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לגלותהופתעו-אורןואלחנןריבליןגרשון-גוריוןבןדודשליומניועורכי

מהצדהמדינה-בדרךמנהיגהתעלם 1948במאי 1sל-באפריל-1הביןכי

יותרהרבההיהעסוקכאילונראהזאתתחתהדמים.אירועישלהצבאי

כמוארגוניות,בשאלותאינטנסיביבאורחטיפלוכיפנימיתבפוליטיקה

ישראלבמדינתממלכתייםלמנגנוניםבתפוצותשנוסדוגופיםשלהפיכתם

ל"שואהלאולבטחקרבהלקטסטרופהרמזאפילונותניםאינםיומניוהחדשה.

מקום,מכלהפנימיים,בחוגיםהפומביים.בנאומיודיברדווקאעליהשנייה",

חבריובאוזניבגאווהמנהאפרילבתחילתאחרת.בלשוןגוריוןבןהשתמש

ה"הגנה"לידינפלושכברהפלסטינייםהכפריםשמותאתמפא"יבמזכירות

הצבאיהמאמץשלהבאותההצלחותכיהמנהיגהבהירארוךבנאוםושותפיה.

היולאאולםהיהודי.היישובבלב"איים"ויפו,חיפה :עריםבשתייתמקדו

שםחיותושביהןרבבות .סביבתןאתמאודמיזעו"איים"והביטויאיים,אלה

כפרים.בעשרותמוקפים

חורבות.לעייגוריוןבןשלה"איים"הפכומהרהעד

ועלהישראליהכוחעדיפותעלברורהידיעהשל-הזהמהמקוםכאן'

דיוןבכלרבים,מולמעטיםשלהמיתוסטיפוחשניומצדהפלסטינים,חולשת

עלהכל,אחריהמלחמה.שלתיאורכללהיפתחצריךהזהמהמקום-פומבי

כוחותהמיטואותוהפלסטינים,חורבןשלההכחשהצמחההללוהתיאורים

היסטורילרגעלראותדילאוהמדינה.צה"לכךואחרהמדינה-בדרךשלהצבא
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הפרטיםאתהעובדות,אתלזכורחשובמעולם.דבריםהיושכבדלהביןכדי

הסיפורלביןביניהםהגדולהפערואתהדעת,אתעליהםנתנולאפעםשאף

 .גדלנושעליו
 ,מוכןישראליבאתוסנתקל 1948שלבאביבפלסטיןהחרבתשלתיאורכל
מולמעטיםיהודיםשלגרסהשנייה,שואהמפניוחרדותחורבןדימוייעמוס

מדינותשבע"צבאות-השחוקהמטבעאתכמובןשכוללערבים,המוני

להםשאיןדקלאהערבי",ל"גלייתביחסבעיקרהללו,התיאוריםדובערב".

היסטוריוןאףואיןרבות,שניםמשךהוזמושהםאלאעובדתי,בסיסשום

תלעלול"איומיולמשל,המצריהצבאפלישתלסיפורברצינותהמתייחסרציני

היסטוריוגרפיות,לאנדרטאותכללבדדךזכוהגבורהותיאוריהסכנותאביב".

אלהכלנגבה.מרדכי,ידנירים,-בודדיםקיבוציםשלהגבורהסיפוריכמו

הערביםהכוחותהגיעובטרםעודשאירעמהעלהטוב,במקדהמכסים,

הערבית.למדינההאו"םשלהחלוקההחלטתפיעלשיועדולשטחיםהחלשים

החרבתעלהגירוש,על-יודעיםכבדשאנחנומהאתלחברחשוב

מהבכלצה"לשלהאכזריותעלהפלסטינים,שלהמדההווהעלהכפרים,

חברון'שלהאיטיתההכחדהעלבפלסטין'ערביתאזרחיתלאוכלוסיהשקשור

שבדודמהעםעזה,רצועתשלההדסעלהמזרחית,ירושליםשלייבושהעל

המנדטשלראשיתומאזבארץ'יהודיתמדינהלכונןהציוניתהשאיפה :היום

להנהגתהיהלאאחדחזוןשוםבלבד.ליהודיםלמדינהשאיפהחיתההבריטי,

המדינהשטחאחד.מצעשוםעתיד.שלאחדדימוישוםהיישוב.

בהתאםתמידהשתנהבולהסתפקהסכימההציוניתשההנהגההאקסקלוסיבי

ההנהגהככלל,אבל--1967ב ,-1949ב ,-1942ב-1937-בואילוציםלצרכים

פוליטיותכסיסמאותנטבעהונחישותההשטח,אתלהגדילתמידנחושהחיתה

פרס),(שמעוןערבים"מינימוםשטח,"מקסימום :האחרוניםבעשוריםבוטות

האדמותרכישתגםבדק).אהודזאבי,(רחבעםשם"הם-כאן"אנחנואו

כ~ונועימות,שללמקדההצבאיותההכנותוגםלנפדים,מסביבהכפרים,בתוך

הפוליטיבהקשרשתקום.היהודיתהמדינהמשטחיהפלסטיניםלעקירת

המובלעותמולומופגז,רעבגטועזה,שלהגדולהגטומולהקיים,

הזמןהגיעה"עוקפים",הכבישיםביןהמערבית,בגדההזעירותהפלסטיניות

שקוראיפרטיםעלנתעכבהבה .העבדסיפוראתגםאחרתלקרואללמוד

יותרעודיקההאחרתהיעד",ל"תמונתלרגעונניחבהם,הורגלולאעברית

ערב , 1948באפריל :ומשמעותפשרחסדיבמספריםונבהה ,ההיסטורימבטנו

הדסולשטחיה,נכנסוערבשצבאותולפניהחדשה,היהודיתהמדינההקמת

למעלהפלסטין.עדיאתהמדינה-בדדךשלסדירים"ה"לאכוחותיה

בקיץהתווספוואליהםבעדים,מבתיהםאזכבדגורשופלסטינים 1s,ס-000מ

 1:5ננם l!lמ

"""' 



 95 1948באביבהפלסטיניותהעריםשלה"טיהור"

נהרסוהללוהעריםעםיחדורמלה.לודמתושבי,סד-000כעודשנהאותהשל

הללו.לעריםמסביבהכפרים- 1948אביבהמלחמה,שלהזהבשלבכבר-

פינהאבןהיההטהורות,היהודיותהעריםחזוןה"טיהור",שלהחזון

-1967שבואףשלו,הצבאיהממסדעםיחדגוריוןבןדודשהנהיגבמדיניות

חזוןאיזהונרקםהולךכאילואחר,יהיההמזרחיתירושליםשלגורלהכינראה

גרסהמתרחשתעינינולנגדהנהוערבים",יהודיםיחדיו,להשחוברה"עירשל

אותובדיוקלבצענחישותבאותהנגועההיאגםאךבחברון'אושםשונה,

ערבים.בליעירליצור"טיהור",

ברחו,הערביםכך:הדבריםאתלהסבירנוהג 1948לגביהמעודכןהנרטיב

מידנהרסומדוע ?לשובלהםהותרלאמדועברחו'הםאםאבל .גורשולא

ל"נס"נזקקואףהנרטיב,מתעדכןכללבדרךכאן' ?הרבעיםהשכונות,הבתים,

הזדמנותנקרתהשברחו'כיוון :וטועןברחו")הפלסטיניםלנו'קרה("נס

התוכנית.חיתהזו :אחרתהדבריםאתלקרואמבקשאנייהודית.מדינהלבנות

עםכהסכמהכמוההדברים,לעיקרהתכחשותאבלפעם,מדיהתעדכןביצועה

הזוועה.

חיההללוהעריםבלבמיוחדת.משמעותיש 1948באפרילהעריםלהרס

שלמוסדותיהשכנוכאן .הארץשלוהתרבותיתהכלכליתהפוליטית,האליטה

חיוכאןהחברתי.ומצפונהשלה,הפוליטיהמצפןהפלסטינית,החברה

והתשע-עשרההשמונה-עשרהבמאותהבכורהאתשנטלוהנכבדים,משפחות

לחינוךשזכוהבינוניהמעמדבניחיוכאןוהשפלה,ההריפי rסשלמידיהם

צוטטושיריםמחזות,הוצגוכאןהעות'מאנית.התקופהבשלהיקוסמופוליטי

והמוזיאוניםספריותעמדוגםכאןבעיתונות.נכתבוומאמריםבכיכרות

לערים,הפכוקטנותעיירותכאשרהשמונה-עשרה,המאהמאזהראשונים.

החברהבחיישינויכלהעיר.אלהכפרמןהזאתהחברהשלמשקלהכובדעבר

 • 1948אפרילבחודשחרבזהכלהללו.בעריםכלקודםביטוילידיבא

"ים"מין-יהודייםבתוך"איים"היווחיפהיפורקלאכן'עליתר

עכו,שאן,ביתטבריה,גםקלה".ל"שעה"במקרה",עליונחתושהערבים

שהיוהפלסטינים,הכפריםמאותכמוכאלה,כאייםהופיעוורמלהלודצפת,

העתידית.היהודיתהמדינהבשטחפזורים

מרכזיותעוברותכמה

ומפקדימנהיגיםשלקטנהקבוצהכאשר , 1948במארס o 1ב-כברנפלהפור

המנהיגותאימצהזהביוםהערבים.מתושביההארץ"טיהור"עלהחליטוצבא

גלילי'ישראלגוריון'בןדודכמוידועיםאישיםןל"ת.תוכניתאתהציונית
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כמוידועים,הפחות"הערביסטים"לצדשםהתכנסואלוןויגאלידיךיגאל

מפא"ימזכירותבאוזניגוריוןבןדודמנהאותםהכפריםמכנס.וגדרביןעזרא

הראשוניםהיעדיםהיוהכפרי,במרחבנמצאושכולםמכן,לאחרשבועותכמה

החוףבשפלתנכבשוהראשוניםהכפריםהתוכנית.שלהראשוניםבמבצעים

אתועודדויחסיתבקלותגורשותושביהםהראשונים),היוואל-בורג'(קיסריה

הערים.לעברולהרחיבוה"טיהור"מבצעאתלהמריץגוריוןבן

 so,oooכ- :לנומספריםכללשבדרךממהמאודשוניםהיוהכוחותיחסי
חברי-בודדיםאלפיםרקומנגדהיהודית,ההנהגהלרשותעמדומגויסים

 .הערביהעולםמןומתנדביםפלסטיניותמיליציות
המנדטשלסיומותאריךבמאי, 1sה-מפניחששההיהודיתההנהגה

הכלל-הערביהכוחמגבלותאבל .לארץערבצבאותשלהמשוערתוהכניסה

שירות ,י"ש(המודיעיןולשירותה"הגנה"למפקדתהיטבמוכרותהיוהסדיר

לרשותעמדבמאי-15האחריוהתרחב.הגיוסהמשיךבמקבילשלה.ידיעות)

יחידותשלניסיונותבהצלחההדפואשרחיילים,-100,000כשלכוחהיישוב

אומתאים,ציודחסרותהיואבל-דומהכוחותסדרבעלותסדירותערביות

להילחםכדיגםדיוגדולהישראליהצבאהיהוכךהקרב.בשדהכלשהוניסיון

האתניב"טיהור"להמשיךכדיוגםבמאי) 1sה-(לאחרהערבייםהצבאותנגד

גמורענייןהיההפלסטיניותהעריםשלחורבנןיותר.מוקדםכאמור'שהחל'

 :העצמאותממגילתהמפורסמתהפיסקהאתגוריוןבןקראכאשר

העםלבני-חדשיםזהעלינוהנערכתהתקפת-הדמיםבתרךגם-קוראיםאנו
עלהמדינהבבנייןחלקםוליטולשלרםעללשמורישראל,מדינתתושביהערבי,

הזמנייםמוסדותיה,בכלמתאימהנציגותיסודרעלושררהמלאהאזרחותיסוד
 ...והקבועים

כנשקמאז'ושימשו'זרותלשפותתורגמוהרדיו'במקלטיהידהדואלהמלים

הערביםעלשהוטללפני(עודישראלמדינתשלחפותהלהוכחתאידיאולוגי

במדינהמלאהאזרחותמהםשנמנעהלפניעודשנים, 19בןצבאיממשל

באפרילקיומית"."סכנהבסיפורילטשטשומכדימכריעהזההענייןהיהודית).

 faitהפלסטיניותהעריםשלחורבנןהיהדל"ת,מתוכניתכחלק , 1948

accompli , גמורעניין. 
עםהלא-כתובהההסכמהעלגםהתבססהוצה"לה"הגנה"שלזוהצלחה

הסכמההירדני,הלגיון-הערביבעולםהיחידהמשמעותיהסדירהצבא

האסטרטגיתההחלטהעלוכןירושלים,לאזוררקהלגיוןפעולותאתשהגבילה

(בגבולותהמיועדתהערביתהמדינהלשטחיבכניסהלהסתפקהערבית

ל"הגנה",איפשרהזואסטרטגיההאו"ם).שלהחלוקהבהחלטתשנקבעו

למדינהשהוקצהבשטחמלאפעולהחופשלצה"ל,כךואחרלפלמ"ח,

 13~ו;ו-,ום
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והעדיםהכפרים"טוהרו"הארץמן-56%באחדות,במליםהיהודית.

הערבייםהצבאותמןכלשהילהגנהשזכובליגורשוותושביהםהפלסטיניים,

ישראל,שלהרשמילסיפורגמורבניגודזאתכל , 1948במאילארץשנכנסו

והעדיםהנפדיםמצוד.שלומקדיםמפותטריטוריות,זמנים,המ~.רבסיפור

שטחמתוךסיפחהשישראלאלו-השטחשלהנוספים-22%בשנמצאו

חלקשהיומשוםיותר,דבזמןיחסית,מעמד,החזיקו-הערביתהמדינה

ארץחלקיגםעבדוהובסו,כשאלוערב.לצבאותצה"לביןהמלחמהמזידת

כולוכמעטהיה 1948מאישעדהמערביהגלילבעיקראתני,"טיהור"אלו

נצרת,סביבוהאזוריםמאוכלוסייתו,חציגורשהה"טיהוד"ובמהלךפלסטיני,

עזה.לרצועתיפוביןהדרומית,והשפלהצפת

איננו-אדםבניממאהיותרלאנניח-תושביווסילוקקטןכפרכיבוש

פחות,אולישעה,בתוךהופרדושלמותמשפחותמה-בכך.שלמעשה

שכונהשלסילוקההמגרש.הצבאבידיוממורשתן'שהיה,ככלדלמרכושן'

קטסטרופליאירועהיאשלמה,עיראחת-כמה-וכמהעלשלמה,עירונית

באזוריםה"טיהוד"שלו.והא~~ההחברהלכלאלאלמגורשדקלאוטראומטי,

האוכלוסיהמרביתשללסילוקההביאהואכיאםהושלם,לאהכפריים

מאותנשארוושםפהטוטלי'ה"טיהוד"היההעירוניבמרחב .מהארץהנפדית

בעדיםשגרוהתושבים-100,000מלמעלהאבלמנותקים,מבוהלים,תושבים

היום.עדשבוולאנעלמוהללו

טבריהראשונה'

אמורהחיתהטבריהמדינות,לשתיהארץחלוקתעלהאו"םהחלטתפיעל

אתלגרשה"דשות"נלקחהכמובן'מכאן'היהודית.המדינהבתחומילהימצא

עללזכותקיצוניתפרשנותנלקחהמכאןתרצואםאוהערבים,תושביה

עללההעניקההאו"םשהחלטתבבעלותהשתמשההיישובהנהגת :הבעלות

הפלסטינים.אתלגרשכדיבמרחביה,אחדותעדיםועלטבריה,

גירושאתכללהואה"טיהודים".סדרתאתהחלטבריההעידכיבוש

היהודיתהאוכלוסיהביןהממושךהקשרניתוקאתהערבים,תושביה

הבזלתבתילהדסהביאגםדברשלובסופובעיר,הפלסטיניתלאוכלוסיה

בודדיםשרידיםדק(אשדלמראהמאודוהיפיםהמיוחדיםוהעתיקיםהשחורים

חיושבההעידחיתהשנהרסהשהראשונהבכךסמלימשהוישנשארו).מהם

תחילתלפניהרבהשנים,שלרבותעשרותבמשךוערביםיהודיםיחדיו

 .בארץהציוניתההתיישבות
התושבים, 10,000בתהקטנההעידעללחץבהפעלתהחלהכיבושמעשה
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-12ב ,אל-דיןכסד ,הסמוךבכפרטבחבוצעתחילהערבים.מחציתםכמעט

רעדיוםמאותרלעזוב.טבריהמתושבילחלקגםשגדםטבחבאפריל'

שחכרשחייליהה"הגנה",בידייום-יוםהעידהופגזהבאפריל,-18בלנפילתה,

הערביות,השכונותתוךאלנפץחבירתבמרדדלגלגלנהגרההדמרדדותעל

נמשכהשלםשברערמקולים.מתוךמחרידיםקולותגםלזרועהוהוסיפו

שקדמובימים 2באפדיל.-18בכאמודנפלההעידוההלם.הרעםמתקפת

תוךאללהיכנסהצליחוהערביהעולםמןיחסיתמעטיםמתנדביםלהתקפה,

הבריטיםואולם,הפלסטיניים.הרבעיםעלההגנהאתולארגןלנסותכדיהעיד

כאלהמתנדביםמשלרשיםיותרלאכזה.כוחשלמשמעותיתכניסהכלמנער

שהבריטיםהיחידהמפוקפקהתפקידהיהלאזהשנכבשה.ביוםבעירכמצאר

ולאחדהתושביםעללהגןהערביםהרבעיםלראשיהציעוהםתחילהמילאו.

לאןהיטבשהביןעבדאללה,המלךפינויה.עלולתתלשאתבהםדחקומכן

טעןלפחותכךנוספת",יאסיןדירלמנוע"כדימשאירת, 30שלחהדוח,נושבת

כמרביקשו,אלאאפשרי,מטבחחששולאמקרם,מכלהבריטים,בזיכרונותיו.

במחירגםהאפשרית,במהירותשהותםאתלסייםמעורבת,פלסטיניתעירבכל

הפלסטינים.מתושביהןהעדים"טיהור"

הערביתחיפהשלחיסולה

בשטחלהיכללאמורהחיתהטבריה,כמרחיפה,גםהחלוקההחלטתפיעל

ההכרעהואולם,"טהורה".יהודיתכעירלאאופןובשרםהיהודית,המדינה

היחידהעמוקיםהמיםנמלאתהיהודיתלמדינהדווקאלהעניקהבין-לארמית

אצלנומדבריםאין(שעליוהחלוקהתכניתשלהיבטערדעלמעידבארץ'

הקהילהבקרבהיהודיתהמתיישביםחברתשלההעדפהעלכלל),בדרך

היהודיתהמנהיגותכיהתבדר , 1948באפרילכעת,מקרם,מכלהבין-לארמית.

החלו 1948בינוארכבדהערבים.תושביהללאהנמלעיראתגםלקבלשאפה

חיתהלאזרחיפה.שלהערביםתושביה 75,000אתלהטרידרהאצ"לה"הגנה"

מקרמי'נקמהמסעאלאהיישוב,הנהגתשלארהעליוןהפיקודשליוזמה

 • 1947בדצמבר-הזיקוקבתיפועליעלהרצחניתהערביתהמתקפהבעקבות

הכפרתושביעלה"הגנה"לרחמיהתנפלו , 1947שלהאחרוןביוםבתגובה,

בעודםמתושביועשרותוהדגרנשר),שכונת(היוםאל-שיח'נלד

אתה"הגנה"ניצלההבאים,החודשיםובמהלךיום,מאותר 3במיטרתיהם,

נגדמתקפותשלשרדהוביצעההיהודיותהשכונותשלהטופוגרפייתרונן

ההנהגה,בידיבדיעבד,אושרה,זרמקרמיתהטרדהבעיר.הערביותהשכונות

-חיפהשלהערביתהאליטהכיהתבדרכאשדלעידוד,דברשלבסופרוזכתה
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לביירותולעבורבתיהאתלעזובהעדיפה-אדםבני-10,000מלמעלה

לנטישתביניהם).האופטימייםקיררלפחות(כןעד-יעבור-זעםולקהיר

ממלאנטרולן .פלסטיןשלהחורבןבתיאורמיוחדתמשמערתישהאליטות

הנורא,מהגורלותושביהםמהכפריםחלקחמקומדועבהסברחשובתפקיד

 .החורבןשלהנוראהגורלפסחלאהעריםמןאחתאףעלומדוע
גםשהיהסעיד,פריובחיפה,הערביהבנקמנהלשלח 1948בינואר-4ב

הערביהורעדמזכירח'אלידי,חרסייךלד"רמברקהלאומית,בוועדהחבר

המנהיגותכתב.האמת",אתיודעיםאינםשהיהודיםטוב"כמהבירושלים.

הנורא.דצמברלאחרהתמוטטההעירוניתהאליטה :ידעהדווקאהיהודית

עלמפורטדיווחהיישובלמנהיגיהעבירה"הגנה"שלהידיעותשירות

הנשקהערבים,העירמגיביסבלוממנובנשקהמחסורעלגםכמרהעזיבה,

קודם.ספוריםחודשיםפהבהבלהערביתהליגהלהםשהבטיחה

אלההרמןשגולגלונפץבחבירתשימושנעשהבטבריה,כמרבחיפה,גם

אלו-והצתתודלקהזרמתצלפים,שלפוסקבלתייריעםיחדהשכונות,תוך

היהודיםהנוחרתניסרמכןלאחרהטרדות.שלעשירמרפרטוארחלקרקהיו

בכןהצליחואףרבהובמידההדלה,חרראסהשכונתשלמה,שכרנהלסלק

נורה-יוסף).אחרת,דלהשכרנהבמקומהעומדת(היום 1948בינואר

וחבירתהבועריםהדלקנהרותהצלפים,יריהיהודיים,הכוחותשלההפגזות

ברביוםבחודש,-18באפריל.בתחילתחשובתפקידמילאוהמתגלגלותהנפץ

שישבהצפוני,המחוזמפקד.ךרל, Rסטוחי~מייג'רר-ג'נרלקראטבריה,פונתה

כוחותיויעזבויומייםבתרןכילהוהודיעבעיר'הפלסטיניתלמנהיגותבחיפה,

עדיין'התגוררובהןהערביות,לשכונותהיהודיותהשכונותביןהגבולקראת

הדרןנפתחהפלסטינים.אלפיעשרותהשנה,שלהראשוןהרבעאירועילמרות

הערבית.חיפהשללייהודה

כאשרהפלסטינים,חיפהמתושבי 60,000עד ss,oooכ-שלמצבםהיהזה

הראשוןהמבצע . 1948באפרילסופיתלעקרםהישראליתהפקודההתקבלה

שלהספרותיכישרונו"מספריים".החלחלהמעוררהשםאתנשאה"הגנה"של

"אביבכמרוהרס,הרגלמבצעיפואטייםשמרתהמחשבמןהשולףהצבא,

באביבאז,יותר.מאוחררקהתגלהוכר',מגן""חומתזעם","ענבינעורים",

המבצע,שלהמלאההמשמעותעלדעתהאתהשמותרעדתנתנה , 1948של

שלאחדחלקשלה.הכפריהעורףמןהעיראתניתקמלקחייםשבתנועת

יצאהאחרהחלקואילוררשמייה,ואדיאלהכרמלמהדריצאה"מספריים"

 .דברשינתהלאהבריטיםהחייליםנוכחותהתחתית.העירלעברהכרמלמהדר
לדאוגאותםחייבאמנםהמנדטנסיגתם.בנתיבהאחרונההתחנהחיתהחיפה

הצבאדאגהחלוקה,החלטתמאזבפועל,אןהאחרון,יומרעדולסדרלחרק
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עדייןחיתהבעירנוכחותםבאפריל,המהיר.ולפינויולעצמורקהבריטי

בדיעבד,הודובריטיםפוליטיקאיםשכמהכפיהתנהגותם,אולםמאסיבית,

הבריטיתהאימפריהשלבהיסטוריהביותרהמבישיםהפרקיםכאחדנרשמה

 .התיכוןבמזרח
אלפייםעמדולרשותה"נרמלי".חטיבתבידיהופקדההצבאיתהמשימה

לרשותםשעמדווהמשורייניםהמרגמותמספר-היטבצוידואשרלוחמים

אלהגיעואשרערביםמתנדביםשלהספורותלמאותיחסיתמשמעותיהיה

הנראה,ככלובנשק.בציודממחסורסבלוכאמור,אלה,אפריל.לקראתהעיר

לקראתהעירתושביבהברחתמשמעותיתפקידמילאוה"הגנה"שלהמרגמות

החודש.סוף

מהרה,עדהדרך.אליצא"מספריים"מבצעהבריטי,המכשולהסרתעם

האנגליםולנחישותעצמם,עללהגןהערביםשליכולתםלחוסרהודותבעיקר

אוהבתהרשמיתשההיסטוריהזהחמץ","ביעורמבצעהחללהתערב,שלא

אלההתכוונולמהיודעיםעבריתדוברייהודים :ברורותוסיבותיהעליו,לדלג

-21בהחלהפלסטיניה"חמץ"שלביעורו .שמואתההואלמבצעשהעניקו

אתלתקוףה"הגנה"יחידותהעדיפוולנתק,לכתרבמקוםהפעם,אךבאפריל.

לאוזןזרותפחותבמליםאומחיפה,המונילגירושולהביאעצמם,הרבעים

 .העיראתלייהדהעברית,
אתזימןולכןהצפויה,ההתקפהעלמראשידעסטוקוול,הבריטיהמפקד

גבריםארבעהבתקבוצהפגשהואיום.באותואליוהפלסטיניתהמנהיגות

הוועדהחבריקוסא),ואליאסנצראניסעמד,ג'ורג'חיאט,(ויקטורעייפים

מרצונם,שלא ,הפכווכעת , 1948בינוארעזבושלאהמקומיתהלאומית

סטוקוולעםאלהאישיםשלקודמתהתכתבות .הערביהיישובלמנהיגי

והסדרהביטחוןעלשהופקדכמיבאיש,אמוןנתנוהםבתמימותםכימוכיחה

כתפיהם.עלשהוטלהלמשימהאותםהכיןלאבעברםפרקשוםבעיר.

הבינורגעבאותורקומיד.לעזוב,ייאלצוהעירתושביכילהםהודיעסטוקוול

למסקנההגיעוהםקהילתם.אתיצילולאהבריטיםוכיטעוכיהללוהמנהיגים

"נרמלי",חטיבתמסודרת.בצורהלעזובוביקשוהרגעלעדיףפינויכי

קטלנית.לאנדרלמוסיהתהפוךשהעזיבהלכךדאגהמצידה,

הצבאשלהרמקוליםאתלשמועהארבעהיכלוהבריטיהמפקדאלבדרכם

השמיעוהרמקוליםלהם.יבולעבטרםבתיהםאתלעזובבפלסטיניםדוחקים

אוכניעהעלבהםדףברוהילדים.הנשיםפינויעלבהםדףברמבהילות.קריאות

שבתאיהיהודי,העירראש-אחרתקריאהגםנשמעהשבמקבילנכוןמוות.

להישארהערביםהתושביםאתלשכנעוניסהרמקולעםהואאףעברלוי,

איננוהזההסיפוררע.כללהםיאונהלאכילהםהבטיחואףבמקומותיהם,
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מקבליעםנמנוכאשדאפילוהיהודי,הממסדחלקיכללאדופן.יוצא

לשבתאיהערבית.חיפהשלה"טיהוד"עלאודל"תתכניתעלידעוהחלטות,

הצבאמולסמכותשוםחיתהלאהישן,בממסדאחדיםלגודמיםכמולוי,

תרצואםיהודים,רבבותלגבייותרעודתקפהזוהעדהגוריון.בןשלואנשיו

וכךההווה,נדאהכךכידעתםעלהעלוולאבארץשחיויהודים,אלפימאות

היהמקלף,מרדכי"נרמלי",שלהמבצעיםקציןמקום,מכלהעתיד.ייראה

צה"ל,של(השלישי)לדמטכ"להפךשלימיםמקלף,לוי.משבתאייותרחשוב

שלכאודהבשטחיםשפעלולחייליופקודותושלחה"טיהוד"מבצעעלניצח

 :מתושביםהתרוקנוכבד

ערביכלולהרוגובתוקפנותבעוזלפרוץישהשכונות]נשלההפצצהגמרעם
אפשרייםאובייקטיםלשרוףישהצתה.בקבוקילכםשולחאנישפוגשים.
 4דלתרת".לפריצתחבילותעםחבלניםלכםשולחאנילשריפה.

אלפיהתגודדושבורבועבקילומטר-וחציאלו,פקודותשלאדוקביצוע

היהאשדהכוחשלהגנהבלאדאריה,הנהגהבלאפאניקה.יצרפלסטינים,

המונית,עזיבההחלההבריטיים,והמשטרההצבאכלומדהסדר,עלמופקד

שתוציאספינהלמצואקיוושםהנמל'לעבדפנוהמוניםלחשוב.אולארוזבלי

 sונבזזך.בתיהםנפרצועזיבתם,עםמידהעיד.מןאותם

אדםבנירבבותמחנק.עדצפופיםהנמללידהרחובותהיובאפריל-22ב

והציעההנמלטים,אתלארגןניסתההערביתההנהגהמפלט.אומקלטחיפשו

לפינויעדמחסהיימצא-קיוותהכך-שםהשוק,באזורלהתרכזלהם

אתלהסתיראפילומנסהאינו"נרמלי"שלהחטיבהספדהים.דדךהמסודר

הערביתהמנהיגותהמלצתעלידעוהחטיבהקציני .מכןלאחדשאירעמה

אתלהפגיזשיוכלוכדיהרחובות,גגותעלכבדותמרגמותלהציבוהודו

בשוק.המצטופפים

מפעיליםשהערביםהחטיבהלמטהנמג"ד]כהןמקסיהודיעמוקדמתבוקרבשעת
רחובאתכבשרוהיהודים'היות :השוקבכיכרלהתרכזכולםאתומזעיקיםרמקול
ההוראהנמסרההידיעהקבלתעםהעיר:לצדלרדתממשיכיםוהםסטנטרן
שלרשהבנותהמרגמותאתלהפעילאלמוג,אהודהמסייע,הנשקפלוגתלמפקד
ואמנםהשוק.כיכראתולהפגיזרוטשילד'חוליםביתלידמוצבותשהיוהאינץ,'
קמהלתוכו,נפלוופגזיםההפגזה,משהתחילהרב.המרןהשוקבכיכרהצטופף
עלששמרוהשוטריםאתהצדהובהדפוהנמללתוךפרץההמוןעצומה.בהלה
 .) 146עמודנרמלי","חטיבת(ספרמהעירבורחוהחלהסירותעלהסתערהשער,

כמואבלארכיטקטורה,שלהדסעללדברהמקוםזהשאיןלהיותיכול

העידשלהיהודי"הטוהרעל"להגןכדישבוצעההחרבהטבריה,בהחרבת

לאהפעםחיפה,שלהשוקגםנהדסכךהמגורשים,שלאפשריתשיבהמפני

המחסההיההשוקמהם."לטהרו"כדיאלא"טוהרו",שהפלסטיניםאחדי
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"נרמלי".שללארטילריהנוחהמטרהגםולכןהמגורשים,להמוניהזמני

לבנה,באבןמקו.ריחהעות'מאנית,התקופהמןארכיטקטוניתפנינההשוק,

"השוקבשםהקרויהועזובהאומללהפיאהרקממנונותרהוכיוםכולו'נהרס

הבוזאתלהסבירכדיאיןהעתיקיםהארץבתישלהזהבהרסהאםהתורכי".

זאת,מציגהציונישהנרטיבכמואושהגענו","לפניהזאתבארץלחייםהגמור

 ?שחזרנו""לפני

הראשיהשערמןמטריםמאותכמהשלבמרחקנמצאהשוקמקום,מכל

אחוזיההמוניםנהרוההפגזה,החלהכאשרפאלמר.שער-חיפהנמלשל

שקרהמהועלספינות,עלעטואנשיםהנמל.לתוךהזההשערדרךהפאניקה

נשותיהםחבריהם,עלדרכו"גברים :זוכמומעדויותלמדיםאנוכךאחר

בהןהיתרצפיפותהאנושי.במטעןבמהרההתמלאובנמלהספינותוילדיהם.

נשארזהמכלמה 6 ,,טבעו.נוסעיהןוכלהתהפכומהןרבותאיומה.חיתה

ב"השיבההמנוסהסצינתאתלקרואדי ?הפלסטיניהקולקטיביבזיכרון

הזאת.האכזריותנחרתהעמוקכמהלראותכדיכנפאניע'סאןמאתלחיפה"

סימניגילתההאדישהלונדוןשאפילועדמחרידכל-כךהיההמחזה

שעובריםהאסוןגודלאתבווייטהולפקידיםהבינולראשונהמצוקה.

רתחבווין,ארנסטהבריטי,החוץשרבאשמתם-שלהם.מעטלאהפלסטינים,

פילדמרשלאבלסטוקוול'שלהתנהגותועלמלאדו"חקיבלכאשרמזעם

;נקףדו.עלהגןהבריטי,הרמטכ"למונטגומרי,

פקידים,כאשר 1948במאיהסתייםחיפהשלהאתני"טיהורה"עלזהפרק

הערביאופייהאתלשנותפזהזדמנותנוצרהכיגוריוןלבןכתבוהסוכנותשל

 227"להרוסהואלעשותצריכההחדשההמדינהשחיתהמהכלחיפה.של

אחריבעיר.לביקורועדבענייןסופיתהחלטהדחההממשלהראשבתים".

ואכן' 7במסגדים.לפגועלאאבללהרוס, :אחדתנאירקהעמידהואהביקור

כעירהשמונה-עשרהבמאהשנבנתהזוהחדשה,חיפהשלהערביםבתיה

בדומהיהודי.אופילעירלשוותכדיהיסוד,עדהםאףנהרסועות'מאנית,

הערביותהשכונותשלגדוליםחלקיםשללגורלםאוטבריה,שללגורלה

חיתהחיפהשלהמסגדיםלגורלגוריוןבןשלהדאגהאגב,ירושלים.במערב

וקיעקועהבתיםהרסיפו,שלבמקרהשנראהכפילהסבירה.וקשהדופןיוצאת

המסגדים.עלגםהמקריםברובפסחלאהעריםשלהערביאופיין

מה,משוםשזכתהבחיפה,נותרופלסטינים 75,000מתוךכאלפייםרק

המערביבאזורנותרוהנשאריםרוביהודית-ערבית"."עירלתוארזאת,למרות

למשרדי 1948ביולי-1הבערבנקראונציגיהםהצפוניים.ובשיפוליוההרשל

והואעמיר),רחבעם(לימיםזבלודובסקירחבעםהעיר'שלהצבאיהמושל

ההרשעלבשכונותששרדוהערביםכלאתביולי sה-עדלפנותלהםהורה

13 DIJ111~ 



 103 1948באביבהפלסטיניותהעריםשלה"טיהור"

חלקניסנאס.ואדישלוהצפופההדלההקטנה,השכונהאלובשיפוליו

יהודים.תושביםלצדהכרמלעלרבותשניםהתגוררוהגירושפקודתממקבלי

בתוכניתותמכוהקומוניסטיתבמפלגהחבריםהיומהםכמהבכולם.אחזהלם

לחייםלשוביוכלוהקרבות,אחריעתה,כיקיווגםכןועלהאו"ם,שלהחלוקה

פרוטוקולאתפיוסםשגבתוםתמכו.שבהקמתההחדשה,במדינהנורמליים

המדינה.בגנזךמצויוהואהראשונים""הישראליםבספרוהמלאהפגישה

למושל:אמרכנסת,חברלימיםטובי,תופיק

כלרואהאינני .הללוהאנשיםבמצבהסתכל ?צבאיתפקודההזר :הבינותילא
יותרמדיניתבעיהזרהרירואה,שאנילפיזה.צעדשתחייבצבאית,אפילוסיבה,

שנשארואלהציפולאזהלדברבחיפה.ערביגטוליצורהיאהכוונהמצבאית.
מבחינהזהמעשההנכוןהקיים.המשטראתעצמםעלוקיבלוכאן

במדינתהזכריותאלואםאומרים:)יש ... (אחרליחס?ציפינוחברתית-סוציאלית
 8האנגלים.נשארואילוהיהמוטבישראל,

הערבי",במיעוט"הטיפולבתחוםהבאותבשניםהבולטותמהדמויותהמפקד,

בולוסעמיתו'שלהדומות(ולהשגותלטוביהשיבהחוץ'משרדאישכךואחר

פרח):

על-מנתהנהשהוזמנתםבערדעצרתליויועציםכאןיושביםשאתםרואהאני
מתערבאינני !עזרתכםאתולהגישה'הגנה'שלהמפקדהפקודתאתלשמוע

אניצריך ) ... (הפקודותאתלפועלמוציארקאניבה.עוסקואינניבפוליטיקה
עלתיעשהזושעבודהרוצהאני ...בחודש-5העדהפועלאליוצאשהדברלדאוג

לאזהשאםדברשלפירושואיןעזרה.להםאגישואניתמנושאתםאנשיםידי
נגרםאםכואבולילבישליגםחייל,אניכיאםבעצמי.זאתאעשהלא-ייעשה
ברשגרממקרםלעקורצריךכשאדםדואבולבימביןאני .צררךללאנזקלאדם
 .) 70עמ'שגבואצל(שם, ... ?לעשרתאפשרמהאבלבשנים.עשרות

נתוניםהיולוואדי'משעברוהערבית.העירשרידישלתלאותיהםתמולאבכך

מצדונשנותחוזרותולהתעללויותיום-יומיתלביזהעירםבתוךהפליטים

לאה"הגנה"אנשיגםאבלולח"י,אצ"לאנשיהיוהפורעיםרובהחיילים.

מאומהעשהלאאבלההתנהגותאתגינהבן-גוריוןבצלחת.ידםטמנו

אוליכלום.לא ?ישראלשלהקולקטיביבזיכרוןנשארזהמכלמהלהפסקתה.

דודשכתבהדבריםאתגםשתכלולהציניותשלההיסטוריהאחדיוםתיכתב

 :הריקהבחיפהביקוראחריביומנוגוריוןבן

-וחדשיםמיושניםוגדולים,קטניםבתיםחנויות,אסמים, ...פגרעירמתה,עיר
אתכזרבבהלהאלפיםעשרותעזבוכיצד ...תרעיםחתוליםמלבדחיהנפשללא

ייתכןלא ?מגברהפקודהרקהאם ?זרלמנוסהגרםמה ?ועושרםבתיהםעירם,
העשיריםאומרים,דבריודעי-מופלגיםעשיריםכאןהיו-מופלגיםשעשירים
האמנםעליהם.פקדשמישהומפניהונםכלאתיעזבו-כולהשבארץהגדולים
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צפת

היחסית,האיטיותבמאי. 1ב-והסתייםאפרילבאמצעהחלצפתעלהקרב

מצדאוהפלסטינים,מצדעיקשתהתנגדותשלתוצאהחיתהלאזה,במקרה

מאמץכאןהשקיעושמתנוכיואףבעיר,חנהאשרקאוקג'ישלההצלה""צבא

חיתהצפתבכיבושהיחסיתהאיטיותאחרים.במקומותמאשריותרגדול

אתעקרותחילה :וה"הגנה"הפלמ"חיחידותמצדטקטיתהכרעהשלתוצאה

המלחמהערבחיוכאןההר.בקצההקטנההעיראתכךאחרורקהכפריהעורף

ובעלתעתיקהחיתההיהודיתהקהילהיהודים.-2,400ופלסטינים 9,500

במאבקממעורבותלהתרחקנטתהכיונראההערבים,לצדחייםשלניסיון

עלהיהודיתשההשתלטותהעובדהוגםזו,אווירההערבים.שכניהעםכלשהו

הוועדהחברי 11שלהאופטימיותאתלהסביריכולותהדרגתית,חיתההעיר

גורלםכיחשבוהםעירם.לגורלביחסהפלסטינים,שלהמקומיתהלאומית

שלה,הדתחכמיהעיר,נכבדישללמדימייצגגוףחיתההוועדהשונה.יהיה

המוטעיתהביטחוןלתחושת . 1936שלהמרדוותיקיאדמותבעליסוחרים,

שמחציתםבעיר,ערביםמתנדבים-400כשליחסיתגדולהנוכחותגםתרמה

שליחידותכאשר , 1948בינוארכברבאשנתקלהזוקבוצהכלשהו.נשקנשאו

בשםכריזמטיסוריקציןהערביים.הרבעיםבתוך"סיורים"ניהלוהפלמ"ח

העירכיבושאתלמנועשהצליחוהמתנדביםבראשעמדאולמאזקאםאיחסאן

ולא-יעילות,ספוראדיותהפלמ"חהתקפותהיובאפרילגם . 1948בינוארכבר

"יפתח").(מבצעהכפריבעורףעסוקותהיוה"הגנה"יחידותשרובמאחר

המבצעיםאחד-צפתבאזורהכפרים"טיהור"שהסתייםלאחרבאפריל,-29ב

להתמקדוה"הגנה"הפלמ"חכוחותיכלו-זובמלחמהביותרהברוטאליים

אולמאזהוחלףיוםבאותובדיוקהערבים,צפתתושבישללאסונםבעיר.

מצליחהיהאולמאזאפילואםספקכיאףיוניסיוןתושייהחסרבקציןהסורי

לאערבים, 400מוליהודים 1,000היהודית:המספריתהעליונותמוללעמוד

רובאתגירשוהפלמ"חיחידותהפלסטיני.גלייתמולהיהודידודבדיוק

גוריוןבןכתבביוני-5בזקנים.מאהבתקבוצהבעירוהותירומצפתהתושבים

מאהרקונותרושמאחרליסיפרהשחראיילתמקיבוץחנוני"אברהם :ביומנו

 10ללבנון".לגרשםהוחלטבצפתזקנים

הרפאיםעירהמערבית,ירושלים

שארגוןמהרק Bלכולזכורכאןגםירושלים.עלפסחלאהעירוניהמרחבהרס

"באבהשירהעיר,אלבדרךהמשורייניםלדעת:לנוהניחהקולקטיביהזיכרון

 13~ו;ו~ס
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בוצעבירושליםאבלהעיר.אלבדרךהפלמ"חוגבורתהמצור,ואד",אל

מפתחתפקידמילאכאןגםהאחרים.ל"טיהורים"קודםעודאתני"טיהור"

הכישוריםאתלחיפהבהמשךשהביא(עמיר),זבלודובסקירחבעםאותו

בפברואר,-7בהדבריםמצבאתגוריוןבןסיכםכךהנהבירושלים.שרכש

 :במפא"ישנשאבנאום

אין-ג'ורג'המלךרחוביהודה,מחנהדרךרוממה,ליפתאדרךירושליםמבואכה
כל-כךחיתהלא-הרומאיםבימיירושליםנחרבהמאזיהודים.אחוזמאהזרים.

ערביאףרואיםאין-במערבערביותשכרכרתבהרבהעכשיו.שהיאכמריהודית

 11ישתנה.שזהמניחאיני .אחד

ימיםארבעההצופים,להרהיהודיתהשיירהנטבחהבוהיוםבאפריל,-13ב

 :קטמוןתושביסכאכיניח'לילביומנוכתבייאסיןדירטבחאחרי

נמצאנוכאילוהרף,ללאהמקלעים.ויוריםהכבדיםהתותחיםמרעישיםולילהיום
אומריםואנוכלל,לישרןיכוליםאיננוואנויורדהלילה ...קרבשדהשלבלינו

בכללשנעזובאראחר,מקרםלכלונצאקטמרן,שכונתנו,אתנעזובהשחרשבהאר
 12הארץ.את

ייחקרהפלסטיני,הגורלבישראלהוכחששברהאופןייחקרכאשראחד,יום

המדהיםהענייןיהודית".תמידשחיתהכעירהמערבית"העירשלהדימויגם

גםכולל ) 1967(עדהעירסביבהכפריםלהריסותהשניםארוכתבהתכחשות

המפואריםלבתיםכלומרהעיר,במרכזהניצבותל"אנדרטארת"התכחשותמין

בקעה,-יהודיםרקעכשיוגריםשבהןהערביות,השכונותמןהפלסטיניםשל

הארכיטקטוניליופיעדריותלמצואאפשרבכולןהגרמנית.והמושבהטלביה

לתודעההחזירסעידאדרארדרק(האם .העירבמערבהערביותהשכונותשל

 ?העירבמערבהללוהיפותהשכונותשלהמובהקתערכיותןאתהישראלית

למערבשייכרתוגילמהלאהאם ?בישראלנגדרלאיבההסיבותאחתזרהאם

לפנישלהישנהירושליםכאילוהישראלית,התודעהשלהרגזהמיןירושלים

 .)?צודקעדןגןחיתה 1967

מחוץאלשעברההפלסטיניתהאליטהשלמגוריהמקרםהיההעירמערב

ארוכההיסטוריהאחריהתשע-עשרה,המאהבשלהיהעתיקההעירלחומרת

בתיהםאתהעירמעשיריכמהנטשוכאןרגםהעיר.חרמותבתרךחייםשל

ארתהשלופברוארינוארבחודשיםכבר . 1948אפריללפנישבוערתהמפוארים

כאןגםמשם.גורשוהפלסטיניםורובהעירשלהמערביחלקההותקףשנה

גוריוןבןשדודאחד,במקרםרקהתערבו.לאכאןגםהבריטיים.הנוחרתננחר

כתבג'ראח",שיח'להרוס("ישג'ראחשיח'שכרכת-במיוחדברחשקדווקא

זרוהריסתה.כיבושהאתומנערהבריטיםהתערבוביומנו),אחתמפעםיותר

החרסיינים,-העירשלביותרהנכבדותהמשפחותחיושבההשכרנה
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כאןלחומות.מחוץהראשונההפלסטיניתהשכונהוהנשאשיבים,הח'אלידים

אתיירטהש"י .העליוןהערביהוועדמזכיריאל-ח'אלידיחרסייךגםהתגודד

בארכיוןאותםלמצואאפשררכךבקהירהמופתיאלהנואשיםמבדקיו

אתהבריטיםהצילוכיצדח'אלידימסדבדיווחיוצה"ל.ובארכיוןבר-גוריון

הפניותמקרם,מכלהופגזו.מבתיהעשריםכאשדקשרתסבלהשזראףשכונתו,

מצביעהבירושלים,אחדיםבמקומרתבריטיתלפעולהח'אלידישלהחוזרות

כבדהופגזובעירשלמיםרבעיםה"טיהרד".מולאללונדוןשלאדישותהעל

במקרםכאשדעשרת,הבריטיםהגדילוהשכונותמןבחלק . 1948בינואר

הגנה.להםמבטיחיםבעררםמנשקם,הערביםאתפרקולהתערב,

שלנזעמתקבוצהמפגינהיוםמדיכיח'אלידיד"דדיווחממבדקיו,באחד

סיפרוהמפגיניםמקרברופאיםועזרה.למנהיגותבתביעהביתרמולפלסטינים

אתלכסרתתכריכיםדיאיןרכיפצועיםמלאיםהחוליםבתיכילח'אלידי

ציפהערדמכלהגדועאבלפאניקה.כאןגםיצרההמוחלטתהאנרכיההמתים.

להם.

במאישהחלומבצעים,שלבשרדההאלה,הדבריםכלאחדימקרם,מכל

שכרכרתשמרנה"טוהרו"-במאי 1sה-לפניהסתיימושכולם- 1948

משימושלקוראמוכריםמהםחלקירושלים.באזורכפרים-39ןפלסטיניות

(שחיתהדוממהבקעה,טלביה,ליפתא,מלחה,באתריםארבשמותישראלי

העיד.למזרחהועבדותושביהןכדם.עיןהיאכדים,ועיןערבית)בדובה

בעכוהטיפוסמגיפת

שאן)(ביתוכיסאןעכרשלכיבושןעםבמאייגםנמשךהעירוניהמרחבהדס

הערביםהכוחותשלוכניסתםהמדינההכרזתלפניערדהחודש,בתחילת

העידנפרליארן.בימיכמרנגף,אבןשרבחיתהתושביה 15,000עלעכרלארץ.

עליועמי","בןמבצעשלתחילתואתשציינוכבדרתבהפגזותמעמדהחזיקה

כיהתבדר 1948במאיגם"נרמלי".חטיבתמפקדכרמל,משהפיקד

נבנההזההמיםמובילשלה.אכילסעקבהואלעירמיםשהובילהאקורדוקט

שלדוחותפיעלהסמוכים.כבדיממעיינותמיםוהוליךהערת'מאניתבתקופה

מילתוךטיפוסחיידקיהישראלייםהכוחותהחדירוהבין-לאומי,האדוםהצלב

התפרצותמתאדים 1948במאי-19בהאדוםהצלבשלהדוחותהמוביל.

כבד"חשד :זהירההדוחשללשוכרטיפוס.מגיפתשלוחריפהפתאומית

המים".מקורותשלחיצוניתלהרעלה

החוליםבביתהתכנסה , 1948במאי-6בהזה,הדוחכתיבתלפנישבועיים

יזםארתהחירום,ישיבתהאדום,הצלבשלחוליםביתעכר,שלהלבנוני
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בעיר.הבריטייםהרפואייםהשירותיםראש ,) Beveridge (בררדידג'בדיגדיד

ד"דבמקרם,הבריטיהצבאמן ) Bonnet (:פר~הקולונלבפגישההשתתפוערד

הצלבנציג ,) de Meuron (מירוןרדההבריטיים,הרפואייםהשירותיםמןמקלין

טיפוס,מקדיבשבעיםלדוןכדיהעירייה,פקידיעםנפגשוהםבארץ.האדום

משתתפי .להסברניתןובלתיפתאומיבאופןהמגיפהפרצהמאזבעירשאותרו

ולאלעירמחוץשהגיעובמיםהמגיפהמקררכילמסקנההגיעוהפגישה

הצלבלהאשמותבתגרנהה"הגנה"שטענהכפיהיגיינה,העדרארבצפיפות

בשימושהרחלומידלזיהוםהבלעדיכמקררהאקררדרקטזוההבישיבההאדום.

בצפרןהחקלאיותהתחנותאתששימשו-תהוםמיכמראחדים,במקררות

שלהדופןיוצאתהמעורבותשימוש.בהןנעשהלאדבשזמןובאדרת-העיד

הועבדואלההנפגעים.ביןבריטיםחייליםשלגברהממספרנבעההבריטים

דיווחי"בפלסטיןהזהכדבראירעלא"מעולם .סעידבפורטחוליםלבית

 .מדרןלרהבררדידג'בדיגאדיד
כלבלאנכנעההעידכידיווחצדפתי,אר"םמשקיף ,) Petite (פטיטלריטננט

אר"היכנעולתושבים:ברמקוליםקריאהלכניסתםשהקדימולתוקפים,קרשי

פידסמהרבות,שניםמקץ 13 ,,האנשים.אחרוןעדאתכםנהרוג ;התאבדו

תחקירשלתוצאות ) 13.8.1993 (ב"חדשרת"דד-ליברביץ'שדההעיתונאית

היתדביןצה"ל,שלהביולוגיתהלוחמתבענייןערכהאותרמקיףעיתונאי

נעכר:

בספדיעכו.כיבושלפניקצרזמןהתבצעההמבצעשלהגדולותהפעולותאחת
נאורי] . 1948במאישנכבשהלפניבעירשהשתוללוהמגיפותמוזכרותהמלחמה
מקוררתאתשהרעילהואצה"לרכימקרירת,היולאהמגיפותכיאומרמילשטיין

פלוגהמפקדפונדק,יעקבהעיר.עלבהסתערותשהתחיללפניעכרשלהמים
בזה.מעורבהיהנרמלי,חטיבתשל 21בגדוד

פתאום"מה .כךעלנשאלכשהואמארדמתרגזמנהריה,פנסיונרהיוםפונדק,
לאשליבחייםכזהדבר ?שנה 43לפניבארץשהיוצררתעכשיומחפשיםאתה

למה ...זהאםאפילו ?זהאתשתפרסמוידיעלתשיגומהיודעלאאניעשיתי'
מוסףהמדינה",בשירות"חיידקיםליברביץ-דר'(שרה ?לפרסםצריכיםאתם

 ) 13.8.1993"חדשות",

הגרסהארדדאתה"חדשות",עיתוןשלהתחקירהתפרסםשבהשנה,באותה

הפעםהמלחמה,תולדותעלהביטחוןמשדדשלהרשמיהחיבורשלהמתוקנת

בזרתיארעכרשלכניעתהאת .לרוךנתנאלמאז'האנונימיהמחברשםתחת

הלשון:

רעמוהחרמותשביןהעתיקהלעירשליחנשלחהרעשהשלמספרשערתלאחר
חיפהפליטישלבגינםלכן,קודםערדבקרבםנפלההתושביםרוחהכניעה,תנאי

 14במאי.-17בנכנעה!]והעירנכךבהשפשטוומחלותלתוכהשנמלטוהערבית
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ושתיקחברשהחיסטררירגרפיח.עלהערה

 :ב"חדשות"ליברביץ-דרשרההתחקירניתכתבהכן

הזה.הפעולהבקולהמשיךההחלטותמקבליאתהמריצהבעכוהמבצעהצלחת
לפעולההפלמ"חשלהמסתערביםמיחידתלוחמיםשנינשלחולמאי-22ב

שגדלירושלים,ילידמזרחי,דודהיוהשנייםעזה.ברצועתסודיתמודיעינית
 •לחוריןמשפחתושםאתששינה •עפגיןודודברחובות,שעדייםבשכונתוהתחנך

(שרהאפיקים.לקיבוץכךאחרוהצטרףכשפיהשהתחנךאריתריאה,יליד
 ) 13.8.1993"חדשות",מוסףהמדינה",בשירות"חיידקיםליבוביץ-דר,

בעתומזרחיחוריןנתפסו ,המצריהמודיעיןשלדוחפיעל , 1948במאי-24ב

דיווחידיךיגאלבעזה.בארותלתוךודיזנטריהטיפוסחיידקילהחדירשניסר

ביומנו.פרשנות,כלללאהעניין.אתשרשםגוריון,בןלדודהמקרהעל

שלהיסטוריוניםוגםישראל.מצדרשמיתמחאהכלללאלהורגהוצאוהשניים

מיאתמצאהדווקאליבוביץ-דרהללו.האבירותאתמזכיריםלאהממסד

במפקדיםהכותבתנתקלתשובמשפחותיהם.בניאירע,מהלגלותשהתעקשו

מראשישהיהקציר,אפריםפרופ'מכולם(כועסהשאלהעלשכועסיםלשעבר

שהגרסהמגלההיאשובישראל).מדינתנשיאהיהולימים ,'בחמ"דהיחידה

הצבאבשירותעיתונאיםאצלמופיעההאויב")תנועותאחרי("עקבוהרשמית

בןקירט,אברהםאתגםפגשהליבוביץ-דרואולם,לבראו).אליזה,(במקרה

שירתבעצמוהואכימציינתוהכתבה-המתהילדותגיבורשלהשכנים

המחלקה.מפקדגרטמן'שמריהאלהגיעקירטדומה.ביחידהיותרמאוחר

שהםליסיפרהואשעות.כמהאצלוישבתימאוד.גלויהחיתהגוטמןעםהשיחה
הזה.מהסוגלפעולההתנגדשהואאמרהואבעזה.הבארותאתלהרעילנשלחו

המסתערבים.אתכךאחרמידעזבלכן

מפקדיםביןשוטטהים.שדותקיבוץחברתמזרחי'שלאחותוכצמן'רחל

אתכאבואחרים,משפחהבניכמרהיא,יותר.לדעתוהתעקשהוחברים

לשטחה.הגופותאתלהחזירכדיפעם,אףדבר,עשתהלאשישראלהעובדה

אותםולהביאגופותיהםאתלמצוארציניניסיוןעשולאפעםאף"למעשה
מעליםלאלמהעמית,מאיראתשאלתי"פעםכצמן.אומרתבישראל,"לקבורה

הודה.'"הוא'אבללי:אמרוהואשלהם.העצמותאת

לשמשיכוליםשהודה,מישלחגוריהכיסויההכחשה,ההרעלה,כאילונראה

הפלסטיניםנגדהפשעיםוהכחשתהשתיקהפועלתשבולאופןנאותהסבר

בראששעמדמיהכחיש.שלאמיעםלדברזאתבכלהצליחההכתבת .-1948ב

ללוחמההיחידהלהקמתהנראה,ככל(והתנג.דגורשלמההמדע,חיל

המוןהיועזה.ועלבעכוהטיפוסמגיפתעלהכל,"שמענו :להאמרביולוגית)
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הכתבת ,,לא.אואמתזהאםידעתילאפעםאףאבלעת,באותהשמועות

יודעיםאנשיםשהרבה"הבנתי :להשאמדנחום,בןיונתןהסופדעםגםדיברה

גם .לתסביךהשניםבמרוצתשהפכוגלוייםסודותמאותםאחדהיהזהזה.על

בעיני.קשההיההזההסיפורזה.עםלעשותמהידעתילאהבהיל.דיזהאותי

התבדרפתאוםופהבאדותבהרעלתיהודיםהאשימותמידהבינייםבימיהדי

בןמסבירבהמשך ,,זה.עםלהתמודדאיךידעתילאבזה.עסקובאמתשיהודים

לעשותלושהוצעפיעלאף , 1948מלחמתעללכתובלאהחלטתואתנחום

האיומיםהמעשיםאתלהזכירבליספדלכתובאפשראיךלוותר."החלטתי :כן

הכילהיותשמתיימרהעםשאנחנו,לכתוב,יכולאניאיךשני,מצדאבלהאלה.

כל"כמעט :לדד-ליבוביץאמדמילשטייןאודיכאלה."מעשיםעושהמוסדי'

כדיהורעלשלוהמיםמקודהעצמאות,מלחמתבמהלךשנכבשערביכפר

ליישוב."החזרהאתמתושביולמנוע

שאן)(ביתכיסאן

את"גדעון"במבצע"גדלני"חטיבתכבשהעכולאירועיבמקבילכמעט

נוצץ'תיירותלאתרהאחרוניםבעשוריםשהפךהעתיקותאתר .כיסאןהעיירה

הסיפורקופץכךאחד-ביזנטיםרומאים,יהודים,-ורצוףעתיקיישובחושף

היישובב"חידושמחדשונוחתשניםעשרותפניעללאתרבכניסההשלטשעל

מוחקהפלסטיניתכיסאןאתימינו.בתהענייהשאןביתאלכלומדהיהודי",

והביצות.מהסלעים,כחלקאובטעות,שםנכחהכאילוהשלט.

כינדאהבסביבה.כפריםכמהשלכיבושםאחדינעשתההעיירהמחיקת

המפקדיםאתהביאוצפתהמערבית,ירושליםחיפה,בטבריה,שנצברהניסיון

נכבדיהמקומית.הלאומיתלוועדהאולטימטוםבעזרתמאורגןפינוילכפות

כליהמסתורמןהוציאוואףלמצוד,כהכנהמזוןלאגודאיחדוסירבו,העיירה

העולםמלחמתמימיאוויריתאנטיללוחמהתותחיםשני :ישניםנשק

הראשונה.

לתפוסביקשובעיקרמהיד,למבצעקיווה"גדלני",מפקדשפיגל,נחום

העידשלהיהודיםבתושביהםלהחליפםכדיהאפשרככלרביםשבויים

 15לכן.קודםימיםכמההירדניםבשבינפלואשדעצירןגושושלהעתיקה

משוםיחסיתבקלותהעיירהנכבשההאוויר,מןוהפצצהקשההפגזהלאחד

הועבדחלקם :התושביםפינויעלפיקחשפיגלהגנה.כוחשוםלההיהשלא

כהדאתלחצותאולץאחדוחלקלג'ניןחלקם-חופשיתעירעדיין-לנצרת

לעבדשכהדומבוהליםהמוניםעלדיווחוראיהעדיהמזרחית.הגדהאלהירדן

כאשדלחזור,ניסהחלקםהמזרחית.בגדהאוהליםמחנותבחופזהובנוהירדן
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הכפרייםבאזוריםה"טיהרר"אתלהמשיךכדיעזבוה"הגנה"כוחותכיגילה

שלמשאירתעלהועמסוואזיוני'אמצעעדבעירשרדושחזרואלהמסביב.

נוספת.פעםהמזרחיתלגדהוהושלכוצה"ל

יפרהרס

המדינה.הקמתלפנייומייםשנכבשה,האחרונההפלסטיניתהעירחיתהיפר

תקופתלמןומרשימה,ארוכההיסטוריהלהחיתההארץ'מערירבותכמר

זההיה .התיכוןהיםלעריאופיינתוביזנטית,רומיתמורשתלהחיתההברונזה.

הערבי.אופייהאתלהוהעניק 632בשנתארתהשכבשאל-עץאבןעומר

כפרגםולוהזהבאזורנותרלאהיום ;מסגדים-19ןכפרים 24כללהיפר-רבתי

 16תלר.עלעומדאחדמסגדורקאחד,

הופקדהגנתהשעליפראתתקפור"הגנה"אצ"ללרחמי 5,000במאי,-13ב

הגדולהיהשלההערביההגנהכוחבעיר.הנוצריםממנהיגיאל-עיסא,מיכאיל

ניצבהלצדםערבים.לרחמים 1,500עמדוהיהודיםהלוחמיםמולביותר.

הטמפלרים.שלהשניהדורמבניוכמהמברסניה,לרחמיםחמישיםבתיחידה

כלכמעטהעיר'נפלהכאשר .במצררהמגיביםעמדושברעותשלרשה

מנערלחיפה,בניגודכאן,בריטי.בתיורךפרנואדם,בני so,oooכ-אוכלוסיה,

ההמוןעלהכובשיםירוהקטן'בנמלכאן'גםאבלמחרידים.מחזרתהבריטים

קטנותדיגספינותעללעלותבנסותםליםבורחיםנפלוכאןרגםהמתפנה,

לעזה.להשיטםהיושאמורות

ביןלילהכלהוטלעוצרמאחור.שנותרולמאותהמתיןקשהפחותלאגורל

מופיעהיפרנורה.ברחובשנמצאמירכלבבוקר,למחרתעדהצהרייםאחר 5

אדם.זכריותשלבוטהלהפרהכדוגמההאדוםהצלבשלבדוחותושרבשרב

הארגוןאנשיגופרת.שלערימההארגוןנציגיגילוכיבושה,לאחרחודשיים

 ) Gouy (גרימרעםבשיחההודהיפרשלהצבאיהמרשלמצה"ל.הסברדרשו

חייליר.ייבידישנוררקרבנותכנראההםאלהכיהאדוםהצלבמן

הביזה

לפירהישראלי,באתוסרעשםישלביזהוהביזה.השללזמןהיההעוצר

אחריבאים-הרעיםואילומגרשים,ואפילולרחמים,מתגוננים,הטובים

אלמלאכל-כך'נוראהיהלאזהה"עקררים".שלרכושםאתוגונביםהמלחמה

העריםיותר.גדולהאמתעלאמיתות,מארדהרבהכמרהזה,האתוסכיסה

לסילוקוניתןגדולהיהבהןשהרכושמשרםהיתרביןמוחלט,באופן"טוהרו"

 1בם 1!1{1. ~
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הללוהדבריםכלומכוניות.רהיטיםועדכסף,תכשיטים,ספרים,ממזון' :מהיד

כרכושלהגדירםאוהחקיקה,אתלשכותצודךהיהלאבטאנו.רשומיםהיולא

כמומלמעלה,מאורגןשודזההיהלפעמיםכטוש".כ"דכושלאואפילואויב,

יעדיההפרטית.הירדמהכאןגםהשתוללהולפעמיםהעניות,ובטבריהבצפת

המזוןמחסכיהיוהחדשההזמניתהממשלהבידיהמאורגנתהביזהשל

ואורזשעודהחיטה,קמח,סוכר,הבריטיםאגדובהםיפו,שלהגדולים

כאןגםהיהודים.ליישוביםכשלחהמזוןהמקומית.האוכלוסיהלשימוש

 1948ביוליגוריוןלבןכתבכךהבריטים.שללאפםמתחתהכלהתרחש

 100יפואתעוזבותיוםכלכילאדונילאשדיכול"אנייפו:שלהצבאיהמושל

כתבאחדבמכתב 18מהם",הוצאההסחורהוכלדוקנוהמזוןמחסכי ...משאיות

"האדוניםאחראיםשעליההזו'הרשמיתהביזהכיקפלןלאליעזרצ'יזיק

 :מוצדקתלאבדובהחיתהקפלן'שלפקידיוופדסיץ",יעקובסון

יפולמשרדהגמורהחופשישנולאדוניכידועהרשמית.ההפקעהרקנמשכתעתה
אפשרותבליהשטח,מכלוסחורותמצרכיםלהפקיעפרסיץ)קרייעקובסקון(קרי
גדוללחלקכימשוכנעשהננילהדגישברצונילפרטים,להיכנסבלימצדי.וטושל

חנויותפריצתכדיעדהצבאיותלמוטותרבהחיוניותאיןההפקעותשלמאוד
 19מספיקים.ושימוררשוםהסדרבליומחסניים

נענתה.לאההפקעהאתלעצורצ'יזיקשלבקשתוכאן'גם

"חיפושכלל,בדדךחיתה,ממנוהחפציםולגבינתלביתלחדירההעילה

למעשיםעילהגםהיווההמדומהאוהאמיתיקיומםכשק".מאגדיאחד

העיד'שלהנואשהמושלפיעלהערבית.יפושלשרידיהכלפיאחדיםכפשעים

המונייםבמאסריםוהסתיימובהכאות,לדובל.י~אלהחיפושיםצ'יזיק,יצחק

וביזתהפניות,הועילולאכאןגםאךקפלן'לידידוצ'יזיקכתבשוב .צודךללא

אתלמנועהיהיכולשלאמשוםיפומושלהתפטריוליבסוףכמשכה.הבתים

מצונזרים,והםבארכיוןנמצאיםשכתבהדוחותדובוהביזה.השודמסעות

כראוי.כמחקולאמהםכמההחיילים.מעשישלהתיאוריםכמחקובעיקר

 :באכזריותםצ'יזיקאתשזיעזעוכאלהבמיוחד

פקודהפיעללא-קטנותקבוצותאובודדיםעל-ידינעשיםנשק]נאחרחיפושים
אנשים,הכאותבשיטתמשתמשיםנשקגילוילשםוביזה.שודלמטרתאלא

ידיעל[לידיעתי]הובאוהבאותהעובדותמקומות.שיגלוכדימחוק],[משפט
 20אנשים.להכותמפסיקיםלאהםמחוקים]משפטיםנשניהאדוםהצלב

והודהבתיםהדסעלושםפהפקדהואמלאך-משמים.היהלאעצמוצ'יזיק

 :ובביזהבהדסשליטהביקשאבלחנויות,להציתלחייליו

לאממנימפורשותהוראותשישבמקרההחייליםשליחסםאתבצערלצייןגםיש
מפטיריםעודאלאבזהמתחשביםהםשאיןדילאמסוימת,חנותאוביתלשרוף

 ~~1,1.ם 13
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כברד-בכברדישפוגעמהכלפי,ידידותיותבלתילגמריהערותהערביםכלפי
 21 _צבאימרשלבתורהמדינה

שלטענותיואתלבדוקמרגליתעמירםאתשלחההגנהשלהעליוןהפיקוד

 :כתבמרגליתצ'יזיק.

(הכאותערביםעםהתנהגותבענייניבעיקררב,במספרמשמעתהפרותיש

העכברלא ...זדוןמתוןמאשריותראי-ידיעהמתוןהנובעותוביזה,ועינויים)
 22ביפר.מארדגדולהחורהגנב,הואהחוראלאהגנבהוא

השרביפו.ביקורלערוךשטויח,בכורהמיעוטים,לשרגרמואלהדברים

מתוןהיההואהמנדטורית.בפלסטיןשלוםשופטוהיהבטבריה'נולדהספרדי

כידומהמצוקותיה.כלפיהבכהיותרוגילההפלסטיניתלאוכלוסיהביחסויותר

ניהלשטויחבביצועה.חלקלקחולאה"טיהור"לתוככיתמודעהיהלא

כיקולאשכותרה,הקהילהבראששעמדויפוככבדיעםסבירהיחסיםמערכת

לדבריהם,קשבברובהאזיןכןעל . 1948בירכי ,לבןאבומדואחסבא

אשרעדעבררבזמןאבלוהביזה.ההרגההתעללויות,אתלהפסיקולבקשתם

 :גוריוןלבןחריףדוחוכתבתקפותטענותיהםכיבפניהםהודההוא .פעל

ולאחרהכיבושבמהלןהכיבוש,בשעתלמפרע,ממשלתיפעולהקרכלנקבעלא
אונס.מתוןראםמרצוןאםבעליושנטשרהרנד,שאינוארנדרכושלגביהכיבוש,

משרדביןומתמידקשהמאבקתוךבוצעזה,רכושלגבישנעשההסדרכל
מבליממקומותיהם,נעקרווכפריםעריםתושבי ] ... [הצבא.רביןהמיעוטים
זהלמשרדאפשרותארשהרתלתתומבליהמיעוטים,במשרדתחילהלהימלך
אףרביםובמקריםממקומותיהם,תושביםלעקירתביחסדעתואתלהביע

הרבההמיעוטים.משרדשלודרישותיומתביעותיווהצבאהממשלההתעלמו
מבלילחלוטין'צבאיצררןכלללאארצבאיצררןמתוןנהרסוומקומרתכפרים

 23המיעוטים.משרדשלבדעתותחילהלהיוועץ

גדולכההיההפלסטיניהעירוניבמרחבהאקראיתוהביזההרשמיהשודהיקף

לכסותהוחלטביוני-25בוהמקומיים.המושליםשלשליטתםמכלליצאכיעד

חיתההחדשהלשיטהשכבחרההראשונההעירהאנדרלמוסיה.עלולהשתלט

"ההשתלטותעלאחראילהיותמוכההעיר,תושבאבולעפיה,ורידירושלים.

שהארגוניםחיתההממשלה,לראשדיווחכךהמרכזית,בעייתווההחרמה".

 24 ,,הממשלה].נשלרשותה"בלימחרימיםהצבאיים

אתושיכללההפרטיזניתהביזהעלהממשלההשתלטההבאיםבימים

מכרההמגורשים,שלהבנקחשבונותאתהפקיעהמדינהאוצרהממלכתית:

העניקההספריות,אתהעבריתבאוניברסיטהאצרהשלהם,הביתרהיטיאת

סחורתאתהקמעונאיםביןוחילקההמפעליםמכרכותאתהישראליתלתעשייה

בכלואילךמכאןהחלהביותרהעבותההפרשההעירונית.פלסטיןשלהחנויות

 ~1,1111.ם 5::1
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פרקזהוקרקעות.-ולהסתרהלמכירהניתןשאינוברכושהיהשקשורמה

 .הגזלשלהנורמליזציהבתולדותנפרד
תפקיד-והקולקטיביתהפרטית-החמדנותמילאההעריםב"טיהור"

הרכושעללהגןבניסיוןהמיעוטיםמשרדשלתפקידואתבתארהמכריע.

המיעוטיםשרכימציינתקורןיפירוקועםהזההמשרדתבוסתואתיהערבי

מעשיאתצימצמוהצבא,בידינעשואשר"ההחרמות,כיבעובדההתנחם

משרדונציגישלקח,הרכושעלקבלותרשםש"הצבאוכןהפרטיים,"השוד

כיבסיפוקהמיעוטיםשרצייןיכךבתוך .האוצרלשראותןהעבירוהמיעוטים

לרשוםמשרדוהצליחנרשם,ולאפרטיים,אנשיםבידישנגזלהרכושמןלבד

אחרבהתחקותה 25לא"י."מיליון-3בכנאמדואשרשהוצא,הרכושרובאת

אתקורןמסכמתהמלקוח,אתוארגנהבביזההמדינההשתתפהשבוהאופן

שללומהוביזהמהילהגדירהשלל,אתלווסתצורךשהיהכיוון :כךהדברים

אתהוועדותניהלוובצפתבטבריהערבים".לנכסי"ועדותהוקמו"לגיטימי",

כידרשהצבאפרטיים.לאנשיםלמכירתוופעלוהערביםמבתישהוצאהרכוש

לו,הנחוץרכושלהחריםהזכותאתותבעפקודותיו,לפיתתבצערכושהוצאת

מ"הרכושמצרכיםבקנייתעדיפותולקבלהרכוש,ממכירתמההכנסותליהנות

הרכושעלשהאחריותכךעלעמדוערביםלנכסיםהמחלקהנציגיהנטוש".

ודרשוהאוצר,שרבידייישארוזהמרכושכספיםקבלתועלהנטושהערבי

 26איתם.יתואמוהצבאשהחרמות

כמשליפו

לעשיריםנחשקנדל"ןאתרלהיותהאחרוניםבעשוריםהפכההים,פנינתיפו,

עלקפצואביבתלאוניברסיטתשלהבכירהאקדמיהסגלאנשיגםאביבים.תל

הציוניהתיאבוןאתלגרותממשיכההרשכבשתהענייה.מהעירנתחים

מהעמים".לשנימדינותשתיבעדהרי"אנישלכתפייםמשיכתמתוךלפעמים

להחליש(כדיאביביתהתלהבוהמהלידיהגדול""השטחמסירתעםשהחל

בעודההריסות,גביעלבבנייהנמשךהצבאי),לממשלהקולניתהתנגדותהאת

השוליים.אלנדחקיםויהודים,ערביםהעניים,יפותושבי

כללהמלחמה . 1948במשךהצבאהשליםערביתכעיריפושלחיסולהאת

במכתביםהשוניםהממשלהמשרדיהודיעוהקיץבסוףבסביבה.חיתהלא

גםעבריים.ספרובתיילדיםגניפתיחתעלהמדינהבגנזךהנמצאיםצוהלים

ואלפינכלאההפלסטיניםהנהגתיהודיות.לידייםהועברומסחרבתי

שרפלסטין.שלהמפוארתהעירמיוהדתכשמסביבםגודרו,הפלסטינים

אבנר:האלוףהצבאי,למושל-29.10.1948בכתבשטרית,בכורהמיעוטים,

G 111,..ם~ 
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שכלמחייבהדבריםוטבעוהואילמגודר,באזורמשוכניםביפווהערביםהואיל
לפנותעליושהיא,פנייהכלאותביעהאודירשהאיזהלושישערביתושב

ערביתושבכליוכלדרכואשרחופשימעברלפתוח :צורךישהצבאי'למושל
תלונותהערבי.באזוררשיונותלמתןמשרדלפחותאוהצבאי,המושלאללהגיע
משרדלפתוחנחליטאםהמצב.אתלתקןוישיוםיוםאליבאותזהמצבלגבי
לעזוריוכלאשרהערבים,הנכבדיםמביןאדםלקבללדעתי,יש,רשיונותלמתן
להגישמוכןיהאשהואליונראהסבא,ניקולאמרעםבדבריםבאתיזה.בשטח

עםבדבריםלבואשאוכלכדיעמדתךהיאמהלהודיענינאזה.בענייןעזרתואת
 27פרס".לקבלמנתעלשלאעזרתואתלהגישסבאממרולבקשהערבית,הוועדה

הצבאיהממשללאישוהניחעליוהממונהלשרלענותטרחלאאבנראלוף

 :-7.11.1948בלהשיבלכיארד,ביפו,

א. :להדיעומתכבדוהנניאבנרהאלוףאלשנשלחהנ"למכתבוהעתקאתקיבלתי
הערבים.שלברשיונותלטיפולבקשותלקבלתהערביבאזורמיוחדמשרדסודר

אתלהםמסדרהנ"להמשרדעצמוהמושלאתלראותדחוףצורךשלבמקרהב.
שרקרצויויותרזהבענייןיעזורמהערביםשהואשמיצורךאיןג.האפשרות.

תפקידאיזהלהטילכדאילאלזאתאיבעניין,יטפלוהמושלממשרדפקידים
 28אחרים.תפקידיםלושישסבאניקולהמרעלזהבעניין

 .מתושביהןפלסטיןשלוהעיירותהגדולותהעריםרובהתרוקנויפר'כיבושעם
הואאבלהכפרי,במרחבככולורובואפריל,אחריגםנמשךהאתניה"טיהרר"

רקנותרוובעירבכפרשבע.ובאררמלהלודשלוגירושןעקירתןאתכללגם

העריםתושבירובממיליון.למעלהשלאוכלוסיהמתוךערביםאלפיעשרות

נתיר.אתשרבראהלא-והמקצועותהדתותהמעמדות,מכל-הללו

הדורשלהפוליטיעולמואתלעצבחיתהעתידההזאתהקולקטיביתהטראומה

בעלגרעיןהפלסטינית,ההוויהשלבליבהגרעיןכךאחרגיבשהזההדורהבא.

הקבוצהזרהפלסטינית.הלאומיותשלבתחייהמפתחותפקידפוליטיתתודעה

שיבהזכרתונותרהחיתהתומכיושלהראשוניתוהתביעהאש"ףנולדשסביבה

הרריהם.עםיחדכילדיםנעקרושמהםוהכפריםהעריםאל

שמאס,אנטרןתירגםהאלון",יערמדלהמונגוליםעםנשק"שביתתדרוויש,מחמוד
ישורון.חליתעורכת , 1993חורף , 10"חדרים"

ליהודים)(והקדושההעתיקההעירהחרבתעלרגםהארכלרסיה,גירושעלמשכנערתעדריות . 2
יוסףשל"היומניםקופלדליהשלהמעולהבסרטהלמצואאפשרצה"ל,שלחבלניםבידי

 .) 2006 (נחמני"

רחבעםמקיבוצו,במיוחדשהגיעצעיר,פלמ"חניקהשתתףהזההמאורגןהנקםבמעשה 3
"גנרי".בשםהישראליבאתוסשכרנהזאבי'

 , 1973הביטחוןמשרדתל-אביב,הקוממיות",במלחמתנרמלי"חטיבת(עררך),אשלצדוק 4

 • 138עמ'

לחסת-הצליחהלאהיאאלה.אירועיםלאחרימיםכמהבעירביקרהמאיר(מאירסרן)גרלדה 5
שננטשוהילדיםצעצועיאתהשולחנות,עלהמרכןהאוכלאתראתהכאשררגשותיה,אתיד

פיעלברגע.שקפאוחייםלרצפה,המדפיםמןבבהלהשנפלוהספריםואתמשחקכדיתוך
לראותמחרידדבר"זהברדסיה.חרדמשפחתהשבניבפוגרומיםאזנזכרהזיכרונותיה-שלה,

G ם~l!I~ 
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של"לידתהמרריס,כניאצל(מתוארהיהודיתהסוכנותלהנהלתדיווחההמתה,"העיראת
 .) 2הערה 185עמוד , 1991עוכ,רעםתל-אביב: ," 1949-1947הפלסטיניים,הפליטיםבעיית

צף.שכהמהירותכאותהנמוגהרגעאך

 • 35עמ'דמשקפלסטין","בככת'טיכ, nאל-נמר 6

השלטון :להשתלבות"מעצמאות ,גררןתמיראצלרכן 1948יוני 30גוריון",כן"יומני 7
 . 337עמ'חיפה,אוניברסיטתמ.א.תזתחיפה",וערכייהישראלי

 . 69עמ' , 1984דומינו,הראשונים",הישראלים , 1949 "שגבתרםאצלכ, 4/מכצע/ 2699 8

ידיעותמסדה,העצמאות",מלחמת"קוררתכספררלרוךנתנאלמביאהללוהקטעיםאת 9
מטעםהרשמיתההיסטוריהספרשלמאוחרתגרסההואהספר . 180עמ' , 1993אחרונות,

הביטחון.משרד

 • 7.6.1948גוריון,כןיומני 10

 • 68,עמ' 1952מפא"י,הרצאתאביב,תלישראל","כהילחם ,גוריוןכןדוד 11

 • 78עמ' , 1991עוכ,רעםהפלסטינים",הפליטיםבעייתשל"לידתהמרריס,כני 12

. 13. Red Cross Archives, Geneva, files 059/1/GC 
 • 190-189עמ'לרוך,נתנאל 14

רכהוכמידה ,שוכנעומפקדיו ;כהםהצליחהירדניגירןשהלהיחידיםהמבצעיםשניאלההיו 15
בתמררההיהודית,הסוכנותלהםהבטיחהעצירןגרשואתהעתיקההעיראתכיצדק,של

ללאהירדנים,אגב, .הארץכרחביהכיבושפעולותלשארהלגיוןייתןארתהמלאהלחסינות
להחזיקהמשיכהישראלמדינתהשבויים.אתכמהרהשיחרדוישאןכביתלפעולהקשר
 • 1949שנתסוףעדשבוייםכמחנותפלסטיניםאלפי

ביתרעדהמאה"),("ביתאביבכתלהשק"םלבנייןשמעברהשטחעל(שעמדסרמיילכיניהם 16
עמדוהכפרים(שניא-שארקיג'מאסיןא-ע'רכי,ג'מאסיןדג'ן,ביתסאלמה,הפועל,הורעד

מדניסרשייח'אביב)כתלרייצמןברח'החייל,למעןהרועדרביתאיילוןנתיכישהיוםמהכין

כמועדון).אביב,תלאוניברסיטתשלהבכירהסגלאתמשמששלההמרח'תאר(שבית
 , 1948אפריל-יוליהצבאיהמרשלשלוהתכתבויותצורים , 226תיק , 121/50צה"לארכיון 17

16.11.1948 • 

 • 53עמ' , 1951ההגנה,ארכיוןתל-אביב:למלחמה","ממאורעותארליצקי,יוסף 18

 . 17הערהלעילשם,צה"ל,ארכיון 19

שם.שם, 20

שם.שם, 21

שם.שם, 22

 :חרקואכיפתפוליטיסטאטרס"פשיעה, ,קררןאלינהאצלמצוטט , 49-307ג/- 24ג"מ, 23
האוניברסיטהדוקטור,עבודת ,") 1966-1948 (הצבאיכממשלכתקופתהערכיהמיעוט

 • 216-215עמ' , 1997כירושלים,העברית

 • 25.6.1948גוריוןכןיומני 24

 • 214עמ'שם,קררן, 25

שם. ,קררן , 29- 310ג/- 49ג"מ, 26

 72- 306ג/- 49ג"מ 27

שם.שם, 28
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