ  ללא  השנייה,  השנה  זו  מהם  רבים  תיל,  גדרי  מאחורי 
כניסתם  והנה,  אכזרי.  בדיכוי  נתקלים  לחופשי  לצאת  הנואשים  ניסיונותיהם 
לארץ–ישראל חוקית היא בהחלט לפי תנאי החלטת ההפוגה של מועצת הביטחון. 
אין היא אסורה אפילו במסגרת הפירוש המחמיר שלא כדין, אשר נתן להחלטה 
זו המתווך. קורבנות אלה של רדיפות הנאצים, אסירים קודמים אלה של מחנות 
הריכוז וההשמדה, אשר בדרך נס ניצלו ממוות - עד מתי יוסיפו להיות נמקים 
במאסר בלתי חוקי, נדחפים במרוצת הזמן להתקפות של היסטריה המונית, ככל 

שסיכוי שחרורם ושיקומם הולך ונדחה ללא גבול?
אדוני היושב ראש, כפי שצויין בדין וחשבון של המתווך, ביקשה ממשלתי 
ממנו ב–6 באוגוסט להעביר לממשלות הערביות את הצעתנו להיכנס למשא ומתן 
של שלום. הצעה זו נשארה ללא תגובה. אף על פי כן, הנני חוזר עליה במקום 
הזה ובזמן הזה. אנו נכונים תמיד לשאת ולתת - ממש כשם שאנו מוכנים לשאת 
בכל עומס ותלאה של מלחמה נמשכת והולכת, אם תיָּכפה עלינו. האומנם נבצר 
עדיין להגיע לידי הכרה, כי ישראל קמה על מנת להתקיים וכי היא כבר מהווה 

חלק בלתי נפרד, ובשום פנים לא מבוטל, של המזרח התיכון?
גזירה היא, שבמוקדם או במאוחר יהיה הכרח לקבלה ולהכיר בה רישמית, 
ולכן מוטב לעשות זאת במוקדם ולא במאוחר. כלום כה מצומצם הוא מרחבו של 
המזרח התיכון, או האומנם הוא מיושב בצפיפות כזו, שתקומת ישראל בתוכו, 
ערביים,  לעד שטחים  מוקפת  ואפילו כשהיא  כך,  כל  צנועים  ואפילו בממדים 

מוכרחה ליצור קושי כה חמור עד שאי–אפשר להתגבר עליו?
האם מופרזת היא התקווה, כי השכל הצלול והדעת המיושבת ישתררו עד מהרה, 
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עתה, שהמאורעות התפתחו בכיוון הפוך לחלוטין מחמת ההתנפלויות הערביות 
בתוך הארץ והתוקפנות הערבית מבחוץ, עתה, שהבסת התוקפנות עלתה ליהודים 
הפליטים  להמוני  יתואר  לא  סבל  וגרמה  ובממון  אדם  בחיי  כבדות  באבדות 
הערבים - מתעוררת השאלה אם בכלל ייתכן להחזיר את גלגל ההיסטוריה, ואם 
כן - איך ומתי? עכשיו אין זו עוד שאלה פשוטה של זכויות אישיות, כפי שמניח 
במועד  לשוב  הערביים  הפליטים  של  “זכותם  כי  דורש  כשהוא  המתווך  כנראה 
הקרוב ביותר ככל האפשר לבתיהם בשטח הכפוף לשלטון היהודים - תאושר על 
ידי האומות המאוחדות". הבעיה נוגעת בגורלם של עמים וארצות. אין להעלות 
על הדעת, כי ישראל תסכים להחזיר את הפליטים האלה כל עוד נמשכת המלחמה. 
היכן הערובה, כי הצטברותם מחדש של המוני ערבים על אדמת ישראל - בעוד 
כדי  תנוצל  לא   - מבחוץ  עליה  מאיימים  הערביות  המדינות  של  הצבא  כוחות 
לפוצץ את המדינה היהודית מבפנים? כלום אין פארס ביי אל–ח'ורי, בעוד עיניו 
זולגות דמעות על מרי גורלם של הפליטים, שופך בפיו אש וגופרית על המדינה 
היהודית? ומי יקבל על עצמו את המשימה להקליט מחדש את ההמונים האלה 
הנטל  תחת  נאנקת  ישראל  כשמדינת  ההרוסה,  כלכלתם  חורבות  בין  בישראל, 
העצום של הוצאות המלחמה - המלחמה שגרמו לה אותם התוקפנים עצמם, אשר 

קולר הטרגדיה של הפליטים תלוי בצווארם?
ממשלת ישראל נאלצת אפוא לעמוד בסירובה להחזיר את הפליטים הערבים 
במצב המלחמה הקיים. היא מוכנה לדון בשאלה זו בוועידת השלום עם המדינות 
האוסרות עכשיו מלחמה על ישראל - במסגרת הכללית של בעיות השלום אשר 
תכלול גם תשלום פיצויים על הַשמות שעשתה המלחמה. עם זה היא סבורה, כי 
יש להקדיש מעתה מחשבה רצינית מאוד לאפשרויות יישובם מחדש של הערבים 

אשר נסו מארץ–ישראל - בארצות השכנות.
מהן,  והפורענויות שנשתלשלו  בעטיין של מלחמות  המונים, שבאו  נדידות 
זמננו.  ימי  בדברי  נפרץ  חיזיון  הן  חדשות,  מדינות  הקמת  ידי  על  שנגרמו  או 
מלחמת  אחרי  ונתרחשו  חזרו  הן  הראשונה.  העולם  מלחמת  בעקבות  אירעו  הן 
העולם השנייה. בשום מקום לא חזר הנחשול כלעומת שבא להשיב את הדברים 
לידי  אדם  בני  הביאו  היציאה,  את  שחוללו  עצמם,  הגורמים  אותם  לקדמותם. 
תהייה אם העברת קבע של האוכלוסייה אינה פתרון עדיף מהחזרת המצב ליושנו. 
ככל שיקדים הטיפול בפתרונות יסודיים כאלה של בעיית פליטי ארץ–ישראל, כן 

ייטב לכל הנוגעים בדבר.
ממשלת ישראל מסכימה לראות את השאלה כתלויה ועומדת. עמדתה הסופית 
לבין  ישראל  בין  דבר,  של  בסופו  שישתררו,  היחסים  של  טיבם  לאור  תיקבע 
שכנותיה. החזרת הפליטים, ולו רק חלקם, באוירה של שלום כללי ויציב, היא 
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משא ומתן כופה על הערבים הכרה במדינה

הישיבה נפתחה בדברי חבר המשלחת אבא אבן, שדיווח כי ביום הקודם התקבלה 
 ,4.11.1948 מ–  בפועל  המתווך  של  קודמת  טיוטה  על  מבוססת  החלטה,  במועבי"ט 
הקוראת לשני הצדדים לשאת ולתת מיד כדי לכונן שביתת נשק, אם ישירות ואם 

באמצעות המתווך בפועל.

מ. שרתוק:  אין אנו שואפים לשביתת נשק כי אם לסילוק הצבאות הפולשים. 
בתוך חיפושי המוצא מהפוגה בלתי־מוגבלת כפויה עלינו, שאנו מוכרחים להפר 
אותה, כדאי להגיע למצב קצת שונה. אולי לא יצא מזה כלום, וגם אז זה לטובתנו, 
כי אז הערבים הם הממרים. אם יצא מזה משהו, גם אז זה לטובתנו כי יתקיים משא 
ומתן. בין כה ובין כה החלטה זו טובה לנו. משום כך הם מתקשים כל כך, כי משא 

ומתן עימנו ממילא כופה עליהם הכרה במדינה.
מעלה שנייה — חיסול ההפוגה. אמנם קוץ יש באותה ַאְליה, והוא אי־ביטול 
החלטת 2,4.11 ואף־על־פי־כן יש בעצם העובדה של קבלת החלטה חדשה משום 

טשטוש ההחלטה ההיא.
את  הבינו  אומנם  הם  באנץ'.  בהצעת  שנאחזו  בזה  נוקשות  הראו  הרוסים 
דברינו, כי אין אנו יכולים להסכים לאזורים מפורזים, אלא מאחר שכבר הוצא 
זיכרם מההצעה הקנדית, שוב לא היה להם צורך להיאבק עמה. בהמשך שיחותינו 

עם הרוסים צריך להבהיר את החיוב היחסי שבכאן.
בדבר החלטת 4.11 נשאר המצב חמור. איני מעלה על הדעת שנגיע לסנקציות, 
אך גם כך אסור לנו ללכת בדרך של סכסוך גלוי עם האו"ם, הן לגבי יחסינו עם 
או"ם והן לגבי המצב העולמי. אני רוצה למנוע מעצמנו את הצורך להצטדק בפני 

העולם, כי לא אנו שערערנו את האו"ם.
עצתי לממשלה שתיתן תשובה לא בסיטונות כי אם פירוט ענייני: לנקודה זו 
וזו — נסכים, לנקודה זו — נסכים בתנאי, לנקודה ההיא — מסיבות אלה ואלה 

לא נוכל להסכים.
לדוגמה, יש שם פיסקה על רצועת החוף, בה פינו המצרים חלק הגון ובאנץ' 
רוצה להחזירם מבית חנון לדיר סּוֵניד, כשאנו שומרים את יד מרדכי. דבר זה נוכל 
לעשות ובזה נוכיח כי אנו מוכנים לעשות מאמץ כן על מנת להיענות למועצת 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 153.  1
בהחלטה זו הוסיפה ארה"ב סעיף הקורא להטלת סנקציות על מפירי ההפוגה.  2
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וכי האיבה העיוורת, הפחד הבלתי מושכל, והסכסכנות חסרת התכלית ייסוגו אחור? 
דברי הימים מלאים דוגמאות של אומות שכנות, שלאחר מלחמות נקם הרסניות 

ומרובות דמים התפייסו זו עם זו, ִישבו את סכסוכיהן וחיו מאז בשלום.
אחריות ראשונית מוטלת כאן על האומות המאוחדות - על ארגון האומות 
המאוחדות לדרוש מהתוקפנים לשים קץ למלחמה ולשאת ולתת על שלום. על 
ארגון האומות המאוחדות להושיט את עזרתו המוסמכת לצדדים הנוגעים בדבר 
חייבת לשמש  ידי המתווך,  ועדת הפיוס, שהוצעה על  הזאת.  להשגת המטרה 
כוועדה לשירות טוב, שתפקידה להביא את הצדדים לידי פגישה זה עם זה לשם 
משא ומתן ישיר על שלום. אין להטיל על הוועדה הזאת את המשימה להשגיח 

כיצד ממלאות הממשלות הנוגעות בדבר את תפקידיהן המינהליים הסדירים.
אבל בטרם ייגש או"ם למינוי ועדת הפיוס, יש צעד אשר הוא יכול וחייב לנקוט 
ישראל לתוכו. המאורעות שהתחוללו  הוא לקבל את  והשלום, הלא  למען הצדק 
של  בעיקרו  אבל,  מראש.  להם  שהותווה  מהמסלול  בחינות  מכמה  סטו  בישראל 
דבר, מהווה ישראל את התגשמות רצונה של העצרת. מדינה יהודית הייתה חייבת 
לקום עד לאחד באוקטובר ]1948[. הנה היא קיימת עתה. החלטת אשתקד חזתה 
את קבלתה בעצרת הזאת כחברה לאו"ם. חמש מהמדינות האוסרות עכשיו עלינו 
מלחמה יושבות פה כחברות. הן ממשיכות כאן בתוקפנותן על ידי מלחמת שפתיים 
במלוא משקל הסמכות אשר החברות באו"ם משווה להן. הן יצביעו על כל השאלות 

הנוגעות לעתידנו במישרים ובאופן החיוני ביותר. רק קולנו לא יימנה.
אנו מעריכים את דבר היותנו פה בתוקף הסמכות המיוחדת שהוקנתה לנו.18 
הוועדה הזאת כנציגי מדינת ישראל לא נתקלה  שמחנו כי השתתפותנו בדיוני 

הפעם בשום התנגדות, אבל מגיע לנו שוויון של מעמד.
אנו קוראים לכל המדינות החברות במועצת הביטחון לסמוך ידיהן על בקשתנו 
להתקבל לאו"ם, לכשתוגש. אנו קוראים לכל המדינות החברות בעצרת לאשר 
אותה. ישראל המתינה זמן רב ובאורך רוח למקום המיועד לה במשפחת האומות. 

אנו מאמינים כי שעתנו הגיעה.19

אופי  נטול  כאירגון  ולא  כמדינה  המדינית  הוועדה  בדיוני  להשתתף  ישראל  הוזמנה  הפעם   18
האומות,  בשער  בספרו  מ"ש  )הערת  הקודמות  בפעמים  כמו  היהודית(  )הסוכנות   ממלכתי 

עמ' 333(.
ישראל התקבלה כחברה באו"ם ב–11.5.1949.  19
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החלוקה. אחריו נאום קצר של עאדל ארסלאן5 ואחר־כך נאום של ח'שבה פשה.6 
הערבים תקפו בעיקר את אנגליה. ח'שבה תקף בעיקר את העלייה. מכלל דבריו 
אפשר ללמוד כי אם נוכל להשתוות בשאלת העלייה, שבעיניו היא מסכנת את 
כל המזרח התיכון, הרי נוכל להשתוות גם בשאר עניינים. ח'שבה לא גמר וימשיך 

בישיבה הבאה.

עאֶדל ארסלאן )1954-1882(. פוליטיקאי סורי. היה ציר בית הנבחרים העותמאני. ממייסדי   5
מפלגת "איסתיקלאל" הפאן–ערבית. בשנות המנדט הצרפתי גלה מסוריה ושהה שנים רבות 

באירופה, עבר–הירדן וא"י. בשלב זה חבר משלחת סוריה לעצרת הכללית.
שר החוץ של מצרים. ראש משלחת מצרים לעצרת או"ם.  6

עצרת	או"ם,	פריס	<	17.11.1948

הביטחון, ואם יש דברים שאי־אפשר לנו למלא אחריהם, הרי לא בנו האשמה אלא 
זהו פגם אורגני בהחלטה. אגב, קטע זה אינו נמצא במדינה היהודית ועוד אנו 
שומרים בידינו חלק הגון מהמדינה הערבית. יתר על כן, לא כבשנו שטח זה אלא 

המצרים ברחו משם ואנו נכנסנו כדי למנוע ריקנות.
כן ישנו עניין הכיס של פלוג׳ה. כאן עלינו להוציא מתוק ממר. כיס זה מרתק 
כוחות רבים שלנו, ואם לא נוכל להביאו לידי כניעה עד למועד — אז נהיה גידלי 
לב ומוכנים לתת להם לצאת. יהא זה בעינינו כאילו הינסנום בקרב מבלי לקחת 

כל שבויים.
אומרים שאותם הצבאות שהובאו אחרי ה־14.10 צריכים לצאת מהנגב — כאן 
הגנה  כוחות  רק  לא  במקום,  צבא  לנו  היה  ה־14.10  לפני  גם  כי  להסביר  צריך 
מקומיים כי אם צבא נייד, שהגן על השטח כולו. את הכוחות העודפים שהובאו שמה 

לצורכי המערכה כבר הוצאנו, אך אלה שהיו שם קודם לכן יישארו בנגב.
הערבית  המדינה  בשטח  התנגשות  של  ברורה  נקודה  ישנה  זאת,  לעומת 
פירושו  משם  לסגת  שבע.  באר  ְדֵווימה,  ג׳יברין,  בית   — קרבות  תוך  שכבשנו 
והן שלנו  להשאיר חלל ריק. או"ם אינו צבא. תבואנה כנופיות הן של ערבים 
ויאמרו כי אנו אחראים. באותה נשימה נאמר, כי הלא אנו מוכנים למשא ומתן 

ותוך משא ומתן נטפל גם בשאלת קווי הגבולות.
זו העמדה שאני מציע לממשלה לנקוט.

לאחר דיון קצר הוסיף מ"ש:

מ. שרתוק:  בוועדה המדינית3 היה תחילה ויכוח ארוך ומייגע איך להזמין את 
"הוועד הערב העליון", ולבסוף הוחלט להזמינם כפי שהם, ללא נקיטת עמדה לגבי 
הכרזתם, כי הם מייצגים ממשלה כלשהי. אחר כך, אחרי שכבר נתן לי היושב 
ניסו הערבים לעשות לי אובסטרוקציה.  ]אנרי ספאק[ את רשות הדיבור,  ראש 
ספאק נתן להם לדבר ולבסוף אמר כי אם אין הם )הערבים( מתנגדים, ימשיך 
וייתן לי את רשות הדיבור, ולכן פתחתי בצרפתית בהערה שאני מדבר לפי הזמנת 

היושב־ראש ולא ברשותן של אי אילו מדינות.
נאום  נאם שעה,  בישיבה השנייה פתחו הערבים בהתקפה: אחמד שוקיירי4 
את  שאישר  על  ברנדוט  על  חזיתית  התקפה  היתה  זו  רמה.  ובעל  למדי  יעיל 

הוועדה המדינית )הוועדה הראשונה של העצרת הכללית(, שהתכנסה ב–17-15 בנובמבר.  3
התעמולה  משרד  ראש  עו"ד.   .)1980-1908( פלסטיני  ערבי  מנהיג  שוקיירי.  אחמד   4
 .1948-1946 העליון"  הערבי  "הוועד  חבר  בי-ם.  ואח"כ  ב–1945  בארה"ב  הערבי–פלסטיני 

חבר המשלחת הסורית באו"ם 1950-1949. לימים ממייסדי אש"ף והיו"ר הראשון שלו.
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הבוקר התקיימה שיחה עם פירסון, גם היא לפי הזמנתו, שהשתתפו בה אבן, 
קומיי ואני. פירסון פתח באומרו כי הוא יודע שיש בכוחנו לכבוש את כל ארץ־
ישראל המערבית, אך הוא מפקפק אם מעשה כזה יהיה לטובתנו. אמר שחלקו עם 
אלה אשר לפני שנה הצביעו בעד החלטת כ"ט בנובמבר ואינו מצטער על כך. את 
נביחות הערבים אינו מקבל כאמת, אך אין הוא חושב שאם ננהג ביד חזקה עד 

הסוף, תהא תפארתנו על הדרך ההיא.
עניתי לו, שאני מאשר כי יש בכוחנו לכבוש את ארץ־ישראל המערבית כולה, 
בחירתנו  מתוך  הדבר  את  נעשה  אם  נבון  מעשה  זה  יהא  שלא  מאשר  אני  כן 
החופשית, אך איני רואה מן הנמנע כי דרך כזאת תיכפה עלינו על ידי המסיבות. 
אם לא יהא שלום, ההפוגה תתחסל והמלחמה תימשך. ייתכן וניאלץ לעשות זאת. 
יש לפנינו שתי אפשרויות: או משא ומתן עם הערבים לשלום או פתרון על־ידי 
או"ם. בעד שלום אנו מוכנים לשלם מחיר מסוים, אבל אם אין הערבים מוכנים 
למשא ומתן של שלום — וסירובם לשאת ולתת עתה בשאלת שביתת הנשק מעיד 
אין לצפות מאיתנו  אז  ואנו תלויים בפתרון של או"ם, הרי  כי הדבר רחוק — 

שנוותר אף כקוצו של יוד.
פירסון אינו תומך בעמדה האנגלית ביחס לנגב, אך הוא מבקש פשרה בין 
עמדתם לזו שלנו. על כך עניתי לו שעם הערבים אין לנו צורך בפשרה. הטוענים 
הערבים בנגב, מצרים ועבר־הירדן, שניהם אינם מבקשים אלא אותו חלק שהוקצה 
לערבים בהחלטת כ"ט בנובמבר. אין הם מבקשים כלל את הנגב הישראלי ואין 
לנו עימהם כל התנגשות בדבר הנגב. ואילו ויתור על משהו לטובת האנגלים אינו 

עשוי לתת לנו שלום.
אצלו סוכמו שלוש נקודות ביחס למושב הזה: אל"ף, שלא פה צריך להחליט 
 "good offices" ועדת  לשמש  צריכה  הפישור  שוועדת  בי"ת,  הגבולות.  על 
]שירות תיווך[. גימ"ל, שיש לקבלנו לאו"ם על מנת לתת לנו מעמד שווה עם 

הערבים בפני הוועדה.
גם פרייזר וגם פירסון התנצלו על שממשלותיהם עדיין לא הכירו בנו. פרייזר 
להימנע  רצה  בממשלה  שהרוב  אלא  בנו,  ההכרה  בעד  היה  שהוא  הודה  אפילו 

מהתנגשות באנגליה.
אמש אצל פארודי נפגשתי עם מאליק. הסברתי לו את הקו שלנו במועצת 
הביטחון והסברתי לו את השיקול שלנו שלא לשחק לידי אנגליה. קיום צבא סדיר 

שלנו בנגב לפני ה־14.10 היה חידוש בשבילו.
כן ניגש אלי שם בחור בשם מוריי4 ממשרד נשיא המועצה, שהראה בקיאות 

רבה בעניינינו. ציין וחזר והדגיש שלמעשה אין אנו נמצאים בדרום הנגב.

לא זוהה.  4
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בעד שלום אנו מוכנים לשלם מחיר

מ. שרתוק:  אפתח בדוח על שיחות עם באי כוח שני דומיניונים, אשר התקיימו 
שתיהן ביוזמתם הם.

ראש ממשלת ניו־זילנד, פיטר פרייזר, ביקש לעשות הכרה איתי, הביע את 
רצונו בשיחה של ממש. בשיחה השתתף גם סגנו, וילסון. הוא התחיל בביקורת 
שני  בו  שהיו  אך  בכישרון,  שחובר  אמר  המדינית.2  הוועדה  בפני  שלי  הנאום 
פגמים: האחד — ההתקפות על אנגליה, שהיו לדעתו מיותרות, והשני — הנימה 
עמדתנו  את  לדעת  רצה  מחזיקים".  ואנו  כבשנו  "אנו  שבאמירת  המתרברבת 
בשאלת הנגב, הגליל וירושלים. לא עמד על שאלת הפליטים. לא — כך נראה 
לי — משום אדישות אלא משום שלא עמד על טיבה של הבעיה. הוא דיבר כידיד 
בארץ־ הבריטית  המדיניות  את  רבה  בביקורתיות  ראה  בעניין.  כמאמין  גמור, 
ישראל בשנים האחרונות ומתנגד לתוכנית ברנדוט. הביע זלזול גמור בערבים 
ואמר שאם כי היה בטוח בניצחוננו ובמפלתם, בכל זאת נדהם מגודל הניצחון 

וכובד מפלתם.
לשם קירוב הלבבות הצדקתי את ביקורתו. הערתי, שאני רק רוצה כי הוא ידע 
שבהשוואה למצב לאמיתו הרי דברי הביקורת שלי על אנגליה הינם מתונים ביותר, 
וביחס לרגשות שולחי הרי הם כמעט קיצוניים במתינותם. כלפי ה"התרברבות" 
אמרתי לו, כי דרישותינו אינן מתבססות על עובדת הכיבוש אלא על נימוקים 

שהיו לנו מאז ושקיבלו חיזוק לאור הניסיון.
התעקש  ירושלים  בדבר  אך  יפה,  הבינו  והוא  הנגב  עניין  את  לו  הסברתי 
למרות כל מה שהיה. הוא רואה שמתקשים לסטות סטייה רחבה כל כך מהחלטת 
כ"ט בנובמבר. לאחר שיחה ממושכת בעניין זה, סיפרתי לו סוף סוף על ההצעה 
האמריקנית3 והוא נאחז בה בהתלהבות, בפרט לאחר שהדגשתי לו כי אנו נעמוד 

על כך שיהיה מושל נוצרי לעיר העתיקה.
דיברנו על הצורך במשא ומתן ישיר עם הערבים ואמרתי לו כי למען השלום 
נוכל אולי לשנות משהו בגבולות. הדגשתי כמה חסר יסוד הוא פחדם של הערבים 
מפני התפשטות שלנו, כי דבר זה הוא בניגוד גמור למגמה הציונית של ריכוז 

וכיוצא באלה. השיחה נסבה על דמוקרטיה ביישוב, בקיבוץ וכולי.

מתוך תלחמ"י 2, מס' 165.  1
ר' שם, מס' 70.  2

על ההצעה האמרקאית בדבר נאמנות כפולה בירושלים ר' עמ' 531, הע' 8.  3
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שבחי דאלס

מ. שרתוק:  היתה לי שיחה ממושכת עם דאלס. הבענו ביקורת קשה על הקו 
להצעה  בתיקונים  ומסתפק  לאנגלים  להחלטה  היוזמה  את  המפקיר  האמריקני, 

אנגלית זו.2
דאלס פתח ב"אני מאמין", שנתן מעין סיכום של הדעה הפוליטית האמריקנית. 
מדינת ישראל הוכיחה יכולת של ארגון, משמעת וקורבן, אשר עלו לאין שיעור 
על כל מה שתיארו לעצמם קודם לכן. לעומת זאת היה הכישלון הערבי חמור הרבה 
יותר מששיערו. שתי העובדות הללו הינן גורמים בעלי חשיבות שאינה נופלת מזו 
של תוכנית ברנדוט. אין לו כל ספק שמדינת ישראל תפרח ותשגשג ותספק את 
השאיפות המוצדקות של העם העברי. הוא מאמין שתוך עשר שנים ישרור במזרח 
התיכון שלום ויציבות, ושהודות למדינת ישראל יחיו האנשים במזרח התיכון חיים 
טובים יותר. כדי להגיע לשלום הכרחי שיתוף אנגלי. שלום בין אנגליה לאמריקה 
הינו תנאי מוקדם לשלום בין ישראל לערב. הוא משוכנע שביסודו של דבר אנו 
מסכימים בדבר המטרה ונחלקים רק ביחס לאמצעים ולתכסיסים. לדעתו, נבון 
יותר להיאחז בהצעה הבריטית ולשמור על מסגרתה תוך סיגול התוכן, הכנסת 
נקודות רצויות והשמטת אלה שאינן רצויות. תהליך הלחץ שלהם על האנגלים לא 

נגמר עדיין ויש בו קושי נוסף בגלל דעת הקהל.
השבתי לו, כי שמענו בסיפוק עמוק את דבריו. יותר עוד מהשבחים אשר חלק 
למדינת ישראל שמחנו לשמוע על אמונתו בשלום ושגשוג, שזהו החזון הנראה 
לנו מבעד למסך העשן של שדות הקרב. אך יש דברים אחרים הממלאים אותנו 
זו לנו  ורצוננו להישאר נאמנים להורתנו. אין  דאגה. אנו היננו ילד של או"ם 
רק חובה מוסרית כי אם גם שיקול מדיני. בעולם המסוכסך הזה הדרך היחידה 
קמים   - דאלס   - הוא  נוהג  בה  בדרך  אולם  האו"ם.  לאור  הליכה  היא  עבורנו 
נגדנו סכסוכים חמורים, אשר לא נוכל להימנע מהם עם כל רצוננו לעשות זאת. 
אשר לאנגליה, הודיתי כי כל עוד לא תהיה היא אדישה למזרח התיכון וחסרת 
אינטרסים בו, הרי תהווה שם גורם. משום כך אנו מעוניינים שתהא גורם בונה 

ולא מכשול.

מתוך תלחמ"י 2, מס' 186.  1
דוח  לגבי  החלטה  נוסח  על  העצרת  של  הראשונה  בוועדה  הכללי  בויכוח  ב–18.11.1948,   2
המתווך, הוצעו הצעות שונות. החשובה שבהן היתה הצעת החלטה בריטית שעיקריה קבלת 
מסקנות המתווך במלואן והקמת ועדת פיוס. הוחלט להקים קבוצת עבודה, שתגיש לוועדה 

טבלת השוואה של ההצעה הבריטית והצעות תיקון אחרות.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	19.11.1948

להלן התנהל דיון קצר. אבא אבן מסר על פגישתו בבוקר יום זה עם ג'ון רוס, סגן נציג 
ארה"ב באו"ם, שהתעניין מאוד בנושא המשא ומתן עם הערבים.

מ. שרתוק:  הרגשותי הבלתי־אמצעיות ביחס למשא ומתן עם הערבים הן כי חסרות 
לי כאן הבחנות, הן לגבי האובייקט של המשא ומתן והן לגבי מיהותו של הנושא. אני 
מבחין בין משא ומתן לגמר המלחמה, שבזה אין שאלה מי נושא ונותן — מי שלוחם 
הוא הנושא והרכב הלוחמים קובע את מיהותם - ובין משא ומתן על גבולות, שעל 
כך אני מוכן לשוחח רק עם השכן ורק על הגבול שלו. כאן אין הבחנה, יש משא 

ומתן עם כולם על הכול.
עניין שני, שאלת החלק הערבי של ארץ־ישראל. יש לחשוב כיצד להביא זאת 

לידי ביטוי.
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קבלתנו לאו"ם

ואין  זו באים לתת הסברה כללית  משה שרתוק:  הדברים אשר אומר במסיבה 
בצורה  בה  להשתמש  כמובן  אפשר  לעיתונאים.  החוץ  שר  כהצהרת  לפרסמה 

מתאימה, אלא אם כן אזהיר במיוחד שמשהו אינו לפרסום.
בוועדה  הדיון  אל"ף,  שטחים:  שלושה  על  עתה  משתרעים  שלנו  העניינים 
קבלתנו  בי"ת,  בעצרת.  שתתקבל  בהחלטה  יתבטאו  תוצאותיו  אשר  המדינית, 
לאו"ם, אשר באופן פומבי הוחל בה רק אתמול, אך זה כמה זמן שהיא משמשת 
הנמצאים  מעניינינו  אותם  כל  גימ"ל,  משלחות.  עם  ולשיחות  לדיונים  נושא 
החלטות  של  גורלן  תרדמה.  של  במצב  אלה  כל  כרגע  הביטחון.  מועצת   לפני 
4 ו–16 בנובמבר, והאפשרויות של סיבוכים העלולים לנבוע מכך - כל אלה עתה 

רדומים, אך עלולים בכל רגע להתעורר ולחזור להידון.
אנו  אין  הזאת.  בעצרת  להתקבל  אם  כי  לאו"ם,  להתקבל  רק  לא  כוונתנו 
יכולים לדעת אם נצליח בכך. ישנם היום סיכויים יותר ממשיים מאשר היו לנו 
קודם, אך אין לומר בביטחה. ממשלת ארה"ב הצהירה גם כאן וגם בוושינגטון, 
שתעשה כל אשר ביכולתה לתמוך בבקשתנו. יש גם משלחות אחרות המדברות 
הביטחון  במועצת  גם משלחות  יש  אך  ועוד.  ארגנטינה  ביניהן  ברורים,  דברים 
להיות  האפשרות  כזאת  למשלחת  יש  ממשלותיהן.  של  הקו  עם  שלמות  שאינן 
אפשר,  בנוהל.  שימוש  ידי  על  למעשה  העניין  את  ולהכשיל  להלכה,  נאמנה 
למשל, לסחוב את העניין על ידי מסירתו לוועדה מקבילה של מועצת הביטחון, 
ועל ידי כך יידחה לימים רחוקים מבלי שתהיה בזה מעילה בהוראות האומרות 
לתמוך בנו. עדיין לא ברורה עמדתה של קולומביה. נראה, שעמדתו של הציר 
כאן היא בעד קבלתנו, אך דעת ממשלתו לא ברורה. כן לא ברורות עמדותיהן 
של צרפת וקנדה. אין טעם לטשטש את הצללים שישנם, אך אין גם צורך לדחוס 
אותם יתר על המידה. רבות השמועות שכל מגמתן לרפות את ידינו וידי ידידינו, 
המדברות על מכשולים קשים וכיוצא באלה. לסוג זה שייכת השמועה בדבר ֶוטו 
סיני או בריטי, או גם השמועה על עזיבת מצרים למקרה שנתקבל. ידוע לנו - 
וכאן אבקש שלא לפרסם דבר זה בשמי, או בכל קשר שהוא עם המסיבה הזו - כי 

הציר המצרי קיבל ]מממשלתו[ נזיפה על איומו ביציאה מאו"ם.
הגשנו את בקשתנו מאחר שהגענו לאופטימום של סיכויים. כל עוד ראינו 

לפי ארכיון המדינה, תיקי משרד החוץ. המסיבה התקיימה במשרדי משלחת ישראל לעצרת.   1
נכחו 20 עיתונאים.

משלחת	ישראל	לאו"ם,	פריס	<	25.11.1948

דאלס ביקר קשה את הדרך האנגלית. הם הלכו בתוהו לא דרך, הערכותיהם 
נתבדו בכל מקרה ומקרה. ציינתי כי התעקשותם ראויה היתה למטרות יותר נעלות, 
וכי הדרך להזיזם ממנה אינה על־ידי סיגול העובדות אליהם אלא להיפך. דעת הקהל 
האנגלית אינה עקשנית, להיפך, מקור העקשנות הזאת במשרד החוץ. ציינתי את 

הניגוד בין האינטרסים הכלכליים הבריטים לבין הקו שנוקט משרד החוץ.
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אפשרות לשפר את הסיכויים שלנו לא עשינו זאת. כעת, כשנראה לנו שהישגנו 
את כל הסיכויים האפשריים בלי להגיש את הבקשה, ראינו את הזמן כמתאים 
להגישנו ולא לדחות יותר. למען האמת ההיסטורית יש לציין, שהיינו עושים זאת 
בכל תאריך אחר, אך היות ועמדנו כה קרובים לכ"ט בנובמבר, היה טעם לעשות 
זאת דווקא ביום זה. עוד אתמול אחר הצהריים - גם את זאת אין לפרסם ברבים 
- היתה לי שיחה הן עם נציג קולומביה והן עם מילה לא ברורה לפני אשר הגשנו 
את הבקשה. אנו מניחים, שעצם עובדת ההגשה יש בה כדי ליצור לחץ ולהכריח 
את הממשלות לקבוע את עמדתן. תהיה בוודאי ממשלה אשר תצטרך לקבל על 
עצמה את האחריות להכשילנו על ידי מניעת קולה מאיתנו. אנו מקווים שתהיה 
רגישות לאחריות זו של הכשלה. ברור, שעניין כזה לא יטריד את אלה הנוקשים 

בהתנגדותם לנו, אולם אלה המהססים יביאו בחשבון את זאת.
אלה הם הנתונים הברורים והנעלמים של משוויה זאת, ועתה עלינו לחכות 

לפתרון. אנו מצפים שהדיון יתחיל ביום ה'.
על השטח השלישי, השאלות העומדות בפני מועצת הביטחון, אין לי מה לומר 

אלא אם כן תרצו לשאול שאלות.
אשר לשטח הראשון, הדיון בוועדה הפוליטית - היום חל שינוי על ידי הופעת 
אנו מתפעלים  אין  הראשי.  האמריקאי  התיקון  את  המקבל  החדש,2  הבריטי  הנוסח 
מכך. מלכתחילה לא ראינו בעין יפה את דרך הממשלה האמריקאית להתאמץ ולהשיג 
הזדהות עם הבריטים. בשלב הראשון לא הוכתר מאמצם זה בהצלחה. האמריקאים 
היו  לא  הבריטים  הצדדים.  על  וכפייתו  ברנדוט  דוח  את  המקבל  הסעיף  את  מחקו 
נכונים אז לוותר על הסעיף הזה ונשאר ביניהם פרץ. באותו זמן נתרכזה תשומת לב 
רבה סביב ההצעה האוסטרלית ]המתונה[. לסלאבים היה אומנם נוסח משלהם, אך היה 
מקום לשער שיצטרפו במידת–מה להצעה זאת. אז אמרנו, שעם ריכוז כוחות כזה, 

ובהיעדר הסכם בין הבריטים לאמריקאים, תעמוד ארה"ב בפני שורה חסרה במקור
אם לסקור אחורנית לימים שבווין ומרשל סמכו את ידיהם על תוכנית ברנדוט 
כמות שהיא, הרי נראה שעברנו דרך רבה עד להצעה הבריטית הנוכחית, כאשר 
הבריטים מוותרים על הגשמת תוכנית ברנדוט בכל הדרכים. מאידך, עוד הדרך רבה 
ויש עוד הרבה לתקן. עדיין נשארת ההסתמכות על דוח ברנדוט כקו מנחה לוועדה. 
סעיף 4 מעמיד בדרגה שווה את דוח ברנדוט עם החלטת כ"ט בנובמבר, בציינו כי יש 
יסודות משותפים בשניהם וכי יש להכניס תיקונים מסוימים בהחלטת כ"ט על סמך 

דוח ברנדוט כדי להגיע ליישוב בדרכי שלום. ויש לפסוק זה פנים לכאן ולכאן.

ב–29.11.1948 קיבלה הוועדה הראשונה של העצרת את ההצעת ההחלטה הבריטית על דוח   2
המתווך, שכללה את מרבית התיקונים האמריקאים לרבות השמטת הקטע המאמת את המסקנות 

הספציפיות של המתווך )ר' תלחמ"י 2, עמ' 251(.

לנו  והם  בהם,  נגעו  לא  האמריקאים  מלכתחילה  אשר  סעיפים  כמה  ישנם 
גרועים מאוד. אילו נשאר פרץ בין העמדה הבריטית והעמדה האמריקאית, יכלו 
הללו לחזור לעמדתם המקורית היות והבריטים לא מתפשרים. מכיוון שאין הדבר 
כן, והבריטים ויתרו, קשה יהיה עתה הרבה יותר להזיז משהו. ויתור בריטי זה 

מחייב את האמריקאים במידה רבה.
לגבי סעיף 4 יש מקום לחילוקי דעות בין הפרשנים - אבקש להבחין בין 
שיחות בהן מחוייבים אנו להתריע על סכנה העלולה להתעורר לבין פרסום, שאז 
יש להישמר מלעורר סכנה לטנטית. אפשר לפרש כאן שלפי סעיף זה ניתן לוועדת 

הפישור הסמכות להתוות גבולות.
כל אחד מהסעיפים הבאים אחרי 4 חמור הוא. סעיף 5 מקבל למעשה את ההנחה 
של ברנדוט, כי גורל החלק הערבי יימסר לידי המדינות הערביות. סעיף 6 חוזר 
ומדגיש ללא צורך את התקנות ביחס למקומות הקדושים. סעיף 7 הנוגע לירושלים 
כ"ט  בהחלטת  כבר  הכלול  הבינלאומי  המשטר  את  מחדש  מאשר   - מאוד  חמור 
בנובמבר, קובע פירוז העיר לאלתר, נותן סמכות לוועדה לקבוע סידורים בירושלים 
ומקנה לה סמכויות מינהליות, וכן את הסמכות למנות נציב של או"ם לעיר - כל 
זאת עד לעצרת הבאה. אם מישהו יפריע בעדה מלבצע זאת, מיד הוא מובא לדין 

בפני מועצת הביטחון.
עם סעיף זה עוד יהיה עלינו להיאבק קשה. כן רע לנו גם סעיף 8 הקובע, לא 
פחות ולא יותר מזה, שעד לפתרון הסופי יש לאשר גישה חופשית בלתי מופרעת 
ובאויר לכל תושבי ארץ–ישראל בלי שים לב אם יש  לירושלים בכביש, ברכבת 
מצור או לא, אם יש שביתת נשק או לא - בכל אופן, על משה דיין3 לדאוג לכך 
שכל ערבי יוכל לגשת באופן חופשי לירושלים. בהפרעה הראשונה - מיד מושיבים 

את משה דיין על ספסל הנאשמים.
ברור שדבר זה לא יקום ולא יהיה, אך תפקידנו כאן לראות מראש שלא 
הדין  הוא  תתקבל.  לא  כזאת  שהחלטה  ולדאוג  סכסוך,  לידי  הדברים  יגיעו 
בסעיף 11 בעניין הפליטים. אומנם יש פה נסיגת–מה מהנוסח הבריטי הראשון, 
שאותם  עיקרון  כאן  נקבע  מאוד.  גרוע  זה  האמריקאי  התיקון  עם  גם  אך 
יורשו לעשות  ולחיות בשלום עם שכניהם  לבתיהם  לשוב  החפצים  הפליטים 
זאת בתאריך הקרוב ביותר. זה נאמר ללא כל קשר עם השלום, דהיינו - לאחר 
קבלת ההחלטה, כאילו לא היתה מלחמה בארץ. שוב, גם דבר זה לא יקום כל 
אנו  ואין  בסכסוך  להסתבך  עלולים  אנו  כאן  גם  אך  המלחמה,  נמשכת  עוד 

מעוניינים בכך.

נתמנה   1948 ביולי  וצה"ל.  ה"הגנה"  ממפקדי  ומדינאי.  צבא  איש   )1981-1915( דיין  משה   3
מפקד חטיבת "עציוני" ומחוז ירושלים. לימים רמטכ"ל ח"כ ושר. 

30.11.1948	<	מסיבת	עיתונאים,	פריס



 | 604605 |

מכל הבחינות הללו, הנוסח האוסטרלי הרבה יותר טוב. הוא רחב יותר, גמיש, 
משאיר פתחים ואינו מחייב. הוא מדגיש את חשיבות החלטת כ"ט בנובמבר ונשאר 

פתוח להצעות חדשות בדבר גורל החלק הערבי, הפליטים וירושלים.
לעומת הדברים הגרועים שבהצעה, שיש לראותה עכשיו כאנגלו-אמריקאית, 
יש לציין את שחסר בה לפי נאומו של ג'סאפ:4 ציון קיום ישראל, הצורך לקבלתנו 
לקבלתנו  ביחס  אומנם,  הסכמתה.  בלי  משטחה  לגרוע  אין  כי  ההכרה  לאו"ם, 
לאו"ם אפשר לומר שאם המשלחת האמריקאית תדאג לקבלתנו, אז הריהי פטורה 

מלציין זאת בפירוש בהחלטה בוועדה המדינית.
ההחלטות.  של  השונים  העקרונות  על  עכשיו  מתווכחת  המדינית  הוועדה 
אחרי כן ידונו אם למנות ועדת מישנה לניסוח. לדעתנו, טוב אם תמונה כזאת, 
שכן זה יאפשר צירופים יותר טובים ואף נוכל לפורר במידת מה את הנוסח 
הזה. בדרך כלל יש לזכור, שההחלטה שאנגליה ואמריקה עומדות מאחריה יש 
לה סיכויים טובים, אם כי עוד יש עידוד בעובדה כי לא נשמע עדיין כל קול 

שיתמוך בהצעה זו.
יש להניח, שהנוסח שיקבל רוב בוועדה יקבל רוב גם בעצרת. ההבדל החיוני 

הוא שבוועדה מספיק רוב פשוט בשעה שבעצרת דרוש רוב של שני שליש.

שאלה:  האם אין ההצעות מפליגות רחוק מדי מהחלטת כ"ט בנובמבר?

מ. שרתוק:  איני מניח אף לרגע, שההצעות יתקבלו כמו שהן. יש לזכור שאנו פה 
בכלל מחוץ לעניין וכל אשר נוכל לעשות הוא לדאוג שמה שיתקבל יהיה פחות 
גרוע ממה שהוא. אנו נביע את דעתנו על כל סעיף וסעיף. אין זו שאלה של משא 

ומתן שיש לנו בו חלק. קיימת הצעה כזאת ועלינו להשתדל להמתיקה.

שאלה:  מה בנוגע למשא ומתן עם הערבים, שכה מרבים לדבר בו?

מ. שרתוק:  אני חושב שמה שמפריע למשא ומתן היא העובדה שאנו עומדים על 
סף דיונים באו"ם, והערבים מקווים לקבל מדיונים אלה יותר מאשר במשא ומתן 

ישיר עימנו. אך אין זה מתפקידי להסביר את העמדה המצרית.

שאלה:  באיזה מידה כוללת הגשת בקשתנו לחברות באו"ם התחייבות מצידנו 
על גבולות כ"ט בנובמבר?

פיליפ ג'סאפ. סגן נציג ארה"ב במועבי"ט וסגן ראש משלחת ארה"ב לאו"ם מיוני 1948.  4

מ. שרתוק:  בכלל לא. אנו אומרים שאנו מדינה ומבקשים לקבלנו. השיקולים 
אם לקבלנו או לא אינם נובעים מבעיית הגבולות. על כך ישנה חוות דעת של 

מומחה לחוק מהמשלחת האמריקאית.

העתיד  על  בירושלים5  שהושג  המקומי  ההסכם  ישפיע  מידה  באיזה  שאלה:  
הדיפלומטי?

מ. שרתוק:  אם הושג הסכם בירושלים לא היה זה הודות לאו"ם, אלא הודות 
לרצון שני הצדדים להשיג הסכם. עובדת ההסכם הזה מחזקת את היסוד שיש לנו 
להניח, שאין זה מן הנמנע להגיע לידי הסכם. כמו כן אין זה מקרב את הפיכת 

העיר לבינלאומית.

שאלה:  האין זה מכביד על כך?

יש  אם  עבדאללה.  לפני  העומדת  הברירה  היא  מה  היא  השאלה  שרתוק:   מ. 
בתוקף  יתנגד  בוודאי  בינלאומית,  לירושלים  ערבית  ירושלים  בין  ברירה  לו 
ובין  יהודית  ירושלים  בין  היא  הברירה  כאשר  ואילו  בינלאומית[,  ]לירושלים 

בינלאומית, יהיה בוודאי חסיד נלהב ]של האחרונה[.

שאלה:  התוכל לנסח לשם פרסום את ביקורתך על הנוסח החדש של ההצעה 
הבריטית?

מ. שרתוק:  ניסוח כזה טעון בעצם עיבוד מחושב, וקשה לתיתו על רגל אחת. 
את  שווה  בדרגה  כמעמידה  להתפרש  ניתנת  החדש  בנוסחה  הבריטית  ההצעה 
תוכנית ברנדוט עם החלטת כ"ט בנובמבר, כנותנת סמכות לוועדת הפישור על 
דברים שאינם צריכים להימסר לסמכותה, כמוסרת את גורל החלק הערבי של 
עם  ישראל[  ]של  חמור  לסכסוך  פתח  כפותחת  השכנות,  למדינות  ארץ–ישראל 

או"ם בדבר ירושלים ובדבר הפליטים.

ב–29.11.1948, חתמו משה דיין ומפקד "הלגיון הערבי" בירושלים עבדאללה אל–תל הסכם   5
זה  הסכם  לפי  ירושלים.  בחזית  האש  תיפסק  זה  ממועד  כי  שקבע  מקומי,  נשק  שביתת 
נותר הכפר בית–צפאפה חצוי בין שני הכוחות והכפרים ולג'ה ובתיר הוכרו כשטח הפקר. 
השטחים שנכבשו באזור הרטוב ע"י חטיבת "הראל" נכללו בשטח ישראל ונקבע הסדר לגבי 
השיירות הישראליות למובלעת הר הצופים )מאיר אביזוהר, מוריה בירושלים בתש"ח; יצחק 

לוי )לויצה(, תשעה קבין, עמ' 422( 

30.11.1948	<	מסיבת	עיתונאים,	פריסמסיבת	עיתונאים,	פריס	<	30.11.1948
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אנו  כך  ומשום  תיפסק,  לא  מאווייהם  את  להשיג  הבריטית  החתירה  תוכן.  של 
מתנגדים לכמה סעיפים ]בנוסח ההחלטה על תוכנית ברנדוט[. לדוגמה הזכרתי 

את הנגב, אשר אני בטוח שהבריטים לא ויתרו בנקודה זו בליבם.
על  הסעיף  נגד  כשהטחתי  דבר.  תכפה  לא  שהוועדה  בתשובתו  ציין  הוא 
ירושלים, הנותן לוועדה סמכות ואף הוראה לקבוע סידורים מינהליים, השיב כי 
אומנם הם יכינו משהו גמיש יותר. הדגשתי את חוסר האפשרות ליישב את בעיית 

הפליטים בלי שלום.

בוועדה  ישראל  ידידי  על  להשפיע  שהמליץ  רפאל,  ג.  המשלחת  חבר  לדברי  בתגובה 
להמטיר תיקונים רבים ככל האפשר לנוסח ההחלטה, כדי למתן את ההצעה הבריטית 

ואף להכשילה, אמר מ"ש:

אם  לי  איכפת  ולא  לאו"ם,  בקבלתנו  ייגמר  שהדבר  מעוניין  אני  מ. שרתוק:  
זו תהיה התוצאה היחידה. אם ברגע האחרון לא יראו מוצא וימנו ועדת פישור, 
מילא. אולם צריך להביא בחשבון אפשרות אחרת - שתתקבל החלטה - ואז יש 
לדאוג שתהיה גרועה כמה שאפשר פחות. יש לתקן אותה, אם כי ייתכן שאנו 

מפרכסים בזה בר־מינן.
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הפרסטיז'ה הבריטית עומדת לשטן

מ. שרתוק:  היתה לי שיחה עם דאלס, העושה רושם רציני וישר. הוא איש עצמאי 
אשר לא עשה את דרכו לכאן דרך מחלקת המדינה. הוא סיפר לי כי הגיעו לידי 
הסכם עם האנגלים. אין הוא מניח את הדעת לגמרי במה שנוגע לניסוח, וייתכן 
שבכמה נקודות יסוד הוא אינו משביע רצון, אבל בסיכום טוב שהגיעו לידי כך. 
עיקרו של דבר, שהאנגלים ויתרו על המעמד המחייב של דוח ברנדוט. אומנם 
נאמר שיש לעיין בו, אך לאחר העיון אפשר גם לדחות וגם להתעלם. הוא לא 
הסתיר, שהבריטים עודדו את ההתנגדות הערבית על מנת לשמור על מעמדם 
בעולם הערבי. הפרסטיז'ה הבריטית הזו עומדת לשטן בדרך הפיתרון. הוא נטל 
על עצמו להוציא שיקול זה מליבם ולדעתו אף הצליח. ברור לו, כי אנו לא נראה 
זאת כהצלחה, כי אנו מלאים חשדות, שהוא אפילו מודה שיש להם הצדקה, כלפי 

אנגליה. לאחר מאמצים דרמטיים בסוף השבוע הגיעו ביום ב׳ לידי הסכם.2
אחר כך דיבר על קבלתנו ]לחברות באו"ם[. אמר שקבלת החלטה בוועדה 
הפוליטית תעזור לקבלתנו ושאל מה המצב ביחס לזה. עניתי לו, שכרגע בטוחים 
שלושה - אמריקה, רוסיה ואוקראינה. מארגנטינה יש הבטחה מפורשת, אך אין 
לנו עדיין ניסיון בהבטחות ארגנטיניות. הקולומביאני טוען שהוא בעד, אך אין 
לו עדיין הוראות מממשלתו. צרפת ובלגיה מפקפקות. כן קנדה - פירסון נוטה 
בעד, אך ממשלתו עוד לא החליטה. על בלגיה נראה לנו שהיא תימנע, אך ספק 
אם תקבל על עצמה את האחריות להכשלתנו על ידי מניעת הקול השביעי מאתנו. 
עליכם ידוע שאתם תצביעו בעד, אבל בקהל יש רושם שאינכם מעוניינים בכך 
שקבלתנו  עימהם,  וגמור  שמנוי  נדע  כי  שברצונו  הדגיש  הוא  יעבור.  שהדבר 

תעּויל ותסתיים במושב הזה.3
הבעתי ספקותי בנאמנות הוויתור הבריטי, שהוא ויתור של צורה בלבד ולא 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 214.  1
הנציג  המתווך.  דוח  לגבי  השונות  ההחלטה  בהצעות  הראשונה  הוועדה  דנה  ב–29.11.1948   2
הבריטי הציג טיוטה חדשה, שכללה את מרבית התיקונים האמריקאים לרבות השמטת הקטע 

המאמץ את מסקנות המתווך. הצעת ההחלטה על תיקוניה התקבלה לבסוף ברוב של 21:25.
ובריה"מ  ארה"ב  ב–2.12.1948.  במועבי"ט  נדונה  באו"ם  כחברה  להתקבל  ישראל  בקשת   3
תמכו בבקשה. נציג סוריה התנגד לה. הנציג הבריטי טען כי הבקשה הוגשה טרם זמנה, שכן 
הוועדה הראשונה של העצרת עדיין דנה בבעיית א"י, וכן שעל ישראל להוכיח שהיא מצייתת 
להחלטות האחרונות של מועבי"ט. נציגי צרפת וקנדה טענו שמוטב להמתין לתוצאות הדיון 
על א"י בוועדה הראשונה. לבסוף הוחלט להעביר את בקשת ישראל לוועדה לקבלת חברים 

חדשים של מועבי"ט )ישראל התקבלה כחברה באו"ם רק ב–11.5.1949(.
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שיעור בציונות למדינאי סובייטי רם מעלה

היתה לי שיחה עם וישינסקי. שלחתי לכם טלגרמה על שיחתי הראשונה.2 בשיחה 
ההיא עם וישינסקי היה נוכח גם מאליק ואיתי היה דוד ליבשיץ. באותה שיחה 
שאלתי את וישינסקי אם נזדמן לו פעם לטפל בעניינים שלנו, והוא ענה כי זוהי 
ווישינסקי גילה הבנה  זו היתה פגישה מניחה את הדעת  לו הפגישה הראשונה. 
בינתיים  "האם אתם מתחזקים  הוא שאל:  ]ההיא[  השיחה  רבה. בשלב אחד של 
באנשים?" אמרתי: "כן". במשך הזמן נתתי דעתי על שאלתו זו וחשבתי, שעם 

איש זה צריך פעם לשוחח באופן יסודי על שאלת העלייה.
זה היה ביום האחרון לפני נסיעתו, כשביקשתי שיחה איתו. בין ישיבה לישיבה 
ניגש אלי וישינסקי ושאל: "אולי נדבר עכשיו?" אמרתי: "אולם לא בעמידה, אבל 
שמא אינך פנוי?" הוא קבע את הפגישה ל־2.30, וב־3.00 היתה צריכה להתחיל 
נמשכה  למעשה,  זו.  לשיחה  בלבד  שעה  חצי  קבע  שהוא  אומרת  זאת  העצרת, 

השיחה הרבה יותר.
בפגישה אמרתי לו, שאני רוצה להשתמש בהזדמנות של היכרותי איתו - הוא 
המדינאי הסובייטי הראשון מדרגה זו שיש לנו הזדמנות לשוחח איתו - כדי לדבר 
על שאלות החורגות ממסגרת השאלות העומדות על הפרק באו"ם: לעצם קיומה 

ועתידה של מדינת ישראל.
כן אמרתי לו, שהוא בעצמו באותה שיחה נתן לי פיתחון פה לעורר שאלה 
זו - כאשר שאל אם אנחנו מתחזקים באנשים - והייתי מבקש הזדמנות לדבר 
איתו בשאלת העלייה. אמרתי לו, שאינני רוצה לחזור ולומר מה הייתה בשבילנו 
את  קובעת  שבריה"מ  עלינו,  חזקה  לגבינו.  קבעה  שבריה"מ  והעמדה  ההצהרה 
ובחוסר  אותה בשטחיות  להאשים  נוטים  איננו  רב.  דעת  יישוב  מתוך  עמדותיה 
מסקניות, ובדרך כלל אנחנו סבורים שהיא נוקטת עמדה מתוך ראייה מראש את 
כל המסקנות הנובעות מעמדתה. אולם הייתי רוצה להיות בטוח, שדבר זה חל גם 
עלינו. אני אומר זאת מפני שזוהי שאלה חשובה בשבילנו, ואינני יודע אם הם 

למדו אותה אותו הלימוד שאנחנו סבורים ששאלה זו ראויה לו.
בשיחה זו אמרתי לו: "בשלב מסוים ניגשתם לבעיה זו, ראיתם את העובדות, 

מתוך תלחמ"י 2, מס' 249. מ"ש רשם את פרטי השיחה, שהתנהלה ברוסית, ושיגר את התרשומת   1
למשה"ח בתל אביב. 

התקיימה ב–10.10.1948 בפריס. מ"ש דיווח תמציתה במברק אל ולטר איתן )ר' תלחמ"י 1,  2 
מס' 20, אנגלית(.
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טוב שיהיה בינינו מדבר

מ. שרתוק:  לפני צאתו למצרים אמר לי באנץ', שמישאלתם של המצרים היא 
לקבל את כל הנגב עד קו פלוג'ה. השבתי לו, כי מצידנו אין כל מקום לוויתור על 
חלק כלשהו מהנגב. אשר לנגב הערבי, אנו מבחינים בין רצועת המדבר בדרום 
לבין רצועת החוף.2 את רצועת החוף לא נוכל להסכים כי תקבלנה מצרים. זה ייתן 
להם דריסת רגל באזור הנושב בארץ, פותח פתח לפני העברת אוכלוסין ממצרים 

ארצה ויהיה בשבילנו מעשה התאבדות.
בכלל, למען עתיד יחסינו עם מצרים טוב שיהיה בינינו שטח מדבר. יתר על 
כן, גורל החלק הערבי של ארץ–ישראל לא נקבע עדיין, ומתן עזה למצרים גוזל 

מראש את המוצא לים מחלק זה.

להלן התנהל דיון קצר בהשתתפות י. רובינסון וא. אבן. מ"ש סיכם:

שונות.3  משלחות  של  בעמדתן  שחלו  משינויים  להתעלם  לנו  אל   מ. שרתוק:  
אוסטרליה  מאוסטרליה.  ונפרדה  אנגליה  עם  ניו–זילנד  הצביעה  האחרון  בשלב 
בכללותה.  ההחלטה  בעד  הצביעה  אף  ולבסוף  מקרים  בכמה  הצטרפה  עצמה 
הידידים שלנו חדלו מהתנגדותם. אורוגואי, קוסטה ריקה וונצואלה יצאו מהאולם 

ורק גואטמלה נשארה באומץ ליד השולחן.
להיפטר  כדי  אבל  ]לאו"ם[,  בקבלתנו  קשה  יפגע  החלטה  שהיעדר  ברור, 
מהסעיפים על ירושלים אני מוכן לשלם מחיר שאיני מזלזל כלל בגובהו. מאידך, 

עלולה החלטה זו להתקבל ועלינו לדאוג לשיפורה.

מתוך תלחמ"י 2, מס' 225.  1
ב–29.11.1947,  האו"ם  ונתקבלה בעצרת  אונסקו"פ,  ועדת  החלוקה שהציעה  תוכנית  לפי   2
הבינלאומי  הגבול  עד  החוף מאשדוד  רצועת  הארץ  בדרום–מערב  למדינה הערבית  הוקצו 
עם מצרים, ובהמשך לרצועה זו שטח שהשתרע דרומה משם בנגב המערבי לאורך הגבול 
הבינלאומי בין ארץ–ישראל ומצרים. שטח זה הסתיים בערך באמצע הדרך מן הים התיכון 

לים סוף )ר' מפה בעמ' 13(. 
לגבי החלטת עצרת או"ם המתוקנת על דוח ברנדוט.  3
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לעלות. אבל יש ארצות - ופה דיברתי על ארצות צפון אפריקה - שלא את כל 
היהודים מוכרחים להעלות. אין זאת שאלה של כמות כל כך, אלא גם של איכות 
האנשים. התפקיד שלנו בארץ הוא תפקיד חלוצי, ואנחנו זקוקים לאנשים בעלי 
חישול מסוים. אנחנו מעוניינים מאוד להעלות את יהודי מרוקו לארץ, ואנחנו 
גם עושים בקשר לכך מאמצים גדולים, אבל אין אנחנו יכולים לסמוך על יהודי 
מרוקו שהם בלבד יבנו את הארץ, מפני שאין הם מחונכים לכך. אין אנו יודעים 
עוד מה נגד פנינו - איזה מפלות צבאיות ומדיניות עוד צפויות לנו. לכן אנו 

זקוקים לאנשים אשר יחזיקו מעמד בכל קושי ושיהיה להם כושר סבל רב.
"להווי ידוע לך, שלגבי בניין הארץ יהודי מזרח אירופה הם מלח אדמתנו. 
הראשונה  העולמית  המלחמה  שלפני  בתקופה  רוסיה.  יהודי  זאת  היו  לשעבר 
אותותיו  נותן  והדבר  העולים שלנו,  ובניינם של  מניינם  רוב  רוסיה  יהודי  היוו 
עד היום הזה. אם תעקוב אחרי האנשים העומדים אצלנו בראש העניינים, ואם 
תסתכל בהרכב הממשלה שלנו, תראה שרובם הם יוצאי רוסיה. אין זאת אומרת, 
שיהודי ארצות אחרות לא הביאו את תרומתם לארץ. היתה לנו עלייה מגרמניה 
על  מדובר  אם  אבל  ויוזמה,  מרץ  הרבה  איתם  הביאו  אלה  ועולים  ומאמריקה, 
הפוטנציה  את  לבנות  בגופם  שצריכים  אנשים,  המוני  של  גדול  קיבוצי  מאמץ 

החלוצית הזאת - הרזרבה הגדולה בשבילנו הם יהודי מזרח אירופה.
רוסיה נשתנה אחרי מלחמת העולם הראשונה —  יהודי  לגבי  "לאחר שהמצב 
מילאו תפקיד זה יהודי פולניה ורומניה. לכן, אם אנחנו רוצים לבנות את המדינה, 
הכרחי לעשות את כל המאמצים כדי להעלות המוני יהודים מארצות מזרח אירופה, 
מאותן הארצות שהן בברית איתכם. מאותה סיבה אני גם עושה את המאמץ להסביר 

לך עניין זה.4
"עכשיו אעבור יחד איתך על פני כל הארצות: יוגוסלביה — בה יש שמונת 
אלפים יהודים, שהם עשירית ממספר היהודים שהיו בה לפני המלחמה. ארץ זו 
מאפשרת לנו להוציא את מחצית היהודים ומגדירה שם עיקרון של הגדרה עצמית 
חופשית. יהודי המגדיר את עצמו כאיש מדינת ישראל — ניתנת לו האפשרות 
לצאת מהארץ. ארץ שנייה, בולגריה, חיים בה 40-35 אלף יהודים. שם נקבע אותו 
הסכם בערך. חלק מהעולים נמצא כבר בדרך. אני מניח, כי אם יהיו בארץ זאת 
עוד כמה אלפי יהודים שירצו לעלות — נוכל להעלותם. פולניה - בה נמצאים 
80-70 אלף יהודים וקיים בה עיקרון שמניח בהחלט את דעתנו אם רק יוגשם 
כהלכה: כל יהודי חופשי לצאת מפולין, אלא אם כן הוא מחליט להישאר. אומנם, 
עיקרון זה מסויג בשני סייגים: אל"ף, יש לעכב את צאתם של יהודים ההכרחיים 

מ"ש לא נדרש כלל לאפשרות של עליית יהודים אזרחי בריה"מ, ככל הנראה שוב כדי לא   4
להרתיע את איש שיחו יתר על המידה.

למסקנה  ובאתם  צודק  שלנו  שהעניין  החלטתם  מסוימות,  מסקנות  היסקתם 
שהעניין שלנו משתלב באותה תמונה שיש לכם על עתידו של העולם. אתם ודאי 
מבינים, שהמפעל שלנו בארץ לא בא לעולם ִבן־לילה. הוא תוצאה של תהליך 
היסטורי. אותם שבע מאות אלף היהודים היושבים בארץ־ישראל לא באו אליה 

בבת אחת. זוהי תנועה.3
זהו תהליך של שיבת העם היהודי לארצו, של כינוס  זהו תהליך. בשבילנו 
פזורי העם היהודי - השתמשתי בביטוי 'סֹוְבַּרִניֶיה ַנרֹוִדי ֶיְבֵריְסִקי' - זוהי שיבת 
שהוא  זמן  כל  ביטחון  חיי  אין  היהודי  שלעם  פירושה,  זו  תנועה  לארצו.  העם 
מפוזר ואינו יכול להגיע לעצמאות בארצות אחרות. הוא יכול להגיע לעצמאות 
אם יתכנס בארצו. לכן, מה שבשבילכם אולי מצב סטטי ידוע של מדינה שכאילו 
היהודי  העם  שיבת  של  דינמי  תהליך  של  שלב  אלא  איננו  בשבילנו  קיימת, 
ייפסק.  זה  וכינוס פזוריו בתוכה. אין אנו מעלים על הדעת שתהליך  למולדתו 

להיפך, הקימונו מדינה כדי להגביר אותו.
קודם כל, עמדה השאלה ההיסטורית הגדולה - שלעם היהודי צריכה להינתן 
לא  הקיים.  המצב  של  מאוד  דחופים  אספקטים  יש  אבל  בארצו.  להתכנס  הזכות 
די להקים באופן פורמלי מדינת ישראל. לא די להגן עליה בהצלחה. יש לנו חזון 
של שלום עם העולם הערבי שמסביב. לא נגיע לכך מהר, אבל אם נגיע זה רק 
הודות לכך שנהיה כוח. כוח פירושו לא כוח צבאי בלבד, אם כי הוא חשוב מאוד. 
כוח פירושו המונים גדולים של אנשים היושבים יחד על אדמתם, מעבדים אותה 
ומפתחים אותה. זה מחייב עלייה גדולה - אחרת לא נוכל להחזיק מעמד. אם אתם 
נקטתם עמדה בעד מדינת ישראל, והחלטתם שענייננו הוא עניין צודק, אתם חייבים 
להסיק את המסקנות ולהבין שמדינה זו בממדיה הנוכחיים לא תחזיק מעמד, ואתם 

צריכים להיות מעוניינים שמדינה זאת תגדל, וקודם כל במובן המספרי.
אביא לפניך דוגמה: היהודים עמדו במערכה על הנגב הישראלי, ולעת עתה 
הצלחנו במערכה זו. נחלנו ניצחון פוליטי על ידי זה שביערנו את תוכנית ברנדוט 
ונחלנו עד עכשיו גם ניצחון צבאי. אבל האם אנחנו יכולים להסתפק בזה? לא. 
אין אנו יכולים להסתפק בזה, כי ניצחונות אלה בלבד אינם מבטיחים עדיין את 
שלטוננו בנגב. כל זמן שהנגב בלתי מאוכלס ובלתי מפותח, לא נוכל להצדיק 
כלפי העולם את השתלטותנו על הנגב, אלא אם כן נמלא אותו תוכן באנשים 

ובפיתוח. בלי הרבה אנשים לא נעשה את הדבר.
לעלות,  היהודים  צורך  של  בעיה  "יש  ואמרתי:  עדין  לשטח  ניגשתי  פה 
מוכרחים  שהם  היא  באירופה[  העקורים  ]של  המחנות  ליהודי  בנוגע  ועמדתכם 

נראה שמ"ש, בכוונת מכוון, נמנע מהגדרת התנועה בשמה המפורש "התנועה הציונית", מושג   3
פסול בעיני המשטר הסובייטי מאז ומעולם, כדי לא לעורר לעומתיות.

שיחת	שרת-וישינסקי,	פריס	<	12.12.1948
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"עומדת עוד שאלת יחסנו עם יהודי אמריקה. אנחנו לא נבנה את המדינה 
שלנו בלי עזרה גדולה של יהודי אמריקה. אנחנו גם כיום כורעים תחת נטל 
הוצאות המלחמה" - צרפקין רשם במשך כל זמן הפגישה, ווישינסקי הקשיב. 
הדעת,  על  יעלה  ש"לא  אמרתי   - כמוה  מאין  דיסציפלינה  בעלי  אנשים  הם 
ששבע מאות אלף יהודי ארץ־ישראל, הם בלבד, גם יגייסו את כל האמצעים 
למימון המלחמה, גם יממנו את העלייה הגדולה וגם יממנו את מפעל הפיתוח 
העצום שאנחנו צריכים לבצע: השקאה, פיתוח ובניין והשקעות אחרות. ויהודי 
אמריקה דורשים שמהעזרה שהם נותנים ייהנו כל היהודים, בלי הבדל, ואם הם 
ֵידעו שקיימת הפליה ושאנחנו מתפשרים עם הפליה זו - עזרתם תקטן, ואם 
עזרתם תקטן - המדינה תיפול והמדיניות שלהם תיפול, והשרשרת היא בלתי 
נפסקת. אני מדבר איתך על זה מפני שחשוב לי להגיע להבנה איתכם ולקבל 

את עזרתכם".
צודקת  כעמדה  אותה  רואה  ואני  את עמדתכם  "הבינותי  אמר:  הוא  כך  על 
מבחינתכם. אתה גם צודק בהחלט בנקיטת עמדה כזו גם כשאתה בא אלי בתביעה 
זאת. ביסודו של דבר, השאלה היא שאלת יחסי המדינות, הדרישות שיש למדינת 
ישראל מהמדינות האחרות" - הוא העלה את השאלה על פסים אלה - על רקע זה 
יכולות להיות התנגשויות. אתה אומר שאנשים אלה נחוצים לכם, ורומניה יכולה 
לומר אותו דבר: 'אנשים אלה נחוצים לנו'. אם כן, יש למצוא מוצא". אמרתי 
לו: "אני רוצה קודם כל בהבנתכם, ואם תוכלו לעזור - על אחת כמה וכמה. ואז 

אמר: "וכי מי יוותר על עזרה?"
וישינסקי עמד על כך, שכל המדינות שהזכרתי הן מדינות צעירות כמדינה 
שלנו, ומשום זה הן גם רגישות כמונו. הוא אמר: "במקרה אני מכיר את רומניה. 
נסעתי לשם כדי להשפיע עליהם בכל מיני עניינים, ולא תמיד היה קל הדבר. 
לגבי מדינה גדולה אין זו פרובלמה לעשות איזה ויתור שהוא, אבל מדינה קטנה 
מגזימה את הקושי, וזה טבעי. היה סכסוך גבול בין צ׳כיה ופולין ובין רומניה 
וצ׳כיה, ויש ליישר את ההדורים. קיימות עוד שאלות עדינות וסיבוכים בעניין 

זה: הכוונה היא לאנשים שיצאו מרומניה ועלולים להזיק לה".
נגדם".  פעולות  "ינהלו  אמר:  הוא  לה?"  יזיקו  אומרת  זאת  "מה  אמרתי: 
אמרתי: "הלא אצלכם שוררת דמוקרטיה?" וכאן הוא תפס פליטת לשון נגדו, כי 
השתמש קודם במילה ״דמוקרטיה״. הוא אמר שרצה להגיד בזה, שכל אדם וחוג 
שואפים להביע דעתם ולעשות פעולות על דעת עצמם. אמרתי לו: "כן, אולם 
אנשים אלה, כאשר הם באים אלינו, הלא הם באים משום שרוצים הם להיות בני 
עם ישראל ואזרחי מדינת ישראל. ואז מוכרחים הם לקבל עליהם את צו מדינת 
 ישראל". אמרתי לו: "אינך יודע עד כמה אהוב אתה על הקפיטליסטים שלנו. 

שיחת	שרת-וישינסקי,	פריס	<	12.12.1948

למדינה לשם מילוי איזה תפקיד. בי"ת, יש לעכב את צאתם של היהודים שלגבם 
אפשר להניח שבחוץ לארץ יזיקו למדינת פולין. אמרתי לו, שאנחנו רוצים קודם 
לראות איך יוגשם דבר זה למעשה, וייתכן שיהיה לנו מה לטעון. על כל פנים, 
זהו המצב כיום ועל כן אינני מעורר בשיחה איתך את שאלת פולין. הונגריה - 
בה נמצאים כיום קרוב למאתיים אלף יהודים, ושם יש בלי ספק עשרות אלפים 

הרוצים לעלות, אבל המצב לגביהם איננו ברור.
"אולם הבעיה העיקרית שאנחנו עומדים בפניה, ושבה אנחנו חושבים שהגענו 
למשבר, זוהי בעיית רומניה. מצד אחד זהו הקיבוץ היהודי היותר חשוב בשבילנו. 
הוא גם הגדול ביותר: 350 אלף יהודים - הוא אמר לי אחר כך, שמכל הארצות 
את  הקובע  הוא  בלבד  המספרי  הצד  לא  אבל   - רומניה  את  מכיר  הוא  האלה 
שלנו  ביותר  הגדול  האוצר  שזהו  העובדה  אלא  זו,  ארץ  לגבי  הבעיה  חשיבות 
לנו,  הנחוצים  והכוחות  חלוצית  עלייה  של  מסורת  יש  שם  חלוצית.  לפוטנציה 
ודווקא כאן אנחנו נתקלים באי־הבנה. אינני רוצה להקל על עצמי בזה שאעלים 
אנחנו  אבל  עם המשטר,  מתיישב  זה  עניין  אם  היא  הקשיים. השאלה  את  ממך 
מניחים שאם יש עמדה יסודית המחייבת את מדינת ישראל - יש לקבל דבר זה, 

אולם לא לכולם זה ברור.5
"הדבר נסתבך עוד יותר על־ידי גורם מיוחד במינו - הקומוניסטים היהודים 
שהם  יהודים  קומוניסטים  יש  סוגים:  לשני  לחלק  אפשר  אותם  ]ברומניה[. 
קומוניסטים כקומוניסטים, ויש קומוניסטים יהודים שהם קומוניסטים כיהודים, 
את  קבעה  שבריה"מ  לפני  ימים,  היו  האחרונים.  אלה  עם  ביחסים  הוא  והסבך 
עמדתה הנוכחית, שהייתה מעין תחרות ברחוב היהודי בעד ההגמוניה עליו בין 
לאיזו  היהודים  את  סוחבים  שאנו  טענו  הקומוניסטים  והקומוניסטים.  הציונים 
ארץ נידחת ורחוקה, מרוקנים את אוצר הכוח היהודי המיועד למטרות אחרות - 

למטרות מעמדיות ומהפכניות בארצות מושבם של היהודים.
"בינתיים חל שינוי: אתם נקטתם עמדה ברורה, אבל כנראה שלא כל האנשים 
הסיקו מזה את המסקנות ועדיין נמשך קושי זה. אתה חייב לדעת, שלנו יש ארגונים 
המטפלים בדברים אלה. אולי לא כולם מתיישבים עם המשטר,6 אבל תפקיד הדור 
שלנו הוא להקים את מדינת ישראל ולהגן עליה. שתי משימות אלו לא תבוצענה 
בלי אחדות של כל כוחות העם היהודי. אנחנו תובעים לנו את הזכות להעלות את 
כל היהודים הרוצים לעלות, בלי הפליה. אנחנו מקבלים את האחריות ליהודים אלה 

ותובעים את זכותנו להעלות אותם, והם יהיו אזרחי מדינת ישראל.

על המדיניות האנטי–ציונית של ממשלת רומניה, לרבות מאסרי ציונים, ר' מכתב שמואל פרידמן   5
)אלישיב(, ציר ישראל בבוקרסט, אל מ"ש בפריס, 24.11.1948 ) תלחמ"י 2, מס' 181(.
המשטר השורר בארצות שבהן פועלת ההסתדרות הציונית וחותרת להעלאת יהודים.  6
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עוד: "ואפשר עוד לדבר על זה". אמרתי לו: "אם יהיה לכם מה לענות על זה, אני 
אודה לכם מאוד, ותוכלו לענות על ידי גב׳ מאירסון או על־ידי מר ירשוב.9

הוא אמר שגב' מאירסון יכולה גם היא לדבר על זה. כזו היתה בערך השיחה.
אחר כך דיברנו קצת על החלטת או"ם, וכאן הוא אמר פיסקה כזאת: "הנה, 
היחסים שלכם עם אמריקה חבויות בהם סכנות". אמרתי לו: "מר וישינסקי, החיים 

מלאים סכנות. מה המסקנה מזה? לא לחיות, להתאבד? צריך לחיות ולהסתכן".
על זאת הוא אמר: "בכל זאת, אותם היהודים העשירים באמריקה, כאשר הם 
עוזרים לכם הם עוזרים אך ורק מתוך מניעים יהודיים לאומיים. אף על פי כן, הם 
אינם חדלים להיות אזרחי ארצות־הברית והם עלולים, ביודעים או בלא יודעים, 

לשמש מכשיר בידי מדיניות ארה"ב".
אמרתי: "מה זאת אומרת? אנשים אלה רואים עצמם כאזרחי העם היהודי והם 
עוזרים לעמם לבנות מדינתו, אשר היא דרושה גם להם". הוא אמר שהוא מבין 
הלאומיות,  היהודיות  שאיפותיהם  סיפוק  לשם  זאת  עושים  "הם  אתי:  ומסכים 
אולם הם יכולים להיהפך למכשיר בידי הממשלה אשר הם כפופים לה". אמרתי: 
"אם יש סכנות כאלה - צריך להיאבק איתן ולעמוד בהן". הוא אמר: "זהו! זהו!" 

אמרתי, שאנחנו בונים מדינת ישראל שתהיה חופשית ולא משועבדת.
הוא אמר: "בעצרת זו הרי נחלנו ניצחון כביר" - ושמעתי בדבריו אלה, כאשר 
אמר "אנחנו", שהתכוון לא רק לבריה"מ אלא לברית שבינינו - "בזה שהפלנו 
את תוכנית ברנדוט ואת הרזולוציה האנגלית-אמריקאית הראשונה. הרי זה דבר 
עצום! אולם ראה מה קרה אתמול. אתמול נחלנו מפלה מבחינה מעשית ומשפטית 
על־ידי הקמת ועדת הפיוס. הרי זו ועדה אמריקאית. מה ערכה של צרפת? הרי 
אין לה כל ערך עתה. ערכה אפסי. מה ערכה של טורקיה? ועדה זו היא אמריקאית 
ואז אמר הוא  זה.  ינסו להעביר שם את ענייניהם". אמרתי, שנעמוד בפני  והם 
לי, שלא נהיה יותר מדי אופטימיים לגבי אמריקה. אמרתי שאין זו שאלה של 
אופטימיות, אולם עזרת אמריקה הכרחית לנו - בלעדיה ניפול. הוא אמר לי, 

שיודע הוא את הדבר.
איני זוכר מה היו המילים האחרונות, אולם בזה נגמרה השיחה. הוא לא קבע 
או  מאירסון,  הגב׳  ידי  על  לשמוע תשובה  אמרתי שאשמח  ואני  השיחה  המשך 
מישהו אחר. הוא לא ענה על כך שום דבר. אני חושב שהרחיק לכת כאשר אמר: 

"אפשר שיימסרו הדברים גבוה יותר".

פבל ירשוב, ציר בריה"מ בתל אביב.  9

שיחת	שרת-וישינסקי,	פריס	<	12.12.1948

אחד הדברים החשובים לנו זה ידידות עם בריה"מ, כי זה בנפש של מדינת ישראל". 
הוא אמר: "אולם יכולים להיות אנשים אשר עזרו בעבר למניּו".7

אשר  זיסו8,  את  מיד  לפני  ראיתי  אומנם  אישים.  על  מדבר  שאיני  אמרתי 
נמצא בסכנה ומאוד הייתי רוצה לחלצו - אין ידיעה על מאסרו, אולם הוא נמצא 
ברשימה שחורה מאוד. הדגשתי שאיני מדבר כרגע על אישים, "הדבר המדאיג 
אותנו זה הכלל, הקולקטיב הגדול". אמרתי: "אנשים אלה, ציבור של 350 אלף 
איש, זה ציבור הרוס, עקור עם השורש. הנאצים הרסו אותו. המשטר החדש עוד 
מאמצים  מחייב  זה  רומניה.  בתוך  אותו  לבנות  לו  יהיה  קל  לא  אותו.  בנה  לא 

מיוחדים, בעוד שאצלנו ייכנס ציבור זה מיד לתוך עבודה יוצרת".
לגשת  אם  שלנו,  הלאומי  האינטרס  לשאלת  ש"מחוץ  אמרתי,  אורחא  אגב 
שכל  היא  שהכרתנו  שתדע  רוצה  אני  כללית,  אנושית  מתקדמת,  גישה  לעניין 
עם  עשרה  פי  ְגדלה  שלו  היצירה  יכולת  בעולם,  שם  הוא  באשר  יהודי  קיבוץ 
העברתו לארץ־ישראל, ולא מפני שארץ־ישראל כל כך נפלאה, אלא מפני שהיא 
ויודע שמה שהוא  חיי אחריות לאומית,  בה  חי  היהודי  היחידה שהציבור  הארץ 
עושה זה שלו, ואם ייכשל לא יוכל להאשים איש. דבר זה מגביר בו את יכולת 
זה  לעניין  בקשר  לרומניה.  נחוצים  אלה  שיהודים  שייתכן  אמר,  הוא  היצירה". 
יהודים  אלף   100 לקבל  בשבילנו  הדבר  פירוש  מה  מבין  "אתה  שאלה:  הצגתי 
מרומניה? ומה פירוש הדבר לרומניה להפסיד מאה אלף תושבים?" שאלתי אותו 
כמה תושבים יש ברומניה. הוא אמר שיש שם 18 מיליון תושבים. אמרתי לו: "מה 
זה בשביל רומניה להפסיד 100 אלף איש לעומת העניין הגדול שיש לנו בקבלת 

100 אלף איש, שנכניס אותם מיד לתהליך העבודה, הייצור וההגנה?"
דבריך  הוא אמר: "אמרת בראשית  כך  הוא נשתתק. אחר  דברי אלה  לאחר 
שאינך בטוח, או שהיית רוצה להיות בטוח, שכאשר נקטנו עמדה זו ]לגבי הקמת 
ישראל[ נקטנו אותה על כל המסקנות המשתמעות ממנה. לא אוכל להגיד לך 
דבר בעניין זה באופן רישמי בשם הממשלה, אולם אומר בגילוי לב בשמי אני: 
עד כמה שנוגע לי הדבר, איני יכול להגיד שהיסקתי את כל המסקנות. הדברים 
אשר אמרת מחייבים לימוד, עיון וקביעת עמדה. הם יימסרו לממשלה, הם יימסרו 

ל]שר החוץ[ מולוטוב, ואולי גם גבוה יותר".
בשעה שאמר דברים אלה, אזי העובדה שצרפקין רשם את הדברים נתנה להם 
חשיבות מסוימת - המעניין הוא שהם רושמים בייחוד את דבריהם - ואחר הוא אמר 

יוליו ַמְניּו, מנהיג מפלגת האיכרים הלאומית הרומנית, לשעבר ראש ממשלת רומניה. ב–1947   7
נדון ע"י המשטר הקומוניסטי למאסר עולם בעוון בגידה.

אברהם לייב זיסּו )1956-1888(. לשעבר ראש ההנהלה הציונית ברומניה ונציג הסוה"י שם.   8
נעצר ב–1951 וכעבור 3 שנים נדון למאסר עולם. שוחרר ב–1956 ועלה לישראל.
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לדורות".  "בכייה  המכונה  העצמאות  מלחמת  מימי  פרשה  להארת  מוקדש  זה  נספח 
גיבורה הראשי הוא ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון, שנזקק בראשונה לניב 
התלמודי "בכייה לדורות"1 כאשר נימק ביוני 1956 - כעבור שמונה שנים - את הדחת  
ב"ג תלה אז במשה שרת את האשמה העיקרית  שר החוץ משה שרת מן הממשלה. 
שהוא,  מהלך   - המלחמה  במהלך  המערבית  בגדה  חשיבות  רבי  שטחים  באי-כיבוש 
בהצבעה  נפסל  אך  ב-26.9.1948,  בישיבתה  הזמנית  הממשלה  לפני  והביא  יזם   ב"ג, 
)לפי פרוטוקול הישיבה ברוב של 5:7; לפי גירסות אחרות - על חודו של קול(. משה שרת 
הוא אפוא גיבור מישני של הפרשה, ומכאן הצורך להאירה מצדדיה השונים והסותרים 
בפסיפס מיסמכים, המובאים כאן כמות שהם ללא דברי פרשנות ומשתרעים על פני 
לִחיּות הנושא, שנחשף פומבית רק  ועד 2013 - עדות מובהקת  65 שנים מאז 1948 
ב-1962. לבניית הנספח נעשה מאמץ לרכז את מירב החומר הזמין. כמה מן המיסמכים 

צומצמו ללא ציון ההשמטות - כולם זמינים במלואם במקורותיהם.

15.9.1948 |  דוד בן–גוריון, יומן:
יגאל ]ידין[ - אין המטה והצבאות מוכנים נפשית לקרב. אם כי ברור שהשונא 
מתכונן במרץ. הצבאות נדרשו ל–15 בח"ז )כלומר היום( להיות מוכנים לקריאת 
הכן - אינם מוכנים. המפקדים אינם מאמינים בקרבות בחודשיים הקרובים, ואין 
דריכות במטה. התוכניות בכל החזיתות מוכנות )משיחות קטועות שלי אין לי 
אינם משוכנעים שהתוכניות  חזיתות  כי מפקדי  אם  מוכנות(  רושם שהתוכניות 

מספיקות. הביצוע אינו מוכן. בעיית הרכב היא קטסטרופלית. )אב"ג(

17.9.1948 |  דוד בן–גוריון, יומן:
השאלה היא אם מלבד הדרום מרכז ההתקפה שלנו יהיה בצפון או נגד המשולש? 
ברור   - כאלו  ידיעות  קיבל  מקדונלד  ג'ימס  גם   - מהמשקיפים  ידיעות  לאור 

שנצטרך לעמוד בעיקר נגד המשולש, מרכז העיראקים והלגיון. )שם(

מקור הניב בפרשת שנים–עשר המרגלים ששלח משה לתור את הארץ, כאשר בתגובה לדוח   1
השלילי של עשרה מהם: "הארץ ארץ אוכלת יושביה היא" - "ותישא כל העדה ויתנו את קולם 
ויבכו העם בלילה ההוא" )במדבר, י"ג 32; י"ד 1(. על פסוק זה נאמר בתלמוד: "אמר להם  

הקב"ה: אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות" )תענית כ"ט(.
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או שניים מחברינו. דבר זה קרה רק פעם אחת בימי הממשלה הזמנית, ומשה 
הכריע בקול אחד שלו נגד דעתי וגרם - לפי הכרתי - לבכייה לדורות, ואני 

יודע שאחר כך הצטער על כך". )יומ"א ו' עמ' 1546-1544(5

28.6.1956 |  דוד בן–גוריון, מכתב "לחברים",6 קטע:
לא תמיד היה מ"ש שלם עם הדרך בו הלכתי, אבל גם אם היסס בכמה הכרעות 
גורליות, שיתף פעולה עימי באופן חברי. בפעם הראשונה חלק עלי בעניין חיוני 
והכריע בקולו נגדי - בממשלה הזמנית. איני בטוח שהוא מאושר וגאה על עמדתו 
זו, אולם לדעתי גרם בכך לכישלון לאומי עצום שאין לו ערוך: לאובדן ירושלים 

העתיקה, גושי חברון וצפון ים המלח.7 )אמ"ש(

8.7.1956 |  דוד בן–גוריון, מכתב למשה שרת, קטע:
עד פרישתי מהממשלה מטעמים אישיים לגמרי בסוף 1953 היה - במידה שהדבר 
זכור לי - רק מקרה אחד שבעניין פוליטי ממדרגה ראשונה הוכרע דבר נגד דעתי 

בהשראתך ובקולך. זה היה בממשלה הזמנית". )אמ"ש(

20.2.1962 |  דוד בן–גוריון, בנאום בכנסת, קטע:8
מי שהיה נציג ה'פרוגרסיבים' - עכשיו קוראים להם 'ליברלים' - ידידי מר רוזן, 
שהייתה לי הזכות לעבוד איתו יחד כמעט כל השנים שהייתי בממשלת ישראל, 
הרי בכל הויכוחים המדיניים שהיו בינינו בלי יוצא מן הכלל, הוכח לו לאחר מכן 
שהוא טעה בכל מקרה בויכוח. אם פעם אחת הצליח שיהיה לו רוב - רוב של 

אחד - נגרמה לנו, לפי דעתי, בכייה לדורות.
אותו הדבר שאמרתי מקודם על מר רוזן, הייתי יכול להגיד על חברו במפלגה 
עכשיו ]פ' ברנשטיין[, לאחר שהתאחדו השניים. הוא היה איתי בממשלה הזמנית, 

וגם הוא נתן ידו אז לשוללים. אני בטוח שהיום הוא מכיר בטעותו.

9.3.1962 |  "פרשת 'הבכייה לדורות', תוכנית פעולה נגד הלגיון", כתבה לא חתומה:
בעקבות דברי ראש הממשלה ד. בן–גוריון בכנסת, כי פרשיות מלחמת השחרור הן 

המכתב מובא במלואו שם.  5
שוגר לאישים במפא"י שעירערו, או מחו, על הדחת משה שרת מן הממשלה.  6

ירושלים העתיקה, גושי חברון וצפון ים המלח לא נזכרו כלל בדברי ב"ג בישיבת הממשלה   7
הזמנית ב–26.9.948, ואם נזכרו - לא נרשמו בפרוטוקול )גם אין שם סימני השמטה(.

משטר  את  לבטל  ומק"י  "חרות"  הליברלית,  המפלגה  מפ"ם,  סיעות  בדרישת  דיון  במהלך   8
המימשל הצבאי, בתוך פולמוס עם הח"כים פנחס רוזן ופרץ ברנשטיין.

"בכייה	לדורות"

24.9.1948 |  דוד בן–גוריון, יומן:
שאלתי את יגאל ]ידין[ אם יש בכוחנו לתקוף לטרון בכוח שיבטיח כיבוש - ונהיה 
ייתכן  לא  שזה  סבור  יגאל  תבוא.  שזו  במקרה  כללית  ערבית  לתגובה  מוכנים 
לפני יום א' ]26.9.1948[, אך אינו בטוח אם גם אז ייתכן. לדעת חיים ]לסקוב[ 
ואין  וחפירה,  שוחה  כל  על  למלחמה  יפה  מאומנים  גדודים  שני  לכך  דרושים 
אצלנו אימון כזה. לדעת יגאל דרושים 6-4 גדודים. אנו מוכנים להתקפה כללית, 
אבל בהתגוננות מצבנו יהיה לא נוח. אנו ערוכים לקראת המשולש, אבל לפי 

התוכנית נתקוף לא בלטרון אלא בתיכון ובג'נין. )שם(

26.9.1948 |  דוד בן–גוריון, יומן:
אחה"צ ישיבת הממשלה.2 אח"כ היה דיון על דרכנו באו"ם ועל הצעתי לתקוף 
ולכבוש לטרון. ברוב של רוזנבליט, שפירא, לוין, ברנשטיין, קפלן, רמז. משה 
]שרתוק[ נגד פישמן, גרינבוים, ציזלינג, בנטוב ונגדי,3 נדחתה ההצעה. לאושרנו 
לא היו הללו צריכים להצביע לעשות רוב הפעולות שנעשו במשך השנה". )שם(

27.9.1948 |  דוד בן–גוריון, בישיבת מועצת המדינה הזמנית, קטע:
לכבוש  בידינו  יעלה  צבאית  הכרעה  של  שבמקרה  הנמנע,  מן  זה  אין  לדעתי, 
את הדרך לנגב ולאילת ולים המלח ולהבטיח את הנגב בידינו. וכן להרחיב את 
ירושלים  של  שאריתה  את  לשחרר  מדרום,  וגם  צפון  גם  לירושלים  הפרוזדור 
החדשה )שיח' ג'ראח ואזור האוניברסיטה ו"הדסה"( וגם לכבוש את העיר העתיקה, 
לתפוס את כל הגליל המרכזי והמערבי ולהרחיב את גבולות המדינה בכמה כיוונים 

אחרים". )פרוטוקול הדיונים, כרך א'(

27.6.1956 |  דוד בן–גוריון, מכתב לח"כ הרצל ברגר,4 קטע:
אשתתף  לא  ]ב–26.7.1955[  הבחירות  שאחרי  בממשלה,  לחברינו  הודעתי 
בממשלה ולא אתמוך בה אם תנהל מדיניות ביטחון כזו שמנהלת ממשלת משה 
שרת. וכשהוטל עלי להקים ממשלה לאחר הבחירות, ניסחתי עמדת הממשלה 
הממשלה,  כל  ידי  על  אושר  דברי  נוסח  מספיקה.  בבהירות  ביטחון  בענייני 
ביטחון  בענייני  לרכז  משה  התמיד  זו  מוצהרת  עמדה  למרות  שרת.  לרבות 
אחד  ועוד  פרוגרסיביים  מפ"ם,  הפוה"מ,  של  רוב  דעתי,  נגד  חוץ,  ומדיניות 

ר' מס' 68 עמ' 488-454.  2
ב"ג לא איזכר כאן את השר בכור שטרית אף שנכח ודיבר בישיבה.  3

בתשובה למכתב מ–18.6.1956, שבו שאלו ברגר מדוע הדיח את מ"ש מן הממשלה.  4
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ספטמבר, ימי הפוגה בחזיתות. באופק - כינוס עצרת או"ם עם הדוח הקטלני של 
ברנדוט, כשגורלה של ירושלים מונח על כף המאזנים מי יודע, אולי זוהי ההזדמנות 
האחרונה "לדורות" לשחרר את "צואר הבקבוק" הירושלמי ו]את[ שני ה"כיסים" 

התלויים לה מדרום )חברון-בית לחם( ומצפון )שכם-ג'נין(.
בישיבה הממשלה העלה בן–גוריון את תוכניתו הצבאית: פעולת איגוף מצפון 
ירושלים,   גיוס כל כוח אדם אפשרי מגזרות אחרות למען  לבירה, אשר תחייב 
התקפה גדולה תיפתח במגמה לאגוף את ירושלים ולהגיע לירדן דרך מדרונות 
בית  העתיקה,  ירושלים  את  הכולל  גדול  "כיס"  תיצור  זו  בזק  פעולת  ההרים. 
לחם וחברון. "כיס" זה ייפול בדיעבד כפרי בשל. הכוחות העיראקיים והירדניים 
במשולש יישארו אף הם חשופים באגף הדרומי. ירושלים, בכל אופן, לא תימצא 

עוד במבוי סתום כמו היום, אלא במרכז חבל ארץ גדול המקיף אותה מכל צד.
הויכוח בממשלה על תוכנית נועזת זאת היה ער ביותר. הכוחות היו שקולים 
ורק קול אחד הכריע: שר אחד אשר נאלץ לעזוב את הישיבה השאיר אחריו פתק, 
שבו הוא מצביע במפורש שהוא מצביע נגד תוכניתו של בן–גוריון. חלוקת הקולות 

לא היתה לפי שום היגיון מפלגתי. העמדות שננקטו היו אישיות בהחלט:
בן–גוריון ושטרית - בעד, קפלן שרת ורמז - נגד.

הרב מימון )פישמן( - בעד, ושפירא - נגד.
גרינבוים, ציזלינג ובנטוב - בעד. לוין, רוזן )רוזנבליט( וברנשטיין - נגד.

בשבעה קולות נגד שישה נפלה תוכניתו של בן–גוריון וכך נוצרה 'הבכייה 
גורלית  הכרעה  לשכוח  מסוגל  בן–גוריון  אין  הזה  היום  עצם  עד  לדורות'. 
לכך". ביטוי  נתן  בכנסת  ובהערתו   - הכף  את  הכריע  אחד  קול  שבה   זאת, 

)"ידיעות אחרונות"(

23.3.1962 |  פולס,11 "בכייה לדורות או חינוך לקלות דעת", קטעים ממאמר:
הייתה  העצרת  אשר  מוגמרות  עובדות  ליצור  היה  יכול  צבאי  ניצחון  כי  נניח 
נאלצת בצורה זו או זו להשלים עם קיומן. כלום היה סיכוי סביר, כי התוכנית 
תצליח? מהכתבות ]ב"דבר" ו"ידיעות אחרונות" שלעיל[ משתמע, כי לו רק היתה 
הממשלה אז תומכת בדעתו של מר ב"ג, היתה ירושלים כולה נופלת בידינו, ועם 
עיר הבירה - המשולש והארץ כולה. לטענות אלה מותר אף למי שאינו מומחה 

להתייחס בספקות.
ביחס  הצבאי  ייזכר במצבנו  כי  עליו  לסמוך  אין   1962 העיתון בשנת  קורא 
לשטח וביחס לכוח כפי שהיה בספטבר 1948. ממילא הוא נוטה לזהות את מדינת 

שם–עט של דר' שלמה גרוס, פרשן מדיני של "הארץ".  11

כיום 'פרקים של היסטוריה', וכי אין איסור פרסום חל עליהם, הוסר אתמול האיפול 
מעל הפרשה של "בכייה לדורות" שנגרמה, לדברי בן–גוריון, על ידי הצבעה ברוב 
של קול אחד בממשלה הזמנית. מתברר, כי המדובר הוא בתוכנית לפעולה נגד הלגיון 
הערבי בקיץ 1948, שהייתה מכוונת לערעור מעמדו של הצבא הירדני ולאיגוף חלק 
מכוחותיו, דבר שהיה משפיע על חזיתות ירושלים והמשולש. כפי שנודע, הוחלט 
שלא לבצע מיבצע זה ברוב של 7 נגד 6 קולות. חלוקת הקולות לא הייתה על בסיס 
נגד ראש  הצביעו  כן  נגד ראש הממשלה.  הצביעו  ושלושה משרי מפא"י  מפלגתי 
הממשלה, כפי שגילה בן–גוריון בכנסת, השרים פ. ברנשטיין ופ. רוזן, וכן עוד אחד 
היום בממשלה  בן–גוריון מכהן  כיום בממשלה. מבין השרים שהצביעו עם  המכהן 
רק אחד והוא אחד משרי מפא"י, אם כי בממשלה הזמנית הוא לא ייצג את מפא"י. 
כולם  כי  כיום בממשלה, אם  אינם  בן–גוריון  נוספים שהצביעו עם  ארבעה שרים 

בחיים. שניים מהשרים שהצביעו עם הרוב אינם עוד בחיים. )"דבר"(

'הבכייה  את  הביא  השרים  אחד  "פתק שהשאיר  גלי,9  אלקנה    |  16.3.1962
נפלה  לירדן  ולהגיע  ירושלים  את  לשחרר  בן–גוריון  של  תוכניתו   - לדורות' 

בהכרעה של קול אחד", קטעים ממאמר:
מה אירע בישיבת הממשלה הזמנית לפני 13 שנה ]ב–26.9.1948[, המרתיח את דמו 
של בן–גוריון עד עצם היום הזה? למה בדיוק התכוון ראש הממשלה כשרמז בכנסת 
על החלטה שגרמה ל"בכייה לדורות"? מה שאירע היה שהממשלה הזמנית דחתה 
את תוכנית בן–גוריון לשחרור ירושלים כולה והשטחים שמצפון ומדרום לה עד 
הירדן. הויכוח במועצת המדינה הזמנית ]ב–27.9.1948[ לא ייצג נאמנה את חלוקת 
הכוחות בממשלה, שבה התחלקו הדעות לא תמיד לפי קווי החיתוך המפלגתיים. גם 
בן–גוריון השתתף בויכוח הזה, ומי שקורא היטב את דבריו יכול למצוא בהם רמזים 
לויכוח שהתנהל בישיבת הממשלה ואשר מעטים ידעו עליו בזמנו.10 הימים ימי סוף 

אלקנה גלי )2012-1922(. עיתונאי ודיפלומט. נחשב ליועץ סתרים של אישי מערכת הביטחון.   9
עלה מפולין ב–1935. התגייס לפלמ"ח, נעצר בלטרון למעלה משנה. נתמנה מפקד וקריין ראשי 
של "קול ישראל", תחנת השידור של "תנועת המרי העברי". התקבל ל"ביה"ס לדיפלומטים" 
שהקימה הסוה"י ב–1946. עם קום המדינה שימש מזכירו של מ"ש וכעבור שנה מזכירו של ב"ג. 
ב–1955 יצא לפריס, שם היה כתב "דבר" ו"ידיעות אחרונות" ושם הקים יחד עם העיתונאי 
היהודי–אנגלי ג'ון קמחי את השבועון "מידל איסט אובזרבר", ששימש שופר למשרד הביטחון. 
ב–1960 חזר לישראל, ערך את "הסקירה החודשית" של צה"ל והיה פרשן מדיני וביטחוני של 

"גלי צה"ל". הצטרף אל ב"ג כשהקים את מפלגת רפ"י והיה חבר מרכזה.
הערת גלי: "לדוגמה: 'לדעתי אין זה מן הנמנע, שבמקרה של הכרעה צבאית יעלה בידינו לכבוש את   10
הדרך לנגב ולאילת ולים המלח ולהבטיח את הנגב בידינו, וכן גם להרחיב את הפרוזדור לירושלים 
גם מצפון וגם מדרום, לשחרר את שאריתה של ירושלים החדשה וגם לכבוש את העיר העתיקה, 

לתפוס את כל הגליל המרכזי והמערבי ולהרחיב את גבולות המדינה בכמה כיוונים אחרים'".

"בכייה	לדורות" "בכייה	לדורות"
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23.3.1962 |  דוד בן–גוריון, מכתב לדר' שלמה גרוס:12

ירושלים, יז' באדר ב' תשכ"ב, 23 במארס 1962 פרטי-סודי  

לד"ר ש. גרוס, שלום וברכה,
איני נוהג להתווכח עם עתונאים התוקפים אותי מדי פעם בפעם. בששה–עשר 
החודשים האחרונים זכיתי ל"עיתונות" הגונה כזו - שניטל ממני כל תיאבון לטפל 
בה. אבל נזדמן לי להיפגש אתך כמה פעמים בעין–חרוד וגם במסיבה מיוחדת 
של מערכת "הארץ" והכרתיך במקצת ונדמה לי, שאין חלקך בין העתונאים חסרי 
האחריות וההגינות - וכשקראתי הבוקר את מאמרך ב"הארץ" על בכיה לדורות 
או חינוך לקלות דעת - ראיתי שכתבת מה שכתבת מתוך אי–ידיעה גמורה של 
הנידון ומתוך הסתמכות על עתונאי קל–דעת שכתב על "הבכיה לדורות" בלי 
ידיעה, ולא ראיתי צורך לתקן שגיאותיך - כי לא ראיתי צורך ורשות לפרסם מה 
שאני יודע על מלחמת הקוממיות - "פן תעלוזנה בנות הערלים" או דודנים של 

הבלתי ערלים.
אבל אותך אני רשאי להעמיד על האמת.

לא התכוונתי לכבוש כל הארץ - כי ידעתי שהמדינה הקטנה שיש בה רק כשבע 
מאות אלף יהודים לא תיכון אם ישובה הערבי יעלה על הישוב היהודי או אפילו 

יקטן ממנה רק במעט. אבל החשבתי מאוד שני דברים: ים המלח וירושלים.
אחרי ההפוגה השניה - שהיתה בלי מועד, מעין הפוגה נצחית, הפר הלגיון 
אחד מהתנאים החיוניים של ההפוגה - לבלתי פגוע בתחנת השאיבה בלטרון בצנור 
המים מראש העין לירושלים. אומנם בחודש הראשון למלחמה )אחרי הקמת המדינה( 
ואילמלא  כך,  על  ידע  לא  הלגיון  אבל  בורמה",  ב"דרך  שני  צנור  בסתר  הנחנו 
הצנור החדש היתה ירושלים גוועת מחוסר מים. לאחר הפרה בוטה ומסוכנת זו של 
ההפוגה הצעתי לממשלה - לאחר בירורים יסודיים עם המטה ובדיקת האפשרויות 
הצבאיות - להתקיף את הלגיון שהתבצר בלטרון וסתם בפנינו הדרך לירושלים. 
התוכנית היתה להשמיד מוצבי הלגיון בלטרון ולהתקדם לשפך הירדן בים המלח 
מדרום רמאללה ולכבוש כל ירושלים והכיס הדרומי המכיל את בית לחם וחברון, 

שהיו בהם כמאה אלף ערבים.
דבריך שצבאנו אז לא היה כצבאנו היום - הם נכונים, אבל לא היה לי כל 
צל של ספק שהצבא יוכל למלא תפקיד זה בהצלחה מלאה במשך שבוע או עשרה 
ונסכים  בידינו,  יהיו  לירושלים  המובילים  הדרכים  היתה שכל  ומחשבתי  ימים, 
לפיקוח בינלאומי על ירושלים העתיקה, אבל לא יהיה בכל השטח הזה שלטון 

המכתב מובא כנתינתו.  12

את  וחצי;  שנה   13 שמלפני  ישראל  מדינת  עם  הנוכחיים  בגבולותיה  ישראל 
הצבא דאז עם צה"ל דהיום. זיהוי זה עלול להביא את הבריות שיחשבו, כי היה 
איזו–שהיא  במטרה  לרצות  היה  מספיק  וכי  שיכבשוה,  המתינה  אך  זמן שהארץ 
הכתבות  את  להבין  מכל שאפשר  ההיסטורית.  מהאמת  ההפך  זה  שישיגוה.  כדי 
האלה, יוצא מהן שמר בן–גוריון הציע אז מיבצע לכיבוש המשולש. אילו חילות 
בלי  ההרים"  מורדות  בדרך  לירדן  "להגיע  המשימה  לצורך  לשחרר  היה אפשר 
להחליש את הגזרות האחרות? כיצד היינו פותרים את בעיות האספקה לחיל כה 
גדול? ומה היה קורה לו היינו נשארים תקועים אי שם במורדות ההרים, בקרב 
 אוכלוסייה עויינת? כלום היינו מסוגלים אחרי הקזת דם בלתי נמנעת להיחלץ

לשחרור הנגב?
אין יסוד לידיעות וכתבות המתארות את המיבצע כתוכנית שההצלחה היתה 
מובטחת לה מראש, ורק שרים מוגי לב, שלא יכל להתעלות למעופו של ראש 
הממשלה ושר הביטחון, ופחד או"ם בלתי סביר לגמרי נפל עליהם, הכשילו אותו. 
יש להניח כי בדיקת תוכנית בן–גוריון ולו רק מבחינה צבאית-מקצועית היתה 
משאירה ספקות ביחד לסיכויי ביצועה. עובדה, שמר בן–גוריון ויתר עליה ואף לא 
הזכיר אותה 13 שנים. אין זו הפעם היחידה שמר בן–גוריון צידד בהצעה מסוימת 
ולא הרעיש עולמות כדי להשיג לה רוב. ייתכן מאוד, כי הוא עצמו לא היה חדור 
אמונה במידה מספקת כדי לא לתת מנוח לחבריו בממשלה עד שיימצא עוד קול 
שיהפוך מיעוט לרוב. לא יקשה למצוא בימי מלחמת העצמאת מקרים בהם רצתה 
יותר  נכשלו. לכך אפשר למצוא  הממשלה במיבצעים מסוימים, אך המיבצעים 

מדוגמה אחת גם בחזית ירושלים.
כדאי לכולנו, מומחים צבאיים ושאינם מומחים, להיות זהירים בביקורת. ומה 
טעם להפלטות ראש הממשלה, לידיעות ולכתבות, שתוצאתן היחידה היא טשטוש 
ההכרה בצורך זה? פרסומים חלקיים ומקוטעים, כפי שהיינו עדים להם בשבועות 
האחרונים, אינם מסייעים להבנת השתלשלותה של מלחמת העצמאות. הם אך 
מקלקלים את מעט ההבנה הקיימת, הם מעודדים ערבוב מושגים בין מה שקיים 
היום למה שהיה קיים בימים ההם. הם עוזרים למגמה פוליטית, אך אינם מקדמים 
הבנה היסטורית וצבאית. הם מחנכים את הקהל להפריז ביכולת הרצון הפוליטי, 
בעוד שהם מלמדים אותו לזלזל במשקלם של גורמי יכולת צבאית, שהם מורכבים 
מאוד. תמוהה קלות הדעת בה נתן מר בן–גוריון את האות לגילויים מקוטעים. 
אומנם בכנסת לא גילה אף סוד, אך מוכרח היה להיות ברור לראש הממשלה, כי 
כל רמז מפיו יגרה את הסקרנות לדעת בדיוק למה התכוון. לא על ידי הפלטות 
הבעיות, שצה"ל  עניינית של  להבנה  הציבור  את  יחנך  לדורות"  "בכייה  בדבר 

עלול להיקרא לפתור. )"הארץ"(
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26-27.3.1962 |  דר' שלמה גרוס, מכתב לדוד בן–גוריון:13

לכבוד
ראש הממשלה ושר הביטחון

מר דוד בן–גוריון
ירושלים

מר בן–גוריון הנכבד מאד,
עלי להודות לך בעד מכתבך מיום יז' באדר ב', תשכ"ב )23.5.62( בעקבות 

המאמר שפרסמתי ב"הארץ" באותו יום.
התיקון החשוב ביותר לגבי הסוגיה ששימשה עילה למאמר ההוא, נעוץ בכך 
שהנך קובע כי התוכנית לא היתה קשורה בשום משימה של כיבוש המשולש כולו.

וודאי שלא תופתע על שארשה לעצמי לומר כי שאלותי בדבר היכולת הצבאית 
לבצע את המשימה אשר שרטטת אז, אינן תמות אף אחרי ההסברים שבמכתבך. 
העובדה כי בממשלה דנו על התכנית מנקודת ראות מדינית לבדה, אינה הופכת 
את הדרישה והחקירה בתחום ההיסטוריה הצבאית למיותרת. הנך מזכיר "בירורים 
יסודיים עם המטה ובדיקת האפשרויות הצבאיות". האם עלי להסיק מניסוח זה כי 

יועציך הצבאיים כולם חייבו אה התכנית?
ברם, ברי לי שאין לי זכות לצפות ממך לתשובה לשאלה זו ולשאלות אחרות 
המתעוררות בהקשר זה, על גבי מכתב. אולם מכתבך אך הגביר את סקרנותי לדעת 
יותר, ואוכל רק להצטער על שאין אתה רואה רשות לעצמך לפרסם מה שאתה יודע 
על מלחמת הקוממיות - אם כי מבין אני לנימוקיך. התענינותי בתולדות המלחמה 
נובעת לא רק מהנטיה לחקר היסטורי אשר שנים של לימוד אוניברסיטאי העמיקוה, 
ואף לא רק מהטעמים שבעיסוקי כעתונאי, אלא גם מתקופת הנסיון המוגבל כחייל 
וקצין בכמה מגזרותיה של חזית ירושלים, כאשר חייתי למעשה רק על פי הידיעות 
שהגיעו אלי ולחברי מפיו של מפקד הפלוגה )או, לכל היותר, של המג"ד(. מאד 
אהיה אסיר תודה לך אם תמצא פעם הזדמנות לתאר בעל פה וביתר הרחבה את 

מהלך המלחמה על שלביה השונים ובעיותיה המרובות.

בהוקרה, ש. גרוס  
)אב"ג(

תאריך משוער.  13

ערבי, וגם הנחתי - בלא וודאות מוחלטת אבל בסבירות מספקת, שרוב ערביי 
יפו, חיפה,  לוד, רמלה,  יברחו, כאשר עשו ערביי  וחברון  ירושלים, בית–לחם 
טבריה וצפת, ואנחנו נשלוט על מלוא רוחב הארץ עד הירדן )מצפונה או מדרומה 

של יריחו( וכל ים המלח המערבי יהיה בידינו.
התנגדות חברי הממשלה למבצע זה לא היתה צבאית אלא מדינית. עד כמה 
שאני זוכר, לא טען אף אחד שלא נוכל לבצע משימה זו, אלא שאין לעשות דבר 
זה בשעה שנתאספה עצרת האו"ם בפריס לדון על תוכניתו של ברנדוט, ומשה 

שרת עמד לצאת לפריס.
בין המתנגדים היו רוזן, ברנשטיין, שפירא. מ. שרת, נדמה לי גם גרינבוים, 

המנוחים קפלן ורמז.
ההצעה לא כללה את המשולש ומה שכתב בענין זה ]אלקנה[ גלי מצוץ מן 

האצבע או המציא בדמיונו.
הקיים  לדורות" - מפני שעל–ידי המצב  "בכייה  שזוהי  לי,  נראה  היום  עד 
על  יושבים  הם   - מזו שלנו  טובה  איסטרטגית  להם עמדה  יש  הסורים  רק  לא 
רמה, וישובינו הם בעמק, אלא גם ירדן השלטת על הרי יהודה ועל כל הדרכים 

לירושלים ועל העיר העתיקה בעצמה.
בדבר אחד, וכפי שציינתי כבר, צדק גלי: התנגדות הרוב היתה כולה מדינית.

אני מודה שלא יחסתי שום ערך מכריע להחלטות העצרת בימים ההם, פרט 
ביחס לירושלים העתיקה ששם נמצאים המקומות הקדושים של העולם הנוצרי 
והמוסלמי, אבל זה לא מחייב שלטון ערבי, והיו מסתפקים בפיקוח בינלאומי, 

וזאת הצעתי לממשלה.
לא היתה מצדי כל הצעה לכבוש את המשולש, כלומר "הכיס" הצפוני, ואיני 

יודע מאין לקח גלי את ספורו הדימיוני.
איני מציע לך לתקן דבריך - כתבתי מה שכתבתי למען ידיעתך האישית.

בכבוד רב, ד. בן–גוריון  
)אב"ג(
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להמית ירושלים היהדים בצמא. ביררתי עם המטה מה הם הכוחות הצבאיים הדרושים 
להסתער על לטרון, ומשם עד צפון רמאללה ועד יריחו והירדן, כדי לשחרר חבל 
חברון ובית–לחם בדרום וכל השטח שבין לטרון וצפון רמאללה עד יריחו וים המלח. 
דעת המטה הייתה שיידרש שבוע ימים לסיים פעולה זו, בכוחות שיש לנו באמצע 
אוקטובר. הבאתי הצעה זו לממשלה ביום 26.9.48, אולם רק מיעוט בממשלה תמך 

בהצעתי והפעולה לא נעשתה". )כרך א, עמ' 288(
לאחר ישיבת המועצה ]מועצת המדינה הזמנית, 27.9.1948[ יצא שר החוץ לפריס 
למושב מועצת האו"ם. שר הביטחון יצא לפגישה עם המטה של צבאותינו בדרום 
לברר גודל הכוחות המצריים ומה הכוח שיידרש לפתוח את הדרך לנגב. עד אז היה 
שר הביטחון מביא בעיות צבאיות אך ורק למטה ולממשלה. לאחר ששר הביטחון 
הציע ב–26.9.1948 לפנות את הדרך מלטרון עד יריחו וים המלח, והצעתו נדחתה 
על ידי הרוב בממשלה, וברוב זה נמצאו שלושת חברי מפלגתו של שר הביטחון 
לפני  בממשלה  מפא"י[  ]למפלגת  חבריו  עם  לדון  צורך  ראה  הזמנית,  בממשלה 

הביאו הצעה חשובה לממשלה על שחרור הדרום והנגב". )שם, עמ' 294(
בקשר להחלטה שנתקבלה בישיבת הקודמת )26.9.1948( היה נדמה לי ששרתוק 
היה בין השוללים. דיברתי איתו אחר כך בעניין זה ואמר לי שהוא שלל התקפה 

כללית, אך לא שלל התקפה על לטרון. )שם, עמ' 297(

1970 |  אלוף יוסף אבידר, בדרך לצה"ל, זכרונות, קטע:
בישיבת המטכ"ל ב–22 בספטמבר ]1948[ נדחתה הצעתו של מפקד חזית המרכז, 
אלוף צבי איילון, לכבוש בהתקפת לילה את בית לחם ואת הר חברון מצד חוסאן, 
כי הכוחות המצריים נסוגים מעמדותיהם והכוחות הירדנים רק החלו להחליפם. 
שיקולו של שר הביטחון דוד בן–גוריון שלא לאשר את ההצעה היה מדיני: פעולה 
ההפוגה,  של  לתוקפה  כניסתה  לאחר  מעטות  שעות  להתבצע  הייתה  צריכה  זו 
שישראל נתנה עליה את הסכמתה. הר חברון נאלץ אפוא להמתין לכוחות צה"ל 

תשע–עשרה שנים נוספות. )עמ' 313(

3.1.1975 |  אורי מילשטיין, "דיוקן לא מדויק":14
של  דעתו  את  הממשלה  ביטלה  בולטים  מקרים  "בשני  כותב:  אביחי  אברהם 
בן–גוריון: כאשר הציע לכבוש את יהודה ושומרון לאחר שפוצצו הירדנים את 
ָׂשרותו  בעת   ,1955 ב.ג. בשלהי  הציע  וכאשר  ב–1948,  לירושלים  המים  צינור 
בממשלתו של משה שרת, תוכנית להשתלטות על שארם א–שיך ופתיחת מצרי 

מתוך ביקורת על ספרו של אברהם אביחי, דוד בן–גוריון מעצב המדינה.  14

29.3.1962 |  דוד בן–גוריון, מכתב לדר' שלמה גרוס:

ירושלים, כ"ג באדר ב' תשכ"ב, 29 במרס 1962

למר שלמה גרוס - שלום וברכה,
לא היה לי כל ספק שהיה באפשרות צבאנו אז לבצע משימה זו, אם כי אני 
יודע היטב שיש הבדל רב בין כושר צבאות ערב אז והיום. אני יודע גם ההבדל 
בין כושר צבאות ערב אז והיום, אם כי עלי להוסיף כי יתכן שכושרו של "הלגיון 

הערבי" )עבר–הירדן( נגרע לאחר שגורשו כל המפקדים הבריטיים.
מתייעץ  שהייתי  המפקדים  ואותם  המטה  כל  היה   - זוכר  שאני  כמה  עד 

אתם - מחייבים את הצעד.
אולם נכון הדבר שלא אהיה מוכן אולי עוד הרבה שנים )אם נכונו לי עוד 

הרבה שנים( לספר כל מה שידוע לי על מלחמת הקוממיות.

בכבוד רב, ד. בן–גוריון   
)אב"ג(

18.12.1969 |  "ב.ג.: אלון היה מפקד טוב אבל אינו מבין בהיסטוריה": 
 בהתקפה אישית חריפה על סגן ראש הממשלה, מר יגאל אלון, יצא אתמול ח"כ 
ד. בן–גוריון בעת הרצאה שנשא לפני סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. 
מר בן–גוריון הגיב על דברים שאמר לאחרונה מר אלון בכנסת, כי היעדר העזה 
מדינית, לא היעדר כוח, הם שגרמו לכך כי צה"ל לא שיחרר את העיר העתיקה 
בימי מלחמת השחרור. "אלון היה מפקד טוב, אבל אינו מבין בהיסטוריה", אמר 
ב.ג., בהוסיפו כי יגאל אלון אינו יודע מה הוא מדבר ואף אינו מכיר את תולדות 
לכבוש  פיזית,  או  צבאית  אפשרות,  שום  הייתה  לא  כי  הוסיף,  ב.ג.  המדינה. 

ירושלים במאי 1948.
חודשים אחדים לאחר מכן - המשיך ב.ג. וסיפר - דחתה הממשלה ברוב של 
שמונה נגד חמישה תוכנית לכיבוש שטחים נרחבים מדרום לרמאללה, "וייתכן 

שעשיתי אז שטות כששאלתי את הממשלה..." )כתבה לא חתומה, "מעריב"(

1969 |  דוד בן–גוריון, מדינת ישראל המחודשת, קטעים:
בדעתי שכוחנו הצבאי גדל הגעתי בתחילת אוקטובר לידי מסקנה, שיש לענות בכוח 
על הפרה גלויה זו מצד הלגיון הערבי ]הריסת תחנת השאיבה ליד לטרון[, שמטרתה 
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בית לחם וחברון, יברחו כאשר עשו ערביי לוד, יפו, חיפה, טבריה וצפת, ואנחנו 
נשלוט על מלוא רוחב הארץ עד הירדן )מצפונה או מדרומה של יריחו( וכל ים 

המלח המערבי יהיה בידנו".17
לזאב שרף, מזכיר הממשלה, גילה בן–גוריון שיש בדעתו לכבוש את דרום 
ערבית  מובלעת  להשאיר  הייתה  "כוונתו  שכם.  מאזור  חוץ  המערבית,  הגדה 
שנגמרת קרוב לשכם. שאלתיו: מה היה עושה עם העיר העתיקה? אמר לי: הייתי 

מוסר אותה לאו"ם".18
בן–גוריון בא לישיבת הממשלה משוכנע שהפעולה תאושר. האמתלה: "הערבים 
מתנכלים. הם פוצצו בית השאיבה ומנעו מים מירושלים. הם תקפו והפגיזו בסביבות 
בן שמן ומודיעין"19 הזקן אף נתן הוראה לצה"ל להתחיל לנוע לכיוון לטרון, כדי 
לפתוח בפעולה.20 בישיבת הממשלה השתתפו הפעם כל 13 שריה. בן–גוריון הציג 
תוכנית: "אני מציע שנתחיל בקרב - אם כי הדבר עלול להביא לקרבות בכל הארץ, 
בגיזרה אחרת אשר תקבע  הייתי מצטער אילו הביא לקרבות בכל הארץ -  ולא 
את גורל ירושלים. גורל ירושלים לא ייקבע בירושלים. לדעתי, ייקבע בלטרון... 
הרבה דם שלנו נשפך שם - ומשום–מה לא הצלחנו. אבל אין זה אומר שאי–אפשר 

להצליח".
בכך  החזיתות.  בכל  המלחמה  חידוש  שלישית:  אפשרות  גם  סקר  בן–גוריון 
חבריו  בפני  פרש  הוא  הגבולות.  את  לתקן  הזדמנות  חיובי:  דבר  דווקא  ראה 
תוכניות "לנקות" את כל הגליל, לשבור את המצור המצרי על הנגב, להכות את 
כוחות הערבים באזור "המשולש" ולהעתיק את הגבול מזרחה עד הרי שומרון; 
להרחיב את אזור השליטה היהודית שבדרום עמק יזרעאל; להרחיב את הפרוזדור 
לירושלים.21 היה בדבריו של בן–גוריון כדי להלהיב את הדמיון, אולם התגובה 
נגד התוכנית מסיבות שונות,  בממשלה היתה הפוכה. מרבית השרים התקוממו 
עצרת  בדיוני  כדי להשתתף  לפריס  להמריא  עמד  מדיניות. משה שרת  בעיקרן 
האו"ם. מרבית שרים חששו, שהופעתו בפני האו"ם על רקע פעולה תוקפנית של 

ישראל תעמיד את המדינה במצב חמור.
שרת עזב את הישיבה לפני סופה, כדי להיפגש עם הציר הסובייטי פבל ירשוב. 
הוא השאיר בידי מזכיר הממשלה פתק ובו הודעתו כי הוא מצביע "נגד כל פעולה 
אשר מוכרחה להיראות כהתגרות מצידנו". גם משה שפירא, שנאלץ לצאת בעניין 

הערת בר–זהר: מכתב ב"ג לדר' שלמה גרוס, "הארץ".  17
הערת בר–זהר: ראיון עם זאב שרף ]ללא ציון תאריך הראיון[.  18

הערת בר–זהר: פרוטוקול הממשלה.  19
הערת בר–זהר: ראיון עם זאב שרף, וכן ראיון עם ב"ג ]ללא ציון תאריכים[.  20

הערת בר–זהר: פרוטוקול ישיבת הממשלה 26.9.1948, מצוטט במאמרו של שלמה נקדימון,   21
"ידיעות אחרונות" 30.9.1970.

טיראן לאוניות ישראליות או אוניות השטות לישראל". את המקרה הראשון כינה 
ב.ג. מאוחר יותר - "הבכייה לדורות" - שהרי אילו השתלטנו על יהודה ושומרון 
לא היו אלה "השטחים" כי אם "המולדת המשוחררת", והיו אז בידינו אופציות 

מדיניות וצבאיות גדולות לאין שיעור.
של  דעתו  את  ביטלה  שהממשלה  אירע  כיצד  מקשה  אינו  לשיטתו,  אביחי, 
לבד  להוכיחו  דרך  ואין  ביותר  מפוקפק  עצמו  העניין  כי  מזכיר  ואינו  בן–גוריון, 
מהסתמכות על עדותו של ב.ג. עצמו. אני עצמי שמעתי זאת מפיו בהזדמנות מסוימת 
והתרשמתי, כי יש לו אינטרס רב שגירסתו תתקבל. אבל אסור שהיסטוריון יסתפק 
בעדות עצמית כזאת מבלי להיכנס לעומק הפרשה. די אם נציין, כי לפחות ב–1948 
לא היה ראש הממשלה ושר הביטחון זקוק לאישור הממשלה כדי להפנות את הגייסות 
האחריות  מיבצעים.  של  שורה  לגבי  שנהג  כפי  ואחרים,  אלה  אויב  שטחי  לעבר 

ל"בכייה לדורות" רובצת על כן במידה מכרעת על כתפי ב.ג. עצמו. )"מעריב"(

1976 |  רב–אלוף משה דיין, אבני דרך, קטע:
בממשלה הזמנית, לאחר ההפוגה השנייה, חלק שרת על בן–גוריון. בעת הצבעה 
הכריע בקולו יחד עם כמה מחברי מפא"י בממשלה ועם כמה שרים אחרים נגד 
הצעת בן–גוריון. זה היה כאשר הציע בן–גוריון לכבוש את ירושלים העתיקה, את 
גוש חברון ואת צפון ים המלח. על הצבעתו זו של שרת אמר בן–גוריון: "לדעתי גרם 
בכך לכישלון לאומי-מדיני שאין לו ערוך. לאובדן ירושלים העתיקה, לרבות הר 

הצופים, גוש חברון וצפון ים המלח". )סעיף יחסי בן–גוריון-שרת, עמ' 208(

1977 |  מיכאל בר–זוהר, בן–גוריון, קטעים מפרק בכייה לדורות:
עתה15 ידע בן–גוריון כי הדרך האחת למנוע את הגזירה היא פעולה צבאית מיידית 
שתקבע עובדות בשטח. מטרתו הראשונה היתה כמובן ירושלים. ב–24.9.1948 דן 
על כיבוש לטרון עם הרמטכ"ל.16 ב–26.9 הציג בישיבת ממשלה תוכנית נועזת 

לפעולה צבאית.
בפנינו את  וסתם  הלגיון, שהתבצר בלטרון  "הצעתי לממשלה להתקיף את 
הדרך לירושלים. התוכנית היתה להשמיד מוצבי הלגיון בלטרון ולהתקדם לשפך 
הירדן בים המלח מדרום רמאללה, ולכבוש את כל ירושלים והכיס הדרומי המכיל 
את בית לחם וחברון, שהיו בהם כמאה אלף ערבים... הנחתי שרוב ערביי ירושלים, 

וההכרעות השליליות הצפויות בשאלת א"י בעצרת או"ם,  דוח ברנדוט מ–16.9.1948  נוכח   15
שעמדה להתכנס בפריס

הרמטכ"ל  מחלת  עקב  בפועל  ורמטכ"ל  ראשי  מיבצעים  קצין  ידין,  יגאל  עם  בדיון  מדובר   16
רב–אלוף יעקב דורי.
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בן–גוריון יצא מן הישיבה בהרגשה כבדה והורה לזאב שרף לטלפן ליגאל ידין 
ולהורות בשמו כי יוחזרו הכוחות שיצאו לפעולה. לימים כינה את ההחלטה "בכייה 
לדורות". "מפני שעל ידי המצב הקיים  ירדן שלטת על הרי יהודה ועל כל הדרכים 
לירושלים ועל העיר העתיקה עצמה".26 בשולי החלטת הממשלה, רשם: "ההצעה 
 - רחבה  יותר  היתה  ההצעה  בטקסט:  בר–זוהר  )הערת  העיר  על  המערכה  לחדש 
לחדש את המערכה על מנת להציב הגבול מדרום רמאללה עד יריחו והירדן( לא 
ניתנה עדיין לפרסום, כי אינני רוצה לבייש חברי הממשלה הזמנית שהתנגדו לכך, 

ופרט חשוב זה יחכה עוד שנים מספר עד שיגיע זמן פרסומו. ב. ג."27
שנים רבות אומנם שמר בן–גוריון את העניין בסוד. רק כעבור 14 שנה גילה את 
דבר "הבכייה לדורות" מאז שב והאשים את עמיתיו כי גרמו לאסון מדיני ואסטרטגי 
זאת, אי אפשר להשתחרר מההרגשה, כי בן–גוריון לא נלחם  בהחלטתם. לעומת 
על עמדתו כפי שידע להילחם כשרצה. אם התקפת לטרון היתה כה חיונית וחשובה 
עבורו, מה מנע ממנו לכנס את חבריו ]שרי מפא"י[ עוד באותו ערב, לנסות לשכנעם 
ולקרוא לישיבת ממשלה מיוחדת? מה מנע ממנו לשוב ולהעלות את הנשא הגורלי 
הזה למחרת היום? נדמה, שבן–גוריון לא היה שלם עם עצמו ולא היה משוכנע בכל 
מאודו כי יש לבצע את ההתקפה. משקמה מולו חזית רחבה של מתנגדים, הירפה 

מהעניין. "אינני בטוח שבן–גוריון באמת רצה", ציין זאב שרף.
כי  וקבע,  נתרצה  ב–1967  רק  רבות.  שנים  לבן–גוריון  הציק  העניין  אולם 
"צה"ל בששת הימים הפסיק ה'לדורות'".28 משמע - "הבכייה" נשארה אך לזמן 
מוגבל, עד 1967... ואילו "לדורות" נמחק עקב כיבוש הגדה המערבית של הירדן. 

)כרך ב', עמ' 826-822(.

1982 |  אריה יצחקי, לטרון, המערכה על הדרך לירושלים, קטעים:
במצב דברים זה הביא בן–גוריון ב–26 בספטמבר לדיון בממשלה את הצעתו לכיבוש 
הר יהודה. הוא נתקל בהתנגדות עזה מן הרגיל. בעקבות ההצבעה התברר כי הצעתו 
שפירא,  מ'  רוזן,  פ'  הצביעו:  ההצעה  נגד  שישה.  נגד  שבעה  של  ברוב  נדחתה 
בן–גוריון,  הצביעו:  בעד  לוין.  והרב  רמז  ד'  קפלן,  א'  שרת,  מ'  ברנשטיין,   פ' 
הממשלה  מזכיר  בנטוב.  ומ'  ציזלינג  א'  גרינבוים,  י'  מימון,  הרב  שטרית,   ב' 

ונצורות", לרבות על חילופי המכתבים בין ח"כ הרצל ברגר וב"ג בנושא הדחתו. מ"ש רשם   
ביומנו ביום זה, כי לפי דיווח זמר - שקראה את מכתב ב"ג לברגר - האשימו שם ב"ג, בין 

היתר, כי "רק במקרה אחד גייסתי רוב נגדו" )יומ"א ו', עמ' 1544([.
הערת בר–זהר: מכתב ב"ג לדר' ש' גרוס, "הארץ", 23.3.1961.  26

הערת בר–זהר: קטע זה מצוטט ביומן בן–גוריון, 22.7.1965, והועתק או מיומנו האישי, או   27
מפרוטוקול ישיבת הממשלה שהיה שמור בכליו.

הערת בר–זהר: יומן בן–גוריון, 28.9.1948.  28

דחוף, מסר לשרף פתק: הוא מצביע נגד. החריף ביותר בהתנגדותו לפעולה היה שר 
המשפטים פנחס רוזן; שלא כשאר המתנגדים, הביע פחד מפני תוצאות הקרב.

לשווא דיברו יצחק גרינבוים, אהרון ציזלינג, הרב פישמן ומרדכי בנטוב בזכות 
של  הסיום  דברי  היטב.  מגובשת  היה  המתנגדים  של  דעתם  בן–גוריון.  של  הצעתו 
בן–גוריון לא הועילו: "אם או"ם ישלח כוחו כדי להזיזנו משם - נראה אז מה עלינו 
לעשות. להיכנע לכוח - אין זו בושה". עם זאת, ניסה שר הביטחון לבצע תמרון של 
הרגע האחרון - הוא הציע לבחור ועדה של שלושה חברים, "שישבו עם המטה ויחליטו 
על השעה המתאימה לפעולה". הוא לא אמר לחברי הממשלה, כי כוחות צה"ל כבר 
התקדמו לעבר החזית. משהורמו הידיים, מצא בן–גוריון את עצמו במיעוט. שבעה 
שרים הצביעו נגד: שרת, קפלן, רמז, ברנשטיין, רוזן, הרב לוין, משה שפירא. חמישה 

שרים הצביעו בעד: בן–גוריון, בנטוב, ציזלינג, הרב פישמן, יצחק גרינבוים.22
נראה  הישיבה  פרוטוקול  לפי  שטרית.  של  הצבעתו  בדבר  נוצרה  אי–בהירות 
שהוא נמנע; אולם לדברי מזכיר הממשלה זאב שרף נפלה ההכרעה בשבעה קולות 
נגד שישה. הוא זכר את הדבר היטב, משום ששעות אחדות לאחר הישיבה נפגש עם 
שרת וזה שאל אותו: "איך הייתה ההצבעה?" אמר שרף: "ההצבעה נפלה ברוב של 
קול אחד, קולך". שרת אמר: "עשית שגיאה. היה עליך לחזור ולטלפן לי. אם הייתי 
יודע שהקול שלי הוא המכריע, איני יודע אם באמת הייתי מצביע כך".23 לבן–גוריון 
אמר אחר כך, כי "שלל התקפה כללית, אך לא שלל התקפה על לטרון".24 אולם 

ביומנו רשם, כי באותה ישיבה הצליח לגייס רוב נגד בן–גוריון.25

הערת בר–זהר: שם.  22
הערת בר–זהר: ראיון עם זאב שרף ]ללא ציון תאריך הראיון[.  23

א,  המחודשת  ישראל  ב מדינת  מצוטט   ,6.10.1948 לממשלה  ב"ג  דיוּוח  בר–זהר:  הערת   24 
 עמ' 297 ]לא מחוור מתי כתב ב"ג את הפרק "לפרוץ או לא לפרוץ הדרך לנגב", המובא בספרו זה 
)עמ' 298-294(, שיצא לאור ב–1969. מכול מקום, ב"ג נדרש שם להצעה שהביא לפני הממשלה 
ב–6.10.1948 לפתוח את הדרך לנגב, וציין כי השר שטרית שאל אם צעד זה לא יכביד על 
שרתוק - אז כבר בפריס לרגל עצרת או"ם - "בעמידתו באו"ם". ב"ג השיב לו, כי לדעתו 
"פעולתנו תקל על עמדת שרתוק". עוד ציין ב"ג שם, כי השרים גרינבוים, רמז וקפלן הציעו 
לשאול את שרתוק לדעתו על המיבצע המוצע לפריצת המצור על הנגב והוא, ב"ג, "שלח מיד 
מברק לשר החוץ בפריס על החלטת הממשלה וביקשו להחיש משלוח הערותיו ודעתו". להלן 
הוסיף ב"ג, כי בישיבת המשלה ב–10.10.1948 הודיע כי "משר החוץ בפריס נתקבלה תשובה 
חיובית ונעשות כל ההכנות לפעולה מיד אחרי יום הכיפורים )שחל ב–13.10.1948(" )שם, עמ' 
298(. נראה, שבתקופה שחיבר ב"ג את הפרק שבו מדובר, עדיין לא נחשפו פרוטוקולי ישיבות 

הממשלה ב–1948 לפרסום[.
היד,  כתב  של  מצולם  עותק  כי  ]סביר  תאריך(.  )ללא  יד  בכתב  שרת  יומן  בר–זהר:  הערת   25
שנמסר לעורך הראשי של "מעריב" אריה דיסנצ'יק לקראת הוצאת היומן לאור ע"י "מעריב" 
כי בשום  היומן העלתה  יעקב שרת, הועמד שם לרשות ב"ז. מכול מקום, בדיקת  בעריכת 
מקום לא נאמר בו: "הצלחתי לגייס רוב נגד ב"ג". קרוב לוודאי, שב"ז מכוון לקטע ביומן זה, 
שבו מספר מ"ש כי עיתונאית "דבר" חנה זמר ביקרה בביתו ב–5.7.1956 וסיפרה לו "גדולות
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10.11.1996 |  שלמה נקדימון, "אם לא ניישב את חברון", קטעים ממאמר:
"חזרנו לקדושים שבמקומותינו על מנת לא להיפרד מהם לעולם", הכריז שר 
הביטחון משה דיין בתום מלחמת ששת הימים. מה שקרה בפועל הוא שממשלות 
השמאל, שלמעשה החלו ביישוב השטחים, היו חלוקות בתוכן כיצד לנהוג בהן,  

וממשלות הימין רצו, אך לא העזו לספחם.
העצמאות.  מלחמת  מאז  יומנו  סדר  על  עומדת  להזכיר,  יש  חברון,  שאלת 
ב–26 בספטמבר 1948 הציע ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן–גוריון לממשלה 
"לכבוש כל ירושלים והכיס הדרומי המכיל את בית לחם וחברון. הנחתי שרוב 
ערביי ירושלים, בית לחם וחברון יברחו ואנחנו נשלוט על מלוא רוחב הארץ עד 
הירדן צפונה או דרומה ליריחו". ב.ג. היה מוכן שפעולה זו תתפשט גם לחזיתות 
אחרת ותביא להרחבת גבולות הארץ, אבל הממשלה החליטה ברוב של קול אחד 
שלא לקבל את תוכניתו, והוא לא התעקש לשנות את ההחלטה. את דחיית הצעתו 
כינה "בכייה לדורות", ואת השרים שהכריעו נגדו האשים בגרימת אסון מדיני 
העולם  היה  להניח, שב–1948  סביר  החמצה.  הייתה  שזו  ברור  היום  ואסטרטגי. 
משלים עם כיבושים אלה כפי שהשלים עם כיבושים ישראליים אחרים שחרגו 

מהמפה שהאו"ם קצב לישראל ב–29 בנובמבר 1947.
העברי  בא  שאליה  העיר  בחברון,  הייתה  ישראל  מלכי  גדול  של  "ראשיתו 
על  שמח  ב–1967,  ב.ג.  הזכיר  המלך",  דוד  לפני  שנה  מאות  כשמונה  הראשון 
ש"אחותה של ירושלים" נכבשה. וב–1970 כתב: "נעשה מישגה עצום ונורא אם 
לא ניישב את חברון, שכנתה וקודמתה של ירושלים, ביישוב יהודי גדל והולך 

בזמן הקצר ביותר. זה יביא ברכה גם לשכנים הערבים".30 )"ידיעות אחרונות"(

14.11.1996 |  מאיר פעיל, "בן–גוריון וחברון":
ב״ידיעות  נקדימון  שלמה  העיתונאי  פירסם   1996 בנובמבר   10 ראשון  ביום 
אחרונות" מאמר שהפך את בן–גוריון ל״שפוט״ של חברון. כדרכו של היסטוריון 
חובב ושטחי, מצא נקדימון ציטוט אקראי של בן–גוריון, שהציע לממשלת ישראל 
ב־26 בספטמבר 1948 לכבוש את הר חברון ואת מרחב ירושלים-רמאללה, אך 
מציין,  לא  נקדימון  חמישה.  נגד  שבעה  של  ברוב  הצעתו  את  דחתה  הממשלה 
כדי  עד  הזאת,  הממשלה  החלטת  את  רבה  בקלות  בשעתו  קיבל  בן–גוריון  כי 
זה  בעניין  התרשם  בר־זוהר,  כמיכאל  לבן–גוריון  מאוד  מקורב  שהיסטוריון  כך 
ש"אי–אפשר להשתחרר מההרגשה כי בן–גוריון לא נלחם על עמדתו כפי שידע 

להילחם כשרצה" )בר–זוהר, בן–גוריון, עמ' 826-823(.

בהקדמה לספר חברון )עורך: עודד אבישר(.  30

זאב שרף יצר לפי בקשת בן–גוריון קשר טלפוני עם שרת, שנועד באותה עת עם 
שגריר בריה"מ פבל ירשוב, ושאל שנית לדעתו. שרת חזר על התנגדותו. בן–גוריון 
ראה בתוצאות ההצבעה אסון כבד והגדירה כ"בכייה לדורות". את תוצאותיה החמורות 
של הההצבעה האומללה גם הבינו במשך הזמן כמה ממתנגדי ההצעה, ששינו בהמשך 
את דעתם. הדברם אמורים בעיקר לגבי שלושת שרי מפא"י. משה שרת, לדוגמה, 
שבעת הדיון נשמע כאחד השוללים, חזר בו מיד לאחר מכן וטען לפני בן–גוריון כי 

לא הובן כראוי ולמעשה "שלל התקפה כללית אך לא התקפה על לטרון".29
לצה"ל  הוראה  הישיבה  לפני  נתן  בן–גוריון  כי  בספרו,  טוען  בר–זוהר  מ' 
"להתחיל לנוע לכיוון ללטרון כדי להתחיל בפעולה", אך לאחר ההצבעה הורה 
למזכיר הממשלה לטלפן לראש אג"ם ולהורות בשמו כי יוחזרו הכוחות שיצאו 
מיבצעית  היערכות  על  שיעיד  כלשהו,  רישום  בנמצא  אין  למעשה  לפעולה. 

לתקיפת לטרון ועל ביטולה ב–26 בספטמבר.
יתר על כן, יש לפקפק במידת נכונותו של בן–גוריון לכבוש את הר יהודה 
מכמה סיבות: א. השהיית הדיון בממשלה לתקופה של יותר מחודש לאחר הפיצוץ 
של משאבת לטרון. ב. העובדה שהנושא הועלה בכלל להצבעה, שהרי בן–גוריון 
נהג להחליט בעצמו בנושאים מכריעים, וכן היעדר של כל פעולת הכנה ושיכנוע 
מצידו קודם לדיון. ג. התנהגותו של בן–גוריון חודש ימים לאחר מכן בעת שחטיבת 
באוקטובר  ב–22  באוקטובר.  ב–18  שהחל  "ההר",  מיבצע  את  ביצעה  "הראל" 
הגיעו יחידותיה הקדמיות לצומת אל–חאדר, במרחק 5 ק"מ מבית לחם, ולג'בע, 
המרוחקת 4 ק"מ מגוש עציון. הר חברון כולו עמד להיכבש בידי צה"ל. בעוד 
את  להפסיק  "הראל"  לחטיבת  מאגם  תקיפה  פקודה  הגיעה  בעיצומו,  המיבצע 
המיבצע ולסגת. היתה זו הוראתו האישית של בן–גוריון ולא הועילה התנגדותם 
של מפקד חזית המרכז ושל מפקד חטיבת "הראל", ואף לא בואו של מפקד חזית 

הדרום ]אלוף יגאל אלון[, שהוזעק כדי לתמוך בהם.
יש להניח, שגם בעת הדיון בממשלה בספטמבר היתה עמדתו האמיתית של 
"הבכייה  בפרשת  נאחז  הוא  הלגיון.  עם  צבאי  מעימות  להימנע  שיש  בן–גוריון 
דעת  "חולשת  גילה  כי  התקיפות,  ההאשמות  מן  עצמו  לטהר  כדי  לדורות" 
יגאל אלון בכנסת בדצמבר 1969(,  )כטענת  ירושלים  מדינית" בפרשת שחרור 
ובכל הזדמנות שבה הועלה הנושא לדיון פומבי, טרח להזכיר את ההצעה וטען 

שכבלו את ידיו.
בן–גוריון על "בכייה לדורות"  נבואתו של  כי  לסיכום הפרשה אפשר לומר, 
 התבדתה. לא חלף אף דור אחד ואת כל מרחב הר חברון שיחרר צה"ל. )כרך ב' 

עמ' 509-499(

הערת א' יצחקי על הציטוט: דוד בן–גוריון, מדינת ישראל המחודשת, כרך א, עמ' 297.  29
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4.10.1998 |  פרופ' יאיר פרג, "הבכייה לדורות", מכתב למערכת:
דן מרגלית הזכיר את המושג "בכייה לדורות", שקבע בן–גוריון בעקבות מאורע 

נורא, שאירע לפני 50 שנה ב–31.24.9.1948
מתושבי  )"חימניקים"(   40-30 בני  קשישים  חיילים  ונטבחו  נהרגו  יום  באותו 
ובני ברק על משלט 219, היא גבעת מודיעין העתיקה וקברות  גן,  גבעתיים, רמת 
המכבים. זה אירע בהפוגה. תושבי הכפר אל–מידיה והלגיון הכינו התקפה רבתי על 
המשלט. גם אז שלטה הקונצפציה, כי הנה מולנו עבדאללה השואף לשלום, והפיקוד 
לא שעה להתרעות הלוחמים. הם נאלצו ללחום קשה נגד אויב עדיף בהרבה ונסוגו 
בהשאירם 23 הרוגים ופצועים על הגבעה. הפצועים נטבחו באכזריות בידי תושבי הכפר, 

הגופות רוטשו, ובכפר נערכה תהלוכה שנשאו בה ראשים כרותים של החללים.
הירדני.  הלגיון  ידי  על  ההפוגה  של  היחידה  החמורה  ההפרה  זו  הייתה  לא 
קודם לכן פוצצו את משאבת המים בלטרון, וכאשר היה הסכם בחסות האו"ם על 
פתיחת הכביש לירושלים - תקפו את השיירה. האו"ם ה"מגן" ברח עם דגל לבן 
ואיפשר לערבים להרוג מטווח קרוב שלושה קצינים ישראליים שלא נשאו נשק 

)לפי ההסכם(, ומהנדס אמריקאי.
לנצל את הפרות ההפוגה החמורות  והוא תבע בממשלה  זה הספיק,  לבן–גוריון 
האלה להתקפה רבתי לשחרור ירושלים, כולל שחרור כל ההר מדרום לרמאללה "עד ים 
המלח". בהצבעה בממשלה היה השמאל )כולל מפ"ם( בעד, הימין ורוב הדתיים התנגדו, 

וההכרעה נגד התקבלה בקולו של שרת )שלמחרת התחרט, אבל מאוחר מדי(.
על ההחלטה האומללה הזאת, לא להתקיף ולשחרר את הרי יהודה וסביבות 

ירושלים, אמר בן–גוריון שזו "בכייה לדורות״. היום אנו רואים כמה הוא צדק.
כמה ימים אחר כך הצליח בן–גוריון להעביר החלטה לתקוף ולשחרר את הנגב - 

חלק מהשרים, שכנראה בושו בהצבעתם הקודמת, הצביעו בעד.
שעמדו  בבירור  שידוע  כאלה  ובהם  אל–מידיה,  הכפר  שכפריי  הוא  החמור 
 )1978( חיזעה״  ״חירבת  הישראלית  הטלוויזיה  הטובחים, מתחזים בסרט  בראש 

לערבים המסכנים שנרדפים על ידי הצבא הישראלי הכובש האכזר. )"הארץ"(

13.10.1998 |  יעקב שרת, "בין בכייה לבכייה", מכתב למערכת:
פרופ׳ יאיר פרג במכתבו )"הארץ", 4.10( מציין, כי ההכרעה נגד "התקפה רבתי 
לשחרור ירושלים, כולל שחרור כל ההר מדרום לרמאללה עד ים המלח" הוכרעה 
בממשלה בקולו של משה שדת בהצבעה, שבה "היה השמאל )כולל מפ"ם( בעד, 

הכוונה למאמרו של דן מרגלית "ההחמצה השנייה של צאלים", "הארץ" 24.9.1998, שאותו   31
סיים ב"נותר כאב השכול שלא יפוג לעולם, ואבד אולי הסיכוי לחסל את סדאם חוסיין - 

מהלך שעלול להתגלות בעתיד, כלשונו של דוד בן–גוריון, כ'בכייה לדורות'".

כדאי להדגיש, כי באותה ישיבת ממשלה הצליח בן–גוריון "להפוך ההחלטה 
ירושלים  לבכר   - ארבעה  נגד  חמישה  של  ברוב  מקודם  שנתקבלה  הטיפשית 
בינלאומית על ירושלים יהודית, אם לשם כך יהיה צורך למסור חלק של ירושלים 
לערבים" )יומן המלחמה של בן–גוריון, עמ' 722(. מתברר, כי בן–גוריון ידע יפה 
מאוד לכפות דעתו על הממשלה בנושאים שנראו חשובים בעיניו. הוא העדיף 
זו לא תאמה בדיוק  ועמדה  בינאומה,  ירושלים על פני  באותה עת את חלוקת 
בן–גוריון  צה"ל.  ידי  על  ורמאללה  ירושלים  חברון,  הר  כיבוש  הרעיון של  את 
עמד אפוא על דעתו בעניין חשוב - חלוקת ירושלים במקום בינאומה - ואילו 
בעניין לא חיוני ידע לוותר. מה גם שצה"ל נמצא באותה עת בעיצומן של הכנות 

למיתקפה בזירה האסטרטגית של הנגב ב"מיבצע יואב".
ישיבת  אותה  לאחר  ימים  מחודש  פחות  כי  ולהדגיש,  לציין  הראוי  מן  אבל 
ממשלה סירב בן–גוריון להתיר לצה"ל לכבוש את הר חברון )יומן המלחמה של 
בן–גוריון, עמ' 761-760(. הסירוב אירע ב–22 באוקטובר 1948 בנסיבות צבאיות 
הרבה יותר נוחות מאשר חודש לפני כן; צה"ל הצליח לכבוש את באר שבע, את 
מרחב בית גוברין ואת אזור חוסאן )ממזרח למבוא ביתר של היום(. הפיקוד הבכיר 
של חזית הדרום )יגאל אלון, יצחק רבין( ושל חזית ירושלים )צבי איילון, משה 
דיין( דרש, כי בן–גוריון יאפשר לו לנצל את ההצלחה המיבצעית של "מיבצע 
החליט  זאת  אף  על  חברון.  הר  כל  את  סופית  ולכבוש  ההר"  ו"מיבצע  יואב" 
בן–גוריון לא לאשר את המשך הכיבוש ולהותיר את הר חברון בירי הערבים. כיצד 

שכח נקדימון את העובדה החשובה הזאת?
לאחר חמישה חודשים, ב–4 באפריל 1949, כשהובא הסכם שביתת הנשק 
את  בן–גוריון  דוד  סיכם  הכנסת,  לאישור  ירדן  לממלכת  ישראל  מדינת  בין 
הויכוח במשפטים החריפים והנמרצים הבאים: "ועמדה השאלה, והיא עומדת - 
צבאית  מבחינה  יכולים  שהיינו  כרגע,  נניח  וחברון...  )השומרון(  'המשולש' 
לכבוש את כל )הר( חברון... ונניח שבדרך צבאית יכולים אנו לכבוש את כל 
מערב ארץ–ישראל, ואני גם בטוח בכך. ואז מה יהיה? ניעשה מדינה אחת. אלא 
שהמדינה הזאת תרצה להיות דמוקרטית, יהיו בחירות כלליות - ואנחנו נהיה 
במיעוט. )קריאות ביניים: יש יהודים בעולם!( כן, אך לעת עתה הרוב יעשה 
חוק שלא יבואו יהודים לארץ... ובכן, כשעמדה שאלת שלמות הארץ בלי מדינה 
בלי  יהודית  במדינה  בחרנו   - הארץ  שלמות  בלי  יהודית  מדינה  או  יהודית, 

שלמות הארץ", )דברי הכנסת, כרך ראשון, עמ' 307-306(
מן הראוי ללמוד ולהתעמק בתולדותינו על פי האירועים הממשיים שהתחוללו 
בפועל, ולא על פי הזיות משיחיות דמיוניות הדוחפות אותנו אל מציאות הטופחת 

על פנינו במהלומות צורבות, שלא נוכל להתמודד איתן בעתיד. )"מעריב"(
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2001 |  אבי שליים, קיר הברזל - ישראל והעולם הערבי, קטע:32
ב–26 בספטבר הציע בן–גוריון בישיבת הממשלה לפתוח במיתקפה צבאית גדולה 
לכיבוש שטח נרחב בגדה המערבית. בשלב זה היתה לצה"ל יכולת לכבוש את 
הגדה המערבית כולה. כל שנדרש היה פקודה לנוע. אולם בהצבעה על ההצעה 
היו שישה שרים בעדה ושישה נגדה, ומכיוון שכך היא נפלה. בן–גוריון אמר על 
החלטה זו כי היא תגרום "בכייה לדורות", אך דומה שהוא עצמו שקל שנית את 
ההיגיון שברעיונו זה וחזר בו, שכן שוב לא העלהו עוד. אנשים שהכירוהו העלו 
כמה נימוקים להימנעותו מהדרישה לכבוש את הגדה המערבית או חלק ניכר שלה. 
בראש וראשונה הוא חשש מהתערבות בריטית מכוח חוזה ההגנה הבריטי-ירדני. 
שנית, הוא העריך כי תושבי הגדה המערבית לא יברחו והוא נרתע מהכללת מספר 
גדול של ערבים בתחום המדינה היהודית. שלישית, הוא ידע כי כיבוש חלק גדול 
של הגדה המערבית ישבש ללא תקנה את היחסים המיוחדים עם המלך עבדאללה. 
היו מניעיו אשר היו, בן–גוריון נשא באחריות הסופית להחלטה המדינית להניח 

את הגדה המערבית בידי המלך עבדאללה". )עמ' 96(

2003 |  בני מוריס, קורבנות, קטע:
ב–24.9.1948 הציע בן–גוריון לממשלה כי צה"ל יתקוף מייד ויכבוש את כל הר 
יהודה )לטרון, רמאללה, מזרח–ירושלים, בית לחם, חברון ויריחו(, אך השרים 
הצביעו נגד ההצעה ברוב של 7 נגד 6 או )לפי דּוח אחר, ברוב של 7 נגד 5(. 
זו השתמע כי בהתחדש המלחמה יופעל צה"ל נגד המצרים ולא נגד  ומהחלטה 
הירדנים. לימים חזר בן–גוריון והאשים את הממשלה על החלטתה שלא לכבוש 
את הר יהודה )ובאופן זה ניקה את עצמו(, שבעטיה 'איבדה' ישראל את ירושלים 

המזרחית, והגדיר החלטה זו כ"בכייה לדורות". )עמ' 232-231(

2004 |  דוד טל, "הקרב על ירושלים: המלחמה הישראלית-ירדנית, 1948", קטע:
את  בסכנה  מעמידה  לירושלים  הדרך  על  הירדנית  השליטה  בן–גוריון,  לדעת 
ישראל.  ממדינת  חלק  תהיה  שהעיר  החלטתה,  את  לקיים  ישראל  של  יכולתה 
לבן–גוריון היה ברור שהתקפה ישראלית על לטרון תביא לחידוש הקרבות בחזית 
הישראלית-ירדנית, אך הוא העריך שניתן להגביל את הלחימה ליעדים הרצויים 
ממקום  הירדניים  הכוחות  את  לדחוק  תאפשר  שהתלקחות  סבר,  הוא  לישראל. 
פרוזדור  את  להרחיב  תאפשר  וכן  השומרון,  לעומק  מזרחה,  הנוכחי  חנייתם 
ירושלים ולהביא את כל האזור מבית נבאללה עד רמאללה תחת שליטת ישראל. 
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והימין ורוב הדתיים התנגדו". מדוע, אם מדובר בהצבעה שהוכרעה על חודו של 
קול, היא הוכרעה בקולו של שרת דווקא, ולא בקולו של כל אחד מעמיתיו השרים 
שהצביעו כמוהו? וכיצד העזו שרים דתיים להרים את ידם נגד "שחרור ירושלים"? 

שמא שללו, למשל, "שחרור" על חודי כידונים וכל שעלול להשתלשל ממנו?
בממשלה?  דיון  היה  לא  לדורות"  "בכייה  שגרמה  הצבעה  אותה  לפני  האם 
האם לא הושמעו נימוקים והועלו שיקולים בעד ונגד - לבד מהעובדה המוחצת 

ש"לבן–גוריון זה הספיק"?
האם, כאשר ניחתת מהלומת דמים, שגורמת לראש ממשלה בישראל להרגיש 
פעולת  או  אלימה  פעולה  אוטומטית,  להיות,  מוכרחה  התגובה  מספיק",  "שזה 

כיבוש?
מדוע, אם שרת התחרט על הצבעתו כבר למחרת ההכרעה, לא כינס בן–גוריון 
"בכייה  למנוע  באפשרות  מדובר  היה  והרי   - חירום  לישיבת  הממשלה  את 

לדורות"?
האם צדק בן–גוריון בהגדרתו "בכייה לדורות", כאשר בסך הכל היה מדובר 

בדיוק בדור אחד בלבד - שהרי ב–1967 הושם קץ ל"החלטה האומללה"?
ואחרון אחרון: כלום מיוני 1967, מאז חוסלה בהינף אחד ה"בכייה לדורות״ 
דורות,  משני  למעלה  כבר  הנמשכת  לדורות"  ב"בכייה  נתקלנו  לא   ,1948 של 
ועוד יד המשחרר הכובש )או המשוחרר הכבוש( נטויה - לא ברור למה ועד מתי? 

)"הארץ"(

1998 |  מרדכי נאור, 50 על 50 - מאתיים אירועים וציוני דרך תש"ח-תשנ"ח:
ב–28 בספטמבר 1948, בעיצומה של ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, הביא 
ראש המשלה דוד בן–גוריון לממשלה הצעה לצאת למיבצע גדול נגד צבא ירדן 
בין  ארץ–ישראל  שטחי  על  כך  ולהשתלט  ויהודה,  בשומרון  עבר–הירדן(  )אז 
ביקש  בן–גוריון  שבה  באזור,  ירדנית  התגרות  בעקבות  זאת,  וחברון.  רמאללה 

לנצלה בצורה רחבה ביותר.
בן–גוריון חשב שהממשלה תתמוך בו, אבל מרבית שנים–עשר השרים לא היו 
בטוחים שההצעה טובה, ואל לה לישראל בת ארבעת החודשים להתגרות באו"ם 
ימים לאחר רצח מתווך האו"ם בירושלים.  ובעולם, מה גם שהדבר היה תשעה 
שישה שרים הצביעו עם בן–גוריון ושבעה היו נגדו, כך שההצעה הורדה מן הפרק. 
בן–גוריון זעם. לימים כתב בזכרונותיו: "הבאתי הצעתי לישיבת הממשלה, אולם 
רק מיעוט בממשלה תמך בה והפעולה לא נעשתה". פעם אחרת השתמש בלשון 
בוטה בהרבה, וכינה את הצבעה ואת תוצאותיה "בכייה לדורות". כך לא נכבשה 

מרבית הגדה המערבית במלחמת העצמאות. )עמ' 58(
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9.3.2013 |  תום שגב, "שיעור היסטוריה", קטעים ממאמר:
את  לכבוש  בן–גוריון  דוד  של  בהצעתו  הממשלה  דנה   1948 בספטמבר  ב–26 
חלקה הדרומי של הגדה, מרמאללה ועד חברון ואזור יריחו. פרוטוקול הישיבה 
הזאת פתוח לעיון הציבור באולם הקריאה של ארכיון המדינה בירושלים. כמה 
שורות בפרוטוקול חסויות: במקום מילים יש שורות של נקודות. לא קל להשיג 

פרוטוקולים בלתי מצונזרים של הממשלה - אבל זה לא לגמרי בלתי אפשרי.
ביומן המלחמה שלו כתב בן–גוריון: "היה דיון על דרכנו באו"ם ועל הצעתי 
לכבוש לטרון". שרי הממשלה דחו את ההצעה ברוב של קול אחד ובן–גוריון העיר 
רוב הפעולות שנעשו  צריכים להצביע לעשות  היו הללו  "לאושרנו לא  ברוגז: 
הזה  הסיפור  לדורות".  כ"בכיה  הצעתו  דחיית  את  תיאר  לימים  השנה".  במשך 
התפרסם בשנת 1962. בן–גוריון כבר היה קרוב לסיום הקריירה הפוליטית שלו 
ועצביו מרוטים בשל הויכוח האין סופי סביב "פרשת לבון". הפרסום נועד כנראה 
לחזק את מעמדו של בן–גוריון לעומת הרפיסות של עמיתיו והוליד התכתבות עם 

הד"ר שלמה גרוס, פובליציסט "הארץ" שהשתמש בשם העט "פולס".
הצטיירה  לדורות"  "הבכייה  האמת.  כל  את  לגרוס  כתב  לא  בן–גוריון 
הציע  למעשה  הגדה.  ודרום  לטרון  את  לכבוש  הצעתו  כדחיית  רק  ממכתבו 
בן–גוריון להפסיק את ההפוגה השנייה שהחלה בסוף יולי ולחדש את המלחמה. 
"לא הייתי מצטער אילו הביא )הקרב על לטרון( לקרבות בכל הארץ", אמר. 
שורות  שמונה  לעיון.  ופתוחים  הפרוטוקול  מעמודי   5 פני  על  נרשמו  דבריו 
מה  לדעת  רשאית  לא  ההיסטוריה  כי  נקודות,  של  בשורות  חסויות  בדבריו 
מכפרים  פליטים  בהם  הגליל,  ערביי  אלף  מאה  על  בישיבה  אמר  שבן–גוריון 
שכבר התרוקנו: "נניח שהיתה פורצת מלחמה. אז היינו יכולים אנחנו לנקות 
את כל הגליל המרכזי בחטיפה אחת. ואם אנחנו מנקים את הגליל המרכזי, זאת 
אומרת גם את הפליטים )...( זה לא ייתכן בלי מלחמה. זה גליל מלא ולא גליל 
ריק. ולכן אם תפרוץ מלחמה בכל הארץ, הרי לגבי הגליל יש לזה יתרון רב כי 
אז בלי מאמץ גדול - בכוח המיועד לכך, שלא יחליש מאמצנו הצבאי בשום 
מקום אחר - הגליל נקי". הנה כי כן, בניגוד לרושם שיצר בן–גוריון - לא 
חידוש  את  אם  כי  הממשלה,  דחתה  הגדה  ודרום  בלטרון  מוגבלת  פעולה  רק 

המלחמה בארץ כולה וגירוש מאה אלף תושבים ערבים.
היתה  לא  להצעתו  הממשלה  חברי  שהתנגדות  בן–גוריון  טען  לגרוס  במכתבו 
צבאית אלא מדינית. "עד כמה שאני זוכר לא טען אף אחד שלא נוכל לבצע משימה 
זו", כתב. גם זה לא היה מדויק: שר הפנים משה שפירא, מנהיג הציוניות הדתית, לא 
היה בטוח בניצחון: "אילו אפשר היה בכל המלחמות המתנהלות בעולם להוביל תמיד 

את הצבאות לפי התוכנית - שום מדינה לא הייתה מפסידה במלחמה", אמר.

אולם בן–גוריון לא פיתח את הרעיון לכלל עימות כולל עם הלגיון, ולא פרש 
חזון של תפיסת שטחים שבשליטת הלגיון. לטענת ה"בכייה לדורות", אם כן, לא 
נמצא ביסוס לא ביומני בן–גוריון ולא בפרוטוקול של ישיבות הממשלה, שם הציג 

את רעיונותיו. )מלחמת העצמאות - דיון מחודש, אסופת מאמרים, עמ' 331(

2004 |  יואב גלבר, קוממיות ונכבה, פרק כיבוש הנגב והגליל, קטע:
אירוע נוסף ]על רצח ברנדוט[ ששיבש בעקיפין את ההיערכות לחידוש הקרבות היה 
התקפה של אנשי "ג'יהאד אל–מקדס" על משלט 219 ליד מודיעין ב–24.9.1948. 
ה"מוג'הידין" כבשו את המוצב והרגו 23 מהחיילים שהחזיקו בו. אף כי הגבעה 
נכבשה בהתקפת–נגד, לא ראה בכך בן–גוריון תגובה מספיקה. הוא ביקש לנצל 
את האירוע לפעולה מקיפה נגד הלגיון בלטרון, ואף היה מוכן להסתכן לשם כך 
בחידוש הלחימה במלוא היקפה, וכל זה כדי להכריע את גורלה של ירושלים. 
את  לתקוף  שהעדיף  המטכ"ל,  תוכניות  את  תאמה  לא  בן–גוריון  של  דרישתו 
העיראקים בג'נין ובמשולש ולא את הלגיון בלטרון. ידין הודיע שיזדקק לימים 
רקע  על  החדשה.  למשימה  ולהתאימה  הצבא  היערכות  את  לשנות  כדי  אחדים 
בברנדוט,  ההתנקשות  ולאחר  האו"ם,  עצרת  כינוס  ערב  הבינלאומית  האוירה 
נרתעה הממשלה מחידוש המלחמה ודחתה את הצעתו של בן–גוריון. לימים הוא 
כינה את ההחלטה "בכייה לדורות", ובאותו יום רשם ביומנו: "לאושרנו לא היו 
הללו ]השרים שהצביעו נגד[ צריכים להצביע לעשות רוב הפעולות שנעשו במשך 

השנה'". )עמ' 314-313(

2010 |  בני מוריס, 1948 - תולדות המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה, קטע:
אין זה מחוור לגמרי אם רצה בן–גוריון שצה"ל יכבוש את הגדה המערבית כולה, 
או רק חלק ניכר שלה עם ירושלים המזרחית או בלעדיה. במהלך ישיבת הממשלה 
הנראה, שעל  לומר, ככל  ביקש  הוא  הוא אמר דברים שונים,  ב–26 בספטמבר 
באופן  להרחיב  כדי  המערבית  הגדה  המערביים של  השוליים  לכבוש את  צה"ל 
זה את מישור החוף שבידי ישראל, וכן להרחיב את שטח ישראל מדרום לעמק 
יזרעאל, אולי עד שכם, אבל להניח לערבים את גב ההר משכם דרומה למזרח 
חמישה.   נגד  שבעה  של  ברוב  הצביעה  הממשלה  אבל  רמאללה.  דרך  ירושלים 
לימים הגדיר בן–גוריון את החלטת הממשלה כ"בכייה לדורות", שכן חשש שהיא 
יהודה ושומרון, לרבות על העיר  סתמה את הגולל על כל סיכוי להשתלט על 

העתיקה של ירושלים - אולי לנצח. )עמ' 347(

"בכייה	לדורות" "בכייה	לדורות"
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ולבאר את סיבת אי–כיבוש הגדה המערבית בזמן המלחמה, יצר גירסה משלו לסיפור 
ובה הוא מוצג כמי שתמך ביציאה למיבצע. הוא הנחיל אותה באמצעות המכתבים 
ששלח, הראיונות שקיים וגם הספרים שכתב. כך גם אפשר להסביר את העובדה 

שהאשים את שרת כאחראי לכך שההצעה לא התקבלה בממשלה". )עמ' 89-88(
גם בפרשת ה"בכייה לדורות", ירידתו מהבימה של דוד בן–גוריון מאפשרת 
בחינה ביקרותית של הסוגייה וכפועל יוצא מכך - ערעור עליה. מעיון ]במקורות[ 
עולה פער שבין סיפור ה"בכייה לדורות" המקובל ובין התנהלות הדברים בפועל; 
)כמו  הגדה  לכיבוש  ומפורטת  כוללת  תוכנית מקיפה,  לבן–גוריון  היתה  גם אם 
שהציג בדיעבד בספרו ובמכתבים(, בישיבת הממשלה שעסקה בסוגייה הוא העלה 
מקיפה.  פעולה  לתוכנית  איזכור  אין  ביומנו  גם  בלבד.  לטרון  לכיבוש  הצעה 
חוקרים שבדקו את הסוגייה בשנים האחרונות הגיעו למסקנה זהה. עם זאת, חשוב 
לציין את המחקרים שאימצו את גירסתו של בן–גוריון; ייתכן כי החוקרים שכתבו 
אותם עשו זאת על סמך ידיעות בעל–פה או שיחות לא פורמליות עם בן–גוריון 
עצמו, או עם גורמים אחרים המעורים בפרטים. מסקנה נוספת היא שבן–גוריון 
החליט למעשה שלא לתקוף בחזית המזרחית, שלא כסיפור שיצר כאילו הממשלה 

היא האשמה בכך שהתוכנית לא יצאה אל הפועל". )עמ' 94-93(
ללא ספק, פרשת ה"בכייה לדורות" מכילה את כל הרכיבים הקלאסיים של 
פרשייה היסטורית מעניינת: סיפור היסטורי שתפח עם השנים והיה למעין מיתוס; 
שיח עמום ומבלבל שיצר בן–גוריון במשך השנים, המגביר את המסתורין סביב 
ראשונייים  מקורות  שלל  קונספירציה;  תאוריית  פוליטית;  התנגחות  הפרשה; 
אקטואלית  משמעות  זה;  עם  זה  המתווכחים  מחקרים  שלל  שונות;  מתקופות 
ולתלמיד  לחוקר  נהדרת  לסוגייה  הפרשה  את  הופכים  אלה  כל  ועוד.  משתנה 

מחקר". )"ישראלים", גיליון 4, עמ' 96(33

המאמר מבוסס על עבודה לתואר שני, שנכתבה במסגרת הקורס "דוד בן–גוריון - 30 שנה   33
של החלטות אסטרטגיות" בהנחיית פרופ' טוביה פרילינג, המח' להיסטוריה של עם ישראל, 

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.

הטרגדיה של ערביי הגליל נדחתה בכמה שבועות, אך יש משהו מנחם - אם 
גם משלה - בידיעה שבן–גוריון הציע לממשלת ישראל לגרש מאה אלף בני אדם 

והממשלה דחתה את הצעתו. )"הארץ"(

היסטורי  דיון  מכוונת?  החלטה  או  לדורות'  "'בכייה  לביד,  ליאור    |  2013
תש"ח",  במלחמת  המערבית  הגדה  שטחי  אי–כיבוש  בסוגית  והיסטוריוגרפי 

קטעים:

האם באמת הכריע שרת את הכף בסוגייה? החוקרים שעסקו בנושא מטילים ספק 
בכך. מיכאל בר–זוהר כתב בספרו: "אי–אפשר להשתחרר מההרגשה כי בן–גוריון 
מפקפקים  בר–און  ומרדכי  שלום  זכי  ההיסטוריונים  גם  עמדתו".  על  נלחם  לא 
ב"אשמתו" של שרת; גם לדידם, לּו חייב בן–גוריון את רעיון כיבוש השטחים 
הללו על ידי צה"ל, ההצעה הייתה מתקבלת בממשלה. סימני השאלה שהחוקרים 
מעלים אשר לרצונו של בן–גוריון הם רק אחת השאלות העולות מעיון בפרשייה 

מרובת הדברים הנידונה במאמר זה". )עמ' 70(
מהסיפור  שונה  תמונה  מעלה  בסוגייה  העוסקים  הראשונים  במקורות  עיון 
המקובל. בן–גוריון לא הביא תוכנית מפורטת לכיבוש הגדה המערבית או חלקים 
ממנה. האם היתה אפשרות לכך בתקופה הנידונה? ביום שקדם להצבעה בממשלה 
היתה ישיבת מטכ"ל ובה נאמר לבן–גוריון, שהצבא יכול לכבוש את הגדה על ידי 
התקדמות מכיוון צפון לאורך נהר הירדן. בן–גוריון נמנע מלהזכיר זאת בישיבה.  

)עמ' 80-79(
הנתונה.  בתקפה  צה"ל  של  בעליונותו  בן–גוריון  הכיר  ודאי  ביטחון  כשר 
כפוליטיקאי משופשף הוא בוודאי הכיר את סגולותיו שלו וידע שאם יתעקש, תתקבל 
ההחלטה בממשלה. יש להניח שבחזונו הוא ראה בכמה מן השטחים הללו שטחים 
חיוניים לעתידה של מדינת ישראל, בייחוד בירושלים ובים המלח. למרות כל אלה 
לא הביא בן–גוריון לממשלה תוכנית פעולה מפורטת והוא לא עשה פעולות הכנה 
נמנע למעשה מלקבל  היא שבן–גוריון  כלשהן במישור הפוליטי. המשמעות לכך 

החלטה על כיבוש הגדה המערבית או חלקים ממנה. )עמ' 80-81(
הלא–אחידה  לעמדתו  הפסיכולוגיה,  מתחום  נוסף,  הסבר  להציע  אפשר 
עקיבות  חוסר  עקב  מתח  שקיבל.  ולהחלטות  המיתקפה  בנושא  בן–גוריון  של 
על  הגנה  שקיבל,  להחלטה  הצבאית  היכולת  בין  מהפער  הנובעת  קוגניטיבית 
עמדתו לאחר שקיבל את ההחלטה ונמתחה עליו ביקורת מימין ומשמאל, שינוי 
הצעתו  בהכשלת  השרים  ושאר  שרת  והאשמת  הביקורת  ששככה  ככל  העמדה 

כביכול בממשלה". )עמ' 88-87(
בן–גוריון, שכאמור לא היה שלם עם החלטתו ונוסף על כך ביקש להשיב לביקורת 

"בכייה	לדורות" "בכייה	לדורות"
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 272 259 253 244 145 135 133 132 115  
273+ה 275 277 290-288 320 321 329 358 
 441 434 429 420 402 399-395 377-375
454 455 479 517ה 524 531 538ה 546 552 

608 598 597 593 574 573 570 566-564
 544  542  535 534+ה  175ה  הרברט   אוואט, 

554  
אוואנס, הרולד  78 83

אונדן, אוסטן  530
אוסטין, וורן  2ה 54 99 546

אוסטר, דניאל  505ה
איבן סעוד, המלך  215

אידלסון, בבה  376ה
אייזנהאואר, דוויט  14 15 524ה

איילון, צבי  220 221 222ה 629 636
אילת, אליהו, ר' אפשטיין, אליהו

איסרזון )און(, זאב  1
איתן, ולטר  147ה 183ה 526ה 536ה 552ה 609ה

אלדד, ישראל ר' שייב, ישראל
אלון, יגאל  224-222 628 634 636

אלטמן, אריה  348
אלישיב, שמואל ר' פרידמן, שמואל

אלמליח, אברהם  505ה
אסקרטה, פבלו  6ה 27 258 267

אפשטיין )אילת(, אליהו  9ה 24ה 55 59 61 75 110
  115 117ה 118 140ה 147 203ה 253 260 319 

320 400 401 402+ה 418 524ה 539ה 566
ארגוב, מאיר ר' גרבובסקי, מאיר

ארזי, טוביה  331ה
ארלוזורוב, חיים  188ה 409ה

ארנוולד, משה  198ה
ארסלאן, עאדל  595

 114  90  88  82  78  72-68  66 ראלף   באנץ', 
  182-179 183ה 207 228 245 258 259 290 
375 398 440 441 455 461 532 536ה 543 
546 550ה 551 552 558ה 564ה 565 568 

608 593 579 578 576 571 570
בגין, מנחם  185 188 189 192 195ה 198ה 377

449  
בווין, ארנסט  26 58 64 70 92 98 134+ה 212 
 537 514 498 465 458 441 320 275 215  

602 572 551 541
בונדה, תורד  129 189ה 200 201 268

ּבֹונֹו, גבריאל  538ה
ביאליק, חיים נחמן  175 361ה

ּבידֹו, ז'ורז'  60 71 118 133 320
בילי, הרולד  134

בכר )שי(, יהושע נסים  184
בלפור, ג'ימס ארתור  15

בלפור, סר ג'ון  59 75
בן-גוריון, דוד  1ה 10ה 14ה 23 26 28 33 34 
  42-38 47ה 53 56 57 62 63ה 65 67 69 74 76 
 112 111 108 105 103 102 96 93 91 85 84 77
115 116 131 137 139 141 159ה 186-184 
188 191 196 220 225 226 227+ה 230 251 
252 255 256+ה 283 286 287 291 293 321 
 395  379  376  371-369  361  360  332  322
 446 445 443 441 440 433 432 427 415 396
 482-479  476  475  473-465  461  453-449

484 488 496ה 511 552 561ה 643-619

מפתח אישים
ציונים	ביוגרפיים	מובאים	במספר	העמוד	המודגש

בנטוב, מרדכי  14ה 28 31 37 38 40ה 41 42
 117-115 105 103-101 91 84 83 65 61 56  
132 133 145 176 218 250 268 272 359 429ה 
432ה 434 443 447 461 472 620 623 632 633

בן-חור, אליהו  220 221 222ה
בן-מתתיהו )פלביוס(, יוסף  414ה

בן-נתן, אשר )ארתור(  517ה
בן-צבי, יצחק  94 379ה

בראלי, אבי  254ה
ברגסון, פיטר )הלל קוק(  188

ברגר, הרצל  620 633ה
בר-זוהר, מיכאל  221ה 254ה 630 631ה-633ה

642 635 634  
ברוק, נורמן  515ה

ברזילי, ישראל  117ה
ברלין )בר-אילן(, אליהו מאיר  194 195 210 426
ברנדוט, פולקה )המתווך, הרוזן( מ-61 ואילך 
;324  273  178  71 איפיונים:  רבים:  בעמודים 
  ברית/אחדות כלכלית עם המדינה הערבית/
 ;489  237  233  219  206  205 הירדן  עבר 
גליל   ;234  233  205  180 ישראל  גבולות 
מערבי 206 234 283; בתי זיקוק 207 238 242 
243 264 586; הסדר/מו"מ שלום יהודי-ערבי 
371 489 592; הפוגה ראשונה 83 86 87 89 
 205 199 150 129 120 109 104 102 100 98
 258  249-247 שנייה  הפוגה   ;241-238  238
 371  363  335  328  308  271  266  263-261
 238  235  206 )נמל(  חיפה   ;404  403  375
יפו 206 235 238 283 493;   ;586 264 242
ירושלים 81 82 112 116 121 124 203 207 
 250 243-241 238 237 234 232 229 217 209
 331 326 324 298  281 266 264-262 258
 438  422  421  367-365  344  343  341  334
439 489; לוד )שדה תעופה( 207 235; מינוי 
נגב 206 231   ;349 148  67 66 61 לתפקיד 
234 284 489 584; סיפוח א"י הערבית לעבר 
הירדן 231 233 298 372 374; עלייה 81-78 
 184 182 116 114 110 102 97 95 93-86 84
206 209 212 217 228 231 234 238+ה 239 

 399 397 378 374 337 304 303 262 243 240
403 404; פליטים וחזרתם 234 305 308 327 
334 339 364 371 374 489 590; רצח 435ה 
440 441 442ה 446-444 449 452 471 481 
489 530 532ה 546 547 575 638 640 )ר' גם: 

תוכנית ברנדוט; דוח ברנדוט(
ברנזון, צבי  33ה 41

ברנר, אורי  184ה
 137  132  95 40ה   34 14ה  פרץ   ברנשטיין, 
 563 482 415 445 355 277 269 246 208  

620 621ה 622 623 626 632 633

גאס, אוסקאר  22
ג'ואד, עבד אל-  51ה

ג'וזף, ברנרד ר' יוסף, דב
גולד, זאב  383

גולדי, דסמונד  143ה
133  98 83ה   64  61  29 19ה  נחום   גולדמן, 

274 275 383 434 517ה 550  
גולן, נחום  143ה

גור-ארי, משה  42ה
גלאב, ג'ון  51ה 143ה 165ה 283 286 275 395

גלבר, יואב  69ה 221ה 640
גלי, אלקנה  622 626

גלילי, ישראל  28 188ה 190ה 220 221 222ה
677 287 256 227-224  

ג'סאפ, פיליפ  605
גרומיקו, אנדרי  27 63 75 106

גרוס )"פולס"(, שלמה  623ה 625 627 628 631ה
633ה 641  

גרוסמן, מאיר  110
גרינבוים, יצחק  14ה 119 186 187 192 193 
  220-218 223 224ה 226 227 240 247 251 
252+ה 255ה 268 269 274 282 283 291 292 
 425 413 412 395 379 377 376 369 360 332
430 431 432ה 434 443-441 445 450 451 
 551 489 484 481 476 471 469 467 466 453
552 563 564 567 620 623 626 632+ה 633

גרבובסקי, מאיר  48

מפתח	אישים
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גריידי, הנרי  515
גרינברג, חיים  383

גרנדֹוס, חוזה גרסייה  75

דאגלס, לואיס  70 215 275
דאלס, ג'ון פוסטר  524 525 549 599 600 606

דה גול, שרל  553
דיין, משה  437ה 604 606ה 630 635 636

דוסטרובסקי )דורי(, יעקב  220 224 225 630
דונקלמן, בן  302ה 569ה

דיבון, שמואל ר' זליקסון, זיאמה
דיואי, תומס  14ה 524 540ה

דיסנצ'יק, אריה  632ה

הּוד, ג'  174ה 175ה
הופמן, חיים  118 379
הורוביץ, דוד  70 241

הורציוס  471
היטלר, אדולף  141ה 159 375 521ה

הילדרינג, ג'ון  3 15 28 256
הימלר, הינריך  372

הלפרין, רוז  106 383
הנדרסון, לֹוי  55 401

הרצל, תאודור  279 361ה 410 575

ואליש, א'  279
וולפסברג, ישעיה  447

וילנר, מאיר  47 239
וילסון  596

וייסמן, )עמיר(, מיכאל  447 517ה 528 529
וייץ, יוסף  139

וייצמן חיים  28 53 54 140 184 395 396 435ה
487 559ה  

וינשטיין, ברוך  196 197 348 349 512 515
וישינסקי, אנדרי  526 527 545 546 609 613 

615  
ופיאדיס, מרקוס,  528

ורדי )רוזנבלום(, הרצל  48 49
ורהפטיג, זרח  202 516

ז'בוטינסקי, זאב  110ה 120ה 198ה 373ה 410ה
זיו, ישראל  269

זינגר-יורש, מנחם  122ה
זיסו, אברהם לב  614

זליקסון )דיבון(, זיאמה )שמואל(  331ה
זמר, חנה 632ה

זסלני, ראובן  70 78ה 83 151ה 178 202ה

חוסייני, ג'אמל אל-  74 523ה 588
חוסייני )המופתי(, חג' אמין אל-  82 372 461 

474 477 509ה 510 513 522 523 567  
ח'ורי, פארס ביי אל-  75-73 86 89 109 133 

590 588 290  
חילמי, אחמד  523ה

ח'שבה, פשה  595

טבת, שבתי  40ה
טוב, משה  448 517ה

טוקצ'ינסקי, יוסף  517ה
טיטו, יוסיף  553

טל, דוד  639
טראוטבק, ג'ון  537ה

טרומן, הרי  3 10ה 11 12 14 15 16 22 23 28 29 
  54ה 55 60 140 147 216+ה 298 319 375 

401 524 540ה 559ה 566ה 570 572

יארבלום, מרק  517ה
ידין, יגאל  28 29 190ה 201 220 221 222ה
 620  619 485ה   453 440ה  437ה   250  225  

630ה 633 640
יוסף, דב  94 131 213 244 276 286 287 321 

324 360 362 377 440ה 505ה  
יחיל, חיים ר' הופמן, חיים
ילין–מור, נתן  435ה 449ה

ינאית )בן-צבי(, רחל  379ה
יצחקי, אריה  633 634ה

ירשוב, פבל  615 631 634

כאזם, מוסא  74ה

כאמל אתאטורק, מוסטפה,  181
כהן, בנימין  22

כהן, ליאו  151ה 178 202 399
כהני, מנחם  517ה

כילאני, רשיד עאלי אל-  113ה 159ה
כרמל, משה  302ה

לאוטרפכט, הרש  34-32 38
לאש, נורמן  275
לביד, ליאור  642

להמן, הרברט  9 23 54
143  75  61  59  55  18  17 9ה  הרברט   לֹוֶוט, 

570 566  
לוי, יצחק )לויצה(  251ה 302ה

  115  101  100  93  84 14ה  מאיר   יצחק  לוין, 
  246 260 273 370 376ה 471 475 486 620 

633 632 623
לֹונדסטרּום, אגה  362 441

לוקר, ברל  83ה
לוריא, ארתור  118

לוריא, צבי  350 351 352ה 512 513ה
66+ה 109 244 245 259 280  לי, טריגווה,  

281 286 287 327 375 397ה 425 516 549  
ליבנה, אליעזר  1

ליבשיץ, דוד  448ה 517ה 526 527 530 532 535 
609 570 547-545  

לינטון, יוסף  209 267 517ה
ליפשיץ )ליף(, זלמן  139

לנין, ולדימיר  15ה
לנקין, אליהו  184ה

לסקוב, חיים  222ה 302ה 485ה 620
לרר )צדוק(, משה  220 222ה

מאירסון )מאיר(, גולדה  37 354 395 416 424
454 531 559ה 615  

570  547-545  526  454  321 יאקוב   מאליק, 
609 597  

מאריוט, סירל  275
מגנס, יהודה לייב  154ה

מוהן, פאול  66 70 82 123 183ה 207 275 399
מוין, לורד  441

מֹולה, אמיליו  138ה
מולוטוב, וצ'סלאב  117 416 614

מורגנטאו, הנרי  9
מוריס, בני  69ה 111ה 143ה 286ה 459ה 639 640

מוריסון, הרברט  70 515
מטרניך, הנסיך  509ה
מילשטיין, אורי  629

מיקוניס, שמואל  352 353 512 514
מלצר, פייבל  505ה

מנואילסקי, דימיטרי  259 547
ַמְניֹו, יוליו  614

מקדונלד, ג'ון  435
מקדונלד, ג'ימס  216 298 401 416ה 417 419 

619 487 460 455-453 450  
מקלינטוק, רוברט  537ה

מקניל, הקטור  274 275 455 541 550 566-564
מרגלית, דן  637

מרידור, יעקב  188 189
מרקוס, דויד )מיקי סטון(  256

מרשל, ג'ורג'  9ה 12 15 17 18 25-22 59 61
  71 98 211 215 216ה 297 310 319 375 420 
 524 511 506 494 486 485 471 461 460

602 571-568 566 565 553 537 525

נאור, מרדכי  638
נאצר, גמאל עבדול אל-  573ה
נג'ר, אמיל )עמיאל(  447 517ה

נהרו, גווהרלל  531
נובומייסקי, משה  457

נוקס, מ. גורדון  216 455 487
נוקראשי, מוחמד פהמי  71 201 290 373-371 560

ניבנהויז, ז'אן  20ה
ניומן, עמנואל  33 383
נמיר, מרדכי  318 319

נקדימון, שלמה  184ה 631ה 635 636
נרקיס, עוזי  198ה

נשיא, דון יוסף  182

מפתח	אישיםמפתח	אישים
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סובולב, ארקדי  425 532 534
סטבסקי, אברהם  188 189

סטברופולוס, קונסטטין  207
סטופ, אברהם  355 356
סטלין, יוסיף  15ה 553

סטרוצקי, ו'  279
סילבר, אבא הלל  1ה 19ה 148 383

סילנטו, רפאל  365
סלומון, חיים  505ה

סמאטס, יאן  58 148
סמית, רלף  256ה

סנה, משה  254 426 429
ספאק, אנרי  487 528 594

ספלמן, פרנסיס  320
סרֹו, אנדרה  440ה 441 488

עבדאללה, בן-חוסיין  25 28 45 57 59 67+ה 
 274 267 215 144 143 135 125 82 75 74  
 469  461 373ה   358  352 286ה   283  276
473 474 477 478 483 509ה 512 513 514 
522 523 527 539 544 555 563 580ה 605 

606+ה 639
ע'ּורי, אמיל אל-  589

עזאם, עבד אל-רחמן פשה  69 211 214
עילם, יגאל  40ה

עליאש, מרדכי  132 426
עמיקם, אליהו  436ה

עמיר, מיכאל ר' וייסמן, מיכאל

פאוזי, מחמוד  74 560ה
פאוקר, אנה  318 319 395

פארוק המלך  144 276 560ה 566ה
פארודי, אלכסנדר  73 320 538ה 597

פיל, לורד  231ה 580ה
פיליפ, אנדרה  60

פילנדר, קפטן  129 130
פישמן )מימון(, יהודה לב  14ה 42 91 96 97

 445 434-432 429 428 359 281 192 106   
633 632 623 620 475 450 446

פירסון, לסטר  550 597 606
פישר, מוריס  290 517ה 528 537 538

פלדשטיין, אריאל  40ה
פנדיט, ויג'איה  531
פנקס, צבי דוד  514
פראי, אליעזר  408

פרייזר, פיטר  596 597
פעיל, מאיר  635

פרג, יאיר  637
פרוסקאואר, ג'וזף  9 19ה 23 54
פרידמן )אלישיב(, שמואל  613ה

פרילינג, טוביה  643ה

צדוק, משה ר' לרר משה
ציזלינג, אהרון  14ה 28 29 37-35 39 40+ה 42
 111 107 104-101 99 84 83 77 75 65 56  
 284-282 277 252 227 220 219 200 145
 480  476  454  450  448-445 430+ה   428

633 632 623 620 567 556 488 482
צלדריס, קונסטטין  528

צ'רינגהם, ג'ון  275
צ'רצ'יל, וינסטון  373ה 580ה

צרפקין, סמיון  27 454 532-530 546 613 614

קאוקג'י, פאוזי  113 157ה 202 311 456 469
574 522 499  

קדוגן, אלכסנדר  45 70 111 396 420 425
קוויזלינג, וידקון  359ה

קומיי, מיכאל  517ה 570 597
קוק, הלל ר' ברגסון פיטר

קוקר, צרלס  143ה
קֹורדייה, אנדרה  425

קטאן, הנרי  177
קירקברייד, אלק  262
קירשנר, ניקולאי  269

קליפורד, קלרק  55
קנן, סי )ישעיה(  517ה
קמחי, ג'ון  399 622ה

קמפבל, רונלד  214

קסטלר, ארתור  120 121
קפלן, אליעזר  14ה 26 36 38 39 40ה 68 77

   83 104-101 115 133 227 240ה 247 248 
 282  281  275  270  269 255ה   250 249ה 
 567 486 481 479 448 411 396 319 292

620 623 626 632+ה 633
קראם, ברטלי  401

קריפס, סטפורד  70 215
קריץ' ג'ונס, ארתור  27 28

קרמונה, פאול  199ה

ראסק, דין  19ה
רבין, יצחק  222ה 636

רובינסון, יעקב  32 33 34 132 320 425ה 517ה
608 535 530  

רוזוולט, אלינור  3 15
רוזוולט, פרנקלין  3ה 15ה 54+ה

רוזנמן, סמואל  54
רוזנבליט )רוזן, פליקס )פנחס(  14ה 28 32 33 
  34 36 40+ה 95 96 98 100 111 115 116 192 
 480 472 465 460 442 441 395 252 220 193

559 562 620 621ה 623 626 632 633
רוזנוולד, לסינג  8

רוכל )אבידר(, יוסף  220 222ה 225 629
רוס, ג'ון  115 598
רוקח, ישראל  200

רטנר, יוחנן  222ה 225
ריאד, כמאל  560

ריד, הנרי  66
 129  114  109  84  83  79  75  72 ג'ון   רידמן, 

183ה 207 208 258 324ה   
רמז, דוד  14ה 19 36 39 40+ה 65 67 74 96 
 553 488 486 471 470 132 107 103-101  

620 623 626 632+ה 633
רפאל, גדעון  425ה 517ה 573 607

רפטור, ברל  376ה

שאלתיאל, דוד  222ה 302ה 321
שגב, תום  464 471ה 641

שדה, יצחק  251ה
שוורץ, יוסף  379

שומאן, רובר  537 545 549 550 554
שוקיירי, אחמד  594
שחר, יורם  32ה 33ה

שטנר, מרדכי  49
שטרית, בכור  14ה 29 36 40ה 41 75 111 283
  322 442 450 461 474 559 563 620ה 623 

632ה 633
שי, יהושע ניסים ר' בכר, יהושע ניסים

שייב )אלדד(, ישראל  435ה 449
שילוח, ראובן ר' זסלני, ראובן

שירהולץ, רודולף  256+ה
שליים, אבי  639

שמואלביץ, מתתיהו  435+ה
שמיר, יצחק  435ה 449ה
שמיר, שלמה  143ה 256

שפירא, אייגה  147ה
שפירא, אניטה  221ה 227 252ה

שפירא, משה  14ה 28 34 36 40+ה 65 84 91 
 186  144  142  141  115  104-101  96  94  
189 192 197 198 220 246 376ה 424 441 
 626 623 620 564 552 471 466 465 445

641 633-631
שפר, זאב  254ה

שפרינצק, יוסף  421 516
שקולניק )אשכול(, לוי  224+ה

שריג, נחום  135ה
שרייבמן )שרי(, ראובן  505ה

שרף, זאב  40ה 396 631+ה 634-632
שרירון, ז'  62ה 65

שרת, יעקב  12ה 26ה 40ה 632ה 637
ששון, אליהו  331 402 403 447 517ה 551 558 

560ה 567-565  

תל, עבדאללה אל-  605ה
תקוע, יוסף ר' טוקצ'ינסקי, יוסף

מפתח	אישיםמפתח	אישים
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"אגודת ישראל"  14ה 475
אג"ם )אגף מיבצעים, מטכ"ל(  634

"אוגוסטה ויקטוריה"  259 266
17  16  11  9  8  6  1 )או"ם(   מאוחדות  אומות 

 127 121 120 107 106 63 62 57 48 38 27-24  
 181 174 173 162 161 159-157 153 152 149
 239 233 232 219 217 216 214 211 186 184
 332 324 302 299 296 294 265 264 245-243
 423 392 383 382 372 371 360 351 350 345
 475-473 471 470 467 465-462 458 430 427
 538 525 521 518 514 509 508 492 487-479
540ה 541 545-543 551-549 555 570 574 
578 583 585 592 593 599 605 616 )ר' גם: 
לייק  טריגווה;  לי,  )ראשונה(;  מדינית  ועדה 

סכסס; עצרת 1947; עצרת 1948(
אום רשרש  140ה

אוניברסיטה עברית י-ם  219 266 558ה 620 628
אוסטרליה  6ה 58 148ה 174ה 534 602 604 608
אוקראינה  57 75 259+ה 271ה 547 550 574

606 603  
אורוגואי  58 61 117 203 555 608

אזורים מפורזים  375 494 558 564ה 570 593
אחדות כלכלית בין המדינות היהודית והערבית

בא"י: ר' ברית כלכלית  
"איחוד"  154ה

איטליה  549 553
ֵאילון  127

אילת, מפרץ  140 455 457 464 502 519 520
620 584 582 563 556 555 543-541 525  

אינדונזיה  63
איסלאם  138 164 165 180 389 505 538 586

אירידנטיזם  373
אל-עריש  69

"אלטלנה"  183 184ה 187-185 191ה 192 194
198ה 199 241 258 413  

"אלכסנדרוני", חטיבת  432ה
אנגליה: ר' בריטניה

אמברגו  24 34 59 111 114 211 260 274 275 299
אמריקה לטינית  138 164

"אמריקן קאונסיל פור ג'ודאיזם"  8ה
אנטישמיות  14 16 19

אסיפה מכוננת  315 369 432
אצ"ל  69ה 100 187-183 188+ה 192-189 197-195
  199ה 200 241 275 276 291ה 311ה 376 377 
402 412 413 415+ה 440 445-443 601 606 

)ר' גם: פורשים(
"אקונומיסט"  589

"ארגון יהודי דמוקרטי" )רומניה(  318 319
ארגנטינה  375 550

ארמון הנציב  379 380
ארצות הברית  5-2 11-8 14 16 19 22 23 24 29
  30 34 51 54 58 59 61+ה 69 70 98 99 107 
 199 174-170 138 136 134 127 126 117 110
 270  267  246  245  242  217-214 211-209
271 274 277 281 290 300-296 309ה 320 
 393 380 379 374 366 358 347 332 331 330
 454 452 450 430 421 419-416 407 400 394
 491 487 486 483 475 474 467 459 458 455
495ה 498 501 506 511 525 535 537 538 
539ה 541 545-543 549 550 554 558 562 
565 566 569 572 599 604-601 606+ה 615

ארצות ערב: ר' ערבים
אשדוד  556 560 561 567

אשקלון  455ה

באר טוביה  201 259

מפתח עניינים ומקומות

מפתח	עניינים	ומקומות

באר שבע  540ה 541 552ה 573 594 636
בדואים  136 171 581

בולגריה  568
בוליביה  207ה

בולשביזם  4 126
בולשת: ר' שירות ביטחון כללי

בחירות לאספה המכוננת  315 369 370 539ה 620
בחירות לנשיאות ארה"ב  3 12 14+ה 23 211 215

298 299 331 401 432ה 537 540ה  
ביירות  60 110 473

ביר עסלוג': ר' עסלוג'
בית גוברין )ג'יברין(  4ה 28ה 135ה 455ה 501 

517ה 540ה 561+ה 562 567  
בית ג'יז  81ה

בית דין בינלאומי, האג  5 76 320
בית דין דתי  433

בית דין עליון  516 522
בית ַדַרס  267

בית הערבה  148
בית חנּון  593

בית לאומי יהודי  141 580
"בית לבן"  2 54 60 147 298 572

בית לחם  623 625 626 631-629 634 639
בית ַמְח'סיר  166ה

בית נבאללה  465 639
בית נטיף  561

בית סּוסין  81ה 124
בית צפאפה  605ה
בית שאן  137 308

630  626-621  619  488 לדורות"   "בכייה 
635-633 637+ה 643-638  

בלגיה  6ה 61 148ה 213 242 309ה 358+ה 366
374 550 564ה 606  
בן שמן  459 463 631

בנק יבוא ויצוא )ארה"ב(  216ה
בסיסים בריטים: בנגב  171 172 353 430 457

  458 462 477 480 500 502 519ה 520 543 
556; באזור סואץ 73ה

בצרה  543

ַבְּקעה  139
ברזיל  6ה 148ה

בריגדה יהודית  204 251ה
בריחת ערבים: ר' פליטים

בריטניה  2+ה 6 16 18 25ה 26 27 45 51 59
  61ה 63 65 72 75 78 80 83 92 98 99 107 111 
 170 160 155 152 150 136 134 126 125 118
 217-214  211-208  185  181  174  173  171
 274 270 268 267 262 259 246 245 232 231
 320 313-311 305 304 300 297 296 294 275
 402 379 374 367 366 355 351 345 342 338
 468-466 462 458 455 454 418 417 409-407
 512 510 509 506 503 500 498 491 482 474
527 532ה 537 538 543 547 551-549 556 
563 564 566 569+ה 571 572 574 577 585 
596 597 605-599 606+ה 607 608 615 639 

)ר' גם: בסיסים; משלחת בריטניה לאו"ם(
ברית המועצות  2ה 4+ה 7 15 16 27 28 50
 172 171ה   126  117  85  75 61ה   58-56  
 355-353 347 260 259 217 216 211 173
392ה 393 394ה 407 419 421 452 454 457 
 542 526 519 513 498 483 467 466 462
 574 570 569 555 554 550 549 547-544

593 606+ה 609 614
היהודית  המדינות  )בין  כלכלית  ברית/אחדות 
והערבית בא"י(  38 39 48 49 60 121 137 143

 233 229 209 208 205 181 180 164 163  
237 238ה 387 489 496 518 519 554 555 

589-587 577
ברלין  300

בתי זיקוק )מפרץ חיפה(  183 206 208 298 238
 310 298 275 270-268 264 263 248-242  
311 312 320 460+ה 494 507 515 586 587

גבולות ישראל  3 36-34 40-38 44 45 50 55
 134  127-125  120  98  74  72  64  59  58  
 233  206  205  182  180  143  141  140-136
234 236 240ה 305 307 308 334 374-372 
 425 423 420-418 416 408 390 387 385 376
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 475-473 464 462 460 455 438 429 428 426
 520-517  512  511  498  497  487  482  480
 540  538  535-531 529  527  526  524-522
 572  567  563-560  555  549  545  543  542
 598-596 594  591  589  588  583-581 579

606-603 608 620 622ה 624 631 633 635
ג'בע  634

גדה מערבית  461 631 633 643-638
גואטמלה  58 148 217 555 608

"ג'וינט"  379
גוש מזרחי  7 430 529 539 544

גוש מערבי  172 239 314 320 421 499 529 549
גוש סובייטי:  ר' גוש מזרחי

גוש עציון  26 41 45 51 148 634
גח"ל  294 )ר' גם: מתנדבי חו"ל(:

גליל  52 122 137 143 144 168 300 302 357
  426 428+ה 431 452 454 456 457 464 467 
 504-501 499-497 493 485 484 482 475
 531  526  524  520  519 517ה   512  506
 ;642 641 631 596 587 574 555 545 538
מזרחי 137 168 333 500; מערבי 39 64 98 
 169 168 143 140 139 137-135 127-125
180 206 209 234 238ה 239 283 333 416 
456 497 500 545 587 620; מרכזי 137 143 

456 464 620; תחתון 314ה 333
ֶגְנט  204

ג'נין  60 100 120 300 374 620 623 640
געתון  127 168

"ג'רוסלם פוסט"  43ה
גשר, קיבוץ  45

גרמניה:  מערבית 3; נאצית 521ה
גשר יבשתי מצרים-ירדן: ר' פרוזדור

גת  455 494 502

"דבר"  43ה 50ה 187ה 251ה 291ה 397ה 622 623
דגל ישראל  278 279

דגל ציוני  278 279
ְדֵוויְמה  594

דוח ברנדוט, ספטמבר 1948  454 455 458 460

 491-489  481  481  474  468  464  461  
495-493 498 501 504 507 511 512 513ה 
518-514 520 522 523 525+ה 526 532 537 
540ה 543-541 551 555 574-571 580-578 
 605 602 599 591 590 588-586 584 582

606+ה 607 608ה 611 616 623 626 630ה
דיר יאסין  69

דיר ַנחאס  561
דיר סּוֵניד  593

דמשק  129 185 300 412 473
דנמרק  6ה 56 148ה 207ה

דנציג  521ה
דרום אפריקה  58 148

דרך בורמה  81ה 131 148 166ה 244 463 625
דרכון ישראלי  395 396 559

"הארץ"  43ה 127 624 625 627 637 638 641 
642  

"הגנה"  15 21ה 31 40 60 143 157 165 174
  196 197 220 224 225 234 251ה 254 318 

548 506
"הדסה"  129 219 266 558ה 620

הודו  164 473 474 531
הולנד  289

הונגריה  118 612
החזרת פליטים:  ר' חזרת פליטים

"החלוץ"  318 319
החלטת 29 בנובמבר 1948  2 4 5 10 14 15 20 24
 89 72 64 59 56 55 48 45 43 39 38 36-33 27  
 164 163 155 144 139 137 136 134 126 125
 234 233 231 229 219 218 181-179 175 174
 342 333 329 320 316 313 308 293 282 236
 400 390 387-385 383 381 355 352 348-345
 456 443 431 430 428 426 420 417 416 408
 503-500  498-495  490  482-480  474  468
512 516 520-518 527-522 531 534ה 537 
 584-580 577 575 567 563 561 555 546-544

585ה 588 596 597 605-602 635
החרמת מטענים ישראליים  438 439

מפתח	עניינים	ומקומות

היידראבאד  473
הכרזה על ייסוד מדינת ישראל  1 7 12-10 14ה

  18 24 26+ה 40-31 44-42 51 54 65 147 152 
575 486 476 382 361 348 347 293 160

הכרת מדינות במדינת ישראל  39-37 44 45
 135 126 125 118 117 71 69 58 55 54 51  
 347 320 315 314 299 217 161 148 147
377 394 532 534 538 576 597; ארה"ב 
 407 401 298 216 152 151 148 147 140

498; בריה"מ 148 407
"המזרחי"  14ה 415 447

"המשקיף"  199ה
הנהלה ציונית: ר' סוכנות יהודית, הנהלה

הסגר ימי  73 83
הסתדרות ציונית חדשה  410ה

הסתדרות ציונית עולמית  28+ה 54 110 118ה 
  148ה 269 373ה 381ה 394 411-409 412 446 

496ה 613ה 615ה )ר' גם: תנועה ציונית(
העפלה  21ה 72 78+ה 

הפוגה ראשונה  6ה 10ה 11 61ה 64ה 68 70ה 
 109  104  102-100  97-94  92  84-82  80  
112 114ה 119 120 122 123 130-128 135 
 166 162-160 154 152-148 145 144 136
 195 191-189 186 184 183 174 171 167
202-199 205 211 214 218 230 231 238+ה 
 276 274-271 267-258 250-246 244-239
גם:  )ר'   536  333  311  302  288-280  277

הפסקת  אש; שביתת נשק(
 298-295  293  291-286  280 שנייה   הפוגה 
 325 323 319 317 315-311 308 303-300   
 360 358 357 353-351 339-333 329 328
 378 375 372 371 369-367 365 363 362
379 391 396 397+ה 399 403 404 418 422 
 478 475 463 459 452-450 439-437 423
536ה  517ה   509  501  494-492  488  487
 583  578  573 564ה   552  551  546 540ה 
589 591 593 605 625 629 638 641 )ר' 

גם: הפסקת אש; שביתת נשק(
"הפועל המזרחי"  14ה 620

הצה"ר  410ה
הצהרת בלפור  2 172 373ה 381+ה 407 575 580
הר הצופים  213 219 259 266 459 558 605ה 630

הר ציון  422 423 439
"הראל", חטיבת  198ה 251ה 252ה 302ה 605ה

634  
"השומר הצעיר"  154ה

התאחדות בעלי תעשיה  415

וטו  28 217 353ה 421 492 549 550 570 574 601
וישי  138

ַוַלַג'ה  606ה
ונצואלה  608

ועד יהודי אמריקאי  9ה
ועד לאומי  47ה 386 411 

177ה   107 82ה  74ה   21  19 עליון   ועד ערבי 
523ה 532 589 594ה  

ציוני  10ה 14ה 33 409-407 424 ועד פועל 
ועדה אנגלו-אמריקנית  63ה

ועדה מדינית, עצרת או"ם )וע' ראשונה(  5 11 148
 534 532+ה   528  527  511  491 489ה   420  
535 550ה 551 558 575-571 578 579 591 
592+ה 594 596 597 599ה 605-601 606+ה
ועדה מייעצת/ועדה מדינית מייעצת  10ה 29 165

517 508 443 430  
ועדת או"ם לארץ–ישראל: ר' ועדת ביצוע

ועדת אונסקו"פ  1ה 13 28ה 56 63ה 66+ה 70ה
608ה   580  576  500 175ה   174  168  167  

174 418 500 576 580 608ה
ועדת ביטחון יישובית  291 292

ועדת ביצוע  6+ה 7 27ה 28 33 34 36 37 39 43
148 207ה 382ה 385ה 426 532 577ה  

ועדת ה–5 לניסוח מגילת העצמאות  41
ועדת ה–5 לבירור משבר בן–גוריון-גלילי  220

251 227 222  
ועדת ה–7  376 412 435 443

ועדת ה–3 לענייני דת  432
ועדת הפוגה: ר' ועדת שביתת נשק

ועדת חקירה אנגלו-אמריקאית  298ה
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ועדת פיוס  489 495 518ה 524ה 525 535 568
592 597 599ה 603 605 607 615  

ועדת פיל  63ה 231 580
ועדת פישור: ר' ועדת פיוס

ועדת קונסולים  20 21 57 107 131 145 213 272
  276ה 284 286 313 318 325 358ה 400 441
ועדת שביתת נשק לא"י: ר' ועדת קונסולים

ועדת שרים לביטחון  257 291
ועדת שרים לבתי דין דתיים  433

ועדת תגובה )עיתוני ישראל(  119 188
ועדה סוציאליסטית בי"ל 1946  507

ורשה  117
ותיקן  320 554

חאדר, אל-  634
חבל עזה: ר' רצועת עזה

חברון  364 523 563 621 623 625 626 631-629
  636-634 638 639 641; אזור 629 630 634 

636
חברּות ישראל באו"ם:  ר' קבלת ישראל לאו"ם
חברת אשלג  148 457ה 519ה 555 581 582
חברת חשמל  269 311 312; י-ם 312 343ה

חברת נפט עיראקית  207ה 269 270 297 310 
311  

חוות הלימוד  379 380
חולה  456 503 

חוליקאת  135ה 148
חוסאן  629 636

חוק אזרחות  559
חוק נגד טרור  441 442 450 451

 454  366  365 הבינלאומית   לירושלים  חוקה 
585 577  

חוקה לישראל  298 315 370
חוקי שעת חירום  310

"חזית המולדת"  440ה 449 450
חזרת פליטים  20 111 127 142 176 183 206 234

 334 332 331 328 327 308 306 305 303 238  
 400 389 375 374 365 364 340-338 336
403 408 419 427 428 429+ה 431 489 493 

507 512 515 518ה 522 539 591-588 603
חטיפת בריטים בי-ם  276 291 312

חילופי אוכלוסין  181ה 217 493
חינוך, מערכת  411; לערביי ישראל  411

חיפה  120 130+ה 135 138 157 161 180 183 
 248-242 239 235 218 209 208 206 185  
 467 460+ה   412  308  298  275  264  263
 589 587 586 538 515 507 500 494 483
626 631; נמל 130 143 208 209 229 235 
 494 467 298 264 263 250-242 239 238

587 586 515 507 500
חי"ש )חיל שדה, "הגנה"(  100

חלוקת ארץ ישראל  1ה 2 3 5 6ה 7 13 14 26 277+ה  
  32 43 44 50 71 56ה 140 153 158 163 
174 175 229ה 231+ה 232 236 290 373 
 518 516 500 497 482 429 388 384 374

523 528ה 537 540ה 579 589 59 608ה
חניתה  127 168
חרם ערבי  587

ַחַתה  540ה

טבריה  120 182ה 308 626 631
טורקיה  169 181+ה 182ה 307 328 495ה 553 

615  
"טיים"  528

"טיימס"  540
טיראן  630
טירה  144

"טלגרף"  589
טרור  19 71 414ה 449 450 480 488 530 575 

)ר' גם: חוק נגד טרור
טרזינשטאט  372ה

טרייסט  245
טריפולי )לבנון(  245

יבסקציה  318
"י"ג"  33ה 37 40

יד מרדכי  455ה 501ה 593
"ידיעות אחרונות"  1ה 48ה 622ה 623 635

מפתח	עניינים	ומקומות

יהודה, הר  626 633 640-637; יהודה ושומרון 
630 629  

יהודי, עם  27ה 41 42 52-49 107 141 151 154 
  155 157 164 165 172 187ה 226 238-236 
 373 365 356 354 353 344 331 300 278
 414 412 410 408 394-392 387 385-383
 583 580 577 575 444 435 433 426 415

615 612 610 586 584
יהודיה, כפר  122 459

יהודים:  אוסטריה 568ה; אמריקה לטינית 11 25
  394; ארה"ב 4 8 9 11 14 19 22 25 182 
199 307 393 394 570 613 615; בולגריה 
גרמניה  611+ה;   416 בריה"מ   ;612  568
568+ה 612; הונגריה 613; יוגוסלביה 612; 
יוון 11 25; מזרח 307 394; מזרח אירופה 
394 568 611; מערב אירופה 394; מרוקו 
611; סוריה 307; ערב 307 340; פולין 611 
613; צרפת 11; רומניה 318 611 613 614

יוגוסלביה  118 553
 328  307  209 181+ה   169  141  71  25 יוון  

528+ה  
יום המדינה  350ה 361

יום העצמאות  361
יכולת קליטה כלכלית  234

ים המלח  170 428 455 457 467 469 470 481
 626 625 621 620 555 543 537 519 502  

582 581 642 637 631-629
ים סוף  140 170 457 500 518ה 537

ים תיכון  537 543
יפו  41 82 111 120 121 137 138 167 168 
 308 283 238 235 230 229 206 180 176  
 531 512 498 493 461 452 426 412 339

631 626 561  547 545
ירדן, ממלכת  232 633 639

ירדן, נהר  438 626-622 629 630 633 635
642 639 636  

ירושלים  6 28 31 32 60-58 62 67 68 71 73 
 116 113-110 101 100 98-93 83-81 76 75  
 139-137 135 131 130 128 127 125-120

 187 180 179 177 176 153 148 144 143
 213 212 210 209 207 206 203 199 198
219-217 229 230 232 234 237 238ה 240 
 276-274  268  265-263  258  244-243
 312 310-308 301 287 286 284 282 281
 345-341 331 327-324 322 321 318 314
 378-375 367-364 362 360 356 355 349
 420 419 417 415-412 401 400 397 390
 439 436 435 432 431 429-425 423 422
 463  462  460-457  450  449  445-443
 483  482  480  478-475  472  470-465
 516 513-511 506-504 498 489 488 486
 545-542 538 535 530 527 526 521 520
 607 605-603 596 586-584 563 555 554
 640  639  637-633  631-628  626-622
 148  139-136  127  32 בינלאומית   ;642
167-163 176 207 210 219 229 230 240ה 
245 313 334 342ה 343 344 352 356 389 
 458 446 444 443 431-428 426 416 390
 489 486 484 482 481 476 466 460-459
 520 518+ה   516  513  512  506-504  494
 603 584 577 554 545 544 531 527 521
605 636; בירה 516 521; דרך/כביש, אל 
 121 119 116 97 95 82 81 68 39 32 31
 352 343 342 302 166 157 138 137 131
 479 478 476 470-468 465 435 368 367
 360 צבאי  מושל   ;639  637  585  498  484
323-321 362 440ה 444 459 505ה 535 538 
554 585; מים 32 81 97 213 240 241 249 
 465 463 438 423 418 375 351 263 262
486 585; מסדרון: ר' פרוזדור; נאמנות 526 
535+ה 544  554; ערבית  219 229 231 237 
 526 522-520 458 427 344 343 341 325
538 554 605; פירוז 238 242 248-244 250 
 298 289 283-281 272 267-263 261 258
 331-329 326-322 318 317 314-312 309
 421 400 390 366 365 358 344 341 336
422; פרוזדור 167 230 240ה 283 302 314 
 467 465 452 426 418 367 342 333 322
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 631 620 586 531 521 512 505 504 498
מקומות  גם:  )ר'  198ה  יהודי  רובע   ;639

קדושים; עיר עתיקה(
יריחו  629 631 633 635 639 641

כוח )צבא( בינלאומי  32 242 263 264 325 327 
 499 484 467 426 422 421 400 358 345  

632 574 545 538 526 521 516 506
כורדים  182

כותל מערבי  213 240 241 265 364 368 438
כ"ט בנובמבר: ר' החלטת 29 בנובמבר 1948

כיס פלוג'ה: ר' פלוג'ה
כירכוך  245

כנסיית "הקבר הקדוש"  165
כנסת  432ה

כפר דרום  202 501ה
 199  196  189  188 186ה  183ה  ויתקין   כפר 

241 200  
כפר ורבורג  201
כפר מנחם  502

כפר עציון: ר' גוש עציון
ַּכַרִתַיה  540ה

כשרות  432ה 433

208 185 177 159 137 81  74  64  59 לבנון  
 474 467 456 439 417 359 333 319 217  

538 522 499
 120 67+ה   60  51  45  26  25  23 ערבי   לגיון 
  129 143 159+ה 165ה 185 198ה 241 242 
 585 559 558 422 367 358 351 313 275
 639  637  634  628  625  622  619 605ה 

640
לּוְּבַיה  302 311

לוד  290 291 308 314ה 316 333 461 502 555 
  626 631; שדה תעופה 207 235 239 460 

587 586 531 507 494 467 461
לוזאן  495ה

"ל"ז"  33ה 35 37 47ה
לח"י  69ה 190 276 290 412 413 415+ה 309

  376 377 413 415 435 436+ה 440+ה 441ה 
547 487 451-449

לטרון 81ה 100 111ה 128 302 357 367 368
 471 469 468 466 465 463 462 452 375  
 625 620 514 488-483 479-476 475 472
634-628 641-638 643; מחנה מעצר 37ה  
254ה 622ה; מנזר 62; תחנת שאיבה 97ה 
262 351 397ה 463 468 479 585 625 628 

637 634 631
ליגה ערבית  28 45 51 113ה 129 130 151 160 
  177 202 204 249 280 303 336 372 509+ה 

589 577 556 510
ליטא  359

ליטאני  138
לייק סכסס  5 6 10 32 43 45 47 63ה 75 76

 148 146 139 134-132 125 114 109 83  
 219 215 213 177 174 171 167 166 164
 303  290  287  271  268  267  266 238ה 
 383 371 366 355 342 327 324 315 305
 478 476 468 461 419 418 394 389-387

503 517 558 )ר' גם: או"ם(
"לינֹו"  69ה

מאורעות 1921  580ה
"מארין קארפ"  59ה 64ה 110

"מברק"  436 449
מגבית יהודית מאוחדת )ארה"ב(  18 23 28

מג'דל  267 455 494 501 517ה 556 561 567 
מגדל יואב  148 573

מגילת העצמאות  34-32 38 40 47+ה
מגן דוד  278 279

מדינה דו-לאומית  154ה
מדינה יהודית  2 7-5 9 10 14 16 17 24 25 26+ה 
 69  65  55  50  48-45  43  41  34 33ה   27  
 152 139 137 136 125 121 120 97 75 70
 194  181  179  167  164-162  155 154+ה 
 383  372  356  283  273  272  236 231+ה 
 495  486  476  462  452  429 410ה   387
 575  523  518  507  504  502-500 496+נ 

מפתח	עניינים	ומקומות

 594-592 590 589 587 584 580-578 576
639 636

מדינה ערבית בא"י  7 17 20 21 35 39 48 121
 239 232 217 167 164 163 142 138-136  
 417 408 390 387 374-372 355 314 308
 497 494 461 443 490 483 467 455 426
 519 518 513 510 509 503 502 500 499
522 523 527 533-531 535 555 556 560ה 
 594 588 587 581 580 576 567 564-561

598 603 604 608ה
מדינות ערב: ר' ערבים

מדיניות אי–הזדהות  568ה
מודיעין  459ה 463 465 486 489 631 637 640 

מוסד להעפלה  21ה
מוסלמית, עדה  433 434

מוסקבה  416
מועצה כלכלית וחברית )או"ם(  206 209 234

365 330  
מועצה מחוקקת, י-ם  585ה

מועצה מכוננת: ר' אסיפה מכוננת
מועצת הביטחון  2ה 16 20-18 26 28 32 45 54 
  57 59 61+ה 63 64ה 66 70-68 72 73 77 
114+ה   111-104  102-98  96  95  93-84
 205 202 199 161 151 150 133 132 115
 249 244 242 240 238 235 217 214 210
 276 274 272 271 267-265 262 259 250
 304 303 301 295 291-287 284-280 277
 338-333  331-329  326  325  318  315
 367 364 363 358 357 353 350 349 347
 418  404  403  401-396 379  375378  369
 465 451 450 441 438 426 425 422-420
 550 547 546 535 532 509 498 492 481
552+ה 553 558 566-563 568+ה 569 570 
 597 594-591 589 588 578 577 575-573

604-601 606ה
מועצת המדינה  33ה 37 39 48 55 101 102 104

  200 202 210ה 212 240ה 247 291 292 315 
 408  396 385ה  376ה   363  357  321  318

432ה 442 490 511 518 620 622 629

מועצת הנאמנות  27ה 28 32 78ה 315 322 365 
גם:  )ר'  585ה   545  526 506ה   498  417  

נאמנות(
מועצת העם הזמנית  11ה 35-33 40 147

מזכ"ל או"ם: ר' לי, טריגווה
מזרח: ר' גוש מזרחי

"מזרחי"  197
127ה 73ה  70ה  43ה  )סוה"י(   מדינית  מחלקה 

147ה 254ה 331ה 396ה 409ה  
מחלקת המדינה )סטייט דפרטמנט(  2ה 3 4 6
 43  39  28 24ה   23  22 19ה   17-15  13  7  
 160 134 126 119 117 110 64 61-59 55
 284 277 275 256 239 217-215 209 203
 405 401 400 379 358 299 298 290-287

606 571 565 549 543 500 460 455
מחנה 153  145

מחנות עולים, ישראל  79 98 146 203 337
מחנות עקורים, גרמניה  218 241 262 610

מטכ"ל  112 221 224 226 227 253 292 362
 625  619  488  485  469  465  463  398  

642 640 629-627
מיבצע חירם  499ה 574ה

מיבצע יורם  111ה
מיבצע יואב  536ה 540ה 548 561 573 636

מיבצע נחשון  17
ִמיְדַיה, אל-  459ה 48 637

מילווה אמריקני לישראל  211 216 299 456 
551 458  

 35 33ה   31  20  14  11 9ה   1 העם   מינהלת 
40+ה 41  

מישור החוף: ר'  רצועת החוף
מישלט 131  135ה 200ה

מישלט 219  640
"מלחמה קרה"  50ה

מלחמת טורקיה-יוון  141 181+ה 307 528ה
מלחמת עולם ראשונה  138 256 521ה 590 611

מלחמת עולם שלישית  4 8 15 17 300 553
 375  327  160 52ה   50 שנייה   עולם  מלחמת 

521ה 530 590  
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מלחמת 1948 )עצמאות, קוממיות, שחרור(  8
 157 144 122 113 100 94  45  26  18  17  
 183 181 180 174 171 168 162-160 158
 224 216-214 211 207 202 194 190 185
 345 340 339 331 328 308 296 255 226
 452 428 427 423 403 392 391 374 364
 480 476 475 473-468 466 464 463 453
 603 597 590 525 497 487 485-483 481

638 635 628 624 613
ממשלה זמנית  10 26 28 33+ה 37-34 39 48

 190 187ה   161  127  126  66-62  56-53  
 239 238 236 235 233 232 212 197-194
 331 321 298 292 279 278 266 263-261
 354 349-347 344-342 340 338-336 334
 498 492 408 386 385 370-368 362 356
 567 516 514 513 509-507 505 504 502

643-626 623-619 575
ממשלת כל פלסטין  82ה 509 510 523 527 532

547 567ה  
ממשלת עזה: ר' ממשלת כל פלסטין

מנגנון משקיפים/פיקוח או"ם: ר' משקיפי או"ם
מנדט, ממשלת/משטר  6+ה 7 10ה 11 14ה 16 
 45-43  41  36  33  29  26 25ה  22ה    21ה 
47+ה 48 50 51 55 65 72 89 97+ה 118ה 
147 154ה 157ה 162ה 163 178 206 231ה 
381+ה   373ה   369  338 266ה  234ה   233
 503  446  433 412+ה   405  388  386  382

588 584 577-575 556 530
מנוסת ערביי א"י: ר' פליטים

מעלה החמישה  121
מעפילים: ר' העפלה
מערב: ר' גוש מערבי

מערב-אירופה, ארצות  138 164
"מעריב"  628 630 631 636

מפא"י  1 14ה 122 127 154 173 227 293 434
447 539ה 622 633  

מפלגה דמוקרטית, ארה"ב  173 215 277 298 
471 525 540ה  

מפלגה ליברלית  621

מפלגה סוציאליסטית, צרפת  553
מפלגה פרוגרסיבית  14ה 620 621

מפלגה קומוניסטית ישראלית: ר' קומוניזם
מפלגה רוויזיוניסטית  209 292 348 349 373

מפלגה רפובליקנית, ארה"ב  215 401 471 572
350ה  254ה   220 159ה  117ה  28ה  14ה  מפ"ם  
539ה  512ה  448+ה  447ה  426ה   408  407  

637 621 620 546
מפקחים: ר' משקיפי או"ם

מפרץ פרסי  543
מצובה  168

מצרים  64 74-71 125 140 171 200 202 204 
 290 276 274 271 268 267 261 259 217  
 458 419 417 403 371 359 332 331 306
464 469 473 474 501 510 515 522 523ה 
 573 567-559 556 539 536 532 528 527
)ר' גם:   639 608 601 597 594 583 582

צבא מצרי(
מקומות קדושים  21 120 127 137 206 234 
  235 238 258 265 281 320 336ה 341 364 
 526 513 506 478 475 438 417 402 393

531ה 538 586 603 626 635
מרונים  538
מרסיי  184

 620  619  473  469  468  465-463 "משולש"  
640 636 631 626 624-622  

משלחת ארה"ב לאו"ם  3+ה 5 6 10 15 31 43
 401 379 366 358 305 298 289 148 140  
 559 541 537 525 524 500 489 429 418

571 566
משלחת בריה"מ לאו"ם  419

משלחת בריטניה לאו"ם  6ה 489
משלחת הסוכנות היהודית/ישראל לאו"ם  2ה 3

 370  350  134-132  107  194  65  83   10ה 
 447  446  435  434  431  430  425  420
 534  529  528  517  514  509  508 448+ה 

540ה 568 593 596 599 606 608
משמר הירדן  122ה 357

משמר העמק  157

מפתח	עניינים	ומקומות

משקיפי או"ם  71 122 123 131-129 145 149
 247 241 240 201 199 191 189 184 171  
 329 309 308 301 289 286 268 266 264
 372 368-366 362 358 351 350 338 337
 449 440-437 422 406 400 398 375 374

459 536+ה 540ה 552 559 573
משרד ארץ–ישראלי  118+ה

משרד הביטחון  224 226 227 254-252
משרד הדתות  433

משרד ההגנה )ארה"ב(  54
משרד החוץ )בריטניה(  7 64 92 134 135 173

 455 311 275 246 239 231 215 209 208  
600 498

משרד החוץ )ישראל(  127 147ה 253 378 380
496 489 478  

משרד המושבות )בריטניה( 7
משרד העלייה  318 378 405

מתווך: ר' ברנדוט, פולקה
מתווך בפועל: ר' באנץ', ראלף

מתנדבי חו"ל  569 )ר' גם: גח"ל(

נאמנות )משטר בא"י(  2ה 7-4 12 17-15 26 
494 417 162 148 54 50 27  

נא"פ  15
נגב  52 64 72 98 125 135 136 142-139 144 
 231 209 206 202 200 180 174 172-170 148  
234 238ה 239 283 284 332 333 351 353 357 
358 418-416 426 428+ה 431 452 454 455 
 482-475 472-469 467 464 462 461 458 457
 512 511 506 504 502-497 494 493 489 488
514 515 517ה 518 519 524ה 525 528 530 
531 534 536+ה 537 546-540 548 551 555 
556 558 559 560ה 561 565-563 569 573 
574 584-579 587 594 596 597 607 608+ה 

610 624 629 631 632ה 636 637
נגבה  455 494

נהריה  127 168 512
נוה יעקב  148

נוצרים, נצרות  120 138 166-164 179 180 

 462 390 389 342 322 314 313 219 218  
586 584 554 535 504 463

נוצרית, עדה בישראל  433 434
ניו-זילנד  58 596 608

ניו-יורק  383
"ניו-יורק טיימס"  353 355

ניצולי שואה במחנות קפריסין  591
ניר עם  202

נמל חיפה: ר' חיפה
נפט  7 8 14 16 144 235ה  243 245+ה 246 
 320-317  312-309  297  275  270-268  
 538 527 526 520 519 520 519 460 457
543 586; חברות 4 7 14 211 270 275 526 

527; צינור כירכוך-חיפה 207ה 235ה
נציב עליון  266ה 311 395

 352  333  316  311  302  291  178  177 נצרת  
374 365  

נשיא ארה"ב:  ר' בית לבן; טרומן, הרי
נשק לישראל  24 69 75 92 95 98 112 114 
 345 300 299 277 273 260 216 152 124  

394ה 569
נשק לערבים  69 71 73ה 76-74 92 111 114 

577 569 565 297 152  
נתניה  120

סדום  469 502 515
סואץ, תעלת  170 540 543 566ה

סובייטיזציה  4 15
סובייטים: ר' ברית המועצות

סודאן  458 540
סודטים  141ה 169 332 507

סוכנות יהודית  2ה 10ה 19 21 22ה 26ה 32ה
  33ה 55ה 62 63 70ה 73ה 85 108-106 100 
147+ה  143ה  139ה   133  132 119ה  118ה 
161 170 176 178ה 184ה 271 276ה 287 
290ה 291ה 315 321ה 351 356 369ה 386 
 580  579 573ה   551  517  425  424 409ה 
 30 י-ם  הנהלה,  622ה;  615ה  592ה   584
47ה 133 165 197 313 409+ה 430 508; 



 | 666 | 666667 |667 | מפתח	עניינים	ומקומות

 167  165 118ה  106ה   30 ניו–יורק  הנהלה 
383 430 434 508 517 665 )ר' גם: מחלקה 

מדינית; משלחת הסוכנות היהודית(
סוציאליזם  60 489ה 507 508 529 548 553
סוריה  69 73ה 113ה 122ה 129 133 136 138 

  157ה 159ה 177 261 290 306 307 320 333 
 594 588 533 522 510 499 456 417 403 359

595ה 603ה 606ה 626 )ר' גם: צבא סורי(
סטייט דפרטמנט: ר' מחלקת המדינה

סטלינגרד  513
סין  25 59 61ה 164 532ה 568+ה 601

סיני  562 556
סיקריקים  414

סלאבים  289 602
סלוניקי  209 210

סמל המדינה  278 279
סנט ג'ורג', כנסיית  287

סנקציות או"ם  1 19 27 28 44 57 96 216 217 
 558 557 403 333 290 274 272 271 259  

564ה 565 568ה 593+ה
ספר לבן 1922  580ה; ספר לבן 1939  7 160

393 169 155  
"סקודה"  69ה

סקנדינביה  289
סריס  81ה

עבר הירדן  75 125 129 136 137 140 143 177
  211 216 217 231 233 237ה 241 249 262 
 489  419-416  403  374 373+ה   372  333
496 499 501 504 509 510 515 517ה 520 
 539  538  535  533 532+ה   528  527  523
 572 569 564 563 558 556 555 549 543

638 597 588 585 583-579
עברון  127 168

עולים בגיל יוצאי צבא: ר' עלייה
עולם נוצרי: ר' נוצרים
עולם ערבי: ר' ערבים

עזה  60 372 461 509 522 543 556 564-560
567; חבל 566  

עזיבת ערבים: ר' פליטים
עטרות  148
עיילוט  311

עין גב  122ה
עין שרה  127 168

 203  202  164  74  31 )ירושלים(   עיר עתיקה 
 408 366 314 302 287 265 263 258 241  
 477-475 466 460 432 431 429 428 426
 554 545 538 535 531 527 526 505 504
 633 630 628 626 623 621 620 596 585
640; בינאום 466 513 519 529 526 531 

631 626 625 586 554 545 535
עיראק  71 137 140 143 211 245 246 262 250 
 427 374 311 310 306 297 286 275 270  

460 469 510 523 543 569ה 619 623 640
עיראק אל–מנשיה  540ה 566ה

עיראק סווידאן  148 267 333 566 567
עיתונות בריטית  120 540

עיתונות ישראלית  119
עכו  120 130 138 169 202 308 461

"על המשמר"  251ה 512
עלייה  18 21 25 48 50ה 52 55 64 72 76 80-78
 118 116 114 110 102 99 97 94-86 84 83  
 162  160  156  155 150+ה   149  129  123
 212 210 209 207 206 203 200 184-182
219-217 228 234 237 238ה 239 240 243 
 318 309 307 304 303 289 285 277 273 262
 375  374  351  337  336  329  328  325  319
 427 424 423 400-397 394 392 379 378
 595 581 580 568 529 527 518 405-403
613-609; בגיל צבא 64ה 72 76 92-78 94 
95 99-97 101 114ה 115 123 129 145 150 
 319 304 303 289 284 262 218 203 190 183

527 406-404 399 397 379 378 337 329
עלמיין, אל–  364

עם יהודי: ר' יהודי, עם
עמאן: ר' רבת עמון

עמק איילון  128 166ה
עמק בית שאן  497

מפתח	עניינים	ומקומות

עמק הירדן  333
עמק יזרעאל  464 497 631 640

עסלוג'  135 140 363 364 455 480 543
"עציוני", חטיבת  198

עצרת או"ם 1947  48 63ה 125 148 150 151 
 584 500 495 458 419 178  

עצרת או"ם 1948  60ה 150 178 281 289 330
 446 425 423 421 420 401 372 369 349  
456 458 461 462 466 470 471 484 487ה 
 534 514 512 511 508 498 495 492-489
535 537ה 542 544 556 558 571 573 574 

640 631 626 616 601
עשרת הימים, קרבות  333 334

עקבה  125 140 170 515 519 520 537 567 582
עקורים ערבים: ר' פליטים ערבים

ערב סעודית  140 177 268 330 333 345 391 
582 515  

ערבה, עמק  140
ערביי א"י  26 27 36 107 112 141 145 153 156 
  456 452 419 372 345 340 308 293 236 183  
 641 625 589 577 556 532 528 522 503 501

642 )ר' גם: פליטים, חזרת פליטים(
ערביי ישראל  142 352+ה 359 373 388 411 

589  
ערב,  ארצות/מדינות  ערבי,  עולם  ערבים, 
ממשלות ערב(  23 26 27 29 31 69 83 84 86 
 122-120  116  114  112  99  96  94-92  89  
127-124 130 132 134 139 140 148 150ה 
 215-207 202 181 180 177 170 160 159 157
 249  247  246  243  239  235  228  218  217
 276-274  271  268  265  264  261  258  250
 301-297  295  294  289  288  286  284-282
 340 338-330 328 325 324 308 306 305 303
 408 402 391 389 388 378 374-371 351 345
 458 453 452 450 437 428 427 425 423 422
 477  475-472  470-467  465  463  462  459
 525 523 520 509 508 499 487-484 482 481
 575 574 555 551 544 541 539 532 530 528

610 606 605 597 596 591 589 581

"פאן יורק"  398ה
"פאן קרסנט"  398ה

פאן-ערביות  182
פדרציה בא"י  107

פולין  58 117 359 521ה 612 613
פורין אופיס: ר' משרד חוץ בריטניה

פורשים  198 310 326 412 413 415 445 489 
530  

פיליפינים  208ה
פינוי בריטי מא"י  26 46ה 47ה 73 74 145 161

382 311 293  
פיצויים לפליטים  493 518ה

פיקוח או"ם: ר' משקיפי או"ם
ַפלּוג'ה  455 494 501+ה 502 517ה 540ה 567; 

כיס 562 563 566 567 573ה 594 608  
פליטים ערבים  10 52 120 141 153 156 159
 332 330 327 308 230 229 206 181 171 169  
 403 402 400 388 373 371 365 362 340 339
 503 464 457 456 429-427 425 419 417
 574 555 539 528 523 522 522 508 507 504
591-588 596 605-603 607 )ר' גם: חזרת/

החזרת פליטים; פיצויים לפליטים(
פלי"ם  69ה

פלישה לא"י  10-8 19 22 23 25 26ה 28 35
  308 294 282 158 149 147 112 57 52 46  
 391 366 359 357  345 339 333 311 309
 535 532 531 522 94 430 427 423 418

593 583 578 574 573 564 561 542
פלמ"ח  100 165 198 222 223 225 251 252+ה 

"פלסטיין פוסט"  440ה
פנמה  207ה

פראג  4 16 118 184
"פרה קדושה"  10ה 11 12 29

פרוזדור מצרים-עבר–הירדן  125 538 563
פריס  359 402 467479 559

פרישה: ר' פורשים

צבא בינלאומי: ר' כוח בינלאומי
צבא בריטי  46 47 224 225 293
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"צבא ההצלה הערבי"  113ה 157ה 574
צבא לבנוני  159

177  171  159  136  135  100  69 מצרי   צבא 
  202-200 259 266 283 284 357ה 358 363 

574 573 567 565 563 536 501 379
צבא סורי  159 185 461 474

צבא עיראקי  122 623
צבאות ערב  112 494

צה"ל  145 165 187ה 188+ה 195 198 200 201 
 350 342 333 302 293 254 247 225 222  
 484 470 461 450 445 433 413 376 357
 619  574  573 540+ה   494  490  488  487

642 640 634 631 628 625
צומת "גבעתי": ר' צומת חוליקאת

צומת חוליקאת  135ה 144ה 148 171 200ה 267
283 333 357ה 540ה 573  

ציונות  6 16 19 27 43 172 278 354 373 385
407 409 529 596 610ה 612ה  

"ציונים כלליים"  114ה 415 448-446
ציפורי  309

צירות ארה"ב, ישראל  298 309 380
צירות ברה"מ, ישראל  309 380 

צירות ישראל, וושינגטון  117
צירות ישראל, מוסקבה  395 416 424

צ'כוסלובקיה  4+ה 6ה 58 69ה 118 141 148ה 
  169 207ה 216 260 332 392ה 394ה 507 

613
"צלב אדום"  59 60 68 81 97 121 124 145 

330 372ה 380  
צנזורה  436 449

צפת  120 178 308 626 631
צרפת  62-60 65 70 71 99 109 110 118 184
 331  328  327  320  315 309ה   303  242  
358ה  374 440 495ה 538 539 547 549 

550 559 555-553 558 601 606+ה 615

קבינט מלחמה  226 227 252 253
קבלת ישראל לחברות באו"ם  38 39 56 161 
 377 370 369 349 331 321-319 315 203  

 492 489 484 456 435 431 425 420 419
493 498 518 524ה 525 531-528 534 535 
538 539+ה 550-548 558 568 569 592+ה 

597 601 604 605 606+ה 607 608
"קדמה"  129

קהיר  60 66 91 123 210 235 412 473 543
קובה  553

קוויזלינגים  359
קולומביה  69 550 564ה 601 602 606

קומוניזם, קומוניסטים  4ה 120 126 143 173ה
  318ה 528 547 ישראל 71 126 143 173ה 
239 320 352ה 412+ 512 528ה 547; צרפת 

553; רומניה 318ה 612 615ה
קונגרס אמריקאי  71

קונגרס ציוני  220 381ה 383 410+ה
קונדומיניון יהודי-ערבי בי-ם  521

קונסול בריטי, חיפה  268 269 275 311 312
 286  119 20ה  ארה"ב  בירושלים:  קונסולים 
  358ה 380 435; בלגיה 20ה 358ה; בריטניה 

275 276 407; צרפת 20ה 62 65 358ה
קונפדרציה בא"י  107

קוסטה ריקה  58 61 117 608
קופטים  182

קיבוץ גלויות  142
קייב  546

קנדה  289 550 601 606+ה
קסטל  157 166ה

קפריסין, מחנות/עולי  21 59 72 76 80-78 83 
 379 338 304 275 241 218 99 93 92 84  

398ה 591
קרית ענבים  121 251ה

קתולים  320 402

ראס אל–נקורה: ר' ראש הנקרה
ראש העין  262 625

ראש הנקרה  136 169
רביבים  515

רביזיוניזם: ר' מפלגה רביזיוניסטית
רבנות  433

מפתח	עניינים	ומקומות

רבת עמון:  60 66 126 143 300 473
רודוס  61ה 123 130 134 146 151 177 178 
 217 213 212 210 207 204 202-200 183  

543 537 330 301 235 228
רומניה  318 319 405 612 613 614

רוסיה: ר' ברית המועצות
רכבת חיפה-י-ם  248-242 250 263 264

רמ"א  220 226 254ה
 625  465  452  412  368  351  242 רמאללה  

641-635 633 630-628  
רמטכ"ל  227-224 253 254 630

רמלה  290 291 308 314ה 316 333 461 502 
626 555  

רמת רחל  478
רפיח )רפה(  556 561 567

רצועת החוף  522 540ה 563-560 567 593 608
640 )ר' גם: עזה, חבל(  

שארם א–שיך  629
שבדיה  68 547

 54 41ה   31-16  11 10ה   8-6 נשק   שביתת 
  57+ה 68-66 73-70 78 81 82 90-86 93 
 188 182 179 144 131 124 115 107 94
 250 249 230 217-213 208 205 201 189
 289  288  282-280  277 276ה   273-271
 397 378 374 373 366 357 330-328 320
400 403 494 560+ה 564ה 565 566 568 
569+ה 570 593 597 605ה )ר' גם: הפוגה; 

הפסקת אש(
שבת  442
שואה  50

שווייץ  133 258 272 315
שומרון  137 631-629 636 640-638

שיח' ג'ראח  129 620
שיח' מוניס  112

שיעים  182
שכונה יוונית  139

שכם  300 374 412 464 474 523 623 631 640
שלום  35 126 162 179 181 183 205 231 233 

 336 329 328 308 307 289 272 243 235  
 373 371 368 362 351 346 344 341-339
 408  403  402  392  391  389-387  387
 477 474 431 429-426 423 421 419-416
492 495ה 496 508 517ה 518 520 522 523 
524ה 525 527 528 530 531 535 539 544 
 592-589 578 569 568 566 559-556 555

610 607 603 599 597 596
שער הגיא  131 145

שפרעם  311 374
שרון  333

שרות ביטחון כללי  449 450

תוכנית בילטמור  373ה 496 523
209ה  206-204   :1948 יוני  ברנדוט,  תוכנית 

615 610 240 239 235 233 231 228  
תוכנית מוריסון-גריידי  514 515

תוכנית מרשל  71 211 215 297 553
תוכנית פיל: ר' ועדת פיל

תימן  181 345 538
תל אביב  168; הפצצה 299; עיריה 415

תלפיות  139 478
תנועת העבודה  225

תנועה לאחדות העבודה  154ה
תנועה ציונית  29ה 278 279ה 354 383+ה 392

408 409 610 ה 613  
תשעה באב  368
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