
צנחנים גרמנים  : ברקע
.1941כרתים , בפעולה



אמין אל חוסייני  ' המופתי חג

ליישוב  המר ביותר האוייב היה 

היהודי בארץ ישראל בתקופת  

לעג הגורל  . המנדט הבריטי

שזינוקו לצמרת ההנהגה  , הוא

הערבית התאפשר דווקא על ידי  

הנציב העליון הראשון  : יהודי

שטעה להאמין  , הרברט סמואל

אמין למופתי של ' כי מינוי חג

ביחסי  לרגיעה ירושלים יביא 

. היהודים והערבים בעיר

תפקיד המופתי  היה , רשמית

של יועץ בענייני  , בלבדייצוגי 

ר מועצת  "המוסלמית ויוהדת 

חכמי המשפט  -" עולמא"ה

אבל  . הדתי המוסלמי בירושלים

אמין  ' עד מהרה השתמש בו חג

כמנוף שהביא אותו  השאפתן 

לצמרת ההנהגה הערבית בארץ 

ראשות הוועד הערבי  : ישראל

.העליון
המופתי הוא  . 1936-הוועד הערבי העליון ב

. השני משמאל בשורה התחתונה
(המושבה האמריקאית, טסוןמאריק : תצלום)



בתחילה גילה המופתי מתינות  

,  ביחסיו עם שלטונות המנדט

בתקווה להשיג מהם ויתורים  

. והסכמות לטובת הערבים

אולם כלפי היהודים הוא היה  

,  מלכתחילה תוקפן בלתי נלאה

שהטיף ללא הרף לרצח יהודים  

1920-כבר ב. ופגיעה ברכושם

הוא הסית את עולי הרגל 

שחזרו מחגיגות נבי מוסא וגרם  

גם  . ף"למאורעות תר

ט הוא בחש  "במאורעות תרפ

מאחורי הקלעים וכן היה בין  

,  ט"תרצ-ו"יוזמי מאורעות תרצ

המרד הערבי  "המכונים 

קצה נפשם  1937-ב". הגדול

של הבריטים בו והם דנו אותו  

אך כשניסו  , לעשר שנות מאסר

.  הצליח להימלט ללבנון, לעוצרו

בו ביום פרץ גל טרור גדול של 

כנופיות ערביות שפעלו  

אולם לאט לאט  . בהשראתו

הצליחו הבריטים לדכא את  

הוא גווע 1939-המרד וב

.סופית

לאחת  " מיסדר נשק"המופתי עורך 
הכנופיות שנשמעו למרותו עם פרוץ  

.ו"מאורעות תרצ



מצדיעים  ( כיום אלוני אבא)בוולדהיים " הנוער ההיטלראי"חברי הסניף של 
.30-בשנות ה, בטקס הנפת הדגל הנאצי ביום שדה של התנועה, במועל יד

וערבייהמופתיביןהיחסיםשהורעוככל

התחזקה,הבריטיםלביןבכללי"א

העולהלכוחהערביםשלאהדתם

העיקרייםהגורמים.הנאציזם–בגרמניה

גרמניהביןהיריבותהיוזולאהדה

בגללאוייבבהראושהערבים,לבריטניה

היהודיםושנאת,בלפורהצהרת

.הנאציםשלהעמוקה

שישבוהטמפלריםאלגםהגיעהנאציזם

מהםניכרוחלק19-ההמאהמאזבארץ

בעיקבות.הנאציתבמפלגהחבריםנעשו

הערביםביןהדוקיםקשריםנוצרוזאת

השארביןשהתבטאו,לטמפלרים

שהונחתההצנחניםחולייתבהרכב

.(להלן)השנייההעולםבמלחמתביריחו

הגדוליםהאוהדיםאחדהיההמופתי

יתר.הערביבמחנההנאציםשלביותר

קשריםיצרו"תרצמאורעותבימי:כןעל

הצבאיהמודיעיןמפקד,קאנאריסעם

שניםלאחר.מידעלווסיפקהגרמני

נלחמהגרמניה"כי,המופתיהסביר

והריוהציוניםהאימפריאליסטיםבאויבינו

בטוחהייתי.ידידךהואאויבךאויב

אתמוחלטבאופןיצילגרמניהשנצחון

..."מהציונותארצנו



כשנמלט המופתי ללבנון  

ביקשו הבריטים  , 1937-ב

, מהצרפתים ששלטו שם אז

להשגיח על צעדיו של  

,  1939-אולם ב. המופתי

כחודש לאחר פרוץ מלחמת  

הוא נמלט  , העולם השנייה

בה  , לעיראק–הפעם . שוב

הוא  . התקבל בכבוד רב

אומנם התחייב אז שלא  

,  לקיים כל פעילות פוליטית

אך עשה ככל יכולתו להדיח  

את ראש הממשלה נורי  

בריטי ולהחליפו  -סעיד הפרו

,  ברשיד עאלי אל כילאני

שהמופתי שיכנע אותו  

. גרמני-לנקוט בקו פרו

שהיו ערים , הבריטים

,  לפעילותו זאת של המופתי

אחד. לחטוף אותותיכננו 

המון משולהב שוטף את רחובות בגדאד במהלך  : למטה
1-שאירע ב, מסע הרצח והשוד נגד היהודים-" פארהוד"ה
.1941ביוני 2-וב

ושגריר  ( מימין)המופתי , שני הדוחפים לפוגרום: משמאל
ביניהם נראה  (. משמאל)ר פריץ גרובא "ד, גרמניה בבגדאד

.מזכירו האישי של המופתי, כמאל חדאד

נהרגשרזיאלאלא.שםלבריטיםלסייעכדי1941-בלעיראקשיצא,ל"האצמפקד,רזיאלדודהיהזאתלעשותאמוריםשהיומאלה

.לפועליצאהלאוהחטיפה–גרמנימטוסידיעלהותקפהכשמכוניתו

לפנילאאך,לאירןאזנמלטהמופתי.מהשלטוןכילאניאלאתלסלקשהצליחו,צבאכוחותומהודומהארץהבריטיםשיגרודברשלבסופו

.נפצעווכאלפייםיהודים180-כנרצחושבופוגרום–"פארהוד"ללצאתבגדאדתושביאתבעיראקגרמניהשגרירעםביחדלהסיתשהצליח



שוב נאלץ  1941באוגוסט 25-ב

כי , המופתי להימלט על נפשו

הצבא האדום והצבא הבריטי  

השתלטו על אירן והיה ברור 

בתחילה  . שהוא עלול להילכד

הוא הסתתר בשגרירות יפאן  

בטהרן אך לאחר זמן קצר עבר 

כאן הוכן  . לשגרירות האיטלקית

שאיפשר  , למענו דרכון דיפלומטי

לו להתחזות כאיש הסגל של 

הוא גילח . השגרירות האיטלקית

צבע את שער ראשו  , את זקנו

,  וכשהוא לבוש בגדים אירופיים

.  הגיע לטורקיה וממנה לאיטליה

נפגש 1941באוקטובר 23-ב

המופתי עם מוסוליני וניסה לחלץ  

ממנו הצהרת תמיכה בערביי  

אכן , לדברי המופתי. ארץ ישראל

מוסוליני תמיכה בזכותם  הביע 

לעצמאות  של הערבים בארץ 

מלאה והגדרה עצמית ואף  

,  אמר לו מוסוליני כי אין ליהודים שום זכות היסטורית, לדברי המופתי". לאחר שידון בכך עם היטלר"אבל רק , לפרסם הצהרה כזאתהסכים 

אם "ש, הוא הסכים שיש לבטל את הבית הלאומי היהודי בארץ והכריז. לאומית או אחרת בפלשתינה ושכבר זמן רב הוא מתנגד לציונות

".לא יהיה להם שום מקום באירופה. אביב באמריקה-שיבנו את תל, היהודים רוצים

.הפגישה עם מוסוליני נמשכה כחצי שעה ובסיומה יצא המופתי מרוצה מאוד

הצבא הבריטי נכנס  
.1941לאירן באוגוסט 



כמו,הגרמנים.1941בנובמבר6-בהגיעאליה,לברליןהמופתיהמשיךמרומא

,נאהבווילהאותושיכנוהם.פתוחותבזרועותפניואתקיבלו,לפניהםהאיטלקים

שממנומשרדלפתוחלוואיפשרולחודשמארקאלף80שלעתקמשכורתלושילמו

אפריקהצפון,התיכוןלמזרחנאצית-פרוותעמולהריגולשלתמנוןזרועותנשלחו

והשניים,בלשכתו,בעצמוהיטלרעםהמופתינפגשבחודש28-ב:כןעליתר.ועוד

.הפיהררשלהרגילותפגישותיומשארכויותרהרבה–תמימותוחצישעהשוחחו

תצלומים מסרטון חדשות נאצי על פגישת היטלר  
המופתי מצדיע במועל יד עם  : למעלה. והמופתי

.  כניסתו ללשכתו של היטלר
.לחיצת יד, אחרי ההצדעה: משמאל

:נא להקליק על הקישור הבא, לראיית הסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=P2NnB8z62

7M&t=1721s

https://www.youtube.com/watch?v=P2NnB8z627M&t=1721s


היטלר  : הלך הזרזיר אצל העורב
.1941-והמופתי בפגישתם בברלין ב

מי שהיה שגריר  , פריץ גרובא

גרמניה בבגדאד בעת הפיכת  

רשיד כילאני והכיר שם את  

נכח בפגישה ורשם , המופתי

בראשי פרקים את הדברים  

שנאמרו הן על ידי היטלר והן על  

אמר , לפי רשימותיו. ידי המופתי

כי , בין השאר, המופתי להיטלר

הם ידידיה הטבעיים  הערבים "

של גרמניה מכיוון שיש להם  

בפרט  , אויבים משותפים

היהודים  , הבריטים

מסיבה זו הם . והקומוניסטים

לשתף פעולה עם  מוכנים 

לבם ואף מוכנים גרמניה בכל 

."בלחימה לצידהלקחת חלק 

גרמניה  "כי , היטלר השיב

מתעקשת על מלחמה בלתי  

מה  ... היהודיםמתפשרת נגד 

התנגדות  טבעי שכולל באופן 

אקטיבית לבית יהודי לאומי  

אמשיך בלחימה  ... בפלשתינה

להשמדה מוחלטת של  

-היהודיתהאימפריה 

".באירופהקומוניסטית 



עלההחלטהבביטולמצדדתגרמניהלפיה,פומביתהצהרהלפרסםמהיטלרביקשהמופתי

ביקשרקהוא.כזאתבהצהרהלצאתסירבהיטלראך,בפלשתינהליהודיםלאומיבית

אתיפרסםואזהקווקזלדרוםהגרמניהצבאיגיעבקרובכי,"בלבועמוקלשמור"מהמופתי

מהיטלרהמופתיביקשזאתבעיקבות.להמצפהשהמופתיההצהרה

טעןהפיהרראולם,ערבי-גרמניפעולהלשיתוףחשאיחוזהעללחתום

עםכיבהבטיחוהגלולהאתהמתיקזאתעם.פהבעלבהצהרתושדי

.הערביהעולםכמנהיגהמופתיעללהכריזמוכןיהיה,הקווקזכיבוש

בקשותיושהתמלאומבליהיטלרעםמהפגישהיצאשהמופתילמרות

בתחילה.הגרמניהמלחמתילמאמץיכולתוככללסייעהחלהוא,במלואן

ברדיוששודרו,בערביתמתלהמיםתעמולהנאומיידיעלזאתעשההוא

היהודיםאתהירגו!והמוסלמיםהערביםהו"כמומסריםונשאוברלין

חןנושאהדבר.שתמצאומקוםבכלאותםהירגו,אתכםשיהרגולפני

המזרחברחבינקלטואלהשידורים!"והדתההיסטוריה,אלוהיםבעיני

.בנאציםהערביםתמיכתאתוהגבירוהתיכון

במדינותענפהריגולבפעילותלנאציםהמופתינתןיותרמעשיסיוע

תואמהזאתפעילות.אירופהמזרח-ודרוםאפריקהצפון,התיכוןהמזרח

כמעטנמשכהוהיאקאנאריסאדמירלאנשיעם,בברליןמשרדוידיעל

הקמתהיתהלנאציםהמופתישלנוספתתרומה.המלחמהסוףעד

שהוקמה,כזאתיחידה.מוסלמיםממתנדביםהמורכבותצבאיותיחידות

,איש6500-כמנתה,"החופשיתערבלגיון"וכונתהאפריקהבצפון

,סוריה,עיראק,ממצריםאליההגיעוהמופתישידורישבעיקבות

(הגרמניהצבא)לווהרמאכטהשתייךהלגיון.יריה'ואלגטוניסיה,סעודיה
חיילים  "הלגיון באנשי אולם הצבא הגרמני ראה . יוון ויוגוסלביה, קווקז, בטוניסיהוהוא פעל 

.המתאימים רק לתפקידי שמירה עורפיים, "'במסוג 

לגיון  "חייל ב: משמאל
".  ערב החופשית

תג השרוול  : למעלה
שבראשו  , של הלגיון

ארץ  : "כתוב בערבית
"  הערבים החופשית
:  ובתחתיתו בגרמנית

".ערב החופשית"



משמעותית הרבה יותר  

הייתה מעורבותו של  

המופתי בהקמת שלוש  

-ה)דיוויזיות מוסלמיות     

של  ( 23-וה21-ה, 13

." אס.וואפן אס"ה

לדיוויזיות אלה  . ביוגוסלביה

גוייסו בהשראת המופתי  

,  בעיקר מוסלמים מבוסניה

מקרואטיה ומחבל קוסובו  

והן פעלו נגד פרטיזנים  

רדפו אחרי , יוגוסלביים

יהודים והיו מעורבות  

.  במעשי טבח בבוסניה

עם התבוסה הנאצית  

נמלטו רבים מאנשי  

הדיוויזיות המוסלמיות  

הללו למדינות ערב  

ובמלחמת העצמאות  

הצטרפו לצד הערבי בארץ 

.ישראל ונלחמו למענו

וואפן  "המופתי סוקר אחת מיחידות ה
המוסלמיות שהוא פעל  ." אס.אס

.להקמתן בגיוגוסלביה



צמאונו של המופתי לדם יהודים לא נפל מתאוות  

בכל פעם  . הנאצים להשמיד את העם היהודי

אם  , ששמע על איזו שהיא עיסקה להצלת יהודים

על ידי החלפתם באזרחים גרמניים שבידי הבריטים  

הוא פעל בכל יכולתו כדי לטרפד  , ואם תמורת כסף

סיכל המופתי את יציאתם של  , למשל, כך. אותה

את יציאתם  , מיהודי בולגריה לארץ ישראל4000

של אלפי יתומים יהודיים מרומניה ואת העברתם  

ואלה  –ילדים יהודיים מקרואטיה 500ארצה של 

דוגמאות מעטות בלבד לפעילותו הרצחנית בתחום 

,  ברגע שהיה שומע על עיסקה להצלת יהודים. זה

את תחנות  , היה מזעיק את העיתונות הנאצית

השידור הנאציות ואישים כגון שר החוץ הגרמני פון  

או שפנה  , הימלר. אס.ריבנטרופ ומפקד האס

,  ישירות לנציגי מדינות שעמדו לפני עסקות הצלה

לממשלות  . רומניה והונגריה, איטליה, בולגריהכגון 

,  הללו הוא הציע לא לאפשר ליהודים לצאת ארצה

כדי שלא יוסיפו להיות  ", לפוליןאלא לשלוח אותם 

מה צפוי להם  , זאת ביודעו היטב". מקור לסכנה

.  באותה פולין בימי השואה

שבהם התקרב צבא רומל לארץ  בימים : על כןיתר 

הוא תיכנן הקמת מחנה השמדה דוגמת  , ישראל

כדי לחסל בו את כל יהודי  , בעמק דותן, אושוויץ

למרבה המזל גוועה תוכנית זאת עם כשלון  . הארץ

.1942עלמיין בסוף -מיתקפת רומל באל

,  המופתי מבקר במחנה ריכוז בגרמניה
.1942-ב, כנראה בזקסנהאוזן שליד ברלין



שלמשרדושקייםהריגולפעילויות

וצפוןהתיכוןהמזרחברחביהמופתי

הצבאיהמודיעיןלמעןנעשואפריקה

,קאנאריסאדמירלבראשותהגרמני

.המשרדהחזקתאתמימןשאף

קשרהמופתיאנשיקיימובמקביל

שלברנדנבורגדיוויזייתעםהדוק

השארביןשעסקה,".אס.אסוואפן"ה

.אוייבבמדינותסוכניםבהצנחת

יחידה"מהווהזאתלפעילותדוגמה

שללצבאולסייעשנועדה,"288

-באללפרוץשיצליחלאחררומל

.התיכוןולמזרחלמצריםעלמיין

שלממחלקההורכבההיחידה

,ברנדנבורגמדיוויזייתגרמניםחיילים

שהופעל  , אמריקני17-מפציץ בי:בתצלום
".  לופטוואפה"של הKG 200על ידי טייסת 

האפשרככלולגרוםחבלהפעילויותלבצע,מידעלאסוף,הבריטיםקווימאחורילצנוחהייתהמשימתה.ערבייםמתנדביםידיעלשתוגברה

.פוזרוואנשיההיחידהפורקהעלמיין-באלרומלכשלוןשבעקבותאלא.האוייבצעדילשיבוש

KGטייסתידיעלכללבדרךבוצעומודיעיןסוכנישלהחשאיותההצנחות "היינקל"למפציציבנוסףשהפעילה,"לופטוואפה"השל200

בקפידהנאספואלהמטוסים.הנאציםידיעלהכבושהבאירופהאונסנחיתותלבצענאלצואשר,ואמריקנייםבריטייםמפציציםגם,גרמניים

KGטייסתידיעל הצליחוהםזאתלמרותאבל,"לופטוואפה"הבסמלימחדשנצבעואומנםהללוהמטוסים.הצורךלפיוהופעלותוקנו,200

.בסמליהםלהתעמקמבלי,"משלנו"כצלליתםאתזיהואלהכי,הבריתצבאותשלקרבמטוסיעםממיפגשיםלהינצל

קסמה,יהודיותמטרותולתקוףהבריטיתהפעילותאתלשבשכדי,גרמנייםצבאבאנשימלווים,ערביםסוכניםבארץלהנחיתהאפשרות

המנדטנגדהמאבקאתשאתביתרלחדשכדילהםדרוששהיה,גדולותבכמויותנשקבהברחתכרוכההייתהכי,ולאנשיולמופתיכנראה

העמידהוכן...קלונשקמקלעים,רוביםרבבות...לנולספקהסכימהגרמניה"כי,המופתיכתבבזכרונותיו.בארץהיהודיםונגדהבריטי

.בארץנאצייםסוכניםלהצנחת"אטלסמיבצע"רעיוןנולדזהרקעעל."לפלסטינההציודלהעברת(מנועיםארבעה)גדוליםמטוסיםלרשותנו



קיבל  1944יום אחד ביולי 

בן למשפחה  , קורט ווילנד

, טמפלרית בארץ

שלקראת פרוץ המלחמה  

יצא לגרמניה והתגייס  

, למודיעין הצבאי הנאצי

הוראה לבוא למלון  

.  בברלין" אדלון"

הובל  , כשהתייצב במלון

,  מפוארתפרטית לסוויטה 

המתינו לו המופתי  בה 

הקצין  . וקצין נאצי בכיר

הציג את ווילנד לפני  

ווילנד  המופתי והכריז כי 

מיבצע  "יהיה מפקד 

ויתכנן את כל " אטלס

התעניין  המופתי . פרטיו

מאוד בקורותיו של ווילנד

בו  , בברלין" אדלון"מלון הפאר 
"  מיבצע אטלס"הוצג מפקד 

.לראשונה בפני המופתי

בתיכנוןווילנדהחל,זאתפגישהבעיקבות.מעשייםלפסיםכךאחרמיידעברההשיחהשכן,לרוחוהיהששמעמהכיונראהבפלשתינה

,בחיפההטמפלריתמהמושבה,פראנקורנרהיהמהםאחד.ישראלמארץנוספיםטמפלריםשנילמבצעגויסובמקביל.המיבצעשלהמפורט

וולדהייםהטמפלריםמושבתיליד,שאפרדיינגרפרידריךהיההאחר.המלחמהפרוץעםבגרמניהונשאר1936-בהגרמנילצבאשהתגייס

.הגרמניהאווירבחילושירת1936-בהתגייסהואשגם,התחתוןשבגליל

שהיה,ישראלבארץקולההכפריליד,סלאמהחסןהיהמהםאחד.מנאמניואנשיםשניהצניחהלחולייתהמופתיצירףהטמפלריםמלבד

בתקופתהמופתימאנשיהיההואשגם,מירושליםלטיףאלעבדהיההשני."הערביהמרד"בימיהמופתישלהכנופיותבמפקדימהבולטים

.המרד



מפקד משטרת מחוז  
פאיז ביי אל  , ירושלים
שניהל את  , אידריסי

המירדף אחרי הצנחנים  
.  הגרמנים

חביב כנען בעת שירותו  
.במשטרת המנדט

מכל.מהמשימהונוטרלוחבריהםעםקשרליצורהחוליהמאנשישנייםהצליחולא,אלהבכלדילאואם

...הבריטיםידיעלשיילכדולפני,שלושה-יומייםעודרקשנותרו,ידעולאהתאחדושכןהשלושה,מקום

אזכברלהםגילה,1944בפברוארהבריטיםאלשערק,קאנאריסשלהצבאיבמודיעיןקצין,פרמהרןאריך

למידעראשוניתתגובה.ישראלארץכולל,שוניםבמקומותוריגולמודיעיןחוליותלהצניחהנאציםתוכניותאת

גרמניתהצנחהשללאפשרותהבריטיםשלהמודעותאבל.המנדטמשטרתשלהערנותהגברתהייתההזה

כי,סיפר,המלחמהבימיהמנדטבמשטרתששירת,כנעןחביב.לכןקודםהרבההתעוררהישראלבארץ

ביןבהריםשנמצא,ירושליםשלהמטבחייםבביתהמשטרהתחנתעלממונההייתי1941-1942בשנים"

,מסביבהגבעותרכסיאללצפותהיהניתןהבנייןמגג.ההרריתהסביבהכלעלוחלשלרמאללהירושלים

,יוםיום,וכך,צנחניםלירידתהנוחה,זוהרריתסביבהעלעיןלפקוחעלינוהוטל...קילומטריםשללמרחק

".פתעלצניחותיפהזוששעה,הרגשהמתוךהגבעותביןמשוטטיםהיינו,החמהשקיעתלאחרקלהשעה

ה

מלכתחילהאבל.לדרךלצאתמוכן"אטלסמיבצע"היה1944אוגוסטבסוף

לבין,ווילנד,החוליהמפקדביןמריבהפרצה,כלקודם."רעמזל"אותוליווה

שינויים,ידיעתוללאהכניסוואנשיוהמופתיכי,גילהשווילנדלאחר,המופתי

ואקדחיםשיכפולמכונתלמטעןהוסיפוהם,למשל,כך.המוקפדתבתוכניתו

להריגתמיועדיםשהםבכךהוסברההאקדחיםתוספת.קולמשתיקיעם

.צניחתהלאחרהחוליהאחרבעזרתםיתחקוהבריטיםאם,גישושכלבי

:החוליהתלאותתמולא,לווילנדהמופתיביןההדוריםשיושרולאחרגם

אולם.לארץמשםלהמריאכדי,ליווןיצאההיאספטמברשלהראשוןבשבוע

בגללהושבתלהצנחההמיועדהמטוסכילהנאמר,לאתונההגיעהכאשר

החבורהסוףסוףהמריאהבאוקטובר5-ברק.לגרמניהחזרווהםתקלה

אותהלרדוףהמשיכושהתקלותאלא,שםוצנחהיריחולאיזורהגיעה,מיוון

הוצנחובנוסףלכךשנקבעמזהאחרבמקוםהונחתההחוליה:בהתמדה

אנשיאיבדומכךכתוצאה.נרחבשטחעלוהתפזרמידיירבמגובההמטען

.חלקואתרקמצאודברשלובסופואחריובחיפושיםיקרזמןהחוליה



11.10.1944, "דבר"

בו נלכדו שלושה מחמשת  , ואדי קלט
.  הצנחנים שנחתו באיזור יריחו

(ויקיפיקי, אריה טננבאום: תצלום)

צניחת החוליה ליד יריחו נודעה  

האות  . לבריטים כבר למחרת

הראשון לכך היה הופעתן של  

. של יריחומטבעות זהב בשוק 

מקור  המשטרה התחקתה על 

והעלתה כי הם הובאו  המטבעות 

לשוק לאחר שנמצאו על ידי  

הנערים  . חמישה נערים בדואים

אותרו ובחקירתם התברר כי 

המטבעות הללו הוצנחו ממטוס  

. וכי אנשים זרים נראו בשטח

הדבר הדליק את כל נורות  

האזהרה והמשטרה פתחה  

במיבצע חיפושים גדול אחרי 

.האנשים המיסתוריים

פורסמה בעיתונות  , במקביל

הארצישראלית האזהרה הבאה  

:מטעם השלטונות



מחמשתשלושהכי,לפרסםהמשטרהיכלהכברמכןלאחרספוריםימים

.בשטחשהתרחשמהעלרביםפרטיםולגלותנלכדושנחתוהצנחנים

רעושכאשר,בחקירתםסיפרוהבדואיםהנעריםכי,אזנמסרהשארבין

מטוסראו,ליריחומזרחמדרוםקילמטריםכחמישהבמרחקעדריהםאת

העציםצמרותעדוירדהנמיך,מעליהםחגהמטוס.דרוםמצדמתקרב

החבטהנשמעהשממנולמקוםחשוהם.נפילהשלחבטהשמעוואז

הם.אנגליותלירותשלושטרותזהבמטבעותמלאקטןשקשםומצאו

הנעריםנתקלו,כךכדיתוך.המקוםאתועזבובוואדיהשקאתהחביאו

בגדישלבש,מאלהאחד.משהוהמחפשיםאירופייםאנשיםבשלושה

כששבו."צבאיתפעילותמתנהלתבמקום"כי,להסתלקלהםהורה,חאקי

,לשטחאחריםבדואיםיצאו,אירעמהוסיפרושלהםלמאהלהנערים

.ותחמושתאוטומטיאקדחוגילואותוסרקו

,הנעריםשציינולאיזורמשטרהיחידתשוגרההזההמידעבעיקבות

,נפץחומרי,תחמושת,מקלעיםובוארגז,גרמנימצנחומצאהאותוסרקה

.אזרחייםובגדיםערבי-גרמנימילוןשלכרכיםשני,רפואיציוד

בשטחראהכישמסר,נוסףלרועהוהגיעהבחקירתההמשיכההמשטרה

הרועהעםשוטריםקבוצתיצאהבאוקטובר13-ב.שיחיםביןחבוימצנח

נוספיםחיפושים.גרמנימצנחשםמצאהואכןהצביעשעליולמקום

.גרמניתמתוצרתנפץוחומרינשקעודחשפובסביבה

השארביןשהכילו,מטעןמצנחישישההחוליהעםהוצנחוהכלבסך

מיידנשלחוהאבקהשלדוגמיות."לבנהדקהאבקה"שלקופסאות

שניםלאחר.חמצניארסן:מסוכןרעלזהוכישהעלתה,מעבדהלבדיקת

כי,המירדףאתאישיתשניהל,אידריסיבייפאיזהמשטרהקציןסיפר

המספיקרעלמכילהקופסהשכל,המעבדהח"בדולקרואהופתענו"

."כאלהקופסאותעשרהיוולחוליה–אישאלף25שללמותםלגרום

מפקד  , וילנדוקורט 
חוליית הצנחנים  
,  שנחתה ביריחו

בתצלום שנעשה  
.לאחר שנלכד



אנשיםשלושהנראוקלטבוואדיכי,מידעלמשטרההגיעבאוקטובר14-ב

ואחדירדני-העברהספרחילשליחידהנשלחהלמקום.ירושליםלעברפוסעים

בזמנוששימשהמערהבפתחניצב,ערביפלאחבבגדילבושאדםגילהמאנשיה

התקרבוכשהחייליםאבל,באקדחחמושהיההאיש.מתבודדיםלנזיריםמחסה

האקדחאתלהשליךהוראהלוכשניתנה:כןעליתר.עליהםירהלאלעברו

ממושבת  , ורנר פראנק
,  הטמפלרים  וולדהיים

בבגדי פלאח ערבי  
.שלבש בעת שנלכד

כךכדיתוך.מיידציית,ידייםולהרים

לבוש,נוסףאדםבמערהנחשף

מיידהכריזהלה.ערביפלאחבבגדי

.הגרמניבצבא(סגן)לויטננטהואכי

קראהספרבחילבריטיקצין

עדייןשנמצאמילכלבגרמנית

,לקריאתו.החוצהשייצא,במערה

לבוש,נוסףאדםמהמערהיצא

האווירחילסמלעםשכובע,חאקי

שהואהכריזהאיש.לראשוהגרמני

וכיהאווירבחיל(סרן)אוברלויטננט

,אנגליכסף,משדרבהומצאלמערהנכנסהבריטיהקצין.החוליהמפקדהוא

.וציודמזון,ותחמושתנשק

עצמואתשהציגמי.החוליהחבריכלשלזהותםלבריטיםהתבררהמהרהעד

התגוררשחלקהאמידהטמפלריםלמשפחתבן,ווילנדקורטהיהכמפקדם

שם,(ימינושל"התחנהמיתחם)"יפושלהרכבתבתחנתהאחרוחלקהבשרונה

.מלטלמוצרימצליחמפעללמשפחההיה

בןהואגם,פראנקכוורנרזוהה,פלאחבבגדילבוששהיה,הנוסףהגרמני

.(אבאאלוניכיום)התחתוןשבגלילמוולדהיים,טמפלריםלמשפחת

.מירושליםערבי,לטיףאלכעבדזוההשנתפסהשלישיהחוליהאיש

עבד אל לטיף  
מירושלים



.הצניחהלאחרממנהשנותקוהחוליהחברישניאתללכודהבריטיםהצליחולאזאתלעומת

הוא.חבריועםלהתקדםממנונמנעולכןהנחיתהבעתברגלונפצע,סלאמהחסן,מהםאחד

לביןבינוהקשראך–רפואיטיפולקיבלאומנםשם,יריחולידערביבכפרלהסתתרנאלץ

סלאמהחסןשכמו,שפר-ריינינגרפרידריךהטמפלרמהחוליהנותקכן.נותקלחוליהחבריו

.נחשףהמלחמהתוםלאחרורקהבריטיםמפנילהסתתרהצליח

המלךבמלוןבריטייםמודיעיןקציניידיעלמדוקדקתלחקירההועברושנלכדוהחוליהאנשי

.בארץהבריטיהצבאשלהמטהבושכןימיםשבאותם,דוד

לגביהאפשרככלרביםפרטיםולהעליםחוקריהםאתלבלבלהנחקריםניסושבתחילהנראה

המודיעיןקצין,אותושחקרמי.לטיףאלעבדשמסרהמידעהיהבעייתיהכי.משימתם

אתסתרלטיףאלעבדשסיפרמהכלכמעטכי,דיווח,סאוויני.ב(סגן)לפטננטהבריטי

המיבצעיעדילגבישסיפורונראה"כי,הייתההחוקרשלדעתו.ופראנקווילנדשלדבריהם

שהמיבצעכךעלמצביעהעימההחוליהשהביאההנפץחומריכמות.בחסרמאודלוקה

חבלהפעולותתיכננושהםונראה–לתארמנסיםשהםממהבהרבהרציניהיהשלהם

".ביסודיותוהפעם,חוזרתחקירהעלממליץאני.גדולות

בסופה."וקשוחהקשה"כשהוגדרה,חקירתםחודשהושםלמצריםהועברוהשלושה,ואכן

מיבצעשלהצבאיותהמטרות"כיהסבירבו,מלאוידוי,ווילנדקורט,החוליהמפקדכתב

,בריטים,יהודים–(והערביםגרמניהשל)המשותפיםלאוייביםמירבינזקגרימתהיואטלס

השחרורתנועותשלואירגוןהקמההיוהמדיניותהמטרות.הבריתובעלותאמריקנים

."הערביתבאוכלוסייהגרמנית-פרותעמולהוניהול,משותפתערביתהנהגהתחת,הערביות

חסן סלאמה  
בתצלום  

30-משנות ה

כי,בעקשנותטעןוילנדו.החוליהעםשהוצנחו,החמצניהארסןקופסאותעשרנועדומהלשםהייתההחוקריםאתשעניינוהשאלותאחת

הייתהלאשהאבקהלכךכהוכחה.אחריהםשירדפוגישושכלבילבלבלשנועדה,"עיקבותינולטישטושאבקה"הכלבסךהכילוהפחיות

ידיואתלרחוץשטרחמבלי-אכלכךואחרבאצבעותיוהאבקהאתפיזר,שנלכדלפניהכלביםנביחותאתשמעכאשרכי,סיפרהואמסוכנת

כךעלידעלאהואוכיהמופתישלרעיוןבוודאיהיהזהכיטען,מסוכןרעלהייתההזאתשהאבקהלונאמרכאשר.לואירעלאומאומה

.מאומה



מיתחם השאיבה המנדטורי  
,  צלם לא ידוע. )בראש העין כיום

(.מתוך מיזם חינוכי מסלולרי

אתהעלתהרעלעימההביאהשהחוליההעובדה

-תלמתושבירבותרבבותלרצוחתיכננהשהיאהחשש

השאיבהמיתקןלתוךהרעליציקתידיעל,אביב

מופרךהיההזהשהחששאלא.העיןבראשהמנדטורי

כי,התבררהבריטיםידיעלהחוליהבחקירת:מיסודו

רעלגלולות:רעלשלסוגיםשלושהעמהםהביאו

שש,(עשושלאמה)שייתפסובמקרהלעצמם

גישושכלבילבלבלשנועדהאבקהמלאותשפופרות

מידייזעירהכמות-ארסןשהכילהאחתמעטפהורק

כי,בחקירתוהסבירווילנד.גדולהרעלהלמיבצע

כדי,בארסןתצויידשהחוליהכךעלעמדהמופתי

."ערבייםבוגדים"לחסל

-לתלשהוזרמוהעיןראשמיהרעלת"עלהתיאוריה

תלקיבלהלאימיםשבאותםמכיווןגםמופרכת"אביב

שלההמיםומערכתהעיןמראשמיםטיפתאףאביב

מיתקןואילו.העירבתחומימבארותרקהוזנה

בצינורהעיןראשמיאתהוליךהמנדטוריהשאיבה

לאשבוודאי,הערביםתושביהאתגםושירתלירושלים

...יערולאדוביםלא:המסקנה.חיסולמטרתהיו

לא,למשל,כך."אטלסמיבצע"מטרותכלאתלחשוףהצליחולאהם,הבריטיםשלהמדוקדקתהחקירהשלמרות,מהמחשבהלהימלטקשה

הרייןגדותעלניצבוכברהבריתצבאותכאשר,המלחמהשלמאוחרכהבשלבהזהלמיבצעלצאתהנאציםהסכימומדועלהביןהצליחו

יטושהבריטיםלכךולגרוםישראלארץאתלהתסיסהנאציםניסוזהבשלבשגם,טועניםישאומנם.מובסיםשהנאציםברורוהיהבגרמניה

הנשקאתארצהלהעבירהאחרוןברגעממשניסהשהמופתינראה,שכןמה.הסיבהשזאתלהשתכנעקשהאבל,מגרמניהכוחותאליה

נועדו,זאתדעהלפי.תבואכיברורשהיה,ביהודיםכוללתמלחמהלקראת,ארץהערבייביןולהפיצולרשותוהנאציםשהעמידוהרב

.הגרמנייםבמחסניםלערביםשהמתיןהרבהנשקהצנחותלאכוונתאלא,לברליןמידעלהעברתלאביריחושהוצנחוהמשדרים



מפקד.שנלכדוהחוליהאנשיאליתרהבסלחנותהבריטיםהתייחסודברשלבסופו

מלחמהשבוישללמעמדזכה,גרמנייםמדיםלבשנלכדשכאשר,ווילנדקורט,החוליה

והיהלגרמניהחזר,שוחררהואהמלחמהבתום.להורגהוצאהשעונשומרגלשלולא

.ימיוסוףעדבשטוטגרטהטמפלריתבקהילהפעיל

נלכדשכאשרלמרות,שבוישללמעמדהואגםזכה,פראנקורנר,שנלכדהשניהטמפלר

חזרימיוובסוףלאוסטרליהנסע,המלחמהבתוםשוחררהואגם.ערביפלאחבגדילבש

.לגרמניה

,לחוליהכחבריושוחרראך,ממושךלמאסרנדוןאומנםהוא.בזוליצאלטיףאלעבדגם

.המלחמהאחר

סוףעדלהסתתרהצליח,נלכדלאאךשצנחהשלישיהטמפלר,שאפרדיינינגרפרידריך

.כמכונאיעבודהשמצאעדפשוטכפועלמזדמנותמעבודותמתפרנסכשהוא,המלחמה

המקוםתושביאך,(עטרותבניכיום)וילהלמההטמפלריבכפרלהתחבאניסהבתחילה

לאחר.להסתלקממנווביקשוערביולבושפיתותכמהלוסיפקוהם.ממנוהתנערו

לשאראותוצירפוהבריטים.נלכדואז–אביועםקשרליצורניסה,המלחמהשהסתיימה

.לאוסטרליהגורשעמהםוביחדבארץהיושעודהטמפלרים

וגםהמלחמהשנותכללהסתתרהצליח,סלאמהחסן,הצנחניםבחבורתהחמישי

שללמשמעתוהסרותהערביותהכנופיותשלבכירכמפקדמעמדועלשמרהוא.לאחריה

שנהרגעד,הערבייםהכוחותבמפקדימהבולטיםהיההעצמאותבמלחמת.המופתי

.1948ביוני2-ב,העיןבראשל"אצכוחעםבקרב

מפנישובלהימלט,גרמניהתבוסתעםהצליח,"אטלסמיבצע"אתשיזם,המופתי

כאן.למצריםולהגיעמהםלחמוקושובהצרפתיםבזרועותמפלטשובלמצוא,הבריטים

ם"האושלהחלוקההחלטתובעיקבותהערביתהפוליטיתבזירהלבחישותיוהמופתיחזר

אתלמנועהצליחשלאמאחראך.היהודיםנגדלקרבכוחותיוכלאתהוציא,1947-ב

.והלךדעךוכוכבו"נכבה"הבגרימתהאשםאתהערביםרובבוראו,ישראלמדינתהקמת

."הפלשתיניתהמהפיכהחללישלהעלמיןבית"בשםונקבר1974-בבביירותמתהוא

תושבי

טקס ההלוויה של המופתי נערך ברוב עם  
,  קהל המתאבלים: בתצלום. בביירות

ניצב מי שנחשב  , (ראשון מימין)כשבחזיתו 
.יאסר ערפאת, ליורשו



בני גבירצמן: כתב ועיצב, ערך, ליקט
benigv@bezeqint.net

.ערבות יריחו: בתצלום הרקע
"(.מסלולים"אתר ; צלם לא ידוע)


