
 

  ר מן ינ

  ֻאָּכל בלהב המרישֶ משה סנה: הַרָּמ"א  

נחקקה תנועת המרי העברי כגולת הכותרת במאבקו של היישוב  יציונה ִסיֵּפרב
ראש המפקדה הארצית של  לעצמאות עד מלחמת הקוממיות. ד"ר משה סנה,

), הקים והנהיג את תנועת המרי בעשרת חודשי קיומה, 1941-1946( 'ההגנה'
  מתפקידו. 1946ומשנכפתה עליו הפסקת פעילותה התפטר בסתיו 

הציונית, ולא מעט מחקרים   המרי ומבצעיה תועדו רבות בהיסטוריוגרפיהתנועת  
מלחמת החורמה  1נכתבו עליה ועל מחולליה חרף מיעוט המקורות הראשוניים.

 50־, ראש הממשלה ושר הביטחון, נגד ד"ר סנה בשנות הבן־גוריוןשניהל דוד 
ה עם דחקה את מקומו של הלה מההיסטוריוגרפיה הִממסדית. היריבות המר

שותפיו מהנהגת היישוב ומהפיקוד על 'ההגנה' הדירה אותו או שגימדה את 
בכירות מעמדו ִמלא מעט ביוגרפיות וספרי זיכרונות. לאחר מותו של סנה הוקמה 
עמותה להנצחת מורשתו, שהוציאה שבעה כרכים מכתביו וכן ביוגרפיה מדעית 

ד"ר סנה עד שנת  חייעל  מקיפה שחיבר ההיסטוריון פרופסור אלי שאלתיאל
להיבטים אחדים בפועלו הביטחוני של ההתייחסות  במאמר הנוכחי תמוקד    1948.2

  סנה בעת עמידתו בראש תנועת המרי העברי.

  ִמְלָחָמה ֹּפה, ּדֹוְקטֹוֵרנּו 

) היה מנהיג פוליטי בולט ביהדות פולין ממפלגת הציונים 1909-1972( משה סנה
התנועה הציונית.  של המאה העשרים בשמי 30־הכלליים, שכוכבו דרך בשנות ה

בשנות העשרים לחייו הוא הועמד בראש הסתדרות ציוני פולין, הגדולה בקהילות 

 
) "לשרוף 29.6.1946ב'שבת השחורה' ( , סגן הרמטכ"ל,אבידר-יוסף רוכל לפי פקודת החירום, הורה  1

-[במרתף במעונות עובדים ד' בצומת פרישמן  בסליק של הפיקוד העליוןשהיה  ארבעים שקים עם חומר  
: הוצאת ידידים, תל־אביב, נחמיה ארגובנחמיה ארגובנחמיה ארגובנחמיה ארגוב    , בתוך זה הפרוטוקולים של ישיבות המפקדה הארצית".הוז]

 : עם עובד,תל־אביבכרך שלישי, חלק שני, , פר תולדות ההגנהפר תולדות ההגנהפר תולדות ההגנהפר תולדות ההגנהסססססלוצקי, יהודה ; 202תשי"ט, עמ' 
, תל־אביב: מערכות ומשרד בדרך לצה"לבדרך לצה"לבדרך לצה"לבדרך לצה"ליוסף אבידר,  .)2, ג/ה ה ה ה סת" סת" סת" סת"  סלוצקי, (להלן: 893עמ'  ,1972

  ).בדרך לצה"לבדרך לצה"לבדרך לצה"לבדרך לצה"ל(להלן: אבידר,  243ו־ 239, עמ' 1970הביטחון, 
עם עובד,   –: ספריית אפקים  תל־אביב,  1948194819481948----1909190919091909משה סנה, ביוגרפיה:  משה סנה, ביוגרפיה:  משה סנה, ביוגרפיה:  משה סנה, ביוגרפיה:          – – – – תמיד במרי  תמיד במרי  תמיד במרי  תמיד במרי  אלי שאלתיאל,    2

  . )תמיד במריתמיד במריתמיד במריתמיד במרישאלתיאל, (להלן:  2000
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ובמהלך עשור זה הוא גם השלים את לימודי הרפואה באוניברסיטת ורשה   3ישראל,
וגויס לשנת שירות בצבא פולין שבמהלכה הוסמך לקצונה. יום לפני פרוץ מלחמת 

התגייס לוורשה כדי להציונית בלונדון השנייה הצליח לטוס משליחותו העולם 
נשבה תחת לחץ המתקפה הגרמנית  הפולניים כוחותה. בנסיגת הצבאיתליחידתו 

ביו, ומש נמלט. בעזרת יהודי לוצק מדינהלאף הוא שפלש  ,בידי הצבא האדום
 יעהג ,ומהמשטרה החשאית הסובייטית בריחתו מהגסטפו הנאציובתום מסע 

והוא   4נדחתה,  פנייתו להתקבל למערכת הרפואה המנדטורית  ארצה.  1940במארס  
צעה תמהמה הוא נענה להו הגיוסכשהחליט להתגייס לצבא הבריטי כרופא צבאי. 

אמר לו ברל:  תם. בתחילת פגישדברדברדברדברלהשתלב במערכת העיתון ההסתדרותי 
, אך בינתיים התעורר עניין חשוב ממנו וגדול דברדברדברדבר"הזמנתיך לשיחה על עבודה ב

חמישה שבועות לאחר שדרכה כף רגלו  5כניסתך למפקדה הארצית". –לאין ערוך 
אתה צריך להכנס " שאמר לו: בן־גוריוןהוזמן סנה בחג הפסח ת"ש אל בארץ 
ינת יהודים, והיא לא תקום בלי מאבק . אני יודע שאתה בעד מד[ל'הגנה'] לעניין

כעבור שלושה חודשים צורף  6."צריך להרים את ההגנה [...]מזוין עם הבריטים. 
התמנה לעמוד  1941ביולי  1־למפקדה הארצית של 'ההגנה' ולאחר שנה, ב

וצירופו למפקדה הארצית על  הציונים הכלליים מפלגתסנה השתייך ל 7בראשה.
נתפס בעיני גוש הימין כהכנסת סוס טרויאני והפרת  חשבון המחנה האזרחי,

  8סנה נשאר מנהיג בכיר אך ללא בסיס פוליטי יציב.העיקרון הפריטטי. 
 (ַרָּמ"א)  כראש המפקדה הארציתבתפקידו  להקמת תנועת המרי הגיע סנה מנּוסה  

. מרבית בכירי הפיקוד , הגם שנעדר עורף מפלגתי יציבל במעמדו הפוליטישֵ ובָ 
 19־(יצחק שדה היה מבוגר מסנה ב מנוהעליון, שסרו למרותו, היו מבוגרים מ

אביגור -שאול מאירובדורי ו-יעקב דוסטרובסקישנים,  16־ב גולומּבאליהו שנים, 
גילו הצעיר הוא נודע כמי שמגובש בדרכו המדינית, בקיא   למרותאך    9,שנים)  10־ב

 
: עם עובד, המכון לחקר תל־אביב, 1928-1939, א, כתביםכתביםכתביםכתביםסנה, משה עמנואל מלצר, "מבוא", בתוך:   3

והוועד הציבורי להנצחת זכרו של ד"ר משה סנה ז"ל,  תל־אביבהציונות ע"ש חיים וייצמן אוניברסיטת 
  ).כתביםכתביםכתביםכתבים(להלן: סנה,  4עמ' , 1995

אוסף משה סנה, ארכיון , B480-812-104-IV תיקמכתב מנהל השירות הרפואי הממשלתי לקליינבוים   4
  .)אמ"ס, אה"עהעבודה (להלן: 

  .(להלן: את"ה) , הארכיון לתולדות ההגנה80/158/פ2תיק , 20.3.1968עדות סנה,   5
  שם.  6
  אמ"ס, אה"ע., IV-75-2-812-104, תיק 1.7.1941משה שרתוק למשה קליינבוים, 'כתב מינוי',   7
שובץ סנה במקום השלישי ברשימת 'המרכז הדמוקרטי'  1944הנבחרים באוגוסט  לאסיפתבבחירות   8

ימימה רוזנטל,  נציגים). 171־תמיכה מאכזבים (ארבעה מ 3.6%־בהנהגת גרינבוים, שזכתה רק ל
; 191, עמ' 1974, בן־צבי, ירושלים: יד יצחק ישראלישראלישראלישראל־ ־ ־ ־ כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי החדש בארץ כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי החדש בארץ כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי החדש בארץ כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי החדש בארץ 

  .193, עמ' 1976, ירושלים: כתר, הישוב בימי הבית הלאומיהישוב בימי הבית הלאומיהישוב בימי הבית הלאומיהישוב בימי הבית הלאומיבנימין אליאב (עורך), 
העיד: "בשנותי ב'הגנה' פגשתי את כל צמרת הפיקוד. לא היה איש רחב אופקים כמוהו,  נחום שדמי  9

תו היתה לי שנים, אבל כשנפגשתי אי 11־בעל יכולת הבנה לגבי הזולת והיריב. הייתי מבוגר ממנו ב
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ת והציונית, ומתעֶלה בכושר לפניי ולפנים בנבכי המערכת הפוליטית היישובי
אל סנה, הצעיר התוודע לראשונה  בן־גוריוןההיסטוריון שאלתיאל ציין כי  ביטויו.

בפולין והתרשם מכישרון מנהיגותו  30־שנים, במסע שערך בשנות ה 23־ב ממנו
מהפך קיצוני מהאמירה עברה  הםמסכת יחסיומקרבתו לעמדות תנועת העבודה. 

ר לרמת האינטימיות הגבוהה ביות" 40־ות השנאמצע בשלפיה הגיע  בן־גוריון של
התנהלות סנה .  1946שהתחיל בשנת  עד לקרע הפוליטי והאישי ביניהם    10ה",עם סנ

לגבי שום אדם "בסנה.    שרת-וקשרתמשה  , ברל ובן־גוריוןכרמ"א חיזקה את אמון  
כמו  רש אפשרילדרגת יו בן־גוריוןבהנהגת מפא"י לא היו סימנים שהתרומם ליד 

  11.סנה בשנותיו ב'הגנה'", אמר לימים עוזרו של סנה וחוקר תולדותיו, יאיר צבן
כעולה חדש,  12לרמ"א. 1941ולי בי 1־בסנה התמנה  שנים בלבד 32בהיותו בן 

משולל ניסיון פיקוד קרבי והשכלה אסטרטגית, מנותק מההוויה הביטחונית בארץ 
ישראלי גישר סנה על פערים קריטיים אלה בתוך ־ומרוחק מהליכות הנוער הארץ

כושר  –, ובעיקר זמן קצר הודות ליכולת ההקשבה, הִשכנוע ועבודת הצוות שלו
כ"ל 'ההגנה', העיד כי מעמדו החזק אבידר, סגן רמט-הכרעה וביצוע. יוסף רוכל

של סנה נבע מיכולתו להשיג תקציבים ואמצעים מהסוכנות, כישרונו הרטורי 
עם זאת ניתן להניח כי מקור סמכותו נבע מהאוטוריטה  13וכושר עבודתו העצום.

 14האישית והודות למיומנותו הפוליטית לרתום את כלל שחקני המערכת למשימה. 
האדריכל פרופ' יוחנן רטנר והמהנדס יעקב רייזר, כשלו בגלל שני קודמיו בתפקיד,  

הוא  15לזירה הפוליטית, שהייתה מגרשו הביתי של סנה.לתפקיד והתאמתם ־אי
השכיל למסד את מנגנוני הפיקוד ב'הגנה' תוך השארת חופש פעולה לבכירי 
 הארגון. בפיקוד העליון, שהורכב מחברי המפקדה הארצית ומקציני המטה הכללי, 

, מי גולומּב – שאת אמונם רכש סנה אישים בעלי מעמד מיוחדבלטו ארבעה 
ראש ו יד ימינו של גולומּבהבלתי מוכתר של 'ההגנה', אביגור  פקדשהוחזק כמ

בכיר המפקדה  ישראל גליליו ,יצחק שדה מפקד הפלמ"ח, המוסד לעלייה ב'

 
, מראיינת: שושנה שמואלי, 1975. עדות נחום שדמי, הרגשה שאני יושב עם אדם יותר מבוגר [ממני]"

  ., אמ"ס, אה"עIV-475-812-104תיק 
הגיעו  40־האמירה שבאמצע שנות ה בערוב ימיו, מיוחסת בן־גוריוןלהיסטוריון זאב צחור, עוזרו של   10

  .הפוליטיים בני הזמן ר מקרב המנהיגיםהאינטימיות הגבוהה ביותלרמת  עם סנה בן־גוריוןיחסי 
  .המראיין , מראיין: ניר מן, אוסף21.10.2018עדות יאיר צבן,   11
  .218-223, עמ' 1, ג/ סת"הסת"הסת"הסת"הסלוצקי,  ;, את"ה73/107 תיק  12
  , את"ה.2, עמ' 58.25, רישום: חיה, תיק 10.11.1953אבידר, -עדות יוסף רוכל  13
על 'ההגנה' ובנעשה בה היו מעורבים ההסתדרות הכללית, ההתיישבות  במוטת השליטה הנפתלת  14

, הנהלת הסוכנות, הוועד הלאומי, המפלגות הציוניות ו'האיחוד האזרחי', העובדת והרשויות המקומיות
ביטחון, ולצדן הממשלה המנדטורית (חיל הנוטרים, ַּפלגות הלילה, הגיוס לצבא הועדות    'כופר היישוב',

  הבריטי, הקמת הפלמ"ח).
: "מעודי לא הייתי חבר פעיל ב'הגנה' ולא ידעתי רייזר העיד כי נדהם לשמע ההצעה למנותו לרמ"א  15

  , את"ה.44.27, תיק 23.7.1953דבר וחצי דבר מהנעשה בפנים". עדות יעקב רייזר, רישום: חיה עירוני, 
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בניין  ,שרכתחום הב קועסהמשיך לגולומב הארצית שאיתו עבד שכם אל שכם. 
 מתהקיזם את אביגור  16ובמפא"י;הכוח הצבאי והפעלת השפעתו בהסתדרות 

 יצחק שדה הקים אתש"י), וה( ארציהידיעות השירות המוסד לעלייה ב' ואת 
נוכח הכפילויות במנגנוני המוסדות הלאומיים נדרשו ראשי 'ההגנה'  17הפלמ"ח.

במערכת היישובית המגושמת בפשרות אופרטיביות ובוויתורים  דרכםלפלס את 
. סנה השקיע את עיקר משאביו בהתוויית אסטרטגיית 'ההגנה', תפיסתיים

ר בלוגיסטיקה של 'ההגנה' (השגת תקציב, כוח אדם), ויותר מהכול בשמירת כוש
  18התפקוד של המערכת, כפי שהעיד לימים:

  – זכורני, כיצד קשה היה לי כרמ"א לשמור על החבילה שלא תתפרד 
  ], 1944בזמן הפילוג [במפא"י,  –עם אליהו גולומּב וישראל גלילי 

לפניו ואחריו, על=אף היחסים המפלגתיים המתוחים מאין=כמותם. 
לא=זו=בלבד שלא נתתי לפילוג לעבור לתחום ענייני ההגנה, אלא להיפך. 

ויתקין) הבאתי לנוסחה מוסכמת בין ־באסיפת הנבחרים (אחרי הפילוג בכפר
  שלושתנו שהובאה כהצעה ואושרה כהחלטה מאחדת ע"י אסיפת הנבחרים. 

הדברים לא היו מובנים מאליהם, קל וחומר שלא בכאוס של מלחמת העולם 
השנייה ואסונותיה. ליישוב העברי מעולם לא היו צבא וניסיון קרבי; ושנתיים לפני 
בואו של סנה הארגון היה משותק כמעט לחלוטין. סנה השכיל להתמודד עם 

בל מהדרג הממונה אתגרים חסרי תקדים בתולדות היישוב הודות לגיבוי המלא שקי
(התחום הביטחוני היה כפוף לשרת, ראש המחלקה המדינית בסוכנות). בזכות 
כישרונו ללכד תחת מנהיגותו את הגופים היריבים ביישוב ואת הנפשות הפועלות 
במפקדה הארצית, הוא העמיד פיקוד עליון שהיה מסוגל להתמודד עם משימת 

א הבריטי (שהחלה לפני בואו), עם אלף חיילי היישוב לשורות הצב 30גיוסם של 
יורדי הסירה והמאבק על תוכנית 'מצדה על הכרמל'; הקמת הפלמ"ח, פרשת כ"ד 

 'הסזון'  20ומטה המחוז;  תל־אביבמפקד מחוז    ה שלהדחמשבר ה  19קיום הפלמ"ח;
  .והפעילות באירופה

 
  , אמ"ס, אה"ע.13, עמ' IV-6-2-812-104, מראיין: יאיר צבן, תיק 26.4.1972 עדות מאיר הרטמן,  16
, תיק 27.9.1943'תקנון הפלמ"ח', הארצי של 'ההגנה'. ככוח המגויס הקמת גדודי הפלמ"ח והגדרתם   17

  .203-201עמ'  ,  1979: זמורה, ביתן, מודן,  תל־אביב,  " לצבא הגנה" לצבא הגנה" לצבא הגנה" לצבא הגנההגנה הגנה הגנה הגנה " " " " מן המן המן המן הפעיל,  מאיר  , את"ה;  4/73
  ה.", את3, עמ' 20.3.68, 4681, תיק לסלוצקי תשובות סנה  18
משה שרת, "להעמיד דברים פלמ"ח ל'בריגדה'. ואימונים' בקיבוצים, ביטול גיוס כל ה 'עבודה הסדר  19

עדות יגאל אלון, 'הגיוס ; , אמ"ס, אה"עIV-50-2-812-104, תיק 27.1.1950, דברדברדברדברעל אמיתם", 
  , את"ה.1, עמ' 95.17, רישום: אורי ברנר, תיק 10.7.1969מהפלמ"ח לבריגדה', 

, ט, ב: והאנגלי אז בארץב: והאנגלי אז בארץב: והאנגלי אז בארץב: והאנגלי אז בארץזית וחר זית וחר זית וחר זית וחר     עליעליעליעלי", 1944ב'הגנה' בשנת  תל־אביבניר מן, "משבר הפיקוד במחוז   20
  .239-273, עמ' 2009לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, ירושלים: כרמל והעמותה 
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, והותיר אחריו חלל מנהיגותי אליהו גולומּב נפטר בחטף 1945ביוני  11־ב
בפרוס שנתו ו . כעבור חודשיים, ערב הקמת תנועת המרישות 'ההגנה'ברא

לחבר בהנהלת הסוכנות   1945באוגוסט    16־החמישית בתפקיד הרמ"א, מונה סנה ב
  21פניו.להיהודית כמי שהשערים להנהגה הציונית נפתחו 

אפשר שהביטוי המוחשי ביותר להיטמעותו בהוויה היישובית וליחס המיוחד 
, "ֻחְרׁשֹות ָהֹאֶרן"חסידיו ומתנגדיו המושבעים היה מחד גיסא השיר  שרחשו כלפיו  

  22:העמק־בחורשת ִמשמר 1942בכנס הפלמ"ח בשנת שחובר עליו בהינף קולמוס 

 ָׁשIׁש ָׁשִנים ָעְברּו ְּבֵעֶרF, / ַלְּדָבִרים ָהָיה ָאז ֵעֶרF. / ְנאּוִמים ִנְּׂשאּו, ִנַּצְבנּו 
ַּבִּמְסָּדר, / ָנָׂשא קֹולֹו ָאז ָהָרָמ"א / ְוָהרּוַח ָרֲעָמה... / ְוָׁשְמעּו ֻחְרׁשֹות ָהֹאֶרן 
ְּב"ִמְׁשָמר". // "ִּכי ַעל ֶזה ְוֶזה ָנֵגָּנה, / ֶאת ַחֵּיינּו לּו ִנֵּתָנה, / ַעל ְׁשIָׁשה ְּדָבִרים, 

ַעל ַהֶּׁשַלח ְוַהָּים". / ְוָׁשְמעּו ֻחְרׁשֹות   /ֵהם ֹקֶדׁש ְוִעָּקר: / ַעל ְּכבֹוֵדנּו ְּבתֹור ַעם,  
ָהֹאֶרן ְּב"ִמְׁשָמר" // [...] ִמְלָחָמה ֹּפה, ּדֹוְקטֹוֵרנּו, / ִמְתַנֶהֶלת ִּבְלָעֵדינּו: / "ֶנְפט 
ּבֹוֵער... ֵׁשִנית ֻטְלַּפן ְל'ֵבית ָהָדר'. / ְוִדְגֵלנּו ׁשּוב ַּבְּסִליק הּוא... / ֵאילּו ַמְסָקנֹות 

  ִּסיק הּוא? / ָנא ִאְמרּו ֻחְרׁשֹות ָהֹאֶרן ְּב"ִמְׁשָמר".. [...]מַ 

ההספד המרשים שכתב לזכרו יריבו המר, ראש הממשלה מאמר מאידך גיסא ו
  23במלאת עשור למותו. מנחם בגין,

  הקמת תנועת המרי 

סימן את ִקצו  1939במאי  17־), בMacDonaldפרסום 'הספר הלבן' של מקדונלד (
ש ביחסי בריטניה עם התנועה הציונית. ביישוב העברי סער גל מחאה של ירח הדב

נגד  האלים רעיון המרי את בן־גוריון העלה לראשונהנגד המדיניות הבריטית, ו
, והיה עמוד התווך 1939העלייה' שהגה בינואר  בתוכנית 'מרד  השלטון המנדטורי  

ייה החליטה בפרוץ מלחמת העולם השנ 24בתוכנית 'הציונות הלוחמת' שגיבש.
ההנהגה הציונית לגייס את מתנדבי היישוב לשורות צבא בריטניה במלחמתה נגד 
גרמניה הנאצית, והמאבק המדיני לפתיחת שערי הארץ בשנות מלחמת העולם 
השנייה הושתת על ההעפלה וההתיישבות. השתנות הנסיבות והתקדמות 'הקורפוס 

 
  .הארכיון הציוני המרכזי (להלן: אצ"ם), 25/1905Sפרוטוקול הכינוס בלונדון, תיק   21
דרישת הפלמ"ח להילחם בסוריה שתחת משטר וישי, והפך לשיר הערצה   השיר נכתב במחאה על בלימת  22

משפחת הפלמ"ח:  משפחת הפלמ"ח:  משפחת הפלמ"ח:  משפחת הפלמ"ח:  חיים גורי וחיים חפר, המחברים: חיים גורי, חיים חפר, מתי מגד ונתן שחם. לסנה. 
  .167, עמ' 1977: ידיעות אחרונות, תל־אביב, ילקוט עלילות וזמרילקוט עלילות וזמרילקוט עלילות וזמרילקוט עלילות וזמר

  .14, עמ' 12.3.1982, דברדברדברדברמשה סנה",  –מנחם בגין, "יריבי   23
ביומנו. מאיר אביזוהר, "הציונות   1939  בינואר  3־בביטוי 'ציונות לוחמת' ב  השתמש לראשונה  בן־גוריון  24

: עם עובד, המרכז תל־אביבעריכה: הנ"ל, , ו, זכרונות: מן העזבוןזכרונות: מן העזבוןזכרונות: מן העזבוןזכרונות: מן העזבון, בן־גוריוןדוד הלוחמת", בתוך: 
קנאת דוד:  קנאת דוד:  קנאת דוד:  קנאת דוד:  שבתי טבת,  ;2, הערה 49בנגב, תשמ"ז, עמ'  בן־גוריוןואוניברסיטת  בן־גוריוןלמורשת 

  .315עמ' , 1987: שוקן, תל־אביב, ג, ירושלים והקרקע הבוערהקרקע הבוערהקרקע הבוערהקרקע הבוער
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ה את הנהגת היישוב להציע הניע 1941האפריקני' הגרמני לשערי מצרים בסתיו 
כשם שכשלו  25לאצ"ל לכונן מערכת ביטחונית משותפת. יוזמה זו לא צלחה,

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה  26ניסיונות חידושה כעבור שנתיים ושלוש.
על מרד באימפריה הבריטית. כשנחשפו ממדי  1944בפברואר  1־הכריז האצ"ל ב

מדיניות 'הספר הלבן'. מגויסי היישוב  השואה התעצמה בארץ המחאה נגד המשך
עדיין שירתו בצבא הבריטי (מרבית כוחו של היישוב בארץ), אולם מדיניות 

החלו להירקם  1945באביב לפקוע. ההבלגה והריסון כלפי בריטניה עמדה 
במוסדות הלאומיים הלכי רוח לשינוי האסטרטגיה היישובית כלפי בריטניה ורעיון 

בהכוונת סנה וגולומּב החל הפיקוד העליון  27התעורר לתחייה. הלוחמת''הציונות 
) 28של 'ההגנה' בתכנונים אופרטיביים נגד יעדים בריטיים בארץ ('תוכנית יפת'

ובהיערכות פיננסית ליישומם. לִצדם נבחנה מגמת שיתוף פעולה בין 'ההגנה' 
של מאי את  לאצ"ל וללח"י. חרף מצבו הדחוק חידש האצ"ל במחצית השנייה

פעילות החבלה בקווי טלפון ומתקנים ממשלתיים בהצלחה זעומה. בתזכיר ששלח 
אישי ציבור הועלתה קריאה לכונן ממשלה עברית  250־הארגון בתחילת יוני ל

לכרוז זה לא הייתה תהודה למעט הבעת נכונות  29בשיתוף כל הגופים ביישוב. 
אית של מליאת הוועד הלאומי יישובי. בישיבה חש־עקרונית לשיתוף פעולה כלל

ביוני, שישה ימים לפני הסתלקותו, אמר גולומב בהתייחסו לפעילות  5־ב
  30הפורשים:

הטרור [של האצ"ל] לא התחדש. היה נסיון לחדש אותו. [...] היו מעשי 
סבוטג' [חבלה] עלובים, שגילו את כשלון הכוח של הטרוריסטים בישוב. 

נעמיד   –חידוש נתייחס לזה בדיוק באותו אופן  [...] אם יהיו עוד נסיונות של  
את כוחנו להילחם בזה. [...] אני מקוה שלא נצטרך לאחוז באמצעים יותר 

  מדי חריפים היום, כי כוחם פג.

ציונית מוצהרת, ומשהוכרז במאי ־מפלגת הלייבור הבריטית נקטה במדיניות פרו
יצחונה. ביולי עלתה על בחירות בבריטניה גאתה ביישוב ציפייה עצומה לנ 1945

 
  .401, עמ' 1985, ירושלים: מרכז זלמן שזר, במאבק למדינהבמאבק למדינהבמאבק למדינהבמאבק למדינהיוסף הלר,   25
("האצ"ל דרש שההגנה המקומית הישובית של כל ישוב וישוב תישאר  2.196627.דברי משה סנה ב־  26

נתן ילין־מור   יחידות הפלמ"ח") ודברי  [כולל]  ופעולות הלחימה יהיו בפיקודו של האצ"ל  'הגנה'בידי ה
 99, עמ' 1966: הוצאת יאיר, תל־אביב, מיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטוריגאולה כהן, , בתוך: 17.4.1966ויצחק שמיר ב־

  . )מיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטורי(בהתאמה; להלן: כהן,  150-149ועמ' 
כוח המגן, : הקיבוץ המאוחד ומכון ישראל גלילי לחקר תל־אביב ,מרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מריגולן, שמעון   27

  .)מרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מריגולן, (להלן:  63-61 עמ' ,1988
  , את"ה.73/714, תיק 17.12.1945'תכנית פעולה',   28
  ז'בוטינסקי.מכון , ארכיון 2/13–4תיק כ, 4.7.1945, 531כרוז ), 'תזכיר'( 'לידיעת הישוב'  29
  , אצ"ם.1/7240Jתיק  פרוטוקול ישיבת הוועד הלאומי,  30



 269  ׀  משה סנה: הרמ"א שֻאָּכל בלהב המרי  

הלייבור לשלטון והשאירה את גֵזירות 'הספר הלבן' בתוקפן. התנפצות התקווה 
באוגוסט נפתח בלונדון  1־הניעה את הנהגת היישוב לשידוד מערכות רבתי. ב

הכינוס הציוני הראשון לאחר מלחמת העולם. הכינוס נמשך כשבועיים ועמד 
והמתונים  בן־גוריוןסטים בהנהגת האקטיבי –בסימן מחלוקת בין שני מחנות 

לתיקוף בהנהגת וייצמן. האקטיביסטים דגלו בשימוש באמצעים כוחניים 
לא הייתה לצאת  םשינוי המדיניות הבריטית. מטרתשם להציונית  המדיניות

לעימות חזיתי עם הכוחות הבריטיים ולסלק את בריטניה מהארץ, אלא להוכיח 
להגשים את הממשלה וב לא תצליח לשלטון המנדטורי שללא הסכמת הייש

המתונים דרשו להמשיך במאבק ההעפלה וההתיישבות ולתגברו  מדיניותה.
בהתנגדות פסיבית באמצעות הפגנות המונים ומאבק לא אלים. חוקר תנועת המרי, 
ההיסטוריון שמעון גולן, כתב כי את האות ל'מתקפת' האקטיביסטים בכינוס 

ן' הציוני נתן סנה כשהכריז בנאומו כי יש "להסביר לממשלה שהחזקת 'הספר הלב
בתקפו תהיה קשורה עם הגנה על הממשלה בכוח צבאי. [...] עלינו להוסיף למכלול 

- גם את כוח המרי ('ווידערשטאנדס –אמצעינו, יחד עם האמצעים הפוליטיים 
כוח') של הישוב. [...] הישוב היהודי מקבל מהיהדות העולמית ומהתנועה הציונית 

מיד את הממשלה הבריטית את התפקיד לשבור במעשים את 'הספר הלבן', להע
בפני ברירה: או להשמיד את הישוב היהודי או לבטל את 'הספר הלבן' ולהקים 

הכינוס שנפתח בשלילה תקיפה של כוונות האצ"ל   31ישראל".־מדינה יהודית בארץ
והלח"י להמשיך במעשי הטרור, הסתיים בדברי אביגור, מראשי האקטיביסטים, 

לבוא בדברים איתם. בד בבד הודיעו האצ"ל באוגוסט על הניסיון  12־שמסר ב
 עלהגי ניסיונםלאחר ששבוע קודם לכן כשל  32והלח"י על הפוגה בפעילותם,

  33ם.ביניהאיחוד להסכם 
 , שרת וסנה לפעולבן־גוריוןשל דיוני הכינוס הציוני סיכמו מאחורי הקלעים 

 , שנשאר בלונדון,בן־גוריוןו 34,שיתוף פעולה בין שלושת ארגוני המחתרתמען ל
הקצנת המדיניות  35דרש מחבריו להנהלה להסמיך את סנה למימושו בארץ.

למחלוקת מבית מפלגות הפועלים  הציונית לכדי נקיטה בפעילות אלימה קלעה את  
פוליטית נוכח הביקורת שהטיחו זה מקרוב בארגוני הפורשים. תוכנית  למבוכהו

וליטית נלהבת, למרות האינטרס לשלוט איחוד הכוחות לא זכתה לתמיכה פ

 
  .68, עמ' מרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מריגולן, ; 804-805, עמ' 2, ג/סת"הסת"הסת"הסת"הסלוצקי,   31
  .72, עמ' מרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מריגולן,   32
מהלך האיחוד בין האצ"ל ללח"י כשל לאחר חיכוכים בפיקוד המשותף על תקיפת גשר מסילת הברזל   33

, מערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומיניב, ; דוד 78, עמ' מרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מרימרות ומאבק בימי מריגולן,  ביולי. 23־ליד יבנה ב
  ). מערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומימערכות הארגון הצבאי הלאומיניב, (להלן:  166עמ' , 1973: מוסד קלוזנר, תל־אביב, ד

: העמותה למורשת משה שרת, תל־אביב,  ירחים בעמק איילוןירחים בעמק איילוןירחים בעמק איילוןירחים בעמק איילון  , "הקדמה", בתוך: משה שרת,עופר  פנחס  34
  .XIעמ' , 2011

  .197עמ' , תמיד במריתמיד במריתמיד במריתמיד במרי, שאלתיאל  35
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בפורשים. החוגים המתונים במפא"י ובציונים הכלליים הסתייגו מהכיוון הלוחמני, 
החוגים המיליטנטיים (מפא"י, אחדות העבודה, הפלמ"ח, הקיבוץ המאוחד) שעד 
לא מכבר רדפו אחרי ארגוני הפורשים חשדו בהם, ותנועת 'השומר הצעיר' הוקיעה 

ומזכיר ועדת הקיבוץ הארצי רכם בסלידה. ברוך רבינוב, מבכירי אותם ואת ד
: מהלך באומרול 'השומר הצעיר'את התנגדות  נימק ,הביטחון של ההסתדרות

הפאשיסטיות בישוב  "האיש שהיה האחראי העיקרי לשימורן של קבוצות הטירור
[בסזון] ושהיה בין המונעים את חיסולן בשלב הקודם של המלחמה הישובית בהן 

 36".שיתוף אתן לתקופת המאבק היה זה הד"ר משה סנה־ומי שהיה עכשיו מיוזמי
ש כבד מהנזק שעלולות להמיט על היישוב חשעם זאת התעורר במערכת הפוליטית  

כתגמול על פיגועי הפורשים.  הבריטייםהמאורגן המהלומות שינחיתו הכוחות 
הדאגה העיקרית התמקדה בשמירת חשאיות אתרי הסליקים הארציים של 'ההגנה', 

  שמיקומם הוסתר מהאצ"ל והלח"י.
  

מור), ראשי האצ"ל והלח"י, בני דורו ־סנה הכיר את מנחם בגין ונתן פרידמן (ילין
והשלישית בהנהגת להבדיל מאנשי העלייה השנייה  37באוניברסיטה בוורשה.

היישוב וממפקדי הפלמ"ח ילידי הארץ, סנה היה בשר מבשרה של יהדות פולין 
שהיה רווי במסורת   וחורבנה בשואה צילק את נפשו. וייצמן רחש יחס מיוחד לסנה,

סנה הפולמוסן התקיף, שלא שש אלי התנצחות רק   38ה'יידישקייט' ובהומור יהודי. 
היה האיש הנכון   בעת לא נרתע מעימות חזיתי,  לשם צחצוח חרבות ראוותני אך בה

בזמן ובמקום הנכונים. חרף היריבות הארגונית, הוא לא חש זרות או עוינות כלפי 
 1944ייחל למנוע את הסזון בסתיו  בן־גוריוןראשי ארגוני הפורשים. משום כך כש

חמש שעות שיחתם בדיווחו על    הוא הטיל על סנה את משימת ההידברות עם בגין.
ציין סנה שלאור היכרותם מפולין בגין היה לבבי מאוד והפגישה התנהלה באווירה 

 
 – , ארכיון השומר הצעיר14-15), עמ' 6(1.22–95'תקופת המאבק', תיק , 1969ברוך רבינוב,  עדות  36

  .גבעת־חביבה
עדות על ביקורי הסטודנט למשפטים, ; 1974, ירושלים: שקמונה, לוחמי חרות ישראללוחמי חרות ישראללוחמי חרות ישראללוחמי חרות ישראלנתן ילין־מור,   37

, אסיר תקווהאסיר תקווהאסיר תקווהאסיר תקווה, ראו: משה פריבס, 1933שנת בסנה  בראשותמנחם בגין, באֵסיפות אגודת הסטודנטים 
  .75, עמ' 1992ביתן, ־: זמורהתל־אביב

, 14, מראיין: יאיר צבן, עמ' 26.4.1972עדות מאיר הרטמן, מראשי הציונים הכלליים בפולין ובארץ,   38
, ירושלים: ויידנפלד וניקולסון וספריית עד כאןעד כאןעד כאןעד כאן, אמ"ס, אה"ע; מאיר וייסגל, IV-6-2-812-104תיק 

"קליינבוים איז קא סנה,  :היה חידוד לשון יידישיסטי משנות המריוייצמן ל. 257, עמ' 1971ריב, מע
רמז לחיבתו ], עץ קטן[ קליינבוים הוא אצעלה ,קליינבוים איז א עצאלה" (קליינבוים הוא לא סנה

לניר מן,   . מכתב מיכאל רטנר, בנו של יוחנן רטנר,)ל באותם ימים"של משה סנה לארגון האצ  המוסווית
  , אוסף מן.18.12.2016
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גלילי, שותפו של סנה להנהגת כוח המגן שחשדנותו כלפי 'הפורשים' מימי   39כנה.
  41העיד: 40הסזון לא התפוגגה,

סנה היה אחד הקנאים לדוקטרינה של מרות לאומית [...] ויחסו היה שלילי 
ורשים. [...] יחד עם זה אינני יכול שלא להתפעם קיצוני לארגונים הפ

מהשאיפה שלו להביא אותם לכלל מסגרת מאוחדת. לא רק כדי למנוע את 
פעילותם הבלתי אחראית, אלא גם מתוך זה שהוא באמת דבק כציוני [...] 
באחדות הלוחמת של הישוב. [...] הוא השקיע כוחות עצומים במאמץ 

  והיה עושה ִאתם ימים כלילות. לשכנע את מפקדי האצ"ל והלח"י

חמישה שבועות לאחר שחזר סנה מלונדון כמי שהופקד על איחוד הכוחות, הוא 
 42על התקדמות במשא ומתן עם 'סיטרא'. 1945בספטמבר  23־ב בן־גוריוןל בריקה

לזרז את המשא  בגין לסנה כ"פנייה אישית בכנות וברצון טוב" פנהכעבור יומיים 
עם הנהגת היישוב על "מסע הצלב" ן בגין במילים חריפות  מכתבו התחשבב  ומתן.

: "נהיה מאושרים לִהלחם שכם אחד ִאתכם. אך הוסיף("פשיזם"), ול נגד האצ"
תוף מלחמתי . אני מציע להקים שי'לִאסוריכם'ִנלחם גם בלעדיכם. נלחם גם בניגוד  

בין שלושת הארגונים. [...] אם באמת תוקם האחדות הלוחמת, לא יהיה מיבצע, 
לסלול דרך, בכדי לעלות, שלא נבצעו; לא תהיה סכנה, שלא נכנס לתוכה, בכדי 

משדחו האצ"ל והלח"י את הצעת 'ההגנה' לאיחוד מלא   43לכבוש, לשחרר ולהגן".
היהודית התמקד המאמץ בהשגת של המחתרות תחת מרותה של הנהלת הסוכנות 

נכונות עקרונית של האצ"ל  השגוה לאחר שבספטמברהסכם לשיתוף פעולה. 
'אחדות לוחמת' עם 'ההגנה', נקט סנה בתרגילי השהיה במשא ומתן והלח"י ל

שנועד להמחיש מי 'בעל הבית' שקובע את סדרי השותפות ולשוות לתנועת המרי 
פורשים. "רציתי שהשיחות תתנהלנה על רקע חזּות לוחמנית מּוכחת לפני צירוף ה

של פעולות שההגנה החלה בהן לפני השיחות. וכך הווה", העיד לימים סנה 
  44והוסיף:

היתה התנגשות מזוינת לא הרחק  1945בימים הראשונים של אוקטובר 
גלעדי] בין מעפילים לחיילים בריטים. תיכף ־מהגבול הסורי [תקרית כפר

נת=השידור במחתרת "קול ישראל" ואז נוצר השם אחרי זה הפעלנו את תח

 
 2ג/  ,סת"הסת"הסת"הסת"הסלוצקי,  ;  , את"ה1-9, עמ'  80/158/פ6, תיק  9.10.1944בגין,  דוח סנה על פגישתו עם מנחם    39

  .1893-1887, עמ' 9.10.1944, 'דו"ח סנה על פגישתו עם בגין', )נספחים(
  .128 , עמ'2011: הקיבוץ המאוחד, תל־אביב, ישראל גלילי: סמכות ללא תוארישראל גלילי: סמכות ללא תוארישראל גלילי: סמכות ללא תוארישראל גלילי: סמכות ללא תוארדני הדרי,   40
ארכיון ,  4, עמ'  171/2/4  תיק  ,14.7.1972  'דברי ישראל גלילי לקראת התכנית בגלי צה"ל על משה סנה',  41

  .)אי"טיד טבנקין (להלן: 
  .ה"ע, אמ"ס, אIV-20-2-812-104ק תי, 23.9.1945סנה,  יומןהפורשים.  – סיטראסיטראסיטראסיטרא  42
  .אה"ע, אמ"ס, IV-330-812-104תיק , 25.9.1945מכתב בגין לסנה,   43
  ה.", את5, עמ' 4681, תיק 7.6.1970תשובות סנה לסלוצקי,   44
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"תנועת המרי העברי". אחרי זה באה פעולת עתלית. על רקע פעולות אלו 
הצענו לאצ"ל ולח"י שיתוף=פעולה במשמעת לפיקוד ההגנה. מטעמי 
יוקרה שלהם הסכמנו כי המשמעת תוטל לא מטעם פיקוד ההגנה אלא 

  לא).מטעם פיקוד תנועת המרי (שניהם זהים ממי

ומתן שהחל משיקולי ִנראּות תודעתית והפגנת כוח נקלע לעימות העיכוב במשא 
 11־עם האצ"ל שחייב את סנה לנזוף בבגין ולהעמידו על חומרת העניין. ב

באוקטובר תקף האצ"ל מחנה צבאי מצפון לרחובות שבו התאמנו מגויסי היישוב 
כעבור חמישה ימים הותקפה בשכונת התקווה ניידת  45באופן שסיכן את חייהם.

 46בריטית לתשלום משכורות לחיילים ובה חיילים יהודים שיכלו לקפח את חייהם.
בבירור שערכו סנה וגלילי עם בגין, הוא הודה שהתקיפה ברחובות בוצעה ללא 
ידיעתו וללא אישורו. תקריות אלו האיצו את הצורך באכיפת הסמכות היישובית 

באחד מכינוסי מפקדי 'ההגנה' והפלמ"ח להסברת הצורך בשיתוף הפורשים. על 
יגאל הדגיש  פעולה עם הפורשים ניתכה ביקורת חריפה על המהלך. בדברי תשובתו  

הסיכון בהיעדר תיאום איתם והזהיר כי את  , מפקד הפלמ"ח,אלון-פייקוביץ'
נו לנשק, "הפורשים אינם יודעים היכן טמונים המחסנים ובתי המלאכה של

  47פעולותיהם עלולות להיערך, שלא במתכוון, בקרבת מקומות רגישים אלה".
ושג שהרכיבו את תנועת המרי העברי ה בין שלושת ִארגוני המחתרתההסכם 

"ההסכם בין ה'הגנה' והסוכנות  בגיןלדברי  48בסוף אוקטובר אולם הוא לא נחתם.
לימים סיים סנה  49תם בדם".היהודית לבין ארגוני המחתרת לא נכתב בדיו אך נח

הפגישות האלו, סגנונן את דבריו על המשא ומתן עם הפורשים במילים: "מהלך 
  50מהווים נושא מיוחד, החורג מתחום השאלה שנשאלתי". –וטיבן 

המחלוקת העניינית הקשה ביצירת שיתוף הפעולה נסבה על שאלת המרות ועל 
גבולות הפעילות. הקמת תנועת המרי התאפשרה לאחר שהנהגת היישוב ו'ההגנה' 

. יצירתה ה של הרצחנות הפוליטיתמחמירשלילה    תוך  זםדרך האקטיביהחליטה על  
התנועה הציונית באישור 'ההגנה' ומוסדות  פורשיםנועדה להתנות את פעילות ה

 
, הדפסת המרדהמרדהמרדהמרדמנחם בגין, ; 60-62, עמ' 2001, ירושלים: כתר ומשרד הביטחון, גידיגידיגידיגידייוסף עברון,   45

  . )המרדהמרדהמרדהמרד(להלן: בגין,  264עמ'  ,1950תשל"ד, ירושלים: אחיאסף, 
  ה"ע., אמ"ס, אIV-20-2-812-104ק תי, 16.10.1945יומן סנה,   46
  .850, עמ' 2, ג/סת"הסת"הסת"הסת"הסלוצקי,   47
 ;851, עמ' 2, ג/סת"הסת"הסת"הסת"הסלוצקי,  .בכמה נוסחים דומיםמופיע  נוסח ההסכם בין 'ההגנה' לאצ"ל וללח"י  48

ומאבק בימי  ומאבק בימי  ומאבק בימי  ומאבק בימי  מרות  מרות  מרות  מרות  גולן,    (לא ממוספר).  7: הדר, תשי"ט, עמ'  תל־אביב, ב,  במחתרת: כתביםבמחתרת: כתביםבמחתרת: כתביםבמחתרת: כתביםמנחם בגין,  
: צ'ריקובר והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל תל־אביב,  אויב ויריבאויב ויריבאויב ויריבאויב ויריב; פנחס עופר,  82-81, עמ'  המריהמריהמריהמרי

  .198עמ'  ,2001גלילי, 
  .264עמ' , המרדהמרדהמרדהמרדבגין,   49
  ה.", את6, עמ' 4681, תיק 7.6.1970תשובות סנה לסלוצקי,   50
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למרות סירוב האצ"ל לסור למרותם המוחלטת של המוסדות הלאומיים, וכן 
  לאפשר לשני הארגונים חופש פעולה בתחומי הרכש.

  תרומתו הסגולית של סנה להקמת תנועת המרי העברי?במה התמצתה ֵאפוא 
קרוב לוודאי שהחרפת מאבקו של היישוב הייתה מתרחשת גם בלעדי סנה, שהרי 

את רעיון 'המרד' ו'הציונות הלוחמת'. משגמלה  בן־גוריוןהגה  1939באביב כבר 
ההחלטה לגבות את המערכה המדינית במאבק מזוין הוא מצא בסנה  בן־גוריוןב

את המנהיג הראוי למימוש המהלך. נחישות דבקותו של סנה בדרך המאבק המזוין, 
ו אמון גבוה לצד הרקע הביוגרפי המשותף עם מנהיגי האצ"ל והלח"י עורר

מור כתב לימים כי סנה חילק בהגינות את המבצעים בין הארגונים ־ילין 51כלפיו.
רושם, מחשש שאלו יבססו את ־ולא מנע מהאצ"ל והלח"י "פעולות גדולות ורבות

תחושת אמון זו הייתה נכס קריטי ביישוב המחלוקות שהתגלעו   52מעמדם בישוב".
מת תנועת המרי, בהתוויית דרכה, בשעות המשבר. סנה היה הרוח החיה בהק

  בהנהגתה ובשמירת חישוקי קיומה.

  המאבק המזוין 

מסלולים נפרדים. בחוגים תפיסת המאבק המזוין ב'הגנה' התפתחה בשני 
'תוכנית יפת' לתקיפת יעדי תשתית  1945האקטיביסטיים החלה להירקם במאי 

התוכנית הושלמו  נדבכי 53שלטוניים בארץ, שהושלמה בדצמבר כתוכנית סדורה.
 6־כבר בחודשי הקיץ ובוצעו הלכה למעשה מתחילת אוקטובר, אולם רק ב

קיבלה הנהלת הסוכנות החלטה רשמית המאשרת את הקמת תנועת   1945בדצמבר  
המרי העברי. מבצעי המרי היזומים (הפריצה למחנה עתלית, 'ליל הרכבות', תקיפת 

בסיס 'תוכנית היעדים' שגיבש יצחק  על תחנות משטרת החופים) תוכננו ובוצעו
  שהייתה המצע האופרטיבי ל'תוכנית יפת'. 54שדה,

  1945בספטמבר  23־מברק ששלח סנה בהזרז להתחלת המאבק בארץ היה 
 It has also suggestedבלונדון, שבו קרא לבצע תקרית רצינית אחת (" בן־גוריוןל

that we cause one serious incident "55,(  אזהרה לתקריות חמורות בהרבה שתשמש

 
שנים לתנועת המרי אמר שמואל כץ, ממפקדת האצ"ל, "שגם  20בפגישת ראשי המחתרות במלאת   51

, 27.2.1966בימים הקשים ביותר בימי המחתרת, היה לנו יחס לסנה בתור אדם". דברי שמואל כץ, 
  .102, עמ' 1966: הוצאת יאיר, תל־אביב, מיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטוריבתוך: גאולה כהן, 

  .290, ירושלים: שקמונה, עמ' ות ישראלות ישראלות ישראלות ישראללוחמי חר לוחמי חר לוחמי חר לוחמי חר מור, ־נתן ילין  52
  .203: זמורה, ביתן, מודן, תשל"ט, עמ' תל־אביב, ההגנה: הדרך הציונית אל הכוחההגנה: הדרך הציונית אל הכוחההגנה: הדרך הציונית אל הכוחההגנה: הדרך הציונית אל הכוח, יגאל עילם  53
עירית קינן ונרי אראלי,  ;, את"ה187/62/פ80יצחק שדה, 'תוכנית יעדים בריטיים', ללא תאריך, תיק   54

שרד הביטחון והארכיון לתולדות ההגנה, אוקטובר , תל־אביב: מ1, דף מהסליקדף מהסליקדף מהסליקדף מהסליק"מכתב מיצחק שדה", 
  .14-10, עמ' 1991

55  "Palestine: Statement of Information Relating to Acts of Violence", July 1946, London: His 

Majesty's Stationary Office, Cmd., 6873, p. 4.  
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שעלולות לסכן את האינטרסים הבריטיים בארץ. כדי לשגר את תשובתו המוצפנת 
באוקטובר את מברקו המאשר לפתוח בפעילות   7־לפריז ושלח ב  בן־גוריוןלסנה טס  

את עקרונות  בן־גוריוןהסעיפים פרס  12במברקו בן  56אלימה נגד בריטניה.
שוב לביטול גזירות 'הספר הלבן' ופתיחת שערי ההתקוממות האלימה של היי

  57הארץ בפני ניצולי השואה. ארבעת עקרונות היסוד במאבק היו:

הכנות עליה ג' נוסף על ב' והיא עליה מזוינת, שתעמוד  –במרכז   ב.
בכוח עצמה בפני משטרה בים או בחוף. בכל שיירה תהיה פלוגה מצוידת 

ד בכל ספינה של עליה ג' יימצא בידי במכונות, ברימונים ובאקדוחים. הפיקו
  בחור שלנו מהארץ.

[...]  
אין לצמצם התגובה בארץ בעליה ובהתישבות. מן ההכרח לנקוט   ה.

 ידי ־בח' [חבלה] ו'גמול'. לא טרור אישי אבל גמול לכל יהודי נרצח על
שלטונות 'הספר הלבן'. כל פעולת ח' צריכה להיות רבת משקל ורושם, ויש 

  להיזהר ככל האפשר מקרבנות אנושיים.
פעולה מלא, בתנאי של ־יש להזמין שני הפלגים היריבים לשתוף  ו.

מרות אחידה, ומשמעת מוחלטת. דרוש מאמץ מתמיד להבטיח אחדות 
  כל בקרב הלוחמים, למען המלחמה.־בישוב וקודם

התגובה צריכה להיות מתמידה, נועזת ומחושבת לזמן לא מועט. לא   ז.
קרב אחרון, ולא צפיה [ציפייה] לנצחון מהיר וקל. שמירה מקסימלית על 

  מפעלנו הקונסטרוקטיבי, מבלי רתיעה מקרבנות והפסדים הכרחיים.

  
המברק, שנכתב שלושה ימים לאחר תחילת שידורי 'תחנת תנועת המרי העברי' של 

 59ויומיים לפני הפריצה למחנה העצורים בעתלית שתוכנן מבעוד מועד,  58גנה''הה

 
ולסנה שהביון הבריטי יירט  בן־גוריוןל התחווררק עם פרסום הדו"ח הבריטי לאחר 'השבת השחורה'   56

עם בעניין זה  חירום לפגישתהיום יצמן למחרת ילמרבה האירוניה כשהובהל ו גם מפריז. המברקאת 
  , שר המושבות, הוא היה היחיד בחדר שלא ידע על דבר המברק.)Hall( הולג'ורג' בווין ו

. ההיסטוריון אה"ע, אמ"ס, IV-66-2-812-104ק תי, 7.10.1945אבי־עמוס [בן־גוריון] לסנה,  רקמב  57
 1שאלתיאל ציין כי בגלל טעות בקריאת תאריך המברק בכתב ידו של בן־גוריון תוארך בשוגג מועדו ל־

,  מרי מרי מרי מרי תמיד ב תמיד ב תמיד ב תמיד ב בחודש. שאלתיאל,  7באוקטובר, ובבדיקה מחקרית מדוקדקת נמצא כי המברק נשלח ב־
  .450בעמ'  20, וה"ש 209עמ' 

שנמשכו ארבעה   את השם 'קול ישראל' לשידורי 'ההגנה' המחתרתיים  1940מארס  ברל כצנלסון העניק ב  58
תלם, שמיר, ' ', אותחנת תנועת המרי העבריהיא כונתה ' 4.10.1945־עם חידוש שידוריה ב .חודשים

  ן.ראיימהמראיין: ניר מן, אוסף  ,28.1.2006, ('תחנת שידור במחתרת'). עדות אלקנה גלי 'בועז
כאירוע הראשון של תנועת המרי, אולם תקרית זו לא הייתה יזומה מצוינת    גלעדי־ההעפלה בכפרתקרית    59

ן בקרבת מעפילים מלבנו  53, גילו ערביי חיל הְספר המנדטורי קבוצה בת  6.10.1945ולא תוכננה. בשבת,  
ערבים ובריטים. חברי 'ההגנה' מקיבוצי  250גלעדי. חברי הקיבוץ סירבו להסגירם וכותרו בידי ־כפר
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מוחזק כמסמך המכונן של תנועת המרי העברי. עקרונות אלה הם התשתית 
הבסיסית לבחינת מהלכיה של תנועת המרי, ועליהם יש להוסיף ההתפתחויות 

  ותוצאות דרכה. ושינויי הנסיבות כדי לנתח את אחריתה
  

  מסלול המרי השני, שנועד מבחינת    ––––    חים בגולה) חים בגולה) חים בגולה) חים בגולה) ּלָ ּלָ ּלָ ּלָ "ב (משמרת צַ "ב (משמרת צַ "ב (משמרת צַ "ב (משמרת צַ ּצָ ּצָ ּצָ ּצָ חיל המַ חיל המַ חיל המַ חיל המַ 
בתום מלחמת העולם   להיות הערוץ המרכזי, היה תוכנית 'מרד ההעפלה'.  בן־גוריון

 1945לגלגל את רעיון 'העלייה המזוינת' (עלייה ג'). במאי  בן־גוריוןהשנייה החל 
הוא עשה ימים אחדים בצרפת שבהם התוודע לפוטנציאל האופרטיבי הגלום 
באנשי 'ההגנה' ברחבי המדינה (שליחי 'המוסד', מגויסי הצבא הבריטי), בלוחמי 

וא ה  1945בספטמבר    29־ב  61ובעולים מצפון אפריקה.  60המחתרת מ'הצבא היהודי'
ל'הגנה', ובאוקטובר 'חרש' את צרפת   .A.J־ההתווה עם פולונסקי את מסגרת צירוף  

ִתכנן להקים את מטה עלייה ג' בפריז, ולבססו על  בן־גוריוןלאורכה ולרוחבה. 
ועל מערך מבצעי ולוגיסטי (רכש, הקמת  62,'הצבא היהודי'חברי  400גרעין של 

שידור חשאית). לארגון 'ההגנה' מחנות אימונים, הכשרה מבצעית, הקמת תחנת 
ַמָּצ"ב (משמרת ַצָּלחים בגולה), שייעודו התמצה  – בן־גוריוןבאירופה קרא 

  63(עלייה ג'). חמּושה' לגליתהעפלה בלתי  –לראייתו ב'מרד ההעפלה 
 1945שדמי בדצמבר -לאחר עיכובים פרסונליים מינה סנה את נחום קרמר

ל חיילי 'ההגנה' בצבא הבריטי (כולל שהופקד ע 64למפקד 'ההגנה' באירופה,
הכשרת צעירים יהודים  הרכש), ארגון ההתגוננות העצמית בקהילות היהודיות,

במחנות העקורים ללחימה, פיקוח על פעילות ארגוני 'הנקם', 'הבריחה' ו'הצבא 

 
 , סת"ה סת"ה סת"ה סת"ה סלוצקי,    .חברי 'ההגנה'פצעו שבעה מנ. בתקרית  עד נסיגתו מהמקום  האזור צרו על הכוח הבריטי

  .843-842, עמ' 2ג/
בטולוז ארגון המחתרת הציוני 'הצבא  1942בינואר משנכבשה צרפת במלחמת העולם השנייה הוקם   60

) בפיקוד אברהם פולונסקי. כאלפיים חברים נשבעו אמונים לארגון, A.J. – L'Armée Juiveהיהודי' (
, ובתום לסוכנות  .A.J־ה  נחתם במדריד הסכם בין  1944־). בmaquisמהם נהרגו במחתרת המאקי (  150־וכ

יהודי צרפת וצפון אפריקה  וגיוסמשתפי פעולה  הסגרת הודים,י הצלת ילדיםלהארגון  נרתםהמלחמה 
 בן־גוריון השתתף 28.9.1945־ראשי 'ההגנה' באירופה פעלו לצירופם לשורותיהם. ב .לרעיון הציוני
ו'ההגנה', שבו התחזק בו הצורך במפקד סמכותי לכל פעילות 'ההגנה'  .A.J־ה'בריגדה', הבכנס לוחמי 

גן: תג והמרכז לחקר כוח המגן ע"ש ישראל ־, רמתשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהדוד,  בן־יהודה    באירופה.
  . )שליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהדוד, בן־(להלן:  38־ו 32, עמ' 1995גלילי, 

, פתחו שערים פתחו שערים פתחו שערים פתחו שערים , אהוד אבריאל ;527-529, עמ' 1975: עם עובד, תל־אביב, א, בן־גוריוןבן־גוריוןבן־גוריוןבן־גוריוןזוהר, בר־מיכאל   61
  .193-195, עמ' 1976מעריב, : ספריית תל־אביב

  .32, עמ' שליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהדוד, בן־  62
  .אה"ע, 2מסמך , IV-18-2-812-104תיק , 11.11.1945], "משמרת צלח בגולה (מצב)", בן־גוריון[  63
 , את"ה2, עמ'  80/158/פ3, תיק  30.3.1967,  דודבן־דברי משה סנה בשיחה על ההעפלה, מראיין: יהודה    64

  .)דודבן־מראיין: יהודה (להלן: דברי סנה, 
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"אביגור מונה לאחראי על כל פעולות ההעפלה", כתב שדמי  65היהודי'.
בזיכרונותיו, "וההנחיות שקיבלתי מהמפקדה הארצית היו שמרחב הפעולה שלו 

כלומר, מלכתחילה נוצרה כפילות וסתירה פיקודית  66הוא מחוץ לתחום עבורי".
כאשר שדמי, המפקד הבכיר באירופה, מנוע מלהתערב בנעשה במוסד לעלייה ב', 

ון, לא התאמצו ליישב שלהלכה סר למרותו. סנה וגלילי, בתמיכת שרת, אביגור ואל
  68לימים העיד סנה: 67את הפרדוקס, ולא בכדי.

. הכוונה שלו היתה לאמן את בן־גוריוןעלייה ג' הייתה פרי רוחו של 
המעפילים לפני עלייתם לאונייה ללחימה, כדי שיגלו התנגדות מזוינת לצי 
הבריטי כשירצה לתפוס אותם בלב ים, ובהגיע האניות אל חופי הארץ 

ן באניות הצי הבריטי תכנסנה להתנגשות מזוינת אתן. הוא התכוון ובהתקל
לעבור מהתנגדות פסיבית, שהיתה מקובלת עד כה, להתנגדות אקטיבית, 

וים. אני התנגדתי לרעיון וחשבתיו וחות שולקרב אפילו אין אנחנו בכ
למסוכן מאד ודורש קרבנות רבים מדי. ישראל גלילי היה גם הוא בדעתי, 

כי ידענו שלדבר זה אין  [...] בן־גוריוןלמנוע וכוח חזיתי עם אך החלטנו 
ביצוע. במקום לנהל איתו ויכוח פרינציפיוני סיכמנו בר־שחר ושהוא לא 

שאנחנו לא נתנגד לזה. ניתן לו לפעול כי בין כה וכה זה לא יצא לפועל. זה 
  .לא הגיע אפילו לשלב של הכנה ממש

 וכשניסחעלייה ג',  ארגן אתבפריז כדי ללהישאר  בן־גוריון ביכר 1945בסתיו 
  בנובמבר את מצע 'משמרת צלחים בגולה (מצ"ב)', בכירי הפיקוד העליוןו

בנובמבר נסוג  20־ב לגווע מאליה. ליוזמה חסרת תוחלת זו מילאו פיהם מים ונתנו
מתוכניתו ללא אומר ודברים ושב לארץ הגועשת והרועשת בתום שבוע  בן־גוריון

. מכיוון שנושא עלייה ג' לא תל־אביבהפגנות סוערות, הרוגים, פצועים ומעצרים ב
הועלה על המדֹוכה הציבורית בשעתו מטעמי חשאיות מחתרתית ולא נדון לעומקו 

ייה ההרפתקנית. מהכתמת שמו בפרש בן־גוריוןבהיסטוריוגרפיה הציונית, נחלץ 
עם זאת היעדרותו מהארץ פינתה את הבמה ואת תפקיד השחקן הראשי לסנה 

  שהתקבע כמנהיגה הבלתי מעורער של תנועת המרי.
  
  

 
עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול  עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול  עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול  עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול  ; אריה בועז, 27-34 עמ' ,שליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהשליחות ה"ההגנה" באירופהדוד, בן־  65

  .)עלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלבועז, (להלן:  196, עמ' 2001: משרד הביטחון, תל־אביב, אביגוראביגוראביגוראביגור
  .179, עמ' 1995: משרד הביטחון, תל־אביב, קו ישר במעגל חייםקו ישר במעגל חייםקו ישר במעגל חייםקו ישר במעגל חייםמי, נחום שד  66
אביבה . 581-582, א, עמ' ספר הפלמ"חספר הפלמ"חספר הפלמ"חספר הפלמ"ח, בתוך: זרובבל גלעד (עורך), יגאל אלון, "מגמות ומעש"  67

ע"ש שאול : עם עובד והעמותה לחקר מערכות ההעפלה , תל־אביבאקסודוס: הסיפור האמיתיאקסודוס: הסיפור האמיתיאקסודוס: הסיפור האמיתיאקסודוס: הסיפור האמיתיחלמיש, 
  .75עמ' , 1990, תל־אביבאוניברסיטת  –אביגור 
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פרידת בכירי 'ההגנה' מצנחני היישוב ערב צאתם לאירופה הכבושה בבית יצחק שדה  פרידת בכירי 'ההגנה' מצנחני היישוב ערב צאתם לאירופה הכבושה בבית יצחק שדה  פרידת בכירי 'ההגנה' מצנחני היישוב ערב צאתם לאירופה הכבושה בבית יצחק שדה  פרידת בכירי 'ההגנה' מצנחני היישוב ערב צאתם לאירופה הכבושה בבית יצחק שדה  
        שדה, ביתמונה שדה, ביתמונה שדה, ביתמונה שדה, ביתמונה ־ ־ ־ ־ , צילום: מרגוט מאייר , צילום: מרגוט מאייר , צילום: מרגוט מאייר , צילום: מרגוט מאייר 1944194419441944אביב,  אביב,  אביב,  אביב,  ־ ־ ־ ־ בתל בתל בתל בתל 

יעקב, אריה  יעקב, אריה  יעקב, אריה  יעקב, אריה  ־ ־ ־ ־ מין): אוריאל קנר, אריה (ריקו) לופי, חביבה רייק, צבי בן מין): אוריאל קנר, אריה (ריקו) לופי, חביבה רייק, צבי בן מין): אוריאל קנר, אריה (ריקו) לופי, חביבה רייק, צבי בן מין): אוריאל קנר, אריה (ריקו) לופי, חביבה רייק, צבי בן עומדים (מי עומדים (מי עומדים (מי עומדים (מי 
        פיכמן אורני, יצחק שדה, משה דיין; פיכמן אורני, יצחק שדה, משה דיין; פיכמן אורני, יצחק שדה, משה דיין; פיכמן אורני, יצחק שדה, משה דיין; 

יושבים במרכז (מימין): אליהו גולומב, נתן פלד, ד"ר משה סנה, פרץ גולדשטיין  יושבים במרכז (מימין): אליהו גולומב, נתן פלד, ד"ר משה סנה, פרץ גולדשטיין  יושבים במרכז (מימין): אליהו גולומב, נתן פלד, ד"ר משה סנה, פרץ גולדשטיין  יושבים במרכז (מימין): אליהו גולומב, נתן פלד, ד"ר משה סנה, פרץ גולדשטיין  
        גוריון; גוריון; גוריון; גוריון; ־ ־ ־ ־ (מעל סנה), יונה רוזן, דוד בן (מעל סנה), יונה רוזן, דוד בן (מעל סנה), יונה רוזן, דוד בן (מעל סנה), יונה רוזן, דוד בן 

 ('חתוך'). ('חתוך'). ('חתוך'). ('חתוך'). יושבים בתחתית: דב ברגר הררי, ישראל גלילי  יושבים בתחתית: דב ברגר הררי, ישראל גלילי  יושבים בתחתית: דב ברגר הררי, ישראל גלילי  יושבים בתחתית: דב ברגר הררי, ישראל גלילי  
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ד"ר משה סנה (משמאל), יצחק שדה (במרכז) וגיורא שנאן בכנס הפלמ"ח הראשון  ד"ר משה סנה (משמאל), יצחק שדה (במרכז) וגיורא שנאן בכנס הפלמ"ח הראשון  ד"ר משה סנה (משמאל), יצחק שדה (במרכז) וגיורא שנאן בכנס הפלמ"ח הראשון  ד"ר משה סנה (משמאל), יצחק שדה (במרכז) וגיורא שנאן בכנס הפלמ"ח הראשון  
 , ביתמונה , ביתמונה , ביתמונה , ביתמונה 1942194219421942מק,  מק,  מק,  מק,  הע הע הע הע ־ ־ ־ ־ במשמר במשמר במשמר במשמר 

יצחק שדה מפקד הפלמ"ח (משמאל), הרמ"א ד"ר משה סנה (במרכז) והמ"פ מאיר  יצחק שדה מפקד הפלמ"ח (משמאל), הרמ"א ד"ר משה סנה (במרכז) והמ"פ מאיר  יצחק שדה מפקד הפלמ"ח (משמאל), הרמ"א ד"ר משה סנה (במרכז) והמ"פ מאיר  יצחק שדה מפקד הפלמ"ח (משמאל), הרמ"א ד"ר משה סנה (במרכז) והמ"פ מאיר  
דוידזון סוקרים מסדר של פלוגה ב' בפלמ"ח בעין־חרוד, צילום: יואל לוטן, ארכיון בית  דוידזון סוקרים מסדר של פלוגה ב' בפלמ"ח בעין־חרוד, צילום: יואל לוטן, ארכיון בית  דוידזון סוקרים מסדר של פלוגה ב' בפלמ"ח בעין־חרוד, צילום: יואל לוטן, ארכיון בית  דוידזון סוקרים מסדר של פלוגה ב' בפלמ"ח בעין־חרוד, צילום: יואל לוטן, ארכיון בית  

 הפלמ"ח הפלמ"ח הפלמ"ח הפלמ"ח 
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העמק,  העמק,  העמק,  העמק,  ־ ־ ־ ־ בכירי הפיקוד העליון של 'ההגנה' בכנס הפלמ"ח הראשון בחורשת משמר בכירי הפיקוד העליון של 'ההגנה' בכנס הפלמ"ח הראשון בחורשת משמר בכירי הפיקוד העליון של 'ההגנה' בכנס הפלמ"ח הראשון בחורשת משמר בכירי הפיקוד העליון של 'ההגנה' בכנס הפלמ"ח הראשון בחורשת משמר 
, יושבים במרכז (מימין): הרמ"א ד"ר משה סנה, אליהו גולומב, הרמטכ"ל יעקב  , יושבים במרכז (מימין): הרמ"א ד"ר משה סנה, אליהו גולומב, הרמטכ"ל יעקב  , יושבים במרכז (מימין): הרמ"א ד"ר משה סנה, אליהו גולומב, הרמטכ"ל יעקב  , יושבים במרכז (מימין): הרמ"א ד"ר משה סנה, אליהו גולומב, הרמטכ"ל יעקב  1942194219421942

 דורי, ישראל גלילי ויצחק שדה מפקד הפלמ"ח, ארכיון בית הפלמ"ח דורי, ישראל גלילי ויצחק שדה מפקד הפלמ"ח, ארכיון בית הפלמ"ח דורי, ישראל גלילי ויצחק שדה מפקד הפלמ"ח, ארכיון בית הפלמ"ח דורי, ישראל גלילי ויצחק שדה מפקד הפלמ"ח, ארכיון בית הפלמ"ח 



  'הגנה'ל 100  ׀  280

  
  

הלוויית  הלוויית  הלוויית  הלוויית  
ארבעת חללי  ארבעת חללי  ארבעת חללי  ארבעת חללי  

'ההגנה' ב'ליל  'ההגנה' ב'ליל  'ההגנה' ב'ליל  'ההגנה' ב'ליל  
המשטרות'  המשטרות'  המשטרות'  המשטרות'  
בׂשרונה,  בׂשרונה,  בׂשרונה,  בׂשרונה,  
24.2.194624.2.194624.2.194624.2.1946  ,  ,  ,  ,

צילום: פאול  צילום: פאול  צילום: פאול  צילום: פאול  
גולדמן, אוסף  גולדמן, אוסף  גולדמן, אוסף  גולדמן, אוסף  

 המערכת המערכת המערכת המערכת 

 , ארכיון בית הפלמ"ח , ארכיון בית הפלמ"ח , ארכיון בית הפלמ"ח , ארכיון בית הפלמ"ח 1946194619461946פּולד (בחזית) בקורס מדריכי ספורט בביתן־אהרון,  פּולד (בחזית) בקורס מדריכי ספורט בביתן־אהרון,  פּולד (בחזית) בקורס מדריכי ספורט בביתן־אהרון,  פּולד (בחזית) בקורס מדריכי ספורט בביתן־אהרון,  ברכה  ברכה  ברכה  ברכה  
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  כישרון למעשה ההנהגה

ֹו התייצב סנה כמי שנתיב חייו ועשייתו הועיד 1945למבחן מנהיגותו בסתיו 
משא ומתן   –למעמד זה. עם קבלת המשימה הוא פעל בשלושה מסלולים מקבילים  

והאצ"ל, הכשרת הקרקע בזירה הפוליטית והקמת מנגנון פיקודי   עם מנהיגי הלח"י
 לדברי גלילי, לתנועת המרי. מכורח הנסיבות הוא נאלץ גם לשנות מעט מסגנונו.

זו אם  להסכמה מלאה, ו  בדיונים  להגיעבשנותיו כראש המפקדה הארצית חתר סנה  
בנושא השנוי במחלוקת. במהלך ימי הדחייה  ישיבהאת הנהג לדחות לא הושגה 

 69כנוע החברים, או שמצא כיוון מוסכם להחלטות.יצר קונצנזוס באמצעות שִ 
העליון של 'ההגנה' בפיקוד  ארגוני  תנועת המרי חייבה שידוד מערכות  מטה  הקמת  

  .ובהכרעות לא קונצנזואליות בהכרח חילופי גבראשנכרך ב
תנועת המרי נשארו במתכונתם הקודמת, באצ"ל ובלח"י  היות ושלושת ארגוני

לא נערכו שינויים מבניים, אולם ב'הגנה' נדרש שינוי ארגוני לשם הקמת מטה 
  ההחלטה הפרסונלית הראשונה של סנה הייתה להחליף 70ייעודי לתנועת המרי.

הגיש דורי כמה פעמים את  1942-1945בשנים את הרמטכ"ל דורי ביצחק שדה. 
תו אולם סנה הניאו מכוונתו. לדברי סנה, המתיחות ביניהם התעוררה בקיץ התפטרו

דחיקת דורי אפשר ש  71. על רקע הגדרת הסמכויות ביחסי הפלמ"ח והמטכ"ל  1945
נטייתו לפורמליסטיקה שהייתה מועדת להכשלת ההבנות העמומות מגם נבעה 

ת שדה בין הארגונים היריבים. אבידר ציין שסנה חתר למנות א מלכתחילה
לרמטכ"ל בהניחו שהתפקיד המכריע יוטל על הפלמ"ח. באחת השיחות בין סנה 
  לאבידר ושדה על השינוי הנחוץ בפיקוד שנערכה בבית קפה על שפת הים

"התרשמנו קשה מצורת הטיפול של משה סנה בעניין זה, שהרי היינו  תל־אביבב
ה, מאחורי גבו של פקודיו של הרמטכ"ל יעקב דורי, והצגת הדבר בפנינו באורח ז

מינה סנה את שדה  1945באוקטובר  25־ב 72דורי, נראתה לנו חסרת הגינות".
והעיד עליו כי "כמעט   73לממלא מקום רמטכ"ל 'ההגנה' ולראש מטה תנועת המרי,

כולו התמכר לתכנון פעולות המרי ולפיקוח על ביצוען, בעוד הביצוע היה ברובו 
...] התפקידים השוטפים של המטכ"ל, בייחוד בידי הפלמ"ח בפיקוד יגאל אלון. [

 
  .צבןיאיר צבן, אוסף ישראל גלילי, (ללא תאריך), מראיין: עדות   69
  ה.", את9, עמ' 4681, תיק 7.6.1970תשובות סנה לסלוצקי,   70
  אמ"ס, אה"ע., IV-59-2-812-104, תיק 10.9.1945סנה, למכתב דורי שם;   71
על "סילוף העובדות" בדברי אבידר,  בר־אילןלימים מחה סא"ל משה  .216עמ' , דרך לצה"לדרך לצה"לדרך לצה"לדרך לצה"לבבבבאבידר,   72

מינויו לממלא מקום דורי ־ה שרחש לסנה בגלל איבציינו את "תסביך סנה" אצל אבידר והטינה העמוק
, 25/10/9-15, תיק 3.8.1972ליצחק לבני, מפקד גלי צה"ל,  בר־אילןמכתב משה  .1945באוקטובר 

  .אי"ט
"דן יהודה"  כרטיס .באותו היום מונה אבידר לסגן הרמטכ"ל, ולמחרת הועבר דורי מתפקיד הרמטכ"ל  73

הקבע של יצחק שדה) ו"בלום אבידר" (יוסף רוכל), כרטסת מנגנון ( "(יעקב דורי), "ארצי יחיאל
  , את"ה.73א/מנגנ/7(משוער), תיק  1943-1946'ההגנה', 



  'הגנה'ל 100  ׀  282

הפעולה  . שיתוף[אבידר] יוסף רוכלהאירגוניים והמינהליים, היו מרוכזים בידי 
ביני [...] ובין יצחק שדה בתפקידו כרמטכ"ל התנהל באורח תקין ומתוך הבנה 

  74הדדית גמורה".
לא נעשו על דעתו של סנה לבדו. הליכי מינוי והדחה של מפקדים   חילופי הגברא

בכירים ב'הגנה' כללו תמיד תכונה פוליטית, התייעצויות ואישור המוסדות 
המוסמכים. נראה כי החלפת דורי, אחרי שש שנות רמטכ"לות (מהן שלוש שנות 

ת. עם כהונה 'על תנאי'), הייתה כמעט 'מתבקשת מאליה' ולא עוררה זעזוע במערכ
  זאת בדרג המטכ"לי ניכרה תסיסה בקרב נאמניו, רטנר ראש אגף התכנון, וסגנו

כשהתברר להם שהודרו מעבודת המטה של תנועת המרי. על  75אבן,-דן אפשטיין
הפריצה לעתלית ועל 'ליל הרכבות' נודע להם מהעיתונות, העיד אבן וקבל שמחוז 

  76חיפה לא הוכנס בסוד המבצע. הוא הוסיף:

נו שרטנר יפגש עם הרמטכ"ל [דורי] והרמ"א ויסביר להם כי אין החלט
להמשיך בדרך זו. הוא [רטנר] תבע אחת משתיים: מסירת ביצוע הפעולות 
לאגף התכנון, או הקמת מטה מיוחד לפעולות המאבק, שיעבוד בתאום מלא 
עם המטה [המטכ"ל]. רטנר לא בא על סיפוקו בפגישה זו והתפטר. הוא 

רותו בישיבה מיוחדת של המפקדה הארצית, נימק אותה הגיש את התפט
והציע שאני אשאר בתפקידי ואמשיך את עבודתו. המשכתי לנהל בפועל 
את האגף, אולם במהרה נתקלתי באותן התופעות שגרמו להתפטרותו של 

) 1945רטנר והגשתי אף אני את התפטרותי. באותו זמן לערך (נובמבר 
  ת ה"הגנה" לארצות הברית.התפטר גם י. דורי ויצא בשליחו

מבצעי המרי הראשונים המחישו בבירור את הנתק שנפער בין המטכ"ל בראשות 
באוקטובר, הושלמה  9דורי לדור המפקדים הצעירים. ביום הפריצה לעתלית, 

במטכ"ל 'תוכנית ב' שהייתה ספינת הדגל מזה כמה שנים בעבודת מטכ"ל 
של תנועת המרי כרחוק מזרח והייתה רחוקה מהמאמץ המבצעי  77'ההגנה',

) ובמידה 1944אבנר (שהודח ביולי -ממערב. רטנר, דורי, אלימלך זליקוביץ'
מסוימת אביגור (במוסד לעלייה ב') היו מדור מייסדי 'ההגנה' שעייף אחרי למעלה 

שנות שירות (מאז גיוסם לגדודים העבריים). בינתיים צמח דור מפקדים  25־מ

 
  ה.", את5, עמ' 4681, תיק 7.6.1970סנה לסלוצקי,  תשובות  74
  המטה והמבצעים (האג"ם).אגפי  מילא את תפקידי 1945אגף התכנון במטכ"ל 'ההגנה' בסתיו   75
 בן־גוריוןאפשטיין ורטנר נוכחו בהתנגדות לתפיסתם במפקדה הארצית (סנה, גלילי, קפלן) ופנו אל   76

, מראיין: יהודה סלוצקי, 24.9.1962אבן (אפשטיין),  עדות דן וגולדה (רטנר) ואל שרתוק (אפשטיין).
  , את"ה.2, עמ' 1.33תיק 

תכניות אופרטיביות של  תכניות אופרטיביות של  תכניות אופרטיביות של  תכניות אופרטיביות של  ; עודד מסר, , את"ה71/173, תיק 9.10.1945דן (דורי) לסגל ב', 'תוכנית ב'',   77
  , רמת־גן: תג והמרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, תשנ"ז, עמ'1948194819481948- - - - 1937193719371937ה"הגנה" ה"הגנה" ה"הגנה" ה"הגנה" 

108-82.  
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י הצבא הבריטי שהתפרצו לחזית. יגאל ידין ואבן, צעירים בני הארץ ומשוחרר
שהיו מבכירי דור ההמשך, התפטרו אף הם משום שנטו לקו הפסיבי של המשמרת 
הוותיקה. יצחק שדה, שהיה המבוגר ביותר מדור מייסדי 'ההגנה', קורץ מאיכות 
מנהיגותית נדירה וניחן בלהט פיקודי שסחף אחריו את צעירי הפלמ"ח והחי"ש. 

  חמי האצ"ל והלח"י רחשו ייראת כבוד לסמכותו הצבאית.גם לו
  

לאחר מטעם המוסדות הלאומיים ו ועדת השלושהול הנהגת תנועת המרי הוכפפה
עם הקמת תנועת המרי הועמדה   78.שתפסה את מקומה  'X ועדתלפיקוחה של 'מכן  

פוליטית פריטטית (שני נציגים ל'הגנה', אחד לאצ"ל ואחד ִמפקדה  בראשה
 79לח"י.המור מ־סנה וגלילי מ'ההגנה', בגין מהאצ"ל וילין וחבריה היו ללח"י),
 80, שליש הרמ"א, ינאי )תו של יעקב (יאןדירהתקיימו בהראשונות  יהפגישות

תחת המפקדה  81.תל־אביבבית מ' שיבר ברחוב שלמה המלך בולאחר מכן ב
הצבאי של תנועת המרי בהרכב קציני מבצעים משלושת מטה הפוליטית הוקם ה

, ובגרעינו השתתפו דב ֶצסיס, קצין יצחק שדההארגונים. מפקד המטה היה 
 ,מהאצ"ל(ולאחר מעצרו עמיחי פגלין) איתן לבני -המבצעים של הפלמ"ח, ירוחם

מרבית המבצעים, ובייחוד הגדולים   82.לח"יהמ(ולעיתים יעקב בנאי)  יעקב אליאב  
יהם, הוטלו על הפלמ"ח. מטה הפלמ"ח שימש בפועל מטה תנועת המרי, מבינ

והיה מתואם עם המטכ"ל שהמשיך בפעילות הִשגרה. מטה המרי השתמש בדירת 
  83.תל־אביבב  60מטה הפלמ"ח בִבניין מפלגת 'אחדות העבודה' בׂשדרות רוטשילד  

תנועת  בין ראשי 'ההגנה', האצ"ל והלח"י התקיימו פגישות סדירות. ִמפקדת
 המרי בראשות סנה עסקה בהערכות מצב, בהצעות ובתוכניות אופרטיביות.

ההצעות למבצעי המאבק היו נולדות בדרך כלל ו'מתבשלות' בשיחות בין בכירי 
'ההגנה'. היוזם העיקרי היה שדה, אז הרמטכ"ל בפועל של 'ההגנה', והחברים היו: 

ולפעמים גם אביגור ורטנר. רק סנה, גלילי, אלון, דוידקה נמרי, יהושע גלוברמן 
 ) שדהגלילי (לעיתים גם סנה ו 84לעיתים נדירות היה מתכנס הרכב זה במלואו.

 
יהודה לייב מימון מהמזרחי הרב  – X    ועדתועדתועדתועדת; , סנה ומשה שפירא מהמזרחיבן־גוריון – השלושההשלושההשלושההשלושה ועדתועדתועדתועדת  78

יהודה) מאחדות העבודה, יעקב ריפטין מהשוה"צ, פרץ בר־ישראל אידלסון (, (יו"ר), דוד רמז ממפא"י
  , תיק6.12.1945החלטת מליאת הנהלת הסוכנות היהודית,  .וסנההציונים הכלליים ב' מברנשטיין 

460-812-104-IVאת"ה.73/107תיק , 6.12.1945'ועדת השלושה',  ;, אמ"ס, אה"ע ,  
  אלדד מהלח"י את ארגוניהם בוועדה.-לעיתים ייצגו חיים לנדאו מהאצ"ל וישראל שייב  79
. )תל־אביבהבריטי (כיום גן העצמאות בחוף  RAF־בקרבת מחנה ה 15הדירה הייתה ברחוב ארלוזורוב   80

  , את"ה.24.27, מראיין: יהודה סלוצקי, תיק 14.2.1960) ינאי, יעקב (יאן עדות
  , את"ה.80/50/41, תיק 10.8.1946־למכתבו מ 6.10.1976־הבהרות ישראל גלילי מ  81
  ., את"ה1, עמ' 13.35, רישום: אורי ברנר, תיק 4.3.1970גלילי,  עדות ישראל  82
י הפלמ"ח. לוחמיה השתייכו מרבית , שאלהעבודההעבודההעבודההעבודה אחדותאחדותאחדותאחדות המפלגתי בבניין שכנה מערכת השבועון  83

  , את"ה.2, עמ' 190.7, רישום: אורי ברנר, תיק 10.11.1969עדות שושנה ספקטור, 
  ., את"ה1, עמ' 13.35רישום: אורי ברנר, תיק  ,4.3.1970עדות ישראל גלילי,   84
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, שרת, גולדה מאיר ודב בן־גוריוןלאישור הגורמים המדיניים (הביאו את התוכניות  
לסוד   את חבריה  א להכניסבל  ',Xיוסף), ולאחר מכן הדבר היה עובר לאישור 'ועדת  

הופקד שדה על הקצאת המבצעים לארגוני . לאחר קבלת האישור  המבצעים עצמם
  הטיל את המשימות לכוחות, קבע לוחות זמנים ותוכניות סיוע הדדי. ,המחתרת

  
במפקדת תנועת המרי התנהל על  אפשר שהדיון האסטרטגי המשמעותי ביותר

כזי הצבא הבריטי. הצעת בגין ליזום מתקפה מרוכזת של שלושת הארגונים על מר
"ישבנו על כך שני לילות", תיאר סנה. "ההנחה [של בגין] הייתה, שאם נגייס את 

להתקפה צבאית מוחצת על מרכזי הצבא  –ה'הגנה', אצ"ל ולח"י  –כל הכוחות 
הבריטי, נוכל לנצח אותם ולחסל את השלטון הצבאי; ואם נחסל את השלטון 

פנה את הדרך לשחרור הארץ נ –שהוא המשענת היחידה שלהם  –הצבאי 
בגין טען שלא הציע  85מהשלטון הזר. נתן ילין, גלילי ואני התנגדנו לכך בתוקף".

לתקוף את ריכוזי הצבא הבריטי אלא העלה "אפשרות של התמרדות גלויה עם 
סנה השקיע את עיקר זמנו בפעילות  86הכרזה על הקמת ממשלה עברית זמנית".

יות הפוליטיות הקשות ביותר על המאבק עם לדבריו, "הבעבדרג הפוליטי. 
על היקף המאבק, על תכיפות  –הבריטים היו בפנים, במוסדות הלאומיים 

הפעולות, על מידת צמידותן של הפעולות לפגיעות השלטון הבריטי ביהודים, על 
על כל אלה היתה נטושה מערכה  –שילוב פעולות מרי אזרחי עם המאבק האלים 

סותרות אהדדי בהנהלת הסוכנות היהודית ובמידה ידועה מתמדת בין המגמות ה
התקבע נוהל  1946בתחילת  Xועדת עם מיסוד פעילותה של  87גם בועד הלאומי".

  88אישורו של מבצע, כפי שסנה תיארו:

ביוזמתו להציע לרמטכ"ל או לאשר יוזמה   בשלב הראשון צריך היה הרמ"א
מאת הרמטכ"ל באמצעותו, לתכנון פעולה מסוימת; בשלב השני צריך היה 
הרמ"א לתת הוראה או אישור לגשת להכנות לביצוע הפעולה; ובשלב 
השלישי צריך היה הרמ"א לתת הוראה או אישור לביצוע הפעולה במועד 

שלבים הראשונים היתה לרמ"א קונקרטי ובנסיבות קונקרטיות. לגבי שני ה
סמכות בלתי מוגבלת ובלתי מותנית, אך לא כן לגבי השלב השלישי. כאן 

פוליטית, אמנם לא מפורטת אלא ־דרושה היתה לרמ"א הסמכה ציבורית
כללית למדי. למשל, לאחר שהושלמה התוכנית להתקפה על שרונה (מרכז 

, הכוח הממונע של המשטרה הבריטית) ולאחר שהושלמו ההכנות PMF־ה
פוליטית המאשרת "פעולה ־לביצוע, היה הרמ"א זקוק להחלטה ציבורית

 
  .62, עמ' מיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטורימיפגש היסטוריכהן, , בתוך: 19.2.1966דברי משה סנה,   85
  .ה", את8, עמ' 4681, תיק .70197.6, לסלוצקי' תשובות סנה'ראו:  .38דברי מנחם בגין, שם, עמ'   86
  ה.", את8, עמ' 4681, תיק 7.6.1970תשובות סנה לסלוצקי,   87
  .שם  88
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לפגוע באחד המחנות של הכוח המזוין הבריטי בארץ" (בלי לפרט, אם זה 
מחנה צבאי או משטרתי, ולאיזה מחנה באיזה מקום הכוונה, ואף לא באיזה 

  עולה).תאריך תבוצע הפ

ואכן דרך ארוכה ורוויית מהמורות עברה תנועת המרי העברי בהנהגת סנה בעשרת 
על ביישוב וב'הגנה'  עימותים החודשי קיומה עד הפיצוץ הבלתי נמנע בסיומה. 

  :שונים, לכאורה, שהתמזגו זה בזה  על שלושה צירי ויכוח  ודוקטרינת המאבק נסב
יוסף קפלן, (אליעזר במפא"י ם החוגים המתוני – ייייב ב ב ב י או פסי י או פסי י או פסי י או פסי ב ב ב ב מאבק אקטי מאבק אקטי מאבק אקטי מאבק אקטי   א.

  בהנהגתו 'הנצורה' של השומר הצעירוהאיחוד האזרחי , רמז)דוד שפרינצק, 
 וייּוׂשם  אלים־לא יהיהמאבק הסכימו להצטרף לתנועת המרי בתנאי שה וייצמן

במבצעים  השתתפות, נגד גֵזירות הספר הלבן עצרות עםבו מחאה בהפגנות
, התנגדות או התערבבות ביניהם בחופי ההורדה מעפיליםת מעצר המוניים למניע

של תנועות הנוער בי"א באדר  לחיפושי נשק ותמיכה בעלייה לביריהאלימה ־לא
אמריקאית ־למרות שבמהלך ביקורה של הוועדה האנגלו  ).1946במארס    14תש"ו (
אפריל נצרה תנועת המרי את האש, הגיע ויכוח זה לסיומו הסמלי -במארס

  בפברואר, כפי שיורחב להלן). 24ארבעת חללי 'ליל המשטרות' ( בהלוויית
מצדדי המאבק הפסיבי בבולטות 'השומר הצעיר'  – מאבק צמוד או כוללמאבק צמוד או כוללמאבק צמוד או כוללמאבק צמוד או כולל  ב.

רות יההתקוממות נגד גזֵ  יעדימאבק הצמוד לביקשו לצמצם את חזית העימות ל
. כלומר, לתקוף מטרות רק במרחב הגאוגרפי שקשור לתחום נעילת הספר הלבן

נמלים, משטרת החופים, מתקני מכ"ם,  –רי הארץ בפני העלייה החופשית שע
מפא"י  –משחתות וכלי שיט של הצי הבריטי וכדומה. תומכי המאבק הכולל 

, והקיבוץ המאוחד בהנהגת יצחק טבנקין  אחדות העבודה,  ושרת  בן־גוריוןבהנהגת  
ת הספר תקיפה כוללת של יעדים בריטיים שבאמצעותם מיושמת מדיניו חייבו
  .ספינות, רכבות, משטרות, שדות תעופה וגשרים –הלבן 

מועד ביצוע התקיפות הותנה לכאורה בשיקולי  – רצוףרצוףרצוףרצוף־ ־ ־ ־ מאבק רצוף או לא מאבק רצוף או לא מאבק רצוף או לא מאבק רצוף או לא   ג.
, אולם בתוך זמן קצר הפך גורם הזמן ההתפתחויות בזירה המדינית והיישובית

ף לגורם לעצמו בוויכוח היישובי המתעצם. האקטיביסטים תבעו להגביר ללא הר
, ולעומתם דרשו החוגים המתונים לרסן את מתמשךהמאבק את לחץ התקיפות ב

ההנהגה האקטיביסטית שִדרבנה את  למקוטעין בהתחשב בנסיבות. מעשי הֵאיבה
(פיצוץ הרדאר, 'ליל המשטרות', 'ליל שדות   1946ִסדרת התקיפות בִשלהי פברואר  

ריקאית עד אמצע מאי אמ־התעופה') בלמה את הפעילּות עם הגעת הוועדה האנגלו
  במארס שהשתבש והתבטל). 25־(למעט 'ליל וינגייט' ב

  
: "התפקיד שלי היה להגיד מה לעשות הפריצה לעתלית אמר סנה  על חלקו במבצע

עם המעפילים אחרי [שיוצאו] מעתלית, לפזר אותם בין הישובים עד כמה שאפשר 
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פעילותו בתכנון מבצֵעי  89בקבוצות יותר קטנות. בזה גמרתי אני את תפקידי".
תנועת המרי ובהערכות המצב כמעט שלא תועדה משום שבחלק מהדיונים, 

. כפי שהעיד גלילי כאמור לעיל, ההצעות למבצעי כנראה, לא נכתב פרוטוקול
המאבק היו נולדות ו'מתבשלות' בדרך כלל בשיחות בין חברים שונים, ויש להניח 
כי לפחות חלקן היה לא פורמלי. קרוב לוודאי שמרבית המסמּוך הראשוני התאיין 
בביעור תיקי הארכיון ב'שבת השחורה', שכן בארכיון ההגנה גנוזים לא מעט 

שמעתיות, הנחיות מנהליות ומִ וחים, אזהרות מודיעיניות, הוראות פעולה, דיו
שנקטעים באחת  1945,90דכונים שוטפים וסיכומים בחתימת ידו של סנה מסתיו עִ 

  באמצע דצמבר ללא שריד וזכר.
בו ולשרת בלונדון, ש  בן־גוריוןבמסמכים שנותרו לפליטה מצוי מכתבו של סנה ל

 12תלית: "הכרחי שתשיבו מיד אם האיגרת בת כתב שבוע לאחר הפריצה לע
לח.ז. [לחודש זה] מחייבת אותי בתור רמ"א הכפוף לפקודותיכם  7־הסעיפים מה

נוכח הביקורת ניתן להסיק ש 91לפעול לפי הקו הכללי שהותווה באיגרת זו".
נגד המאבק המזוין, פנה סנה לקבלת גיבוי לפעילות תנועת  עיתונותשהוטחה ב

כתב זה אינו מעיד בהכרח על הצורך בקבלת חיזוק פוליטי, כפי מאולם  המרי,
משקפת את עמוד של סנה שתמע מהדברים כפשוטם. אפשר שקריאתו יכול להש

 –יריבים הגורמים כלל ההתווך בדפוסי מנהיגותו, במיוחד במארג השברירי של 
מדיניות המוסכמת כל שחקני המערכת לשל  דרישה לחשק את מחויבותם

'מסיבה' ('ליל  בתום מבצעבנובמבר  1־בבמזכר סודי שהפיץ סנה  .והמשותפת
  92הוא כתב: הרכבות'), שהיה המבצע הראשון המשותף לשלוש המחתרות,

סירות המשטרה הנועדות [שלוש] הלילה פוצצו בנמלי חיפה ויפו   א.
על [מונעת] יבית טנטבלציד מעפילים. מעשה זה מכוון להגנה פר

  ההעפלה.
הלילה בוצעה פעולת חבלה רחבת מידות במסילת הברזל לאורך כל   ב.

  הקוים כפגיעה ראשונה במכשירי שליטה של משטרת הספר הלבן.

יון, עם בגליל העל־הבשן ומשגב־למחרת עלו להתיישבות הקיבוצים להבות
בנובמבר כתב סנה לאלון:  6־ב 93המעפיל ומושב טלמון (גאולים) בשרון.

"אבי=קובי [שרת] בקשני ממרחקים [לונדון] למסור לחטיבה 'יישר כח' אישי על 
מעשה עתלית. הוא כתב לחי"ל [הבריגדה] על עלילת "הקוצר" [הפלמ"ח], כשם 

 
, עמ' 80/34/פ119, מראיינים: דוד אסטרחן, דוד נתיב ושלום רשבא, תיק 20.6.1971סנה,  עדות משה  89

  "ה., את7
  , את"ה.173/73תיק   90
  , אמ"ס.16.10.1945קדם (שרתוק), בן־) ולבן־גוריוןעמרם (סנה) לאבי עמוס (  91
  , את"ה.94, עמ' 8/כללי/121, תיק 1.11.1945) לסגל ג', "לידיעתכם", (סנה עמרם  92
  , אמ"ס, אה"ע.IV-20-2-812-104, תיק 2.11.1945יומן סנה,   93
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החי"ל. 'אין דבר שאין  שבזמנו היה ַמרבה לספר ל'אחדות' [ל'הגנה'] את עלילות
] שלח למחרת המעשה ברכה קצרה: 'תחזקנה בן־גוריוןעמוס [־לו שעה'. אבי

חלקם של מיענו את תשובתם לפלמ"ח והתעלמו מ ושרת בן־גוריון 94ידיכם'".
, כל עוד לא התקבלה החלטת הנהלת הסוכנות ב'ליל הרכבות' האצ"ל והלח"י

  האקטיביסטית. במדיניות המעידוייצמן ארב לִ כשבנדון; ו
החוגים המתונים שאפו לבטא את ההתנגדות למדינות הבריטית באמצעות ניתוב 
הזעם העממי להפגנות המונים, ואכן במבצע שחרור המעפילים ממחנה המעצר 

. בקיבוץ יגור בעתלית הוזעק הציבור החיפאי בהמוניו להתערבב עם המעפילים
 1945בנובמבר  13־ב ),Bevin( בוויןשר החוץ הבריטי, ארנסט לאחר נאומו של 

  הוכרזה 95בפרלמנט שבו הצהיר לראשונה על המשך מדיניות הגבלת העלייה,
שביתה כללית, שנועדה להיות שקטה ונשלטת, אבל התדרדרה להפגנות   תל־אביבב

ות שבהן הועלו באש משרדי ממשלה ושישה מפגינים נורו למוות מאש אלימ
'ההגנה' הרשמית ביקרה בחריפות את  תמדע 96החיילים הבריטים ועשרות נפצעו.

  97ההשתוללות, אולם בישיבת הנהלת הסוכנות אמר סנה:

הציל את המצב. הוא אמנם   תל־אביבנראה לי, לאחר מעשה, ש'האספסוף' ב
היה מורכב מילדים ופרחחים, אולם עצם העובדה שהדבר נעשה שלא 

ה ושום דבר במאורגן מגדילה את חשיבותו, כי עברו יומיים לאחר ההודע
לא נעשה. היתה לנו תגובה של שביתה, נאומים וזה הכל. האפקט הפוליטי 

  השקט יש לו חשיבות גדולה.־של אי

 22בפעולת תגמול על לכידת קבוצת מעפילים מהספינה 'ברל כצנלסון' בליל 
בנובמבר בחוף שפיים פשטו כעבור יומיים יחידות מהפלמ"ח על תחנות המשטרה 

הרצליה) ופוצצו אותן. הכוחות הבריטיים ערכו בחוף  עלי (־אולגה ובסידנא־בגבעת
בחודש הטילו מצור על קיבוץ  25־ואור ל חיפושים אלימים בשפיים וברשפון,

חמושים לחיילים הבריטים ־חיים. בהתנגשויות בין אלפי תושבי השרון הלא־גבעת
נהרגו שמונה מחברי 'ההגנה' ועשרות נפצעו. אירועים אלה התרחשו באורח 

דבק במיזוג שתי הדרכים באמצעות מאבק המשלב התקפות צבאיות   סנה  ספונטני.

 
אפשר שברכתו הנזירית של בן־גוריון , את"ה. 73/173, תיק 6.11.1945עמרם (סנה) ליפתח (אלון),   94

ִשרבט הערת התחשבנּות כעוסה ביומנו: "גם הוא  הסגירה את ביקורתו על המבצע. כעבור שנה וחצי
גט היו במסגרת המציאות שלנו אין הארגון ['ההגנה'] מוכשר. הפעולה [הפעולות] בעתלית ובאנית ווינ

  .בן־גוריון, ארכיון 10, עמ' 6.5.1947, בן־גוריוןרעות, לא מתוכננות". חטיבת יומן 
95   , 1983, p.Heinemann, London: 1951-Ernest Bevin: Foreign Secretary, 1945Alan Bullock, 

179.  
  .861, עמ' 2, ג/סת"הסת"הסת"הסת"ה; סלוצקי, 108-109, עמ' ומאבק בימי המריומאבק בימי המריומאבק בימי המריומאבק בימי המרימרות  מרות  מרות  מרות  גולן,   96
 , אצ"ם.18.11.1945פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית,   97
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עם הסלמת המאבק הנהיג ו  98,ך של התקוממות עממיתנגד כוחות בריטיים עם נדב
עמד בסימן הפעילות הדיפלומטית  1945דצמבר  את הקו של הפגנות האלפים.

 5־אמריקאית, שהחלה לפעול ב־הנמרצת בארצות הברית והקמת הוועדה האנגלו
בוושינגטון ובלונדון. בתקופה זו שככה יחסית פעילות תנועת  1946בינואר 

הכוחות בוצעו שלוש תקיפות רועמות נגד  1946בסוף פברואר אולם  99המרי,
  בפברואר, 'ליל המשטרות'  21פיצוץ הרדאר על הר הכרמל בליל  –הבריטיים 

  בחודש. 24־'ליל שדות התעופה' בובו  22־ב
  בׂשרונה התעורר חשש שהציבור תקיפהלקראת הלוויית ארבעת חללי ה

ר רגליו מהאירוע. סנה דרש מנחום י, שזוהה עם החוגים המתונים, ידיתל־אביבה
אלף מלווים כדי  15, שבהלוויה ישתתפו לפחות תל־אביבאב, מפקד מחוז ־זיו

אב הפעיל את מערכי הקריאה המחוזיים ־זיו  100".יעמממאבק  "לשוות לה אופי של  
אלף תושבי  50־כש בצוהרי יום ראשון ניתך זלעפות םגשהושבת. והמסחר בעיר 

החולים 'הדסה' בדממה מוחלטת לחלוק כבוד אחרון  ליד ביתו ייצבהת תל־אביב
לנופלים. מסע ההלוויה הפך לִמפגן הזדהות המוני עם דרך המאבק בשלטון 

ביטאה הזדהות אותנטית עם דרך המאבק המזוין, ש  עצומה,הבריטי. ההתייצבות ה
  101והעניקה משב רוח גבי לקו האקטיביסטי.הפתיעה את ראשי היישוב 

חורי עליית שלושת אלפים חברי 'ההגנה' וחניכי תנועות הנוער סנה עמד מא
שהסלימו לעימותים עם הכוחות הבריטיים, במארס)  14-17לביריה בי"א באדר (

לשיאה המדיניות של סיכון חיי האוכלוסייה ועשרה ימים לאחר מכן הגיעה 
ום , ערב נא1946במארס  25-26האזרחית ב'ליל וינגייט'. במבצע שנערך בליל 

 238אמריקאית בירושלים, תוכננה הורדת ־הסיכום של שרת בפני הוועדה האנגלו
. הספינה נלכדה בים, והמבצע בוטל. תל־אביבמעפילי הספינה 'וינגייט' בחוף 

באחת התקריות בין הכוחות הבריטיים ל'הגנה' באותו הלילה נהרגה הפלמ"חאית 

 
  .93-94 , עמ'אחרית כראשיתאחרית כראשיתאחרית כראשיתאחרית כראשיתסנה,   98
, וכן את בתי המלאכה בגני תקפו האצ"ל והלח"י את מרכזי הבולשת בירושלים וביפו סוף דצמברב  99

יטים התערוכה בתל־אביב ללא קבלת אישור מטה המרי. בתקיפות אלו נהרגו תשעה שוטרים וחיילים בר
. וערבים ושני פורשים. תנועת המרי הסתייגה בחריפות מהתקיפות שחרגו ממדיניות 'המאבק הצמוד'

בשנית את משטרת החופים תקף הפלמ"ח  20.1.1946; בליל 123, עמ' מרות ומאבק בימי המרימרות ומאבק בימי המרימרות ומאבק בימי המרימרות ומאבק בימי המריגולן, 
יטים ם ברילימשהוברר כי בפיצוץ עלולים להיהרג חי .הרדאר הבריטי בחיפהבגבעת־אולגה וכן את 

עמוד האש על הכרמל: מבצעי  עמוד האש על הכרמל: מבצעי  עמוד האש על הכרמל: מבצעי  עמוד האש על הכרמל: מבצעי  ִטלפן יצחק שדה והודיע על מטען הנפץ שהוצמד למתקן. מרדכי נאור, 
  עמ' ,2006: משרד הביטחון, תל־אביב, 1947194719471947- - - - 1946194619461946הפלמ"ח נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים הפלמ"ח נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים הפלמ"ח נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים הפלמ"ח נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים 

40-43.  

  ,1956י. שחורי, , הוצאת קרן ה"הגנה" ע"ש תל־אביבתל־אביבתל־אביבתל־אביבההגנה ב ההגנה ב ההגנה ב ההגנה ב אב, "לקראת ארגון עממי", ־נחום זיו  100
  .146עמ' 

  והעמותה לחקר כוח המגן בן־צבי, ירושלים: יד יצחק 1948194819481948- - - - 1939193919391939ׂשרונה בשנות המאבק ׂשרונה בשנות המאבק ׂשרונה בשנות המאבק ׂשרונה בשנות המאבק ניר מן,   101
  .96-94עמ' , 2009שם ישראל גלילי, ־על
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ניתן לשער מה היו  102ברכה פּולד, שהפכה לדמות מופת במערכה לעצמאות.
תוצאות עימות מזוין בין הכוחות הבריטיים לכוחות 'ההגנה' בלב העיר ש"המוני 
תושביה נקראו לשמש חומת מגן להעפלה", כדברי נחמיה ברוש, ממפקדי 

שתי גישות המאבק הסותרות, שהביא ליציר כלאיים של שילוב  מיזוג 103המבצע.
, היה עלול לגרום למרחץ דמים, שלושה גדודים חמּושים בתוך ההמון האזרחי

למרות שבפקודת המבצע ִהצטוּו המפקדים "לזכור ולשנן למפקדי המשנה כי 
תעודת [מטרת] הפעולה מחייבת לעשות הכל שההורדה תבוצע בשקט ורק בדלית 

, תל־אביבלימים טען סנה "כי לא התכוונו שיהיה קרב ב  104ברירה יש לפתוח באש".
יהיו זירת קרב. חשבנו  תל־אביבוהרחובות ב תל־אביבאם כי הכל היה מוכן שחוף 

שזה יהיה קרב גדול והתכוננו לזה. זו הייתה אחת התוכניות לפעולות הכי גדולות, 
  105אבל מתוך כוונה שלא יגיעו לזה".

  
העימות הנוקב בתקופת קיומה של תנועת המרי העברי התמקד בשאלת התוצאות 

 ,המחיר המדיני –ם למאבק המזוין ליישוב מתגובת הבריטי עלולות להיגרםש
הנזק החומרי. כבר במבצע ודות בנפש, הפגיעה בתשתיות הביטחוניות יהאבֵ 

שחרור עצורי עתלית חשש אביגור משפיכות דמים. גם בהעפלה לביריה הוא חרד 
סנה, ציג להוא דרש ששדה י 'ליל וינגייט'מפני להיטות יתר לא מרוסנת. לקראת 

כעבור כיובל שנים נערך דיון סוער   106אישור.ל  המבצע  ת תוכניתאו עצמו  לגלילי ול
התנצחּות שהופק בעמותת 'אוהלי פלמ"ח'. בלהט ה  'ליל וינגייט'לאישור הסרט על  

ארנן עזריהו, עוזרו של אלון בפלמ"ח, כי "גלילי ואביגור התנגדו לזה הטיח 
שהייתה "זו  אשיםהעזריהו  107מסכן אזרחים". בן־גוריון[למבצע] כי חשבו ש

הפעם הראשונה והאחרונה ב'הגנה' ובפלמ"ח שניתנה הוראה לירות בבריטים כדי 
שתכנן את 'ליל וינגייט' יהושע גלוברמן,  זכר  סנה ל  נשאהספד שדברי ה  108להרוג".

  109:על הנושא נוסףזורים אור  ,תמך בכל מאודו בהפגנות העממיותו

 
"ליל וינגייט: הישגי ניר מן,  ;230-236, עמ' 1999אביב: ספרית פועלים, ־, תלברכה פולדברכה פולדברכה פולדברכה פולדשרי גל,   102

אפעל: כרמל והמרכז לחקר כוח ־, יב, ירושלים ורמתזית וחרב: עמוד האשזית וחרב: עמוד האשזית וחרב: עמוד האשזית וחרב: עמוד האש    עליעליעליעלי", בוצעהמבצע שלא 
  .94-45 , עמ'2012המגן מיסודו של ישראל גלילי, 

  , את"ה.4, עמ' 21/7'ִמשדר בגלי צה"ל', תיק , 1966 עדות נחמיה ברוש,  103
  , את"ה.3, עמ' 5/195, תיק 24.3.1946', 2פקודת מבצע מס'  –, 'פקודת נחשון )יצחק שדה( אריה  104
  .12עמ'  ,עדות סנה, מראיינת: ננה נוסינוב  105
  .185עמ'  ,עלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלעלום ונוכח בכלבועז,   106
, עמותת אוהלי פלמ"ח, תיק 21.9.1995ארנן ('סיני') עזריהו, 'דיון אחרי צפיה ברפרט "ליל וינגייט"',   107

  , (ללא מספּור עמודים), אי"ט.12–8/14/2
  , אי"ט.12–8/14/2', תיק ליל וינגייטליל וינגייטליל וינגייטליל וינגייטארנן ('סיני') עזריהו, 'תחקיר הסרט התיעודי   108
משה סנה, "החותר אל בדרכו מירושלים.  1947ר גלוברמן, מבכירי המפקדים ב'הגנה', נהרג בדצמב  109

  .167חרוד: הקיבוץ המאוחד ויגור, תש"ט, עמ' ־, עיןיהושע גלוברמן: קובץ לזכרויהושע גלוברמן: קובץ לזכרויהושע גלוברמן: קובץ לזכרויהושע גלוברמן: קובץ לזכרוהמקור", בתוך: 
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ההמונים, להתנגשויות של יהושע התמכר לצד אחד של המאבק, לפעולות 
נפש ־ההמון. כי הוא ידע שלא יחידים בלבד על ידי מעשים של מסירות

וגבורה, לא הם בלבד יערערו את השלטון המדכא. כי יש לארגן את הציבור 
כולו, את ההמונים כולם להתנגדות למשטר הזר. היהודי הפשוט, זקנים, 

הטנקים והמשוריינים. נשים וטף, אזרחים שקטים, אותם יש להעמיד כנגד 
היתה זו תכנית נועזת מאוד, והוטל על יהושע לעבד את התכניות האלה של 
התנגדות המונים. לא כל התכניות הוצאו אל הפועל. לעתים קרובות מאוד 

  אין המחנה והנהגתו מדביקים את חלוצי המחנה.

  ה מהארץ חמיקה

ובה הלהבות, אבל ערב המאבק המזוין העריכו האקטיביסטים שישכילו לשלוט בג
הם לא היו השחקנים היחידים בזירה, ולהתלקחויות יש דינמיקת תבערה קשה 

 אמריקאית־ניסיונות ההתחמקות של בריטניה מהחלטות הוועדה האנגלו. לחיזוי
, דרישתה לפרק את כוח המגן מנשקו וההתחכמות הדיפלומטית במינוי 1946במאי  

) ניתבו את הקו האקטיביסטי להקצנה Grady-Morrisonגריידי (-ועדת מוריסון
שמפניה הזהירו שוללי המרי מלכתחילה. אסטרטגיית 'פעולת חי"ת' הנמנעת 

ץ הגשרים בליל מ"קורבנות אנושיים" ו"מחושבת לזמן לא מועט", כלתה בפיצו
ביוני ותמרות  29־) בOperation Agathaביוני, מהלומת 'השבת השחורה' ( 16-17

ביולי מחורבות מלון 'המלך דוד' בירושלים. סנה הפך  22־העשן שהתאבכו ב
ברשימת המבוקשים של השלטונות הבריטיים בארץ ישראל,   אחתלמבוקש מספר  

יולי תבע סנה להמשיך במאבק בתחילת  110ובמשך שלושה שבועות חי במחתרת.
אולם תחת איום ההתפטרות של וייצמן והלחץ הכבד בישיבת הוועד  111המזוין,

ביולי להפסקת המרי הוא הודיע על התפטרותו מתפקיד הרמ"א.   9־הפועל הציוני ב
לקראת כינוס הנהלת הסוכנות בפריז בתחילת אוגוסט דחקו בו חבריו לדרך 

  ולהיאבק מפריז למען המשך המאבק המזוין. מהפיקוד העליון להתחמק מהארץ
  הצליח סנה להימלט מהארץ לפריז. 1946ביולי  23־ב

  
בערוב ימיו התראיין סנה פעמים אחדות על שירותו ב'הגנה'. עדותו הנרחבת ביותר 

לבקשת ההיסטוריון יהודה סלוצקי כמצע גולמי  1968-1970נכתבה בשנים 

 
משה סנה, "האמנם היתה זאת ;  , את"ה24.28, מראיין: אורי ברנר, תיק  4.6.1970עדות יעקב (יאן) ינאי,    110

  .1, עמ' 1.7.1966, ידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונותידיעות אחרונות'שבת שחורה'?", 
בתגובה ל'שבת השחורה' אישרה המפקדה הארצית עקרונית את תוכנית האצ"ל לפוצץ את מלון 'המלך   111

דוד', את תוכנית הלח"י לפוצץ את משרדי הממשלה בבניין 'האחים דוד' בירושלים, ואת תוכנית 
, 29.10.1970עדות משה סנה, הפלמ"ח להחרים בחזרה את הנשק מיגור בבסיס בת־גלים בחיפה. 

  , (עמוד לא ממוספר), את"ה.80/158/פ3, תיק רישום: יהודה סלוצקי
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על בסיס עדותו ראיין אותו סלוצקי לשם הבהרת  112. ספר תולדות ההגנהספר תולדות ההגנהספר תולדות ההגנהספר תולדות ההגנהלכתיבת 
נקודות ממוקדות, ולמרות בקיאותו המופלגת בהוויית הדברים וחרף העובדה שכל 

קל   113תיקי ארכיון 'ההגנה' עמדו לרשותם, נפלו בשגגה טעויות מסוימות בריאיון.
וחומר שראיונות בעל פה שנערכו לאחר מכן והשתרעו על עשרות עמודים לקו 

דיוקים עובדתיים. בחלק מהראיונות של סנה ועוזריו על התחמקותו ־ים באילעית
האם סנה מהארץ פורסמו הבדלי גרסאות אחדים בתיאור פרטי הפרשייה. לדוגמה,  

סניף מהקצאת מטבע החוץ הוצאה האם נסע לחיפה בטקסי או במכונית פתוחה? 
  ועוד. או הבריטי בחיפה?בירושלים הערבי  'ברקליס בנק'

  של חסידומאמרו של שבתי טבת,  2001פורסם בשנת על יסוד סתירות אלו 
, שבו הוא רקח קשר קונספירטיבי משונה בסוגיית מנוסתו של סנה בן־גוריון

מהארץ. לטענת טבת, הייתה זו קנוניה שנרקמה בין וייצמן, שרת, סנה, הבריטים 
בארצות הברית. במהלך  , שהיה באותה העתבן־גוריוןוהצרפתים מאחורי גבו של 

ואיש לא ראה אותו או קראו   "נשרף"ש  –  סנה לוייצמן "תזכיר" סודיהמזימה מסר  
על בסיס אותו "תזכיר" עלום  .ובו הבטחת 'ההגנה' בכתב להפסיק את המרי –

 את סנה מהארץ מלטלביולי בלטרון  9־בפגישתם בוייצמן ושרת כביכול ִתחבלו 
לכאורה של 'ההגנה' קו מתון. לשם כך גויס כדי להשליט על המפקדה הארצית 

הנציב העליון לרשת החותרים, והבריטים השפיעו על הצרפתים לנפק לסנה את 
סנה את   בדה  , אליבא דטבת,האשרה הנחוצה לדרכונו. בסיפא של מעשה המרכבה

את נסיעתו לפריז שלא על כדי לתרץ    מהמערכה על דעתו בלבדמעשיית "בריחתו"  
הרציונל המוזר במאמר הוכלא משעטנז נתונים סותרים והנחות  114.בן־גוריוןדעת 

תמוהות (לדוגמה, מדוע דווקא וייצמן ושרת פעלו להברחת סנה?), ועורר ביקורת 
לא הכניס  2004, שיצא בשנת קנאת דודקנאת דודקנאת דודקנאת דודלכרך הרביעי של ספרו,  115קטלנית נגדו.

  116ה' מטעמיו ומשיקוליו.טבת את 'קנוניית הבריח

 
  .ה"את ,4681, תיק .70197.6־ו 20.6.1968, לסלוצקי תשובות סנה  112
, 7.6.1970עדות משה סנה, בו).  23ביולי (ולא ב־ 27, במסמך נכתב שסנה הפליג מחיפה ב־לדוגמה  113

  .ה", את14, עמ' 4681מראיין: פרופ' יהודה סלוצקי, תיק 
)", 1946אוגוסט  -טבת, "תרגיל חידה (חמיקתו, בריחתו או הזמנתו של ד"ר משה סנה לפריס, יולי  שבתי  114

  ביתן ובית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת־, לוד: זמורה76, זמניםזמניםזמניםזמניםבתוך: נעמה שפי (עורכת), 
  (להלן: טבת, "תרגיל חידה"). 89-71, עמ' 2001, סתיו אביבתל־

עם פרסום ספרו של טבת הפריך ההיסטוריון מתתיהו מינץ את טיעונו המחקרי מכול וכול והוקיע   115
סנה בשנות מלחמת העולם  – בן־גוריוןמתתיהו מינץ, "בראי עקום: יחסי  .בחריפות את מניעי כתיבתו

: תל־אביב, אוניברסיטת 14, ישראלישראלישראלישראלבתוך: מאיר חזן (עורך), ", 1940-1946השנייה וסמוך לאחריה 
  .192-183 , עמ'2008המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, סתיו 

אך ורק הסדרת הוצאתו של סנה מהארץ "נדרשה  , החשאיות בדברולהשערתעם זאת הוסיף טבת כי   116
וייצמן, שרת, שרף ואייזנברג,  –כדי שלא ייחשפו הפעילים להרחקתו של סנה ושותפי הסוד שלהם 

, 2004: שוקן, תל־אביב, ד, ירושלים וקנאת דודקנאת דודקנאת דודקנאת דודשבתי טבת,  .וכמובן סנה עצמו, שהיה בסוד העניין!"
  .)קנאת דודקנאת דודקנאת דודקנאת דודטבת, (להלן:  724עמ' 
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ההיפותזה המופרכת של טבת לא הייתה מועלית כאן אלמלא שני גילויים חדשים 
ביולי   15  באישון לילבספרו כיצד  שמקעקעים אותה מהיסוד. טבת תיאר במאמרו ו

של  על דלתו מזכיר הנהלת הסוכנות היהודית,, התדפק שלמה אייזנברג 1946
ישראלי ־), כשבידו הדרכון הארץNeuvilleנוויל (הקונסול הצרפתי בירושלים, רנה 

פעמית בדרכונו של ־למחרת הטביע סגן הקונסול אשרת כניסה חדו ,של סנה
אלא שאירוע זה לא היה ולא נברא, וראוי היה שטפילת השערה כה מרחיקת   117סנה.

  היפותטיים; מפרשנות של שלל פרטים לכת תוסמך על יסודות יותר מהימנים
מעצמתי בתצרף המשוער. את דרכונו של ־קל וחומר כשהדברים אמורים בנדבך דו

 בנימין ֹּכהן) ל(שלא עורר את חשד הבריטים 12־סנה מסר אמנון אייזנברג בן ה
והלה החתימו כמעשה שבשגרה  118ה הצרפתית בביתו,קונסוליהאהרונוב פקיד 

אולם קוריוז הוויזה מחוויר לעומת שפע המסמכים בנושא זה  119והחזירו למחרת.
תעבורת המברקים הנמרצת בעניין בריחתו   120המתויקים בארכיון הלאומי הבריטי.

הנציב העליון, שרי המושבות והחוץ של סנה התנהלה בסיווג 'סודי ביותר' בין 
גנרל סר אלן קנינגהם ,  במברקו של הנציב הבריטי העליוןובכירי משרד המושבות.  

)Cunningham(:121, לשר המושבות הֹול הוא כתב  

אני מצטער מאוד שבגלל הזנחה בלתי נסלחת ובהיעדר יוזמה מצד חלק 
בעניין זה [מעצרו של מקציני המשטרה שעודכנו בעמדתי ביחס לטיפול 

סנה], שמו של סנה לא נכלל ברשימה המיוחדת של 'הבלתי רצויים' 
שהופצה לקציני פיקוח הגבולות, ושלא הוצאו הוראות גם לעמדות הפיקוח 
בגבולות לעצרו. כתוצאה מכך סנה, שדרכונו היה תקין ומאושר [מוחתם] 

על ידי קצין ביולי  23־בוויזה שהונפקה בקונסוליה הצרפתית, הורשה ב
) ANDRE LEBONביקורת גבולות יהודי לעלות על האונייה 'אנדֶרה ֶלּבון' (

בחיפה בדרכו לצרפת. אמצעים הולמים ננקטו על מנת למנוע הישנות 
  תקלות כאלו בעתיד.

 
  .722, ד, עמ' דודדודדודדודקנאת  קנאת  קנאת  קנאת  ; הנ"ל, 78 עמ' טבת, "תרגיל חידה",  117
דיפלומטי, ולכן היה בעל היתר תנועה חופשית במצבי העוצר. ־אהרונוב נהנה ממעמד מעין בנימין ֹּכהן  118

  , מראיין: ניר מן, אוסף המראיין.3.12.2012אהרונוב,  בנו, העיתונאי אורי ֹּכהן עדות
  .ראייןמן, אוסף המ : נירמראיין, 2.1.2012עדות אמנון אייזנברג, בנו של שלמה אייזנברג,   119
ארכיון הלאומי תיק הבלאחר חשיפתם תודת המחבר נתונה לד"ר יעקב ניר שאיתר את המסמכים   120

  . ,537-1722TNA, CO ,הבריטי
121  ingham) to S. of S. (Secretary of State for the) ColoniesnPalestine (General Sir A. Cun 

1722-, 537TNA, COAugust, 1946,  thSecret, 16(George Hall), Telegram No. 1318, Top  .  
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  ום כסי

לפני שאושרה הקמתה, ומהבחינה  1945תנועת המרי העברי החלה לפעול בסתיו 
באוגוסט  5־בפריז בהנהלת הסוכנות . במושב הפורמלית היא מעולם לא פורקה

ולמקד את  בדבר המאבק המזוין 1945חלטה מדצמבר החלט לבטל את הוה 1946
כי "לפי שעה  המאבק בזירה המדינית, בהתיישבות ובהעפלה. בהחלטה נקבע

 יש הטוענים כי הקמת 122תהיה הפסקה של קו פעולה מסוים עד לקונגרס הקרוב".
המבקרים, בהיעדר הלך שגוי ששכרו יצא בהפסדו. לראיית הייתה מ תנועת המרי

ה תקוותמלכתחילה להתבדות  נועדה ל'הגנה' ולפורשים מטרה מדינית משותפת
לאכוף  עלה בידההיישוב כי באמצעות המסגרת המשותפת י המופרכת של הנהגת

המאבק החמּוש הסיט את על ארגוני הפורשים את מרותם של המוסדות הלאומיים.  
עם בריטניה מהזירה המדינית לזו הצבאית, שבה נמצא היישוב בנחיתות העימות 

; ואלמלא הופסק המרי עלול היה כוח המגן לספוג מהלומת מחץ ידועה מראש
 ֵחירותיל. לשיטתם, תנועת  יש החולקים על מסקנת הניתוח השכלתני שלעקטלנית.  

קותו ַּבמאבק להשגת ימרוחו של העם, מלהט דבֵ להתעלם לאומית איננה יכולה 
הנחישות הפטריוטית לא יכולה, כמובן,   וחירוף הנפש.  ו ומנכונות ההקרבהריבונות

לבוא במקומה של תבונת המדינאּות, אולם בלעדיה נדונה המערכה לעצמאות 
 נחשול הזעם גאה שערי הארץ בפני שארית הפליטה נוכח סגירת  לכישלון חרוץ.

 התעלּות לאומיתתנועת המרי העברי הייתה שעת . העם התפרץ לחזית המאבקו
חיונית מהמעלה העליונה לקראת מלחמת הקוממיות וכינונה של מדינת ישראל 

  העצמאית.
  

, האיץ את מסלול בן־גוריוןסנה הנהיג את תנועת המרי העברי, ובגיבויו של 
במסּוּכנּות  בן־גוריוןהכיר  1945למה של המאבק המזוין. אם באמצע נובמבר ההס

'העלייה הלוחמת'  –הקיצונית של היעד הראשון במעלה שהגדיר לתנועת המרי 
  הופרו הסייגים שהשית על היעד השני 1946עלייה ג'); הרי שמפברואר (

ייתכן שהרושם  ב'ליל וינגייט'. בעייתיפעולת חי"ת (חבלה), ושיאם ה –במעלה 
לארבעת חללי 'ליל ׂשרונה' הפיח  תל־אביבהחזק מהלוויית ההמונים שנערכה ב

יתר מרחיקת לכת ב'ליל וינגייט' "המוחמץ". ארבעת ־ובסנה תעוזת בן־גוריוןב
חודשי הפסקת המבצעים הגדולים לא הניבו את התוצאה המיוחלת נוכח כישלון 

גשרים' אילצה את בריטניה להמחיש הערוץ הדיפלומטי. התגובה הרועמת ב'ליל ה
הדגמה זו, שפגעה אנושות ־את נחת זרועה ב'שבת השחורה', אך גם לאחר מהלומת

היה בחו"ל)  בן־גוריוןבכוח המגן וביישוב, התבצרו האקטיביסטים בהנהגת סנה (
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בקנאּות חסרת פשרות בהמשך המאבק הצבאי. הייתה זו טעות כפולה בקריאת 
שוב וההנהגה הציונית הבינו שמבחינת הסבלנות הבריטית המפה. הרוב הדומם ביי

נחצה קו אדום והמכה הבאה עלולה להיות אנושה וסופנית. אולם משמעותית יותר 
הייתה סמיּות העיניים נוכח עוצמת השפעתה האדירה של ההעפלה בדעת הקהל 

לאומית. כאשר קיבל על עצמו סנה את ראשות מחלקת ־העולמית ובזירה הבין
הוא המשיך להנהיג את הפלגות צי  1947בסוכנות בשנת  לגליתהבלתי ה העליי

  הצללים באותה רוח לוחמנית ודֵביקות במטרה.
  

אין חולק על כך שמבצעי תנועת המרי אכן היו טבילת האש של 'ההגנה', צבא 
המדינה שבדרך, לקראת מלחמת העצמאות; וקשה להעריך מה היו פני המערכה 

בצעי שצברו הלוחמים והפיקוד העליון, גם אם בלחימה בתש"ח ללא הניסיון המ
בתשקוֶפת במסגרות טקטיות (עד דרג הגדוד) בעשרת חודשי המאבק המזוין. 

ניתן להצביע על אבני דרך אחדות בתולדות תנועת המרי (פרספקטיבה) היסטורית  
שקמו והיו הודות להשפעת הפיקוד העליון של 'ההגנה' בהנהגת סנה ומכוח 

  אישיותו:
  איחוד הארגונים היריבים ורכישת אמונם בשעות החשדנות והמשבר;

  ;בן־גוריון יזםתוכנית עלייה ג' ש(פסיבי) של סיכול 
  גיבוש החוגים האקטיביסטים מול אלה המתונים במוסדות הלאומיים;

הסלמת המאבק בשלטונות הבריטיים בשיעור מוגבר לאין ערוך מהכוונה 
  המקורית;

הצבאי של 'ההגנה' במאבק בבריטים לצד ההיערכות לבאות חישול הכוח 
  (תוכנית ג');

לצד קוצר ראייה אסטרטגי   נחישות פטריוטית בתביעה להמשכת המאבק המזוין
  שעלול היה להמיט אסון הרה גורל על כוח המגן ועל המפעל הציוני.

 הנחת –יש ציון נוסף שנזקף לתרומתו של סנה בחמש שנותיו בראשות 'ההגנה' 
המסד לתפקיד שר הביטחון. טיעון זה מחייב הרחבה, ועל קצה המזלג יצוין רק 
שסנה היה המנהיג הראשון בדברי ימי היישוב שנשא במרבית החובות המוטלים 
על שר הביטחון והסמכויות המוקנות לו, והוא שעיצב את דפוסי הִמׂשרה 

  הממלכתית.
את ִהקנו לד"ר משה סנה  ראשּות המפקדה הארצית והנהגת תנועת המרי העברי

באחרית ימיו הוא אמר שתנועת המרי  מקומו המכונן בסיֵּפר התקומה הלאומי.
  123והיפה בחוויות חייו.העברי הייתה הגדולה, המסעירה 
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