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בס"ד

מבוא

של(הש"י)הידיעותבשירותלפעולהחל40ה-בשנותתקווה.בפתח1919ב-נולדגיבלי,בנימין

עםונמנהירושליםמחוזשלהמודיעיןלקציןמונה)1948(ישראלמדינתקוםעם"ההגנה".

בנימיןמונה1954מרץבסוףטובינסקי.מאירלסרןשנערךהשדהבמשפטוהשופטיםהחוקרים

חולייתשלולהפעלתהלגיוסהאחראיהיהבתפקידומשנה.אלוףבדרגתמודיעין,אגףלראש

"עסקבשםלימיםשנודעעניין,1954ביולינלכדההחוליה.131יחידהידיעלבמצריםיהודים

-בתמצותנכתבחייוקורותעלסוד","אישהיהשגיבליהתוודעתיהעבודהכתיבתבמהלךהביש".

לא בערכם ההיסטורי.הפרקים בעבודה העוסקים בו, קצרים באורכם ובהיקפם אך

סיפורעמדבמרכזההעצמאות,מלחמתבעתשהתרחשהביטחוניתפרשההייתהטובינסקי,פרשת

ישראל.נגדבריגולבכפו,עווללאעלשהואשםטובינסקי,מאירצה"ל,קציןשללהורגהוצאתו

–קדרוןואברהםגיבליבנימיןקרון,דוד–להורגשהוציאוהוהחוקריםושלושתבאריאיסר

"מזריחתבלבד,אחדיוםשללמאסרנדוןעת,באותהאמ"ןראשבארי,חייהם.במסלולהמשיכו

שלבהמלצתווייצמןחייםהמדינהנשיאאותוחנןלילהבאותוועודשקיעתה",ועדהשמש

תוםלאחרשניםעשרותגםאמ"ן.וראשחטיבהמפקדלהיותוהגיעבצבאנשארגיבליהרמטכ"ל;

וציבורית.הפרשה נותרו פרטים רבים בה שנויים במחלוקת היסטורית

שפעלהצה"לשלוהחבלההריגולרשתשלוחשיפתהלפעולתהשניתןכינויהואהביש,עסק

והביארבותשניםבמשךהציבוריהיוםסדרעלעמדזופעולהשלכשלונה.1954בשנתבמצרים

לשורת משברים פוליטיים בישראל.

הפרשיות הרות האסון.בעבודתי, ארצה לבחון את המעורבות של בנימין גיבלי בשתי
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בס"ד

חיינועלגםלהשפיעיכולהאלאבעבר,שאירעבאירועמסתכמתאיננהשהיסטוריהמאמינהאני

חיינועלחותםטבעהישראלמדינתשלהראשונותשנותיהשלשההיסטוריהמאמינהאניהיום.

הראשונותבשנותיהקשיםאירועיםבשנילהתמקדבחרתיאלו.ימינועדוהדמוקרטייםהחברתיים

לאירועיםשהביאוהגורמיםאתנמצאאםביניהם.המקשרהחוטאתלמצואולנסותהמדינה,של

התוודעתישניםכמהלפניתקוותנו.וזוובעתיד,בהווההישנותםלמנוענוכלבעבר,נכוניםלא

אירועלהתרחשהיהיכולכיצדלהביןכדיהיבטיהמכלאותהלהקיףוניסיתיטובינסקי,לפרשת

ישלדעתיכיהביש,עסקלפרשתהגעתיזובפרשההעיסוקמתוךהצעירה.ישראלבמדינתכזה

קווים מקשרים.

המצריבכלאישבאשרהביש",מ"עסקכתוצאהקהירנידוןזעפרן,מאירשלציורהעבודהבשער

בתמונהרואהאניזעפרן.שלהראותנקודתמתוךבקהירהמשפטאתמתארתזויצירהשנים.שבע

זו מתאימה לשני הפרשות - משפטים הרי אסון.

כמה תודות חשובות:

הזמינות, ההתעניינות תמידית.לד"ר למרים וייטמן , המנחה שלי, על הליווי החם, הכוונה,

לרב רונן בן דוד, ראש האולפנה, על הדלת הפתוחה וההתענינות.

לסא"ל במיל. גדעון מיטשניק, על הידע הרב וההכוונה.

מר יעקב בנטוב, על האירוח החם והמידע הרב שנוסף לי.

והעזרה הרבה.צוות עובדי הקרן להנצחת קדושי קהיר, על ההיענות המיידית

ד"ר יוסף מרזוק, על האירוח החם והנכונות לשתף ולעזור.

פרופ נחם אילן, על הנכונות לעזור והמידע הרב שנוסף לי.

אריה קרישק, על המיילים והזמינות.

חידדה רבות.פרופ' הרב יצחק ברנד, על העזרה בנושאים המשפטיים, אשר

בסריקת התיקים ושיתוף חומרים.לצוות עובדי ארכיוו המדינה, על ההיענות הזמינה והמידית

לצוות עובדי ארכיון בן-גוריון, על הנסיון בשיתוף החומרים.

לצוות עובדי ארכיון צה"ל, על שיתוף החומרים.

לספרים ועוד ועוד.לצוות הספרנים בספרייה הלאומית, שעזרו לי רבות, ההכוונה

להורי, על התמיכה והטיול לקיבוץ הראל.
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פרק ראשון

בנימין גיבלי - אדם ולוחם

ובביתפיק"אהיסודיהספרבביתלמדתקווה.בפתח1919התרע"טבשנתנולדגיבלי,בנימין 12

חביבשלו,גבוה,נערמצטיין,תלמידטוב,כספורטאיתוארהואאביב.בתללמסחרהתיכוןהספר

לאחרמשפחתו.לפרנסתלעזורשנדרשמשוםהאחרונהבשנההתיכוןאתעזבבנימיןועוד.כולםעל

לשירותהתגייסבמקביל,תקווה.פתחבמושבהאדמהבעבודתכשכיר1939-1942בשניםעבדמכן

אתהכירשם"הפועל",הספורטובארגוןמפא"יבמפלגתוחברהעובד"ב"נוערפעילהיהההגנה.

התנדב1941בשנתתמר.בשםבתלהםונולדהנישאו,21בןבהיותו,1940בשנתפנחסי.אסתר

במקביל,.1944שנתסוףעדכנוטרושירתהעבריים"היישוביםל"משטרתההגנהמטעםגיבלי

ביססהשניםבמהלךתקווה.בפתחהגדנ"עלמפקדוהתמנהמ"כיםקורסעברהוא1942בשנת

3הש"יכקציןתחילהההגנה:שלהקבעמערךעלנמנה1946ומאוקטוברבהגנה,מקומואתגיבלי

דרום.בפתח תקווה ובהמשך כקשי"ג 4

דודהיהזהתאריךעדגיבלי.בנימיןעלהשפיעאשרההגנהבפיקודשינויחל1948שנתבתחילת

ודודהש"ילראשותבאריאיסרהתמנה1948בפברוארסגנו.באריואיסרהש"י,ראששאלתיאל

במקוםבירושליםהש"ילראשותגיבליאתמינהבאריירושלים.מחוזלמפקדהתמנהשאלתיאל

הגורמים"סבךלגביאזהרהמעיןלגיבלילוייצחקנתןבעוזבו,לויצקה).(המכונהלוייצחק

5לא פנה אלי אפילו פעם אחת"."הואוכי הוא המליץ לו להיוועץ איתו, אךהפועלים בעיר"

הש"ילראשותעדזוטרמתפקידבהגנה,הדרגותבסולםעלהגיבליבנימיןמשנתייםפחותתוך

בירושלים, תפקיד בכיר ועוצמתי, במחוז החשוב, מחוז ירושלים.

.398-399עמ'מערכות.קבין,תשעה).1986(יצחקלוי,5

קשי"ג - קצין ש"י גלילי, משמע קצין שירות ידיעות מחוזי.4

שירותי הביטחון והמודיעין של מדינת ישראל.על בסיסו הוקמוש"י - שירות ידיעות, המודיעין של ההגנה,3

תאריך מדויק איננו ידוע.2

מקור, אופן כתיבת השם ישמר.במהלך העבודה יכתב שם משפחתו: גיבלי. כאשר אני מצוטטת1
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הקשר בין בארי לגיבלי

של בנימין גיבלי, שושנה (שוש) מרשוב.בנימין גיבלי הכיר את איסר בארי, דרך חברתו של חברתו

השנייםדרום.גלילמזכירתמרשוב,שושנהאתדרום,כקשי"גבתפקידוגיבלי,הכיר,1946בשנת

בתפקידהיתהכאשר1939בשנתבאריאיסראתהכירהשושנה.1953שנתעדיחסיםבמערכתהיו

המלחיםחבלמפקדבתפקידהיהובאריבסדום,האשלגבמפעלהמאוחדהקיבוץבפלוגתטבחית

וסגן מפקד מחוז ירושלים.
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פרק שני

פרשת מאיר טובינסקי

קורות החיים של מאיר טובינסקי

בהיותוהרוסית.שבליטאקובנהבעיר,20.5.1904תרס"ד,בסיוון,ו'ביוםנולד,טובינסקימאיר 6

ובהלקובנה,המשפחהחזרה1920בשנתלימודיו.אתהחלשם,לפרסבורגמשפחתועברה10כבן 7

כישרוןגילההליטאי,בצבאשירת18לגילבהגיעובעיר.העבריתהריאליתהגימנסיהאתסיים

שלהליטאיבכיבושהשתתףהואליטא.שלהלאומיתהקלעיםלנבחרתוצורףמצוין,וקלעכחייל

עלההואוברוסיה.בליטארכשכמהנדסהאוניברסיטאיתהשכלתואת(ממל).קלייפדהאזור

בעתבנימינה.בשדותפיזיתעבודהכוללשונות,חקלאיותבעבודותונקלט,1925ב-ישראללארץ

והשתקעפיזיתעבודהמכלפרשרופאיוהמלצתפיועלבקדחת,חלהבנימינהבשדותבארקידוח

בחיפה, שם התקבל למשטרה.

התחתיתבעירגםכיבטענההכרמל,להדרלהגיעמפקדולפקודתסירבתרפ"טמאורעותבעת

טובינסקישלהעסקתולהפסקתהביאזהאירועלהגנה.זקוקיםהםואףיהודים,נמצאים

זהאירועבעקבותבחיפה.נצרתברחוביהודיםבהצלתטובינסקיסייעהמאורעות,בעתבמשטרה.

מחששחיפהאתלעזובונאלץשוחרראךערבי,בהריגתוהואשםהבריטיםעל-ידיטובינסקינאסר

תקופהב"הגנה".פעילכחברהבריטיםבעיניחשודהיהמאזכנקמה.בחייויתנקשושהערבים

למחלקהאחדיםצעיריםעםהתנדב1931ב-לראשו.גגקורתללאוהיהרעבחרפתסבלמסוימת

בסכנות.כרוכהשהייתהעבודהבירושלים,הפעילההבריטיתשהמשטרההרדיושלהטכנית

יעקב.בן,לוונולד(חיה)לנהאתאישהנשאהמלח,יםבדרוםהאשלגבחברתלעבודהחל1934ב-

ענהלהגנה,קשהשהייתהבירושלים,משהימיןשכונתלהגנתשנשלחבשעה1936במאורעות

עבודהכמנהלעבד1938-1939בשנתיכולתו".בכלעליושתוטלפקודהכללמלא"מוכןשהוא

טובינסקיהתגייס"ההגנה"בהמלצתירושלים,הכוחתחנתאתשהפעילהביטי""בלפורבחברת

כיום נקראת העיר ברטיסלאבה.שמה של העיר פרסבורג שונה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה.7

.1בנספחהמצבהתמונתר'א'.האותללאמשפחתושםנחקקקברושמעלהמצבהעל6
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,המלכותיההנדסהחילבשניםששבמשךשירתהואהשנייה.העולםמלחמתבימיהבריטילצבא

בתפקידיםחייואתסיכן,סוריהביחידתובהיות).סרןרבל(המקבילהמייג'ורלדרגתעדוהגיע

בעלות-הבריתניצחוןביוםיהודיים.לפליטיםעזרלאיטליההגיעוכאשר"ההגנה",למעןחשאיים

עםהועברלשםבאלכסנדריה.הבריטיבצבאהיהודייםהכוחותכלשלהמסדרבקבלתנתכבד

1948אביבבתחילתבירושלים."אלנבי"הבריטיבמחנהכמהנדסעבדמהצבאכששוחרריחידתו.

מאזעבדזה,תפקידועםיחדירושלים.באזורשדות-התעופהכמפקדהאווירלחיללשרתהחל

ובהנחתמכונותבבנייןמהנדססגןבתפקידהירושלמיתהחשמלבחברת1947ב-מהצבאששוחרר

8כבלי חשמל.

החשד בריגול

יהודים,והעסיקהבריטית,ובניהולבבעלותהיתהטובינסקיעבדבאהירושלמיתהחשמלחברת

למרותיהודי.ולאזורערבילאזורהירושלמיתהחשמלחברתנחצתה1948במאיוערבים.אנגלים

העתבאותהשארעהמצורעקבבריאנט.מייקלהבריטיבידיאגפיהשנינוהלוהחברה,פיצול

לצרכניםחשמלשסיפקהחירוםרשתהתקינההחברההדלק.בהספקתצמצוםחלבירושלים,

החברהעובדיומאפיות.חוליםבתיתע"ש,מפעליצבאיות,מפקדותהיהודית:בירושליםחיוניים

כלצויינושבהבעברית,וסודיתמלאהרשימהחיוניים:צרכניםשלרשימותשתיהכינוהיהודים

הבריטים.בידיליפוללההיהשאסוררשימהוהאצ"ל,ההגנהשלבירושליםצבאייםאתריםאותם

1948במאי30ב-נערכהבאנגליתהרשימהבאנגלית.וגלויהקצרהרשימההייתהזורשימהבצד

לשימושם של בריאנט וזרים אחרים.

חיונייםמקומותבכמהפגעוופגזיםקשות,ירושליםהופגזההראשונהלהפוגהשקדמהבתקופה

מיקוםעלמידעהערבילאויבשהעבירמרגלשקייםחשדעוררהדברהמלאה.ברשימהשנכללו

של משרדקורות החיים של מאיר טוביאנסקי, באתר "נזכור את כולם"8
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=8095הביטחון.

בינואר18בתאריךעמושקיימתיבראיוןטובינסקי,שלבנובנטוב,יעקבליאמרכךאחיו,כתבטובינסקישללזכרוהדףאת
.2נספחר'.2018

9

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%A1%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=8095


בס"ד

ביוני16ב-מכן,לאחרימיםוכמה,1948ביוני11ב-החלההראשונהההפוגההחיוניים.האתרים

במשרדעבודהשיחתהירושלמית,החשמלבחברתעבדשכאמורוטובינסקי,בריאנטקיימו,1948

ברשימהמאשרצרכניםיותרהעבריתברשימהשישראהבריאנטאחרים.פקידיםבנוכחותהחברה

בשמותהיתרביןוקרארשימתו,מתוךלקרואהתחילטובינסקיהם.מילדעתורצההאנגלית,

דרשבריאנטצבאית.מפקדהשכנהשבו"עדן"בשםומלוןו"הגנה"לח"יאצ"ל,שלתע"שמפעלי

כהן,אליעזרהעובדים,אחדהוכנה.כזוורשימהיותר,מפורטתרשימהלוגםלהכיןמטובינסקי

שעבדלרייניץ,פנהכהןאליעזרסודי.מידעזהוכיבסדר,אינושהענייןחשבהשיחהאתששמע

בירושלים,הצבאיהפרקליטהאוזנר,גדעוןאלנזעקרייניץשארע.אתלווסיפרהחשמל"ב"יחידת

שלפקודםיסקי,ודוביסיני)(דבלפריץאותושהפנהלוין,ישראלעליו,לממונהאותושהפנה

גיבלי ואנשי "הגנה".

היההדו"חנושאראשון.דו"חעליו,הממונהגיבלי,לבנימיןפריץשלחביוני21או20בתאריך 9

כהןאליעזרעלדבריואתביסספריץהאנגלים".לידיבי-םמלחמתייםריכוזיםעלידיעות"העברת

חברי"דעתטובינסקי,שלאופיואתפריץתיארשכתב,בדו"חעיניו.לנגדהתרחשהשה"בגידה"

לעבודהוכו'.מיהודיםעזרהמונעשוחד,לוקחלאנגלים,כמתחנףמפורסםהוארעה.עליומקצועו

התמנהבצבא.אתושעבדהחברהממנהליאחד,GRESHAMהאנגליע"יהתמנההחשמלבחברת

פריץהטיחזהתיאורעםיחדעליו".שהוטלהמהעבודהמושגלוהיהלאכיבלבד,ידידותעקב

ריכוזיעםלגמריכמעטמזדהים"לבריאנטשהסבירברשימה"המקומות"בטובינסקי.האשמות

למקוםהועברההעבודהברנדייסבמרכזהעבודהנפסקהש"כאשרכךכדיעדהפגזים"שלההפצצות

.אחר ליוו הפגזים את בית המלאכה למקומו החדש"

בריאנט(ביןהפגישהמנם,"אבזהירותנקטהואפריץשהטילהכבדותההאשמותעםיחד

שאדםלאמרוקשהפולצ'ק,בביתהצרכניםמשרד-החברהשלצבוריבמקוםנערכהלטובינסקי)

בריאנט(שלהנ"לשהנסיעהלהיותיכול"הוסיף:הואכך".כלפתוחבמקוםסודותבמתכוןימסור

לעיר העתיקה) היתה מקרית"

לעיל.המובאהתיאורמבוססעליופריץ.דו"ח,3נספחר'9

10



בס"ד

ב"סיכום" הדו"ח קרא פריץ להמשך החקירה בניסיון לקבל תשובות לשאלות שנותרו פתוחות:

-בירושליםסודייםביטחונייםאתריםעלהפצצותלריכוזשהביאהשהאינפורמציהיתכןהאםא.

הגיעה לבריטים בדרך אחרת ולא באמצעות טובנסקי?

תמורתתשלוםהבריטיםמאתקיבלהאםכלומרטובינסקי,בידישישבכסףסכומיהםמהב.

המידע (שלכאורה) העביר להם?

ג. כיצד הגיע טובינסקי לתפקידיו הבכירים?

ד. האם בידי טובינסקי אמצעים לתקשורת עם הבריטים?

דרךרקלבואיכלההאנגליםע"ידומהאינפורמציהלקבלתהאפשרותאםלברר"עלינו

לבררישבחברה,קשריואתלבררישברשותושנמצאתהכסףכמותאתלבררישטוביאנסקי.

חיפושוע"יהאוירוניםהדארהברחתעםאפשריקשרלבררהתעופה,לשדהלמנויוהגיעאיך

בביתו יש לברר אפשרויות קשר אחרות ברשותו".

ככליסקי.דוביעל-ידיחוברדובי,דו"חגיבלי,בנימיןאלנשלחאשרוהאחרוןהשניהדו"ח 10

המלחמתיתחשמלאספקתעלידיעות"העברתהיההדו"חנושא.25.6.1948בתאריךהנראה

-השאלהנשאלתהקודם.הדו"חפריץ,מדו"חגדולשינויחללאבדו"ח.האנגלים"לידיבירושלים

שבתילהיסטריוןדובייאמרלימיםגיבלי.בנימיןהיהבשניהםהנמעןהריבו,צורךהיהמדוע

יכולמאדעכשיו'…זהעדלךידועמההנושא.אתלי:'סכםאמרגבלישבנימיןסביר"מאדטבת:

יכולבפירושזהויצאו…נכנסוהזמןוכלדירההיתהזאתכך...)עלאיתישוחח(שגבלילהיות

11".ארבע פעמים ביוםלהיות… אני מניח שבאותה תקופה הייתי רואה את גבלי שלוש

"באמצעה"בגידה"עלכתבהואוסיבותיה.החירוםרשתתכניתאתדוביהסבירהדו"חבתחילת

(האנגלי,מנהללבריינטמסבירטוביאנסקיבשםהחברהמעובדייהודימהנדסנראהיוניחודש

בירושליםהפיגוזריכוזימפתשלהשוואהאחרי(…)המלאההעבריתהרשימהאתבפועל)התחנה

2ביןרבדמיוןשישנראההנ"להתוכניתעל-ידיזרםשקיבלוהמקומותסומנושבהמפההיא

.7הערה,3לפרקהערות.151עמ'דור.אישג'יז,בביתיוריםכיתת).1992(שבתיטבת,11

דובי.דו"ח,4נספחר'10

11



בס"ד

המקומותאתלגלותאפשרותכלאין-בחברהיהודייםטכנאיםלדברי(...)המפותשעלהסימונים

טעןפריץ,מגרסתבשונהשבחברה".הראשייםהזרםמודדיבדיקתעל-ידיחשמליזרםהצורכים

אחריה.מידולא-טוביאנסקי"עםפגישתואחרימספר"ימיםהעתיקהלעירנסעשבריאנטדובי

היהודילאזורהערביהאזורביןהמעבראפשרותועלבריאנטעלדוביהסבירהדו"חבהמשך

בלתיקשרקציןמשמשיהודיםעםפגישותיורובוע"ייהודיבמלוןאוכלהיהודי,בשטחגר"בריאנט

החברה.מנהלהיותובגללנפשוכאוותויציאהכניסהתעודותברשותוהיהודי.הישובעםרשמי

כיצד".מצליח בדרך כלל לעבור לשטח הערבי ולחזור, לא ברור לאיש

וכלעדייןנחקרלא(טוביאנסקי)"האישבזהירותנקטהואטובינסקיעלכתבדוביכאשר

עבדבארץשהותו"במשךטובינסקישלעברועלכתבדובישני".מכליהיאעליוהאינפורמציה

החשמל".בחברתושובבצבאהחשמל,בחברתבצבא,החשמל,בחברתבים-המלח,טוביאנסקי

נתמנההימים"באחדה"מפקד"לתפקידטובינסקימנויבאשרביקורתיתדעהדוביהביעבנוסף

מפקדלהיותהועברשקרו"פנצ'רים"משוםאח"כ(שנלר).1מס'קבעמחנהלמפקדטוביאנסקי

שדות התעופה בירושלים".

שלתיאורקייםפריץשבדו"חהואדובישכתבהדו"חלביןפריץשכתבהדו"חביןהחשובההבדל

שהן:העובדות ואילו בדו"ח דובי מושמטות חלק מן העובדות המקלות,

א. הפגישה בין טובינסקי לבריאנט נערכה במקום ציבורי.

ב. האפשרות שנסיעת בריאנט לעיר בעתיקה מקרית.

החקירה.ג. הפרט המשמעותי ביותר שדובי השמיט הוא: התביעה להמשך

הדברפריץבדו"חבעודאשם,שטובינסקיוברור'סגורה'שהחקירההרושםאתיצרהזוהשמטה

נשאר מעומעם.
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בס"ד

הורהלאהדו"חלאחרגיבלי.בנימיןבידיהייתהבחקירהלהמשיךהסמכותלדו"חות,קשרללא

בלווייתבארי,איסרהש"י,לראשהדו"חאתהגישהואלביצוע.ניגשאלאולחקורלהמשיךגיבלי

12מכתב.

החשמלחברתלמנהלידיעות"כמוסרטובינסקיבחשודפסקניתבלשוןגיבלי,פתחהנלווהבמכתב

לאטובינסקיאתהאשיםגיבליזהבמכתב.מפורטים"הסבריםונותןכיוםחשמלצרכניעלהאנגלי

מפורטיםהסבריםבמתןגםאלאבירושליםביטחונייםאתריםעלפרטיםבמסירתרק

רשימהבהעברתמחשודטובינסקיהפךכךהעיר".עלוההפגזותההפצצות"תוכננושבעקבותיהם

הסברים.למואשם במסירת הרשימות,  יתירה מזאת, הוא הואשם גם במתן

מסוימת""סיבותשישנןכתבהואהחקירה.מיקוםעלגיבליהמליץהמכתבשלהשניבחלקו

בחקירה מחוץ לירושלים."הכרח לטפל"שבגללן יהיה

הראיותהעדים,בריאנט,טובינסקי,נמצאיםבוהמקוםירושלים,העירמדועהשאלהנשאלת

המיוחדתהסיבהכנראההחקירה?כמקוםנקבעהלאהחשמל,חברתבנין-'הבגידה'ביצועומקום

הורה:שאלתיאלטובינסקי.שללמעצרירושלים,אזורמפקדשאלתיאל,דודשלהתנגדותוהיא

שבירושליםחששגיבלישכנראהטועןטבתשבתיעוד.ולאעיקובמשמע-טוביאנסקי"על"להשגיח

13.פעולה רחב יותרלא תהיה לו יד חופשית והאמין שמחוץ לעיר יהיה לש"י חופש

החשד בריגול - עמדת איסר בארי

- לידי מפקדו, איסר בארי.כאמור, גיבלי העביר את המשך החקירה לידי הש"י בתל אביב

מאירסרןצה"ל,לחייליהשבעהמסדרבירושליםהתעופהבמסלולנערך1948ביוני28ב- 14

היוםבאותו.תמונותכמהצילםאףוהבןבקהל,היויעקבובנולנהאשתועליו.פיקדטובינסקי 15

צה"ל.שלהראשיהכלליהתובע-גורליאברהםד"רסא"ללביןבאריאיסרביןפגישההתקיימה

לאהואתש"חהשיפוטבחוקתמשפטייםליקוייםשמחמתלבאריוהסבירבמסמכים,עייןגורלי

בנו.בידישצולמהטובינסקימאירשלתמונה,6נספחר'15

כיום גן סאקר בירושלים.14

.42-40עמ'דור.אישג'יז,בביתיוריםכיתת).1992(שבתיטבת,13

לבארי.גיבלישלהנלווההמכתב,5נספחר'12
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בס"ד

שללשימושהחתנחוםעו"דעל-ידי1947בשנתנכתבהתש"חהשיפוטחוקתבחקירה.לטפליכול

נקבעשלאהואשבההמרכזיהליקוי.1948למאי1ב-מטכ"ל,בפקודתתוקףקיבלההיאההגנה.

טרםזוובתקופהאוטומטית,היאהערעורזכותמקסימליעונשעלמזאת,יתירהמקסימלי.עונש

מאליהנשללתהערעוראפשרותבהעדרערעור.אפשרותהיתהלאמשמעצבאי,דיןביתהוקם

16.האפשרות לגזור עונש מקסימלי

שטובינסקייותר,מאוחרשהעידכפיהסיק,גורלישדה'.דין'ביתאפשרותהועלתהבשיחה 17

דיןביתלהקיםחופשיהואכיהסיקבאריזאת,לעומתהמשפט.יתקייםמכןלאחרורקייחקר,

וביקשהרמטכ"ל,מקוםממלאאיילון,צבילאלוףבאריאיסרפנההיום,אותובהמשךשדה. 18

טובינסקי לידי הש"י בירושלים:ממנו לכתוב פתק לדוד שאלתיאל המורה עליו למסור את מאיר

אישי-סודי

28.6.48

לדוד ש.

לידיטוביאנסקיאתשתמסורסוכםאתךבארי]איסרשל[כינויירוחםשללשיחתנובהתאם

שליחי הש"י, מוסרי מכתב זה.

[כינוי של איילן שהיה ממלא מקום הרמטכ"ל]בועז

גםשהריהרמטכ"למקוםלממלאפנהמדועהסבירהואהמחוזיהמשפטביתבפניבאריבעדות

דרגתו שלו עצמו הייתה גבוהה:

.איילון כיהן זמן מה במילוי תפקידובמהלך מלחמת העצמאות הרמטכ"ל, יעקב דורי, חלה וצבי18

.44-45עמ'דור.אישג'יז,בביתיוריםכיתת).1992(שבתיטבת,17

ב'.תוספתתש"ח,באלולד'מיום20מס'רשמיעתון16
, חוקת השיפוט, תש"חארגון ההגנה - האתר הרשמי

http://www.irgon-haagana.co.il/show_item.asp?levelId=59798&itemId=47498&itemType=3
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בס"ד

שטוביאנסקיכךלידיתביאירושלים,מחוזלמפקדשלוהוראהשרקהנחתיכיאיילון,לצביפניתי

יעבור לסמכות הש"י.

עלוהאחראיהפלמ"חמפקדאלון,יגאלהאלוףאלבפתקמצוידבאריהלךביוני,29ב-למחרת,

בקשתו,אתקיבלאלוןיגאלשדה.דיןביתלהרכיבסיועביקשבאריירושלים".מסדרון"גזרת

וצייד אותו בפתק:

או אתילמולא 1920

אפשראנשים.מספרשלליווישיבקשייתכןיפנה.אשרבכלבאריאיסרלמוכ"זלעזוריש 21

הכרעותיואתלקבלוישבידיעתיבענייןוכו'.חמורמקרהלבירורשדהבי"דשתרכיבשירצה

בנדון.

22.פיגאל29.6.4808:45

23:לימים הסביר אלון את הפתק שכתב

קשהלש"י.טוביאנסקישלהעניןהעברתמשוםראיתיאיילון,צביהרמטכ"ל,סגןשלבפתק

לדוןיכולשדהדיןביתכיהייתהדעתישדה'.דין'ביתהמילהנכתבהמיביוזמתלזכורלי

שדהדיןביתשמרכיביםמניחאנימוות.דינו-מרגלהואכישהוכחומיריגול,במקרה

לסיומו,יגיעלאהנידוןשהמקרהסכנהוישקרבות,להתפתחכשעלוליםאוקרבותבתקופות

אוהתפוררותבפנייחידהלהצילאומסויים,מגעלחסלבכדיאובדחיפות,זאתלעשותויש

30.6.48ב-המצברגיל.משפטולאשדהדיןביתהמצדיקותמסיבות-כלומרדמורליזציה,

במשפטהללו.הדבריםאתאיילוןאמרזובחקירהטובינסקי.שללהורגהוצאתועלבאריאיסרנחקר1949באוגוסט23
בחו"ל.ששההמשוםאיילוןהעידלא1949בנובמברשהתקייםבארי

פ' הוא פיקוביץ שם המשפחה הקודם של יגאל אלון.22

ראשי תיבות - מוסר מכתב זה.21

אתי הוא כינויו של אתיאל עמיחי, מג"ד בחטיבת יפתח.20

מולא הוא כינוי של אל"מ שמואל כהן, מפקד חטיבת יפתח.19
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בס"ד

צרהיההמסדרוןוהרטוב.צרעהוכןורמלהלודשחרורלפניהיהזהחרום.מצבלדעתיהיה

אתלוקחשבאריהבינותיצליפות.מקריהיובהפוגהגםהאויב.משטחילפגיעהונתון

בהכיריוגםתפקידילרגלגםבו,מלאביטחוןליהיהשלי.במרחבלהשתמשבכדיהפתקה

ולאהש"יבסמכותריגולבמקריהטיפולענייןאתראיתילפרטים.נכנסתילאולכן,אותו

שלי בזמן חירום.הייתי חושב לבלתי רגולרי את הדיון בבית דין שדה במרחב

להקמת בית שדהכלומר, ישנם שלושה תנאים שבהתקיימות שלושתם נוצר אישור

א. תקופת קרבות או תקופה שעלולים להתפתח בהם קרבות.

ב. צורך בקיום דחוף של המשפט.

ג. קיימת סכנה שהמקרה הנדון לא יגיע לסיומו.

הקמת בית דין שדה.מכיוון שכל התנאים הללו התקיימו הציע יגאל אלון אפשרות

בתלאחיואתלבקרכדיחופשהסביבו,התרחשותעלידעשטרםלטובינסקי,ניתנהבמקביל,

אביב.

ובארילבקשתו,נענהגורלימעצר.פקודתממנווביקשגורליאלבאריאיסרהתקשרביוני30ב-

ולהוציאתלונה,מגניזילקבלהכהןיצחקלרס"ןהורהגורליגניזי.שמואלסרןאתאליושלח 2425

פקודת מעצר.

כך נכתבה התלונה והרישומים הנוספים עליה:

הראשילתוכ"ל 26

תלונה

ראשי תיבות: תובע כללי.26

שירת במטה השירות המשפטי.25

ראש מחלקת חשודים בש"י.24
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בס"ד

קיבלתיעליוידיעותלאויב.ידיעותבמסירתנחשדירושליםבחיל-אוירהעובדטוביאנסקי

ואתי (טנא)מירוחם. עדות יכלו למסור בן-ציון 27

אבקש לעצרו למשך עשרה ימים לצרכי חקירה.

(-)

(טנא)אתיבשםבן-ציון30/6

הראשיהתוכ"לבפקודתחקירהלשםימים10ל-לעצור

(-)

יצחק הכהן

30.6.48

את פקודת המעצר קיבלתי

30/6

וכך נכתבה פקודת המעצר:

פקודת מעצר

תש"ח)השיפוטחוקתשל(י"ב)45סעיף(לפי

קצין משטרה צבאית/ מפקד בית-הסוהר הצבאי

נא לעצור את:

השם טוביאנסקי

הדרגה: (-)

היחידה: חיל אויר

המקום: תל אביב-ירושלים

ימים10שללתקופה

בלי אפשרות של מגע עם אנשים מן החוץ בלי רשות מיוחדת

כינויו של סרן שמואל גניזי.27
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הנ"ל חשוד במסירת ידיעות לאויב

בפקודת התוכ"ל הראשי

מירושלים.משום שטובינסקי כבר היה בתל אביב לא היה צורך להעבירו

28לימים יאמר גדעון האוזנר, תוכ"ל מחוז ירושלים:

טוביאנסקיאתלהעבירהוראהעםגיבליהש"ימפקדפהוהופיעההפוגה,באהובינתיים

דיןהיהפה.אותולדוןהאמצעיםכללנויששיופיע,אמרתיואניליקראשאלתיאללשפלה.

טוביאנסקי,שלמזלולרועהתברר,טוביאנסקי.איפהשאלהואואזוביני,גבליביןודברים

כלום,צריךלאאניבסדר,אמר:גיבליבתל-אביב.אחיואתלבקרונסעחופשהביקששהוא

היהטוביאנסקיאילואחרת,לגמרימתגלגליםהיווהדבריםיתכןשם.אותואסרהואכי

אותו לשפלה.בירושלים, ואולי הייתי מצליח לעמוד בפני הדרישה להוריד

החקירהאתלהעבירשההחלטההנלווהבמכתבגיבלישלדבריעלשאלהמעורריםהאוזנרדברי

באופןמתנהלהמשפטהיהבירושלים,היהטובינסקישאילומתבררהאוזנר.עםמשותפתלת"א

להלן.שונה, ואולי היה הדבר מונע את המשכו הטרגי, כפי שיתואר

בשעהאביב.בתלטובינסקיאתלעצורמפקודיושנייםעםגניזיסרןיצאבידו,המעצרכשפקודת

בשלבקלותזוהההואנעצר.הואושםה"כרמל",בשוקקניותואחייניתוטובינסקיערכו14:45 29

עםדחופהלפגישהנדרששהואלונאמרעצור.שהואטובינסקיידעלאזהבשלבאךהמגוהץ.לבשו

ילךשבערבאחייניתועםדיברהג'יפ,עלטובינסקיעלההצהרייםאחר15:30בשעהשאלתיאל.

מפקודיו לכיוון קיבוץ חולדה.עמה ועם אביה לצפות בסרט, ויצא לדרך עם סרן גניזי ושניים

משפט שדה והוצאה להורג

לוח הזמנים מתואר על פי עדות בארי משפט בארי.29

442-443עמ'הביטחון.משרדוחרב,מאזניים)2005(צביענבר,28
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בס"ד

שאיןלטובינסקיגניזיהודיעהרצל,רחובבמעלהנסיעהשלדקותכמהלאחרלחולדה,בדרכם 30

לשאלתו,בתשובהלטוביסקי,אמרגניזיבמעצר.נמצאהואוכישאלתיאל,עםלהיפגשנוסעיםהם

מהישאלהנדהםטובינסקיהמעצר.פקודתאתלווהראהאותושיחקרולמקוםאותושלוקחים

נשקואתלמסורמטובינסקידרשגניזילו.לומרמוכןהואשאיןהשיבוגניזיהמעצר,סיבת 31

(אקדח) ומעתה ואילך היה טובינסקי עצור.

פיקוביץיגאלהאלוףשכתבהפתקאתגניזיהציגלחולדה,כשהגיעושעתיים,שלנסיעהלאחר

השעהבסביבותג'יז.ביתנטוש,ערביבכפרהמ"פגולדמן,מתתיהוסרןעבורפתקוקיבל(אלון)

לסרןהפתקאתמסרגינזיג'יז.לביתהגיעוהםשעה,חצישלנסיעהאחריהצהריים,אחר4:30

הנראהככלזהבשלבהכפר.בקצהנטושלמבנהאותםהפנההואבו.לשהותמקוםוביקשגולדמן

ואברהם קרמר-קדרון.עבר טובינסקי למשמרת איסר בארי, בנימין גיבלי, דוד קרון

דרגה,שם,שגרה:בשאלותתחילהנשאלטובינסקיהחל.סנגור,וללאדיןעורךללאהבזק,משפט

ידיעות לאויב". טובינסקי הכחיש.תפקיד בהגנה וכו'. בהמשך הודיע גיבלי שהוא נאשם "במסירת

הרשימהאתלטובינסקיהראוהגרסאות,ברובאךבמחלוקת.שנויהמשפטהמשךזו,מנקודה 32

באשמה,כהודאהנחשבהזואמירהעשיתי".מה"אויטובינסקימלמלובתגובהלבריאנט,שמסר

ובכך המשפט הסתיים.

במשפטנידונהלאהמשפטמהלךבכלבנוסף,מוות.עונשעליוונגזרבבגידההורשעטובינסקימאיר

פסקהאסטרטגיים.האתריםלהפגזותשהביאההיאאכןלבראינטהרשימההעברתהאםהשאלה

המשפטלמקוםסמוךבמבנהבאזור,שהייתה"הראל"חטיבתמתוךיוריםכיתתעל-ידיבוצעהדין

קבורתו.מקוםעלשילוטמבליבמקוםנקברהוא,19:15בשעה, 3334

.1949באוקטובר21מעריב,,להורגטוביאנסקיהוצאשלפיוהדיןפסק34

הראל.לקיבוץסמוךלהורגההוצאהנערכהבוהמבנההקשתות,בית.7נספחר'33

זה, תת פרק 'משפט בארי'.המחלוקת הוצגה בחקירות מאוחרות יותר, ר' בהמשך פרק32

צבילאויב".ידיעות"במסירתחשודטובינסקיכיבפירושנכתבהמעצרבפקודתהרישאלה.מעוררתגניזישלהעדות31
מולונופנפהרקהפקודהכיהמעצרפקודתאתראהלאטובינסקישכנראהכותב)445(עמ'וחרב""מאזניםבספרוענבר

מבלי לאפשר לו לקרוא אותה.

לפי עדות גניזי במשפט בארי.30
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בס"ד

פסק הדין נכתב לאחר ההוצאה להורג בניסוח איסר בארי בידי בנימין גיבלי.

החשמלבחברתגבוהופקידירושליםבמחוזהתעופהשדותמפקדקציןטוביאנסקי"מאיר

מאשירושליםלהפצצותהכוונהנקודתששימשולאויבידיעותבמסירתנאשםהירושלמית

תותחים ומרגמות.

באשמתו:והודהב.איסרע"י30.6ביוםנחקרהנאשם

א. במסירת מקום תעשיה של האצ"ל בבית אוקסבורן.

ב. במסירת מקום תעשיה של הלח"י

ג. במסירת מקום התעשיה של צבא ההגנה.

ד. במסירת הכתובת של מלון עדן כבסיס של מטה פעולות.

נפגעוהנ"להתע"שמקומותשלורובםהאויב.להפגזותאובייקטיםשמשוהנ"להמטרותכל

על ידי כך.

ד. הוציא פסק דין:בית דין שדה שהורכב במקום החקירה מקרמר א. דבלי ב. קדרון

פסק-דין : הוצאה להורג במקום!

צבאית.יחידהע"יהבסיסיםבאחדצבאיבטקס19:15בשעה30.6.48ביוםבוצעהדיןפסק

35בירנצויגאיסר.1החוקר:

א.קרמר.1הדין:בית

ב.גבלי.2

ד.קדרון.3

30.6.48"

פסק הדין בכתב ידו של בנימין גיבלי:

איסר בארי חתם בשמו הקודם: איסר בירנצווייג.35
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בס"ד

המשפט ופסק הדין  מעוררים כמה תמיהות:

התקייםהשדהמשפט.1948ביוני16בתאריךהתקיימהלבראינטטובינסקימאירביןהשיחהא.

ביוני11ה-בתאריךהחלההראשונהההפוגהלהורג.טובינסקיהוצאביוםובוליוני,30בתאריך

הפגזותהיולאבהםההפוגה,ימיבתוךהתקיימההשיחהכלומר,ליולי.9בתאריךוהסתיימה

כמו כן גם בהמשך זוכה.ארטילריות בירושלים, ועל כן ההאשמה איננה רלוונטית.

לטענתםאםיתכןכיצדלטובינסקי.במשפטהצרכניםרשימתאתהראוהגרסאות,רובלטענתב.

כמוצגהוצגהשלכאורהשהרשימההיאנוספתנקודהלבריאנט.טובינסקיע"ינמסרההיא 36

37.במשפט  לא הוצגה במשפט בארי ולא כיום בארכיונים

האשמות שאין להן בסיס?ג. במידה ואכן טובנסקי היה חף מפשע, הייתכן שיודה על

ומסרשריגלהודההואהםאשמה?איזובאשמה.הודהשטובינסקינטעןהדיוןפסקפיעלד.

לב.ידיעות תוך כוונת זדון או שהודה שמסר את הרשימה בתום

השדה,דיןביתהקמתעללבאריייעץכאמור,אשרגורלי,אברהםד"רהראשי,הצבאיהתובע

היועץאתהמשפטבמהלךבעדותוהאשיםטוביאנסקי,נגדימים10ל-המעצרצואתוהוציא

לכך,בתגובהזרים"."ממניעיםבארינגדהמשפטבניהולשפירא,שמשוןיעקבלממשלה,המשפטי

הרשיעבת"אהמחוזיביהמ"שגורלינגדהרעלשוןעלאישוםכתבלממשלההמשפטיהיועץהגיש

38וזוכה.אותו והטיל עליו קנס. אלא שגורלי ערער לביהמ"ש העליון

המאבק על טיהור שמו של טובינסקי

הוצאתולאחרוגםטובינסקי,שלמעצרועלמידעשוםקיבלהלאטובינסקימאירשלמשפחתו

עםלפגישהנקראעתביוני,30ה-מאזנמצאהואהיכןמושגלהםהיהלאדבר.להדווחלא-להורג

שאלתיאל.

https://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/5000024a.pdfהעליוןהמשפטלביתגורליאברהםערעור38

.2נספחר'2018בינואר18בתאריךאיתושקיימתיבראיוןטובינסקי,שלבנוע"יהועלתהזוטענה37

בתת הפרק 'חקירה ומשפט בארי'.בחקירה ובמשפט בארי עלתה שאלה זו, ר' בהמשך פרק זה36
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בס"ד

הבאה:ההודעהאתהממשלתיתהמודיעיןלשכתפרסמה1948ביולי19ב-

שהוציאקציניםשלושהשלבהרכבדחוףצבאידיןביתבארץאי-שםישב30.6.48ה-ה'ביום

ההגנהצבאשלהתעשיהעלפרטיםלאויבמסרהמרגלהאויב.לטובתמרגלנגדמוותדיןפסק

האלה,המטרותההגנה.צבאשלהפעולותמטהשלבסיסלאויבהמרגלגילהוכןבירושלים

באחדלפועלהוצאהמוותדיןפסקהאויב.ידיעלהותקפוהנ"ל,הידיעותממסירתכתוצאה

הבסיסים של צבא ההגנה על ידי יחידה צבאית.

במאירשמדוברהאפשרותעללחשוביכלהלאזו,הודעהקראהטובינסקישלמשפחתואםגם

טובינסקי.

39ארבעה ימים לאחר פרסום ההודעה פורסם שם "המרגל" בעיתונות.

נגדההאשמותפשראתלבררטובינסקיאלמנתשלנסיונותיהולאחרהראשונית,התדהמהלאחר

לחקור את הפרשה.בעלה, פנתה אל ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, וביקשה

ודאגהמוסמכתהודעהביקשהגורלה,מראתגוללההיא,1948בנובמבר18ב-נכתבאשרבמכתב

לבנה:

מכתב מאת חיה טוביאנסקי

אדוני ראש הממשלה

לעצמימרשהטוביאנסקי,מאירהמהנדסהקציןשלאלמנתוטוביאנסקי,(לנה)חיהאני

מוזרותשמועותכי5.7שניביוםבאהדה..בהשיעייןבתקווהזו,בבקשהכב'אללפנות

אילמתבהשתמטותנתקלתיהגדולולתמהוניבתל-אביבנאסרבעליכאילובעירמהלכות

יותראיננושבעליששמעלוסיפרלויצקישהעו"דמאחילינודעזמןלאחרומסתורית…

בחיים.

.8נספחר',1948ביולי23השישי,יוםדבר,39
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באופןלחשושהחילותינעלמו,בעליועקבותנוספתידיעהכלקיבלתיולאימיםעברוכאשר

שדברתיהקציניםאךשאלתיאל,מרהראשיהמפקדעםלהתראותבקשתילגורלו.רציני

-הגדולההמכהבאהואח"כמהמקום.אסתלקאםעבורייותרבריאשיהיהליאמרועמהם

הייתהשמאקיוויתיעודבעיתונותההודעהעדטוביאנסקי."הבוגד"עלבעתונותהידיעה

בוגדיםמותושמתאיננושבעליהזו,המהלומהאךאליי,יחזורעודבעליובוודאיטעותכאן

אוכלאיךידעתילאתחילה"הבוגד".-פתאוםוהנהבעדי…חשךהעולםהיסוד.עדדיכתני

אתשהעריץיחידילבניהדבראתלהסביראיךובעקרמכרינו,המוניבפניולהראותלצאת

העובדותאתלבניסיפרתיחיי.דרךאתקבעתיאח"ככנפשו.אהבואביוואשראביו

למרותהתגייסתי,-לעצמיבאשרוהצדק.האמתאתלגלותבכדיהכלשאעשהוהבטחתיו

כאןשנפלהבנפשיבטוחהשאניצדק,בהןכב'בפנימצהירההנניבנטוב)...(בשםלצבאגילי

כב'אלפונההנניהזההדברעםבקשרמפשע.חףבעליוכימכאיבה,טרגית,מרה,טעות

יתכןמסכנותיו.אתליויתןאישיבאופןהדבראתלבדוקבטובושיואילבקשהשללשוןבכל

שיהיה בזה משום נחמה פורתא ביגוני.

מותו.מסיבותבדברמוסמכתרשמיתידיעהכלקיבלתיטרםעתהשעדלכב'להודיעברצוני

נמסרלאקבורתו…מקוםעלליהודיעוולאמותועצםעלכהעדליהודיעולאלמעשה

פסק-דיןהיהומהפסק-דיןניתןאםוכיצד,איפהמשפט,היהאםרשמיתסמכותמשום

בעליודמיבסדרלאמשהוכאןשהיהאיתייסכיםשכב'סבורהאניהומת…אופןובאיזה

אתלחקורכבודואללפנותמעיזההננילפיכךלו.שנעשההעוולעלמהאדמהצועקים

יוכללאשהמעוותובצורהנחפזכהבאופןלחסלוצורךהיההאםאישי…באופןהעניין

ולשפוךזכרוןפרחילשיםלפחותשאוכלבכדיקבורתומקוםעללהודיעניאבקשלתקון?...

בצבאשירותיאתאמשיךאניעתה?לוידאגמיבני,עםבקשרולבסוףקברו…עלדמעותיי

כב'לתשובתמצפההנניעליו?יהיהמהבניאבל-עבודה,אמצאואח"כהמלחמהתוםעד

והרצינות שענין זה ראוי לו.והנני מקווה כי כב' יעיין בדבר באופן אישי בכל האהדה

בכבוד רב חיה טוביאנסקי.
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תשובת ראש הממשלה התעכבה לבוא.

תזכורת:מכתבטובינסקי(חיה)לנהלושלחה,1948בדצמבר23ב-חודש,לאחר

בנוגע18.11.48ביוםכב'אלשלחתיאשרהמכתבדבראתלכב'להזכירלעצמימרשההנני

לבעלי המנוח, הקצין המהנדס מאיר טובינסקי ז"ל.

במכתביעוררתיאשרהדבריםעלכב'לתשובתיוםיוםמצפההייתיהייתימחדשלמעלהזה

ואינן נותנות לי מנוח.הנ"ל והנני מחכה בקוצר רוח לפתרון השאלות המנקרות במוחי

אתלמלאאפשרותוימצאזהרציניבדברלעייןפנויהשעהימצאזאתבכלשכב'קויתי

מקווה כי כב' ישעה לדבריבקשותי הכנות וההגיוניות. כתבתי את מכתבי בדם ודמע ואני

בכבוד רב

חיה טובינסקי

הפעם ענה ראש הממשלה למכתב במהרה

בן-גוריון:להכתב1948בדצמבר27ב-

לכבוד

חיה טוביאנסקי

גברתי הנכבדה,

כמהעדבעצמיהדברלילברררציתיעכשיו.עדאחרהשתשובתיעלרבצערמצטעראני

שאפשר ולא קל היה להפנות - ואתך הסליחה.

אולם-בעלךעלמשפטלהוציאביכולתיאיןאמת.דבריניכריםדבריך.בכנותספקכלליאין

מנהגישעדייןמפניאוליבסדרהיהשלאליונתבררמשפטו,שלהפרוצדורהאתבדקתי

חוקיםלחוקהספיקהטרםוהמדינהמההגנה,שיצאוהצבאבחוגישליטיםהיוהמחתרת

ונתתיחדש,בירורמחייבשהדברספקאיןאולםבדבר.הנוגעיםכלעלמשטרהאתולהטיל
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ביתומינויהמשפטבדיקתעלשיצווהלישראלצבא-ההגנהשלהכלליהמטהלראשהוראה

התעודותלךוימציאובעלךמותעלרשמיתלךשיודיעוהוראהנתתיכןכמוחדש.צבאידין

הדרושות בנידון זה - ואם נשאר רכוש יוחזר לך.

בבנךולאבךשלאברורהמשפט,תוצאותיהיושלא-ומהבנך,לחינוךלדאוגתוסיףהממשלה

אשםבעלךאםדברשוםלהביעובזכותיביכולתיאיןשעהלפי-אשמהשמץשמץאףיש

במשהו או לא - יש להניח דבר זה למשפט החדש אשר לא יאחר.

בכבוד ובהוקרה

ד. בן-גוריון

חייםהפרשה.אתלחקורהראשי,הצבאיהפרקליטישי,חוטראהרוןסא"לעלהטילגוריוןבןדוד

לשנותמוכן"היהגוריוןשבןלכךכביטויזופרשהמצייןגוריון,בןשללשכהמנהלשהיהישראלי,

האלמנהשלהמכתבשהגיעמהרגעטוביאנסקי.בעניין[...]חדשותעובדותלונודעואםהחלטה,

לבדוקהצבאילפרקליטהורההואאליו,שהגיעברגעבאשמתו.לאזמן,לקחזה-לושנמסרועד

עםקבלהודההוא-לחוקבניגודהיהוהדברבדקתי,לו:אמרהצבאיהפרקליטכאשרהעניין.את

40.ועדה"

41מפשעחףהיהטובינסקימאירכיוקבעחקירתומימצאיאתישיחוטרמסר1949במרץ16ב-

אוהאויבאתששירתלחשוביסודכלאיןאבלבדיבורו,זהירטוביאנסקיהיהלאהיותר"לכל

שופטיאתלדיןלהעמידשלאישיחוטרהמליץזאת,עםיחדההגנה".נגדידיעותלולמסורהתכוון

42טובינסקי.

טובינסקי:לאלמנת1949ביולי1ב-בן-גוריוןכתבהמסקנות,עקב

.466 עמ'שם,42

.176- 175 אחרונות.עמ'ידיעותשלי,בדרכי)1980(יעקבסלמון,41

הראשון:העשור(עורכים).חנהויבלונקה,צביצמרת,ישראלי",חייםעםראיון:גוריוןבןשל)."לצדו1997(מרדכינאור,40
.327-334עמ'צבי.בןיצחקידתשי"ח,-תש"ח
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שנעשהמהבירורמלאדו"חכברשקבלתילךלהודיעעלי,27.12.1948מיוםלמכתביבהמשך

שלוהמתתומשפטוחקירתו,דברעלהרמטכ"ל,בפקודתהראשי,הצבאיהפרקליטידיעל

וביצעו הם טעות טרגית.בעלך. נמצא שמאיר טוביאנסקי היה חף מפשע, ופסק-הדין

הרמטכ"ל באישורי:למען תקן עד כמה שאפשר את המעוות המצער והמכאיב החליט

להעניק למאיר טוביאנסקי, שהיה מפקד ההגנה , דרגת סרן.

להעביר את גוויתו לבית קברות צבאי בטקס מלא.

לשלם לך ולבנך פיצויים מתאימים.

היהלאזהדברמרגישים.אתייחדבדברשטיפלואלהשלהעמוקהצעראתלהביעאוכללא

צריך לקרות, והאחראים לדבר יעמדו למשפט.

ולארשימה,עליוהממונהלאנגלימסרשהואאולי,כבדומשגה-משגהעשהאומנםבעלך

עלוהצטערבכךהודהוהואמסוכנות,לידייםליפולעלולהזושרשימהליבועלהעלה

מעשה בגידה…המשגה, אולם לא היתה לו בזה כוונה רעה; ובלי כוונה אין

לךלהודיעלעצמיחובהראיתיאבלפיסית,מבחינההנוראהמעוותאתלתקןלצערנואין

ולבנך איך התנהג ברגעים האחרונים:

שהוצא להורג.כאן בא תיאור עמידתו "בקומה זקופה" של טוביאנסקי בעת

לומדשבוהספרבביתבביתמיוחדמפקדויסודרלעיתונות,זהבעניןהודעהבקרובתתפרסם

בנךחבריידעולמעןכאן,שנפלההטרגיתהטעותעלהצבאמטעםלילדיםימסרובובנך

(תבדלאמווגםז"לאביוגם-הוריושלבשירותלהתגאותיוכלוילדובטעות,נפלשאביו

לחיים ארוכים) במשך הרבה שנים בהגנת המולדת

דוד בן-גוריון

ראש הממשלה ושר הביטחון

ההחלטות המעשיות של בן גוריון על פי מכתבו זה היו:

א. העלאת טובינסקי לדרגת סרן.

ב. קבורת טובינסקי בבית קברות צבאי בטקס מלא.
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ג. תשלום פיצויים.

ד. פרסום בעיתונות

ה. עריכת מפקד בבית הספר בו למד בנו של טובינסקי.

ישראלמדינתמטעםרשמיתהודעהפורסמה1949ביולי3ב-הממשלהראשלהבטחתבהתאם

43המזכה את מאיר טובינסקי מכל אשמה. ההודעה פורסמה בעיתונות.

רביםמאמציםלאחר,1949ביולי17ב-מלאצבאיבטקסבירושליםלקבורההובאטובינסקימאיר

לאתר את מקום קבורתו בבית ג'יז.

החקירה ומשפט בארי

בעדותוגיבלי.בנימיןעדותאתקיבלישיחוטראהרוןסא"לטובינסקי,אשתטענתאתלבררכדי

כי:גיבליטען1949למרץ6ב-שנמסרההראשונה

היתהבתחילההנאשם.ותשובתבארי][איסרהתובעדברינרשמושבוהפרוטוקולאתכתבתי"אני

הביןולאהוסיףכךאחרהיהודים.הצרכניםשלכוללתרשימהרקמסרשהואמסוייגת,תשובתו

ששימשוהמפעליםאותםאתברשימההבריטייםלממוניםלסמןאיסורלהיותיכולאוישמדוע

ליבו,עלוהיכהראשובשערותתפש-מכךהתוצאהמהלושהוסברלאחרוייצור.תעשיהמפעלי

-שנה22במשךבארגוןעבודתוהרי-כזהדברעבורשמגיעמהלימגיעאםכיאמרשוגהאיניואם

שלעדויותשלהמוקדמותהחקירותשלדו"חשונות:תעודותלפנינוהיולהתייעצות.יצאנומכפרת.

.9נספחר'.1949ליולי5ה-דבר,43
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רשימותמספרבוכיס,יומןפנקסהבריטים,עםיחסיועלהחשמלחברתשלשוניםפקידים

מיםקוהנחת-ושניהבן-יהודה;ברחובהפצצהתאריך-אחתשתיים:זוכראנימחשידות.

בזמןבוהתעופה,שדהמנהלבתורהקשרמקציןביקששהואחוץקועלחומרשםהיהלירושלים.

נדרשהוא-צבאיתלמרכזיההקשורפנימי,בטלפוןקשורההייתההצבאיתהעבריתשירושלים

הוחלטבינינו,התייעצותלאחרהדעת.עלהמתקבלממיןהיולאתשובותיואבלהסברים,לתת

במאמץ המלחמתי, ודינו - מוות."שהאיש בגד, וגרם על ידי כך לנזק הרב בנפש וברכוש, פגע

11ב-בערבות.ושוחררטובינסקיברצחכחשודבארינעצרהפרשה,לאחרשנה,1949ביוני 44

אךצבאידיןביתבפנילהישפטביקשבאריבארי,נגדמשפטיתחקירההחלה1949באוגוסט

45.השופט סירב לבקשתו

בניגודעומדיםאלושדבריםאף(עלפרוטוקולנרשםלאכיגיבליטעןלמשפטהמוקדמתבחקירה

ארבעתמכןולאחרטובינסקי,אתחקרשהואסיפרהואלמרץ).6ב-הראשונהבעדותולנאמר

על דין טובינסקי, דין מוות.השופטים סיכמו את החקירה - כל אחד מהם הביע את דעתו

המקומות,רשימתאתלבריאנטמסרכיהודההואאודותם.וחקרתימסמכיםחמישההיו"בפנינו

גםהכוללתהמלאההרשימהמסירתידיעללהיגרםיכולנגרםנזקמהלהביןיכולאיננוכיואמר

הואלאנגלים.אלהפרטיםממסירתלהיגרםהעלולותהתוצאותאתלוציינתיחיוניים.מקומות

ומצטערמתחרטהואכיאמרגםהואוחרטה.צערהתמלאהואכיליונראהראשובשערתפס

ומזועזע מזה".

התובעביקשהחל,בארימשפטאזרחי.כאשרדיןביתבפניבאריאיסרמשפטהחל1949בנובמבר

במובןעויןאינוגיבליכיקבעהמשפטביתאךעוין,כעדגיבליבנימיןעללהכריזשפיראשמשון

החוקתי.

.11נספחראו.1949באוגוסט12דבר,בארי,איסרלחקירתראשוןיוםיעקובי,י.45

.10נספחראו.1949ביולי12דבר,,טובינסקישופטינגדהחקירההחלה44
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דוד קרון שהיה שופט במשפט טובינסקי,העיד במשפט בארי:

לאשהואענהוטוביאנסקילאויב,ידיעותבמסירתנאשםשהוא[טובינסקי]לואמר"גיבלי●

עשה זאת.

ידיושעללבריאנטטוביאנסקימסראותהבאנגליתהרשימהאתגיבלילוהראהכךאחר● 46

אתשמסרהודהטוביאנסקיהאלה.המקומותאתשהפגיזולערבים,ידיעותעברוזורשימה

הרשימות.

שהאישמוצאיםאנואםשאלבאריואיסרהביתלידארבעתנוהתאספנוהחקירותאחרי●

באריאיסקכך.אמרבאריגםאשם.שהואהייתהמאתנואחדכלשלהתשובהאשם.

הכתיב אז לגיבלי את סיכום ההתייעצות וחתמנו על זה כולנו."

לידיהרשימההגיעהאיךהשאלהאצליהתעוררה"לאכי:קרוןעונההשופטים,לשאלותבתשובה

גיבלי, אם נמסרה לאויב"

אינהבארי,איסראתלדיןלהעמידשפירא,שמשוןיעקבדאז,לממשלההמשפטיהיועץהחלטת

הלחציםלמרותאךלדין.להעמידשלאפוליטייםלחציםהופעלוהיועמ"שעלמאליה.מובנת

47את הנאשם לדין"."הפגין היוהמ"ש שיקול דעת עצמאי ועמד על דעתו שיש להעמיד

בסיכום פסק הדין נכתב:

היוםבערובטוביאנסקימאירשלדינואתשחרץש"י,אנשיקצינים,מושבשאותולנו,"ברי

תישארחובלנידיןביתאותושדמותאפשראילו.יקראדיןביתששםייתכןלאג'יז,בבית

כאןבשבתינושאנו,אפשראימישראל.נפשלדוןרשאישהיהמשפט,ביתבתמונתחרוטה

ורבאחריותרבמפקדשכןוכלמישהו,כיונאמר,נקבעמשפט,לאורלהוציאכדיהיום,

.347עמ'עובד.עםא'),(כרךבישראלהפוליטיתהמערכת).2013(דנהובלאנדר,יצחקגל-נור,47

היא העתק של הרשימה המקורית, אותה לדבריו, מסרבחקירה המקודמת טען קרון כי הרשימה שהוצגה בפני טובינסקי46
טובינסקי לבריאנט.
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נחטאנקבעכךאםמותרת.וטעותוהואחוקיזהבי"דכיולחשוב,לטעותהיהיכולמעלה,

48לפי כתב האשמה.לאמת, לצדק ולדין. ועל כן אנו מוצאים את הנאשם חייב

הנאשם:יחד עם זאת, כשנגזר העונש, השופטים התחשבו בנסיבות ובעבר

עמולהגנתומרצוימיומיטבאתשהקדישאישלדין.לפנינושהועמדהאישאתבידענו

במאזניהדבריםאתשקלנוהמשפט.בביתהרבההגינותואתובהעריכנובמסירות,ושירתו

הייתהלאהחוקהשלבמובנהפשיעהכוונתקבענוכישאףברורה,ידיעהתוךוהצדק,החוק

מתוךאלאעשהלאשעשה,מהוכללהרערצוןכללוהייתהלאזדון.מזימתכלהנאשםבלב

49תפיסה מוטעית של חובות תפקידו באווירה של חרדה וזעם...

עודשקיעתה".עדהשמש"מזריחתאחדיוםשללמאסרבאריאיסראתדנוהשופטיםלבסוף 50

חיים וייצמן את איסר בארי.חנן הנשיאבאותו הלילה, בהמלצת הרמטכ"ל יגאל ידין, 51

בהאשמתוהסמליתבמשמעותלהמעיטאיןכיאםמעשית,לאאךמוסריתמשמעותהיתהלעונש

להורג על לא עוול בכפו.החמורה של איסר בארי בניהול משפט לא תקין והוצאת אדם

לב.מדוםבאריאיסרנפטרטובינסקי,פרשתלאחרשניםעשר,1958בינואר30ב-

פרשת טובינסקי - השפעותיה בתרבות ובמשפט

וסרטמחזהשירים,שנילדוגמהאביאאךרבים,לאאמנםציבוריים,הדיםהיוטובינסקילמשפט

על הפרשה.

הדין.פסקהקראתלפניימים1949,13בנובמבר9ב-כרמטכ"ללכהןהחלידיןיגאל51
שם.50
שם.49

.12נספחר'1949בנובמבר23דבר,,אחדיוםלמאסרנדוןבארי48
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אלתרמןנתןפרסם,1949ביולי7ב-טובינסקי,שלזיכויועלהממשלההודעתפרסוםלאחריומיים

52בטור השביעי את השיר "אלמנת הבוגד":

[...]

ִהיר"... ט ַהּמָ ּפָ ׁשְ ִָּכר נָא ַמהוּת "ַהּמִ ז "ּתִ

ן לֹו ! יּתֶ ִּ נ מֹו ַהנֹּוָרא ׁשֶ ֶזהוּ ׁשְ

ם סֹוֵתר ֶאת־ַעְצמֹו! ֵשם ֵריָקן ְוָיִהיר! ׁשֵ

ָמעוּת־וּמוָּבן לֹו! ֵאין ַמׁשְ ם ׁשֶ ׁשֵ

ל אֹוָתה "ֲחִקיָרה" ֵמר נָא ִזְכָרּה ׁשֶ ָ ִיׁשּ

ֶלת, ַעת ָקָהל" ִמְתַעְרּבֶ ל "דַּ ְוׁשֶ

נְִסיָעה־ְמִהיָרה ֹוֶפֶטת ּכְִג'יּפ ּבִ ַהׁשּ

מים ְמֻקְלֶקֶלת! ּלָ ֶבת־ּבַ ִעם ּתֵ

[...]

ה ֲהמוָּמה ָ נוּ ִאׁשּ ָאז ָיְצָאה מוּל ּכֻּלָ

ְכֵרז ִמְלָחָמה... ַוּתַ

ַוְתַסיְֶּמנָּה!

ה, רוּת ָלֻאּמָ נֹו אֹות־תֹוָדה ַעל ׁשֵ ִאם ֶיׁשְ

נָה!" ֵאין ָראוּי לֹו יֹוֵתר ִמּמֶ

מגשהאלמותיתביצירתושורותיועלאלתרמןחוזרהבוגדאלמנתביצירהכיטועןנאורמרדכי

53.מול האמה""אז מנגד יצאו/ נערה ונער/ ואט אט יצעדו הם אלהכסף:

.171עמ'המאוחד.הקיבוץהתשיעי,הטור).2018(מרדכינאור,53

.1949ביולי7דבר,עיתוןמתוךבמלואו,הבוגד""אלמנתהשיר,13נספחר'52
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כאשר כונס השיר לספר, הוסיף אלתרמן מתחת לכותרת 'אלמנת הבוגד...' את המוטו הבא:

והוצאלמוותנידוןאשרבעלהשלשמולטיהורתמימהשנהשנאבקה,הבוגד,"אלמנת

נמסר1949ביולי5מיוםרשמיתבהודעהבמולדת.בגידהבעוון1948ביוני30ב-להורג

ועיוןעדויותגבייתהצבאי,הפרקליטידיעליסודיתחקירהאחריכיהביטחוןמשרדמטעם

54בחומר המשפט, התברר כי מאיר טוביאנסקי היה חף מפשע".

את13. 6. 1958 בתאריךכתבהואטובינסקי.פרשתאתשובלהעלותאלתרמןבחרשנים,עשרלאחר

55":השיר "עשור שנים לפרשת טוביאנסקי

"לא נשהה עם הפרק הזה. שעתו לא בטקס נזכרת.

בהגיע יומו לציון - הוא נדחה אל שולי ענינים,

אך הנה הוא צופה נכחו מספן של שנים עשרת,

על אף כל, כי אסור למנותו בין פחים קטנים…ודומה,

כן, על אף הנטיה לפטרו במנוד ראש ולפסח בפחז,

לו נאמר נא, לשם קביעתן של אמות המדה הנכונות,

כי אותו דין שדה שצרף חטיפה ושפיטה וקטילה גם יחד,

הוא בכל זאת ענין מן הסוג העשוי להרעיד מדינות.

נותרהמכן)לאחרגםשאומרים(וישזובתקופההפרשהאלתרמן,שלהברורההישירותעםיחד

כתבמוסינזוןיגאלהסופרלדוגמה,תרבותית.צנזורהעליהוהופעלציבוריתבמחלוקתמעומעמת,

.14נספחר'.69עמ'המאוחד.הקיבוץו'),(כרךהשביעיהטור).2005(נתןאלתרמן,55

265-267עמ'המאוחד.הקיבוץא'),(כרךהשביעיהטור).2005(נתןאלתרמן,54

33



בס"ד

לפרשתשבוהרמיזהבשלרביםמתיאטראותנדחההמחזהצדק".יש"אםבשםאקטואלימחזה

56טובינסקי.

מיכאלשלתסריטפיעלשלח,ריקיהבמאימאת"טוביאנסקי"הסרטלאקרניםיצא,2015ביולי 57

לכללנגישותובכךקולנועית,נגישותלראשונהלהונותןהפרשהסיפוראתמגוללהסרטזוהר.בר

הציבור.

האצבע"את"לשיםניתןהישראלי.המשפטהתקדמותעלהשפיעטובינסקימשפטכיהטועניםיש

מעוגןמוותעונש),2019(פברוארזהפרקכתיבתלרגענכוןבישראל,-ובולטתברורההשפעהעל

הטרגיתלאפשרותכדוגמההפרשהמוזכרתזה,בנושאאתיםדיוניםמתקיימיםכאשרבחוק.

המשפטביתשופטזמיר,יצחקפרופ'טעןכךלדוגמה,מוות.דיןגזרתקףכאשרלהיווצרשיכולה

מקרהמטעות.מוחלטבאופןלהימנעאפשרותאיןכיהניסיוןמןברורכן"כמוהעליון:

58טוביאנסקי".

נקודת מבט אישית - ראיון עם בנו של טובינסקי

שבע.בבארבביתוטובינסקי,מאירשלבנובנטוב,יעקבעםנפגשתי2018לינואר18הבתאריך

וכןהכתוביםומחקריםבספריםתשובהלהםמצאתישלאאישיותשאלותלבררביקשתיבראיון

להורג,והוצאתואביושלמשפטובעת11בןילדשהיהיעקבשלהאישיתהמבטנקודתאתלהכיר

וגדל כל השנים בצילה של התרחשות זו.

לדעתוהמפריכותחשובותנקודותלכמהליביתשומתאתבנטוביעקבהסבהאישי,לסיפורבנוסף

את אשמתו של אביו, או לפחות מערערות עליה.

לאוהמלוןכחיוני][הידוע"עדן"מלוןלידשהתגוררוסיפרהמלחמה,בזמןילדותואתתיארהוא

יעדיםעלמכווןהיהאינושהירילגעותנובעמכאןנפגע.שכןלביתובניגודבהפגזותכללנפגע

.136-137עמ'ספרים).(ידיעותמשכל,העליוןהמשפטביתשופטיעםשיחות:גלימהללא).2017(אלחישילה,58

טוביאנסקי.).2015((במאי)ריקישלח,57

בירושליםלירוןמכוןישראל,מדינתבתולדותביקורתייםמומנטים:ושמונהלארבעיםחמישים).1999(עדיאופיר,56
.הקיבוץ המאוחד
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עלטעןבנטובגםשעלו,לתהיותבדומהבסיס.בעלאיננומרגלאחרחיפושכךובשלאסטרטגיים

התקיימוומעצרולבריאנט,הרשימהמסירתשהריאביושלבאשמתוהכרונולוגיהסדרבעית

בתקופת ההפוגה.

חשדמעלההשופטיםארבעתשלהמוחלטתהדעיםתמימותכיטענהבנטובהעלהבראיון

המשפט.שההחלטה שלהם בדבר הוצאתו של אביו להורג, נפלה עוד לפני

גוריוןבןהתנצלבנטוב,לנהלאימו,במכתבגוריוןבןשללהתנצלתושמעברסיפרהואבנוסף,

באופן אישי גם בפניו.

.2בנספחיובאהמלאהראיון

הש"יכראשלתפקידועדגיבליבנימיןעלנכתבבהישראלמדינתהתהוותבתקופתעסקהזוחטיבה

בתפקידיםגיבליבנימיןהתקדמותעליסופרבהמשך,התרחשה.טובינסקיפרשתכאשרבירושלים,

בכירים, עד הגעתו לראשות אמ"ן, כאשר עסק הביש התרחש.
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פרק שלישי

בנימין גיבלי - מראש הש"י בירושלים עד לראש אמ"ן

ענףלמפקד1949במרץ24ב-גיבליבנימיןהתמנההישראליהמודיעיןמערךשלמחדשארגונועם

שירותראשלסגןמונה1949ביוליהמחקר.ויחידותהקרביהמודיעיןאתשכלל1מודיעין

פיתוחעלדגששםבתקופתובמטכ"ל.מודיעיןמחלקתלראשהתמנה1950ובאפרילהמודיעין,

מזורז של:

חוליות האזנה.הקמת בסיסים ברחבי הארץ והרכבתכולליחידות ההאזנה -א.

המדיניתהמחלקהבמסגרתופעלההעצמאותמלחמתבמהלךהוקמהאשר-131יחידההפעלתב.

מרדכיהרמטכ"לוסגןשילוחראובןהמוסדראש-השניים""ועדתעלהוטל1950ב-הש"י.של

מקלף לקבוע את פועלתה ולפקח על משימתה.

תצלומי אוויר.שעסקה בפענוחג. הרחבת מחלקת המודיעין של חיל האוויר -

באוניברסיטתלימודיםהיתרביןשכללהבחו"ללימודיםלשנתגיבלייצא1953בפברואר22ב-

פרינסטון וקורס צבאי באנגליה.

59משנה.אלוףבדרגתאמ"ן,לראשגיבליבנימיןהתמנה1954במרץ

המפה הפוליטית-צבאית

לפימקומו,ואתבוקר,לשדהבן-גוריון,דודדאז,הממשלהראשפרשבחו"ל,גיבלישהותבעת

ובעתהביטחון,כשרכשרוגםהממשלהכראשגםכיהןבן-גוריוןשרת.משההחליףמפא"י,החלטת

מקלףהרמטכ"להגישבדצמבר6ב-לבון.פנחסאתהביטחוןשרלתפקידמינההואהתפטרותו

הביטחון).שרבן-גוריוןכאשררקרמטכ"ללהיותהסכים(מקלףהתפטרותואתלבן-גוריון

פרס למנכ"ל משרד הביטחון.במקומו מינה בן-גוריון את משה דיין. לבון מינה את שמעון

היהמדינייםובענייניםהממשלה,ראשעודהיהלאהביטחוןשרחדש:מצבנוצרהחדשהבממשלה

ענייניםעללומלדווחונמנעשרתתחתחתרלבוןאולםהממשלה;ראשקואתלקבלעליו

.22עמ',52מל"ממבטגבלי,בנימיןאל"מלשעבראמ"ן ראש)2008דצמבר(יוכיארליך,59
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כוחניתבמדיניותהאמיןלבוןשרת.מגישתבתכליתשונההיהלבוןגישתבנוסףבמחלוקת.

60אנטי אקטיביסטית.ובאקטיביזם קיצוני בעוד ששרת היה מתון וגישותו הייתה

בן-גוריוןללאהכר:ללאהפוליטית-צבאיתהמפההשתנתהגבליהיעדרותחודשי13בתקופת

העוינות.ותחושתאמוןבחוסרמלווההיתהבאשהאווירהבממשלהודיין.לבוןועםומקלף,

61סיבות אלו הן כנראה הבסיס להמשך הטרגי, כפי שיותאר להלן.

עמ'אחרונות.ידיעות-עידנים,במצריםוהמפולתהשלישי""האדםבגידה:שלאנטומיה)1980(איסרהראל,61
14-17.

http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/item?indexשרתמשהלמורשתהעמותה60
.184עמ'עובד.עםמשיח,אנטי-לבון)1998(איילכפכפי,
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בס"ד

פרק רביעי

פרשת עסק הביש

מבצע סוזאנה

ליחידתיהודייםצעיריםלגייסכדידר,אברהםישראלי,מודיעיןקציןלמצריםנשלח1951באביב

ויקטוראתבמצריםפגשדרבמצרים.המתרחשעלמודיעינימידעאיסוףלמטרותבאמ"ן131

ביקשהואלעליה.המוסדפעילדנון,עובדיהואתעקיבא""בנימראשיציוניופעילרופאסעדיה,

לוי,ויקטוראתבאלכסנדריהמגייסדנוןהנוער.תנועתחברימביןביותרהטוביםאתלגייסמהם

הנדסאיעזר,(סמי)שמואלשלפיקודותחתשיפעלומיוחס,ומאירנתנזוןפיליפדסה,רוברט

ומחונן במתמטיקה.

ופעילרופאמרזוק,משהד"ראתגייססעדיהויקטורד"רבאלכסנדריה,התאלהקמתבמקביל

שתפקידהניניומרסלואתזעפרן,מאירחברו,אתלתאגייסמרזוקבקהיר.התאעללפקדציוני,

לתקופתישראללארץבחשאינשלחוחלקםוהאלכסנדרי.הקהירי-התאיםשניביןלקשרהיה

לידינמסרהחוליהעלוהפיקודהרשת,הקמתלאחרחודשיםארבעהישראללארץחזרדרהכשרה.

לכךשגויסאלעד,אבריעלהרשתהפעלתאתבנצורמרדכיהטיל1954במאיבנצור.מרדכיסא"ל

.1954ביוניבמצריםבתפקידווהחל,1952בספטמבר

במעברשלטוהבריטיםסואץ.תעלתפינויעללמצריםהבריטיםביןשיחותהתקיימו1954בקיץ

הנוכחותשנותאתלסייםאמורהיהבמצריםשלהםהאחרוןהצבאיהמאחזופינוי,1936משנת

לסכלדרךחיפשלבון,הביטחון,שרקיומה.לעצםסכנהזהבמהלךראתהישראלהקולוניאלית.

באמצעותזומטרהלהשיגניתןשלאהייתהההערכההבריטי.הפינויאתשניתןככללעקבאו

שהפעולהבאופןבמצריםמערבייםבמתקניםבחשאילחבלהרעיוןנולדכךדיפלומטיות.דרכים

לבריטניהיגרמושכךהאמינוהרעיוןהוגימצרית.לאומניתמחתרתידיעלנעשתהכאילותיראה

62מדינות המערב למצרים.להרהר שוב בתכנית הפינוי, ובדרך זו ייפגעו היחסים שבין

.14-15עמ'אחרונות.ידיעותהמוסד,)2010(ניסיםומשעל,מיכאלבר-זהר,62
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בס"ד

ראוותניים.טרורפיגועילבצעהוראותלהםונתןהרשת,חבריעםקשראלעדאברייצר1954ביוני

טענותיובנצור.מרדכיבפניטענותיואתושטחלפעולות,התנגדהקהירי,התאמפקדמרזוק,משה

אמצעיברשותםאיןג.כחבלניםהוכשרולאהרשתחבריב.הרשתחבריגויסוכךלשםלאא.היו:

חבלה תקניים. בתגובה שחרר בנצור את מרזוק מתפקידו.

מטעןהטמינוהאלכסנדריהתאאנשיהראשונה:החבלניתהפעולההתקיימה1954ליולי2ב-

השנייה:הפעולהבוצעה1954ביולי14ב-לשריפתו.וגרמו,אלכסנדריהבדוארבתאקטןחבלה

הפעולהלשריפות.וגרמוובאלכסנדריהבקהירהאמריקאיותבספריותהונחומתלקחיםמטענים

למהפכתהשנהיוםביולי,23ל-תוזמנהאשרביותרהגדולההחבלהפעולתהיתההשלישית

קולנועמדרגותעלנכשלההפעולהובאלכסנדריה.בקהירקולנועבתיכמהנגדוכוונההקצינים, 63

הפעיליםאחדנתנסון,פיליפשלבכיסועתבטרםהתלקחתבערהמטעןכאשרבאלכסנדריה,"ריו"

הפעולותבכלאלעד.אברי-למפקדהפרטהרשתחברייתרנעצרוואחריובמקום,נעצרהואברשת.

לא היו נפגעים בנפש.

"עסק הביש"

הרותהיוהתוצאות.1954בדצמבר11ב-החלהמשפטמצרי.צבאידיןבביתנשפטוהחוליהחברי

אסון:

31ב-בתלייהלהורגוהוצאולמוות,נידונועזר,ושמואלמרזוקמשהד"רהחוליות,ראשי●

בינואר.

אברהם דר ואברי אלעד נידונו למוות - שלא בנוכחותם.●

ויקטור לוי ופיליפ נתנזון נידונו למאסר עולם.●

האישההייתהניניושמרסללצייןיששנה.15שללמאסרנידונודסהורוברטניניומרסל●

שנידונה במצרים לפרק הזמן הארוך ביותר עד אותה תקופה.

בשםארגוןידיעלנעשתהוצבאית.שלטוניתהפיכההייתה,1952ביולי23ב-התרחשההחופשיים''הקציניםמהפכת63
פארוק הראשון, והעלתה לשלטון במקומו את מוחמדתנועת הקצינים החופשיים. התנועה הדיחה את מלך מצרים,

נגיב.
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בס"ד

שנים.7שללמאסרנידונומיוחסומאירזעפרןמאיר●

אלי נעים וצזאר כהן זוכו.●

ועדהחקירהבעתמתהואברשת.קשורהיהשלאאףנעצרמצרי,יהודיקרמונה,יוסף●

היום לא ברור אם חוקריו רצחו אותו או שמא התאבד.

מודיעיןאישלמעשההיההחוליה,ראששהיהטענושהמצריםבינט,מקסמאיר●

חמישהלאחר,1954בדצמבר21ב-החוליה.מאנשיבנפרדבמצריםשפעלישראלי

64חודשים של עינויים קשים, התאבד מאיר מקס בינט בכלא המצרי.

מהכלאהרשתחבריבשחרורישראלמדינתשלטיפולהפוליטיים,ופרשניםחוקריםלטענת

65הייתה פרשה בעייתית בפני עצמה.

השירשלרובוהפתוח","הדףבשםשירהשביעיבטוראלתרמןנתןפרסם1955בפברואר11ב-

66(אחד עשר הבתים הראשונים מתוך שבע עשר) עוסק בעסק הביש:

ן, ָנם ֶהָעׁשֵ ִדידוּת ָקְרּבָ ָזֵכר ָנא ּבְ ּתִ

ֶות וֵּבין ַהחֹוָבה. ין ַהּמָ ִדידוָּתם ּבֵ ּבְ

ר ֵאין רוָּתם ַהנֹּוָרא ֲאׁשֶ ֵכר ׁשֵ ָּ ִיז

ֶחְבָרה טֹוָבה... ים ַמהוּתֹו ּבְ ְמָפְרׁשִ

[...]

ֶֶּבת ַעד סֹוף ִסירוּת ַהַחי ֵכר ַהּמְ ָּ ז ּתִ

ַעְצָמּה. ר ּבְ ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַעְצָמּה ְוִלְכּפֹ

.15נספחר'.1955בפברואר2דבר,במלואו.הפתוח""הדףהשיר66

מלאכת(עורכים),לפידואפרים,גלבועעמוס,בתוך:הפרשה",ביש:עסק"עושים)2008(שלמהנקדימון,לדוגמה:65
.57-50עמ',ישראלמודיעיןשנות60מחשבת:

.17-32עמ'עידנים.ההוראה,אתנתןמי).1979(חגיאשד,64
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בס"ד

ֹאֶפל ַהגֹּב ִסירוּת ָהאֹוֶבֶדת ּבְ ַהּמְ

ָמה. ְללֹא אֹות ְוֶהּכֵר חוּץ ִמּכְָתב ָהַאׁשְ

ואםבודד,הינומרגלשכלמשוםאםהעצורים,שללבדידותהתייחסותאתלראותניתןביצירה

אינהמסירותםכיוטעןלהנצחהקוראהואכלפיהם.המדינהשלבמחלוקתהשנויהיחסמשום

עניין של מה בכך.

ועדת אולשן-דורי

אתנתןמיבשאלהחריפהמחלוקתהפוליטית-צבאיתבצמרתעוררהלמחדלהאחריות

בנימיןאמ"ן,שראשטעןלבון,דאז,הביטחוןשרהמצרית.החוליהאתלהפעילההוראה

לבוןהביטחון.משרישירותההוראהאתשקיבלטעןגיבליואילומאחוריה,שעמדהואגיבלי,

חקירהלקייםבבקשהשרת,משהדאז,הממשלהראשאלופנהאחריותואתהכחיש

אובייקטיבית שתכריע בין גרסת גיבלי לגרסתו.

שכללהאולשן-דורי""ועדתאת1954בדצמבר29ב-בחשאיותוהקיםלבוןלדרישתנענהשרת

שנמסרהמינויבכתבדורי.יעקבלשעברוהרמטכ"לאולשןיצחקהעליוןהמשפטביתנשיאאת

קבע ראש הממשלה, שעליה -

הנעשומהארץ?שניתנופקודותעל-פינעשולמאסריםשגרמוהמעשיםהאםלבררא.

נתנומיעל-ידימהארץ?פקודותעל-פיניתנוהםגםואםכאלהמעשיםעודבמצרים

הפקודות האלה, באישורו של מי ולאיזו מטרה?

האמורהענייןבתיאוםצה"לשלהפיקודבמערכתרציניליקוילכלתשומת-לבלהסבב.

ובסדרי הפיקוח המדיני עליה, שתיתקלו בו במהלך הבירור.

מסקנותיהאתוהגישהאמ"ן,קצינישלעדויותעלהסתמכהימים,10במשךפעלההוועדה

.1955בינואר12ב-
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שאלההעיקרית,בשאלההפרשה.עלדברידעלאשרתמשהכיהוועדהקבעהבמסקנותיה

"לאוכתבה:העניין,לשורשלרדתהוועדההצליחהלאההוראה",אתנתן"מיתקראשלימים

משרההוראהאתקיבללאאמ"ןראשכיהדעתעלהמתקבלספקמכללמעלהשוכנענו

67נתן את ההוראות המיוחסות לו".הביטחון פנחס לבון, עם זאת, איננו בטוחים שלבון אמנם

עדויותתיאוםמזויפים,מסמכיםעלנשענהגיבלי,בנימיןאמ"ן,ראשעדותכיהתבררבדיעבד

.ושינוי מכוון של דוחותשקר בין קציני מודיעין 6869

נתןשלאטעןכיאףהביטחון,כשרמתפקידולבוןפנחסהתפטרהוועדה,הכרעתאיבעקבות

את ההוראה, והתמנה לתפקיד ראש הסתדרות העובדים.

בתקופה זו שב בן גוריון לתפקידו משדה בוקר.

יהושפטסגנו,מונהובמקומואמ"ן,כראשתפקידואתלסייםגיבליבנימיןנאלץהמאורעות,בשל

במאילמעשה,הצבאית,התקדמותומהמשךגרעלאאמ"ןכראשתפקידוסיום.הרכבי 70

גולני.חטיבתלמפקדמכןלאחרהצפוןפיקודמטהלראשגיבלימונה1955

ועדת כהן

בידיוכיהראלסיפרבפגישהאמ"ן.מבכיריהראל,יוסיעםלבוןפנחסנפגש1960שנתבתחילת

הביעאףהראלמזוייפים.הינםדורי,אולשןאולשןלועדתשהוגשושהמסמכיםלכךהוכחות

נכונות להעיד על כך.

1957 בשנתאשרהרשת,שלהנמלטהמפקדאלעד,אברישלבמשפטודיןפסקהתפרסםבמקביל,

(אחזקתפחותיםבאישומיםהואשםלבסוף,למצרים.הרשתאתשהסגירבחשדלדיןהועמד

ע"יאולץאלעדכיהיתר,ביןנקבע,משפטובמהלךאךהאויב)עםמגעוקיוםסודייםמסמכים

לבוןאלו,עובדותלאור"אולשן-דורי".החקירהועדתבפנימסמכיםולזייףשקרלהעידמפקדיו

.38עמ'ספרים.ידיעותמבפנים,מבט-הישראליהמודיעין-הסתרלוחמי).2017(אפריםלפיד,70

.103-105עמ'.דוראישקלב"ן,).1992(שבתיטבת,69

לדוגמה, עדות אברי אלעד, ראו תת פרק "ועדת כהן".68
.16נספחר'-המקוריהדו"חהוועדה,מסקנותצה"ל;ארכיון,1955בינואר12דורי,-אולשןדו"ח67
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בס"ד

הואחלקי:באופןלבקשתונעתרגוריוןבןשמו.אתולטהרהחקירהאתלחדשגוריוןמבןדרש

אתרקלחקוראותההגבילאךכהן,חייםהעליוןהשופטבראשותצבאית,חקירהועדתהקים 71

הגישה,1960באוקטובר16ב-דורי.אולשןבועדתהשקרועדויותהמסמכיםזיוףבדברהשאלות 72

אילצובנצור,מרדכי,131יחידתומפקדגיבלי,בנימיןאמ"ן,ראשכיקבעהמסקנותיה:אתהועדת

73את פקודם, אברי אלעד, להעיד שקר בועדת אולשן-דורי.

להניעבכדיצעדיםגיבלי,דעתעלבנצור,נקטלאלעד,בנצורששלחבמכתבכיכעובדהקובעים"אנו

אחרת."את אלעד למסור לפני ועדת אולשן עדות פלונית ולא עדות

היועץשלסופיתדעתלחוותעדבצה"למשרותוגיבליבנימיןאל"מהושעהמסקנותהגשתלאחר

בנימין גיבלי.המשפטי. בחוות הדעת נקבע כי אין יסוד להעמיד לדין את

הכנסת.שלוביטחוןחוץלועדתופנהההוראה"אתנתן"מיבשאלהחקירהלבוןדרשזה,בשלב

כבדה:צבאיתצנזורהתחתאךהציבורבפניהפרשהנחשפהשנים,שששלבאיחורכך,בעקבות

"הקציןאלעד),(אבריהשלישי""האדםכונו:הםולכןבפרשה,המעורביםבשמותלנקובנאסר

גדולה.ציבוריתלסערהגרמההפרשהחשיפת.הראל)(יוסיו"הגבר"גיבלי)(בנימיןהבכיר" 74

מקרהובכלמשמעית,חדלמסקנההגיעהלאאךלבוןשלטענותיואתבממצאיהחיזקההוועדה

75ה.בן-גוריון דחה את ממצאי הוועד

ועדת השבעה

שהמהומהככלתפגעשהמפלגההבנהמתוךבפרשה,הדיוןאתלסייםביקשהמפא"יצמרת

תום באמצעות ועדת חקירה משפטית.תימשך, בעוד שבן גוריון סבר כי יש לחקור את הפרשה עד

.33-34עמ'הספר.עםכהוויתם,דברים).1965(דודבן-גוריון,75

האנציקלופדיהאותותיארההביש,עסקלאחרשנים1967,13בשנתשאפילוכךכדיעדכבדה,הייתההצנזורה74
ושעלתהבחו"ל1954בקיץכושלתבצורהשנערכהומוסרית,מדיניתמבחינהמפוקפקתביטחונית,"פעולהכך:העברית

בכבודה".בחייהם של כמה יהודים, גרמה נזק מדיני לישראל ופגמה
חברה).528-530עמ'א;במילואים(כרךהעבריתהאנציקלופדיההיסטוריה"ישראל,"ארץ).1985(אליעזרלבנה,

להוצאת אנציקלופדיות.

עמ'אחרונות.ידיעות-עידנים,במצריםוהמפולתהשלישי""האדםבגידה:שלאנטומיה).1980(איסרהראל,73
42-47.

.הרמטכ"למאתמנויכתב-17נספחר'72

לצורך זה הוענקה לו דרגת אלוף משנה.71
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-ממשלתיתבירורועדתהקמתידיעללפשרהחתרהקואליציה,וחברמפא"יחבראשכול,לוי

אתנתן"מילחקורהייתה,מטרתםהקואליציה.מפלגותכלמנציגישתורכבהשבעה""ועדת

על-ידירקלברר"אפשרהגורלהרתהשאלהאתכיבתוקףוטעןהתנגדבן-גוריוןההוראה".

בשבועה,עדיםלחקורחוקיתסמכותלהםשישאובייקטיביםאנשיםעל-ידימשפטית,פרוצדורה

והמשקר - להעמיד אותו במשפט".

המפלגהנציגרוזן,פנחסהמשפטיםשראתוכללההוקמההשבעהועדתנדחתה.גריוןבןשלדעתו

מפא"י,נציגישטריתובכור-שלוםאשכוללויהשריםואתהוועדה,כיו"רשכיהןהפרוגרסיבית

המפד"לנציגשפיראחייםמשההעבודה,אחדותנציגבן-אהרןיצחקמפ"ם,נציגברזיליישראל

ובנימין מינץ נציג פועלי אגודת ישראל.

כיפסקוהםמסקנותיה.אתהשבעהועדתהגישה1960בדצמבר25ב-דיונים,שלחודשייםבתום 76

שלטיהורואךגיבלי,אתמלהאשיםנמנעואמנםהםשמו.אתוטיהרוההוראה,אתנתןלאלבון

השבעהועדתמסקנותאושרו1960 בדצמבר25ב- ההוראה.מתןעללאחראיגיבליאתהפךלבון

ועדתשלבסמכותהעקרוניתהכירשלאבן-גוריון,.מהישיבהנעדרבן-גוריוןבממשלה, 77

לאחר,1961בינואר31וב-השבעה,ועדתמסקנותאתממילאקיבללאדין,לחרוץפוליטיקאים

.1963עדבכהונתונותראךהמדינה,לנשיאהתפטרותואתהגישועימותים,סכסוכיםרצוףחודש

האשמהאתשטהרכפימלבוןהאשמהאתלטהרצריךהיהגוריוןבןזה,בשלבכיהטועניםיש

מתייחס לטענה זו ומשיבמטובינסקי. ההיסטוריון מיכאל בר זהר בספרו "בן גוריון"

שלמסקנותיהאתיישםרקהואטוביאנסקי;אתטיהרלאגוריוןבןיסוד.נטולתהיאזו"האשמה

משפטוכיהעלתהואשרהרמטכ"ל,בפקודתימים,באותםהראשיהצבאיהפרקליטשערךחקירה

לבוןטענותאתחקרלאמשפטימוסדשוםלבון.שלבמקרהכןלא.דיןעיוותהיהטוביאנסקישל

כשסירבבהחלטגוריוןבןצדקומוסריתעקרוניתמבחינהחפותו.אתקבעולאשואעלילתעל

.248-249עמ'עידנים.ההוראה,אתנתןמי).1979(חגיאשד,77

השבעה.ועדתמסקנות-18נספחר'76
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78לטהר את לבון".

79הסתדרות העובדים , ואכן כך קרה.יתירה מזאת, בן-גוריון דרש כי לבון יודח מתפקידו כמנכ"ל

ועדה משפטית - בירור פנימי במפא"י

ההדחתובעתבושנדבקמהרבבלבוןשלשמואתלטהרבדרישהאשכולכלפיהופנורביםלחצים

לבוןהדחתשענייןנכתבובו"היסוד"מןלראשימכתבכתבאשכולמפייס,בצעדמההסתדרות. 8081

הואאדרבה,הרוחות,אתהשתיקלאהמכתבבפועל,יותר.ערךכללהואיןמתוקפה,איבדה

וליועץיוסף,דבהמשפטים,לשר1964 באוקטוברהגישבתגובה,והואבן-גוריוןאתאתהכעיס

העליון,המשפטביתמשופטימורכבתשתהיהמשפטית,חקירהועדתלמנותבקשההמשפטי,

המשפטיהיועץזאב,בןמשה.השבעהועדתאתוהןההוראה"אתנתן"מיהשאלהאתהןותחקור

במחלוקתשנויבענייןעובדותלקבועעצמהעלקיבלההשבעהועדתכידעתואתחיווהלממשלה,

דעתםלהבעתמעברערךבעלתאינהדעתהחוותוכיבחוק,המוכרשיפוטימעמדלהשיהיהמבלי

אךהממשלה,אתלחקורבן-גוריוןשלבקשתואתדחההוא.אותהשהרכיבוהשריםשלהאישית

ולאממשלההחלטתלהיותצריכהזווכיביש",ה"עסקאתמחדשלחקוראפשרותקיימתכיקבע

החלטה משפטית.

משראההחקירה.לחידושבדרישהמפא"ימרכזאלבן-גוריוןפנהזאב,בןשלדעתובחוותמצויד

1964בדצמבר15וב-דרמטי,בצעדנקטהחקירה,חידושעליחליטהמפלגהשמרכזנראהכיאשכול

ממשלהראששלהתפטרותלקבלסירבמפא"ימרכזהממשלה.ראשמתפקידהתפטרותועלהודיע

אולי,זהו,"בן-גוריון:יכתובלימיםהשרים.בידיהדעתשיקולאתלהותירוהחליטמטעמו,נוסף

ההצעהאתדחתהשהממשלהלאחראחדים,ימיםכעבוראשכול".שלמחוכםהכיהתמרון 82

.86עמ'משכל.מטופשות.והחלטותחכמותהחלטות:לדורותיהןישראלממשלות)2017(יחיאלוגוטמן,דניקורן,82

פרופסורים ועיתונאים.קבוצה אידיאולוגית מבין חברי מפא"י אשר כללה אנשי רוח,81

.19נספחר'חולדה"."מכתבהמכתביקראלימים80

מפא"י'.שלהשחורה'השבתיקראשלימיםעניןשבת,יום1961בפברואר4-הבתאריך79

.1478עמ'עובד.עםג').(כרךבן-גוריוןדוד).1975(מיכאלזוהר,בר78
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הכנסת.בפנילקודמתה,לחלוטיןהזהההחדשה,ממשלתואתאשכולהציגחקירה,ועדתלהקים

רפ"י,-ישראלפועלירשימתתנועתאתהקימוממפא"י,1965 בראשיתפרשוומקורביובן-גוריון

83וזכו בבחירות לכנסת השישית, בסוף אותה שנה, בעשרה מנדטים.

מי נתן את ההוראה? - סקירה ספרותית

ארבעהובראשםמרובים,ומחקריםמאמריםספרים,נכתבוההוראה?"אתנתן"מישאלתבדבר

ספרים:

אחרונות.ידיעות,ההוראהנתןמי)1979(חגיאשד,א.

ידיעות-עידנים,במצריםוהמפולתהשלישי""האדםבגידה:שלאנטומיה)1980(איסרב.הראל,

אחרונות.

.דוראישג'יז,בביתיוריםכיתת)1992(שבתיטבת,ג.

רמות.,ראותימנקודתהפרשהאישית:עדות)1994(יהושפטהרכבי,ד.

שלרצףויצרמסוים,פןלתשובההביאיחודי,באופןהשאלהאתפתראלומספריםאחדכל

פתרונות השקפתיים.

הספר "מי נתן את ההוראה?"

כברלפרסוםמוכןהיההספר.1979בשנתלאוריצאאשד,חגימאתההוראה"אתנתן"מיהספר

שתיגרםופוליטיתאישיתממבוכההחששמפנילאורהוצאתואתמנעההצנזורהאך,1964בשנת

בגיןומנחם1977ב-בבחירותזכהשהליכודלאחררקמפא"י.בצמרתולאישיםישראללממשלת

84עמד בראש הממשלה, ניתן האישור לפרסם את הספר.

חברילהפעלתההוראהאתנתןלבוןפנחסכילמסקנההגיעאשדמטרתו.כךהספר,שלכשמו

פעלאלעד,אבריהחוליות,שלהישראלישהמפקדוכןהביש","עסקלהיווצרותהמצרית,הרשת

מתוך "בפתח" בספר.84

.1586עמ'עובד.עםהוצאתג'),(כרךבן-גוריוןדוד).1975(מיכאלזוהר,בר83
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לדעתלו.הכפופיםאתלידיווהסגירהמצריהביוןעםקשורהיהאלאהזאת,ההוראהלפילא

אשד, האחריות לכשלונות החקירה המשפטית מוטלת על איסר הראל, ראש "המוסד" דאז.

הספר "אנטומיה של בגידה"

בשנתאורראההמוסד,ראשהפרשהבזמןשהיההראלאיסרמאתבגידה"של"אנטומיההספר

נועד-הוא.1980

מצאומהםששלושהלב,אמיציאנשיםשלקטנהלקבוצהומוסרילאומיחובבאיחור"למלא

נכונותםבשלבמצריםסוהרבבתישנותיהםמיטבאתכילוואחריםהגרדוםועלבכלאמותם

מודיעיןקציןשלהנוראהבגידתוובגיןישראלמדינתשלבטחונהאתסייגללאלשרת

85ישראלי".

הספר מסתיים במילים הבאות:

משימהעליושהטילוומפקדיו,שולחיואלאבפשעיו,הראשיהאשםהואאלעדלאלפיכך,

מבחינהמושחתאדםשלאופיאופיו,תכונותכיצפויושהיהבהלעמודמוכשרהיהשלא

עם כל הנובע מכך.מוסרית ומופרע מבחינה נפשית, בהכרח שיבואו בה לידי ביטוי,

משימהלמלאבובחרואשרמפקדיו,ועלאלעד,אבריהשלישי","האדםעלאחריותהטילהראל

"פושע",בידיבמצריםהרשתאנשיאתהפקירוהםמסקנתופיועלבה,לעמודיוכלאםשספק

"מיסודהונמהרת",אחריות"חסרתהרשתאתלהפעילההחלטהאתכינההואאחריות"."חסר

אווילית והרפתקנית".

הספר קלב"ן

השתלשלותאתחוקר,1992בשנתאורראהטבתשבתימאתבננה)(קליפות"קלב"ן"הספר

הפרשה ומוצא את האחראי למתן ההוראה.

מתוך ההקדמה לספר.85

47



בס"ד

מתמקדהואהפרשה.בחקירותשהיוובכשלנותבמחדליםאשםלאבן-גוריוןכימוכיחטבת

האשם העיקרי.בשאלה "מי נתן את ההוראה" ומצביע על בנימין גיבלי כעל

דיין,משהשלמעמדונגדהמשותפתחתרנותםעללגיבלי,לבוןביןהיחסיםעלכותבטבת

הרמטכ"ל דאז.

הספר מסתיים במילים הבאות:

שחורציםהם–המרכזיבמאמץכישלוןולא–משמעותיבלתימחדלאושוליתשטעותיש

בכלוניצחםליריביושיכולאגרוףלאלוףהדברמשולמדינה.אואדםחייבהתפתחותם

ישאםעליה.שהחליקבננהקליפתקלב"ן,סתםידיעלבסמטההוכרעאבל–הזירהקרבות

של בן-גוריון.לכל אדם או לכל מדינה קלב"ן משלהם, דומה שגבלי היה הקלב"ן

הספר "עדות אישית: 'הפרשה' מנקודת ראותי"

ראההרכבי,יהושפטפרופסור(מיל')האלוףמאתראותי"מנקודת'הפרשה'אישית:"עדותהספר

86"קלבן"הספרלטענותכמענהנכתבהוא.1994בשנתאור

ההוראהמעצםתמיהתוועלהמפקדים,היותםמתוקףובנצורגיבלישלאחריותםעלכתבהרכבי

שניתנה לחברי הרשת במצרים:

בארץ,ראשוניאימוןקיבלוואףלצה"לחויילואמנםאנשיהצבאית.יחידההייתהלאזו

כנראהשחשז"ל,מרזוקמשהד"רכאזרחים.יומיוםחייוחיואזרחים,חבורתהיוהםאבל

ילדים""משחקיחייהאורחאתכינההיומיום,בחייביחידהשהתגלתההתוחלתבחוסר

ובאמוןהמודיעיןאתלשרתבהתנדבותםנהדרים,אנשיםהיוהם.)52עמ'אשד,(מתוך

אינובוודאילהםשקרהמהאידיאליסטיים.וציוניםיהודיםהיוהםבמגייסיהם.שנתנו

בכמותוהסתכםדלהיהשבידיהםוהציודחבלהבמבצעימנוסיםבלתיהיוהםאשמתם.

לא מוגדרים.קטנה של חומר נפץ פרימיטיבי... מעמדם היה כעתודה לצרכים

שבתי טבת את הספר "הפצע ועוללותיו אלוף הרכבי ופרשתכמענה לספר "עדות אישית: 'הפרשה' מנקודת ראותי", כתב86
לבון".
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–נאסריםהיולאוהאנשיםכהצלחהמוכתרהמבצעהיהאםגםכיהרכביאףקבעלטבת,בדומה

87.היה ערכו אפסי

*

בפרשה, משה מרזוק, אמר ליאחיו של עולה הגרדוםבראיון שקיימתי עם ד"ר יוסף מרזוק, 88

אנו לשאול את השאלה "מדועהמרואיין שהעיסוק בשאלה "מי נתן את ההוראה" שגוי, וצריכים

ניתנה ההוראה?"

בשאלות בדבר האופן שהיא התרחשה,באופן דומה, בפרשת טובינסקי יתכן שאיננו צריכים לעסוק

מדוע היא התרחשה?מי הוראה ומי הפעיל, אלא ניתן ואולי אף ראוי לעסוק בשאלה:

התשובות.יתכן שאם כך נעשה נגלה שלא רק השאלות דומות, אלא גם

.20נספחר'מרזוק,יוסףד"רעםראיון88

.43עמ'קלב"ן,מדינית",מטרהשוםשירתושלאסרקפעולותאלה"היו87
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פרק חמישי

ביניהןהשפעת מעורבותו של בנימין גיבלי בפרשיות אלו והדמיון

עסקלפרשתטובינסקיפרשתביןמשותףמכנהלחפשנכוןהאםבשאלההסתייםהקודםהפרק

חשיבהכיווןלהציגאנסהזה,בפרקכלל.בדרךעליהןלחשובשמקובלממהשונהבאופןהביש,

כהעדעסקתיבהםלנושאיםסיכוםמהוויםלהלןשאציגהנתוניםזו.לשאלהמענהשיתןאפשרי

טבתשבתישלהתפיסהעלבעיקרומבוססשאציגבדרךהפרשיותאתיחדלכרוךהנסיוןזו.בעבודה

לאהדבריםמטבעהמחקר.כדיתוךשעלושליאישיותמסקנותגםבדבריםואשזורקלב"ן,בספרו

להצביע על כיוונים מרכזיים.אוכל להציע מסקנות חד משמעיות אך עם זאת דומני שניתן

למדינתהראשוןבעשורשאירעוועגומיםקשיםמאורעותהיוהבישעסקופרשתטובינסקיפרשת

הש"יראשבראשונה,רלוונטית:מפתחבעמדתהיהגיבלישבנימיןבעתהתרחשושניהםישראל.

(אוהמרגללהורגהוצאבהםריגולפרשיותהםהפרשיותשניאמ"ן.ראשבשניה,בירושלים;

המרגל לכאורה).

בלתי מספקת.פרשת טובינסקי ופרשת לבון מתאפיינות בכך שחקירתן היתה

והרבהמשמעותיהתפקידלעומתוזאתבארי,באיסרורקאךהתרכזההחקירהטובינסקיבפרשת

היקף, כפי שמתואר בפרק השני, של בנימין גיבלי.

אךמרובותחקירהועדותהיואומנםמספקת:ובלתיחלקיתהיתההחקירההבישעסקבפרשתגם

לחקר ממוצה עד הסוף.הכרועתיהן הסותרות מורות לכאורה על כך שיתכן שלא הגיעו

שילםלאאישביצועו.ועלהביש,עסקהיתכנותעלבשאלהחקירהועדתהוקמהלאמעולםבנוסף,

עזר,ושמואלמרזוקמשהשללהורגהוצאתםאדם,בחייהקורבנותעללדיןהועמדאומחיר

אי"כיטועןהואקלב"ןטבתשלבספרולמדינה.שנגרםהדיפלומטיהנזקועלהממושך,והמאסר

מתמדת.לבדיקהחברהגםנזקקתבריאותו,עלהשומראדם,כמומדאיגה.תופעההיאהחקירה

לקחיםלהפיקאפשרותאיןבהיעדרהממאיר.גידולגםולעיתיםוחולשות,ליקוייםמגלההבדיקה
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בס"ד

למרפא.סיכויאיןובלעדיובעתו,כניתוחכמוהו,החקירה,מסקנותביצועהליקוי.אתולתקן

89חדשות".בדומה לשאתות בגוף , פרשה שאינה נחקרת מולידה פרשות

אתכלומרחדשה,פרשהמולידהטובינסקי,פרשתכלומרנחקרה,שלאפרשהטבת,לטענתמשמע,

פרשתשלומוגדלתמורחבתמהדורה-לבון"פרשתבלשונו,כך,ובשלהביש.עסקפרשת

90טוביאנסקי".

משישיםיותרזו,עבודהלכתיבתעדוהיסטוריתציבוריתבמחלוקתנותרוהפרשותשתיבנוסף,

שנה לאחר התרחשותן.

עליהלקחבאריאיסרטובינסקיבפרשתהאחריות:לקיחתהואהפרשותביןמהותיתשונינקודת

בנוסף,ממנה.התנערוהמעורביםכלבההבישעסקלפרשתבניגודוזאתהאחריות,מלואאת

הדהיהלאטובינסקיבפרשתעזות,וציבוריותפולטיותלסערותגרמהאשרהביש,עסקלעומת

ציבורי כמו בפרשת עסק הביש.

שם.90

.10-11עמדור.איש,קלב"ן).1992(שבתיטבת,89
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בס"ד

סיום

ציור של מאיר זעפרן:אבחר לסיים את עבודה זו, באופן בו פתחתי בשער, על ידי

מרזוקמשהחבריו,שללהורגהוצאתםאתציירמאסרובימיאשרקהיר,נידוןזעפרן,מאיר

ושמואל עזר.

הרותהפרשיותשנישלהמשותפתהטרגיתהתוצאה-להורגהוצאהלגרדום,העלייהמופיעהבציור

מבטאזעפרן,שלביצירותיוביטוילידישבאכפישולם,אשרהכבדה"מחיר"לדעתי,הללו.האסון

עד כמה הפרשיות היו עסקי ביש, טובינסקי ולבון.

אחתולגביהפרשותמןאחתכללגביומחשבותדעותביהתפתחוכמצופה,העבודה,כתיבתבמהלך

כתולדה של השניה.
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בס"ד

תלויהאירועכמובןמתרחשת.הייתהלאכללהיאטובינסקי""פרשתהיוםהייתהלוכיליברור

שנהכשבעיםכיום,גםזאת,עםיחד.1948לשנתנכונותאשרהיסטוריות,נסיבותבנסיבותיו,

טובינסקיבפרשתלדוגמה,קונקרטים.ולקחיםמסקנותממנהלהפיקלדעתיניתןהפרשה,לאחר

נעלמושדהדיןבתיטרגי,אירועמאותושהריהצבא,פניעלהמדינהעליונותעלהשאלהעולה

בשאלתאלאצבא-מדינהבדיוןמתבטאתאינההכוחתיחסישאלתכיום,הישראלית.מהמציאות

דיוןולמעשהלעבררקשייכתאינהזופרשיהכךובשלוהרשויות.הסף''שומריביןהכוחותיחסי

נוסףלקח).21ה-לכנסתהבחירותמערכת,2019(פברוארהללוהשורותכתיבתלרגעעדתקףזה

אינוהואשכאשרמשוםוהיום,אזהוגן,להליךהגבוההחשיבותעלהואמהפרשהלמדיםאנואותו

בפרשה,האחריותלקיחתבנושאטובינסקי.פרשתאסון,הרותלהיותעלולותהתוצאות-מתקיים

למשלבהשוואהבארי,איסרשלהאחריותלקיחתאתמעריכהאניאחדמצדאמביוולנטית.דעתי

הגיעהאינההחקירהפקודו,עלחיפויוכך,בשלשאוליחשהאנישנימצדאךהביש.עסקלפרשת

הבסיסוכנראהמדאיגה,תופעההיאהחקירהמיצויאיהקודם,בפרקשנאמרוכפילמיצויה,

לפרשת עסק הביש.

שישכנעוחבלהפעולותלבצעההצעהאתיזםמיהיאהביש,לעסקבנוגעהמהותיתהשאלהלטעמי,

מאזור תעלת סואץ.את הבריטים לשקול מחדש ולדחות בשלב זה את פינוי בסיסיהם

בנימיןמיבאההיאמשמעהמודיענית,המערכתמןכנראהבאהזהמסוגלרעיוןהצעהלדעתי,

תוךהועלתההסוגייהכיייתכןלבון.פנחסהביטחון,שרבפניאותההעלההואבעיני,-גיבלי

בהשוואהבנושאמעורההיהלאלבוןכיבבירורלומרניתןאךלגיבלי.לבוןביןמשותפת,התלבטות

נשאלתכך,אםהמבצעית.יכולתיהועלמגבלותיה,עלהרשת,כשירותעלידעאינוהואוכילגיבלי,

ידיעתללאבמצריםהיהודיםהרשתאתלהפעילעצמודעתעלהחליטגיבליכיייתכןהאםהשאלה

השר הממונה?

מןבלבדבאהאינהכזוהחלטהכימאמינהאניכך,ובשלופשוט,שגרתידבראינההרשתפעלת

המערכת הצבאית בלבד.

53



בס"ד

אותהדחהלאהואמזאת,יתרההביטחון,שרשלביודעיןנעשתההתוכניתכימאמינהאיןלפיכך

תשובהמקבלתהיתהלוהפועלאליוצאתהיתהלאההוראהכימעריכהאני-לביצועההתנגדולא

שלילית מפורשת מפיו של לבון.

האפשרותאחת.תשובהשאיןוכנראהלהשיב,ממקומיאיןההוראה"אתנתן"מיהשאלהעל

האפשרותהרשת;אתלהפעיללבון,פנחסהביטחון,משרמשמעיחדאישורשניתןהיאהראשונה

מפורשת או אישור לפעולה.השניה היא שההצעה עלתה על סדר היום, ולא קיבלה הסכמה

שנאמרכפילי,נדמהאבלהמדויקת.היאהאפשרויותמשתיאיזולעולםנדעלאהנראהככל

ההצעהאתהגהמיהיאהמכרעתהשאלהתחילה,שטענתיוכפילכך.רבהחשיבותאיןכיבעבודה,

צעיריםשלרשתבאמצעותבמצריםובריטיותאמריקניותמטרותנגדלפעולהאחריותחסרת

אניכןועלגבלי.בנימיןכנראההיאהלואתשובה,בידייששכתבתי,כפיזו,שאלהעליהודים.

מוצאת את בנימין גיבלי כבעל אשמה מסוימת.

לכתובהרעיוןעלמובנים.בכמההתפתחתיכיחשהאניבעבודה,כתיבתבמהלךאישי,באופן

העיסוקאותימלווההאחרונות,בשנתייםט'.כיתהבסוףלחשובהתחלתיבנושא,גמרעבודת

ידעולפחותלא(אודברעליהןיודעותאינןכיתתיבנותשרובונושנותישנותשלכאורהבפרשיות

בוהאופןעלעצמי,עלרבותאותילימדהנ"לבפרשותהעיסוקאךהעבודה).עללהןשסיפרתילפני

בשירישמחתיגוריון,לבןטובינסקילנהמכתבבקריאתדמעתיומבינה.קוראתמקבלת,אני

חשתיתמידנינו.מרסלשלהחתונהבתמונותשמחהוחשתיזעפרןמציוריהזדעזעתיאלתרמן,

למחוברתהפכתימחקרימתוךאךאישיתזיקהלאאמנםהמדינה,הקמתלהיסטוריתזיקה

מתמיד.
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בס"ד

ביבליוגרפיה

המאוחד.הקיבוץו'),(כרךהשביעיהטור).2005(נתןאלתרמן,

המאוחד.הקיבוץא'),(כרךהשביעיהטור).2005(נתןאלתרמן,

מכוןישראל,מדינתבתולדותביקורתייםמומנטים:ושמונהלארבעיםחמישים).1999(עדיאופיר,

ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד.

, חוקת השיפוטארגון ההגנה - האתר הרשמי

http://www.irgon-haagana.co.il/show_item.asp?levelId=59798&itemId=47498&iteתש"ח

mType=322.2.2019בתאריךאוחזר

.52מל"ממבטגבלי",בנימיןאל"מלשעבראמ"ן"ראש)2008דצמבר(יוכיארליך,

אחרונות.ידיעות,ההוראהנתןמי)1979(חגיאשד,

הספר.עםכהוויתם,דברים)1965(דודבן-גוריון,

אחרונות.ידיעותהמוסד.)2010(ניסיםומשעל,מיכאלבר-זהר,

עובד.עםג'),(כרךבן-גוריוןדוד)1975(מיכאלזוהר,בר

עובד.עםא').(כרךבישראלהפוליטיתהמערכת).2013(דנהובלאנדר,יצחקגל-נור,

ן, עסק הבישהמרכז למורשת המודיעי

http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=597deb2e-e2b1-4052-a6ce-dd518a177

1c9&lang=HEB22.2.2019בתאריךאוחזר

ידיעות-עידנים,במצריםוהמפולתהשלישי""האדםבגידה:שלאנטומיה)1980(איסרהראל,

אחרונות.

רמות.,ראותימנקודתהפרשהאישית:עדות)1994(יהושפטהרכבי,

בתאריךאוחזרhttp://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/item?indexשרתמשהלמורשתהעמותה

22.2.2019

אביב.תלאוניברסיטת,לבוןופרשתהרכביאלוףועוללותיו:הפצע)1994(שבתיטבת,

.דוראישג'יז,בביתיוריםכיתת)1992(שבתיטבת,
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בס"ד

.דוראישקלב"ן,)1992(שבתיטבת,

עובד.עםמשיח,אנטי-לבון)1998(איילכפכפי,

עמ'א;במילואים(כרךהעבריתהאנציקלופדיההיסטוריה"ישראל,"ארץ).1985(אליעזרלבנה,

אנציקלופדיות.להוצאתחברה).528-530

מערכות.קבין,תשעה).1986(יצחקלוי,

ספרים.ידיעותמבפנים,מבט-הישראליהמודיעין-הסתרלוחמי).2017(אפריםלפיד,

ביוגרפיות.א.ר.תובצילו,משהשללאורו-מבקשאנוכיאחיאת)2015(יוסףמרזוק,

מלאכת(עורכים),לפידואפריםגלבועעמוס'הפרשה'",ביש:עסק"עושים)2008(שלמהנקדימון,

.50-57עמ'ספרים.ידיעות,ישראלמודיעיןשנות60מחשבת:

אחרונות.ידיעותשלי,בדרכי)1980(יעקבסלמון,

הביטחון.משרדוחרב,מאזניים)2005(צביענבר,

ב'.תוספתתש"ח,באלולד'מיום20מס'רשמיעתון

ערעור אברהם גורלי לבית המשפט העליון

https://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/5000024a.pdf22.2.2019בתאריךאוחזר

צבי.בןיצחקידתשי"ח.-תש"חהראשון:העשור)1997(חנהויבלונקה,צביצמרת,

הביטחון.קורות החיים של מאיר טוביאנסקי, באתר "נזכור" של משרד

http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=809522.2.2019בתאריךאוחזר

מטופשות.והחלטותחכמותהחלטותלדורותיהן:ישראלממשלות)2017(יחיאלוגוטמן,דניקורן,

משכל (ידיעות אחרונות).

ספרים).(ידיעותמשכל.העליוןהמשפטביתשופטיעםשיחות:גלימהללא).2017(אלחישילה,

טוביאנסקי.).2015((במאי)ריקישלח,
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נספחים

1נספח

הר הרצלהמצבה שמעל קברו של מאיר טובינסקי בבית הקברות הצבאי

)1.5.2017אזולאי)(הללשלי(צילום
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בס"ד

2נספח
שבע.בבארבביתוטובינסקי,מאירשלבנובנטוב,יעקבעםנפגשתי2018לינואר18הבתאריך

שלום לך מר יעקב בנטוב.

שלום וברכה.

האם את זוכר את שאירע?

הדברים.מןחלקזוכרשאניכך,10בןקטן,ילדהייתי

האם החברים בילדותך ידעו משהו מן הסיפור?

יותרמאוחריםבשלביםוגםהחברות.עלהשפיעהלאהידיעהעצםמקוםמכלידעו.מחברישחלקמניחאני

בחיים, זה לא הפריע.

שלא יזהו אותך עם האירוע?מה הסיבה לשינוי שמך - רק רצון לעברות השם או גם רצון

במשרד הפנים ושינתה את שם משפחתינו.איני זוכר אתה הסיבה, ביום אחד אימי הודיעה לי שהיתה

ספר לי על תקופת השירות הצבאי של אביך בצבא הבריטי?

ג'ניפה,ג'בלמדויק(מקוםבמצריםקציניםלקורסישרעברהואכמהנדס,אקדמיתהשכלהלווהייתההיות

דרךלישראלנפץחומריהבריחואףבסוריהשירתהואשם)נלחמתיאניכיפור,יוםבמלחמתשםהיהצה"ל

מכן שירת בצפון אפריקה ואז באיטליה.חיפה; משום שהיה בדרגה גבוהה לא הוא לא נעצר בדרך. לאחר

במיוחדבארץ,שהיתההניכורתחושתבגללפריץ,מדוחשמובןכפיאהוד,לאהיהשאביךחושבאתההאם

בקרב אנשי ה"הגנה" כלפי הצבא הבריטי שכאמור הוא מן יוצאיו.

קודמוראיוןקראתיגיבלי.שלהפזיזותהואלדעתיהמרלסוףשהובילהדברקשר,שקייםחושבאיני

לאהואבהםחודשיםשמונה,1948עד1947מ-בירושליםשירתועלסיפרהואלויצקה,יצחקבתפקיד,

שהתרחששמהשמובןכךמרגל.תפסשבועובתוךירושלמיהיהשלאגיבליבאופתאוםמרגל,למצואהצליח

לא היה תקין.
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אךהמכוונות.להפגזותהממשיתהסיבההיתהולאוזוההפוגהבעתנמסרהוהסודיתהמלאההרשימה

ולפגוע?עדיין, ייתכן שהמידע במסירת הרשימה המלאה יכול להרע

יתרהההפוגה.תחילתלאחרשבועהרשימהאתראהבריאנטמסתדר,איננוהסיפורכרונולוגיתמבחינה

כמחזיקהידועעדןמלוןואילונפגעשליהבנין"עדן"מלוןלידגרתיאניארטילרית.הפגזההיתהלאמזאת

תחמושת לא הופגז. נפלו פגזים בכל ירושלים.

היההאםכדין"שלאשהוקםדיןבביתלהורגטובאינסקי…הוצא"מאירכתובהראלבקיבוץההנצחהבאתר

דין וחוק באותם ימים? או שמה היה זה אזור אפור?

סנגור, קטגור, לא היה כלום…ה"משפט" היה מבויים, הם קבעו מראש את גזר הדין, לא היה

לבוא?העתידעלידעוומשפחתוטובינסקיהאםג'יז.לביתאביבמתלטובינסקיהובא1948ביוני30ב-

אף אחד מהמשפחה לא ידע כלום.

גיבלי ואברהם קדרון?טובינסקי הכיר את שופטיו, דוד קדרון, איסר בארי, בנימין

לא היה לא שום קשר אם אף אחד מהם קודם לכן.

האם ידוע לך על עמדות שונות בין השופטים?

אף אחד לא היה נגד, הם קבעו את כך עוד לפני המשפט.

ביקש מחילה?במרוצת השנים, לאחר גילוי חפות טובינסקי, אחד השופטים

עם אמי ואופן אישי איתי.אף אחד לא התנצל, בניגוד לבן-גוריון שביקש סליחה במכתבים

מכתבכתבגוריון,בןדודהממשלה,ראששנהלאחרורקאביךחפותעלנלחמהבנטוב(חיה)לנהאמך,

ואולימאוחרבאשהמכתבהרגשתםשמהאוהמכתבבקבלתלכםהוקלהטראגית,בטעותוהודההתנצלות

מאוחר מידי?
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תראי, היה ברור שהעסק עקום מלכתחילה, המכתב היה הכרה אך לא שינה הרבה.

22ב-אזרחי.משפטביתבפניטובינסקיהריגתעלבאריאיסרשלמשפטונפתח,1949באוקטובר15ב-

אחדיוםשללמאסרנידוןהואמסמכות.ובחריגהבהריגהאשםבארינמצאובוהדין,פסקהוקראבנובמבר

מהויצמן.חייםהנשיא,חנןלילהבאותועודאחת.ישראליתלירהשלוקנסשקיעתה"ועדהשמש"זריחת

היו רגשותיכם בדבר המשפט?

היום זה כנראה היה נגמר אחרת…אני יודע שאימי היתה במשפט. העונש מתאים לאותם ימים,

מדוע בענייך בנימין גיבלי לא ישב על ספסל הנאשמים?

גם קשרים מפלגתיים.איני יודע אך מעריך כי איסר בארי הגן עליו. אולי היו

מי כתב את הדף על אביך באתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל

איני זוכר, מעריך כי מבני משפחתי, כנראה אח של אבי.

לסיכום, מה אתה חושב היום על האירוע, שבעים שנה אחרי?

היה נתונה במצור, היה לחץ בטחוני.איני במקום לשפוט את שארע לפני עשרות שנים. ירושלים

האירוע תלוי הנסיבות שהיו.
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3נספח

דו"ח פריץ

/נ)14מסמךהפצ"ר,(תיקטוביאנסקיעלראשוןדו"ח

דו"ח-פריץ (דב סיני) לירוחם (בנימין גיבלי)

1948ביוני21ב-או20ב-כנראהחובר

ירוחם

פריץ

האנגליםהנדון: העברת ידיעות על ריכוזים מלחמתיים בי-ם לידי

א.

יהודיםועובדיםהמטהשלמינהלהאגףירושלים,ועדתבשיתוףתוכניתהוכנהמאיחודשבסוף.1

שעבודתםמוסדותשלמצומצמתלרשתחשמלהספקתכללהזותוכניתהחשמל.בחברתא-ןחברי 91

דפוס,בתימאפיות,חולים,בתיכללה:הרשתבי-ם.המלחמהמאמץלגביהכרחיתהתקינה

הוכנההוכנהשהרשתלצייןיששונים.חרושתובתימוסדותמטבח,בתיתע"ש",חיונית"אספקה

בעברית וכללה הסברים כגון - אצ"ל, לח"י וכו'.

ידיעלממנההושמטובחברה,אנגליםראשייםלעובדיםאשורבשבילזותכניתהועברהכאשר.2

תעשיהשלחשדלעוררנלולהשנוכחותםהמקומותכלזינגרמרביותרהגבוההיהודיהפקידמוסרה

פעלה לפיה.מלחמתית, רכוז חיילים וכיוצא בזה. התוכנית אושרה והחברה

המקוריתהרשימהאתמסבירבחברה.גבוהיהודיפקחטוביאנסקי,נראהמספרימיםלפני.3

תמידמספקהיהודית,בעירמהמשוטטיםזהבריאנטבחברה.האנגליםמהעובדים-לבריאנט

לשאר העובדים האנגלים אינפורמציה על המתרחש בעיר.

כמובןוניסהתע"שכגוןמושגיםאותו,שעיכבועדטוביאנסקי,הסבירהיהודיםהעובדיםלדברי.4

להסביר מדוע על מלון "עדן" לקבל חשמל.

ארגון: ה"הגנה"91
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שאדםלאמרוקשהפולצ'ק,בביתהצרכניםמשרד-החברהשלצבוריבמקוםנערכההפגישהאמנם,.5

ימסור במתכון סודות במקום פתוח כל כך.

ב.

בדיקתע"חשמלהמקבליםהמקומותאתלמצואאפשרותכלהיתהלאהיהודיםהטכנאיםלדברי.1

מוני הזרם הראשיים של החברה

אתלהעבירשפחדכנראהטוביאנסקי.עםהפגישהאחרימידהעתיקהלעירנסעבריאנט.2

האינפורמציה בטלפון או במשרד החברה.

יכול כמו כן להיות שהנסיעה הנ"ל היתה מקרית.3

ג.

ההפצצות של הפגזים.המקומות הרשומים ברשימה הנ"ל מזדהים כמעט לגמרי עם רכוזי.1

המלאכהביתאתהפגזיםליוואחרלמקוםהועברההעבודהברנדייסבמרכזהעבודהנפסקהכאשר.2

למקומו החדש.

ד.

חברידעתבי-ם.צבאיםהנדסהבמוסדותאזרחיפקידואח"כ.R.Eבmajorלשעברטוביאנסקי.1 92

מונע עזרה מיהודים וכו'.מקצועו עליו רעה. הוא מפורסם כמתחנף לאנגלים, לוקח שוחד,

בצבא.אתושעבדהחברהממנהליאחד,GRESHAMהאנגליע"יהתמנההחשמלבחברתלעבודה.2

עליו.התמנה עקב ידידות בלבד, כי לא היה לו מושג מהעבודה שהוטלה

למנהל שדה-התעופה בי-ם.בחוגי המהנדסים היהודים הורגש תמהון רב כאשר התמנה הנ"ל.3

93.התעופה. הנ"ל לא ביקש "כנור"הנ"ל ביקש קו טלפון חיצוני על מנת שיוכל להתקשר אל שדה.4

דרךרקלבואיכלההאנגליםע"ידומהאינפורמציהלקבלתהאפשרותאםלבררעלינובסיכוםה.

הגיעאיךלבררישבחברה,קשריואתלבררישברשותושנמצאתהכסףכמותאתלבררישטוביאנסקי.

לבררישבביתו.חיפושוע"יבאוירוניםהדארהברחתעםאפשריקשרלבררהתעופה,לשדהלמנויו

אפשרויות קשר אחרות ברשותו.

כינוי רשת-הקשר הפנימית.93

Royal-בסרןרב92 Engineersהבריטי)ההנדסה(חיל
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4נספח

דו" דובי

)12מסמךהפצ"ר(תיקטוביאנסקיעלשנידו"ח

דו"ח-דוב (דוב יסקי) לירוחם (בנימין גיבלי)

25.6.1948

ירוחם

דובי

האנגליםהנדון: העברת ידיעות על אספקת החשמל המלחמתית בי-ם לידי

(דו"ח שני)

(נספחים א', ב', ג' מצרופים)

א.

וה'ירושליםמחוזמטהשלהמנהלהאגףירושלים,ועדתבשיתוףתכניתהוכנהמאיחודשבסוף.1

שלמצומצמתלרשתחשמלהספקתכללהזותכניתוהמוסדות.החשמלחברתביןהמקשרזינגר

בתי-חולים,כללה:הרשתבירושלים.המלחמהלמאמץחיוניתהתקינהשעבודתהמוסדות

וכו'."עדן"מלוןכגוןשוניםומוסדותלמזוןבתי-חרושתבתי-מטבח,תע"ש,בתי-דפוס,מאפיות,

אצ"למפקדת"קלשון-דרום"-כגוןלחימהפעולותשללמטותחשמלשלהספקהגםכללההתכנית

בתישלהשתיכותעלהסבריםוכןשבההשוניםהקיצוריםמובןעלהסבריםגםכללההתוכניתוכו'.

מלאכה שהופיעו בה - כלליים, אצ"ל או לח"י.

העובדיםעל-ידיהושמטו-החברהשלהאנגליםהמנהליםאשורבשבילזותכניתהועברהכאשר.2

חשד.לעוררעלולהברשימהשנוכחותםמקומותמספר-הנ"לזינגרה'ובראשההיהודיים

התוכניתבזה.וכיוצאצבאשלריכוזמקומותמעבדות,מלאכה,בתיכללושהושמטוהמקומות

אושרה ע"י כל הצדדים הנוגעים בדבר והחברה פעלה לפיה.

שהיוהעתקיםבארבעתקיימתהיתההיאבעברית,נכתבהלזרםהזקוקיםהמקומותשלהרשימה.3

בידי האנשים דלקמן:

זינגר - הפקיד היהודי הגבוה בחברה..1

פיילכנפלד - קצין התכנון של החברה..2
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גולדברג - קצין ביצוע טכני של החברה..3

וולף - סגנו של גולדברג הנ"ל..4

לבריינטמסבירטוביאנסקיבשםהחברהמעובדייהודימהנדסנראהיוניחודשבאמצע.4

זאתשראוהיהודיםהעובדיםהמלאה.העבריתהרשימהאתבפועל)התחנה(האנגלי,מנהל

פולצקבביתהחברהבמשרדיקראהדברבעדו.לעכבניסובחברה)הראשיהפקידכהן(וביניהם

רשימהרקידם.מתחתבשלמותהיצאהלאשהרשימהטועניםהאלוהאנשיםכלהיהודית.בעיר

מקוצצת בעברית חוברה לצורך העובדים.

ב.

על-ידיזרםשקיבלוהמקומותסומנושבהמפההיאבירושליםהפיגוזריכוזימפתשלהשוואהאחרי.1

המפות.שעלהסימונים2ביןרבדמיוןשישנראההנ"ל,התוכנית

על-ידיחשמליזרםהצורכיםהמקומותאתלגלותאפשרותכלאין-בחברהיהודייםטכנאיםלדברי.2

ולקחההרשתותמתוךנעשתהשהחלוקההיאלכךשבחברה.הסיבההראשייםהזרםמודדיבדיקת

טרנספורמטורים מרכזיים כמרכזי-מישנה.

מעברמזכותמהמשוםנהניםהכיבושבשטחעצוריםלהלכהכיאףבחברה,האנגליםהפקידים.3

"להביאמנת,עלהעתיקהבעירלבקרמהם,חלקלפחותכמובן,ונוהגיםהעיר;בכלחופשי

מצדבדברעניןכלחוסרמפניבתוהועלוזועובדהלמניעתשננקטוהצעדיםכלוכו'.מצרכים"

שלטונות השטח הכבוש ומחוסר כל אפשרות ביצוע בידנו.

מספר אחרי פגישתו עם טוביאנסקי.לדברי מספר עובדים נסע בריאנט הנ"ל לעיר העתיקה ימים.4

ג.

הזרםשליותרהרחבההחלוקהאקטואליתלהיותוהתחילהלירושליםדלקלהגיעכשהתחיל.1

יקבלולאהיהודיתבעירמקומותשמספרהיהודים,העובדיםלדבריבריאנט,התבטאהחשמלי,

העבריתברשימהכרוכיםכולםהיוהנ"להמקומותהחשמל.בהספקתקיצוציםשלבמקרהזרם

לפקידים האנגלים.המלאה והינם כלולים ברשימה האנגלית שנמסרה באופן רשמי

64



בס"ד

שלרשימהכלמסרשלאכשחזר,טען,לחיפה,נסיעתומפניהחקירהבזמןנוכחהיהשלאזינגר,מר.2

מקומות לטוביאנסקי.

ברורראשונהממדרגהסודיחומרמהווהחשמלהמקבליםהמקומותשלהמלאההרשימהבסיכום:.3

גםוכןמלחמתית,בתעשיההעוסקיםהמוסדותמהיקףמלאמושגלתתעלולההזושהרשימה

למאמץ המלחמה.מהמקומות בהם מתרכזים חיילים ונערכות פעולות אחרות החיוניות

נספח א' (רשימה מאושרת של צרכני חשמל בירושלים הישראלית).

נספח ב'

טוביאנסקי

שני.מעליהיאעליוהאינפורמציהוכלעדייןנחקרלאהאיש.1

ושובבצבאהחשמל,בחברתבצבא,החשמל,בחברתבים-המלח,טוביאנסקיעבדבארץשהותובמשך.2

בחברת החשמל.

א. בים המלח אפשר להיוודע על אודותיו מהחבר לנגודסקי.

עלפועליםלקבלנהוגהיהשםעבודה.כמנהלהחשמלבחברתלעבודהנכנסהאשלגחברתאתשעזבב.אחרי

אותוטיפחגרשהםהאנגליגרשהם.האנגליעםיחדעבדזובתקופהממשכורתם.אחוזיםקבלתשלבסיס

וטיפח כמו כן ערבי בשם אימם.

אחת.בדרגהממנונמוךתמידוהיההמהנדסיםלחילגרשהםעםביחדטוביאנסקיעברהמלחמהכשפרצה

היתה גרועה גם כן.יחסו של טוביאנסקי לחייליו היה גרוע והדעה הכללית עליו

גרשהםהעבירו)1946(בשנתאח"כבירושלים.צבאיבמשרדכאזרחלעבודהטוביאנסקיעברהמלחמהבגמר

היווכושרונסיונוכיאף-בחברהאחיהודיפקידכלמשליותרגבוההבמשכורתהחשמלבחברתלעבודה

נמוכים משלהם.

שהפךגרשהםהאנגליבזכותורקאךעבדוושניהםהחשמללחברתכןגםהובאהערבישאימםלצייןיש

וישנםהערביותבארצותנרחבותנסיעותכיוםעורכיםוגרשהםאימםהחברה.שלהכלליהמנהללהיות

טוביאנסקינתמנההימיםבאחדובחברה.היהודיתבירושליםלבקרבנקלעלולשגרשהםהמעידיםרמזים
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התעופהשדותמפקדלהיותהועברשקרו"פנצ'רים"משוםאח"כ(שנלר).1מס'קבעמחנהלמפקד

בירושלים. זאת בתוספת לעבודה בחברת החשמל.

נספח ג'

בריאנט

עםרשמיבלתיקשרקציןמשמשיהודיםעםפגישותיורובוע"ייהודיבמלוןאוכלהיהודי,בשטחגרבריאנט

הישוב היהודי.

הערבילשטחלעבורכללבדרךמצליחהחברה.מנהלהיותובגללנפשוכאוותויציאהכניסהתעודותברשותו

ולחזור, לא ברור לאיש כיצד.
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בס"ד

5נספח

המכתב הנלווה של גיבלי (בנימין) לבארי (אתי)

)15מסמךהפצ"ר(תיק

25.6.48

לאתי

מבנימין

הנדון: טוביאנסקי

בירושלים ומפקד שדות התעופה במחוז- פקיד גבוה בחברת החשמלטוביאנסקי - ראה פרטים רצופים 94

על צרכני חשמל כיום ונותן הסברים מפורטיםנחשד על ידינו כמוסר ידיעות למנהל חברת החשמל האנגלי

מטה וכו'.על הנעשה בכל מקום ומקום כגון ייצור, בסיס פעולות או

תוכנו ההפצצות וההפגזות על העיר. בשיחהבעקבות ידיעות אלו שהועברו באמצעות האנגלי לרשות הערבים

המשך הטפול והחקירה בו לעשות בתל"א.החלטנו להעביר את החמר הרצ"ב לידיעתכם ואתעם התוכ"ל 95

בחקירה. באם תזדהה עם הצעתנו זו עליכםדעתנו היא שיש לעצור את הנ"ל ומחוץ לירושלים ושם לפחות

להופיע לת"א בהקדם ושם לעצרו ולפתוחבאמצעות התוכ"ל הראשי שעל טוביאנסקייהיה להודיע לעציוני 96

המצויות בעיר יש הכרח לטפל בזאתבחקירה. באם כך או אחרת אני מחכה להודעתכם. מסיבות מסוימות

מיד.

והתוכ"ל.הענין נמסר לידיעתו של הממ"ז 97

בנימין

ראשי תיבות: מפקד המחוז הצבאי.97
כינוי מחתרתי לדוד שאלתיאל.96
ראשי תיבות: התובע הצבאי הכללי.95
דו"ח דובי.94
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בס"ד

6נספח

טובינסקי פיקד עליו.מסדר השבעה של חיילי צה"ל בשדה התעופה בירושלים שמאיר

להורג של אביו.צולם ע"י יעקב טובינסקי בן האחד עשרה, יומיים לפני ההוצאה

)28.6.1948בנטוב(יעקב

.2נספחר'איתושקיימתיבראיוןבנטביעקבליהראההמקוריתהתמונהאת
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בס"ד

7נספח

הראלבית הקשתות, המבנה בו נערכה ההוצאה להורג סמוך לקיבוץ

)21.4.2019אזולאי)(הללשלי(צילום

69



בס"ד

8נספח

1948ביולי23השישי,יוםדבר,
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בס"ד

9נספח

1949ליולי5ה-
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בס"ד

10נספח

1949ביולי12דבר,עיתון
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בס"ד

11נספח

1949באוגוסט12,דברעיתון
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בס"ד

12נספח

1949בנובמבר23דבר,עיתון

המשך הכתבה:
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בס"ד

13נספח

1949ביולי7דבר,עיתון
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בס"ד

76



בס"ד

14נספח

13.6.1958ב-דברמתוךטובינסקי"לפרשת"עשורשיר
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בס"ד

15נספח

1955בפברואר2דבר,מתוךהפתוחהדףהשיר
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בס"ד

16נספח

מסקנת ועדת אולשן-דורי

הדו"ח המקורי שנכתב על ידי מזכיר הועדה, שמאי כהנא:
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בס"ד

17נספח

כתב מינוי ועדת כהן
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בס"ד

18נספח

98מסקנות ועדת השבעה

.310/1א-מספרתיקהשבעה",ועדת-הפרשה-לבון"פנחסהמדינהארכיון98
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בס"ד

82



בס"ד
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בס"ד

19נספח

מכתב חולדה

84



בס"ד

20נספח

מרזוק.ראיון עם ד"ר יוסף מרזוק, אחיו של עולה הגרדום ד"ר משה

מרזוקמשהד"רהגרדוםעולהשלאחיומרזוק,יוסףד"ראתלראייןנסעתי1.11.2018בתאריך

בספריםתשובהלהםמצאתישלאאישיותשאלותלבררביקשתיבראיוןהשרון.ברמתבביתו

ומחקרים הכתובים.

שלום לך ד"ר יוסף מרזוק

שלום וברכה.

ארצה ושירותך כחייל בודד בא"יספר על על ילדותך במצרים, הקהילה היהודית-קראית, עלייתך

מוסמכת,מורההייתהואמימרקחת,ביתובבעלתורוקחהיהאבימשכילים,אנשיםהיוהורי

ביתבשלבגרות.לתעודתזכואשרמצריםבכלהראשונותהבנותשבעביןהייתהאמילמעשה

המרקחת, נמנינו במעמד הבינוני - גבוה.

הקראיתלקהילההרבניתהקהילהביןחונכנו.וברוחההקראית,עדתעםנמנתהמשפחתי

יוסףערבים:לשמותדמוושמותינוערביתהיתהבביתנוהדיבורשפתטובים.יחסיםשררוהמצרים

- יוֶּסף, משה - מוסא וכו'.

במצרים,נעצרשאחילפנייום-8.8.1954ביוםבודדכחייללצה"לוהתגייסתילבדי,ארצהעליתי

מנוירכשתיכןועלמספיקהברמההיולאבעבריתידיעותיהמעצר.דברעלאותיעדכןלאאישאך

יהודיםפיהעל-צמרמורתבישהעבירהידיעהקראתיבבסיסהפסקהובעתפוסט,ג'רוזלםלעיתון

נעצרו בקהיר ואחד מהם רופא.

?131ביחידתאחיךשלהשירותעלידעתםומשפחתךאתההאם
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בס"ד

בינעץמולי,משהעמדלאנייהשעליתילפנימכוון:אומתוכנןבלתיבאופןלראשונהכךעללינודע

השחורותבעיניוביהביטהואלישראל'.ההגנהבצבאקציןאני'יוסף,בשקט:ליולחשחודרמבט

רופא.היותובזכותסגןדרגתשקיבלשיערתיבצבא?'.סגן'אתהשאלתיו:ואניוהעמוקות,

אינךכך,'אםהמשכתי,אניאךיוסף.ולאליהשיבמשנה'.סגןאני'לא,בשלילה.נעניתילהפתעתי

קלעתי למטרה. משה שתק.קצין בחיל הרפואה'. קבעתי בנחרצות. לא ידעתי עד כמה

המשפטמהלךעלליספרשבועות,שלושהונמשך1954בדצמבר11ב-החלאחיךשלמשפטו

מנקודת משפחתך?

ולאחראחותה,כשלצידהמפחדקפואההדיוניםבכלישבהרחל,שאימי,ליסופראךשםהייתילא

נשאואביומאמו,כילדהתייתםנאצרעבדולג'מאלחנינה.לקבלדרכיםניסוהןהדיןפסקמתן

כינהוהואאותושגידלההיהודייה,השכנהשללביתהלהימלטנהגהואאותו.שהיכתהאישה

הנשיאשללמעונונסעווהשתייםרחלשלאחותהשלחברההייתהשכנהאותה'אימא'.אותה

בואןסיבתמהמששמעאךובהתרגשות,רבבחוםהחורגתאימואתקיבל"נאצרחנינה.לבקש

להורגהוצאולדצמבר10ב-לכן.לעזוראוכל"לאלחלוטין.השתנהוקולופניוהתכרכמוומבוקשו,

אויביםהתלייהמחבללשחרראוכלכיצדתחתי.שחתרוהמוסלמים'מה'אחיםבוגדיםבהוראתי

יהודים ציונים שחתרו תחת משטרי. לא אוכל להיענות לבקשה".

,[ישראל]לשםכולכם"סעורוחואתלחזקשבאהקראילרבאמרהואלגרדוםמשההעלאתטרם

לגרדוםאין לכם עתיד פה" ספר לי על שהותך בארץ לאחר העלת משה

אחיעלהשבעהאתישבתיאותי.ניחםלאממפקדיאישבארץ.ובדידותניכורשלתחושהחשתי

בבדידות.

היחידהיה-אותיוניחםלמעונואותיהזמיןתנחומים,מכתבליששלחצבי,בןיצחקהנשיא

סוףוסוףממצריםלצאתאמיהצליחההדיןגזרלאחרחודשיםכמההבודד.החיילבי,ענייןשגילה

שהסבירההנפגעיםקצינתהייתהכשהגיעהשפגשההיחידהרשמיהגורםבשני.אחדלתמוךיכלנו
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בס"ד

שכולים,הוריםהםאףינאית,רחלורעייתויצחקהנשיאורשמית.יבשהבצורהזכויותיהאתלה

הקרמהיחסושונהמרגשכהשהיההחםיחסםאתשוכחאינילביתם.אימיואתאותיהזמינו

והמנוכר אותו חווינו  מהסביבה.

הגרדוםעוליבחלקתצבאיתבקבורהונקברולארץמרזוקמשהעצמותהובאו1977באפריל19ב-

בהר הרצל. מה היה תהליך הבאת עצמותיו?

הגופותהעלאתנושאאך,1968וב-1956ב-הניצחונותלאחרהמצריםעםלהידברהזדמנויותהיו

לא הועלה וההזדמנויות הוחמצו.

בסיני.גופותחיפושעלמצריםעםהמתנהלומתןמשאאודותעלידיעותהתפרסמו1974בשנת

עזר,שמואלושלאחישלגופותיהםלהחזרתהדרישהאתלהעלותוביקשתיהבכיריםלכלפניתי

אנוארדאז,מצריםלנשיאהמופנהבערביתמכתבהכנתיבייאושמתחמקות.לתשובותזכיתיאך

לארץ.עצמותיהםאתלהעלותציפיות,כלללאביקשתי,שבורגילבדואראותוושלחתיסאדאת,

לביקורוסאדאתהגיעמכןלאחרשנהכחצינענתה.בקשתיכיטלפוןקיבלתי1977באפריל

לקראת מהלך זה.ההיסטורי בארץ, ויתכן כי במחווה זו ביקש להכשיר את הלבבות

לסיכום באיזה אופן אתה רואה את הפרשה?

משה ובצילו"מרזוק ציטט מתוך סיפרו "את אחי אנוכי מבקש - לאורו של

מטרתמהחקרואילוהדעת,עלכמתקבלמיד,הביש''העסקאתחקרושאילוספקלי"אין

אתנתן'מי–השוליתבשאלהלהתמקדבמקוםנפלה,ומדועהופעלהכיצדהרשת,הפעלת

קורלאשורו.המצבאתלהביןמשההצליחהישרבשכלוכילמסקנהמגיעיםהיוההוראה',

אתחקרואילו[...]והתלהבות.חפוזיםמעשיםנוכחבלטומשהשלהעצמיתושליטתורוחו

ובוודאיהרשת,אתוהסגירבחבריובגדאלעדשאברימגליםשהיובטוחאנימיד,הביש''העסק

).219עמ'(מרזוקלפעול".להמשיךלומאפשריםהיולא

- עסק ביש".לבסוף, בדמעות, השיב מרזוק: "הכל היה מיותר. פשוט חבל
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