
האירגוןמפקד הכוח הצבאי של , סיפורו של נחום סלונים

בעשור האחרון של המנדט הבריטי, המחתרתי בעיר

שוטרים וחיילים בריטים  : בתצלום
המונע את  , ליד מחסום תיל דוקרני

בעיקבות, אביב-התנועה בלב תל
:. 1945-בל "של האצתקיפה 



נחום סלונים נולד בחברון  

כנצר למייסד  , 1924-ב

רבי שניאור  , ד"חסידות חב

אלא  . מלאדיזלמן 

שמלכתחילה לא היו חייו על  

כי חמש  שנים , מי מנוחות

בלבד לאחר מכן אירע  

יהודיהוכל , הטבח בחברון

.עזבו למקומות אחרים

תצלום מתחילת  : משמאל
של הגברים  , 20-המאה ה

.  במשפחת סלונים בחברון
אביו של  , מנחם מנדל

הוא הצעיר העומד  , נחום
. במרכז התמונה



ילדים שנפצעו 
בעת הטבח  
בחברון ואושפזו 

.בירושלים

הטבחבעתהחמשבןנחוםשראההקשיםהמראות

:סיפרשניםלאחר.ביותרקשהטראומהלוגרמו

וכאשרמחושךפחדתי.אותירדפוהטבחמראות"

הביתהרץהייתיבערבברחובללכתצריךהייתי

עברו...ומבוהלמפוחדילדהייתי:בקיצור.בבהלה

המשתקמהפחדשהשתחררתיעדשניםהרבה

"...הזה

פחדיוכלהיוכבר,התיכוןללימודינחוםכשהגיע

מחבורהחלקהיההואימיםבאותם.העברנחלת

,רחובחבורתמעיןהיינו",ולדבריונעריםשלתוססת

ממהבאנוכולנו.פרחחיםשלשליליתקבוצהלאאבל

למועדוןתחליףרקלנוהיהוהרחוב'טובבית'שנקרא

".בשכונתנוהיהשלא

ויכולתוהתגוששותהיההנעריםשלהעיקריהבילוי

החזקיםהנעריםעםבהצלחהלהתמודדנחוםשל

העצמיהביטחון,והחסוןהגבוהגופומיבנה,ביותר

מהרהעדאותוהפכו,החבריתוהתנהגותושהקרין

.החבורהשלמעורערהבלתילמנהיג



מספר.ר"ביתבמסגרתכדורגללשחקהחבורההחלהמסוייםבשלב

לקבוצהונעשינוכדורגללשחקהתחלנומעטכשהתבגרנו":נחום

,צומברגמשהאותנוהכניס15-16בניכשהיינו,1940בסוף.מגובשת

".כדורגלכקבוצת,אביב-תלר"לבית,יעקבאחישלחבר

,ר"ביתתנועתהיתהכבר,1939-40בשנים–תקופהבאותה

,וכךל"האצעםמאוחדת,הרוויזיוניסטיתלמפלגהפוליטיתשהשתייכה

אוטומטיתכמעטהפכוהם,ר"לביתהקבוצהחברי11נכנסוכאשר

.הספורטיביתהאגודהמאחורישהסתתרהמחתרתיבאירגוןלחברים

–אקדחיםשלוהרכבהפירוקבלימודהחלההמחתרתיתהפעילות
.יותררצינייםלדבריםאותנולהוציאצומברגבמשהדחקנואנחנואבל"

".לואמרנו',אקדחיםלפרקלא,לפעולותבאנו'

,נחוםלדברי.אביב-תלברחובותל"האצכרוזיהדבקתהיההבאהשלב

אתולעצורההדבקהאתלמנועניסוהבריטיםכי,פשוטהיהלאזה"

מורחתהיתההאחת.לחוליותהתחלקנו,זאתלמנועכדי.המדביקים

,לדבקהכרוזאתמצמידהפשוטאחריהשבאהוזוהקירותעלדבק

היינו–הבריטיםהופיעואם.לאבטחהמאיתנוכמההולכיםכשמאחור

במכותאותם'משכיבים',הדבקאתעליהםשופכים,מאחורמסתערים

"...כאלההיתקלויותלנוהיולילהכל...ונמלטים

בטיילת שפת הים של תל אביב בתחילת  , עם חברים( במרכז)נחום : מימין
השלושה לבושים במיטב האופנה של צעירי תל אביב באותם  . 40-שנות ה

גרבי חאקי עד , מכנסי חאקי קצרים: שהושפעה ממדי הצבא הבריטי, ימים
שהיו אז , כובעי שעם–רחבה מעור והעיקר " חגורת קצינים", הברכיים

…לכל בריטי המכבד את עצמו בעת ששהה במזרח התיכון" ציוד חובה"



. 20-של המאה ה40-מצודת שוני בתצלום משנות ה
(פיקיוויקיאתר , בוטינסקי'מכון ז: המקור)

שנערך,כיתותמפקדילקורסהקבוצהחבריכלנשלחומסוייםבשלב

אתשלימד,המדריךצומברגהיהכאןגם.בנימינהליד,שוניבמצודת

ובהכירולעוזרנזקקהואהפעם.שימושיוספורטסדרתרגיליהצעירים

.כסגנולשמשהיסוסללאבובחר,נחוםשלהמנהיגותכישוריאתהיטב

:הקבוצהאתמאודשהכעיסהתקריתאירעה,מכןלאחרמהזמן

מהצעיריםוכמהדבוריםנחילדרךחניכיואתלהריץהתעקשצומברג

נראה".נחוםסיפר,"שביתהעלשהכרזנו,כעסנוכךכל".נעקצו

הביתהנשלחהוא.המותרגבולאתעברצומברגכי,הבינושהמפקדים

שימושאותנוללמדצורךכשהיהרק.במקומובאתי,כסגנו,ואני

כדיבעצמוהמחוזמפקדהגיע,הכרתילאעודשאזתורה,ברובים

".זאתלעשות

של"האדומים"ליחידתנחוםצורף,בשוניהקורסשהסתייםלאחר

צבא"במסגרתארצהשהגיעפולניגנרלבהמלצתשהוקמה,ל"האצ

מסגרתזאתהיתה.ל"האצראשיעםהדוקיםקשריםלווהיו"אנדרס

שנבחרו,ואמיציםצעיריםלוחמים200-כשל,יחסיתקטנהסודית

.בלבדלוחמיםשבעהעדשלבקבוצותהארץברחביופוזרובקפדנות

כלוחםאזנודעשכבר,ונחום"האדומים"הכינויאתקיבלואלהלוחמים

.ביניהםהיה,רבהאירגוניתיכולתוכבעלחתללא

שאנחנו,לנוברורהיהכברתקופהבאותה"כי,נחוםסיפרלימים

לקרבששיםהיינו.הבריטיםנגדהתקפיתפעילותשלעידןלקראת

לימים)ציפורימרדכי."האפשריבהקדםקרביותמשימותלקבלולחצנו

,שניםלאחרסיפר,הללוהלוחמיםעםשנמנה,(ישראלבממשלתשר

היתהלאוכמעטונועזאמיץכלוחםכולנועלמקובלהיהנחום"כי

."בההשתתףלאשהוא,אביבתלבמרחבל"האצשלפעילות



.  בתצלום עדכני, בניין מס ההכנסה המנדטורי בתל אביב
.כיום הוא משמש כמרכז המבקרים של בנק ישראל

תיקיהםנמצאואלהבמשרדים:כןעליתר.מהנאציםהצלתםאתמנעהובכך

ראשםמעלריחףהעתוכלעלייהרשיונותללאארצהשעלויהודיםאלפישל

.מהגירושאותםלהצילנועדההללוהתיקיםהשמדת.מהארץבגירושאיום

בפברואר12-ה,שבתבמוצאילפעולהיצאהאביבבתל"האדומים"חוליית

חברי.בקהלאובפקידיםפגיעהלמנועכדי,ריקיםהיוכשהמשרדים,1944

,במשרדיםנפץמטעניהניחו,השכןהבנייןשלמהגגלבנייןחדרוהחוליה

–כמתוכנןפעלהכל.המקוםאתלעזובומיהרו–ההשהיהנפציאתהפעילו
.נפגעיםללא,הושמדההמשרדיםותכולת

,המנדטורייםההכנסהמסבמשרדידומהפעולהבוצעהמכןלאחרשבועיים

נחוםהיהאביבבתלהפעולהמפקד.וירושליםחיפה,אביב-בתלזמנית-בושוב

ברחובנמצאואביבבתלההכנסהמסמשרדי"כי,סיפרשניםלאחר.עצמו

כדיברחובששוטטאחדוזוגלוחמיםשלושהשלחוליההיינו...69בנימיןנחלת

ביקשנושבהםהמשרדים.בריטייםכוחותלמקוםשיגיעובמקרהאותנולהזהיר

צריכיםשהיינוכל.בסורגיםמוגניםהיווחלונותיהםהקרקעבקומתהיולפגוע

טבוליםסמרטוטיםלהדליק,הסורגיםשמאחוריהשמשותאתלנפץהיהלעשות

,בגיןמנחםבראשות,ל"שהאצלאחראחדיםימים:רבזמןלהמתיןצריכיםהיולאוחבריונחום

הפעולהעלהוראה"האדומים"קיבלו,הבריטיםנגדמרדעל1944בפברואר1-בהכריז

בחיפה,אביב-בתלהמנדטורייםהעלייהמשרדישלזמני-בופיצוץ:השלטונותנגדהראשונה

המחסומיםאתהארץיהודיבעיניסימלוהן:במקרהסומנולאהללוהמטרות.ובירושלים

באירופההשואהשלבעיצומהיהודייםפליטיםלפניהמנדטממשלתשהציבה

כלבעשןעלומכןלאחרקלהשעה,ואכן.מהמקוםולהתנדףפנימהאותםלהשליךבספירט

".הללובמשרדיםשנמצאוהמיסמכים

ל"האצלוחמיכל:מיבנישינויעליהםעבר,"האדומים"שלהראשונותלפעולותיהםבמקביל

קצרזמן.ק"ח:בקיצוראו,"הקרבחיל"נקראהאירגוןשלהחדשהמיבצעיוהכוחיחדיושולבו

.אביב-בתלק"החלמפקדנחוםמונה,מכןלאחר



פיצוץ:מקודמותיהרציניתיותרהרבההייתההבריטיםנגדהבאההפעולה

.(19אילתרחוב–כיום)ביפו(CID)הבריטיתהמשטרתיתהבולשתבניין

המעצרוחדריהחקירותחדריבגלל,לשמצהידועהמקוםהיהימיםבאותם

שלפעמים,ולחקירהלכליאהאליוהובאוהמחתרותמחברירבים.בושהיו

היההפעםאולם.רבסמליערבלהריסתוהיהכךמשום.בעינוייםלוותה

ושמורמבוצרהיההבולשתבנייןכי,ביותרמסוכנתפעולהזושתהיהברור

.היטב

אתשביצעהבחוליההיהנחוםאך,פאגליןעמיחיהיההפעולהמפקד

בספרוסיפר,ימיםבאותםל"האצשלהמיבצעיםקצין,לבניאיתן.החבלה

,חבריםארבעהבתיחידהאמורההיתההתוכניתלפיכי,"המעמד"

בקומתהחנויותלאחתהחשיכהבחסותלחדור,סלוניםנחוםבראשות

במשקלנפץחומרתרמילנושאמהאנשיםאחדכשכל,הבנייןשלהקרקע

החדירה...במוניתהחבלהיחידתהגיעההיעודהבשעה.קילוגרם15

נכנסוהאנשים.כלשהילבתשומתלעוררמבלימוחלטבשקטנעשתה

"...מהחנותויצאוההשהיהנפציאתהפעילו,התרמיליםאתהניחו,לחנות

ופתחו–ברחובשהתמקמההאבטחהבחולייתהבריטיםהבחינושאזאלא

להסתלקהלוחמיםכלהצליחוזאתלמרות.נפצעמאנשיהואחדבאשעליה

התפוצצותנשמעה,הריכוזלבסיסכשהגענו":נחוםולדברימהמקום

"...אדירה

שםכשעברנו...כבדהיהלבנייןשנגרםההרס"כי,מספרלבניאיתן

כאילוהיהדומה,הפעולהתוצאותאתבעצמנולראותכדי,היוםלמחרת

."לשנייםהבנייןאתחצתהחדהסכין

.בניין הבולשת הבריטית ביפו



"  קול ירושלים"תחנת השידור ברמאללה של 
.1945-המנדטורי ב

בשטח,ההריםבמעלהקילומטר40-כלעבורצריכותשהיו,"מוחרמות"משאיות

מפקד",נחוםלדברי.וקולהרנתיסהערבייםהכפריםדרך,יהודייםמיישוביםריק

הוא.ציפורימוטקההיהבשטחמפקדהואילוליבניאיתןהיההראשיהפעולה

300-כהמרוחקת,רמאללהמשטרתמשוטרישתמנע,חסימהלהציבעלייהטיל

.עליההשתלטותנואתולמנועשומריהלעזרתלבוא,השידורמתחנתבלבדמטר

שקצהו,פשוטברזלצינורזההיהבעצם.ל"האצשלעצמימייצורבמרגמהצויידנו

ממולאתקופסההיההפגז.היעדאלמופנההשניוקצהובאדמהתקועהיההאחד

והשוטריםפרינשא'פטנט'ה.גדולפיצוץנשמע,והתפוצץנורהוכאשרנפץבחומר

היהנחום"כי,ציפוריאמרמכןלאחרשנים".התערבולא'הפגזה'מההמבוהלים

בארץהיהודיהעםלעצמאותל"האצבמלחמתהראשוןהפגזאתשירהזה

"...ישראל

.נורהולאבתוכהנתקעהפגזיםאחד:תקלהאירעההפרימיטיביתבמרגמה,אגב

כמואזפעלנחום"כי,סיפרציפורי.תעוזתוואתרוחוקוראתאיבדלאנחוםאבל

נחום.החוצהנפלוהפגזהמרגמהאתהפך,מהמקוםאנשיואתסילקהוא.משוגע

."מאומהקרהלאכאילולירותוהמשיךלמקומההמרגמהאתהשיב

נאותיהודהשלבפיקודולוחמיםקבוצתעלהוטלהעצמההתחנהעלההשתלטות

גדראתהלוחמיםפרצוקצרקרבלאחר.תקוהבפתחק"החמפקד,(גלוברמן)

כדי,לרמאללהמהם50-כיצאו1944במאי17-ב.ל"האצלוחמישלתעוזתםגברה,המיבצעיםשהתרבוככל

אתמשםלשדרהיתההמטרה.המנדטוריתהשידורתחנת,"ירושליםקול"שלהמשדרעלשםלהשתלט

.השואהשלבעיצומהשםהיהודיםאתלעודדכדי,אירופהיהדותעלהאירגוןדבר

בשתיליעדםהוסעווהםתקוהבפתחהיההתוקפיםשלהיציאהבסיס.ביותרמורכבתפעולהזאתהיתה

כי בכל התחנה לא נמצא אף , אלא שהשידור המתוכנן לא התקיים. התחנה וכבשו אותה ללא אבדות

מישהו  . ציפורי נתן פקודת נסיגה ויהודה נאות ירה מאקדחו במשדר כדי להוציאו מכלל פעולה... מיקרופון

.הניף דגל כחול לבן על תורן התחנה וכל הלוחמים נסעו בשתי המשאיות בחזרה לפתח תקוה



.חום וציפורה בימי היכרותם הראשוניםנ

בפעילותוגםנחוםהמשיך,המחתרתיתפעילותואףעל

,לעתידאשתושתהיהמיאתלראשונהפגשואז–החברתית

.16-הבתרבינוביץציפורה

,סיפרהשניםלאחר.לחלוטיןמקריתהיתהשלהםההיכרות

אתגםהזמיןאותישהזמיןמי"וריקודיםלמסיבתהוזמנהכי

כבר...לשםאותילקחתכדיהביתהאלייבאוושניהםנחום

"...עודניפרדשלאלנוברורהיההערבבסוף

עלויותריותרהקשתהל"האצשלהמתגברתהפעילות

המתמידהצורךבגלל.אביבבתלהאירגוןמפקדישלחייהם

,חםביתלהםחסר.ורעביםעייפיםתמידהיוהם,להסתתר

מילאזהמחסור.מעטולהירגעביתיאוכללקבליוכלושבו

אביבתלבמחוזל"האצשלהמיפקדהכל".ציפורהשלביתה

ומסכניםרעביםתמידהיוהם.פעםמידיאלינומגיעההיתה

הביתיהבישול.חמותארוחותלהםמגישההיתהשליואמא

היהאסוראבל.להמשיךכוחלהםונתןטובלהםעשהשלה

.ל"אצלוחםהואושנחוםהללוהאנשיםבעצםמילהלגלותלי

,יהלומיםבליטושעובדנחוםשלפיו,סיפור,איפוא,המצאנו

בעלהוא,ל"באצהמחוזמפקדבעצםשהיה,טהורידוד

..."נחוםשללעבודהחבריוהםהאחריםוהאורחיםהמלטשה



.1944-בו בוצע שוד הבדים הגדול ב, (מימין)בית בנין 

ל קשות מחוסר מימון לפעולותיו ואחת הדרכים להשיגו  "באותם ימים סבל האצ

היתהאחת הפעולות הראשונות בתחום זה . הייתה לקחתו בכוח מממשלת המנדט

".  שוד הבדים הגדול"מה שנקרא 

כולל  , מסויימיםהתחיל מכך שממשלת המנדט הטילה קיצוב על מוצרים הכל

"  נקודות"או , שנמכרו לציבור תמורת תלושים, אריגים משובחים מתוצרת בריטניה

הבניין של אגף  -" בית בנין"האריגים הללו אוחסנו במרתף . בלשון אותם ימים

שנמצא בקרן הרחובות נחלת בנימין ושדרות רוטשילד  , התעשייה הקלה המנדטורי

סכום אדיר –שווי האריגים נאמד אז במאה אלף לירות ארצישראליות . בתל אביב

ל הוחלט להשתלט עליהם ולמכור אותם לסוחרים  "האצובמיפקדתבאותם ימים 

. בשוק השחור

יצא לדרך ביום שישי בחול  , כולל נחום כמובן, איש45בו השתתפו , המיבצע

ל ונחום בתוכם "ארבעה אנשי אצ. בצהרים2בשעה , 6.10.44-ה, המועד סוכות

לאחר זמן  . עלו על גג הבית הסמוך ועברו דרכו לגג הבית של אגף התעשייה הקלה

אבל הבאנו איתנו  . נעולההיתההיה לנו כאן עיכוב קטן כי דלת הגג "כי , סיפר נחום

מכאן ירדו הארבעה בחדר המדרגות  ." מסגר והוא פרץ את הדלת עבורנו

ביחד . שבדיוק החלו לעזוב את המקום לקראת שבת, והתערבבו עם קהל הפקידים

כאן  . "עם הפקידים הם ירדו אל קומת הקרקע וממנה הגיעו אל המחסן במרתף

הסברנו לפקידים מה אנחנו עושים ודרשנו מהם ", סיפר נחום, "שלפנו אקדחים

סבלים  . פתחנו את המחסן והתחלנו להוציא את האריגים. להיות רגועים ולא לפחד

."לטובת הפעולה' הוחרמו'שהוזמנו מראש העבירו את הסחורה לעשר משאיות ש

המשאיות הובילו  . העמסת האריגים על המשאיות הסתיימה רק ברדת החשיכה

והפעולה  , גן-רמתבאיזורשגם הוא הוכן מראש בפרדס , את השלל הרב למחבוא

.הושלמה בלא כל נפגעים



אריגחבילתלכלשצורף,ל"האצשלהפתק
.יכולתלמעוטיכשיחולקהאשר,"מוחרמת"

והפתקלערביםגםהוענקמהחבילותחלק
.ובערביתבעבריתכתובהיהאליהןשצורף

נמכרומהמחסןשנלקחוהאריגיםרובכי,בספרומספרלבניאיתן

כמותגםבשללהיתהאולם.בלבנוןערביםלסוחריםדברשלבסופו

כברשנגזרו,מטריםשלושהשלבאורךאריגחתיכותשלמסויימת

מכיוון,למכורהיהאפשראיאלהאריגחתיכות.חליפותלתפירת

."מחרימים"הלחשיפתומביאהבקלותמתגלההיתהבשוקשהופעתן

אלהחתיכותמכירתעלויתרנו",לבנימוסיף,"הזההקושיבגלל"

-פתח,ברקבני,אביב-בתלמצוקהשכונותלתושביחינםאותןוחילקנו

שזהונאמרובופתקצורף,שחולקהבדחבילתלכל".ורחובותתקוה

שבגלל,מעטותלאלמשפחותרבהשמחההביאהשי.ל"האצשלשי

החשובאבל.כזהבדקנייתעללחלוםאפילויכלולאהדליםאמצעיהן

.הכרללאהשתפרהכספימצבנו"ש,לבניאיתןכדברי,היהמכל

ומעברמעלאזהיוזאתמעיסקהלנושנשארוי"הלאאלףארבעים

,לנואיפשרהדבר...לכןקודםספוריםחודשיםעליושחלמנומהלכל

אותםקוניםשהיו,ערבייםמסוחריםנשקכלייותרלרכוש,השארבין

"...בריטייםחייליםאצל



פעםמידינאלץוהאירגוןקופתואתדילדלהל"האצשלהפעילותהרחבת

.נכבדמקוםבהםתופסכשנחום–השודלמעשילחזור

יהלומיםמלאיםשקיקיםשני"החרמת"בנחוםהשתתף1945בתחילת

מספר.אביבבתלשפעלומלטשותידיעל,בדוארל"לחושנשלחו,מלוטשים

פינת,132אלנביברחובהמרכזילדוארמובאיםהיוהיהלומים":לבניאיתן

ומבוטחיםהבריטיהדוארשלהנאמנותבידיוהיוהםואילךומכאן,הלוייהודה

כספינזקכללהיגרםהיהיכוללאכברזהבשלב.בריטיתביטוחחברתידי-על

העסקיםבעלישלרוגזםאתעלינולעוררבדעתנוהיהשלאובוודאיליהלומנים

הותקףהרכבתלתחנתהיהלומיםשקיקיאתשהעביר,הדוארשליח"...האלה

הםדברשלבסופו.ל"האצדתלמפקהגיעוהשקיםושניישראלמקוהברחוב

שלבשפופרותאליהםונשלחוי"לאאלף40תמורתמצרייםלסוחריםנמכרו

...שינייםמשחת

חוליהכאשר,שנהאותהבאוגוסטנעשה,"הפרועהמערב"בנוסח,אחרשוד

אחד.אלנביברחוב"אגרובנק"הבנקלסניףחדרהנחוםשלבפיקודו

התלהב,המזללרוע"כי,מכןלאחרסיפר,מלצקימנחם,השודממשתתפי

הוא.'מהסרטיםשודד'להיותוהחליטעליושהוטלמהתפקידהבחוריםאחד

שודדיםאנחנו!הקשיבו':בקולוקראבאקדחונופף,האולםבמרכזלפתענעמד

."הכסףעםמהבנקלצאתמיהרווהבחורים...הסתבךהמצב...'!הבנקאת

...בלבדאנגליותלירות3,500-כ:יחסיתמועטהשללהיהשהפעםאלא

,  בקומת הקרקע של הבית משמאל" אגרובנק"סניף 
.30-תצלום משנות ה. בתל אביב65ברחוב אלנבי 



קצין,פאגליןלעמיחיאמרהוא.הכספיםמשודלנחום"נשבר"מסוייםבשלב

שודדאנילהשיגווכדי–כסףאין.ככהלהמשיךאפשראי":ל"האצשלהמיבצעים

!"נשקלשדודחייבאני–נשקאיןואם.בנקים

הזמניתלהוצאתושגרמה,"משמעתעבירת"לעשותלנחוםגרםהזההרוחהלך

.ל"האצמשורות

צבאיבמחנהמשרתשהואליוסיפריהודיחיילאלייניגשאחדיום":נחוםמספר

גםלנוישהשארבין'.ליסיפר'וטוביקרנשקהרבהאצלנויש'.ברחובותבריטי

עללחלוםרקיכולנוימיםבאותם.'הנשקאתוקחובלילהאלינובואו,ברןמקלעי

".הרעיוןעלנדלקתיואני–כזהנשק

תשובהמבגיןקיבל,לתדהמתואך,למיבצעלצאתרשותמיידביקשנחום

,לבצעהרשותקיבלשלאולמרותהפעולהעלנעולהיהכברשנחוםאלא.שלילית

קבוצתגייסתי".בהכנותופתח–פאגליןעמיחיאתשוואבטענתאליהצירף

רציתילא,רשותללאפעולהזושהיתהמכיווןאבל.לפעולהאותםוהכנתילוחמים

.סיפר,"שליהאישיהאקדחהיהאזלנושהיההנשקוכלל"מהאצנשקלקחת

נסענו":נחוםסיפרשניםלאחר.11.10.45-בלפועליצאההחרמהמיבצע

סמוכהלחורשההלכנומהתחנה.רגיליםכנוסעים'יהודה-דרום'שלבאוטובוס

שבוהאולםשלבדלתדפקתי,פנימהחדרנובערב.לפעולהנערכנוושםלמחנה

.במקוםחייליםשלקבוצההתאמנהעודבדיוק.ונכנסתיבנשקהאימוניםנערכו

לקחתרקבאנו.בכםנפגעלא.ל"מהאצאנחנו':להםואמרתיהאקדחאתשלפתי

החניהממגרשצבאיותמשאיותשתיהבאנוכןאחרי.התערבולאהם'.הנשקאת

15,רובים218עליהןהעמסנו.הנשקאתעליהןלהטעיןוהתחלנוהמחנהשל

שלנכבדהוכמות('תומפסון'מקלעים-תת)'טומיגאנים'20',ברן'מקלעי

".אוצרממשהיהזהבשבילנו.תחמושת

"ברן"מקלע 

"תומפסון"תת מקלע 



רחבותהשלכותבעלמשהובגללאלא,הפעולהעצםבגללרקכךכלזעםלאבגיןכי,התבררזמןלאחר

ביןשהושגההסכםבזכות,שוביביל"האצשלבמעמדומשמעותיפנהימחלהזאתבתקופה:יותר

.המריתנועתהקמתעל,"הגנה"הלביןי"והלחהאירגון

.נחוםכלפיהקשוחהלעמדתושגרמוהנסיבותאת,"המרד"בסיפרו,בעצמובגיןהסבירשניםלאחר

:דבריוואלו

ידי-עלשאושרותוכניותלפיורקאךהבריטיםאתהתקפנו...1946ספטמברעד1945מנובמבר"

היינואשר',הרכישהפעולות'זולת,המוקדםאישורםללאפעולהשוםביצענוולא'המריתנועת'הנהגת

.עצמנודעתעללבצען,ההסכםלפירשאים

אנובעוד.הלוחמיםהאירגוניםבין'האופרטיביההסכם'יושגבטרםבוצעההרכישהמפעולותאחת"

בריטיתצבאיחידתחנתהשבו,ברחובותהצבאלמחנהשלנויחידהפרצה,ההסכםתנאיעלדנים

מספר,ברןמקלעיכתריסר,רוביםמאותכמההחרימה,בחייליםלפגועומבלי,יהודייםמחייליםמורכבת

גינה('הגנה'השלהשידורתחנת)'ישראלקול'.אחרצבאיוציודתחמושתשלניכרתוכמותמקלעיםתת

השגתעלהדיוניםבעצםשביצענוהעלעלינוהתרעמווגליליסנה.הזאתהפעולהאתבחריפות

....הסדר

יכולנולאהאמתאתגםאולם.נכוניםבלתידבריםלנשקלחברינולספררצינולא.נעיםהיהלאמצבנו"

...להםלגלות

בלילהחובתימילויתוךבאוזניהםהשמעתיאשר,המריםהתוכחהדבריעלהאהוביםאחיילייסלחו"

נחוםאתלהדיחוהחליטבמבצעיהנזףבגין.זעמובראשהובגיןהמיפקדה.ל"האצבכלגדולהלטלטלהגרמהאישורללאהפעולה

אותילהדיחפקודהיצאהלמחרת"כי,סיפרהוא.נעימיםלאבצליליםהסתיימהבגיןעםשלווהפגישההתעקשנחום.מתפקידו

".אזעדחבריםממשהיינוואניבגיןכי,כבדהתחושהליגרםזה.בקשראיתילבואושאסורבאירגוןתפקידיימכל

"...הוראהבלי'אירגון'החייליידי-עלשבוצעה,המרדשנותבכלהיחידההפעולההיתהזאתכי,יודעאני.ההוא

והעביר,דברלטייחאולהסתירמבלי,האמתכלאתהמריתנועתלמיפקדתגילהשהואלאחר:פרינשאבבעיהבגיןשלטיפולו

.האירגוןשל"לגדרמחוץאל"נחוםהוצאשבינתייםאלא.לבתשומתללאכמעטהנושאעבר,שהוחרםמהנשקשלישי"ללח

כרוז של  תנועת המרי



"האליפקס"מפציץ  היתהמשימתם.פאגליןעמיחיהיהומפקדהלוחמים43זובפעולההשתתפוהכלבסך

לסיוריםהשארביןששימשו,מנועיםארבעהבעליבריטיים"האליפקס"מפציצילהשמיד

.לארץבדרכןמעפיליםספינותלחשוףמנתעל,התיכון-ביםטווחארוכי

שתיים.קבוצותלשלושחולקוהם,התעופהשדהשלהגדראלהלוחמיםהגיעוכאשר

.המטוסיםאתלפוצץשעמדוהחבלניםשלהיתהוהשלישיתלאבטחהמבחוץנותרומהן

בשקטחתכומהאנשיםכמה.תקלותללאעברההמטוסיםשלהחניהלמישטחיהחדירה

אלוניגשובפירצההחבלניםעברו,בכךהשגיחושהשומריםומבליהשדהגדראת

והניחומטוסכלשלהכנףאלסולמותעלטיפסוהם.שורותבארבעשחנו,המטוסים

האחת.מטרותלשתינועדוהמטענים.לגוףהכנףשורששלהחיבורנקודתעלנפץמטען

שםידידיוהחלו,ל"באצנודעכשהדבר.ועזבבנוחשםחשלאאך,י"ללחהצטרףאומנםבתחילה.מהיםשנפלטכדגאזחשנחום

.סיפר,"זאתלעשותהאירגוןידי-עלרשמיתאתבקשאםרקאבל–לחזורמוכןשאנילהםאמרתי".האירגוןלשורותלהחזירובגישושים

כברהוא27.2.46-ב.הבריטיםנגדהאירגוןבפעילויותלהשתתףושבל"לאצחזרהואשכן,כרצונורשמיתבקשהקיבלאכןשנחוםנראה

.(בחצורהאווירחילבסיס–כיום)בקסטינההבריטיהתעופהשדהעלל"האצבהתקפתהשתתף

מבסיסיקסטינהשלהמרחקבגללהן,ביותרמורכבתפעולהגםזוהיתה.אזעדל"האצשלביותרהגדולההצבאיתהפעולהזוהיתה

.חנייתםבמקוםגדוליםמטוסיםפיצוץ:שיגרתיתהבלתיהמשימהבגללוהןל"האצ

וחצידקהלפיצוץשגרם,פתילהשתלשלמטעןמכל.הכנףמפיצוץכתוצאהשיישפךהדלקאתלהצית–השנייה.הכנףאתלקטוע–

.הכלבסךמטוסים20–חלילהוחוזרנוסףמטוסאלהחוליהעברה,אחדמטוסעלהמטעןהתקנתשהושלמהלאחר.שהוצתאחרי

עלבאשפתחואומנםהם.מידיימאוחרהיהכבראזאבל,מותקףשהשדההבריטיםהשומריםהבינו,והדליקותהפיצוציםהחלוכאשר

.לירותוהפסיקומחסהלתפוסחשווהםמקלעיםבאשאותםשטפההחיפוייחידתאבל,הלוחמים

המטעניםהחלוכךכדיתוך.חצוצרהבתרועתנסיגהפקודתניתנה,הוצתוהפתיליםוכלהמטעניםהנחתאתהחבלניםכשהשלימו

,האיסוףלנקודתבחזרהלצעודהכוחהחלמשם.מראששנקבעההכינוסנקודתאלהכליצאו,מהמטוסיםשעלוהלהבותולאורלהתפוצץ

.ברחובותמרמורקבשכונתשהיתה

מטוסיוכלאתלשגרהוראההמלכותיהאווירחילקיבלהפשיטהלאחרשמייד,משמעותיכךכלהיהזובפעולהלבריטיםשנגרםהנזק

.במטוסיהםנוספותפגיעותלמנועלבריטיםשאיפשרההיחידההדרךזוהיתה.במצריםתעופהלשדות,לטיסהראוייםשנותרו



.בתלייהלמוותנדונו13.6.46-וב

שריחףהמוותדיןומגזרבנפש-חבריושנישלממעצרםהמוםהיהנחום

אמתידידליהיהאשבל'מייק'ומאחיותראלייקרובהיהשמחון".עליהם

שיעשהפעולהכלעללפקדלעצמיחובהראיתי.ארוכהתקופהבמשך

.נחוםסיפר,"הקטלניהדין-גזראתלסכלכדיל"האצ

ערובהכבניבריטייםקציניםלחטוףל"האצבמיפקדתכשהוחלט,וכך

כמפקדאותושיציבוכדי,"עולמותנחוםהפך",ואשבלשמחוןשללשלומם

.הפיקודאתקיבלונחוםפרינשאהלחץ.הפעולה

במלוןאזשהיההבריטייםהקציניםבמועדוןתבוצעהחטיפהכי,החליטהוא

מדוקדקותבהכנותמיידהחל,כדרכו.אביב-בתלהירקוןברחוב,"ירקון"

הזמיןואפילוומילוטגישהדרכיקבע,המלוןבקירבתסיירהוא:למיבצע

,מתיםארונותדמויי,גדוליםארגזיםכמהסלמהברחובל"האצשלבנגריה

מקומותאל,חטיפתםלאחריוסעוכאשרהקציניםאתלהסתירתיכנןשבהם

.להםשהוכנוהמיסתור

כעשריםהוקצו,18.6.46-השלהיוםבצהרישהתקיימה,עצמהלחטיפה

לאחרשסיפר,נחוםעםלמלוןנכנסווהשארבאבטחההיומהם15-כ.איש .בתל אביב" ירקון"קצינים בריטיים נופשים בכניסה למלון 

כלמאודהשתבשהפעם.בצריפיןהבריטיהצבאימהמחנהנשקלהחריםל"האצניסה,6.3.46-ב,קסטינהעלהפשיטהלאחראחדשבוע

-לביתלהכניסםכדיאביב-לתלהוסעוהשניים.הבריטיםעםאשבחילופינפצעו,אשבלומיכאלשמחוןיוסף,ממשתתפיוושנייםהמיבצע

בריטיצבאידין-ביתבפניהשנייםהועמדוחודשייםכעבור.נעצרוהפצועיםושניהבריטיהצבאשלבמחסוםנתקלההמכוניתאך,חולים

רושםשעשה,ישןרוסי'נאגאן'באקדחנופפתיואניאקדחיםשלפנו.צהריםארוחתואכלובריטייםקצינים150-כשםישבו"כי,זמן

ופרצה,קורהמההבינולאהםבתחילה.'להוראותינוהישמעו.ל"מהאצאנחנו':הקציניםלעברקראנו.שמישהיהלאאבל–מפחיד

שאנחנולפתעהבינוהבריטייםהקצינים.דממהנפלהבאולם.למעלהאותווהנפתיביותראלייהקרובהקציןאתתפסתי.קצרהמהומה

היתהוזאתשציווינוכפיעשוהם.איתנוולבואלקוםלהםוהורינומהםארבעהאלניגשנו.במקומותיהםתזוזהללאונותרורציניים

.לחמישההחטופיםמספרהגיעוכךנוסףקציןבינתייםחטפההאבטחהחוליית"...נהדרתהרגשה



אותםהכנסנושם,הסמוךטרומפלדורלרחובהקציניםאתהוצאנו"כי,נחוםסיפרעוד

".להסתלקומיהרנולנושהמתינומוניותלשתי

שם,דיזנגוףכיכרשליד,רותלגינתהועברההאחת.קבוצותלשתיחולקוהקצינים

האחרתהקבוצה.ס'ישראללרחובאותםשהעבירה,ארגזעםמשאיתלחטופיםהמתינה

שנועדהארגז":הואמספר.מאירגןשלידתםרבנולסימטתנחוםידי-עלנלקחה

יצאתי.הגיעהלאהחטופיםאתלהעבירשנועדההמשאיתאבל,שםהיהכברלחטופים

פנויהואאםהנהגאתשאלתי.במקרהשעברטנדרועצרתיהסמוך'ורג'גהמלךלרחוב

שאתה,לךדערק.יפהבעיןלךואשלםאיתיתבוא':לואמרתי.שכןענהוהואלהובלה

הביןהנהג.'תעצור–לעצוראגיד.תיסע–לנסועאגיד.לךשאומרמהלעשותחייב

.היעדאלאותנוהביאאכןהוא...לעזורשמחממששהואואמרעסקלוישמיעםכנראה

".מאודשמחוהואנאהסכוםלושילמתי

המנדטממשלתשל(ציבורליחסיהמחלקה:ימינובלשון)"הציבורייםהקשריםמחלקת"

קפטן,רוסל.י.א.פתעופהלויטננט:"ירקון"במלוןשנחטפוהקציניםשמותאתפירסמה

קפטן,והחשמלאיםהמהנדסיםמחיל,רייקפטן,המלכותייםמהמהנדסיםספנסר

חילשל17-המהבטליוןטיילורקפטן,הצנחניםחילשלהרביעימהבטליוןוורבורטון

.הצנחנים

בתולדותשכיחבלתיחיזיוןהיתההחטיפה"כי,ל"האצעלבסיפרוכותבניבדוד

בשידוריפרטיםבפרטיוהובאההעולםברחביגליםהיכתההיא.הבריטיתהאימפריה

.החטיפהנדונהבהמיוחדתלישיבההתכנסהבריטניהממשלת.העיתונותדפיועלרדיו

הממשלהראשמסרוכאשר,הנבחריםביתשלמיוחדתישיבהבעיקבותיהנערכהכן

סערתבההתחוללה,ישראל-בארץהמצבעלמיוחדתהודעהבמהלכהאטליקלמנט

."רוחות

כלשוחררו,בוטלהמוותודיןהאירגוןשהכתיבהתנאיםכלאתקיבלושהשילטונותלאחר

.ושלמיםבריאיםכשהם,החטופיםהקצינים

קצין בריטי מקבל בלחיצת יד את פני הקצינים  
.שיחרורםלאחר , שנחטפו



לבסוףהצליחוהם,הבריטיםמפנילהסתתרנחוםשלנסיונותיוכלאףעל

.ל"האצלשורותלהחדירהצליחהשהבולשתמלשיןבגלל,אותוולעצורלאתרו

הבריטיםכי,אומנםידע,146דיזנגוףברחובמרתףבדירתאזשהסתתר,נחום

ההתחמקות,מבחינתואך,אותוללכודקרוביםהםוכיבעיקבותיונמצאים

עלולפקדלתכנן,ליזוםממנומנעשלא,מיטרדרקהיתהמפניהםהמתמדת

.נגדםנוספותהתקפות

הוא.חיפהבנמלבריטיתמשחתתפיצוץבתיכנוןנחוםעסק1946באוקטובר

התנגדותבגללאך–החבלהאתלבצעשעמדהחולייהעםלחיפהיצאאפילו

לילהבאותו.אביבבתללחדרוחזרונחוםהאחרוןברגעבוטלההיא"ההגנה"

הוא,מעצרולאחרלהוריוששיגרבמכתב.נעצרונחום–הבריטיםאליוהגיעו

:מספר

3בשעהנלקחנו.'דליוםאורהפלשתינאיתהגסטפובידינפלתילכםכידוע"

ראיתי.הקיצותיבחצרוהמולהרעשלקול:כךבערךקרהוהדברבוקרלפנות

עבריתדוברוקולהחדרפניםאל(מהחלון)בפניימאירהשחורהדמותוהנה

רגילחיפוששזהוחשבתי.'משטרה.לקום,האלו':אומראנגליבמיבטא

שוטריםהחדראתמילאומספרשניותוכעבורמהמיטהקמתי.אדישונשארתי

מזרוניםפתחוהם.נמשךבחדרהחיפוש.מודרניבנשקחמושים,לרובוחיילים

חזרתי.נגמרשהמשחקחשבתיהזהותתעודתאתשבדקולאחר.'וכו'וכו

,למחצהעירוםהחוצהוהוציאנינט'הסרגרגזכאן.בשמיכהוהתכסיתילמיטתי

..."מורמותובידייםבלבדותחתוניםבגופייה

ביפובכלאתחילה.פיזיותוהתעללויותחקירותשלארוכהמסכתהחלהבכך

ידיעהוללאמשפטללאנחוםנכלאבו,בלטרוןהבריטיהמעצרבמחנהולבסוף

.שםלשהותייאלץזמןכמה

המתמידוהמאמץהבריטיםנגדהפעילותעומס
נחוםשלפניועלהיטבניכריםמפניהםלהתחמק

,מאודרזההוא.1946בקיץשנעשה,זהבתצלום
.ועורפוראשובמפצעיםוסבלעייףתמידהיה



שגםחששונחוםלאפריקהעצוריםלגרשהחלוכשהבריטיםהשתנההכל

שליהבריחהאתיאשרשבגיןביקשנו"כי,סיפרהוא.לגירושמועמדהוא

לברוחאישורבגיןלינתןמהרהעד.אברחמיעםשיקבעוגם,מהמחנה

שלחיפהמחוזמפקדהיהנעצרשכאשר,פרידמןיצחק:מיעםקבעוגם

".ל"האצ

היהשבועשמידיהעובדהעלהתבססההבריחהתוכנית":נחוםמספר

על,הפרטיתבמכוניתו,מירושליםבריטישינייםרופאהמעצרלמחנהמגיע

שלהמטעןתאבתוךלהסתתרהחלטנו.לכךשנזקקובעצוריםלטפלמנת

."מהרכבלהסתלק,העירהוכשנגיעירושליםעדכךלנסוע,שלוהמכונית

,המכוניתאלניגשוויצחקנחום.הצהריםאחר8.2.47-לנקבעההבריחה

אבל.פנימהונכנסואביבבתללמענםשהוכןבמפתחהמטעןתאאתפתחו

.גדולגוףבעלהואונחום,קטנה"אנגליהפורד"מכוניתזוהיתה

לסגורהפריעהשליהכתףאבל.אחרייפנימהנדחקויצחקבצדהצטופפתי"

,ננעללאהמיכסה,יותרעודונלחצתימאמץשעשיתילמרות.המיכסהאת

הבלתיוהפעילותמהבריטיםלהתחמקהמתמידהמאמץ.מרובההקלהלנחוםבלטרוןהמעצרגרם,אבסורדיבאורח

וזהובעורפוראשועלשצצופצעיםמעשרותתקופהבאותהסבלהואלכךבנוסף.מרובהעייפותלוגרמובשטחפוסקת

ארוחותבומקבלשאני;דאגותבושאיןלמקוםאותיהביאופתאום...חולה,חלש,רעבהייתיהזמןכל".אותוהתיש

"...אמריקהכמובשביליאזהיתהלטרון?מזהטובלהיותיכולמה.נפשיכאוותלנוחויכולסדירות

השארכל.לירושליםשהגענועד,הדרךכלאותווהחזקתי,בידהמיכסהקצהאתתפסתי.לוותרמוכןהייתילאאבל

.עצרושםהרוסיםלמגרשהגיעהוא.לירושליםונסעלמכוניתנכנס,מהמרפאהיצאהרופא:התוכניתלפיממשהיה

מהלבדוקכדילאחורניגש,הרכבאתשהחנהלאחר,מקוםמכל.כשורהאינושמשהו,בדרךעודשהרגישכנראה

אמרתי.להצטלבהיתהשלוהראשונההתגובה.אותנוכשראהונדהם–המיכסהאתפתחהוא.המטעןבתאקורה

This‘:לו is just a joke’(בדיחהסתםזוהי)–ללאניצבאותווראיתי,אחורההצצתיפעםמידי.מהמקוםוהסתלקנו

..."הפתוחהמיכסהבידיתמחזיקהעודנהכשידו,תדהמהמלא,ארוכותדקותנוע

1946" פורד אנגליה"מכונית 



כפי שמעיד  –לא הבינו הבריטים אף פעם את מי בעצם לכדו , למרבה הפלא

.מארכיון משטרה הבולשת הבריטית, משמאלהמיסמך

:המיסמךוזה תרגום 

PS/41084תיק  99' מס

נחמיה, פישביין

.  אביב-תל, 146נעצר ברחוב דיזנגוף 

פולין, בפראגה1923יליד 

פולנית: אזרחות

. שיער חום כהה. שיניים טובות. פה רגיל. מיבנה חסון. מ"ס180גובה : תיאור

.צבע עור שחרחר

אירופי: מראה

.  צבאי לאומיאירגוןחבר בקבוצת הטרור 

.  1947בפברואר 8-נמלט ממחנה המעצר בלטרון ב

נחמיהכאללנחוםהבריטיםמתייחסיםשבהם,נוספיםרישומיםכוללהתיק

עצורהיהעדייןנחוםכאשר,6.12.46-בנכתבאלהמרישומיםאחד.פישביין

:תרגומווזה.בלטרון

ידי-עלשתוארבמה,אביב-בתל146דיזנגוףברחובנעצר,פישבייןנחמיה

מאמינים.מיסמכיםשלכמותהמשטרהבידינתפסהשם,ל"אצכמיפקדתמלשין

D(E)Rתקנהלפיעצורכעת.ל"באצחשובחברהואכי (PS/41084תיק).111

במשךשדבקבכך,באמתהואמיהבולשתשלידיעתה-לאי,כמובן,תרםנחום

באחד."פישבייןנחמיה"כבזהותו,מעצרותקופתאורךלכלוגםהחקירהכל

שם..."ביין'פיצביל"לכינוישםזכהכי,מספראףהואהמעצרממחנהממכתביו

המדינהקוםלאחרורקשניםבמשךבנחוםמאזדבק"פישבייןנחמיה"הכיסוי

.האמיתיבשמולהשתמשחזר



להציבתיכננתי".נחוםסיפר,"רחוק-בשלטלהתבצענועדההזאתהפעולה"

אותןולהפעילבפגזיםאותןלטעון,מאולתרותמרגמותהבריטיהמחנהבקירבת

בהתקפהמסתכןאיננומלוחמינואחדכשאף,כימייםהשהיהמנגנוניבאמצעות

והן,מטר50אולי,קטןהיההללוהמרגמותשלהטווחאומנם.הבסיסעלישירה

אושאחדדיהיהולנומבהילברעשהתפוצצוהפגזיםאבל,מדוייקותהיולאגם

.מטרהבאיזוזאתבכליפגעומהםשניים

,לידייהגיעוהמאולתרותוהמרגמותהפעולהתיכנוןאתשהשלמתיאחרי"

.נתניהבפאתיבפרדסשחפרנובורבתוךאותןהסתרנו

אליצאנושנקבעבמועדואומנם.12.5.47,שבתלמוצאינקבעההפעולה"

והנהקיץלילזההיה:רגילובלתימוזרדברלנוקרהשאזאלא.הבריטיהמחנה

עלינוירדהאיומהחשיכה.מבולממש,שוטףגשםניתךהדרךבאמצעבהיותנו

יפההתאמנולמזלנו.קצרממרחקאףרעהואתאישלראותיכולנוובקושי

ידהמשכנוהדרךאתשהכרנוומתוך,הפעולהלפניבשטחשעשינובתצפיות

קדימההמשיכווהאבטחההסיוראנשי.התפרסנוכאן.ליעדשהגענועד,ביד
החברים

אחרימחיפושיהחדלהשלא,מהמשטרהלהתחמקכדי,לנתניהלעבורנחוםנאלץ,מלטרוןהבריחהלאחרכשבועיים

המשטרהמחנהתקיפת:חדשהמשימהקיבלמהרהועדבנתניהק"החלמפקדמונההוא."מלטרוןהנמלט"

קרביניסיוןבעליהיושאנשיה,הבריטיםשלעילית-יחידתהוצבהזהבמחנה.ויתקיןכפרבקירבתהניידתהבריטית

.הארץברחביהמחתרותעםשאירעהרציניתתקריתבכללהתערבוהוזנקובשיריוניותצויידוהם.העולםבמלחמת

אתוכיוונוהמנגנוניםאתהרכיבו,המרגמותבהפעלתלכןקודםשהתאמנוהחבריםואילועמדותיהםאתותפסו

אותןטענו.מירביתלפגיעהסיכויהיהמהםשליריבמקומות,באדמההמרגמותאתטמנו.הצבאיהמחנהאלהקנים

".העקבותאתטישטשנוולבסוףבחולאותןכיסינו,ההשהיהמנגנוניאתהפעלנו,בפגזים

כעבור,מקוםמכל.פעלולאפשוטוהמרגמותהמרעומיםאתהרטיבהגשםכי,הפעולהכלנכשלהדברשלבסופו

.אביבבתלק"החעללפקדנחוםהוחזר,רבלאזמן

(ארכיון העיריה. )חיילים בריטים אוכפים עוצר בנתניה



בתלק"החכמפקדלתפקידושהוחזרלפניבלבדקצרהתקופהבנתניהשההנחום

מבריכתבריטייםחייליםחטיפתכגון,שונותפעולותולבצעלתכנןשובהחלהוא.אביב

שלשונותבפעולותשנלכדול"אצאנשישללהורגהוצאהלמנועכדי,גןברמת"גילגלי"

.האירגון

לכךהראשוניםהסימניםאחד.הצידהאותושדוחקיםלהרגישהחלהואלאטלאטאולם

והואבלודהמרכזיתהרכבתתחנתעלההתקפהאתלתכנןנחוםעלהוטלכאשרהיה

והודיעלבניאיתןבא,ההתקפהמועדלפנייומייםאבל",הפעולהמפקדלהיותנועדאף

עםמתואמתהיתההזאתשההתקפהשמכיוון,ליהתברר.המפקדיהיהעצמושהוא,לי

',ילד'עליהלהפקידלאהחליטו,י"לחאנשיגםבהלהשתתףועמדו,העבריהמריתנועת

.זהנגדמאומהלעשותיכולתילאאבל,נעלבתי.אותיכלומר

בסיסאליצאתיבוקרלפנות.דאגהמרובהלילהכלישנתילא,לפעולהה'החברכשיצאו"

מאחר.מוצדקותהיודאגותייכי,גיליתיושםתקוה-בפתחהלוחמיםשלהנסיגה

מרגעכמעטתקלותבהאירעו,לקראתהההכנותשלהסופיבשלבמהפעולהשהועזבתי

.במיוחדלנחוםהכאיבוהדברנהרגהלוחמיםאחד:כןעליתר".לדרךהיציאה

.ממנונלקחזהתפקידוגםעכולכלאהפריצהעללפקדנחוםנועד,בכךדילאואם

בריטישלחזותלושישבטענה,לעצמוהתפקידאתדרשכהןדב"כי,סיפרזמןלאחר

עד.שלימהמראהחוששלאאני':לואמרתי.ממניקלותביתרלכלאלחדוריוכלולכן

שזהוכשראיתיהתעקשדבאבל.'עליהכשפיקדתישנכשלהפעולההיתהלאעודהיום

:אותושאלובגיןלבגיןהלךהוא.'מוותראני–יסכיםבגיןאם':אמרתי,לוחשובכךכל

".ממנינלקחוהתפקיד–בחיובהשיבדב?'מסכיםנחוםהאם'

בעת שירותו "( שמשון)"דב כהן 
נהרג בפריצה לכלא  . בצבא הבריטי

.כשחיפה על אנשיו הנסוגים, עכו



הושבנו',זבולון'הימיתהאגודהשלסירותשלושלקחנו29.12.47-ב

הערבבשעותאותןושיגרנוורימונים'ברן'מקלעיעםמאנשינוכמהבהן

.יפוחוףאל

הסתער,אביב-תלעםהתפרקומאחוריהחוףאלהגיעהתוקףהכוח"

עליהםפתח,ערבייםכנופיותחברילהתרכזנהגושבוקפהביתעל

במהירותהתאוששוהערביםאולם.רימוניםשניוהשליךבאש

הכוחאך,מאנשינואחדנפצעמכךכתוצאה.אשוהשיבומההפתעה

".וניצלהחוליםלביתהוחשהוא.איתוביחדלסירותלחזורהצליח

שלהראשוןבעמודלמחרתניתןהאירועשליותרמעטמפורטתיאור

:"פוסטפלסטיין"ה

מהיםהותקפהיפו"

אחריונסוגההיםמחוףליפואמשחדרהיהודיםכעשרהשלחבורה"

בשלושהגיעוהאנשיםכינראה.דקותכעשריםשנמשכואשחילופי

החוףאלקפצווהאחריםבסירותנותרואנשיםחמישה.קטנותסירות
בהתקרבותשהבחינוערביםשומרים....ארשידשכונתלעברוהתקדמו ".זבולון"סירה של אגודת 

ביןהתפרבקופרצו,הארץחלוקתעלם"באוההחלטהלאחרמיידכמעטכאשר,הצידהנדחקונחוםשלנעימותהבלתיהתחושותכל

.קשיםקרבותליפואביב-תל

לחשובהפסקתיכבראז.ישן-חדשאוייבעומדשבפנינוליברורהיהכבר,ם"האוהחלטתבגלל,באשהערביםכשפתחו":נחוםסיפר

אתשאלתיכךכדיתוך.ביפוהערביותבכנופיותלפגיעהמקוריותדרכיםבחיפושהזמןכלעצמיאתוהעסקתיבריטיםתקיפתעל

.לדרךיצאוהמיבצע–אישורקיבלתי,פעולהתוכניתהגשתי.במיוחדקשהלינראהלאהביצוע.מהיםיפואתלתקוףלאמדועעצמי

ידי  -לדברי השומרים לפחות יהודי אחד נפצע פצעי מוות ונלקח לסירה על. ושוטרים הצטרפו אליהם, הסירות פתחו עליהן באש כבדה

, ידי החבורה שנחתה-הושלכו כנראה עלהאיזורשתי פצצות שהרעידו את .החולים-אולם הדבר לא אושר ואיש לא הגיע לבית. חבריו

החבורה  . הם קיבלו חיפוי של אש אוטומטית עזה שנורתה מתוך הסירות, בשעה שחזרו התוקפים אל החוף. לפני שחזרה לסירותיה

".הפליגה בחזרה בחסות החשיכה



מהתנהלותנחת-אישלתחושהנחוםשלבליבוגברה,הכללמרות

וכיכמקודםבמיפקדהמתקבלתאינהדעתוכי,חשויותריותר.ל"האצ

לביצוענמסרות,ידיו-עלשתוכננוכאלואפילו,פעולותויותריותר

,(פאגליןעמיחי)גידיעםדעותחילוקיליהיובעיקר".אחריםלאנשים

המיבצעיםכקציןתפקידואתקיבל1946-בלבניאיתןשלמעצרושעם

אותוהכעיסהמכליותר.זמןלאחרנחוםסיפר"ל"האצשלהראשי

באותםנחוםשנטלהמשמעותימהחלקגידישלהבוטההתעלמותו

אני,יוזםאני".ביפוהערביותהכנופיותמולל"האצבפעולותימים

מיצמוץבליהשבחיםבכלזוכהוהוא–טורחאני,הלבמכלמשקיע

עלהאירגוןבצמרתמעמדואתמשפרשגידיהיתהשליהתחושה?עין

נפש-שווהלהישאריכולתיאיך.עודרוצהואפילומכךנהנה,חשבוני

"?כמקודםלהתנהגולהמשיךאליו

נחוםהיה1948שבאביב,לכךגרמהגידיעםנחוםביחסיההתדרדרות

,25.4.48-ביפואתהאירגוןתקףוכאשרל"מהאצעזיבהבשלבי

...בתמונהכללנחוםהיהלאכבר,גידישלבפיקודו

"(גידי)"פאגליןעמיחי 



בגיןמנחםחילוץהיהל"באצנחוםפעילותשל"האחרוןהאקורד"

,נחוםסיפרזמןלאחר.אביבתלבחוףהבוערת"אלטלנה"המסיפון

לפתעהחלההמאוחרותהצהרייםבשעות"כי,החוףאלאזשחש

קופציםשאנשיםראינו.לבעורהחלהוהיאהאונייהעלהפגזה

אמרתי.לעברםלירותממשיכיםשבחוףהחייליםבעוד,למיםמהאונייה

יודעאינוכילמיםיקפוץלאוהוא–האונייהעלנמצאהריבגין':לעצמי

.'אותולחלץצריך.לשחות

שהיו'חסקות'הכלאתשםלקחנו,המציללסוכתחברייעםרצתי"

.נפשותלהצילכדי,האונייהלעברלחתורוהתחלנובמקום

מחשש,בעמידהלחתוריכולנולא,פסקולאמהחוףשהיריותמאחר"

רקוחתרנוהסירותעלהשתטחנוזאתאפשרותלצמצםכדי.שניפגע

.האונייהלעבר,בידיים

בגללמהומהשםהיתה.לסיפוןעליתי',אלטלנה'שללדופןכשהגענו"

.נפגעהשהאוניהאחריגםחדלושלאמהחוףהיריותובגללהדליקה

,ויחףרטובהיההוא.המהומהבלבניצבבגיןאתמצאתיהכללמרות

זוהיתה.הדליקהבגללהסיפוןעלשהצטברמהפיחשחורותכשרגליו

...שחורותועוד,יחפותברגלייםבגיןאתשראיתיהראשונההפעם

חשב,לאונייהכאחראי.סירבבתחילה.לסירהשיירדלבגיןאמרתי"

,שיכנועמאמציהרבהלאחררק.ממנהשיירדהאחרוןלהיותשעליו

עלנמצאתאחותך(שולה)ניצה':ליאמרהואכךכדיתוך.ויתר

עללשכבלבגיןאמרתי,מזרחיאהרוןשללידיואותוהעברתי.'הסיפון

והוריתיהחייליםמיריהפגיעהסכנתאתלהקטיןכדי',חסקה'המישטח

לחפשהלכתיאני.החוףאלהאפשרככלרבהבמהירותלחתורלאהרון

"...לכןקודםעודמהאונייההורדהשהיאליהתברראך,שולהאת

"  חסקות"בתצלום נראות גם ה. הבוערת בחוף תל אביב" אלטלנה"
. ושעל אחת מהן הועבר בגין אל החוףמהאוניהשחילצו ניצולים 



ביןההסכםפיעל,צבאילשירותנחוםהתייצב,"אלטלנה"פרשתלאחרמהזמן

אחדהייתילא",לדבריו.ל"לצהיגוייסוהאירגוןחברישכל,לממשלהל"האצ

.ל"אצאנשישלמיוחדיםבגדודיםוהוצבול"לצהבמאורגןשהצטרפומאלה

תהליך.(השומרתלכיום)ליטווינסקיתלבמחנהלגמריאישיבאופןהתייצבתי

אבי]מנחם-בןנחוםכטוראינרשמתיבסופואבל,שעותולקחמייגעהיההגיוס

".[מנחםנקראבאמתהרי

.סלונים–האמיתישמואתגיוסובעתמסרלאמדוע,להסבירהתקשהנחום

גםצריך.ל"באצשלוהקונספירציהלהרגליכהמשךכךעשהשהואמאודייתכן

נחמיה–הבריטיםמימישלוהמזוייףבשםמוכרהיהעדייןהואאזשעדלזכור

.סלוניםהשםאתמלהזכירנמנעולכן,הגיוסלקראתרקזנחאותו,פישביין

מהחולהבמישלטיםפוזרושאנשיו,"גולני"שלבגדודנחוםהוצבדברשלבסופו

.הסוריםמול,צפונה

."הגדודמנהל"למעיןהפךהואמהרהועדאותותיהםנתנונחוםשלכישוריו

ואניבציפוריםתצפהאתה:לואמרתי.ציפוריםחובבהיהשלנוד"המג",לדבריו

"...הסכיםוהוא–בגדודאטפל

נחוםביקש,דרכיםבתאונתקשהשנפצעלאחר,לשירותווחצישנהבמלאת

אחדמוכשרמפקדמעודלהיפטרשמח,אזכמנהגו,הצבא.שיחרורואתלהקדים

החייםשלהגדולהעולםאלהצבאיתמהמסגרתנחוםיצאוכךל"האצשל

.הפרנסהודאגותהאזרחיים

לימים.ציפורהעםלהתחתןהיהשיחרורהלאחרשעשההראשוניםהדבריםאחד

שנערכה,לחופהמכרייכלאתהזמנתיובהבעיתוןמודעהפירסמתי"כי,סיפר

כל'וגדולחברתילאירועהפךהטקס.אביב-בתללווינסקיברחוב'שאלתיאלבית'ב

כשמונההצטופפוהאולםבתוך"כי,זהבענייןסיפרהציפורה."שםהיה'ל"האצ
"...המדרגותעלישבומאותשמונהועוד,אישמאות

.נחום וציפורה ביום נישואיהם



זמניתלעבודושבהעירהחזרמסוייםבשלבאךבנגבונפטמיםמקידוחיאזהתפרנסנחום

אתבזמנוששימשטנדררכשכןאחרי.ל"האצבתקופתעבדשאצלומסגרּותקבלןאצל

שלדרכואולם."דרכי"בשםלתובלהקואופרטיבהקיםחבריםכמהעםוביחדל"האצ

.התפרקוהואצלחהלאהקואופרטיב

ראשי)"קתרוס"השםאתלוונתןכרטיסיםמשרדנחוםרכש,חדשהעבודהאחריבחיפושיו

היתה,בעצם,המשרדאתשניהלמיאבל.(וספורטרוויו,תיאטרון,קולנועשלתיבות

מכךנהנההואזאתעם".במשרדלשבתסבלנותהיתהלאלנחום",לדבריהכי,ציפורה

חיילבשניםעשרותבמשךשהיה,"כסית"קפהבקירבת,דיזנגוףבכיכרנמצאשהמשרד

הבוהמהאתשלנוהמשרדבזכותהכרתימהרהעד".אביביים-התלוהאמנותהתרבות

,"ואחריםזוהראורי,אופירשייקה,ישראלישמעוןכמוידועיםשחקניםכולל,אביבית-התל

.נחוםנזכר
–"חולשליוםסתם"–שלוהראשונההיחידהצגתאתימיםבאותםהכיןישראלישמעון

להיותלנחום,איפוא,הציעהוא.הבמהעללהעלותההדרושיםהאמצעיםלוהיולאאבל

.בחיובנענהנחום.לדרךתצאשההצגהכדיהדרושהמימוןאתולהשקיעשלוהאמרגן

,(סלוניםונחוםישראלישמעוןשלהתיבותראשי)"נס-שי"תיאטרוןאתהקימוהשניים
החליט,בתיאטרוןשרכשהנסיוןבעיקבות.וריווחיגדולללהיטוהפכה–הועלתהההצגה

-בןישעיהוהעיתונאיועםישראלישמעוןעםשותפותהקיםהוא.לילהמועדוןלפתוחנחום

רכשוהשלושה.בפאריזשניםכמהשלמשהותחזראךשזה,"אחרונותידיעות"מפורת

נערכובו,"המפתחמועדון"להמרתףאתהפכוהם.77יהודה-בןברחובידייםרחבמרתף

.ישראלישמעוןשלהיחידהופעות,כמובן,כולל,שוניםומופעיםהצגות

.ישראלישלבכיכובו,"המרתף"הסרטבהפקתנכבדסכום1963-בהשקיעגםנחום

הסרט.ישראלבמדינתשהופק,השואהבנושאהנוגעהראשוןהעלילהסרטהוא"המרתף"

...צופיםללאנותרוהסרטמאודכאובעדייןהיההשואהנושאבארץאך,ל"בחובפרסיםזכה



ירדה"המרתף"בסרטנחוםשלהשקעתו

לכסותוכדיהציבוריהענייןחוסרבגלללטמיון

דירתואתלמכורנאלץהגדוליםהפסדיואת

הואהזמןבמשךאולם.שכורהלדירהולעבור

עסקיוהרחבתידיעלהפעראתלסגורהצליח

אתהקיםהואהשארבין.אחריםלתחומים

הטוטובתחוםשפעלה,"השבועניחושי"חברת

ספורטוטו"חברתנעשתההחוקפישעלעד

.בארץהיחידההטוטולמפעילת"ישראל

מסחרהיהנחוםעסקשבונוסףתחום

היישוביםעליהםהוקמוהשארשביןבקרקעות

.ועודמודיעיןבאיזוראורניםוכפרלפיד

.  1984-ב, נחום נושא דברים בטקס הנחת אבן הפינה לכפר אורנים
.יצחק שמיר, במרכז הבמה יושב ראש הממשלה דאז



לביתוציפורהנחוםעברו,כלכליתמבחינהשהתאוששולאחר

הפך,ידידיםלארחשאהבוומכיווןחןרמתבשכונתפרטי

היוהללוהמסיבות.הרביםחבריהםשלמיפגשלמקוםביתם

בלייניכלביןשמעןיצאהזמןשבמשך,כךכדיעדמוצלחות

עשרותכמהשלצנועיםממיפגשים:התוצאה.אביב-תל

גם,אליהןהנוהריםמספרויותריותרגדל,חבריםשלבודדות

בשלב.וציפורהנחוםעםקשרכללהםהיהשלאאנשיםשל

הבינוואזאישממאתייםלמעלהמסיבהלכלהגיעומסויים

.המשתתפיםהרכבעלשליטהמאבדיםהםכי,השניים

שנערכה,אחתכשבמסיבההיההשיא"כי,סיפרהציפורה

שיטחיתהיכרותרקלישישמישהיפתאוםאלייניגשה,בביתנו

אתמה?כאןכןגםאת,מה':בהפתעהאותיושאלה,איתה

שהיהשמההבנתי.האסימוןלינפלרגעבאותו?'פהעושה

רוציםשאיננולמשהוהפך,נהדריםחבריםמיפגשיבהתחלה

כאלהמסיבותעודערכנולא,החגיגהאתהפסקנו.בו
"...אחרבילוימקוםלהםלמצואנאלצואביביים-התלוהבליינים ל  "ותיקי האצלמיפגשציפורה מקבלת את פני מנחם בגין בהגיעו 

.בבית סלונים



לוציפתה,והנחלההמנוחהאלהגיעכי,הימיםברבותנחוםחשבאם

טילינגדשנורה,"פטריוט"טיל:המפרץבמלחמתנעימהלאהפתעה

,השכןהביתעלנפל,הארץבמרכזאזשנחתוהעיראקיים"סקאד"ה

גםקשותנפגע,הפיצוץמעוצמת.נהרגובעליולחלוטיןאותוהרס

ולאבטבריהבנופשאזשהוהם,למזלםאבלוציפורהנחוםשלביתם

.נפגעו

,לנחוםשהודיעהשכניםמאחדבהולטלפוןהגיעבערבשמונהבשעה

רצוי".נפגעוציפורהנחוםשלוביתם,טילנפלגריםהםשבוברחובכי

בטבריההמשפחהכלאתהשאירנחום.השכןהציע,"מיידשתחזור

הרוסביתהיהבבואושמצאמה.הביתהבחזרהבמכוניתולבדווחש

ועפהלשנייםהתקפלהמפלדההעשויההכניסהדלת.לחלוטיןכמעט

והקומהנופצוהחלונותכל.לידהשניצבהזכוכיתארוןעםלחצר

הרעפיםוכלממקומוהרעפיםגגזזהפיצוץמעוצמת.נהרסההשנייה

החוריםדרךירדוהגשםהחורףשלבעיצומוזההיה.ונשברוהועפו

איבדלא,זאתכלעם.הרהיטיםכלאתוהרטיבבגגהפעוריםהגדולים

שחשוהעיתונאיםעםוהתלוצץשלוהמיוחדההומורחושאתנחום

.למקום

שנחוםלפני,ארוכיםחודשיםנמשכההעבודהאך,תוקנוהפיצוץנזקי

.הרגילהחייהםלשיגרתלחזוריכלווציפורה

***

מוגןבדיורלהתגוררעברוהם,מתקדםלגילוציפורהנחוםכשהגיעו

נפטרהוציפורה2012-בנפטרנחום.יצחקתלשבקיבוץפולגבאחוזת

.יצחקתלשלהעלמיןבביתלמנוחותהובאושניהם.מכןלאחרכשנה

.לאחר נפילת הטיל ברמת חן, הבית השכן לזה של נחום



חומריםעליוצריםזכויותבעליבאיתורמאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

זכותכםנפגעהכםתלדעאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש.במצגתהמופיעים

ובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנואנא,זאתבמצגתהמופיעבחומריוצריםזכויותכבעלי

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילוםוצרפוטלפוןומספרמלאשםציינואנא.ביצירההשימושמעשייתלחדול

שורה ארוכה של שיחות  בעיקבותמצגת זאת נכתבה על ידי 

אשר היוו את הבסיס לספר  , פנים אל פנים עם נחום סלונים

.  2009-שיצא לאור ב, (משמאל" )ק"החאיש "

גבירצמןבני 


