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 איש רב ניגודי� –משה דיי� : בשער הגיליו�

  המכללה לביטחו� לאומימפקד, אלו� עמוס ידלי�

 

ענחות ווהבלתי מפ, המורכבות,  הדמויות המרתקותת אח, אולי,משה דיי� הוא

, מבי� כל הדמויות. ביותר בהיסטוריה הצבאית והמדינית של מדינת ישראל

 . כמוהורבות השפעה ת היומעטו, ל ואת דמות� של קציניו"שעיצבו את צה

הוביל מנהיג שהגיע לפסגות ו, �רב אלו� דיי� היה איש של סתירות וניגודי

, ממנוצי� נער מעטי� היו ; ראה מפלות ומשברי�,ע� זאתא  , �צחומערכות לנ

דמות להוא היה  ; דיי�ושפל שהפיכ, ציבורית, והושפלמעטי� , במדינת ישראל

 . במחלוקת מאיד  גיסאשנויהגית ואדמות טר ו,רואית מחד גיסאיה מיתולוגית

 

נושא  של משה דיי�  יוצאת הדופ�ראינו בדמותו , במכללה לביטחו� לאומי,אנו

,  מכל תחומי המחקר. הביטחו� הלאומי� בתחומחקרלמרתק ללמידה ו

 כגו�לא היה כמשה דיי� לשמש כמקרה בוח� לסוגיות , � אנו אמוני�עלייהש

 המרק� העדי�;  בעיתות שיגרה ובעיתות משבר, טותבלת החל וקעיצוב מדיניות

וסוגיות של ניהול ; סוגיות של מנהיגות ;מדינידרג ההצבאי להדרג שבי� 

 .ל"צה כ ורחב היק�רת שינוי בארגו� מורכבחדוה

 

 משות� למרכז לחקר הביטחו� הלאומייו� עיו�  על מבוססהגיליו� 

 אלו�נער  על ידי  יו� זה. ל" צה�אוניברסיטת חיפה ולמכללה לביטחו� לאומי ב

. מדרי  במכללה לביטחו� לאומי, בזמנו, ששימש,  גדעו� טר� במילואי�משנה

 אישי� שהכירו את משה דיי� בהשתתפות, 2000 במאי 17 �התקיי� ביו� העיו� 

ששימשו כראשי ,  שלמה גזית,ואי� במיל,אלו�ו, או��ר מרדכי בר"ד :מקרוב

עור  הדי� , היוע' המשפטי לממשלה; ל"כאשר היה רמטכ, לשכתו של דיי�

בעת שכיה� כשר חו' בממשלת ,  המשפטיצוששימש כיוע, אליקי� רובינשטיי�

 ,אלו�, וראש הממשלה ;שמעו� פרס, לשעבר, ראש הממשלה, חברו לדר ; בגי�

השתתפו אנשי , כ� .רת תחת פיקודו של דיי�ישאשר ,  אריאל שרו�,ואי�במיל
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 ר מוטי גולני"ד ועמדבמרכז�  . ואת האירועי�י� משה דישחקרו את, אקדמיה

,  יעקב עמידרור,במילואי�כיו� , אלו�פתח את יו� העיו�  .ברל יואב גסורפרופו

 . אותה עתפיקד על המכללה לביטחו� לאומיש

 

פני הרצאתו של משה דיי� בקלטה של  המצאנו לנכו� להוסי� תמליל, זאת ועוד

 3 �ב, שר חו' בממשלת בגי�כששימש , )�"פו (מטהלתלמידי הקורס לפיקוד ו

 וחלקי� , נערכה,ה לביטחו� לאומי תומללה במכללהקלטה ה.1977, באוגוסט

 .ממנה הוכנסו לגיליו� זה

 

 המציגה, כי השילוב בי� החומרי� הללו הביא ליצירת חוברת מרתקת, דומני 

. רות הצבאי והמדיני של משה דיי�י מסלול השאודותיה מגוונות יזוויות רא

השפעתו משל דיי� והמורכבת  לא יוכל להתעל� מדמותו ,גיליו� זההמעיי� ב

ההתנהלות וכיווני העשייה בביטחו� ישראל בשלושת , ת על החשיבהכרעהמ

�   . עוצבה דמותה� בה הראשוני�העשורי

 

פעל בו ש ובאופ� ,ברציונל ובמוטיבציות שהינחו את דיי� לחקורמי שיעמיק 

עושר בדמותו ימצא  ,כשר ביטחו� וכשר חו', ל "מטככר, פקד כמפקד בכיריתו

 : ניגודי� של

 , מדינאי,ובה בעת, ה מודעות ומעורבות פוליטית חריגבעל רמתאיש צבא  •

עצות "נות� ו  מבקר בחזיתות,יורד לפרטי� ,"ל על"רמטכ"הנתפס כ

  מלקיחת פיקוד ואחריות, במקרי� רבי�, ונמנע, מזה"מיניסטריאליות

 .מזה

מטאור לתפקיד כתקד� שה ,כריזמטי,  מפקד צבאי;ובילמשל דמות  •

  גולדה,אשכוללוי , גוריו��ב� החוסה בציל� של ,מדינאי, ומנגד. ל"הרמטכ

של ראש אולטימטיבית עמדת הובלה ל שלא זכה להגיע ,בגי�מנח�  ומאיר

, שמעו� פרס, הצעיר ממנו , הפוליטיעמיתו ה� גיעוה הילא , עמדה.ממשלה

  .ל שרו�אריא,  פקודוה�ו
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בצד , יכולת הובלה והנעה בעל,  המפגינה אומ' אישי נדיר בקרב,דמות •

יד נלח�  א  לא תמ,דעותיואת  ,מנ�וא, המביע, דמות של מדינאי פסיבי

 .מקדמ�� ועלייה

 ,מלחמת ששת הימי� ערב וכה המשרה בטחו� בע� ואופטימיות בר,דמות •

התנהגותו  את ,כל כ , איפיינו ש,פסימיותדכדו  ו המשרה , דמותמול

 .מלחמת יו� הכיפורי�בימיה הראשוני� של 

 – בשנות החמישי� ,ת הביטחו� של ישראלס המעצבת את תפי,דמות •

 , לפועלהמיטיבה להוציאה ,ההפתעה ותחבול,  המבוססת על יוזמה,הסתפי

 מיטיבה לנתח ,ובחלו� הזמ�, מלחמות קדש וששת הימי� ב,באופ� מבריק

ע� שינוי התנאי� הגיאו  ,זאתהביטחו� הת את אי הרלוונטיות של תור

� א , י�כיפורה מלחמת יו� ערב מלחמת ששת הימי� ולאחר, אסטרטגיי

 . מצליחה להוביל לפתרונות מדיניי� וצבאיי�אינה ,ע� זאת

מעצבת ה ,יני� בפרטסט את הערבי� בכלל ואת הפל, היטב, המכירה,דמות •

� ומתו  ,יה אליה�תהאמפלמרות , זאת. מדיניות של יד חזקה בעימות עימ

 .דאגה עמוקה ליכולתנו לשרוד בסביבה זאת

דיפלומט יי� ה מול ד,ל ושר בטחו� אקטיביסט" רמטכ� איש המלחמה �דיי�  •

� . הדוח� לשלו� ולהסדרי

 היודעת לזגזג בי� – המעצבת פתרונות נועזי� ובלתי שגרתיי� ,דמות •

 . שליליובנה הי� במעית ול,י של המילהחיוב במוב� הלעיתי� –עמדות 

 שבאופ� ,יה אסטרטגית רחבהיראבתעוזה צבאית ומדינית וניחנה ב ש,דמות •

 , מעשית, לתוכנית אופרטיביתה ולא היתרגמ, היתה רווית סתירות,טראגי

 .בעיתוי הנכו�

 

מעשיו , מיקומו המרכזי על י�משתתפהדיברו , שיובא לפניכ�, במהל  יו� העיו�

    משנות , ותיי� בביטחו� הלאומי הישראלימשמעשל דיי� באירועי� ומחדליו 

 דוגמאות בתחו� מספרתרומתי לגיליו� זה תהיה ב. '70 �ועד שנות ה' 50 �ה
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עד כמה עזה השפעתו , יותר מכל, דוגמאות אלה תמחשנה .ניהול הצבאארגו� ו

 .לחיוב ולשלילה, ועד כמה קוטבית היתה ההשפעה הזו, של דיי� עד ימינו אלה

 

�. תפקיד הסג�הוא , המוביל,  החשובי� ביותר בצוות האינטימיאחד התפקידי

הפועל היוצא של שאיפה זו . דיי� היה מפקד מלידה וחתר תמיד לתפקידי פיקוד

על כ  היה דיי� מוכ� . וא� דההיתה סירובו המוחלט של דיי� לשמש כסגנו של מ

בד ובל, ולהיות משוב' בתפקידי� פחותי ער ,  לשל� מחיר בקידומו שלוא�

 .שיהיה לו פיקוד עצמאי משלו

 התעלמות ממהות יש. סג�הת י התייחסות לסוגי,כמעט, בספרות המקצועית אי�

 של הסג� ,היחיד, פורמאליהתפקיד ה. התפקיד ומהשלכותיו על תפקוד הארגו�

אי� לסג� , הלמעט בתקופות קצרות אל. עדרויהוא מילוי מקו� המפקד בה

 , רבהבמידה, הוא תלוי. בהגדרת תפקידועיסוקי� מוגדרי� ומובני� מראש 

 , בפועל,תפקיד הסג�, אי לכ . יאות להעניק לויברצונו של המפקד ובסמכויות ש

יחסי תלויי� בו, י� לומועברמשתנה בהתא� לעיסוקי המנהל ולעיסוקי� ה

 כי השתלבותו של הסג� ביחידה ויכולתו לפקד ,נראה. כימיה ביניה�הגומלי� וה

 . יכולת הפיקוד של המפקדל, לעיתי�, המשתווה ,הינ� אתגר מורכב

 ובכ  להעצי�, האמורה לרכז, הסג� והמנהל ה� הוויה אחתתפקידי , לתפיסתי

את חלק להמנהל על . את יכולות הניהול של שני האנשי� המנוסי� באירגו�

 הוא הסג�.  כישות מתואמתה� אמורי� לתפקד.  ע� הסג�מטלותהמשימות וה

מתפנה , באופ� כזה.  ביחידהפני�ז את מיכלול עבודת הכר לעליו. המטהראש 

 :  תחומי� עיקריי�לושההמנהל לעסוק בש

 את הובילאליה� יש ל,  הצבת החזו� והיעדי�–בענייני אסטרטגיה , הראשו�

 אשר הינ� תחומי מפתח להשגת יעדי ,תחומי�המת� דגש בשטח על . האירגו�

 ; היחידה

להתאמת הארגו� הנדרשי� ,  משמעותיי�,ביצוע שינויי� אירגוניי�, השני

  ;לסביבה המשתנה
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, כלפי המפקדה הממונה, במקרה הצבאי. ייצוג האירגו� כלפי חו' ,והשלישי

ממנו שואב , כלפי הדרג המדיני, וכאשר מדובר בראש הפירמידה הצבאית

  .שעל פיה יופעל הצבא, המפקד את תפיסת הביטחו� ואת הדירקטיבה המדינית

 

. זהו מודל קשה ובעייתי מאד לביצוע, וגישה זו� המוחלט שיש ללמרות היתר

תו  תיאו� , לפעולהחייבי� , רב מצד המנהל והסג�בינאישי הוא מחייב מאמ' 

.  עיקר הקושי בא מצידו של המנהל,מטבע הדברי�. עת כל ה, ביניה�מירבי

 אד�  לחלוק ע�נכו� ו דיו בטוחחושכדי שי, תכונות יוצאות דופ�ממנהל דרושות 

שאר יתלעול�  ו,תנת לחלוקהינאיננה למרות שהאחריות , נוס� את הסמכות

כ  קט� הסיכוי שיוכלו ,  של בעלי התפקידי� הללו גדול יותר ככל שהאגו.שלו

 .בצורה אופטימלית, לעבוד ביחד

 

ביקש , כאשר חזר אלו� משה דיי� מבית הספר לקציני� בכירי� באנגליה

משה ש לאא. �"ל וראש אג"סג� הרמטכלמנותו ל, יגאל ידי�, דאז, ל"הרמטכ

מפקד פיקוד , נמו  יותר בהיררכיה הצבאיתומונה לתפקיד , רב להצעהידיי� ס

 : את הסיבה לכ נמקהוא מ" אבני דר "בספרו . 1הצפו�

 

להיות בת קולו , כי באופיי אינני מתאי� לתפקיד של סג�, הסברתי לידי�. סירבתי"... 

ואני נוהג לפי הוראותיו , בתור דרג גבוה ממני, תייגות מידי�אי� לי הס. של מי שמעלי

כאשר אחשוב , אינני מסתיר את דעותי ואתקשה ליצגו, אול�. ג� כאשר אני חולק עליו

  2..". דבר אחר–וסגנות ,  דבר אחד–הכפיפות . שהוא טועה

 

, על ידי מרדכי מקל�, 1952בדצמבר , ג� לאחר שידי� התפטר מתפקידו והוחל�

 וביקש למנות את משה דיי� כסגנו וכראש ,גוריו��ב�של  נוכי� מקל� לרצוהס

                                                           
       ,  כנה:  ירושלי�,ביוגרפיה פסיכואנליטית, האיש והאגדה, משה דיי�, )1985(    פלק אבנר  1

 .188' ע
2
 .105' ע, עידני�: ירושלי�,  אוטוביוגרפיה,אבני דר�, )1976(    דיי� משה  
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� וממלא מקו� " ונותר בתפקיד ראש אג,רב דיי� לשמש כסג�יס, שוב. �"אג

 .3ל בהיעדרו"הרמטכ

 

רב לקבל תחתיו סג� י סא�הוא , רב לשמש כסג�ילא רק שדיי� ס, כקצי� דומיננטי

ט ירושלי� וכאלו� " כמח.4יוחנ� פל', נוסג ניטרל את 89כמפקד גדוד . דומיננטי

את ל ניטרל "וכרמטכ,  לא סג� ממש א, פיקוד הדרו� והצפו� היה לו קצי� מטה

 .5 אבידריוס�אלו� , סגנו

 

 גוריו��ב�ודוד , 1955 �ב, כאשר חזר אלו� חיי� לסקוב משנת לימודי� באנגליה

 נאל' להתקפל א , התנגד לכ  דיי�, �"ל וראש אג"סג� הרמטכל למנותו ביקש

יחסי העבודה של . דיי� כל מאמ' לנטרלועשה , בהמש . גוריו��ב�מפני רצונו של 

, לבסו�. ממששל להתלקחות , תי�ילע, שגלש, � התאפיינו במתח מתמידישניה

, "פחות הער " להעביר את לסקוב לתפקיד גוריו��ב�הצליח דיי� להשפיע על 

, התמיד בסירובו לקבל סג�, כ�לאחר מ. 6של מפקד גייסות השריו�, לכאורה

 היה ראש ,ל"בהמש  הקדנציה שלו כרמטכ, ל"והשני בהיררכיית הפיקוד בצה

 �, בלי תואר של סג�, �"ששימש כראש אג, מאיר עמית, )�"אג(אג� המבצעי

כי היה איש , העיד על עצמו עמית .7ל הבא" כרמטכגוריו��ב�ובלי שייחשב אצל 

 .8תקופה זו וה� אחריהה� לפני , "יד ימינו"ו, אמונו

                                                           
 .195' ע, ש�, )1985(    פלק אבנר  3
4
ב� עזר אהוד ; 283�280' עמ, שוק�: ירושלי� ותל אביב, משה דיי�, )1971(  טבת שבתאי   

)1997( ,� .98' ע, טחו�משרד הבי:  תל אביב,סיפורו של משה דיי�, אומ
 .212' ע, ש�, )1985(    פלק אבנר  5
6
טבת ; 249�245' מע, כתר: ירושלי�, משרד הביטחו�: תל אביב, לסקוב, )1988(   נאור מרדכי  

 . 428' ע, ש�, )1971(שבתאי 
7
 ;428' ע, ש�, )1971(טבת שבתאי     

נאל' א� הוא , ל"הרמטככי בעקבות פרישתו של דיי� מתפקיד ,    מאיר עמית מעיד על עצמו 8
בשל הקשר , במידה מסויימת", � ולעבור לפיקוד המרכז"לעזוב את תפקידו הבכיר כראש אג

מבט אישי על אירועי� גדולי� , ראש בראש, )1999(עמית מאיר : ראה". ההדוק שלי אליו
 .82' ע, הד ארצי:  אור יהודה,ופרשיות עלומות
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, ערב מלחמת ששת הימי�. משה דיי� נאמ� לדרכונשאר , ג� כשפשט את מדיו

לוי , הציע ראש הממשלה ושר הביטחו�, בשיא המתיחות המדינית והצבאית

שמש כסג� ראש הממשלה ויגאל אלו� ישמש כשר י משה דיי� כי, אשכול

א  , פחות ער  בהרבהוהציע לקבל עליו תפקיד , סירבמשה דיי� . הביטחו�

, משה דיי�. יצחק רבי�, ל"תחת הרמטכ,  את תפקיד אלו� פיקוד הדרו�–מבצעי 

 .חלק באחריותשלא להיות סג� ולא לקחת ,  לדרכונשאר נאמ�, ג� ברגע המבח�

הוא העדי� תפקיד מוגדר בשטח על פני , ביודעו שלא יוכל לפעול לפי דרכו

 . 9שותפות חלקית לאחריות הכוללת

 

,  השלכותיה החיוביותלע, ל"שה זו של דיי� שימשה מודל לחיקוי בצהגי

 .ות יותרמורכבוה

מוטיב מרכזי החתירה לתפקידי פיקוד הפכה ש , ה�ות החיוביההשלכות

� התפקידי� הנחשקי� ,כיו�, תפקידי הפיקוד ה�. בקריירה של קציני� טובי

 . א מתפנהכאשר הו, ורבי� וטובי� מתמודדי� על כל תפקיד כזה, ביותר

ולא תמיד הוצבו בו , נפגעשערכו של תפקיד הסג�  , ה�ההשלכות המורכבות

� ,סג� י תפקיד,לחלוטי�כמעט  ,א� ביטל, למשל, חיל האויר .האנשי� הראויי

ללא סגני� וללא "דר  ההתנהלות הנכונה היא לנהל , לפיו, וקבע עיקרו�

�לתפקיד , ל למשל"כ תפקיד סג� הרמט,שוב, רק בעשור האחרו� הפ . "עוזרי

  .ל" המכי� מועמד פוטנציאלי לתפקיד הרמטכ,ומרכזיחשוב 

 

שהוא ,  עיצוב הסגל המובילסוגיית היא ,הקשורה בפיקוד הבכיר, ה נוספתיסוגי

 .המסייע למפקד בהשגת המטרות שהציב לעצמו, כלי העזר הקרוב ביותר

כי כאשר היה , אבנר פלק כותב בביוגרפיה הפסיכואנליטית שלו על משה דיי�

או העביר /הוא פיטר ו". לערו� ראשי�"התחיל דיי� , 1953בדצמבר , ל"לרמטכ

�, יעקב דורי, שהיו נאמני� לקודמיו בתפקיד, מתפקיד� קציני� בכירי� רבי

 היו דרושי� השינויי� אל. את אנשיו, במקומ�, והציב, יגאל ידי� ומרדכי מקל�

                                                           
9
 .186�185' עמ, ש�, )1997(    ב� עזר אהוד  
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שינוי זה . 1956 �ח� הבא שלו בלקראת המב,  על מנת לעצב את הצבא מחדשלו

 , ולאפשר ביצוע שוט� של תהליכי השינוי,היה חיוני על מנת למנוע התנגדויות

 . 10בה� חפ' דיי�

, אול�. כי דיי� עמד היטב במבח� התוצאה, ל במבצע קדש לימדו"ביצועי צה

 �השיטה של מינוי מקורבי� וסילוק אנשי שלומ� של קודמיו היתה תקדי

 אחד  לאעל ידי א�, בהיקפי� כאלה, תקופת דיי� לא נעשהשעד ל, בעייתי

היא היוותה מודל חיקוי בעייתי ג� , גרוע מזה. לי� שקדמו לו"משלושת הרמטכ

� שלא הזדקקו למינויי� הללו לצור  עריכת שינויי� מאסיביי� ,למפקדי

 . אלא לש� הפוליטיקה הארגונית ולצור  מאבקי כוח בלבד, בארגו�

 . בהמש  חייו הפוליטיי�גבוה יי� שיל� על המינויי� הללו מחירכי ד, פלק מספר

 ��שעלול להעביר,  בו איש מסוכ�ראוהפוליטיקאי�א� יתפוס תפקיד ,  מכהונת

ההתנגדות לדיי� בתו  מפלגתו . לאחר שיפרוש משירותו הצבאי, בכיר בממשלה

צי�  נאל' לעמוד בלחגוריו��ב�. לכל אור  דרכו הפוליטיתשלו תלווה אותו 

 �גולדה מאיר וזלמ� . כאשר מינה את דיי� לשר החקלאות, תו  מפלגתובכבדי

, וג� כשהצטרפו, א� דיי� יהיה חבר בה, אר� סירבו להשתת� בממשלתו החדשה

טית וציבורית וליונאבקו בו בכל דר  פ פחדו ממנו ,נשארו עוייני� לדיי�

, נושאי ביטחו� בשהטיח בה� דיי�,  תגובה לביקורת הקשה זוהיתה. אפשרית

להתפטרותו מ� , לבסו�, מאבקי� אלה הביאו. כלכלה ושיטות ניהול המדינה

, י"פעלו וותיקי מפא, ערב מלחמת ששת הימי�. 196411בנובמבר , הממשלה

. שר ביטחו�ל של דיי�  לסיכול מינויו,בחריצות רבה, בראשות גולדה מאיר

 :זלמ� אר�, אחד מאלהשל שבתאי טבת מביא את הסברו 

 

י זכרו אותו "במפא, אול�. בגלל הצלחתו במבצע קדש, הע� רצה בדיי� כשר ביטחו�

ג� את דגל התמורה , קדשבנוס� ל, נשא דיי� איתו, וכ . ותכתובע תמורות מפליג

                                                           
10

 .205' ע, ש�, )1985(פלק אבנר ; 403�402' עמ, ש�, )1971(טבת שבתאי     
11

 .235�234, 231' ע, ש�, )1985(פלק אבנר     
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, שבמצב חירו�, משו�, הפריע לחלק מהחברי� להסכי� לדיי�... החברתית בישראל

 ."כלאלא ג� מחולל תמורה ב, יהיה לא רק שר ביטחו�

 

� ".היה זה חשש שווא, אחר כ , כפי שהתברר"כי , שבתאי טבת מוסי� לדברי

והיה , הפסיק לבקר את הוותיקי�, שדבק בו, דיי� נפטר כליל מדימוי המרד�

התארגנויות ,  למרות זאת.12"גולדה מאיר, באותה עת, לויאלי לראש הממשלה

מת יו� לחמעד להתפטרותו מהממשלה בעקבות , בעצ�, נגדו לא פסקו

� .הכיפורי

 

 היה ,בהקשר זה ג� .סוגיית סגנו� הפיקוד של המפקד היא שנייהיה היהסוג

�וסגנו� הפיקוד האישי שלו נע בי� ריכוז מכסימאלי לביזור , דיי� איש של ניגודי

 .מכסימאלי של סמכויות

 היה מאציל ,מצד שני. 13שלא אהב עבודת צוות, "זאב בודד"היה דיי� , מצד אחד

�"כראש אג, לדוגמא. � סמ עלייהלאנשי� ש,  מוחלטתכמעט,  בצורהסמכויות ,

, דאז, אלו� משנה, היה משאיר את כל עבודת התיאו� והקישור לעוזרו הנאמ�

תפיסה זו באה . הוא עצמו העדי� להימצא בשטח .14מאיר עמית ,לימי�, ואלו�

יכוח על תפיסתו של דיי� נית� ללמוד מו. לידי ביטוי מוקצ� בעיתות מלחמה

כאשר שימש דיי� מפקד חטיבת , לימי� אלו�, )זרו(שהיה לו ע� מאיר זורע 

בסיכו� , דיי� טע�. שתחת פיקודו, "בית חורו�"ירושלי� וזרו מפקד גדוד 

כי זרו היה , למרגלות ארמו� הנציב, 1948 באוגוסט 17 �החטיבתי שלאחר קרב ה

 לחרו' התה עשוימנהיגותו בשדה הקרב הי שמאחר, צרי  ללכת בראש אנשיו

אי� לנוכחות הפיסית של , כי בחשכת הלילה, זרו טע�. את גורל הקרב לטובה

עדיפה היתה . לואלא רק על הסמוכי� , ד השפעה של מנהיגות על חייליו"מג

. שליטה על הכוח,  וממילא,שאיפשרה לו קשר, נוכחותו במוצב הפיקוד בעיניו

                                                           
12

 .598, 570' ע, ש�, )1971(טבת שבתאי     
13 

 .195' ע, ש�, )1985(פלק אבנר    
14 

 .196' ע, ש�, )1985( פלק אבנר   
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כאשר נדרשה ש, קת עמדתו היאההוכחה לצידש, באותו הקשר, הטיח בדיי�זרו 

 .15...לא נית� היה להשיגו, א� לתפוס את ארמו� הנציב, לו החלטתו של דיי�

במהל  , שימש ראש אג� המבצעי� של דיי�כאשר כי , מספר בספרו מאיר עמית

קשר ע� לא היה בו, על פי רוב,  התרוצ' דיי� בשטח כל הימי�,מבצע סיני

לא , כדרכו בקודש, ל דיי�"הרמטכ: "יי�במקו� אחר כותב עמית על ד. 16מטהו

וקיבלנו החלטה , ואנו לא רצינו להמתי� עד בואו בשעות הלילה, היה בהישג יד

מזכירה מאוד את סגנו� הפיקוד של גישה זו של פיקוד צבאי . 17"עדרויבה

. המפורס�" קורפוס אפריקה"על  שפיקדכ ,הגרמני, פילדמרשל ארווי� רומל

אלא היה נוסע או טס לפני� , תו  המפקדה שלוהוא לא ניהל את הקרב מ

 א� התרחק מכלי הרכב שנשאו את משדרי ,לעיתי�. בי� יחידותיו, ולאחור

שלא יכולה , לנתק בינו לבי� המפקדה, פעמי� רבות, מצב זה גר�. הקשר שלו

 .18ליצור איתו קשר היתה

א  , השדהסגנו� פיקוד זה הפ  ה� את דיי� וה� את רומל לנערצי� בעיני לוחמי 

�לנהל את רוב המלחמה , בעצ�, שנאלצו, לסיוט עבור אנשי המפקדה שלה

�כי , די א� נציי�, דיי� בשטחזכה צמת ההערצה לה וכדי להמחיש את ע .בלעדיה

, יריבו הגדול של דיי� ובר הפלוגתא המקצועי הגדול ביותר שלו, חיי� לסקוב

למצביאות "... ת הערכת� בו ה� מצייני� א, ביחד ע� סגנו, חיבר מכתב לדיי�

 .19)"הצגה של איש אחד(' One man show'שהיא , נפלאה

 

 היה א� בהקשר זה.  בצבאניהול והחדרת שינוי עוסקת בסוגיית אחרונהה יסוגי

�הוא . 20"ל"לשנות את צה"מטרתו המוצהרת היתה . משה דיי� איש של ניגודי

                                                           
15 

 .109'  ע,ש�, )1997( ב� עזר אהוד   
16 

 .76' ע, ש�, )1999(עמית מאיר    
17 

 .77' ע, ש�, )1999(עמית מאיר    
18 
  .202�201' עמ, למשל, ראה,  מערכות:תל אביב, רומל באפריקה, )1987 (הקמ� וול�    

  . 261�260' מע, ש�, )1988(נאור מרדכי      19
20 

 .132' ע, ש�, )1997( ב� עזר אהוד   
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ייזו� ,  הפיקודהצערתנחשב לרפורמטור צבאי חשוב ביותר בתחומי� כמו 

 מאופיו ומעוז ,במידה רבה, שינויי� שנבעו, מתמדת למגעפעולות תגמול וחתירה 

בתחומי� , ע� זאת. שינו את פניו ואת תרבותו הארגונית של הצבאואשר , רוחו

שחסר היה מאחר אולי , היה דיי� שמר� גדול, תורתיי� של דוקטרינה צבאית

שמרנות . 21 במלחמה מערכות גדולותבוודאי בניהול, השכלה צבאית פורמאלית

שינוי החשוב ביותר שעבר הצבא בסו� שנות בזו באה לידי ביטוי מירבי 

� .  החמישי� בנושא דוקטרינת ההפעלה של כוחות משורייני

, 1956 בספטמבר 1מיו� , בישיבה המפורסמת של המטה הכללי, לש� המחשה

משה , ל"יכ� הרמטכס, "דיו� אופרטיבי על אורח הפעלת השיריו�"שעסקה ב

 :כ , בי� היתר, דיי�

 

+ של שיריו� .) י. ע, ההדגשה שלי (מעורבתעל השיריו� להיות בנוי במסגרת חטיבתית  ...

 �חודר דרכו , הפור' אל מער  האויב, המאומנות להילח� כצוות קרב, )ר"חי(חיל רגלי

�מרות מה שלצד של, אפשרי ...שנקבע לו, על השטח החיוני הנכבש, ונער  להגנה במתח

הטנקי� שלה� א� יתגברו על , ובמקומות מסויימי�, השני יש יותר כוחות ויותר שריו�

כי בזמ� שטנקי� שלה� יתגברו על , במלחמה ננצח, בס  הכל, הרי, הטנקי� שלנו

תפרוצנה , יחידות שלנו תתפוסנה מתחמי� על הציר העורפי שלה�, הטנקי� שלנו

� .22...והמער  שלה� יתמוטט, לקוויה

 

 אינ�, השינוי שבפיקוד על הגייסות ותוספת הטנקי� שקיבלנו"כי , דיי� קבע

חיל הרגלי� הועד� ". צריכי� להביא לשינוי יסודי בקונספציית הלחימה שלנו

. 23כמו ג� על ידי רבי� מחברי� למטה הכללי, ל דיי�"ככוח פור' על ידי הרמטכ

כאשר הועבר חיי� כי , 24פרהביוגר� של רב אלו� חיי� לסקוב מס, מרדכי נאור

, לתפקיד מפקד גייסות השיריו�ל "מתפקיד סג� הרמטכ, בהשפעת דיי�, לסקוב

בדומה לתורת , החל לעצב מחדש את החיל ואת תורת ההפעלה שלוא וה

                                                           
21 

 .123, 105' ע, ש�, )1997(ב� עזר אהוד   
22

 .1/9/56 -מה, 19/56'  מס,ישיבת המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל   
23

 . 264�254' מע, ש�, )1988(נאור מרדכי    
24

 . 264�254' מע, ש�, )1988(נאור מרדכי    
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, חיל עצמאי: שנייהשהוכיחה את עצמה במלחמת העול� ה, ההפעלה של השריו�

לערער את מרכז הכובד שלו , יבשיוכל לחדור במהירות בי� כוחות האו, פור'

 לידל לאחר, שנייהאחר מלחמת העול� הלש, כמה מוזר. ולהביא את הניצחו�

 לאחר,  גודריא� ופו� מאנשטיי�לאחר,  הבליצקריג והישגיולאחר, הארט ופולר

 פטו�' ורג'לאחר ג, רומל ומונטגומרי וקרבות התנועה של השריו� במדבר המערבי

משה ובתוכ� , ל"יסת הפעלת השריו� בעיני בכירי צהה תפנותר,  כל אלהלאחר �

סכסו  תורתי זה נמהל . שנייה טרו� מלחמת העול� הכפי שהיתה, דיי�

 . בי� דיי� ללסקוב ,איבה העצומהבו, בפוליטיקה הארגונית

להודות  ,בוגר המיליציה היהודית שלפני קו� המדינה, דיי�נאל' , לבסו�

מבצע קדש . שבא משורות הצבא הבריטיהקצי� המקצועי ,  לסקובו שלבצדקת

�, את מערכי המצרי� ופרצ, ל"שלוש חטיבות השריו� שבידי צה. טר� את הקלפי

במהלכי , בסדא�  הפריצהלאחרכמו הפיקוד הגרמני .  לכיוו� התעלהוודהר

הפיקוד הישראלי  ג�, שנייהבמלחמת העול� ה, הפתיחה של החזית המערבית

 . תקדמות� המהירה של הטנקי�התקשה לתפוס את המימדי� של ה

 

איש , מצד אחד.  במסכת של ניגודי�א� במקרה זה מצטיירת דמותו של דיי�

�א  לא , אד� שהגיע לפסגת התפקידי� הצבאיי�, מצד שניו, ספר רחב אופקי

 �שהיו כל כ  זמיני� , "הנכוני�"מצא לנכו� ללמוד את הספרי� המקצועיי

� דיי� תר,בכ . שנייה מלחמת העול� הלאחר , �אחד הרפורמטורי� הגדולי

 בעיות .לאופי המיליציוני של הצבא ולחוסר המקצועיות שלוג�  ,ל"שידע צה

רק בתחילת שנות ו ,לבנו�במלחמת  חזרו במלחמות יו� הכיפורי� והאל

 . בצורה יסודית �התשעי� החל הצבא לטפל בה

�ל יריבויות המוה, ל"רמטכנית� לראות , מצד אחד. א  בכ  לא תמו הניגודי

�על תפקוד מפקד גייסות השריו� ומקשה מאוד , אישיות בויכוחי� מקצועיי

שהביא את ההישג המהיר , מאפשר לו לפתח את הכוח המשוריי�, מצד שניו ,שלו

 .וג� במלחמת ששת הימי�, והמוח' במבצע קדש
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יישזרו מתחי� בדמותו של דיי� הניגודי� וה. קצוותאיש רב . כזה היה משה דיי�

 חלק� ממתיני� למחקר ; בחלק� פוענחוהניגודי� והמתחי�. הגיליו� לכל אור 

, אולי לעד, ו יישארואחרי� ;פרספקטיבה היסטורית עמוקה ורחבה יותרלנוס� ו

� .בלתי מפוענחי

 

כרות ע� דמותו של מפקד ילמסע הה, עיו�בבקריאה ו, את� מוזמני� להצטר�

ומיקומו בהיסטוריה של מדינת  חילוקי דעות על תפקודו שלמרות, ומדינאי

 על שישה תהליכי� מרכזיי� תאי� חולק על השפעתו המשמעותי, ישראל

 ועיצוב , בשנות החמישי�,גיבוש תפישת הביטחו�: בביטחו� הלאומי של ישראל

 מלחמת יו� ; מלחמת ששת הימי�;1956 �מבצע סיני ב; ל"דמותו של צה

�ותהלי  ; 1978עד  1967השני� בי� יני� סט עיצוב יחסינו ע� הפל;הכיפורי

� . השלו� ע� מצרי

 

�, כפי שאנו הפקנו, ידע והנאהמגיליו� זה תפיקו , הקוראי�, אני מקווה שאת

 ... ובמהל  הכנת
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  בי� אסטרטג למדינאי –משה דיי� 

  2000 במאי 17, יו� עיו� במכללה לביטחו� לאומי

 

 

 קישורדברי 

 יהמכללה לביטחו� לאומ, � גדעו� טר�"אל

 

 ,חניכי המכללות, מפקדי�, אורחי�, חל דיי�גברת ר

 

 ": "לחיות ע� התנ"כ  כתב דיי� בספרו 

  

.  עתיד גבולותיה של ישראל הוא הדבר הקרוב ביותר לליבי מזמ� שקמה מדינת ישראל

איזה חלקי אר' ייכללו בה ואיזה יוצאו ?  מהיכ� ועד היכ�, מה תהיה ישראל של ימינו

 השתתפתי ,לאחר מלחמת הקוממיות. אתי תפקיד פעיל בנושא זהומיל, זכיתי? ממנה

וא� חתמתי בש� ישראל על מפת הסכ� שביתת , במשא ומת� ע� מל  ירד� ונציגיו

, ל"ל צה"שבה שימשתי רמטכ, לאחר מערכת קדש. הנשק ע� הממלכה ההאשמית

�מת מלח, בשתי המלחמות הבאות. שנערכו בינינו לבי� המצרי�, לקחתי חלק בהסדרי

� ,כיהנתי בתפקיד שר הביטחו� ונמניתי ע� הצוות, ששת הימי� ומלחמת יו� הכיפורי

 את הסכמי הפסקת האש והפרדת הכוחות ע� שכנותינו , בש� ממשלת ישראל,שקבע

בזמ� שתכננו את הצעות ישראל . מצרי� וסוריה, ע� ירד�, בדרו� ובצפו�, במזרח

עמדו לנגד . ע� אנשי הצבא בחזיתותהייתי מסייר , לגבולות ע� המדינות הערביות

�, קווי ביצורי�. הפרדה בי� אזורי� ערביי� ויהודי�. עינינו שיקולי� מדיניי� וצבאיי

, כאשר טסתי במסוק לשוב לביתי, ע� ערב, ואול�. עמדות תצפית ודרכי מעבר במדבר

ללא חלוקה בי� יהודי� , נשקפה אר' אחת, למטה, מהמסוק. נשכחו ממני כל אלה

, אר' אשר גבולה במזרח הוא הירד�. שדות וגני�, אר' זרועה כפרי� וערי�. בי�לער

 עלייהובדרו� סוגר , ראשו מעוטר שלגי�, בצפו� מתנשא החרמו�. ובמערב הי� הגדול

 . ישראל אר' . הצחיח המדבר 
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הרי תקצר היריעה מלקרוא בבוקר זה את כל מגילת . וכ  ג� אנו ביו� עיו� זה

 את כל המאורעות המכריעי� סלא נוכל לפרו. עש של משה דיי�חייו עתירי המ

�עלייהדיי� עמד במרכז� והטביע חותמו משה אשר , בחיי מדינת ישראל  .

לעיי� וללמוד , בבוקר זה נבקש לטוס ע� דיי� באותו מסוק ומפע� לפע� לנחות

 .  התחנות שבי� האסטרטג למדינאי.  באחת מתחנות חייו

.אלו� יעקב עמידרור,  מפקד המכללותאני מתכבד להזמי� את
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 דברי פתיחה

 יעקב עמידרור אלו�

 

, זכרונו לברכה, משה דיי�, אלו� במילואי� קטונתי מלנתח את פעילותו של רב

שפיקד על מבצעי� נועזי� במלחמת השחרור , שהיה לוח� בדר  אל המדינה

שר ל קדש ו"שהיה לימי� לרמטכ, וניהל סוגי משא ומת� קריטיי� לאחריה

 ולשר החו' בקמפ, הכיפורי� הימי� ובמלחמת יו� הביטחו� במלחמת ששת

 שבתחילתה איבד ,בוודאי שכחתי פרטי� בקריירה המדהימה של האיש. דייויד

 . א  לא את כושר הניתוח והמנהיגות, עי�

 

ודרכ� לנסות לשזור את דרכו , אני מבקש לצייר ארבע פגישות שלי ע� משה דיי�

, א� כי אומר. כשפשט את המדי�, נס לחיי� המדיניי�לאחר שנכ, הבוגרת

באופ� שאינו , ג� כשלבש מדי�, שהיה מעורב בחיי� המדיניי�, בהערת אגב

� . א  זהו נושא לדיו� אחר, מקובל היו

 

את חטאי .  שלארבע הפגישות הללו קדמו מספר פגישות על הכביש,האמת היא

�דיי� משה שי� היתה ליבמחצית הראשונה של שנות הש. אני מזכיר היו

, הוא נהג להסתובב באזור מסעדת הקריפול. כמדומני, סאאב ירוקה, מכונית

שהיתה ברחוב הגשר , "אקרופוליס"והמבוגרי� יאמרו לי , איני מבטא זאת נכו�

בדרכי . אליהו וגרתי ביד, אביב למדתי אז במרכז תל. אביב פינת המסגר בתל

בכל פע� שנתקלנו , את דרכו, כוונהב, הייתי חוס�, באופניי�, לבית הספר

שמרגיש גדול כשהוא מתגרה , היה זה מעשה משובה של תלמיד תיכו�. בכביש

הייתי חוס� את דרכו לאור  כמה מאות . לא החלפנו מילה. בגדולי האומה

� . הרגשתי שעשיתי את מלאכת יומי. וממשי  בדרכי, מטרי

 את משה דיי� פגוש לי לשאפשרו, והגעתי בצבא לתפקידי�, לימי� התגייסתי

בה� ראיתי אותו , אחת הפעמי� הראשונות בחיי המקצועיי�. בפ� האזרחי שלו

הוא בא לבקר . הלאלמבצעי� של נפת רמההייתי אז קצי� . 1969היתה בשנת 
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שהיה אז מתא� הפעולות ביהודה , נדמה לי שליווה אותו האלו� ורדי. בנפה

 . ובשומרו�

, ה לפשט את הבירוקרטיה ולהקל על חיי התושבי�דאגתו העיקרית של דיי� הית

�הוא היה שר אחראי במוב� . בכל הקשור לנושאי� הבסיסיי� ביותר של חייה

, שהיו סגני אלופי� או אלופי משנה, שבחר באופ� אישי את מפקדי הנפות, הזה

קשה היה לו לקבל . שיהיו אלה האנשי� המתאימי� ביותר לתפקיד, כדי לוודא

שהיו לח� חוק� , "ל  ושוב"את ה, את העמידה בשמש, ארוכי�את התורי� ה

ג� . ו לעשותבקששל הנזקקי� לחתימות ולאישורי� על כל מסמ  או צעד ש

לא הצליח לשרש ,  שלטנועלייה האוכלוסיהכשניסה להיות קשוב לצרכי , דיי�

הוא . נאור ככל שיהיה, למשטר צבאי, כמעט באופ� טבעי, את התופעות הנלוות

טרח לבקר בבית� של מנהיגיה� ולשוחח , ע� הפלסטיני� בכל מקו�נפגש 

�. לא פחות מאשר לה�, שאופי השליטה בה� חשוב לנו, מתו  הבנה, עימ

 . 1969שנת ב מדובר, כאמור

 

, שנער  מצפו� לטריפולי שבלבנו�,  היתה בתחקיר לאחר מבצעשנייההפגישה ה

, עד אותה עת, ל"צההיה זה אחד המבצעי� הרחוקי� של . 1973בפברואר 

ח ושל "פתהש� היו בסיסי� של . בארד ובדאווי אל במחנות הפליטי� נהאר

ראש מדור יעדי� במחלקת המחקר , הייתי אז סר� צעיר. החזית העממית

, המבצע היה קשה. הוא היה שר ביטחו� שתיחקר מבצע קשה. שבאג� המודיעי�

ופצוע ,  היו פצועי�לשייטת. משו� שחלקי� ממנו לא הסתיימו על הצד הטוב

בארד שכח תצלו�  מפקד אחד הכוחות של הצנחני� בנהאר אל. אחד קשה מאוד

 התחושה היתה וכאשר הכוחות חזרו מהמבצע, אוויר ע� שרטוט המבצע בשטח

עצ� ההגעה למקו� וחיסול מחבלי� רחוק מהישג תחושת מצד אחד . מעורבת

 שנית� היה ,"פשלות"כמה  תחושה של � ומ� הצד השני, כל כ  מגבולות ישראל

ירד לפרטי פרטי� וחתר להבי� מה באמת , כשר ביטחו� הוא לא הניח. למנוע

 ללא לא השאירו שו� חלק מהביצוע, )דדו(דוד אלעזר ל " והרמטכדיי� .התרחש

בסבלנות אי� ק' ובשקט הוא חש� את מלוא . שאלה ומענה של� בצידה
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יאולוג עזר לו באופ� התחקור אותו נסיונו כארכ שאולי , לימי� חשבתי. התמונה

 .  ביצע

 

 לחדר הפיקוד הקדמי באוגדה ,דיי� ירד אלינו. התמונה השלישית מורכבת יותר

�ראינו אותו במהל  המלחמה מספר פעמי� . בסיני במהל  מלחמת יו� הכיפורי

ל "יותר  מאשר את אלו� הפיקוד והרמטכ, רב יותר מאשר כל מפקד בכיר אחר

לדבר ע� האנשי� ולהתרש� , צור  נפשי לגעת בדברי�, כנראה, והיה ל. ג� יחד

כאשר תקפו אותנו , יכולתי להתרש� אז מאומ' ליבו האישי. ממקור ראשו�

 ,רעיהמשי  בשיחה כאילו דבר לא א, הוא לא נע ולא זע. מסוקי� בחי' החקלאי

 כי לא היה לו אותו ,חשתי, ע� זאת. כשהמסוקי� ירו מטרי� ספורי� ממנו

הוא הניח למפקדי� הבכירי� . שהפגי� בשני המפגשי� הקודמי�, טחו� עצמיבי

�באותה , היה בו. מבלי שחתר לשנותה ומבלי להיכנס לויכוח, לומר את דעת

אבל הוא , הוא לא נת� לסביבה להשתת� בתחושותיו. שקט עצוב ומרוחק,  עת

 .בא ללמוד והיה קשוב מאוד לדברי� ששמע

  

היה זה באוגוסט . היא המאוחרת ביותר, ברצוני לספר עלייה, הפע� הרביעית

דיי� א  החל משה . )�"פו(מכללה לפיקוד ולמטה הייתי תלמיד בעת  ,1977

נדמה לי שהיה זה בחפירה .  לאחר החלמתו מאירוע בו נקבר בחולות,להל 

בשבועות הראשוני� שלו כשר החו' בממשלתו הראשונה של מר , ארכיאולוגית

ואני , על כ  שלדעתו, "מג�"אול� , הוא דיבר כא� באול� השכ�. ל"מנח� בגי� ז

אנחנו עומדי� בפני הפרק או האירוע בעל החשיבות ההיסטורית : "25מצטט

זאת היתה ". נבה' והוא המשא ומת� לשלו� בז1948הרבה יותר למדינתנו מאז 

, אקווה שכ  הוא הדבר, יכול להיות שהגענו עכשיו: "בהמש  הוסי�. הפתיחה

, ג� אזרחי וג� צבאי, ג� מדיני, א ומת� בעל תוק� של יציבות ובעל תוכ�למש

, כלומר.  ואולי ג� ליותר מזה,1948 �כפי שהיה לאחר מלחמת השחרור ב

                                                           
25

  באוגוסט3מתארי  , זרועית לפיקוד ולמטה במכללה הבי�, משה דיי�, הרצאתו של שר החו'   
 ).המערכת(ערוכה ומובאת בסו� החוברת , 1977
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�יש לנו הנתוני� הטובי� ביותר ", ואני מצטט, הוא הסביר". להסכ� של שלו

�� הוא המישור הראשו. האפשריי� כדי להיכנס למשא ומת� כזה בשני מישורי

,  אי� שו� שטח נוס� שאנו דורשי�,משו� שלדעתו, זאת". השטחי� שבידינו

�, שנייההנקודה ה. "הכיפורי� אינו מעלה ואינו מוריד ומה שאיבדנו במלחמת יו

 , פחות או יותר, היא העובדה שאנו חיי�,המקלה עלינו להיכנס למשא ומת�

 . כדבריו, "באורח חיי� נורמלי ע� הערבי� בשטח

בשנת , שהעסיק אותו שמונה שני� קוד� לכ�, חזר דיי� לנושא, שימו לב, פה

1969 ,�עצ� , בעיניו? כיצד יש להמשי  ולנהל אורח חיי� נורמלי ע� הפלסטיני

 מאפשר לנו תנאי� טובי� יותר , שאנחנו מקיימי� אורח חיי� כזה,העובדה

 .במשא ומת�

 

לא יוכלו להגיע ) דינות ערבמ(יש הרבה סיבות שה� "ש, בהמש  דבריו הערי  דיי�

שבשביל� לראות , כמו סוריה, יש מדינות, ראשית. להסכ� שלו� מלא מבחינת�

לי לראות אי  קשה .  צל� בהיכל בבחינתאת דגל ישראל מתנוסס בדמשק זה

 היא תתקשה לחתו� על א�מצרי� , להערכתו". אסד יהיה מוכ� לדבר כזה

 עניי�נפתור את העניי� הפלסטיני והכל עוד לא : "ואני מצטט, הסכ� שלו� מלא

 : ואז העלה שאלה". הגול�  רמתעניי� בירושלי� או

הא� כאשר תקימו מדינה , והיא לא רטורית אלא ריאלית, השאלה היא"

 , הא� פתרת�� ואנחנו נצא מ� הגדה המערבית ונצא מרצועת עזה, פלסטינית

מה , וא� לא, י�הא� תוכלו ליישב פה את הפליט, כלומר?  את הסכסו ,באמת

ג� מדינה . יהיו לנו שתי צרות, א� לא פתרת� אותה? יהיה ע� הבעיה הזו

�המדינה הפלסטינית תשמש ה� כעידוד מוסרי לקבל . פלסטינית וג� פליטי

, וה� כבסיס צבאי ומדיני של מדינה, את כל פלסטי�, בחזרה את פלסטי� במובלע

 . ממנה אפשר לפעול נגד ישראל

 

בואו . Test Case: חברי� אמריקאי�, יש לנו הצעה? י� שנסכי� לזהמדוע את� חושב

תקבלו הסכמה של הערבי� .  נפתור את בעיית הפליטי�,קוד� כל. נתחיל מהצד הנכו�

� ,לעת עתה. ונראה מי יושב היכ�, ליישב את הפליטי� לפי כל תוכנית שאת� מציגי
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 מונס 'ביב וליפו ולשיחא שחוזרי� לתל, התוכנית היחידה ששמענו היתה של ערפאת

היכ� את� מיישבי� את : תגישו תוכנית שמקובלת על הערבי�, אבל בסדר. וכ� הלאה

לפני שאת� ? כולל בגדה המערבית וברצועת עזה, הפליטי� בשביל לחסל את הסכסו 

�. יניתסטאל תבקשו שנקי� פה מדינה פל, מעלי� תוכנית כזו מוסכמת על הערבי

�מבלי , א� נקי� מדינה פלסטינית,  מה פירוש הדברכשאת� האמריקאי� מביני

� ג� מדינה וג� �  ולנו תהיינה שתי צרות,שהדבר יבטיח את פתרו� בעיית הפליטי

�שבירור כזה ע� הפליטי� הערבי� וקבלת הסכמת� לא קורה מהיו� , ברור לי. פליטי

 , לא של ערפאת ולא של חבש ולא של א� אחד,ולא יקבלו את הסכמת�, למחר

או שכווית , שמסכימי� להתיישב בכווית, מוותרי� על הזכות שלה� לחזור לישראלש

�שיהיו מוכרחי� ? מה יוצא מכל זה. מוכנה לתת לה� אזרחות קבע בשביל להישאר ש

, אולי אפשר להסתדר ע� ירד�, אולי אפשר להסתדר ע� מצרי�. להפריד בי� השאלות

אבל יש דברי� , על עתיד ירושלי�להסתדר , להסתדר ע� סוריה, להסתדר ע� לבנו�

 . הפליטי� הערבי�עניי� שאי אפשר לסדר אות� מהיו� למחר כמו

 

� 1977באוגוסט , זכרונו לברכה,  מתו  הרצאתו של משה דיי�דברי� אלה מובאי

מי שבנה . כ  היה דיי� מאז הפ  לשר ביטחו�. )�"פו(במכללה לפיקוד ולמטה 

�מי שנת� , יני� בשטחי�סטרית ע� הפלשנראתה בלתי אפש, את מערכת היחסי

יד חופשית למלחמה בטרור במבצעי� עתירי דמיו� רחוק מאוד מגבולות 

ומי שניתח לעומק ,  מי שאיבד מעט מביטחונו במלחמת יו� הכיפורי�,המדינה

לפני המשא ומת� הראשו� , 1977 �את סיכויי ההסכמי� המדיניי� ובעיותיה� ב

� זכרונו , לצידו של מנח� בגי�,ר לאחר מכ�ומי שהוכיח זמ� קצ, ע� מצרי

 . כי למרות הכל ועל א� הקשיי� הדבר אפשרי, דייויד  בקמפ,לברכה

 

 .  תודה רבה
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 קטע קישור 

 המכללה לביטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

מרצה בחוג ללימודי אר' ישראל , ר מוטי גולני"בתחנה הראשונה ידרי  אותנו ד

 .וסק בהיסטוריה המדינית צבאית של מדינת ישראלהוא ע. באוניברסיטת חיפה

תהיה מלחמה ", בספרו.  הוא עוסק ג� בביוגרפיה של משה דיי�,החל מהשנה

 ג� את , המדיניתסוגייה בנוס� ל,חקר, ישראל בדר  אל מלחמת סיני, "בקי'

וכיצד , שבה תורגמה המדיניות לתכנו� צבאי בזמ� ההכנות למלחמה, הדר 

 . מה עצמההוצאה לפועל במלח

 

 , כי היה זקוק לדיי�,דומה.  היה פתוח לשכנוע באות� שני�גוריו��ב� כי ,נראה

הדברי� נכוני� מאז חזר .  המלחמהעניי�שיסייע בידו להכריע בהתלבטויות ב

כוחו של .  ועד לאירועי� ערב המלחמה,1955 בפברואר , לממשלהגוריו��ב�

משלה ושר הביטחו� לאשר את ל דיי� ניכר ביכולתו לשכנע את ראש המ"הרמטכ

שבו עשה דיי� שימוש במטה הכללי כדי לקד� את , על כ  ועל האופי. המלחמה

ר "מד, כאמור,  נשמע, ה� כלפי הצבא הכפו� לו וה� כלפי הדרג המדיני,רעיונותיו

 .  מוטי גולני

 

 .בבקשה, מוטי
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 ל"משה דיי� בראשות המטכ

 לה לבטחו� לאומיאוניברסיטת חיפה והמכל, ר מוטי גולני"ד

 

אד� שיש . יני� לכל ביוגרפיהימחומרי� מצו, ללא ספק,דמותו של דיי� עשויה 

 כפי ,דמותו של דיי�, יחד ע� זאת. היתחומי� שוני� של עשיולו  פני� רבות 

 לנושאי� של צבא , בעיקר, קשורה, בתודעה הישראלית,�י עדי,שהיא מתקיימת

 .    תיזה מעט שונה,ה בקצר,אני מבקש להציג כא�.  וביטחו�

 

ברובה , אודות האיש החי,  הכתיבה על דיי�, מטבע הדברי�, עד היו� היתה

בו , אנחנו נמצאי� בשלב, היו�. ומ� הסת� לא ביקורתית, מנקודת מבט מעריצה

 �א� כי ,  ביקורתית יותרמתו  פרספקטיבהאפשר להתחיל לבדוק את הדברי

 שההיסטוריו� חייב  ,ודומני, י� קיימותי שהמגבלות עד,יש להודות וחשוב לציי�

ללכת , דהיינו.  לתפוס את הצד ההפו חובהאי� , ע� זאת. להביא זאת בחשבו�

לא רק , זאת. מאה ושמוני� מעלות ולכתוב כתיבה שהיא ביקורתית לחלוטי�

 ,אלא, לא זו הנקודה, עלולי� להיפגע, משפחתו,  שהאנשי� שעבדו איתואחרמ

 .   יש לכבד את הדמות ולבקר אותה בו זמנית, שכ  ראוי לכתובאחרמ

 

� לעמוד על פשר כהונתו יוצאת הדופ� של משה דיי� ,אני מבקש בדבריי הקצרי

אפילו קצרה , הקריירה הצבאית של דיי� היתה קצרה. בראשות המטה הכללי

הבריטי למאמ'   סייעח"פלמה כאשר ,הוא נפצע, כידוע, 1941ביוני .  מאוד

 עד המלחמה ,ולמעשה, מאז.  שהסיפור ידוע,נדמה לי. ולבנו�לכבוש את סוריה 

שע� הקמת המדינה לא , עד כדי כ ,  לא עסק דיי� בעשייה צבאית ממש,1948 �ב

בשעה .  וניסיונו הקרבי היה בהתא�,היה תחת פיקודו כוח במסגרת כלשהי

ונו ניסי. ואפילו יותר מזה, חטיבות, כבר היו מפקדי גדודי�, בני גילו, שחבריו

היה בו כדי להעיד על , 1948 ביולי ,הידוע של משה דיי� בקרב על לוד ורמלה

�עלייתו המטאורית . לא אעסוק בו כעתו,  הסיפור ידוע.היעדר ניסיו� קרבי קוד

, ל"ל היתה מהירה אפילו במושגי� של צה"של דיי� בהיררכיה הצבאית של צה
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סול� הדרגות היתה מהירה יה ביהעל, במיוחד באות� שני�, כידוע לכ�, ל"ובצה

 .  יחסית

 

 כעבור כחמש שני� לראש , הפ ,מפקדכלל מי שערב הקמת המדינה לא היה 

 שנית� להסביר עובדה זו לא בניסיונו או ביכולתו הצבאית ,דומני. המטה הכללי

א� . אלא דווקא ביכולתו ובניסיונו בתחו� המדיני והפוליטי, של משה דיי�

 שתפקידו המשמעותי הראשו� של ,נגלה, ת הקצרהנסקור את הקריירה הצבאי

כאשר הגיע . 1949�1948 בשני� ,ל היה כמפקד חטיבת ירושלי�"משה דיי� בצה

שלא , למעט כמה ניסיונות. הקרב על ירושלי� כבר הוכרע למעשה, דיי� לתפקיד

 ,היה דיי� עסוק,  לשפר את האחיזה הישראלית בירושלי�, בדר  כלל,הצליחו

 .   ע� ירד�,קרי, מדינית ע� הצד השני וב מערכת היחסי� הפוליטית בעיצ,בעיקר

 

 ,מהשיחות בשטח ע� המדינות ועד השיחות לשביתת הנשק ברודוס,  זהעניי�ב

ג� אחר . הוכיח דיי� ניסיו� ויכולת מאוד מרשימי� בתחו� של ניהול משא ומת�

 בראשות ,פיקוד צפו�, כמפקד פיקוד דרו�, כאשר מילא תפקידי� אחרי�, כ 

 .   בנושאי� מדיניי� פוליטיי�, בעיקר,היה דיי� עסוק, מטה הכלליבאג� המטה ו

 התבטא 1949 �כבר ב, בכל הקשור לנושא המדיני. אנסה להסביר את כוונתי

�בשורה של סוגיות ,  כאלו� פיקוד הדרו�, ואחר כ ,משה דיי� כמפקד ירושלי

עבור , לדעתו, � הרצויהאלה הקשורות למדיניות הביטחוכבעיקר , מדיניות

 , היה דיי� האיש,1956�1955שבשני� , העניי� הל  והתפתח כדי כ . ישראל

הוא היה זה שצייר .  ערב מלחמת סיני,שעיצב את תפיסת הביטחו� של ישראל

שהוכנה בהשראתו כראש אג� , "תוכנית לביא"היא , ג� דר  תוכנית אסטרטגית

.  לדרג המדיני, אחר כ ,ה למכור אותהוג� כמי שניס, 1953�1952 בשני� ,המטה

 יכול היה לראות ,שיכנע ואחר כ , הוביל אותה, הוא עיצב את תפיסת הביטחו�

אלא שלא רק . 1956נובמבר   באוקטובר,כיצד מתבצעי� הדברי� במלחמת סיני

היה עסוק , אולי באופ� שאיננו מכירי� אותו, דיי�.  המדיני העסיק אותועניי�שה

שנותיה הראשונות של ,  שבשני� הה�,יש לזכור. יה פוליטיתיעשכקצי� במדי� ב
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שלא , דברי�. הכל היה מאוד בוסרי,  של עיצוב  בתהליהיההכל , מדינת ישראל

 יכול היה ,לכ�. התרחשו בשני� הראשונות, היו עולי� על הדעת מאוחר יותר

בכל  ו,להופיע באסיפות פוליטיות, ל"במקביל לתפקידיו בצה, לעיתי�, דיי�

שרת וכמוב� דוד , בעיקר בפני לבו�,  בפורומי� סגורי� מול הדרג המדיני,מקרה

ראש "כולל אמירות כגו� ,  על מנת לומר את דעותיו ולקד� אות�,גוריו��ב�

 צרי  וראוי להחלי� .לא מתאי� לתפקידו", )בעיקר שרת(, "הממשלה הזה

 ". אותו

לעיכוב בקידומו , כידוע, ר� בהחלט לא ג, אבל, זה לא התקבל בקלות אזעניי�

השדה , כלומר. גוריו��ב�שזכה לגיבוי יוצא מ� הכלל ממורו ורבו דוד , של דיי�

הוא הצטיי� בה� בזמ� , נהפו  הוא, המדיני והפוליטי לא היו זרי� לדיי�

 .  הרשימה פחות, יכולתו הצבאית המקצועית, לעומת זאת. תפקידו

 

 והדברי� באו לידי ,בשפע, כידוע, משה דיי�וזו היתה ל, יש להבדיל בי� מנהיגות

 ה� בכל הקשור לפעולה מול הדרג ;ל"ביטוי ה� בהעלאת רוח הלחימה של צה

 בנושאי� צבאיי� � וה; הידעאיכותה� בתחו�  ; בפורומי� בינלאומיי�,המדיני

� . מקצועיי

 אס� דיי� 1956בראשית ספטמבר :  רק כדי לסבר את האוז�,אביא דוגמה אחת

 ,לדיו� מאוד מעניי�, היו ש� מעל ארבעי� איש, רו� המטה הכללי המורחבאת פו

דיו� זה חש� דעות שונות ?  יילח� השריו�כיצד: בשאלה, והסטנוגרמה בידינו

באשר לאופ� שבו צרי  להפעיל את השריו� ערב מלחמה , ל"בקרב צמרת צה

 . אפשרית

ה מצויינת באשר  נתנה לנו אינדיקצי, שמיד אחר כ  התרחשה מלחמה,העובדה

 שניתוח דבריו של דיי� בנושא ,הייתי אומר. לרלוונטיות של הדוברי� באותו דיו�

במושגי מלחמת ,  מצביע על חשיבה כמעט בנאלית, באותו פורו�,הפעלת השריו�

 . העול� הראשונה
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זולת כנשק , לא היתה לו יכולת להצביע על תפקיד השריו� בשדה הקרב, דהיינו

בדוק את הרציונל הצבאי ימי ש, יתר על כ�.  חיל הרגלי��קרב מסייע למלכת ה

� ,גלהי, היא התוכנית הישראלית של מלחמת סיני, שמאחורי תוכנית קדש שתיי

רוב , ל באותה מלחמה"בשאלה כיצד הופעל צה, כי בשאלת האיגו� האנכי

 שעמד מאחורי הנחיות דיי� למעצבי ,הרציונל. הדיוני� היו חסרי תועלת

עוזי נרקיס , שייקה גביש,  מאיר עמית�ראשי אג� המטה באותה עת , תהתוכני

 � שהמאמ' העיקרי ,אציי� רק.  והדברי� ידועי�, היה מדיני במובהק�ואחרי

.  היה ג� ברמה הפוליטית הפנימית, את מלחמת סינירק�כמי ש, של משה דיי�

נוגע ב, ג� במה שקשור לרמה הבינלאומית,  שמלחמה כזו אפשרית,הוא שכנע

 שנוצרו בי� ,ואפילו עד כדי ניסיו� לגשר על פערי�, לסיכו� שבי� ישראל לצרפת

�איזה מבצע צבאי יענה על : דיי� עסק בעיקר בשאלה. הבריטי� לבי� הצרפתי

? ישראלית בריטית האילוצי� המדיניי� של הקואליציה המשולשת הצרפתית

 , מצד אחד, נתנה–י�  תוכנית קדש שתי�כפי שבוצעה בסופו של דבר , התוכנית

א� , שישראל לא תוכל להחזיק מעמד לבדה, גוריו��ב�מענה לחשש הכבד של 

�לאי רצונ� של הבריטי� להופיע כמי , ומצד שני, תהיה חייבת לתקו� את מצרי

 . ולחשש הצרפתי מיציאה למלחמה ללא בריטניה, שלוחמי� לצידה של ישראל

. לכל הצדדי�, ברמה כזו או אחרת, שתית� מענה, דיי� הצליח לרקו� תוכנית

 היוותה מעי� שיא ,תוכנית קדש שתיי�, מלחמת סיני או ליתר דיוק, לדעתי

 .ביטחונית לניסיו� שרכש בתחו� העשייה המדינית

 

מה שהעסיק אותו .  ג� בנושא הביטחו�, כמוב�,עסק דיי�, לצד הדברי� האלה

הקשורי� למעשה הצבאי  ופחות ענייני� ,היה קו התפר שבי� המדיני לביטחוני

יגלה שבדר  , בראשותו של משה דיי�, ל"מי שיקרא את ישיבות המטכ. היומיומי

 .פתח במבוא ארו  בנושאי� שעניינו אותו,  כלל

לא , בשגרה.  הקפיד ברוב הישיבותעלייהש, סקירה מדינית, בעיקר, היתה זו

ה� . אנשיושיב להקל, בעיקר, והיה נוהג,  דיו� על הסוגיות המדיניותקיי� דיי�

�הוא לא שית� את המטה הכללי , כלומר.  אופי טכניבעלי, דיברו על נושאי
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�סיכ� את , כאשר דובר על נושאי� טכניי�, אבל הוא עצמו, בנושאי� מדיניי

 .לא נטל בו חלק  פעילא  , הדיו�

 

צדק מאיר . התאי� לתיאור זה של דיי�, שבו נוהלה מלחמת סיני, ג� האופ�

לא נראה דיי� , רובה של המלחמה או בחלק גדול ממנהבמהל   ש,תועמית בטענ

אלא , היה דיי� בסוד הענייני� כל הזמ�, יחד ע� זאת. במוצב הפיקוד העליו�

ערב , הוא פנה אל מפקדי הכוחות.  לא התכוו� לנהל את המלחמה,שמלכתחילה

 .הרוצו קדימ. נתנו לכ� את כל מה שיש לנו: "בזו הלשו�, היציאה למלחמה

הבעיות לא היו במוצב . והוא התערב, "אנחנו נתערב רק א� תהיינה בעיות

שזיהה , הבעיות. לו את המערכהשנייהש� סמ  על הקציני� , הפיקוד העליו�

 בתחו� מערכת היחסי� בקרב הקציני� בפיקוד , בעיקר, היו,בזמ� המלחמה

 � ועד ,ברכה זכרונו ל,לסקובחיי�  דר  , זכרונו לברכה,שמחוניאס�  מ–דרו

� . יהודה וול  ייבדל לחיי� ארוכי

שצרי  להיות ש� כדי לוודא , באופ� דייני אופייני, הוא ראה עצמו ככזה, דהיינו

 באיחור של ,משעה שהבריטי� התערבו במלחמה. שהדברי� יתנהלו כמו שצרי 

מבחינתו של ,  באוקטובר בערב31 �וזה קרה ב,  מעשרי� וארבע שעותלמעלה

 .   לא היה צור  לשבת במוצב הפיקוד העליו�,שכ�, המלחמהדיי� נגמרה 

לבי� , הצור  לגעת בדברי�, אי� לטעות בי� אהבתו הגדולה של דיי� לשטח

�הקדיש את רוב זמנו כראש המטה הכללי , דיי�. התעניינותו בנושאי� צבאיי

�, 1958 בינואר , בסופו של דבר,כאשר פרש. לנושאי� שהיו פוליטיי� ומדיניי

היה ניסיו� , ל"משירותו הקצר בצה,  כי הנכס העיקרי שלקח עימו מהצבא,מנידו

 .   יותר מאשר ניסיו� צבאי,מדיני ופוליטי יוצא דופ�

 

 .תודה רבה
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 קטע קישור

 :המכללה לבטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

ל ועשרי� שנות שירות "לאחר למעלה מארבע שני� כרמטכ, 1958 בינואר 29 �ב

קיבל חדר במחנה אלנבי בירושלי� ונרש� , אלו� דיי� את מדיו ט רבפש, ביטחו�

� לאוניברסיטה העברית בירושלי� לשיעורי מדע המדינה יתלמיד מ� המניכ

 ,בבחירות לכנסת הרביעית, ולאחריה�, במש  שנתיי� למד. והמזרח התיכו�

�ב� דוד, ראש הממשלה. י"נבחר כחבר כנסת ברשימת מפא, 1959בנובמבר 

דרכו של דיי� בחיי� המפלגתיי� לא היתה .  מינה אותו לשר החקלאות,�גוריו

ביקורתו על הממסד בתחמושת ה שהוא עצמו סיפק ליריביו את ,נראה. מרופדת

 .  הוותיק

 

 1958�1956בשני� . או� ר מרדכי בר"על דרכו של דיי� לפוליטיקה נלמד מד

. אלו� משה דיי� בל ר"או� כראש לשכתו של הרמטכ שימש סג� אלו� מרדכי בר

. ל" ניהל את רישומי יומ� לשכת הרמטכ,באותה תקופה מרתקת של מערכת סיני

את רישומי היומ� לספר , על פי הוראתו של דיי�, אחר המלחמה עיבדלכשנה 

�כאשר נפתחו רוב ארכיוני התקופה , כעבור שלושי� שנה". אתגר ותגרה "בש

� לו שט� לצור  עבודת הדוקטורשב וחקר את אירועי אות� ימי, לפני החוקרי

שבתפקידו האחרו� , או� ר מרדכי בר"ד. נושא זה באוניברסיטה העבריתב

כיה� כראש מחלקת הנוער והחלו' בסוכנות , ל שימש כקצי� חינו  ראשי"בצה

 .  צ"היהודית וכחבר כנסת מטע� מר

�הוא עוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל במכו� יד יצחק ב� צבי , כיו

�בירושלי  . 

 

 .בבקשה, ה'מורל
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 פוליטיקהבדרכו של משה דיי� 

 או� ר מרדכי בר"ד

 

כאשר עזב דיי� את המטה הכללי . הנושא עליו אדבר הוא דרכו של דיי� במדיניות

מכתב שבו , נוגע ללב,  מכתב נפלא. שכדאי לחזור אליו, מכתבגוריו��ב�כתב לו 

 אלא ג� את האהבה ,שנת� לו תמיד, מרגישי� לא רק את הגיבוי המדיני

 הוא כותב ש� על ,בי� השאר.  למשה דיי�גוריו��ב� שנבעה מצידו של ,העמוקה

� שחוננת לא רק בכושר צבאי ממדרגה ,ראיתי: "א  כותב ג�, הישגיו הצבאיי

שמענו על כ  ".  אלא ג� בחושי� מדיניי� ושכל ממלכתי בלתי רגילי�, ראשונה

 שקדמו ליציאתו ,שבמש  כל השני� , אי� ספק,א , ר מוטי גולני"מעט מד

 א� ,ולפעמי�, היה מקורב לפוליטיקה ועסק בפוליטיקה, לפוליטיקה הממשית

 . מה שאסורבי� המפריד בי� מה שמותר לאיש צבא ל, ל הגבול הדקנע ע

, 1941 שכבר בשנת ,לא לפני שאזכיר לכ�, אדבר כא� על כמה מהדברי� האלה

 ב� ,אז. למחלקה המדינית של הסוכנות, וחעל ידי ראוב� שיל, ס משה דיי�יגוי

הקריירה המדינית שלו ,  הווה אומר.לאחר שהחל להחלי� מפציעתו בלבנו�, 25

 . התחילה מוקד� מאוד

 

ב "י בקונגרס הציוני הכ"נציג מפאכ היה , הפומבי הראשו� שנשאהנאו� המדיני

היו . יאההוא היה עדיי� צעיר מדי במערכת בשביל לנאו� במל.  בבאזל1946 �ב

 הוא נשא נאו� ,י" בתו  סיעת מפא,  א.תיקי� ממנו וחשובי� ממנווש� ו

 ש� גוריו��ב�ש, כ  נדמה לי, זאת היתה הפע� הראשונה. גוריו��ב�בנוכחותו של 

דרכו , כלומר.  הוא ניגש אליו ושיבח אותו, ההרצאהלאחר. לב לאיש הזה

 שלפני ,י גולני הזכיר ג�ר מוט"ד.  לדרכו בתחו� הצבאי, בעצ�,במדיניות קדמה

במשא ומת� ע� , ל" במגעי� ע� האצ, בעיקר, הוא עסק,מלחמת העצמאות

 , והוא עסק,היו לו תפקידי� מיוחדי�. י ובנושאי� מסוג זה"ל וע� הלח"האצ

שכאשר שמע , א� כ�, אי� פלא. הרבה מאוד בדיפלומטיה של כוחות הביטחו�

 גוריו��ב�על כ  ש,  ספורי�שעמד להיות ראש ממשלה תו  ימי�, משה שרת
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כי זה היה (לפני שתהיה לו הזדמנות להתנגד , ל"עתיד למנות את דיי� לרמטכ

משה דיי� : "הוא כתב ביומנו, ) כראש הממשלהגוריו��ב�עדיי� מינוי בימיו של 

 הוא איש ,בימי שלו�.  אבל לא בימי שלו�,הוא חייל רק בשעות מלחמה

".  המטהמידו� המינוי פירושו .ול המשק הצבאי בניהעניי� אי� לו כל. מדיניות

: משפטאת ההוא אהב ג� להוסי� .  פוליטיזציה של המטה�משמעו , מידו�

על ". ל החדש יהיה שורש פורה לסיבוכי�"כושר המזימה המופלא של הרמטכ"

 לא היה מפקד נוקשה ממנו בהחזקת הצבא מחו' ,א� הדברי� האלה

שהוא ימד� את המטה , אבל הפחד,  כאמור,הוא עצמו היה מעורב. לפוליטיקה

 היה דיי� נטוע ברגליו בתו  ,בכל זאת.  היה פחד מוטעה לחלוטי�,הכללי

רק את יאלטלנה ופפרשת מי שפיקד על . גוריו��ב� ותלמיד של ,המערכת

 .    אסור לערב בפוליטיקה, כצבא, שאת הצבא,היה האיש שלימד אותו, ח"הפלמ

 

היה מכנס דיי� את  סגל הפיקוד הבכיר , חודשי�או פע� בעשרה , פע� בשנה

מצויות בידינו שתי הרצאות מאוד . והיה נות� הרצאה מדינית ביטחונית

. 1957שנת מ , ועוד אחת לפני שעזב,1956ינואר מ ,האחת: מרכזיות מסוג זה

, מעבר לענייני� האסטרטגיי� הצבאיי� הצרי�,  תמונה רחבהס פר,בהרצאותיו

 .   מדיניות הביטחו�תמונה שעסקה ברמת

שתפיסתו היתה של שר ביטחו� , הרוש�מתקבל , כשקוראי� את נאומיו של דיי�

בהיסטוריה , באייזנהאור, וב'עסק בחרושצהוא . ל"בתו  תפקידו כרמטכ

הרבה , של מנהיג כולל של האומה, בדברי� של ראש ממשלה, בערכי�, היהודית

� .נייני מדיניות הביטחו�וג� פחות בע,  פחות מאשר בענייני� הצבאיי

 

מאוד פופולרי להאשי� , שנכתבת היו� על התקופה, בספרות ההיסטוריוגרפית

ובכ  שביצר את , בעיקר בהקשר לפרשת לבו� ושרת, את דיי� בחוסר נאמנות

 מביאי� החוקרי� את ,בי� השאר.  כדי לחתור תחתיו, שלא כדי�,מעמדו

.  לצאת למלחמהגוריו��ב�ו' על  הרבה דיי� ללח,1956�1955 שבשני� ,העובדה

אינני מתנגד לתיזה . ר מוטי גולני"זוהי אחת התיזות המרכזיות בספרו של ד
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ומה� גבולות , ל מקצועי"מהי חובתו של רמטכ:  דבר אחרשואלאלא שאני , הזו

שתפקידו , האזרחי, הקובע, הוא חייב להזרי� נתוני� לדרג הבכיר? תפקידו

זאת , זה תפקידו. לתת יעו' בתחו� האסטרטגי, �כמוב, עליו. לשלוט במערכת

ימת היא הנכונה בתחו� י שהחלטה מסו,א� הוא מאמי�, יחד ע� זאת. חובתו

בסופו .   ג� א� ייראה הדבר כלח',חובתו להציג זאת לדרג המדיני, האסטרטגי

, וההחלטה נשארת בידי הדרג המחליט, הלח' הוא אינטלקטואלי, עניי� של

 .  ריו�גו�ב�במקרה הזה 

א� , ל"לתפקידו ולחובתו של הרמטכ, י� איננה חריגה מעבר לסמכותויזוהי עד

 אצטט את ,בהקשר זה.  שפתאו� נוצר לח',יש מצבלא שא. ל רציני"הוא רמטכ

 .  ואחר כ  אמתח עליו ביקורת, דיי� עצמו

 

� לא התבטא ילמרות שעדי, היה ברור, 1957בחור� , ל מסיני"כאשר נסוג צה

למה נשארת בתפקיד  : שאלו אותו הקציני�. עניי�שדיי� מתנגד ל, מביבאופ� פו

אני : "הוא ענה בישיבה של המטה הכללי? א� אתה חושב שהדבר כל כ  חמור

ל היה רוצה " לו הרמטכ,הייתי רואה את זה כדבר שלילי ביותר, כאזרח וכחייל

מקבל מי ש.  להשפיע על החלטות הממשלה, כ ,להוסי� את משקל הצבא ומנסה

מקבל על עצמו את מדיניות הביטחו� של , ל"כולל הרמטכ, על עצמו להיות חייל

אבל אנחנו , יכולי� לצעוק ולזעוק, י�ישה� אזרח, ישובי הספר. הממשלה

 כי עצ� ההתפטרות פירושה ,אני לא יכול להתפטר, כלומר". צריכי� רק לשרת

 שעשה , הוא שכח.לשחק לידי הציבור, הדבר אומר. לח' לא הוג� על הממשלה

היה פה הבדל , כלומר. גוריו��ב�לא ל, הוא עשה את זה לשרת. את זה בעצמו

 ,כאשר באוגוסט. גוריו��ב�גדול מאוד במידת הנאמנות והאהבה והקרבה שלו ל

הוחלט לבצע ,  באופ� מסיבי למדי,בפע� הראשונהאת הפדאיוני� הפעיל נאצר 

ג� חיילי , 890 היו אלה אנשי .שדההגייסות יצאו ל. פעולות קטנות ברצועת עזה

, כראש ממשלה,  נת� משה שרת,באמצע הלילה. גולני וגבעתי היו מעורבי� בזה

 ,הסיבה היתה. כמוב� שהחלטה זו החלטה. ה� חזרו. הוראה להחזיר� מהשדה

�הוא . קסו�'בש� אלמור ג, שהגיע לאזור מתוו  מטע� הקוויקרי� האמריקאי
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, הנה אנחנו שולחי� מתוו :  שלא יהיה זה הוג�,�ושרת טע, עמד לנסוע לנאצר

� .  ובאותו הלילה מכי� והורגי� חיילי� מצריי

 אחרמ, שנית. על כ  שההחלטה נפלה ברגע האחרו�, ראשית. דיי� כעס מאוד

.   הוא הגיש את התפטרותו,למחרת. שהמתוו  לא קיד� דבר בתחו� הביטחוני

 שג� הוא לא ,אמר,  שהיה שר הביטחו�,גוריו��ב� ש,עד כדי כ  היה הדבר דרמטי

א� , ג� שרת נסוג מחשש למהומה הגדולה שתיווצר בציבור. ימשי  בתפקידו

מפני שהוא אינו נות� לצבא , ל ואולי ג� שר הביטחו� התפטרו" שהרמטכ,ייוודע

 .  לפעול

אל ,  ג� על פי דבריו הוא עצמו, בהחלט חרג הוא זהעניי�ב. הוא עצמו עשה זאת

אישורי� שקיבל לפעולות בכ  א� שחרג מהיש המאשימי� אותו . ותרמעבר למ

, "כינרת" מבצע עניי�ב. את� דוגמה אחת. הדבר הסתבר כלא נכו�. שהרחיב אות�

 הוא שאל אותו על גוריו��ב�בשיחה ע� .  כאילו הרחיב את המבצע,היתה שמועה

שב שזה היה אתה חו"דיי� אמר לו .  אמר שהיתה פעולה יפה מאודגוריו��ב�. כ 

 אישר לו גוריו��ב� ש,אי� ספק.  ענה לו בשלילהגוריו��ב�" ?נכו�, מוצלח יותר מדי

 לא   הפעולה היתה מוצלחת א. לא היתה שו� בעיה בעניי� הזה.את ההרחבה

 . חריגה, לדעתי, היתה

 

, ל"כאשר היה רמטכ, פעילויות שעשההאת , באופ� קטלוגי, יש טע� להזכיר

אשר נועד להביא� לעזרה , היה זה גיוס בני המושבי�. יו�גור�ב�באישורו של 

�שרצה להקי� תנועה של , גוריו��ב�זה תא� את הקו של . למושבי העולי

 שדיי� הבי� וידע את , אי� ספק,אבל, לא היה זה בניגוד לרצונו. חלוציות חדשה

� .חשיבותו של גיוס בני המושבי

 

היה משבר , 1956באפריל , רכשבדיוני� על ה. אביא דוגמה נוספת של חריגה

בעוד שהצרפתי� , כאשר האמריקאי� הודיעו סופית שלא יתנו לנו נשק, גדול

את כל פרשת ממשרד החו' דיי� הציע ליטול . ה להסכי� לתת לנו נשקיגילו נטי

כל זה התרחש , אגב. החיזור אחר נשק ולהעבירה למשרד הביטחו�
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. רד הביטחו� הוא שפעל להשגת הנשק שמעו� פרס במש,כי בסופו של דבר, בפועל

 .  שבו נכנס דיי� לענייני הממשלה באופ� די מובהק, ג� זה היה מקרה

 

איש פוליטי באופ� , ללא ספק,  דיי� היה,שכ�, נית� לראות כא� הליכה על חבל דק

 פתחהוא . י� היה במדי�יעד, דברייאת  אסיי�ובפרשה זו , כאשר פרש. מובהק

נאו� : היו שלושה אירועי� שסימלו זאת.  הפוליטיקהל שדהעבמתקפה סוערת 

שבו אמר דברי� מנוגדי� לגמרי מהקו , בפני מועדו� הסטודנטי� בבית ליסי�

, אמ�יהיה זה בלתי י. עולישיש לבצע פיטורי י, למשל, י"שהיה מקובל במפא

הרי כל זה היה נגד . עולישאיש מפלגת העבודה יגיד שצרי  לעשות פיטורי י

�הוא . ממש אנטי סוציאליסטי.  היה זה נאו� אנטי סוציאליסטי ביסודו.הפועלי

הוא דיבר על הצור  להיפטר מעסקנות , דיבר על הצור  לפטר פקידי ממשלה

�, י"הוותיקי� במפא.  זה גר� לפיצו' אדירעניי� .ועוד דברי� מסוג זה, ומעסקני

,  תאוצה,מתיי מבחינה מסו,כל פרשת לבו� קיבלה. התחילו להתארג� אז, כידוע

 ואשר עלול לדחוק את , דוח�גוריו��ב�ש, החדש,  פחד מפני האיש הזההשתרר

� .  רגליה

 לא לעוד איזה שר ,שדיי� הוא פוטנציאל להפו , לדעתי בצדקו, ה� חשבו

 , שכ  ג�,אני חושב. חלי� אות�יטפס לצמרת ומי שיאלא ל, חקלאות משני

, יומיי�, י� שזה לא ייקח יו�הוא הב.  דיי� ראה את עצמו,בסופו של דבר

� האמביציה שלו היתה להחלי� את ,בכל זאת. ושיצטר  לעבור דר  תפקידי

�שהיה , אמר זלמ� אר�, למשל, על זה.  ולאו דווקא להצטר� אליה�,הוותיקי

�בדבריו אלה ". לא כל משה יורד מסיני ע� תורה: "אחד מראשי המארגני

 . מלחמה הכריז אר� על דיי�

 

שבה אמר דבר לא ,  בבית ברל,1958 ביוני 7 � ב, נוספת היתה פגישה,ותרמאוחר י

. צחו בשביתהיוהפועלי� נ, עוד היתה קיימת" אתא"היה זה בזמ� ש. אמ�יי

הפסיד ") אתא"הבעלי� של (אני מאוד מצטער שמולר : "בנאומו אמר דיי�

 ."לעול הכלכלה המודרנית בישראי מפני שזה מנוגד לעקרונות י,במלחמה הזו
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 בדצמבר אותה ,בנאו�, אחרו�, ואחרו�. היו אלה דברי כפירה ממדרגה ראשונה

ובעיקר את , תק� דיי� את ההסתדרות, כבר בתו  מסע הבחירות בירושלי�, שנה

שבחמש עשרה , הא� הנוער הישראלי: "באורח ישיר, מזכיר ההסתדרות, לבו�

לח� במטוסי� נ, השני� האחרונות זחל בי� קוצי� וסלעי� ע� רובה ביד

 מבי� פחות את בעיות הע� ,1956 � וב1948 �ב, ובאוניות משחית בשתי מלחמות

 היושבי� זה עשרי� שנה בקומה החמישית של הוועד הפועל של ,היהודי מאלה

 , אריה נבו�, כעבור כמה ימי�,על דברי� אלה הגיב". ?ההסתדרות

 בתור ילד קט� משה דיי� של קריקטורההוא צייר . "דבר"הקריקטוריסט של 

הציור הפ  . הזורק אבני� אל הקומה החמישית של בית ההסתדרות, ושובב

 שזהו מעשה שובבות של , חשבו,גוריו��ב�א� ו, פרשני� רבי� מאוד. לסמל

 . מדינאי לא מנוסה

 פגישות פנימיות להרגיע את א� התקיימו , ואחר כ ,היה זה מעשה לא זהיר

  .המהומה

 

ידי כ  שנראה בציבור כאילו הוא  על, קה בזחילה איטיתדיי� לא נכנס לפוליטי

 שכדי ,הוא הבי�. אחרי�, אולי, עשוכמו ש, עוד עסק� חדש שנכנס לפעילות

בהרגזה גדולה ובאמירת ,  הוא מוכרח להתחיל בפיצו' גדול,שיוכל להגיע גבוה

 הוא האמי� עד ,בכל הדברי� שאמר והרגיז את כול�, יחד ע� זאת. אמת גדולה

 אשר דואגת ,י למפלגה ממלכתית"הוא האמי� בצור  להפו  את מפא.  �הסו

לטובת ולאו דווקא לטובת הפועלי� או , אשר דואגת לטובת המדינה, יעוליל

והוא היה מוכ� להגיד את זה , הוא בהחלט האמי� בזה. סקטור כזה או אחר

כדי , יזאולי כדי להרג, היה זה בכוונה. למרות שהדברי� היו פוליטיי�, בציבור

מהר .  שיהיה מדינאי גדול,הוא מדינאיאלא  , שהוא לא עוד מדינאי קט�,להבהיר

נאמנותו . גוריו��ב�מאוד הוא התחיל להתרחק מהדימוי שלו כתלמידו של 

 ,  א.גוריו��ב� מותו של ג� לאחר,  עד יומו האחרו�ו לא פסגוריו��ב�ואהבתו ל

היו לו ויכוחי� ג� . גוריו��ב�  היו לו ויכוחי� ע�,מבחינה פוליטית ומדינית

 שלבו� לא נת� ,הוא חשב. הוא לא קיבל את דרכו בפרשת לבו�. ל"כשהיה רמטכ
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 ,בי� השאר. גוריו��ב�הדבר הרגיז מאוד את .  ואמר את זה פומבית,את ההוראה

הוא לא איש דברו של : ברוריהיה  הוא ג� רצה ליצור מצב שבו ,באופ� ציבורי

 .  עצמובפני הוא , הוא משה דיי�, גוריו��ב�יד ימינו של הוא לא , גוריו��ב�

 מפני , זאת. של אשכול עד שלא יכול היה יותרתוהוא החזיק מעמד בממשל

, י נוצרה"י מיד כשרפ"הוא לא נכנס לרפ. שאשכול לא נת� לו לחיות בממשלתו

 .  וכ� הלאה, כאשר התברר שאי� מנוס מכ , אלא רק אחר כ 

 

 שכשפרצה מלחמת ,הביאו לכ ,  כולל הפיצוצי� הראשוני�,כל המהלכי� הללו

�אז קראו לו להיות .  שהוא דמות מהדרג הראשו�, היה ברור,ששת הימי

�שני� בולהמשי  להנהיג , המצביא או שר הביטחו� של מלחמת ששת הימי

 . שבאו אחריה

 

 .  תודה רבה
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 קטע קישור

 המכללה לבטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

 . ה'מורלתודה ל

� היה ממקימי ,שידרי  אותנו בתחנה הבאה, שלמה גזית, אלו� במילואי

 כראש ,הוא שימש כראש לשכתו של אלו� משה דיי�. המכללה לביטחו� לאומי

�אלו� שלמה גזית שימש כראש . ל" כראש לשכת הרמטכ,ואחר כ , אג� מבצעי

, 1967באוגוסט .  בתקופת מלחמת ששת הימי�,�"מחלקת המחקר באמ

�, משה דיי�, ידי שר הביטחו� מונה על, כחודשיי� לאחר מלחמת ששת הימי

 הפכה ליחידה ,שלאחר שנה, עדת תיאו� מיוחדת לשטחי�וליושב ראש ו

� .לתיאו� הפעילות בשטחי

 

. היה מתא� הפעולות בשטחי� קרוב לשבע שני�, אלו� במילואי� שלמה גזית

וא� השתת� בתהלי  , וש תכניו היה מעורב בגיב,כמי ששימש בתפקיד לראשונה

אשר עיצבו את עיקרי המדיניות הישראלית ,  בשני� הראשונות,קבלת ההחלטות

ע� סיומה . היא מדיניותו של משה דיי�, ינית בשטחי�סטכלפי האוכלוסיה הפל

�מאז . אג� המודיעי� מונה אלו� שלמה גזית לראש ,של מלחמת יו� הכיפורי

ל הסוכנות " בנגב וכמנכגוריו��ב�ברסיטת ל כיה� כנשיא אוני"שחרורו מצה

, "הגנה"ה,  הוא משמש כיושב ראש המרכז לתולדות כוח המג�,כיו�.  היהודית

, "המקל והגזר"כתב את , אלו� במילואי� שלמה גזית. על ש� ישראל גלילי

 המתארי� את ימי הבראשית של הממשל ,ספרי� מאלפי�, "י� במלכודתפתא"

� ,יניסט מדינת ישראל והע� הפלושעש,  החתחתי�את דר , הישראלי בשטחי

�אל , כאמור, קח אותנויהוא י. מאז היו� השביעי שלאחר מלחמת ששת הימי

 .  דיי� ומדיניותו בשטחי�משה התחנה של 

 

 .בבקשה, שלמה
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 שומרו� ועזה, מדיניות משה דיי� ביהודה

  שלמה גזית)'במיל(אלו� 

 

ונוכחות� כא� של , עמידרוריעקב � האלו, דברי הפתיחה של מפקד המכללות

 שלגביו ,שהיא לא ממי� הנושא, ליאורה ורעיה מחייבי� אותי לפתוח בנוסטלגיה

 .  לייחד את דברי, כמוב�, אני מתכוו�

 

אלא כמי שנפגש במשה דיי� בהיתקלות ,  לא כרוכב אופניי�,אני רוצה לפתוח

יש מערכת בטאו� א, לאחר מלחמת העצמאות מצאתי עצמי קצי� צעיר. ראשונה

 החלטנו להוציא חוברת אחת של 1949אי ש� באמצע ". מערכות", ל"צה

כתיבה ממקורות : דהיינו, לב� שתהיה כולה או כמעט כולה כחול, "מערכות"

�שיכתבו לנו , ל ומפקדיו"את צה, הלכנו ושידלנו את כל גדולי האומה. ישראליי

 בי� חברי טלהת המנו אחילק. מהרהוריה� ומניסיונ� במלחמת העצמאות

להתקשר אל סג� אלו� בש� משה , בי� השאר,  ונפלה עלי האחריות,המערכת

 שיכתוב על הפשיטה ,ולבקש ממנו, ובקושי ידעתי מי הוא, שלא הכרתיו, דיי�

לא , לא פגשתיו. השיחה בינינו היתה כולה בטלפו�. המשוריינת ללוד ולרמלה

שבו הוא תיאר כיצד נפל , ע מאמר הגי,נהיוה.  הוא לא ראה אותיא�ו, ראיתיו

לצור  העלאת המורל נתנו לו . הירדנילידי הכוח  , ששולב בפשיטה,המשוריי�

�וכמוב� , עברתי על הסקירה שלו". הנמר הנוראי: "כינו את המשוריי� הזה. ש

באות� " מערכות"עור  .  הכנסתי כמה שינויי� וכמה תיקוני�,שכאיש מערכת

�שעבר ג� הוא בעיניי� מאוד מאוד ,  זכרונו לברכה,יגליל) לסיה(אלעזר , ימי

 נתק�אנחנו . אי אפשר,  זה לא בעברית'נמר נוראי'" אמר ,מדקדקות על כל מילה

 שהיינו מחוייבי� לשלוח את אחרמ. טוב". 'הנמר הנורא' וזה יהיה ,את זה

�. שלחתי את המהדורה המתוקנת ג� אל משה דיי�, המאמר לעיו� חוזר לכותבי

ע� עי� , כזה" ילדה'אבו ג"מ� , חד פר' אל משרדי בסערה אד� לא מוכר לייו� א

, נבו , מסכ�, ואני. שאל!" ?מי זה פה שלמה גזית", יה שחורהיאחת וע� רט

, "?מה קרה ליוד". "זה אני, זה אני, כ�, כ�"סג� אלו� הזה ואמרתי הראיתי את 



 י בי� אסטרטג למדינא�משה דיי� 

 

 

52 

על "אני אומר לו " ?מי מחק לי את היוד. " אפילו לא ידעתי על מה מדובר,אני

אתה דיברת ? אתה אחראי על המאמר הזה", והוא אומר" ?מה אתה מדבר

: הבינותי ע� מי יש לי עסק ואמרתי" ?'הנמר הנוראי'מי הוריד את היוד מ? איתי

 .  1949 �היה זה ב. ואכ� במאמר שפורס� היוד חזרה, "היוד תחזור"

 

�כמה , אני כבר הייתי. כללי הגיע משה דיי� כראש אג� מבצעי� למטה ה,לימי

אני . ל"שהיה סג� הרמטכ, ראש הלשכה של מוטקה מקל�, חודשי� קוד� לכ�

הוא ,  דיי� לא היה סג�.ל" שאת� שמי� לב לכ  שמקל� היה סג� רמטכ,מניח

�דיי� ע� חשדנותו .  הוא לא רצה לשאת בתואר סג�,שכ�, היה ראש אג� מבצעי

הוא ". שתול" היה בטוח שאני ,הלא טובותבי� שאר תכונותיו הטובות ו, הטבעית

דווח י ש, סוכ�שאשמשכדי , אותי בלשכה" שתל" שמוטקה מקל� ,סבר

במש  מספר שבועות . הזה לעשות" ילדה'אבו ג" מה מתכוו� ה,ל"לרמטכ

 ".  אכלתי חצ'"

 

, שיעשו איתי מה שרוצי�, שבו החלטתי שאני מגיש את התפטרותי, הגעתי לשלב

אינני יודע א� הוא זכר לי את .   לעבוד ע� היהודי הזההמשי לא יכולתי ל, שכ�

היה מספיק כדי לחסל את " סוכ� השתול"אבל ה,  או לא"הנמר הנוראי"פרשת 

ישבנו בדיו� גדול באג� , על ס� התפטרותי, לגמרי במקרה. הקריירה שלי

�איני זוכר כבר במה עסק הדיו� ומה . ומשה שלח לי פתק ע� שאלה, מבצעי

החלטתי , ואי� לי כל הסבר מה הביא אותי לכ , אבל משו� מה. השאלההיתה 

ראיתי את . נתתי את תשובתי העניינית בצורה מחומשרת. להשיב לו בחמשיר

י והעי� הביט ב ובאותו רגע ,מאוד נבו , קורא אותו, דיי� מרי� את הפתק

תו באו. שאחר כ  למדתי לראות אינספור פעמי�, הבזיקה באותו זרקור דייני

לאלה שהוא מכיר ויכול : דיי� חילק את העול� לשניי� .רגע החלפתי מחנה

�היתה , כאמור. ולאלה שהוא איננו מכיר ואיננו יכול לעבוד אית�, לעבוד אית

�שאני רואה בה את בית הספר החשוב ביותר , זו פתיחתה של מערכת יחסי

 . ובכל התחומי�, מכל הבחינות, שהיה בקריירה האישית שלי
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משה דיי� :  נושא דבריי הבוקרהוא מספר שני� ב� י�ימסוחו� אחד ופרק ת

�. תרשו לי להתחיל בשבע השני� שלאחר פטירתו של משה. ומדיניותו בשטחי

שנחשב היו� למספר אחת בעול� ,  נשא פרופסור ברנרד לואיס,1987בשלהי 

�נפרס במסגרת סמינר ש, אביב באוניברסיטת תל, הרצאה במרכז דיי�, המזרחני

הנושא שעליו התבקש ברנרד . עשרי� שנה למלחמת ששת הימי�: על כל השנה

: לואיס פתח את דבריו ואמר". ישראל לאחר עשרי� שנה"לואיס לדבר היה 

מדינת .  אינני יכול שלא להצביע על מעשה נס,כאשר אני בא לעסוק בנושא זה

ו� צבאי שלט, תפלסטיני ישראל שולטת מזה עשרי� שנה באוכלוסיה ערבית

.  שאי� לה אח ורע בהיסטוריה המודרנית,זוהי תופעה. ללא התקוממות, כפוי

בה� נת� את ,  שבעיצומ� של אות� ימי�, אני חייב לציי�,במאמר מוסגר

,  עצ� החזקת המצב הזה,אבל. הנס הזה נגמר. פרצה האינתיפאדה, הרצאתו

ד לואיס לנס ההסבר שנת� ברנר. הוא אכ� עובדה, פחות או יותר עשרי� שנה

 שמדיניותו של הממשל הישראלי בשטחי� הצליחה להפו  את ישראל ,היה

, ערביי השטחי�.  לכלל אוכלוסיית השטחי�שנייהלמצב או לחלופה הרצויה ה

: נחלקי� לשניי�, שומרו� ולא על רצועת עזהוועיקר הדגש היה אז על יהודה 

ות את ארגו� ואלה שרוצי� לרא, אלה שרוצי� בשובו של המשטר ההאשמי

האשמי� מעדיפי� את ישראל ללא כל  הפרו. השחרור הפלסטיני  כבעל הבית

�. לבית�, � הטרוריסטי�"אנשי אש, קשר לאיו� מפני בוא� של החוליגני

�פיסטי� רואי� את שובו של חוסיי� והמשטר "האש.  ישראל עדיפה,עבור

אני . שראליוה� מעדיפי� את המש  השלטו� הי, ההאשמי כאסו� הגדול ביותר

 מי שהביא את ישראל אל ,אבל.  שהיו אלה ניסוח וניתוח נכוני� וקולעי�,חושב

בתוק� היותו שר , 1967החל מיוני , משה דיי�.   היה משה דיי�שנייההחלופה ה

 . הפ  להיות ג� האיש המופקד על השטחי�, ביטחו�

 

� היה דיי� , לי הערת אגב למוטי גולניש יובהקשר זה, כמי שמופקד על השטחי

�מי .  משו� שהוא קבע את המדיניות,ממונה על השטחי� ולא עסק בשטחי

לצור  עבודת . שצרי  לטפל בכל שאר הדברי�, שקובע מדיניות איננו ראש מטה
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איני מתעניי� ,  באוגוסט20 � החל מה.יש לי את שלמה גזית: "המטה הוא אמר

. אני סומ  עליו. מדיניותאני קובע את ה. וכיצד הוא עושה, כלל במה הוא עושה

שהכל יתנהל ,  אני סומ  עליו, אבל. נחלי� אותו,א� יתברר שהוא לא בסדר

 היה ,למזלנו. אני רק קובע מדיניות.  מבלי להעסיק אותי ולהעמיס עלי,כשורה

� אות ו,היו שמונה עקרונות במדיניות הזו של דיי�. מי שקבע את המדיניות

   :אסקור להל�

 

 את המעורבות , ככל האפשר, היה לצמצ�, שהנחה אותו,העיקרו� הראשו�

� את עצ� , ככל האפשר,להגביל, הישראלית הישירה בניהול חיי התושבי

.  השנוא על האוכלוסיה, הנוכחות הפיזית של הקלגס הישראלי הבלתי רצוי

 שאי� ע� שאוהב לחיות תחת ,הנחת המוצא של דיי� במדיניות בשטחי� היתה

דיי� הגיע .  עוד בטר� נכנס לתפקידו,יתה הנחת היסוד שלוזו ה. כיבוש צבאי

 כאורח הצבא ,וייטנא�למלחמת ששת הימי� זמ� קצר לאחר שער  סיור ב

היו , וייטנא�והניסיו� האומלל של האמריקאי� ב, מה שראה ש�. האמריקאי

 . יותר מכל דבר אחר, לאחר מכ�, אשר השפיע על מדיניותו בשטחי�, בית הספר

לא , לא הוחל�. נהל האדמינסטרטיבי הערבי על כנוי השאיר את כל המהוא, לכ�

 שכל ניסיו� ,ידענו מראש. סולק ולא הוזז א� לא ערבי אחד ממשרד ממשלתי

ג� לא היו לנו אנשי� רבי� . להציב במקו� מנהל משת� פעולה לא יחזיק מעמד

לא , תלא בדקנו בציציו, לכ�.  שיכולי� היו להיכנס לתפקידי� כאלה,כל כ 

, החקלאות, הבריאות, החינו , ההוראה, נהלישאלנו א� אחד מעובדי המ

מה מידת אהבת� או אהדת� לממשל , מהוד התחבורה וכ,עשייההמסחר והת

 ,ש� ידענו.  בשטחי�, למיניה�,נהל המיסי�י מ�היה מוסד חריג אחד . הישראלי

 יהודי� או נומיני , אכ�,למטרה זו. שא� ערבי לא יגבה מיסי� לטובת ישראל

�הצד השני היה להשאיר ג� את המנגנו� .  ובעיקר דרוזי�,ערבי� ישראלי

�, אני זוכר ביקור של שר החו' הבריטי. הביטחוני לצרכי� המקומיי� שלה

 לקחתי אותו לסיור ונסענו לגינוסר ,למחרת. כשהצגתי בפניו את המדיניות

 אקדחי� נושאי�, י� והוא ראה שהשוטר,עברנו דר  שכ�. לפגוש את יגאל אלו�
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� אתה אמרת שהשארת את כל המנגנו� הזה על. תפסתי אות "הוא אמר . ורובי

ה� כול� ערבי� ? איזה שלנו" "רואה את השוטרי� שלכ� הנה אני, כנו

�קראתי לכמה " ?אתה רוצה להגיד לי שיש לה� נשק, מה". "מקומיי

שכול� ,  כמוב�,והתברר, תחקרנו אות� בו במקו� במכונית, מהשוטרי� הללו

� .  משכ�, מקומיי�, ערבי� טובי

לסילוק מפקדות , אולי משיקולי תקציב, ל"הצ התנגדות לא אהב אתמשה 

�שהתנוסס על ,  משו� שלכל מפקדה כזו היה דגל,זאת. הממשל ממרכזי הערי

שעומדי� ברחוב הראשי ,  והיו שוטרי� וחיילי� ישראלי�,השער או על הבניי�

 שמי שלא ,משה האמי�. כר� או רמלה וכ� הלאה � או של טולני'של שכ� או של ג

 . צרי  את הממשל לא חייב לראות אותו פיזית תו  כדי תנועה בעיר שלו

 

הביטוי הבולט .  היה לא לשנות את אורח חייה של האוכלוסיההעיקרו� השני

 הגשרי� ושריר וקיי� עד עצ� היו� הזה הי, והוא חי, ביותר במדיניות זו

הקשר . אביב הקשר הטבעי של האוכלוסיה בשטחי� לא היה לתל. �הפתוחי

 ומצד שני לגדה המזרחית של ירד� ולכל , מצד אחד למצרי�,הטבעי שלה היה

ולא כתוצאה  , הוא נפתח באקראי. קשר זה נשאר פתוח. העול� הערבי

 שאי� יכולת למכור ולשווק תוצרת משכ� , משהתברר,אבל. ממדיניות מתוכננת

 .   את הרעיו� הזה למדיניותהפ ,  ומנסי� לשווק אותה מעבר לירד�,באבי לתל

�כולל , כל הגשרי� אל העול� הערבי נשארו פתוחי�, בכל שאר התחומי

�עצ� . הגישה היתה הפוכה. האפשרות לייבא ספרי� ועיתונות מבלי לצנזר אות

  תכניס את הספרי� והעיתוני� הללו, שנטיל על ספרי� ועיתוני�,הצנזורה

 . לא כדאי לנו לעודד הקמתה של מחתרת. עניי�ותעצי� את ה, למחתרת

 

תו  מת� ,  חתר לשפר את חיי התושבי� בדרכי� שונותהעיקרו� השלישי

הישענות על הרפואה , סחר ע� ישראל. הגישה לישראל נפתחה. הקלות

היכולת לרחו' בחו� ימה של נתניה או , דבר שהוא לכאורה שולי, הישראלית

 היה זה אחד הדברי� החשובי� ביותר ג� � לטייל וליהנות בגני הסחנה ,להגיע
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אנחנו סוגרי� את : מרוול, יכולנו להכות במקל". מקל"אבל ג� של ה" גזר"של ה

שמחייב ממשל צבאי לאפשר זיקה , הרי אי� שו� חוק בעול�. הגישה לישראל

 . כזו אל אר' הכובש

 

. ל שמירת כבודו של הצד השני היה הקפדה דקדקנית מאד עהעיקרו� הרביעי

 שאצל דיי� לא היתה זו רק מצוות אנשי� מלומדה לצרכי ממשל ,אתחיל בכ 

הוא למד .  הוא באמת כיבד את הערבי�, שמשחר ילדותו,אני חושב. צבאי

�הוא ראה את אחת הנקודות הרגישות . להכיר אות� ולאהוב את אורח חייה

 בכל העימותי� ,יותר מכ . כלוסיה זושיכולות לחבל בשלטו� שלנו על או, ביותר

ההסכ� הדייני ו,  אנחנו הטלנו סנקציות נגדיות,שביתותבהפגנות וב שהיו

 אנחנו ,ראשית. שעלינו להופיע בתור המוותרי� הגדולי�, הטיפוסי הקלאסי היה

ה� יבטלו ויסיימו את השביתה , שלושה,  שכעבור יומיי�,היה מוסכ�. ויתרנו

ובלבד לא להביא אות� למה שבאנגלית קוראי� , שלה�שלה� או את ההפגנות 

Loosing Face . 

 

היה הקפדה על , שהוא פועל יוצא מקביל לעיקרו� הקוד�, העיקרו� החמישי

אנשי , הזקני�.  שהחברה הערבית מכבדת ומעריכה,הכבוד האישי של כל דמות

יותר כל אלה היו דברי� מקודשי� ב. אנשי הדת למיניה� וכבוד האישה, המפתח

שנתפס כמי , ל בשטחי�"אוי ואבוי לחייל צה. בתפיסה הדיינית בממשל הצבאי

 . שאיננו מקפיד על כבוד הצד השני

 

העומד להתפר' , ועירנות ביחס לכל משבריתרה  היה רגישות העיקרו� השישי

אבל אני ,  ולא רק בנושא השטחי��התפיסה הדיינית . ולהגיע להסלמה כלשהי

� פרצה אש . שבעירה קל לכבות לפני שהיא מתלקחת,הכללהיתה , עוסק בשטחי

שהרגיש , הוא היה הססמוגר� הראשו� ע� חוש בלתי רגיל.  ומיד, כבה אותה�

 שהוא , התברר, ופתאו�,הוא היה הראשו� שהיה מגיע. שעומד לקרות משהו

. מבי� במשבר בשכ� הרבה יותר מהמושל בשכ� וממפקד אזור יהודה ושומרו�
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רפאל ורדי לא היה מתא� הפעולות ביהודה . מי התייחס לכ אני לא זוכר 

למתא� הפעולות לא היתה סמכות .  אלא מפקד צבאי ביהודה ושומרו�,ושומרו�

 . בזכות ההתערבות שלו נמנעו אינספור התפרצויות קשות. פיקודית 

 

 לא תמיד שמר דיי� על ,ולדאבוני, בתחו� הענישההוא  העיקרו� השביעי

לא , לא ענישה סביבתית.  ענישה נקודתיתוהוא, עצמו המציאהעיקרו� שהוא 

בהסתה , שהיה מעורב באירוע בפיגוע, אלא רק האיש עצמו, ענישה קולקטיבית

יש לתת לכל .  או לכל היותר בני משפחתו וביתו,הוא אישית, או במה שלא יהיה

 ".  צדיק וטוב לו רשע ורע לו"הסביבה להבי� ולהכיר בכ  ש

 

היה שבמדיניות ,  אחד העקרונות הבולטי� ביותר, אולי,שהיה, יניהעיקרו� השמ

בית הדי� פסק עונש של מאסר . הענישה שלנו איננו עוסקי� בגישה משפטית

�ישאר י הוא שהוצאנו צו גירוש לאחר ; והאיש חייב לשבת במאסר עול�,עול

ני ישב על ש, בכושר ניהול העבודה שלו בשטחי�, דיי�משה . ק� לעול� ועדותב

� נסגרו ,וכשהיה צור ,  הופעל ברז המי� הרותחי�,כשהיה צור . ברזי

� שהמצב בשטחי� ,הצונני� היוו ביטוי מתמיד לכ . הרותחי� ונפתחו הצונני

 .  ואי� צור  ללחו' יותר בשלב זה על האוכלוסיה ולהיפ , השתפר, השתנה

 

 . אלה היו שמונת העקרונות של המדיניות

 

 �שהיתה חשובה לא , דר  הניהול של דיי� מבחינת המתודהלברצוני למנות קווי

 . משו� שאפשר לדבר על מדיניות ולהיכשל בביצוע, פחות מהמדיניות

דיי� ראה בניהול השטחי� נושא חשוב מהמעלה הראשונה בסדר הקדימויות 

 לכל ,שיטת הניהול של דיי�: למוטי גולניבעקיפי�  יש לי הערה ,ג� כא�. שלו

, לקצי� מטה יש מסרק. שהוא ניצב כמפקד ולא כקצי� מטה, תה הי,אור  הדר 

�שהוא אחראי למה שנעשה בכל , ובמסרק הזה יש עשרי� או שלושי� שיניי
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 על אות� עשרי� ו ואת זמנופצל את עצמיא� שהגישה של דיי� היתה . אחת מה�

�בחר מתו  העשרי� הללו י א� , אול�. לכול� תשא� לאפסו התרומה של,שיניי

שקיע יש� , ג� א� ישתנה בעוד חצי שנה,  רואה כמאמ' העיקריהואשה אלאת 

, יהי בלי שו� סטואת כל זמנ: אני אומר זאת במלוא האחריות. ואת כל זמנ

 .   יכול להשפיעחש שהואבמקו� ש

 

, האחד. בה� השקיע את זמנו, היו שני מאמצי�, כשר הביטחו�, דיי�משה ל

שו� דבר אחר .   המדיניות בשטחי��חר הביטחו� השוט� וההכנה למלחמה והא

אחד ויחיד דיי� כמנצח ראה עצמו  ,על פי העיקרו� הניהולי השני.  אותועניי� לא

לעיקרו� .  שלא יפעל על פי הפרטיטורה,אוי לו לאחד מכלי הנגינה. על תזמורת

 �תיקי ודיי� לא רצה מסביבו את ו.  בדר  הניהול שלומאפיי� נוס�זה היה ג

כשעסקנו , את כל בעלי הניסיו� של ראשית שנות המדינה, יהממשל הצבא

כל אלה ה� בעלי מסורת שאיננה : הגרסגישתו . ערביי ישראלעל בממשל 

 כדי ,ואינני רוצה לבזבז את זמני בויכוח ע� כל אחד ואחד מה�, מקובלת עלי

מפקד , עמידרוריעקב אלו� ההזכיר זאת כא� . לבוא ולומר לו שאני חושב אחרת

. דיי� היה מעורב אישית בכל אחד ואחד ממינויי המפתח בשטחי�: ותלהמכל

שאותו מפקד , כמוב�, לא הפריע לו. הדגש שלו במינויי� אלה לא היה ערביסטי

 .  אלא בכ  ערבות ההנחה שלו היתה ש, א, צבאי ג� ידבר ערבית

 

 נית� היה למצוא ,אית� אמורי� היינו לדבר, ע� האישי�, את התחלי� לערבית

,  רצה דמות של מפקד, כמושל,אבל דיי�. באמצעות מתורגמ� או לדבר אנגלית

 ללא כל צל של ,שבא מתפקיד פיקודי בכיר, במידת האפשר ע� כומתה אדומה

לפני כל הצעה שהיתה מגיעה . ביקשזאת היתה דמותו של האיש אותה . ספק

 , אחדהיה מראיי�. אני רוצה לראיי� את האנשי�: היה אומר, מהמטה הכללי

�, לא תמיד הצליח לכפות את רצונו על המטה הכללי.  ארבעה, שלושה,שני

אבל ברוב , אשר לא רוצי� להתעסק איתו, שראה בממשל אסו� וסרח עוד�

� .  המקרי� הוא הכריע וקיבל את האנשי� הטובי
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  היוע' לענייני� ע"היע. שהומצא בתקופה של דיי�, מאמ' מיוחד היה בתפקיד

� בו אנחנו עוסקי� ,הערבי. באה לידי ביטוי תפיסתו החדשה של דיי�, כא�. ערבי

כל האליטה הערבית . ישראל הקטנהמשאנו מכירי� , איננו אותו ערבי ישראלי

אלה .  ביהודה ושומרו�, בעיקר, כיו�,והיא נמצאת, 1948אחר לנעלמה מישראל 

 ,אשמיאלה ה� שרי� ונכבדי� בשלטו� הה. יניתסטה� מנהיגי האוכלוסיה הפל

 איננו מומחה לעיסוק  ערבי�היוע' לענייני. וע� אלה צרי  לנהל את המשא ומת�

בעיקר האוניברסיטה , פרופסורי� מהאוניברסיטהע�  אלא ,ע� פלאחי� בשדה

 . שנוכל לדבר אית� לפחות כשווי� אל שווי�כאלה , העברית

 

 כלפית הדבר האחרו� היתה מידת המעורבות של משה דיי� בהקפדה על יחס נאו

 הצעד הראשו� ,על פיו, כולנו מכירי� את הסיפור. האוכלוסיה לכל אור  הדר 

היה בעיצומה של מלחמת , כמי שממונה על יהודה שומרו� ורצועת עזה, של דיי�

�. כשהגיע להר הבית וראה את דגל ישראל מונ� על גג כיפת הסלע, ששת הימי

אנחנו יושבי� בהר . סלקו את הדגל:  שלו היתה הראשוניתהפקודה הממשלית

אנחנו , כל זמ� שיש לנו צנחני�.  אלא בזכות הצנחני�,הבית לא בזכות הדגל

מדיניות . שיקומ� וירגיז את האוכלוסיה, הדגל הוא סמרטוט אדו�. נשלוט פה

 .  השתנתה במש  השני�, לדאבו� לב, זו

 

 .  פוסט דייניתשנייהאחת דיינית וה. ברצוני לסיי� בשתי אפיזודות

עריש בא ע� תוצרת הדגי� שלו בכמה ארגזי� על עגלה  דייג ערבי באל �הדיינית 

והנה גילה . ונסע לרפיח כשארגזיו מלאי� בקרח יבש, רתומה לחמור, קטנה

 הוא מבריח פצצות תופת שמא ,במחסו� היה עליו להיבדק. לי"לפניו מחסו� צה

�ו מה� את הקרח רוקנ ו,ו את הארגזי�כמה חיילי� במחסו� הפכ. בי� הדגי

הדבר נודע . אבל חיסלו את מלאי הדגי�, ה� לא מצאו את הפצצה. היבש

 שהיה אחראי על ,בו ביו� הודח הקצי�. בצינורות המודיעי� שהיו למשה

�הסיפור הגיע לידיעתו של .  שני חיילי� נכנסו למחבוש,א� אינני טועה. המחסו

 .  � יראו וייראו למע,כל מי שעסק בממשל הצבאי
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סיפור זה מספר על ". הזמ� הצהוב", הסיפור השני מצוי בספרו של דוד גרוסמ�

זוג :  שחזרה לשטחי� מביקור במדינות ערב ועברה בגשר אלנבי,משפחה ערבית

 והחייל ,ה קרוב לליבהתהילדה החזיקה את בוב. הורי� וילדה קטנה בת ארבע

 מפני שבתו  הבובות ,כניס בובותאסור לה: בגשר הישראלי ראה אותה ואמר

הוא לקח בכוח את הבובה מהילדה . אלה הפקודות, אפשר להטמי� חומר נפ'

� .  וזרק אותה לסל הגדול של כל הדברי� האסורי

היה ש� ג� חייל מילואי� . והחלה צורחתהילדה בת הארבע נכנסה להיסטריה 

שהיתה מסוג , לקח בחזרה את הבובה, הוא ניגש לסל". רגע, רגע: "אמרש

הוא הרי� את הראש . הכל תלוי בחוט גומי כזה. הבובות שכבר לא רואי� כמות�

, יהיהבובה נק. רגל ימי� רגל שמאל, יד ימי� יד שמאל: מהגומי וראה שהכל ריק

, מפקד המשמרת, אז ניגש הסג�. אי� בה שו� פצצת תופת והחזיר אותה לילדה

לקח שוב את הבובה זרק אותה , הלפי הפקודות אסור להכניס לכא� בוב: ואמר

 .  לסל והילדה המשיכה לצרוח

 

 ,שתי הדוגמאות הללו מלמדות על אשר קרה למדיניות ישראל ודר  ביצועה

 .   שפרש דיי� מתפקידולאחר

 

 .תודה
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 קטע קישור

 המכללה לבטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

מצאה אותנו מלחמת יו� הכיפורי� לא ": כותב דיי�, "אבני דר ", בספרו

 כי תפרו' באותו ,ג� א� לא השכלנו לדעת, שאנני� או עיוורי� לנעשה סביבנו

 ."  יו� שפרצה

ד יחידת מודיעי� "שעד השני� האחרונות שימש כמג, פרופסור יואב גלבר

�קח אותנו אל סערת מלחמת יו� הכיפורי� ואל תפקידו של דיי� יי, במילואי

ראש החוג ללימודי אר' ישראל פרופסור גלבר משמש כ. כשר הביטחו�

ישוב היהודי ומדינת יועוסק בכתיבת ההיסטוריה של ה, באוניברסיטת חיפה

בה� חש� פרקי� נבחרי� בתולדות , הוא כתב ספרי� רבי� ועבי כרס. ישראל

תולדות ההתנדבות הארצישראלית לצבא : "אזכיר רק את חלק�. הציונות

" שורשי החבצלת", "� לצבא סדירגרעי", "יהיהבריטי בזמ� מלחמת העול� השנ

ניצני ",  ונדמה לי שהספר הבא כבר רואה ניצני�,על המודיעי� בתקופת הישוב

 ".  החבצלת

 

 .  בבקשה, יואב
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 משה דיי� במלחמת יו� הכיפורי�

 אוניברסיטת חיפה, יואב גלבר' פרופ

 

 �  התחו� האפור שבי� הדרג�במלחמת יו� הכיפורי� נכנס דיי� לשדה מוקשי

הוא היה שר , בכל זאת. ל על"הציפיות מדיי� היו ציפיות מרמטכ. הצבאי למדיני

שבי� המדינאי לאיש , מעניי�, מתקיי� כא� מרחב אפור. על ל"ביטחו� ולא רמטכ

 הפער בי� העוצמה האישית של האיש לבי� העוצמה , בעיקר,ואולי, הצבא

 .  הפוליטית שלו

 

היו� ,  שחרור הנגב והגליללאחר. אתחיל במובאה משלהי מלחמת העצמאות

עוד לא (ל " את צמרת צהגוריו��ב�אס� , כבר יש מי שיאמרו כיבוש הנגב והגליל

מעי� סיכו� , לכנס)  באופ� רשמי,כ"ספ, "סגל הפיקוד הבכירפורו� "היה אז 

אחר הניצחונות של ל ,התחושה היתה של התרוממות רוח. ביניי� של המלחמה

כול� דיברו על לקחי� טקטיי� ועל ).  בסו� נובמברהכנס  היה (1948אוקטובר 

היהיה ק' ג� א� המלחמה : " ואמרצינ� את התלהבות� גוריו��ב�. בעיות הזמ�

עמי ערב ? היש מלחמה שלא היה לפניה שלו�, וא� ייכרת שלו�?  תיגמר עכשיו

היש ביטחו� .  שיש לה� רגש כבוד,יש להניח? הישכחו עלבו� זה, הוכו על ידינו

ניצחנו לא מפני שצבאנו הוא עושה . בואו נכיר באמת?  ירצו להתנק� בנושלא

 "  ?המוכרח ריקבו� זה להתמיד. אלא שהצבא הערבי רקוב, נפלאות

 

� ,אני חושב, שכ�, ברצוני לעבור מכא� ליומה השביעי של מלחמת ששת הימי

דיי� .  שתגיד לו כדברי� האלה,אחר מלחמת ששת הימי� דמותלל "שחסרה לצה

� לא היה אזרח מרוחק גוריו��ב�מפני שבניגוד ל, אולי. לא היה מסוגל לומר אות

 שלא עמדו לו כוחות ,כנראה. אלא צמח מתוכה ועמד בראשה, מהמערכת

 שהיו ,פנימיי� מספיקי� כדי לבוא ולשפו  מי� צונני� על ראש הצבא והציבור

 .  נתוני� אז באופוריה
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 שהסכסו  אחרמ, מת ששת הימי� מלחלאחר, כאמור, אמירה כזו נדרשה

 1967עד . ככל שמדובר במדינות ערב, הישראלי ערבי שינה לגמרי את מהותו

 בגלל האינטרסי� שלה� באר' ישראל או ,נמצאו מדינות ערב בסכסו  הזה

, נפגעו מצרי� , מלחמת ששת הימי�לאחר. יני�סטמתו  סולידריות ע� הפל

המוטיבציה שלה� בסכסו  . וד הלאומיבריבונות ובכב, בטריטוריהירד� וסוריה 

 שהחברה הישראלית לא עמדה על ,ואני מעז לומר, ע� מדינת ישראל עברה שינוי

 ,אבל לא עד הסו�, שהבי� אותו, אולי, דיי� היה היחיד. לא הבינה אותוו, טיבו

, כא� נית� למצוא פער בי� יכולתו לנתח את המצב. ולא עד כדי הוצאת מסקנות

 , בעיקר,אלא, לבי� היכולת לא רק להסיק מסקנות מ� הניתוח, ולהבי� אותו

. דיי� הבי� את מגמת התהלי  ההיסטורי. להביא אות� לידי מימושו לכפות אות�

�הוא .  הוא ציי� זאת, בחודשי� שקדמו למלחמת יו� הכיפורי�,בכל הדיוני

� ה, ה� יכולי� לעשות איתנו שלו�. לערבי� יש שלוש אפשרויות, תראו: "אמר

אנחנו ' :להגיד, ה� יכולי� לרדת מהע' הגבוה. כבר שש שני� לא עושי� את זה

נצמצ� את , נעסוק בענייני� שלנו, לא מסוגלי� להתמודד עכשיו ע� ישראל

ה� ג� לא .  'נקדיש את המשאבי� לדברי� אחרי� ובהמש  נראה הלאה, הצבא

לה שה� נמצאי� בחלופה השלישית שמובי, מכא� המסקנה. עשו את זה

 ".למלחמה

כחצי שנה לפני , כשדנו ברמת הגול�. דיי� הבי� את התהלי  עד ערב המלחמה

, לחשוב על זה, תראו: "אמר דיי�, "לב� כחול"בתקופה של כוננות , המלחמה

� זה שאנחנו יושבי� על הגול� �  כאשר אנחנו יושבי� על הגול�,שלנו יהיה שלו

� מדוע אנחנו יושבי� , מסבירוזה בדיוק, זה מלחמה למאה שני� ע� הסורי

 ".  ברמת הגול�

�, במהל  ההתלבטויות. אני חושב שלא היו לו אשליות לא� הדברי� מוליכי

הדיוני� והערכות המצב היו לו חילוקי דעות ע� המטה הכללי כתוצאה מ� 

הויכוחי� באו לידי ביטוי ג� בתפיסה שונה לגבי מטרות . ההבנה השונה הזאת

,  שמלחמה תפרו' ביוזמת הצד השני,ברור היה. פרו'א� וכאשר ת, המלחמה

  מה צרי. לא רק של הישרדות,  יש למדינת ישראל מטרות,ולמרות זאת
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דיי� ראה כמטרת מלחמה מרכזית את קירוב ? להיות קו הסיו� של המלחמה

�ואולי ,  ג� בפרמטר הזה,שהצבא הציג לפניו, האופציות הוא בח� את. השלו

בקו תעלת סוא' הוא ? הא� זה יקרב אותנו לשלו� או לא: בעיקר בפרמטר הזה

העדפתו האישית היתה לזוז . שמרחיק את השלו�, ראה גור� פרובוקטיבי

 .  ידי והמיתלה'ולשבת על קו המעברי� של הג, לאחור

 

מאי �אפריל, "� לבכחול"שהתקיימו בתקופת , בסיכומ� של דיוני הערכת המצב

, וחי� והניגודי� האלה בינו לבי� המטה הכללי כל הויכלאחר ,סיכ� דיי�, 1973

,  של הקי'שנייהתתכוננו למלחמה במחצית ה, נטלמנס'ג:  "אמר ובדירקטיבה

ואנחנו נצטר  לצאת , ידי מצרי� וסוריה והמלחמה הזאת תהיה יזומה על

 .  לא אכנס לפירוט, "' ד', ג', ב', מהמלחמה הזאת ע� א

 ,שהבטיח לע� ישראל,  היתה, המלחמהרלאח ,אחת הטענות המרכזיות נגד דיי�

. הטילו עלי למצוא היכ� הוא אמר זאת, 1974 �ב. שעשר שני� לא תהיה מלחמה

 את כל הפרוטוקולי� של הופעותיו ,בדקתי בכל העיתונות של התקופה

�"בפו: הפומביות של דיי� ,�לא . בסטנוגרמות וכ  הלאה, בוועדת העורכי

 Time �נפגש עור  ה, 1973 ביולי 30 - ב.לאחרונה הובא לי המקור. מצאתי

הדבר אינו שקול מול . לא היה זה ציטוט.  וכ  התרש�,במזרח התיכו� ע� דיי�

 שאפשר ,ואני חושב, אי� לכ  שו� תימוכי� נוספי�. הדירקטיבה למטה הכללי

 .  להסיר את הטענה הזאת מעל הפרק

 

הלא נוחה של אלו�  היה דיי� רגיש יותר מהמטה הכללי לתחושה ,ערב המלחמה

איני חושב . שהל  ונבנה כהכנה למלחמה, פיקוד צפו� מול מער  החירו� הסורי

, יהינבעה מתו  רא, ה� של אלו� פיקוד הצפו� וה� של דיי�, שהרגישות הזאת

.  שאי� עליו יכולת תגובה מיידית, אלא מחשש למחט�, שהדבר מוביל למלחמה

 היה המצב ש� טוב , לכ�.ת הגול�הביא הדבר לתגבור הכוחות ברמ, בדיעבד

 .  ע� פתיחת המלחמה ,יותר
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הנוגעת לקו המבדיל בי� אחריות הדרג המדיני לזו של הדרג , הנקודה המרכזית

היה הויכוח על גיוס המילואי� ,  המלחמהלאחרשאליו נתפסו ,  והביטוי,הצבאי

� היא עלתה ביו, אלא ששאלת גיוס המילואי� לא עלתה בשבת. בשבת בבוקר

, לא דיי�. אלא דווקא ביוזמת הדרג המדיני, היא לא עלתה ביוזמת הצבא. שייש

לאחר שמנה בפניה , ל"ששאלה את הרמטכ, אלא ראש הממשלה גולדה מאיר

את זה : "ל ענה לה"הרמטכ? "מילואי�הומה ע� גיוס : "את כל צעדי הכוננות

 ".  אנחנו שומרי� לאינדיקציות נוספות

 

אי� לדרג המדיני מטה כללי , מו בכמה מעצמות אחרותשלא כ, במדינת ישראל

 הזרמת הנתוני� וההערכות הוא תהלי  כל, כלומר. ל" המטה הכללי של צהזולת

שהיא לא כל כ  , והסיטואציה ההיפותטית, מונופול של המטה הכללי

, המודיעי� מגלה תזוזת כוחות לחזית. 1973 �דומה למה שהיה ב, היפותטית

הדרג המבצעי מתריע בפני הפיקוד . שתנות ביחסי העוצמהיהיערכות אחרת וה

יש לתגבר  כדי לשמור על יחסי כוחות". שתנוייחסי הכוחות ה:  "הצבאי באמרו

�הצבא לא . ומקורות הכוחות הסדירי� לתגבורת אוזלי�, התהלי  נמש . אות

לש� כ  היה צרי  לבקש אישור מהדרג . יכול היה לגייס מילואי� בעצמו

, מנגד. ואז לא היתה בעיה, אנו מאשרי� � הדרג המדיני יכול היה לומר. המדיני

אנחנו כדרג מדיני , תחו� השיקולי� שלכ� הוא צבאי � יכול הדרג המדיני לומר

 כיצדשוקלי� ג� ) מיד יתברר מדוע, ואני בכוונה אומר דרג מדיני ולא מי בתוכו(

.  הבחירות הקרובותועל, על היחסי� ע� ארצות הברית, ישפיע הדבר על המשק

העברת האחריות מהדרג של זהו הלי  . לכ� איננו מאשרי�. זהו שיקול לגיטימי

 .הצבאי לדרג המדיני

 

לא רק שהצבא לא ביקש גיוס , יממה לפני שפרצה המלחמה, במקרה שלפנינו

�לדרג המדיני . אי� זה נחו'כי , השיב הדרג המדיני ו שלאלא שלשאלת, מילואי

 להערכה המקצועית של Overrulling שיעשה ,ר לנתוני�חסר היה מקור אח
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 �הנקודה החשובה לגבי גיוס המילואי� , א� כ ,  מצויהכא�. ראש המטה הכללי

.  ל שבת הוא ויכוח בפרמטרי� אחרי� לגמרישהויכוח . בי� הדרג הצבאי והמדיני

 ,באשר למתקפה.  הסכי� דיי� מלכתחילה,למגננה?  לש� מה הגיוס,הויכוח היה

 .   לא נתקו� ראשוני�,ממילא, בואו נחכה שהמלחמה תתחיל: הוא אמר

 

אפשר להתווכח . על כ� המאזניי� עמדו שאלות כבדות לא פחות, לעומת זאת

מה יהיה מעמדה המדיני של ", כמו,  אי אפשר לפסול אות� על הס�, אבל,�עלייה

  כיצד? כלליידי גיוס  ולו על,  שפתחה במלחמהיראה בה כמיא� העול� , ישראל

" ?ישפיע הדבר על האמריקאי� או על הסיכוי לקבל מה� נשק במהל  המלחמה

 .   ועוד שאלות רבות אחרות

 

 �ולא רק , בתו  הדרג המדיני, במידה רבה,  הבעיה היתה,י�כיפורהבמלחמת יו

 ,לפני חוק הבחירה הישירה, במשטר מדינת ישראל היש�. בינו לבי� הדרג הצבאי

, בשעת חירו� נוצרו. של ראש ממשלה ושר ביטחו�נפרדות יות התקיימו פונקצ

איני יכול להביא לכ  הוכחה . בעיות ומשברי�, תקלות, כתוצאה מכ 

ודיי� הכיר אות� , היו תקלות, כשהתרחשו הדברי�, אבל אמפירית, תיאורטית

�שרת , ולבו� שר ביטחו�, בי� א� כאשר שרת היה ראש ממשלה: משני הצדדי

אשכול ראש ממשלה ודיי� שר ביטחו� ,  שר ביטחו�גוריו��ב�וראש ממשלה 

 . מהודוכ

 

כאשר גולדה היתה ראש הממשלה , ערב מלחמת יו� הכיפורי�, בפרשה הזאת

 כאשר רבי� היה ראש ממשלה ופרס שר ביטחו� ,ומאוחר יותר, ודיי� שר הביטחו�

  �וכאשר בגי� היה ראש ממשלה ואריק היה שר ביטחו� , במבצע אנטבה

ללא  המבנה המסורבל הזה השאיר את הצבא ,כשהדברי� הגיעו לידי משבר

היו ראש . ואת הדרג המדיני בלי כתובת ברורה לאחריות, מקור סמכות ברור

היודע לתמר� בי� , ל מתוחכ�"ממשלה ושר ביטחו� ומליאת הממשלה ורמטכ

� .  דדו עשה זאת לפני המלחמה. שלושת

 



 י בי� אסטרטג למדינא�משה דיי� 

 

 

68 

  , את עוצמת הכישלו� בחזית הדרו�, אולי, אשו�דיי� הבי� ר: הנקודה האחרונה

להתארג� , להשהות,  יש לעצור, שבמצב כזה, והסיק מכ ,באוקטובר 7�6 �ב

שהתחיל , הוא התנגד ללח' של הצבא לרו' למתקפה. ולהיער  להמש  המלחמה

הוראת נסיגה לקו , דרו� נסיגההכפה על אלו� פיקוד ,  באוקטובר7 �כבר ב

�הויכוח הזה הובא .  נכנס לויכוח ע� דדו,זר למטה הכלליוכאשר ח, המעברי

אבל שלחה את ,  גלוי לדיי�Overrullingשלא רצתה לעשות , להכרעת הממשלה

�התוצאה היתה ההתקפה . דדו לבקר בחזית הדרו� ולקבל את ההחלטה במקו

 .   באוקטובר8 �האומללה של ה

 

 ו הזכיר את ביקורי, לותמפקד המכל. נקודת הסיו� של דיי� במלחמה,  אולי,זו

 והוא חש , כי הממשלה איבדה את אמונה בו,הוא היה בחזית.  בחזית דיי�של

 .  אביב  העדי� את החזית על תל,ולכ�,  דבר לחפש ש�,כמעט, לא היה לו. בזאת
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  קטע קישור(מושב שני 

  המכללה לבטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

 , עיצב הצוות,של אמצע שנות החמישי�את מדיניות הביטחו� הישראלית 

, היו אלה שר הביטחו�. זמ� קצר אחר כ , שהוביל את ההכנות למלחמת סיני

ל משרד "ל משה דיי� ומנכ"הרמטכ, גוריו��ב�ואחר כ  ג� ראש הממשלה דוד 

את משה דיי� כשר , שמעו� פרס,  החלי� השר,לימי�. מר שמעו� פרס, הביטחו�

אני מתכבד להזמי� . 1974 במר' ,שלת גולדה מאירע� התפטרות ממ, הביטחו�

כדי לשאת דברי� על היחסי� , מר שמעו� פרס, את השר לשיתו� פעולה אזורי

 .  לבי� משה דיי�גוריו��ב�  דודהמיוחדי� שבי�
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 גוריו�(ב�דוד להיחסי� בי� משה דיי� 

 השר לשיתו� פעולה אזורי, שמעו� פרס

 

האנשי� קובעי� לא פחות , בסופו של דבר, מניסיונישאני רוצה לומר , ראשית

 שלאופיו של האד� יש ,רואי�, כשבוחני� היטב את ההיסטוריה. מהרעיונות

 לא פחות מכל האידיאולוגיות ,על מה שקורה, לפעמי� מכרעת, השפעה ניכרת

� שלאישיות חשובה יש השפעה , אי� ספק, על כ�.והרעיונות והדברי� האחרי

 היה המדינאי הגדול גוריו��ב�, שלפי הכרתי, מר מראשברצוני לו. עמוקה מאוד

 ,ומשה דיי� היה האיש המרתק ביותר, ביותר של הע� היהודי בעת החדשה

על מה אני . המפגש ביניה� היה מרתק בפני עצמו. שהכרתי בישראל המתחדשת

ל משרד "בתפקידיי כמנכ,  שני�18 � כגוריו��ב�עבדתי ע� ? מסתמ  בדבריי

 בחיי� , ואחר כ ,כסג� שר הביטחו�, ענייני ביטחו�לנו כסג, הביטחו�

�כאשר שנינו נבחרנו , באופ� אישי, 1946 �את משה דיי� הכרתי ב. המפלגתיי

היה זה המפגש הפוליטי הראשו� . לנציגי מפלגת העבודה לקונגרס הציוני בבזל

 .  היינו יחד ועבדנו יחד, במש  עשרות בשני�,ואחר כ , בינינו

 

 שלא היתה זו ,אני רוצה להוסי� ולומר,  ועל דיי�גוריו��ב�רתי על לאחר שדיב

בי� השניי� היו . לרכל או ללכת לסינמה או  שסגנונה היה לשחק גול�,רעות

 אני יכול אפילו . הערי  את משה דיי�גוריו��ב�. הכרה והוקרה עמוקות מאוד

ש במילה  אני אשתמ… שמשה מאוד מאוד,וכמו כ�,  שאהב אותו כב� אד�,לומר

�היו עליות : אני חושב שהיה יחס כ� בי� שני הצדדי�. גוריו��ב� את הערי

 כלפי משה ולא משה גוריו��ב�לא , א� אחד מה� לא היה חסיד שוטה, וירידות

 עמדו הערכה ויחס עמוק מאוד בי� , ביסודו של דבר,אבל, גוריו��ב�כלפי 

�יניה� היה מפגש של המפגש ב. שכמעט לא נפגעו לאור  הדר  כולה, השניי

. של איכות ושל הבנה עמוקה מאד של צרכי המדינה בדגשי� שוני�, אופי

, המפגש האמיתי בי� השניי� היה המפגש הפרובלמטי ביותר בחיי מדינה

 .  המתקיי� בשטח הלא מוגדר שבי� ביטחו� לבי� מדיניות
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 ,אבל, אנחנו יודעי� מהו משרד הביטחו�, אנחנו יודעי� מהו משרד החו'

בהשתתפות הדרג המדיני והדרג , ההכרעות האמיתיות ה� בי� זה לבי� זה

 אי אפשר להתחמק , שלפעמי�,כאשר שני הדרגי� הללו מביני�. הצבאי

 .   ג� אסור להתחמק מעשיית שלו�,אבל, ממלחמה

א� אי , ואחר מלחמה, א� אפשר, החיפוש אחר שלו�, יה המתמדת הזויהעש

חוש ,  בו אינטואיציה רבהי�שדרוש,  קשה מאודהוא חיפוש, כדי לנצח, אפשר

שעושות את האד� לאישיות , ותכונות רבות אחרות, אופי, ידע רב, פרופורציה

הלו את הענייני� בתקופה י� נפגשו ונשנייה ,בתחו� זה. ראשונההמדרגה � המ

 .  מכרעת בחייה של מדינת ישראל

 

שבי� ביטחו� , י מוגדרבתחו� הבלת, הוא המעשי� האלה,  שיש לציי�דבר נוס�

�א� אני , אני יכול לומר.  היסטוריתראייה אקטואלית ובראייהב, לבי� שלו

�� שנייה, � ידעו היסטוריהשנייה, � אהבו היסטוריהשנייהש, משווה בי� השניי

 ,עניי�מ, אגב. � נהגו לערו  השוואותשנייהו, אהבו את הע�, אהבו את האר'

. ית את התקופה הראשונה של הע� היהודי� העריכו בהיסטוריה היהודשנייהש

את מה שקרה לע� ישראל לאחר , בלשו� רפה,  לא כל כ  אהב להזכירגוריו��ב�

את התהוותו ,  "את התנ, הוא מאוד אהב את הימי� הראשוני�. שגלה מארצו

 ,כיי�"ג� משה אהב יותר את הע� היהודי בסנדלי� תנ. של הע� היהודי עצמו

 כפי , "משה כתב ג� ספר על התנ.  ובבגדי� מגונדרי�מאשר בנעלי� מצוחצחות

היה הבדל . כיות" חיפש הרבה מאוד תופעות תנ,וג� אצלנו, שתפס אותו בעצמו

� ,לזכור, בכל מעשה שעשה,  מאוד הקפידגוריו��ב�. מהבחינה הזאת, בי� השניי

� בשדה ,נאמר, יהיפע� בשעת עש. שכל מלחמה וכל מעשה נשפטי� פעמיי

 הוא ,ג� כאשר נקט בהכרעה. בספרי ההיסטוריה, � בזיכרו� הע�ופע, הקרב

אי  יוסי� הדבר הזה תווי אופי , אי  הדבר ייטבע בליבו של הע�, חשב תמיד

 היו טענות כלפי הע� היהודי בתקופה הראשונה גוריו��ב� ל.לע� היהודי עצמו

אי�  שהע� היהודי הקי� נבי,הוא חשב. התקופה שאותה כל כ  אהב, להתהוותו

�, אנחנו הע� היחיד בעול�, אגב. מצביאי�, מלכי�, גדולי�, בלתי רגילי
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�, לשופטי�, לכוהני�, למלכי�, שבהיסטוריה שלו יש מקו� לא רק למצביאי

�שבו נותני� לנביאי� , שאני מכיר, אי� ספר היסטוריה אחר. אלא ג� לנביאי

� ,פקיד עולה על הת,לעיתי�ש, בעשיית ההיסטוריה, כמעט שווה, מקו

 .  שמעניקי� למל  או למצביא

 הצטיי� במפקדי� והצטיי� ,שא� הע� היהודי הצטיי� בנביאי�,  חששגוריו��ב�

� שהחורב� שפקד ,הוא חשב.  מדינאי�, באופ� כרוני, הוא היה חסר,במלכי

� שלע� ,הוא חשב. נבע מחוסר יכולת מדינית של הע� היהודי, אותנו פעמיי

אי� , אי� חוש של פרופורציה.   אי� לו כושר מדיניא, היהודי יש כושר נבואי

�ב�ג� כש.  מתי עלול להתרחש אסו� או מתי נולד סיכוי,יכולת הבחנה מוקדמת

  אל "הוא פנה מהתנ,  שוב פרצה מלחמה,ואחר כ ,  הרגיש שקמה מדינהגוריו�

 שש� יש תיאור נכו� יותר של המדינאי ,הוא חשב. הפילוסופיה היוונית

מה שכל כ  חסר בספרי ', הממלכתיות' ומה שאחר כ  נקרא בשפתנו ,והמדיניות

. שא� להיות מדינאי, בתת הכרתו, בליבו, גוריו��ב�אי� לי שו� ספק ש.  "התנ

.  תמיד ע� חוש פרופורציה מאוד מפוכח, א, יה ריאליתיראו,  העזהבעל, כלומר

זו חריגה  שלהעז ,מי שחושב. כולל ג� דברי� נועזי�, אגב, חוש פרופורציה

לפעמי� צריכי� לקבל הכרעות מאוד . אינו בעל חוש פרופורציה, מפרופורציה

 נטה יותר לצד של ,אני חושב, משה.  כדי לשמור על חוש הפרופורציה,נועזות

�שבמדיניות צרי  להבחי� , ותמיד היה אומר, הוא היה איש מאוד ארצי. המלכי

להתעקש על .  יתני� להזזה לבי� דברי� שאינ� נ,בי� דברי� שניתני� להזזה

: אני יכול לומר זאת באופ� ציורי. זהו ביזבוז זמ�, דברי� שאינ� ניתני� להזזה

קח .  אל תנסה לרכב על הפירמידה, ואתה רואה סוס,א� אתה רואה פירמידה

הוא תמיד חיפש בצד .  נראה מה יקרה ע� הפירמידה, אחר כ .דהראת הסוס ות

, היכ� אפשר לפרו'.  אלא את השביל הארצי,לא את ההד ההיסטורי, המדיני

� ידעושנייה.  לעשות זאתלהתקד� וכיצד נית�היכ� אפשר  , �שאי� דברי

� .  פשוטי� ואי� דברי� מושלמי
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אני לא : " הוא היה אומר, שהוא צרי  להיות סמל ומופת בצבא,כשאמרו למשה

�ב�ג� . השניי�הוא הבחי� בי� ". מופת לא, אחראי כ�. אד� אני ב�, סמל ומופת

 הבחי� גוריו��ב� ש,שמתי לב". אני"מאוד נזהר מלהשתמש במילה , מצידו, גוריו�

כשמנצחי� זה .  זו אבחנה מאוד מעניינת". אנחנו"מתי לומר , "אני"מתי לומר 

כשצרי  לקבל , "אנחנו"כשיש במה להתגאות זה ".  אני"כשנסוגי� זה , "אנחנו"

, אותו היגיו� של איש מדיני, כמוב�, א בזהנמצ". אני"הכרעות לא נעימות זה 

,  ג� אחריות אישית,ויחד ע� זה,  שלאורו ילכו, לגבש חזו� של ע�ביקשאשר 

� . שלא היה מוכ� להעמיס על אחרי

 

בפע�  ,ראיתי את זה בחריפות. � בכמה מבחני� מאוד קשי�שנייהראיתי את 

, אגב, אני עצמי. כמה מילי�ב ספרועל כ  אני רוצה ל, במבצע קדש, הראשונה

ונסעתי ,  הייתי ב� חמש עשרה.י� איש צעיר מאודי בהיותי עדגוריו��ב�פגשתי את 

 גוריו��ב�. היה זה יו� חור�, אז נסעו כשעתיי�. אביב לחיפה  מתלטרמפאיתו ב

. כמוב�, ומאוד התרגשתי, "שמ� ב�"מכפר הנוער , הייתי ילד. היה אגדה בעיניי

להשמיע , לשמוע את דעותיו, גוריו��ב�יי� לנסוע ע� יהיו לי שעת, נהיה, חשבתי

לבש את ,  למכוניתגוריו��ב� נכנס , במקו� זה,אבל, כמה שליואת דברי הח

 פנה , פתאו�,אז. עד שהגענו לזכרו� יעקב, הפנה את גבו אלי ושכח אותי, מעילו

אי  טרוצקי נכנס ". טרוצקי לא היה מדינאי", הוא אמר, "אתה יודע: "אלי

 לפתח שיחה ע� אלא שמאוד רציתי.  יודעאינני עד היו� ,ו ליד זכרו� יעקבלאוט

מה זה לא : "והוא אמר" ?למה הוא לא היה מדינאי: "ושאלתי, גוריו��ב�

�: מדינאי או מנהיג צרי  להחליט. זו המצאה יהודית? מלחמה ולא שלו

 :הוא אמרועוד ". ולשל� את המחיר, וליטול את הסיכו� או שלו�, מלחמה

 מפני שידע ,מנהיג רוסיהלהיה , שהיה נחות אינטלקטואלית מטרוצקי, לני�"

החלטה . וקיבל את ההחלטה הקשה על נסיגה מול הגרמני�, לקבל החלטות

, אבל הוא קיבל אותה באופ� מאוד חד משמעי, מאוד קשה, מאוד לא פופולרית

 ".   את מנהיגותו, בעצ�,וזה קבע
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 היה קשה מאוד ,�שנייה ב.ג� בנסיגה, מה ג� במלחגוריו��ב�ראיתי את 

 וג� משה רצו לפרו' את גוריו��ב�ג� .  מבצע קדשעניי�אני חוזר ל.  להחליט

 לא השיג רוב גוריו��ב�,  אבל.1955שהוטל עלינו בנובמבר , המצור הימי

למשה היה קצת .  נדחהעניי�וה, לפתוח את המיצרי�, בממשלה לפריצה הזו

 גוריו��ב�אצל . לא כל כ  הצטער על כ  שלא היה רוב גוריו��ב�שאולי , חשד

 היה גוריו��ב�סוד מנהיגותו של . ההכרעה לפרו' את המיצרי� היא מעניינת

, ג� א� זה קשה, סוג מזהיהוא לא י, הוא אמר משהו. שמילה היתה מילה, בכ 

� ,ולא דמוקרטי,  שבמשטר דמוקרטי,הוא הבי�. וג� א� זה כרו  במבחני� קשי

 . ולא באמצעות כלי ירי, � באמצעות מילי�מושלי

זוהי עילה , "בלי קזוס"בבחינת שא� יחסמו לנו את המיצרי� זה ,  אמרגוריו��ב�

 כי יצטר  לפרו' אות� , הוא ידע,משעה שנאצר חס� את המיצרי�.  למלחמה

 .  בכוח

, וג� את הפרקטיקה, את התיאוריה. ראה את הבעיות האחרות, אני חושב, משה

אריק שרו� היה .  הכניס משה דיי�,ל באותה תקופה"ולות התגמול של צהאת פע

�.  שאפשר לבצע זאת באופ� יוצא מ� הכלל,שהוכיח, אחד המפקדי� הצעירי

, שא� עושי� פעולה נגד תחנת משטרה בירד� או בעזה או בסיני, הכוונה היתה

ת אלא ג� לאל' את המדינה שאחראי, צרי  לא רק להרוס את תחנת המשטרה

�.  כדי להפסיק את פעולות הטרור,על תחנת המשטרה הזו לנקוט באמצעי

, אבל כמוב�, כפי שהתפתח באותה תקופה, בפדאיו�, הרעיו� היה לטפל בטרור

שא� לא תיעשה פעולה גדולה ,  שאנחנו מגיעי� למקו�,משה חש. אליה וקו' בה

יגו את שי, ההמוגבלות האל,  א� הפעולות הספורדיות,ספק,  נועזת יותר,יותר

שמפקדת הפדאיו� היתה , צרי  לזכור, באותה תקופה ג�. המטרות הדרושות

ידיעה ב,  בירד�,ימתי במידה מסו,וג�, בידיעה מלאה של המצרי�, ברצועת עזה

�שמאוד הרעה את מצבה , כית'סקה הציה הענרקמ, בנוס�. מלאה של הירדני

בפע� , ביאה למצרי�שה, כית'מול העסקה הצ. של ישראל מבחינת מאז� הנשק

  . סקה יהודיתיעשינו ע, תותחי�, טנקי� כבדי�, הראשונה במזרח התיכו�
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כל אחד מה� , בפעולה לפריצת המיצרי�,  הכשלו� בממשלה בנובמברלאחר

 יתיברא בעיקר   , זאת  עשה גוריו��ב�: חיפש הזדמנות אחרת לחזור לביצוע הזה

 שהתחיל להגיע , והנשק הסובייטיית הפדאיו�יומשה ברא,  מיצרי טירא�עניי�

� .  כית'סקה הצי במסגרת הע,למצרי

 

לזל ילא ז, "� שמו�"או"על א� שאמר , גוריו��ב� : דבר נוס�ומראני חייב ל

אלא א� כ� כלו כל , להיכנס לעימות ע� המעצמותמ  מאודססיהוא ה. במעצמות

� אחת  מעצמה, לפחות,סבר שתהיה, בהתנגשות ע� מעצמה, וג� אז, הקיצי

מבצע , יחד ע� האנגלי�, שה� עומדי� לערו , כשהצרפתי� סיפרו לנו. לימיננו

� שה� עומדי� לערו  ,הוא סיפר לי. נקראתי לשר ההגנה של צרפת, נגד המצרי

ל "א� צה, ל"קח לצהישי, אני מערי , שאל אותי כמה זמ�ו, בשקט, בצעימ

 סמוכה לתארי  הזה  בתקופה.לחצות את סיני ולהגיע לסוא', בצעייחליט על מ

. במקרה שירצו להגיע לסוא', ההערכה היתה שבועיי� ימי�. ל"היה תרגיל בצה

בניסיו� לפתוח את ,  לאנגלי�י� שניפי� שנהיה שות,והציעו, הצרפתי� פנו אלינו

שאפשר יהיה להחלי� , היו אפילו מחשבות. התעלה ולהכריע את הצבא המצרי

 מחשבה אודות המועמד שיוכל להחלי� לצרפתי� ולאנגלי� היתה ג�. את נאצר

    .את נאצר

 . שלא ידענו כיצד יכריע, לומרואני חייב,   בהכרעות האלהגוריו��ב�ליווינו את 

, שהצרפתי� אמרו לי,  שלחתי מברק ובו כתבתי,פע� אחת. לא היה לנו מושג

�מאשר התארי  ,  שהתארי  האנגלי יותר מתאי� לישראל,שה� חושבי

 ,להפתעת משה,  להפתעתנו,גוריו��ב�ו, גוריו��ב�י את זה להברקת. הצרפתי

 לא אכנס עכשיו ". שג� התארי  הצרפתי מתאי�,תגיד לה� ":השיב, להפתעתי

שנצא יחד , נוצרה אפשרות.  עצמועניי� ל רק לגשתברצוני .זהלקד� שלכל מה 

�ונכה את המצרי� , ראשונה בהיסטוריההפע� ב, ע� הצרפתי� וע� האנגלי

ג� ע� , יפתחשיהיה מוב� מאליו ש, ג� בנושא המעבר החופשי, ל יר שוק ע

. היו כא� בעיות.  במיגור בתחו� הפדאיו�, כמוב�,וג�, יתרונות בתחו� הנשק

הוא סמ  על . ע� האנגלי� והצרפתי�, אני חושב, משה לא כל כ  התלהב ללכת
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א� ו, פי�ללא שות, סגור, בצע שלנויזה יהיה מש , הוא אהב את הרעיו�.ל"צה

 של ההפתעה ובמהלכי� ההוא האמי� מאוד ביכולת. אחד לא יוכל להטיל וטו

� ,לעומת זאת, גוריו��ב�.  לבדואתל יוכל לעשות ז" ושצה,מראש הבלתי צפויי

. שמא תהיה התקפה אווירית על ערי ישראל, בעיקר חשש. היה מוטרד מאוד

 ,הוא חשב. יתהוא לא כל כ  פחד מהתוצאה הצבאית כמו מהתוצאה האזרח

�. שהפצצת אזרחי� על ידי מטוסי� מצריי� עלולה לפגוע קשות במורל של הע

� פחד זרותהוא לא רצה ל, גוריו��ב�היה מרכזי בעיני , כמוב�, עלייה העניי� ג

ולא רק מצד ,  מצד הע� היהודי עצמו, בעיקר,בתו  ישראל או פחד לגבי ישראל

� .  הגויי

 מטוס שדה גול קיבל  זההיה. נו לצרפתהצרפתי� שלחו מטוס לקחת אות

כל אחד התחפש על פי ,  לפני שנסענו לשדה התעופה.אני חושב, כמתנה מרוזוולט

כדי שלא , גוריו��ב�. יה מהעי� וש� משקפי שמשימשה הוריד את הרט.  דרכו

ואני נדחפתי בי� ,  לגמרית נראה אחרואה. יכירו אותו ש� כובע על הראש

�, כשהגענו לשדה התעופה. שיזהו אותילא היתה לי בעיה  ,בלאו הכי.  השניי

הא� ה� ? הא� ה� יודעי� שלא התחייבנו לשו� דבר: " ברוגזגוריו��ב� פנה אלי

 זו היענות ?ידי ראש ממשלת צרפת מפני שהוזמנתי על, יודעי� שאני טס לצרפת

כסנו י אגוריו��ב�את . כשבאנו לצרפת התחלקנו". להזמנה ללא שו� התחייבות

 . מלו�לנו אנחנו הלכנו לחפש .  ליד פאריזילהובו

, אבל. לא היה לנו מושג. גוריו��ב�  יכריעכיצד, לא משה ולא אני,  אזלא ידענו

 :   התבררו לנו כמה דברי�,במהל  השיחות

 . הוא לא מוכ� לשרת מדינות אחרות. 'חרב להשכיר' לא יהיה גוריו��ב� �חד אה

הוא לא חשב .  המלחמהעניי�אחז בשקרי� ב לא מוכ� להיגוריו��ב� �השני 

 אחד הרגעי� הקשי� ביותר במשא ומת� היה ,אבל, שצרי  לספר הכל

,  הפצצההיהנושא ההצגה . שישראל תפצי' את באר שבע, כשהצרפתי� הציעו

הוא . כדי שתהיה לנו עילה להשיב מלחמה למצרי�, של באר שבע, לכאורה

�לא לעמי , אבל אינני מוכ� לשקר, הכלאני מוכ� לעשות  ":אמרו ,התפר' בזע

�לא , לא להיות חרב להשכיר, לא ללכת" הזה של עניי�ה". ולא לאחרי
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.  עמדו ספרי ההיסטוריהגוריו��ב� שלנגד ,כ  נבע במידה רבה מאוד מ,"לשקר

� והוא לא רצה שישראל תתפרס� , בסופו של דבר,הוא הניח שהכל יתפרס

היתה .  שיש לו ג� יכולת לנהל משא ומת�,בהוא חש, מלבד זאת. בצורה מעוותת

. א� על פי שהיו חילוקי דעות בי� הצרפתי� לאנגלי�,  יכולת מיקוחלנו

 ה� לא . לא היינו נטל, בשביל�.הצרפתי� היו מוכני� לשת� אותנו באופ� מלא

בי� אנגליה לבינינו התקיימו , לעומת זאת. היו צריכי� להתחזות כידידי ישראל

, הבוגדת אלביו�, "אלביו�" קרא לאנגליה גוריו��ב�. מוקי� מאודיחסי חשדנות ע

ונראה כל הזמ� , אני יודע בדיוק מדוע חשב ככה, והיה לו יסוד להניח, המשקרת

הוא היה צרי  לתת תשובה ישראלית צבאית .  בא משה דיי�,אז. מהוסס

. רה בצורה מזהיאתמשה עשה ז, הלכה למעשה .גוריו��ב�לדילמות המדיניות של 

ראה כדי שלא יי? מדוע במיתלה. מבצע קדש התחיל במיתלה, שכולנו יודעי�פי כ

 אנחנו פורצי� לעבר תעלת סוא' ומשרתי� את האנגלי� ואת הצרפתי� כאילו

עבור אנחנו לא מנהלי� כא� משא ומת� על מלחמה , כלומר. בשחרור התעלה

, � הסו� הוא החליט או הציע להתחיל את המלחמה מ,על כ�. מישהו אחר

 שלושה , כמוב�,היו. והסו� אמור היה להיות המיתלה, ולהחליט איפה הסו�

� לכיוו� ,ח' שני. כדי לפתוח את המעברי�' חשיי א  שאר�לכיוו� ,ח' אחד. חיצי

 היה ,עניי�הלב של ה, אבל הח' המרכזי, כדי לחסל את מרכזי הפדאיו�, עזה

 ,ג� כא�. � את האחרי� אנחנו לא משרתי.איתות ברורהיה וכא� , המיתלה

�שלוש , כלומר. ההוראות שניתנו היו להשמיד נשק יותר מאשר להרוג חיילי

, גוריו��ב�וה� שאפשרו ל, לשפה מבצעית, המטרות תורגמו לשפה טריטוריאלית

, לפני שנפלה ההכרעה, ביו� האחרו�. ג� לקבל את ההחלטות, בסופו של דבר

הבלתי , � בתחו� הצר הזהשנייהו נפגש, ואיני נכנס לכל שלבי המשא ומת�

של קבלת החלטות פוליטיות וקריאת מהלכי� , מוגדר של מדיניות ואסטרטגיה

�אי  ? אי  אחד הבי� את השני? אי  ה� השלימו? אי  ה� נפגשו. צבאיי

�ב�רק ביו� האחרו� קרא לנו ? איפשרו זה לזה להגיע לכלל השלמה בנושא הזה

הוא .  עשרי� שאלותבוהיו . א הוציא שאלו�וכשבאנו הו, וילה שלוו לגוריו�

 את שלושת החיצי� גוריו��ב� משה חיפש מפה להסביר ל.ביקש ממשה תשובות
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והח' לעזה והח' ' שיח�א שאר�ל הח' :האלה ואת התפקיד של כל אחד

, פתחתי אותה, הוצאתי את קופסת הסיגריות שלי. לא היתה לנו מפה. למיתלה

כא� . ה נכתבה על קופסת סיגריות מהצד השניוהמפה הראשונה של המבצע הז

כל ביחס למשה היה דייק� וקפד� : �שנייה המשותפת ל,אני מגיע לתכונה נוספת

 שכל כ  חרד להיתפס במספר ,לא פגשתי באד� אני.  בכל עובדה, שאמר מילה

זה הדהי� אותי .  יותר ממשה דיי�,בביטוי לא נכו�, במילה לא נכונה, לא נכו�

� ג� הל  ,עבר עליו כמה פעמי� ואחר כ ,  שכתב מאמריתיאר. בכל פע

הוא החשיב את הלשו� .  לא בסדראו משהו,  שמא הפסיק לא בסדר,למערכת

הוא הדי� ג� . ככלי הקומוניקציה הנכו� ביותר ג� ע� חייליו וג� ע� בני עמו

, שלא להטעות, בהתחייבויות, בעובדות, שהקפיד באמירות, גוריו��ב�לגבי דוד 

�שנייה חלק גדול מהמדיניות של  היהזה. א להיות מוטעהשל  . 

 

.  בי� מה שנית� להזיז לבי� דברי� שאי אפשר להזיז�נהג להבחי�משה , כאמור

 תהכל מדיניות הגשרי� הפתוחי� של משה דיי� הי:  השטחי�עניי�ב, למשל

 שמשה היה מוכ� ללכת לויתורי� , אני חושב.בהקשר הזה של מה אפשר להזיז

, אבל. אז אני יודע, כשאני אומר שאני מערי . ולי� מאוד ג� ביהודה ושומרו�גד

איש , כמוב�.  בליבו היה ספק עמוק א� הערבי� יסכימו לפשרה טריטוריאלית

א� על פי שבפגישה הראשונה שהיתה , ל שטחי� אחרי�שלא דיבר על ויתור 

 ירושלי� לא ,שעל פיו, ה� העבירו מסמ  כתוב, להללמשה דיי� ע� המל  עבדא

, שבו ג� דובר על חלוקת ירושלי�,  מסמ  כתובהיה זה.  בידינו, בלאו הכי,היתה

 שחלוקה נוספת לזו , משה לא האמי�,אבל. ואפילו על חלוקת אר' ישראל

 שמשה הפיק את ,אני חושב, לעומת זאת. תתקבל על דעת הערבי�, שהיתה

 ,כמוב�. דייויד פ הסכ� קמעניי�הלקח המירבי ממלחמת יו� הכיפורי� ב

 למנח� בגי� עליו , בראש ובראשונה,גיעההקרדיט הראשי על קמפ דייויד 

�, אינני מאמי�, יחד ע� זאת. הוא שעמד בראש הממשלה,  הוא שהכריע.השלו

 ג� בהסכ� קמפ  כ, כמו במבצע קדש. שללא משה דיי� היה הדבר מתבצע

 .  דייויד
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, בהתחלה, שהציעוכהיתה ש, ג� בימי גולדה, הבעיה המרכזית ע� סאדאת

,  סיניעלשא� נגיע להסכ� , הוא עמד על כ , שניסוג כמה קילומטרי� מהתעלה

, כלומר. כעבור שישה חודשי� נצטר  להתחיל לדו� על נסיגה מיהודה ושומרו�

שבעטיה  ,זו היתה הסיבה העיקרית. יניתסט פתרונה של הבעיה הפלעניי�על 

,  כלומר. לנתק היההרעיו�, אבל. חיובית הולא נתנה תשוב,  גולדההתעקשה

 . את מרכז הכובד בי� הנסיגה מסיני לבי� הנסיגה מיהודה ושומרו�כ לראות ב

 .  של משה דיי�תו שג� זו היתה תרומ,אני חושב

, את החוכמהלא רק אני רואה , אחורלכשאני מסתכל ש,  לומרחייבאני 

יש .  תעוזה�השקיעו � שנייה ש,אלא ג� דבר אחר,  אומ' הלבאתו, התושיה

 יא העזה ה. מפגש פני� אל פני�ואאומ' לב ה. הבדל בי� אומ' לב לבי� העזה

בלתי , יורה לעבר יעדי� רחוקי�. אתה כמעט יורה בחשיכה. מפגש ע� הלא ידוע

�,  אהב העזה לא פחות משהערי' אומ' לבגוריו��ב�. נראי� ובלתי מושגי

 . זה וג� זהאת � היה ג� שנייהול

 

שהמפגש , מרתקי� מאוד,  שני אנשי� ייחודיי� מאוד אלההיו, ומו של דברלסיכ

 ��כאלה נזכרכש, אני חושב. רבה למדינת ישראל עוצמה העניקביניה � ג

 .בעתיד
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 קטע קישור

  לאומיהמכללה לבטחו�, � גדעו� טר�"אל

 

 :כתב דיי�, "אבני דר ", בספרו

 

פירות של הקרבות בי� יחידותינו מנוי וגמור היה עימי לשי� ק' לתוצאותיה� המח

�ע� , המשלי� בכל סול� דרגותיו ע� הכישלונות, ל"לאדישות של פיקוד צה. לערבי

 .  'לא יכולנו'התירוצי� התפלי� של 

 

זמ� .  התמזגה ע� הצנחני�,1954שבינואר , 101את השינוי המעשי חוללה יחידה 

 ,רק על גדוד הצנחני�, שמעבר לגבול, מה הוטלו כל פעולות התגמול וההתקפות

כי יש להטיל ,  גברה ההכרה,אחר כ ,  אול�.בפיקודו של רב סר� אריאל שרו�

והפכו , הצנחני� חדלו להיות גו� ארגוני בלבד. משימות ג� על יחידות אחרות

משה דיי� התלהב מ� השיטה שראה בארצות . מושג של לחימה נועזת, למושג

שיש לחייב את , סוכ�. ור קורס צניחההמחייבת את כל קציני הקבע לעב, הברית

ל משה "כ  עשה ג� הרמטכ. קורס צניחהלעבור ל "כל הקציני� הקרביי� בצה

 גוריו��ב� לבוא אל ,באופ� מפתיע,  הוא נקרא,ביו� האחרו� של הקורס. דיי�

�ומיד לאחר צניחתו ,  משה דיי� לא רצה לוותר על הצניחה השישית.לירושלי

 הוא ג� נקע בה , מגעתשידיעתי עד כמה .וצנח שובהחמישית עלה על המטוס 

 . את כנפי הצניחה העניק לו אריק שרו�. את קרסולו

 

 .ל"רוח צהועל  על דיי� לדבר , אריאל שרו�,אני מתכבד להזמי� את חבר הכנסת
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 ל"משה דיי� ורוח צה

 כ אריאל שרו�"ח) 'במיל(אלו� 

 

 עומד לדבר על יני א,מנ�ו א.שמעתי בהתרגשות את הדברי� על אותה תקופה

כמי שהיה מפקד חטיבת ,  אזזאת ראיתי כיצד בחו�אבל מעניי� מאוד ל, נושא זה

� .  הצנחני

 

הכרתי אותו . י� אגדהיוהוא עד, שני� רבות חלפו מאז הל  משה דיי� לעולמו

� ,פגשתי אותו. במש  כמעט שלושי� שנה הצטלבו דרכינו. טוב מרבי� אחרי

 ,צפו�המודיעי� של פיקוד ה כשהייתי קצי� ,ות החמישי�בתחילת שנ, לראשונה

היו אלה היכרות וידידות . ש� התחילו הקשרי� בינינו. הוא היה אלו� הפיקודו

כאשר מנסי� .  מאבקי� קשי� בי� המערכות,ולעיתי�, והערכה של שדות הקרב

 המעשי� , א, תמיד נשקפת סכנה של שמיעה סלקטיבית, לשפוט אד� לפי דבריו

� סלקטיביי�אינ .�אות� לא נית� ,  האמת טמונה במעשי�.המעשי� ה� האד

, מי שמתקראי� היסטוריוני� חדשי�,  מנסי�, שבימינו,הג�, לכתוב מחדש

 .   לעשות זאת

 

� שאמרתי על קברו ,דברי�, דאי ג� רחל וג� יעל זוכרותושו, אומר כמה מילי

 זיכרו� של ;של אדמה תמיד ריח : הכרתי את משה דיי� היטב:ביו� הלווייתו

משתוללת והוא משתלט   סוסה חמה; ליטו� שיבולת חיטה בשדה;נופי מולדת

 בגליל , אוהל בדואי בלילה; לעיניה� המשתאות של דרוזי� בגליל,עלייה

 שסק בוואדי ; מטע תאני� בהרי צפת; עיניי� בוערות, גחלי� לוחשות,התחתו�

יכול היה . ג קלה על פניוכשארשת לגלו, אשה עומד זקו� מול והוא; מילק

 , ובאותה קלות, לחלוטי�,לרבו' על הקרקע ולהתמזג עימ�, להיסמ  על סלע

 ,לדבר ע� פלאח ערבי ורועה צא� בדואי, להל  בטרקליני רוזני� ושועי אר'

מעטי� ה� המנהיגי� . אגדות לא נוצרות סת�.  לדו� ע� שליט זר,ובאותה נוחות

ושלא , לה להשתת� בהגנת מדינת� במדי�שנטלו את הזכות הגדו, כמו דיי�
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� יוצאי דופ� יו ה, במש  עשרות שני�,כאשר בכל שלב ובכל תפקיד, במדי

�. נבע מחשש� הבלתי פוסק לגורל עמ�ש, באי השקט היוצר שלה�, בתרומת

רק א� נשכיל לעמוד תמיד על . " אלא ג� בשלו� ולקראתו,לא רק במלחמה

א� נשקע  ": והיה מוסי�, לא אחת, ליאמר, "המשמר נוכל לאר' הקשה הזאת

את , א� נאבד את כוננותנו לרגע, בשביעות רצו� עצמית, בנוחות, בשאננות

את תפיסתו ". נאבד, נכונותנו לשל� את המחיר היקר של קיומנו כא�

 עמוסי חללי� ,כשהגענו,  החיי� באר' ביטא במשפט אחדעלהפילוסופית 

�גענו ה .1955י� ושמונה בפברואר בליל העשר,  מהפשיטה על עזה,ופצועי

, צענו את המשימה במלואהיכשדיווחתי לו שב.  ש� המתי� לנו, לקיבו' כפר עזה

 ופנה ,"המתי� מתי� והחיי� חיי�: "הפטיר ביבושת, א  המחיר היה כבד

� אבל המציאותי של הציונות ,במשפט אחד קצר העביר את המסר הקשה. מש

לביסוסה ולקיומה של ,  יש מחיר להקמתה: במאה השני� האחרונות,לדורותיה

. וא� בכל שעה, לעיתי� בכל יו�, וצרי  להקריב בתחומי� שוני�, מדינה יהודית

 : ואני מצטט, 1955 �את תמצית תפיסתו הביטחונית ביטא משה דיי� כשקבע ב

 

 אי� בידינו למנוע רצח של ;וכל ע' מעקירה, אי� בידינו להבטיח כל צינור מי� מפיצו'

 .  יש בכוחנו לקבוע מחיר גבוה לדמינו,  אבל;די� בפרדס ושל משפחות בשנת�עוב

 

לא עוד פרשת הגבורה .  לצבא התקפי, בשנות החמישי�,ל"דיי� הפ  את צה

 שהמלחמה תתנהל תמיד בשטח ,הוא שא�.  ולא אווירת מצדה,בהגנת תל חי

, ני היהודי�דיי� הפ  להתגלמות התפיסה הזו בעי. בכל תנאי ובכל מצב, האוייב

וצרי  ,  במבצע קדש,הישגינו בפעולות התגמול וכהשלמה. ובעיני העול� כולו

רבבות , ע� רבבות, בת מיליו� וחצי תושבי�,  שמדינת ישראל היתה אז,לזכור

אבל ע� תעוזה , זעיר, משהו קט�, ללא אמצעי�, במצוקה, � במעברותישהיו עדי

 .  מדינית חסרת גבולות
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על , כשחושבי� היו�. אר את השתלשלות הדברי�ישת, רסיושב פה שמעו� פ

 תעוזה אדירה ,ומהצד השני,  היעדר אמצעי�מצב של, מצד אחד, ישראל של אז

 ,ובהמש , וכהשלמה במבצע קדש, הישגינו בפעולות התגמול. ודמיו� ללא גבול

�לא היו , ויכולת עמידתנו במלחמת יו� הכיפורי�, נצחוננו במלחמת ששת הימי

 בשנות החמישי� ,ל" את צה,ל" כרמטכ,יי� אילולא עיצב משה דיי�אפשר

דמיונו קלט ועודד . ל"ל המהפכ� הגדול שהיה לצה"הוא היה לרמטכ. הסוערות

 הוא קבע את נורמות .הוא הפיח רוח קרב בצבא. כל תוכנית מבצעית נועזת

 . את הסטנדרטי� הגבוהי�והלחימה 

 

 במולדת� שזה עתה, שליהודי�, שי� בתחילת שנות החמי,ל דיי� טע�"הרמטכ

 א� ,אלא שקיו� הזכות ייעל�,  לא רק זכות להג� על עצמ�, סו� סו�,יש, נוסדה

�שכל התנגשות , משה דיי� האמי�. ה לממש, בכל פע� מחדש,לא יקומו היהודי

� חייבת להסתיי� בהכרעה ברורה וחד משמעית ,מזויינת בינינו לבי� הערבי

�. צרי  להגיע להכרעה: "נהג לומרהוא . ות מזה אי� פח.לטובת היהודי

לצור  מימוש ".  חייבי� להגיע להכרעה,כשיוצאי� למבצע צבאי גדול או קט�

 שהמבצעי� הצבאיי� חייבי� ,בגישה, משה דיי� ,ל"הרמטכ תמ  ,עיקרו� זה

�משימה שלא ': מואי� במילו� מושג כ. ה� בדמיונ� וה� בביצוע�, להיות נועזי

 יפנו נא את ,שנבצר מה� לבצע, הטועני�, א� יש מפקדי�. 'תהנית� לבצע או

�ועשה , כמי שהיה חייל שני� רבות, הרשו לי לומר לכ�. מקומ� למי שמסוגלי

. ט"ש לרב"הדר  הקשה ביותר היתה במעבר מטר, ש לאלו�" מטראת דרכו

אני רוצה לומר לחיילי� . יותרפשוט הכל נעשה , משהתגברתי על הבעיה הזאת

כשהיו מטילי� על מפקד משימה , רתנו בצבאיבימי� שאנחנו ש :ני� כא�ולקצי

הוא . המשימה הזאת ניתנת לביצוע או לא ניתנת לביצוע: הוא יכול היה להגיד

 ושמעו�, והיו ויכוחי� ע� הדרג המדיני יותר מאשר היו�, היה מביע את דעתו

 שלבעיה ,ר לא ק� מפקד צבאי שאמ� דבר אחד לא נשמע ,אבל.  יודע זאתפרס

. לא שמעתי זאת מעול�. זה לא היה. הזאת יש רק פתרו� מדיני
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�ושמעו� , מפקדי� היו נאבקי�. האמינו לי, ויכוחי� קשי� היו יותר מאשר היו

 .  אבל לא בנושא הזה. אפילו במשה דיי�, כ�, זוכר עוד את מאבקיי כרב סר�

 

ו ובעקבותיו כשאחרי, הוא המסתער, היוצא למשימה הוא המוביל, המפקד

�נהג משה דיי� , "המפקד אינו האיש היקר ביותר ביחידתו. "מסתערי� הלוחמי

� .  לומר מדי פע

ולא , "מה"הכתיב את ה, א  תבע אחריות, נת� למפקדי� סמכויות, ל"כרמטכ

לא ,  לעיתי�. כי דיי� היה מצביא,יש לדעת ג�". אי "התערב יתר על המידה ב

כפי שראיתי , אני אומר את הדברי� . נחרצותכי פקודותיו לא היו, קלהיה 

�, א� תוכל. כאילו הכי� לעצמו אליבי מראש, פקודותיו לא היו נחרצות. אות

שהבינו את רוח ,  רק מפקדי�,לכ�.  לשו� אמירה, בדר  כלל,היתה זו. תיקח

הוראותיו . הגיעו להישגי� של ממש, והיו מוכני� לשאת באחריות, פקודותיו

, עשייהנתנו אפשרות נרחבת ל, ט בזמנו"ד וכמח"אומר זאת כמגואני , ל"כרמטכ

את יחסו . אתה המפקד תישא באחריות, שא� תהיה תקלה כלשהי,  ידעת,אבל

כאשר הבעיה היא , מוטב להיאבק בסוסי� אבירי�", למפקדי� ביטא במשפט

, וכאלה". י� לזוזסירב המ,מאשר לדחוק ולהאי' בשוורי� עצלי�, למ�ו לבכיצד

כי רמת , בזמנו של דיי� הגענו להישגי� גדולי�. היו לנו ג� אז, עהבל נט

מושג ה לא קיי�, פסק, "אי� חוזרי� ללא ביצוע. "הדרישות היתה גבוהה

, ובהמש  קבע". מה היו התוצאות של אותה אש"אלא , "נתקלנו באש תופת"

 ,אי� להחזיר אש. אלא לאחר שיש חמישי� אחוז נפגעי�, אי� מפסיקי� ביצוע"

.  יש להסתער מיד.אי� להחזיר אש לכיוו� הירי", ואני מצטט כא� מאמירותיו

 ".  מגע מטווח קצר

 

ה� נראי� לכ� כעומדי� בניגוד לדברי� , כשאני אומר את הדברי� האלה, נכו�

�איש מאוד מורכב , כ�. אבל ג� משה היה איש מורכב, זה נכו�. שאמרתי קוד

 היתה עמידה על ,בזמנו.  תוצאות הקרבהתחילו לדווח אמת על,  בימיו.מרתקו

�א  , להעניש כשצרי . חוק וכבוד. שכר ועונש. עקרונות יסוד ביחסינו ע� הערבי
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 נקבעו. ביחסינו ע� הערבי�, המרכזית בגישתו, אולי, וזאת הנקודה. לא להשפיל

�י� יאני עד. החזיקו מעמד שני� ביחס לשבויינו שבידי האויבבעבר ש, דפוסי

כדי ,  הוא אמר, "בנק של שבויי�. "וראתו לתפוס שבויי� בכל חזיתזוכר את ה

 .ורבת עמו�, קהיר, שהתענו בבתי הכלא של דמשק, להביא לשחרור שבויינו

למרות שאנחנו , בדיקה נוספת, ג� מבחינתי, י� מחייבתיפרשת מצרי� עד

היה זה שחרורו של . שעשוי היה ג� להצליח, בעיראקלמבצע  יהתכוננו בזמנ

כי ,  להגיעש� נית� היהל. היינו ערוכי� כבר לביצוע. איש המוסד, אר'דקה תגיו

ה� ש ,התברר אז,  בקשר לאסירי הפרשה.היה זה בית סוהר מבודד במדבר

�  כבראנשינו, כננו אז מבצעית.  שאי� שו� אפשרות להגיע אליו,נמצאי� במקו

, עריש�יי� באל עמדנו להפליג כדי לתפוס שבויי� מצר,ובעצ� ,היו על הספינה

�כדי שיהיו לנו בני , ילות של הקציני� שהיו על שפת הי�ובו, במעונות הקציני

 . ערובה

 שאת זה , אמרתי,לכ�.  זה בוטל ברגע האחרו�דוע מ,הבי� ל,�י עדי,לא הצלחתי

מחיר כבד שילמנו במבצעי� לתפיסת עשרות רבות של שבויי� . עוד צרי  ללמוד

�אי� עוזבי� לוח� . שאי� נוטשי� חבר בשדה הקרב,  העיקרו� קבע,אבל. ערבי

ועל עקרונות אלה חינכנו דורות ,  החזרנו את שבויינו הביתה,ואכ�. אוייבהבשבי 

� .  של לוחמי

 

  נית� לראותאות�  ,ה אסטרטגית רחבהיראיו איש של תעוזה מדינית  היהדיי�

          י  במערכת סינ,התפתחות היחסי� ע� צרפת ובריטניהותיאור היחסי� מ

 מעורבת בבריתות והיתה,  משימות חשאיותהישראל הקטנה יזמ. 1956 �ב

איש שלא הותיר צוואות , מה נוכל ללמוד מדיי�. בינלאומיות בחזיתות עלומות

 מצביאות ברמה ,אבל. לאו דווקא חיילות,   נוכל ללמוד ממנו מצביאות?סדורות

 ; תעוזה מדינית;תית מחשבה מקורית נוכח רדידות מחשב;הגבוהה ביותר

כמרכיב חיוני לקיומה של , וכבוד� של היהודי�, עמידה על כבוד ישראל

ע� שורשי� עמוקי� בהיסטוריה ,  וקשר לאדמה ולנופיה,ת מולדתאהב ;המדינה

שתגביר את ,  מדיניות ביטחונית נכונה; "אר' התנ, של ע� ישראל בארצנו
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. כמוב� אומ' לב פיזיו ;ותרחיק סכנת מלחמה, תודעת ההרתעה של ישראל

. עד כדי טירו�, הייתי אומר,  איש שלא ידע פחדוזה, האיש היה חסר פחד

�היה בעל , יחד ע� זאת. זהירותחוסר  חוסר אחריות ועל גבול , אולי,לעיתי

 להג� על עצמנו  נוכלהוא ידע כיצד. כדי לעמוד מעטי� מול רבי�, אומ' לב

חשובות ככל , ל מדינות אחרות בהגנתנו תו  מעורבות מזערית ש,בכוחות עצמנו

 .  כיצד נית� לחיות אית� ולהגיע לשלו�,והבי�, הוא ידע את הערבי�. שתהיינה

 

ג� , חסרי� לנו ג� אומ' ליבו,  שבימי� אלה,אני חושב. כ  אני זוכר את דיי�

בלתי ,  לפתרונות מבריקי�, באמת,היכולת להגיעג� ג� זהירותו ו, תעוזתו

שבהיעדרו של אד� כמו , הדבר הזה נוטע בי תחושה.  שגרתיי�מקובלי� ובלתי

היא , על כל אחד מאיתנו, נויהאחריות שמוטלת על כתפ, אד� מיוחד במינו, דיי�

  .כ  אני זוכר את משה דיי�.  גדולה יותר

 

 .תודה
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 קטע קישור

  המכללה לבטחו� לאומי, � גדעו� טר�"אל

 

 : מלחמת ששת הימי�לאחרכ  כתב דיי� 

 

 שהערבי� לא יהיו מוכני� לכרות איתנו חוזה שלו� בתקופה ,מבחינה מעשית הערכתי

שלא להסתפק בהצעות , פואיא, חייבי�. תהיינה הצעותינו אשר תהיינה, הקרובה

�עדר הסדר י ג� בה,אלא לחפש דרכי� מעשיות לשיפור יחסינו ע� הערבי�, שלו

� .  שלו

 

 לעסוק ,1977 �ב, מנח� בגי�, הממשלהוכשהציע לו ראש , עשור חל�. 1967 �כ  ב

�ולמרות הקושי הפוליטי שהיה כרו  בצעד , ע� כינו� ממשלתו, בתהלי  השלו

ביקור סאדאת והאירועי� . קיבל על עצמו דיי� את תפקיד שר החו', זה

 פרק : פרק מרכזי מאוד בחייוהחותמת, תקופהשבעקבותיו היוו את שיאה של 

�, מר אליקי� רובינשטיי�, ' המשפטי לממשלה מפי היוענשמע, על כ . השלו

 �שכיה� כיוע' משפטי לשר החו' משה דיי� בתקופת ביקור סאדאת ובשני

 . דייויד וחוזה השלו� ע� מצרי� ו הסכ� קמפחתמבה� נ, שלאחריה

 

 .בבקשה, מר אליקי� רובינשטיי�
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 משה דיי� ותהלי� השלו�

 היוע� המשפטי לממשלה, אליקי� רובינשטיי�

 

שה� עצמ� חלק בלתי נפרד , כקודמיי, ל" אדבר על סיני וג� לא על משה בצהלא

 שיושבי� ,לדורות הצעירי�, זוהי זכות לכולנו. מההיסטוריה של מדינת ישראל

טר� הקמתה ועד היו� , שמנעוריה� שירתו את המדינה, לשמוע אנשי�, כא�

 .הזה

 

לגבעת , לגבעתי�הוא בא . כשהייתי ב� תשע,  לראשונה,אני ראיתי את משה

ובאותה , ל"הוא היה הרמטכ.  וכל הילדי� נקהלו סביבו,1956 �ב, קוזולסקי

, ושמי� כנפי צניחה, היו לובשי� מדי�,  בפורי� למשה דיי�התחפשותקופה 

 .  אלה היו הימי� הה�. רטיה וכובע

 

ראשונה כמשפט� ל אליו התוודעתי ,משה דיי�. אני רוצה לפתוח במילה אישית

 בתקופה המיוחדת שלאחר ,ובעיקר, 70 �שרד הביטחו� בראשית שנות הצעיר במ

�וג� אל ,  היה מי שהכניסני לטרקלי� של תהלי  השלו�,מלחמת יו� הכיפורי

אני חב לו תודה ונוצר את .  במהל  כהונתו כשר החו',מאחורי הפרגוד כעוזרו

 .  זכרו בהערכה ובחיבה

 

בימי� אלה .  לבית עולמו, ללא עת,י�חלפו קרוב לשני עשורי� מאז נלקח משה די

שמו . הוא הותיר חות�? מחרתיי�,  שנה להולדתו או שמא ימלאו85ממש מלאו 

מראשיתה , במיוחד מתולדות המדינה, היה חלק בלתי נפרד מהמאבק למדינה

כשר הביטחו� , ל קדש"כרמטכ, כמפקד חטיבת ירושלי�, לוד כמשחרר רמלה

 .  אלה פרקי� נוראי הודכל, במלחמת ששת הימי� ולאחריה
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�את דרכו סיי� . ביטחו�כשר ,  קשי� במלחמת יו� הכיפורי�היו ג� לדיי� ימי

�לא נשתכח ממנו , חר� השני� שחלפו. כאיש מרכזי בעשיית השלו� ע� מצרי

והתבטאה לא רק במראה , סימלה דור של בני האר', דמותו המיוחדת. דבר

אלא במטע� עתיר של מעשי� ושל , בקרביה שייחדה אותו חיצונית כלוח� יהרט

. לא יכולת להכיר את מכאוביובעבודתו  ו,הוא לא היה אד� בריא. גבורה אישית

 .פינה חשובה בזיכרו� הלאומית הוא חר

  

הוא דיבר ? מה הדבר המרכזי בחייו כישראלי, יותר מפע�, שאלתי את משה דיי�

, הוא השתיי  לדור. הוא זכה לראות בתקומה זאת. על תקומת ישראל בארצו

� במאבקי� ה�הוא נטל חלק . שזכה למה שלא זכו לו דורות לאור  אלפי שני

בהפטרת השבוע .   היה תדיר לנגד עיניו"התנ.  במאבק לשלו�ה�ו, ובמלחמות

 נבואתו מצוייה , ירמיהוהנקראת מתו  ספר,  בספר ויקרא"בהר"פרשת , הזה

הי ישראל עוד יקנו בתי� ושדות צבאות אלו' כי כה אמר ה", בתקופת החורב�

ולמשה היה , הנבואה הזאת התקיימה בדורות האחרוני�". וכרמי� באר' הזאת

   .חלק בכ 

עזות מבע של , בעלת חשיבה מקורית, אני נושא זכרונות על אישיות מרתקת

 שלא חדל ,ובעיקר זכור לי, קחות מופלגתיהנובעת מפ, חדות לשו�, פייט�

לא יהיה . לפתור בעיות ולהתגבר על מכשולי� ללא מוראכדי , להעלות רעיונות

הוא . שמסקנותיו מהמלחמה היו רדיפת השלו�, שהוא היה לוח�, מוגז� לומר

מרוקו לפני , חוזה השלו�, דייויד קמפ,  ע� התהלי  ע� מצרי�, במיוחד,מזוהה

עוד ,  הוא השקיע מחשבה בשלו� שני� הרבה לפני מצרי�,אבל. כ� ועוד

 �יני סטבהקשר הפל, במיוחד בהקשר הירדני, כשר הביטחו�, קודמי�בתפקידי

היתה לו , ראשית. אני רוצה להקדיש דברי� קצרי� לאלה. ובהקשר המצרי

הוא . לערביי אר' ישראל, וזה נאמר כבר על ידי אריק שרו� ושמעו� פרס, חיבה

�, בעמק, בהיכרות בשדות נהלל, כמוב�, ראשית הדברי�. שא�  לדיאלוג אית

כמפקד , בתקופת מלחמת העצמאות, ית השלו�יהמשכ� הוא בדיפלומט, בגליל

�הוא נשא ונת� על הסכ� שנקרא . 1948 התמנה ביולי תפקיד לו ,מחוז ירושלי
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 אני. 1948 בנובמבר 30 �הסכ� הפסקת האש מתארי  ה, "הסכ� הפוגה כנה"

 להצהרת ,�"איש האו', דבריו המשועשעי� על התגובה של ראל� באנ' זוכר את

�: דיי� היה אומר. למלא את ההסכ�, בכנות, הצדדי� ישתדלו: הכנות בהסכ

 ?   מה לכנות וליחסי� בינלאומיי� ולדיפלומטיה

 

ללה טל בירושלי� והשתתפותו בשיחות החשאיות ע� אהפעולה שלו מול עבד

היו תרומה ישירה לשיחות , יחד ע� אליהו ששו� ואחרי�, ללה בירד�אהמל  עבד

האתגר של הנושאי� והנותני� . הנשק מחו' למשא ומת� הפורמלישביתת 

, שהושגו במשא ומת� החשאי, להשתיל את ההבנות, בי� השאר, ברודוס היה

ללה את אהוא ג� ניהל ע� המל  עבד. בהסכ� שהושג במשא ומת� הפורמלי

בנפתוליה המוזרי� של . המשא ומת� על החזרת השבויי� הישראלי� מירד�

 בראש תת הוועדה הצבאית במשא ומת� ,1994 בשנת ,ד דיי�ההיסטוריה עמ

כסג� , את הצד הישראלי ייצג האלו� עוזי דיי� ומולו עמד. לנו ע� ירד�שנייה

 שנה ישבו זה 46 לאחר, שוב, כלומר.  תת אלו� בצבא הירדני,מקר� טל, מנ�וא

בכ  ,  תדיר,משה התגאה. ללה טלאדיי� וקרובו של אותו עבדב� משפחת , מול זה

, הסבא והנכד ,חוסיי�ללה וה� ע� המל  אה� ע� המל  עבד, שזכה לשאת ולתת

 .   שנה30לאור  

 

שבאו להבליט את האחריות הירדנית , דיי� היה ג� מאבות פעולות התגמול

 ,שנפל בנחל עוז, בהספד ידוע של משה על רועי רוטברג המנוח. לטרור בישראל

 כי על מנת שתגווע התקוה ,ודעי�ה� אנו י: " הוא אמר,1956בסו� אפריל 

�, מיליוני היהודי�. להשמידנו חייבי� אנו להיות בוקר וערב מזוייני� וערוכי

ומצווי� , צופי� אלינו מעבר ההיסטוריה היהודית, אשר הושמדו באי� לה� אר'

הערגה לשלו� החרישה את  ":והוא כתב." עלינו להנחיל ולקומ� אר' לעמנו

 ".   קול הרוצח האורבאוזני רועי ולא שמע את
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ללא  . הוא השקיע את זמנו ומרצו ביהודה ושומרו�,1973�1967בשני� שבי� 

:  כ הוא כתבו ,לתושביוולשטח , מעומק הלב,  היתה לו קרבה אמיתית,ספק

 שהביאו ,מעול� לא יכולתי לגבור על הרטט ,ביהודה ושומרו� היה משהו מיוחד"

א� כששרד , פצאל, ענתות, אל בית, תקוע, שמות המקומות שילה, בליבי השמות

 יושבי� ,עתה.  עוצמת הש� לא נגרעה ממנה נימה,במקו� רק תל חורבות

�. מעול� לא היתה לי הרגשת איבה אל הערבי�. ביהודה ושומרו� ערבי

ולא ,  מדיני ועל שאיפות לאומיותעניי� המלחמה וההתנגשויות בינינו היו על

הוא . יני�סט ניהל דיאלוג של קבע ע� הפל,אמת ב,והוא". בגלל עויינות אישית

 להרגעה , בכל דר ,עלינו לפרק את המוקשי� שבדרכנו ולחתור ":אמר

� ". ולנורמליזציה של החיי

 

באות� . הוא חיפש דר  לדיאלוג רחב, ירדניסט, קציונליסטניחד ע� היותו פו

�ללכת , לשהסגיר עצמו לידי ישרא, ח"פתההוא הציע לאחד מאנשי , למשל, שני

 1971 �הוא הגה ב, המדינתי, בהקשר הרחב יותר. אל ערפאת ולהציע לו שייפגשו

�הסכ� סיוע ע� , נורמליזציה, גמר לוחמה: את רעיו� הסדר הביניי� ע� מצרי

הוא . מ" ק30 �ל     התרחקות מהתעלה , פיקוח על הפירוז, פירוז, ארצות הברית

� לא יכול היה לשנות את גישת אבל, העלה את הנושא בשיחות ע� האמריקאי

כולל , לאור  השני� הללו הוא ראה פתרו� קבע. הצעותיו לא התקבלו. הממשלה

הגישה היתה מושתתת על . זאת תורת הפשרה הפונקציונלית.  ירד�של השילוב

, לירד� ולישראל, תו  אחיזות פונקציונליות, תפיסה של מיקוד הפתרו� בירד�

 .  כל אחת על פי האינטרסי� שלה, שומרו� ועזה, בשטחי יהודה

 

�הוא ראה את הסכ� קמפ דייויד על הוראותיו המורכבות באשר להסדר , לימי

והאחרת , האחת על הסדר הקבע: שכוללות שתי סדרות של משא ומת�, הקבע

�הוא ראה זאת כפוטנציאל לפתרו� . בהקשר לגבולות ולתפקיד הירדני ש

 .  פונקציונלי
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, הוא ניסח את העקרונות לפתרו�, 1977 בשנת ,לת בגי�בראשית כהונתו בממש

�היעדר ריבונות , ביטחו�: הכוללי� שלושה אינטרסי� ישראליי� שיש להבטיח

הזכות להתיישבות , א� תרצו, וכא� בא הפונקציונליז�, זרה ממערב לירד�

 .  במקומות החשובי� לנו

 

, ל� או חלק�כו, מה מהמרכיבי� הללו, ברבות הימי�, עוד נצטר  לראות

היו בהתחלה שני� של לחימה בטרור , כזכור, בהקשר הירדני. התגש� כדר  קבע

בעת . ועד לספטמבר השחור, מהא בפעולת כר,1967 משנת ,בקו הפסקת האש

ובעונה אחת שיווקו ערביי יהודה ושומרו� את תוצרת� לירד� על פי מדיניות 

סולקה תשתית הטרור , 1970, בספטמבר השחור. הגשרי� הפתוחי� שהונהגה

כי לא נתאבל על , במהל  אותו חודש אמר דיי�. ח על ידי המל  חוסיי�"של פת

בדצמבר ש אלא . שירצה לעשות איתנו שלו�, א� יחלי� אותו מישהוחוסיי�

באמצעות רופאו של המל  להפגיש ביניה� באה היוזמה הירדנית , אותה שנה

, ה ג� תחושה של הערצת גיבורי� מי שקורא את המסר הזה רוא. בלונדו�חוסיי�

ל משרד "שהיה מנכ, ר הרצוג"הוא ביקש אז שד. שרווחה אז מאוד כלפי משה

שאי� ", ואני מצטט, יסכי�, 1963 � בחוסיי�ראש הממשלה והשליח הראשו� ל

י� שיחות יבענ, לכ�". הוא עומד בתור לנסיגה ודעותיו ה� ברורות ומנוסחות

�, כ  או אחרת, מכל מקו�.  כרגעחוסיי�ה ע�  אי� הוא יכול לבוא לשיח,שלו

 חוזה ביטחו� חוסיי�והוא הציע ל. 1972הפגישה הראשונה יצאה לפועל רק ביוני 

 א� ,אלא כהתחשבות לחוש לעזרת ירד�, לא כברית להגנה הדדית, ע� ישראל

שתלב בברית צבאית תבתמורה תבטיח ירד� שלא . ידי מדינה ערבית תאויי� על

לא ,  לא היה נכו�חוסיי�. קיי� בחוזה השלו� איתנו, אגב,  זהכל. נגד ישראל

אולי , לשמוע על שינויי גבול ניכרי�, ולא בפגישות מאוחרות יותר, באותה פגישה

 .  על איחוד כפרי� בלבד

 לא לפני מלחמת ,נכונות לפשרה טריטוריאלית,  בפגישות איתו,משה לא זיהה

�, 1977 בקי' ,א בפגישה האחרונה ביניה� ול,1974 �ב ,לא לאחריה, יו� הכיפורי

אחת מתרומותיו העיקריות של משה היתה  , א. כשהוא כבר היה שר החו'
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 בדצמבר , בגי�מנח�, הממשלה  הנקודות של ראש26בת , בתוכנית האוטונומיה

1977 ,�, לאחר ביקור סאדאת ולקראת הצגתה בפני האמריקאי� והמצרי

 .  שו של ראש הממשלה בגי�שלא היה מבית מדר, היבט הירדניב

 

 '80 �בשנות ה, לאור  השני�.  למשה התפתחה הערכה הדדיתחוסיי�בי� המל  

.  דברי הערכה חמי� עליו, מחוסיי� פעמי� רבות,שמעתי, '90 �ובעיקר בשנות ה

וי� בתחו� ו תו  חציית ק,1977 בשנת ,משה היה לשר החו' בממשלת בגי�

אחר לעוד מהימי� ש, הערכתו היתה. ו�מתו  תשוקה לעיסוק בשל, הפוליטי

�היוו תפנית , שיקו� עריה ותיעוש�ושפתיחת תעלת סוא' , מלחמת יו� הכיפורי

וה� , ברוח זו הוא התבטא ה� בעת הסכמי ההפרדה בה� תמ . בגישה המצרית

� .  לו הוא התנגד, בעת הסדר הביניי

 

לפיו ,  ג� למיתוסאתייחס)  שירות לעצמי,כעת ,אני עושה(בפע� המי יודע כמה 

 שכל סיני תוחזר , של משהתו התאפשר על יסוד הבטח1977 �ביקור סאדאת ב

�. שליחו של סאדאת, משה נפגש בספטמבר ע� חס� תועמי, אכ�. למצרי

 שהנשיא סאדאת יוכל לפגוש את ראש הממשלה בגי� וללחו' את ,כשתועמי אמר

�, ראש הממשלההיתה תשובתו כשליח , ידו רק לאחר החזרת� של השטחי

אבל לא יוכל להתייחס אליה� לפני שיקבל , שהוא יעלה את הדברי� בפני בגי�

 .  שהיתה הבטחה, אי� כל יסוד למיתוס. הנחיות

 

 . תודה רבה
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 "יעדי השלו� של ישראל: "בשולי יו� העיו�

�, זרועית לפיקוד ולמטה במכללה הבי�, מר משה דיי�, הרצאתו של שר החו

 � 11977ט  באוגוס3מתארי

 
 

חשיבות האירוע בעל הבפני שאנחנו עומדי� , הערכת המצב שלי היא

 תקיי�ה, כאשר קמה המדינה. 1948 מאז ,למדינתנוהרבה ביותר היסטורית ה

הקו "ייצבו את מה שנקרא ש ,הסכמי שביתת הנשקובעקבותיו משא ומת� 

 בעל , שיהיהמקווהכפי שאני חושב ו, �לא היה לנו משא ומת, מאז ."הירוק

אינני . הסכמה של שני הצדדי� ושל הכוחות הבינלאומיי�ב ,המשמעות יציב

�לאחר חלק  .גבולותהלהכרה בהסדר ו ,תאלא למדינו, מתכוו� לכוחות צבאיי

� לאחר . לא היה שו� הסכ� ישירמערכת סיני לאחר .מהמלחמות היו הסכמי

. בי� המצרי� לא היה שו� הסכ� ישיר או משא ומת� ישיר בינינו למערכת סוא'

לאחר מלחמת ששת הימי� היו הסכמי . עניי�לכלל החזיתות האחרות לא נגעו 

 לא סעיפי� משמעותיי� של פירוז או בוודאי, אבל לא מעבר לזה, שאהפסקת 

�מלחמת יו�  אחררק ל היה הסכ� משמעותי. ווי� לכ נל ש,של תנאי� אזרחיי

�ת א שכללו ,ראשוני�בעיקר בהסכמי� ה,  בהסכמי הפרדת הכוחות,הכיפורי

�ההסכ� הראשו� , אכ�ו. השני כלל רק את מצרי�ההסכ� . סוריה ואת מצרי

�. יותריציבי�  אלמנטי� בעל יה ה,שכלל את הפעלת תעלת סוא', לגבי מצרי

 ".נבה'זעידת ו של ושו�אהרשלב ה"וכ  ג� נקרא ,  הוא היה זמני, באופיו, א

 

למשא ומת� בעל תוק� של ,  הדבר הוא ואני מקווה שכ, הגענו עכשיותכ� שיי

לאחר מלחמת , 1948בשנת כפי שהיה , אזרחי וצבאי, יציבות ובעל תוכ� מדיני

� להסכ, כלומר.יותר מזהא� ל ואולי .השחרור�נקודה הזוהי .  של ממש שלו

 .אנחנו עומדי�לפניו  הפרק לגבי, הערכת המשמעותב, הראשונה

                                                           

  
1
עותק מההרצאה המקורית נמצא בספריית .  ההרצאה המתפרסמת כא� עברה עריכה 

 .  ל"צה, המכללה לביטחו� לאומי
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האפשריי�  הנתוני�  את יש לנו,תישלדע,  רוצה להעיר הואיתייה שנוס�הדבר ה

שני ב, עיקר ב,מתבטאי�ללו  ה.כדי להיכנס למשא ומת� כזה הטובי� ביותר

� : מישורי

 

עד . הוא השטחי� שבידינוכנס למשא ומת� ישמקל עלינו לה, הנתו� הראשו�

 כפי שיש ,לא היה בידינו שטח נרחב כל כ , בשעה שנכנסנו למשא ומת�, עתה

 שאנחנו ,שחושב, עד כמה שאני יכול להערי ,  שפוי ישראלי� א אי�.תעכבידינו 

�במשא ומת� הזה איננו .  שנמצאי� היו� בידינו,צריכי� לקבל מעבר לשטחי

 . במסגרת של חליפי�מהצד השנימבקשי� דבר 

כאשר , כאשר הרובע היהודי בירושלי� לא היה בידינו, 1948שנת לא כ  היה ב

בעלי חשיבות , הזיתי� ומקומות אחרי�כאשר הר , הר הצופי� היה מנותק

, ת�י קשר אנוומקומות שרצינו שיהיה ל, היו מחו' לשטח שבשליטתנו, נועבור

לא ,  כאשר הבטיחו לנווג�, רשות לבקר בחברו�היינו צריכי� לבקש , כמו חברו�

כאשר בידה השטח , ישראל נכנסת למשא ומת� להסדר ע� הערבי�. ימוקי

 . לגזור את מדינת ישראל שמתוכו צרי ,סימאליקהמ

 
, לאחר אחד מאות� משברי�, לאחר מלחמת יו� הכיפורי�אנחנו עומדי� כעת 

כמעט לא חלו שינויי� בשליטה .  ויוצרי� תקופהמסיימי� תקופה, שבדר  כלל

 קיבלנו ,מבחינה צבאית.  ה� מבחינה צבאית וה� מבחינה מדינית,שלנו בשטח

והמצרי� עברו ,  בחלק הדרומיאת התעלה עברנו ,בדרו�. �שטחי� נוספי� בצפו

שהיו מוכרחי� להיפטר , ו במצבהיהמצרי� , הכל ס ב,   א.ניבחלק הצפו

בה  ולהחזיק ,לשבת באפריקה. � וג� אנחנו היינו מוכרחי� לצאת מש,מאתנו

� בסופו של .לקחנו, קיבלנו,  הפסדנו.זה לא היה תכליתי,  זמ�לאור  ,מילואי

 . בהיק� השטחי� שישראל החזיקהגמה לא פ,תי תפיסלפיש ,הסקי עשינו ע,דבר

 , להתרחק מתעלת סוא',מתמיד אני בטוח ,תעכ ו, קוד�עודאני הייתי מוכ� 

 .ובלבד שיפתחו ויפעילו אותה

והקווי� " לב בר" מכל קווי  עשרות מוני� טובה,ע� הרחבתה, תעלת סוא'

� .וחות שלה� להיכנס למלחמהננת הביצורי� או החימב, המצריי
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הוא לא רק היק� ,  ומקל עלינו לגשת למשא ומת� הזה, שבחזקתנוו�הנתו� הראש

� . שעברו את מבח� המלחמה, אלא ג� החוס� של החזקתנו בשטחי�, השטחי

 

, שאנחנו חיי�, א העובדהוה, מקל עלינו להיכנס למשא ומת�ש , השניתו�הנ

ק מיליו� להחזי. באורח חיי� נורמלי ע� הערבי� שבשטחי�, פחות או יותר

 שנצטר  ,אנחנו עלולי� להימצא במצב. זה קשה מאד, ערבי� תחת שליטתנו

מפני שלא היינו  ואבגלל לח' ציבורי , מכול� או מחלק�, שטחי�הלצאת מ

� .יכולי� להגיע לעמק השווה ע� ערביי השטחי

 יכולי� , פחות או יותר,אנחנוש במצב,  נכנסי� למשא ומת� אנחנולעת עתה

שא� , אנחנו יכולי� לומר לכל השותפי� הערבי� והאמריקאי�. ת�ילחיות א

   .נוכל להמשי  לחיות כ , נגיע להסדרלא 

זה מוב� אי� .  למשא ומת�עליונה כבסיסחשיבות  ה� בעלי האל נתוני�, ובכ�

, שמא ניקלע למצב,   וצרי  להיזהר מאד ביחסי� בינינו לבי� הערבי�,מאליו

 . ואז נאל' לקבל תכתיבי�,עבורנו טובהסדר ל בו לא נוכל להגיעש

שאיננו כ, סימליי�קשטחי� מנו יידבכש , שנות מדינה שלושי�בקנה מידה של

', חשיי�הגול� ולא את שאר� א לא את רמת, צריכי� את ירושלי� העתיקה

 .מצבנו טוב

 ,ואנחנו יכולי� ג� לחיות כ , אנחנו קבענו את אורח החיי� בשטחי�, מצד שני

 א� ההסדר המוצע לא יהיה טוב בעינינו ,נו לא להגיע להסדרוג� להרשות לעצמ

� .מהמצב הקיי

 

שבה� יש לנו ,  יש שתי נקודות עיקריותריתהבצות אר �  ישראל בתחו� יחסי

רצות א. דיות של ההסכ�יהראשונה היא המי. צות הברית משותפת ע� ארראייה

� להרוויח זמ�איננו מחפשי. נבה עכשיו'ז וממשלת ישראל רוצות ללכת להברית .

�.  להתעצ�אולהתחזק על מנת  , שלוש שני�מתי�להאו פסק זמ�  איננו רוצי
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� המשא אבל איננו רוצי� לדחות את מועד, אנחנו מסכימי� להתחזק ולהתעצ

 . ריתהבצות ארל ביחסהוא הדבר ג� . ומת�

 וג� ישראל רוצות בהסכ� שלו� ריתהבצות אר. אנחנו רוצי�  בהסדר כולל

איננו נמצאי� במצב הרע ביותר , שלפי הערכתי, ה אני יכול להוסי�לז. מלא

 נמצאות מדינות ערב אינ�, לחילופי� ,או מצב� של המדינות הערביותל ביחס

 , מדי פע�,ווצרוישי, יכול להיות. למשא ומת� איתנוביחס במצב הטוב ביותר 

��תי להתמקח אכעתאבל לנו נוח ,  פחות או  טובי� יותרתנאי�  טובי: 

,  זה לא מזיק לנו במשא ומת�.נפטהלוב קורצת מאד למצרי� בגלל עושר 

  של לובבארות הנפטש,  שוא�א� סאדאת, תיאורטית. שלמצרי� יש בעיה לובית

 של  החמורות יפתור את הבעיות הכלכליות הוא ועל ידי כ ,תהיינה בשליטתו

�קבל את שיבלבד ו, לוותר על חצי סינייותר  קל לו , במסגרת הזאת,יאז, מצרי

גיע  להעדי�, לכ�. את הדברי�אפשר לקשור . ו עבור רע לאזה עסק. חצי לוב

 .  להתפנות לעסק הלובי שיוכלובלבד, סדר ע� הישראלי�לה

יש   לסוריה,אבל.  על סוריה, במיוחד,אינני חושב שלבנו� מפריעה או מכבידה

 . ששמו לבנו�עניי�עוד 

 לא יכולה היא ,אבל, יניתסטוצה מדינה פלנה רנירד� אי. ג� לירד� ישנה בעיה

 להציע ,ערביי� מבחינת היחסי� הפני� ,ירד� איננה יכולה .לומר זאת בגלוי

 . ,  הגדה המערביתתקבלתמורת  הסכ� ע� ישראל לאמריקאי� לעשות

ועוד , ע� האמריקאי�בה� יש לנו חילוקי דעות ש, ותמרכזי כמה נקודות נ�יש

 , עתיד השטח של הגדה המערבית ורצועת עזה.כמה נקודות קריטיות פחות

 חלק קחי� י" שאש,ינתיארצות הברית מעונ. � במשא ומת�"מקומו של אשו

 שאנחנו נסכי� לנהל משא ומת� ע� משלחת ,  ה� רוצי�,עודו. במשא ומת�

 להכניס ולוכה� י, א� תהיה משלחת ערבית מאוחדתש, כמוב�. ערבית מאוחדת

 .זאתתו  המסגרת הל� "ג� את אש

אנחנו בעד . ת�ייש לנו חילוקי דעות ברורי� א, בשאלת ההתנחלויות

 .  וה� נגד התנחלויות,התנחלויות
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בהסכ� של ראש  .עומק הנסיגהביחס לאנו חלוקי� ע� האמריקאי� , ולבסו�

,  קרטרימי'ג,  הנשיא האמריקני בשיחות שהיו לו ע�, מנח� בגי�,הממשלה

 .הגול�  ולנסיגה מזערית ברמת,תית בסיני שישראל מוכנה לנסיגה משמעו,נקבע

  ביחסע� שינויי� מזעריי�, 1967  שנחזור לקווי,גורסתהנוסחה האמריקאית 

חילוקי דעות ע� האמריקאי� , פי הנוסחאות לע, יש לנו, סינילהגול� ו לרמת

 .שאנו מוכני� להמ בהרבהה� רוצי� נסיגה עמוקה . לעומק הנסיגהביחס 

, דאי קראת� בעיתוני� על נאמנות משותפת ע� ישראלו ו,באשר לגדה המערבית

 מה ה� , לנחשאפשר.  תושבי שכ�לשאל ע� שישתסתיי� תו  מספר שני� במ

ל הגדה המערבית בטרמינולוגיה של חלוקה או של עמדברי�  ה� לא. יאמרו

 . נסיגה

 

  :�וסילארבע הערות 

 

 בהנחה ,מי�שאיננו נסוגי� לקווי� הקוד, א� אנחנו נאמר :הערה ראשונה

 נסוגי� לקווי� נוא� אינש ,ה� יאמרו,  כלשהוהסכ�ל הגיעערבי� ירצו לשה

� .שאינו שלו� ,  הסדראלא ,קבל שלו� מלאנלא , הקודמי

מוכני� לעשות שלו� שאינ� , יאמרו, ת�בגלל גיש,  א� הערבי�.פ י ג� להכ 

 , לכ וצפיא של,  אינ� מוכני� לעשות שלו� מלאה� א�  שתשובתנו תהיה, מלא

 מה יהיה כשנגיע למשא ומת� על ,�כש, את כל השטחי�, בשלב הזה ,�הת� לישנ

 . ראשו�מצמ'השאלה היא מי י? שלו� מלא

� לא יוכלו להגיע להסכ� בעטיי�ש,  רבות סיבות טובותנ�יש, מבחינת הערבי

 דגל ישראל מתנוסס  את לראותעבור�ש,  יש מדינות כמו סוריה.שלו� מלא

א� . דבר כזהלסאדאת יהיה מוכ� ש ,להאמי�לי קשה . יכלבדמשק זה צל� בה

 ר יהיה יותקל, וא� לזה אסד לא יסכי�, שלו� מלא האמריקאי�קוראי� לזה 

 מוכנה להגיע איתנו  היתה שמצרי�,נניח. הגול� לדבר על אי ירידה מרמת

 עניי�  ירושלי� אועניי�  הפלסטיני  אועניי� כל עוד לא נפתר ה;נוסחה מוסכמתל

 , על הסכ� שלו� מלאו� איתנוחת יוכלו ללאש, יטענוה� , הגול� תרמ
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�בטר� הגענו להסכ�  . � ע� כולקשה להגיע להסכ� . שאר המדינות הערביות ע

נניח שניקח את התוכנית  . הפליטי� הערביי�עניי� היא בשנייההערה 

מקימי� מדינה על פיה , סימאליתקישראלית המ האנטי, האמריקאית

 �תיאנו נש , לאמריקאי� נניח שנאמר.גדה המערבית וברצועת עזהפלסטינית ב

בי� ל הסכסו  בינינו  אתרתויפש , שלו� מלא זהשיהיה, ובלבד, סכי� לכלנהכל ו

�:  אלא ריאלית, בלבדרטוריתינה שא,  שאלה תעלהואז. זו הרי הכוונה, הערבי

�מרצועת ואנחנו נצא מ� הגדה המערבית ו,  מדינה פלסטינית�כאשר תקו, הא

 תעשומה , וא� לא? הא� תוכלו ליישב פה את הפליטי�?  פתר הסכסו יי, עזה

 ג� מדינה :ר אותה תהיינה לנו שתי צרותופתנא� לא ? ע� הבעיה הזו

 עידוד מוסריכ א�המדינה הפלסטינית תשמש . הפליטי�ת יבעיוג� , פלסטינית

ר לפעול נגד  אפשו שממנ,וג� כבסיס צבאי ומדיני,  בחזרהי�סטלקבל את פל

קוד� כל נפתור את : אמריקאי�הצעתנו ל?  מדוע שנסכי� לכ ,� כ א. ישראל

�לפי כל , הערבי� ליישב את הפליטי�מתקבלו הסכמה נניח ש. בעיית הפליטי

, ששמענו היתה של ערפאת,  היחידהתוכניתה, לעת עתה( שתציגו תוכנית

,  את הפליטי�ויישב� תהיכ ).מונס וכ� הלאה' חיאביב וליפו ולשי שחוזרי� לתל

  ? ורצועת עזה כולל הגדה המערבית, את הסכסו סיי� ל מנתלע

ולקבל את ,  בירור כזה ע� הפליטי� הערבי�קיי� לזה תהלי  ארו  מאוד

� . על זכות� לחזור לישראלתרוווילא ערפאת ולא חבש ש, אני מערי  .הסכמת

 . ת שיהיו מוכרחי� להפריד בי� השאלו,יוצא מכל זהההפועל 

 

 והיא תתנה ,נגיע להסכ�תה י שא,ג� א� תהיה מדינה ערבית: הערה שלישית

 שאי אפשר ,יתברר,  בהסכ� שלו� ע� כל המדינות הערביותאת ההסדר איתנו

אינני פוסל לחלוטי� את .   שאלת השלבי�כא� עולה .לעשות הכל בו זמנית

ת יו� לאחר מלחמ.  להתבצע בשלבי�טרכוחלק מההסדרי� יצלפיה , הגישה

�ינקו את , לאחר ההסכ�.  הסכ� נוס�רו שנע, ר לח' עלינו' קיסינג,הכיפורי

אנחנו נשעה את השלב , אחר כ . יפעילו אותה ויישבו את הערי�, תעלת סוא'

.  שו� הצדקה ישראלית לסמו  רק על ההסכ� הזה, לדעתי, היתה לא. הבא



 ל" צה�אוניברסיטת חיפה והמכללה לבטחו� לאומי בהמרכז לחקר הבטחו� הלאומי 
 
 

103

 א� על פי, הבאבפברואר נחתו� על ההסכ� ו,   הסכ� כזה עלבינואר חתמנו

קוד� כל נראה את , כלומר.  של חוזה ינואר תהיה בעוד שלוש שני�תושהגשמ

�, הגשמת הדברי� עצמה גורמת למציאות של שלו�,  לעיתי�. מתגשמי�הדברי

 . נוס� לבנות נדב  אפשר העלי

 

אינני מזלזל ש ,אמריקאיתהצבאית הערבות ה הערה אחרונה בנושא, ולבסו�

 .תה לחלוטי�ו ואינני שולל א,בה

 

 חשבתי שזו צרה ,ה� הכעיסו אותי. �"כוחות האולתי זבמש  שני� רבות ב

מרכיבי� להסכ� , אלמנטי�, כשאני מחפש דר , היו�. בי� הערבי�לחולה בינינו 

יש להתבסס ולהיבנות ש, אני מביא בחשבו�, בי� הערבי� לשני� הבאותלבינינו 

�"ג� על כוחות האו . � צרי  מישהו שיפקח, דילול כוחותב וא, פירודב מדוברא

�שבמש  כל ,  אני מחשיב מאד את העובדה.שני הצדדי�אי� זה די ב. על הדברי

�א� פע� לא ביקשנו מצעירי� . א� חייל אמריקאי לא נלח� בשבילנו, השני

� . שכ  יהיה ג� להבא,מקווה ואני ,שיקריבו את חייה� למעננו, אמריקאי

,  מצבנוצר, מלחמותה שתי  בי�. לא שותפי� אנחנוהמועצות בריתלא שעבור א

 יננה אוזש לאא, וטוהאמריקאי� הטילו ו,  המועצות רצתה להתערבתשברי

 . ערובה

כאשר .  בעקיפי�ואישירות , המועצות יכולה להתערב בצורות שונותת ברי

אינני מוותר , קיימת ג� ברית המועצות, במציאות המדינית והצבאית שלנו

" פרטנרי�"שה� יהיו , א� תהיה כזאת, כונות אמריקאיתמראש על הצעה או נ

 ,במש  שני� רבות. זו או אחרתדר   ב,ערבי� או בעלי חוזה צבאי איתנוהשל 

 ,אינני פוסל,  כשלעצמי.פנינו וביקשנו ולא עלה בידנו, ו"רצינו להצטר� לנאט

בתיוו  , בי� הערבי�ל בינינו ת�ומשא וא� יהיה מ,  את המרכיב הזה,מראש

בות יוהאמריקאי� יציעו אלמנטי� כאלה או אחרי� של מחוי, מריקאי�הא

 .על הס�את  לדחות זי� א, אמריקאית

 



 י בי� אסטרטג למדינא�משה דיי� 

 

 

104 

�  :לשתי מסקנותמה� נית� להגיע , מניתי רשימה של מרכיבי

 משא ומת� ל, בנתוני� האלה,כעת טוב למדינת ישראל להיכנס ,להערכתי, אחתה

  ;סימליקלהסדר מ

, א� אמנ� יתקיי�,  במשא ומת� טובי�ני פתיחהנתושיש לנו ,  היאשנייהוה

 . תוצאות טובותתלהשג

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ל" צה�אוניברסיטת חיפה והמכללה לבטחו� לאומי בהמרכז לחקר הבטחו� הלאומי 
 
 

105

 �5ָה ַדֶשמֹי� ְל1ִה ִמָ/ַ-

1958 ,ל"ַ-ְטַ/ַר ְ-ת7ר9ֵשֹת  ֶאמ7ְיַס6ְ
26

 

 

ְפַקְדַֹעל ַס�   ל ְמָלאָכה  ַעָ>ָשִני� ָרע9ת ה8

 Bְְ  ָהָיה ֶזה Aֶֶרק  .ֶשֵאי� ָמָרה ִמֶ?ָ=הֹ

 ֶשר ָחַתְ  אEַלי ַחDִי� ַלַ?ְמָלָכה ֲֹא

 .ֶחֶרתְשֵבי ְגבEָלG ִמFְָפר ַעד ִעיר סE9ְלָכל י9

 

 ִיְהֶיה ָזכEר  ַליֶשר אEְֹזַמ� ֲא�ֶזה Aֶֶרק

 )ָרד9ת ְלֶרֶצ�ְמפIְ�ִֹהְתBח9ת ְ>EHפ9ת(

 ,ִשְחרEרִֹתַיַמת ַמְסֵעי ִמְלֶחֶמת  ַהFֲַח

 .ְשֵנית ַעד ֵנַצחֹא ִנת ְולַֹעל B� ֶשִהיא Bַח

 

?ֶIַ ְבֵכ� ?ָשִביָת ֵלבֹהE,  ֵיש � ש9ֵאל ִֹא

 : א9ֵמר הEא FָָכהEְלָ . ִשיבֹא ֶיְשנ9 ֵמלֲֹה

 ֵאלָרִֹיְש�ָע� Jַהב Iְָ  ֶאת ֶאֶר'ָה

 .ַשַחרֹה ָעֶליָ  Fְמ9 ֹה AְרEָשֶשר ִהֵ=ֲא

 

 Iְָ אָת Iְח8ֶֹשר ָנָשָרֵאל ֲאִֹיְש�ֶאת ֶאֶר'

 .ל9� ִהיאֲח�א ִמIְנ9תFִי לֹ, אתְֹוַג� >9ִסי� ָלֵש

 …א ֶאל ַהְ?נEָחהֶשל ִגיל ַהIֵָֹאי� ֶזה ִעְנָי� 

 .ִפיֶשל אִֹֹעְנָי�  � ?Mִיר ַהLַזֵֹאיְ  א9ֵמר ַה�ֶזה

 

 גFְ �9ֶשל Nְָבִרי� , ִפיMֶל אֶֹֹזהE ִעְנָי� 

 ָלה ר ָנגֶֹשת ֲאמהE, ִניַמת ִסְגנ�9 ָות9ְ 

 ְשָנתFָֹ �9ל א9ת9  � ֵבֶריָ Iְָ  ִע� ֲח

ֹ � .ְשא9ָלהֶֹשIְִזכ9ת9 א9ַלי לא ַרד ָהָע

                                                           
26

 .228�227' עמ, הקיבו' המאוחד: תל אביב, ספר שני, "הטור השביעי/"נת� אלתרמ�:  מתו  
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 ,אתָרֵאל ַהOִֹֹיְש�ש�9 ֶשל ֶאֶר'ְשָנת�9 ִראֹֹ

 .ָפֶכיָה ִמְתַמְזִגי� Fְַלַח�ֶשֲהֶֹשל ז9 

 ,דית EְמפFָ8ָחה ְמאִֹֹשֶשל ז9 ַהַ?ֲע

 . ַחתMַָֹדה ִמֵשֹ Fְמ9 ֶשל ז9 ָהBִ?יָצה

 

 , ְשפEיהֶשIִיָנָתG ח9ֶתֶכת Eֶֹֹשל ז9 

 , מ9ֵפת ֶשל ִהPָיE �9ְצִלילEת Nַַעת

 ... ש ְצפEָיהאֵֹמע9ָל� לא ִהיא ֵמרֹ � Eְבָכל זאת

� ַמְבַקַעתָש� ִהיא Aְִתאֹֹ � לש LֵAִָמק9� לא ִאיֹ. 

 

 ָעה  ש9ָֹנה ֶשר ֵאיֲא, ֶשל ז9 ַהQְַבָלִניתֹ

� .ַחרFַ8ת ָהרEֶאת ֲא. ֶאל Aְִתר9נ9ת ַקLִי

 ְשָרJהIְִֹבַרק ַהַה ,�ֶשר Aְִתאֲֹֹא � ְוז9

 .אEָהֶש�Fֵ ְלָכְ  Iְָרֹ. ִשְגר9ת9Aַֹלַחת ִהיא 

 

ֹAַג, ִניתָטְשֶֹשל ז9 ַהEְגלLִח9ֶמֶדת ַה, 

 .ִריֶדיָהָֹרה ְשע9ֶרֶפת ַהְ?ִליָצה Eְמַבֲע

  ָטוEי Iָה ְוJרEג טֶשַהAִיEְֹוז9 

 .יֶדיָהֶקיָה Eְוִרַעד ְקצ9ת ַקְצַוי ע9ְר

 

 ,MָתPָֹ9ְרנE 9ְמד8, ֶשר נ9ְפָליוְֹשָנת�9 ֲאֹ

 ...לEָמיו ְלע9ָלִמי� Iְִלי ִניַעש9ְמִרי� ֶאת ֲעֹ

 ְש>9ִֹריָדיו ר9ִאי� ֶאת מ9ַרֶֹשר ְשְשָנת�9 ֲאֹ

 .י� ַמְכִניַעֵא. תֶכֶשִֹנְמ, ע9ָלה, Dָהְוִהיא ַח

 

 ֶשר Iְִהי9תְֹשֵרי ָהָע� ֲאBֹ, ֶשה �DָNַמֹ

  ִל9I ֵהיֵטב יוֵדַע, ב ָמִג=9ַהֶחֶר

9Dת ַע  ת ְפָלא9O9ת ְוִנFִי ֵאי� ִא>ו Nְמ8

 . ש9ְמֶריָהֹש9ְלֶפיָה ְוֹמE ֵֹמֵאלE ֶשהEְש
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 א לEְֹב, ש9ֵקטֹב Iְֵל, חFִRָ�9י Fְָבר Iְִב

 ...ֶריָ א ַעל ַהIָא Bֲח הEְ ל ִלְסמָֹיכ9, שָֹשֲֹח

 ! ֶשFָָכה ל9ְֹשֵרי ָהָע� Bֹ, ֶשה �DָNַ מֹ

 .ְוע9ד ַר9Iת Nְָרֶכיָ . ְש�Fִָֹל9I ְלָ  ִמ

 


