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לכבוד
שאול רחבי
עמותת מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה
שאול שלום רב,
אני שולח לך את הערותיי על הפרק על גולדה מאיר בתכנית ה"הקברניטים" בערוץ .10
מכיוון שהמלאכה מרובה לא אכנס לכל ההצגה של דברים שהם בגדר רכילות .לא אציג למשל את
השאלה מה הקשר בין מאהביה של גולדה לאופן קבלת ההחלטות על ידה  40-30שנה מאוחר יותר.
גם לא אתמה מדוע הושמטו כל המסמכים שמוכיחים את יושרה וצניעותה המופלגת כמו המכתבים
ששלחה להנהלת המכס ,ובהם דרשה לשלם את המוטל עליה על סיגריות שהביאה לארץ ולא עברו
במכס [נמצאים בבלוג של ארכיון המדינה באינטרנט] .אתרכז בהצבעה על הטעויות והשגיאות
העיקריות ,יתכן שבכוונת מכוון ויתכן שלא ,בענייני חוץ וביטחון שהוצגו בסדרה .אציג גם את המקורות
העיקריים למסקנותיי כדי להראות שכולם גלויים ותחקירני התכנית יכולים היו להגיע אליהם ללא
מאמץ מיוחד.
ראשית כמה דברים כלליים על המחקר ההיסטורי כפי שהתגלה בפרק :אני בהחלט מחייב הצגת
היסטוריה בצורה פופולרית ומכוונת לקהל רחב ,כדרך להביא את הדברים לקהל שאינו נוהג לקרוא
ספרים ומאמרים היסטוריים בפרסומים המסורתיים .אולם כל הצגה של סיפור היסטורי מחויבת,
לדעתי ,בהצגת עובדות היסטוריות בדרך שלמה ,מאוזנת והוגנת ככל האפשר ,על אחת כמה וכמה
כשמדובר בעניינים רגישים ועתירי מחלוקת כמו למשל מלחמת יום הכיפורים .לדעתי את זה לא ניתן
לומר כלל על הפרק על גולדה מאיר בסדרה "הקברניטים" (אולי גם על פרקים אחרים אבל לא בכך
אני מתכוון לעסוק) .כמובן שתכנית טלוויזיה אינה מחייבת מחקר היסטורי כמו עבודת דוקטורט .אולם
באותה נשימה אפשר לומר שמחקר מוגבל כזה אינו יכול להיות מוצג כפסק דין היסטורי חד משמעי
ונחרץ ,כפי שמוצג בתכנית .לכל אורכה כמעט שלא שמעתי בצמוד לקביעות ההיסטוריות מרחיקות
הלכת את המונחים :אולי ,יתכן ,כנראה ,וכמובן שלא מושמע שום אזכור על כך שיש דעות ותובנות
אחרות לגמרי מאלו שהוצגו בתכנית.
וכך בשעה שאנשי אקדמיה וחוקרים אחרים מפשפשים במשך שנים באלפי מסמכים שמלמדים על
עומק עשייתם של מנהיגים בטרם יעזו להוציא את פסק דינם ,וגם זאת בדחילו ורחימו ,לדרוקר
מספיק משוט מוגבל על פני עשרות שנים של עשייה ופעילות ,בסוגיות הסבוכות והמורכבות ביותר
בתולדות ישראל ,כדי להוציא בצורה נחרצת פסקי דין חד משמעיים על מנהיגי ישראל .בדרכם אל קו
המטרה התעלמו ,להבנתי ,עורכי התכנית לחלוטין מכל מחקר וחיבור היסטוריים שאינם תואמים את
האג'נדה שהם כנראה ביקשו להציג .קצת יותר משעה (כולל פרסומות) זה כל מה שצריך עורך
"המקור" כדי לקבוע קביעות הרות גורל על מנהיגי ישראל .וכך אחרי שקיבלנו את לוי אשכול
כ"נעבעך" שנשלט על ידי אשתו ,נגרר אחרי אחרים ולא קיבל כמעט שום החלטה בכוחות עצמו (חוץ

מהחלטות שנגעו למאהבות כמובן) ,הגיע תורה של ראש הממשלה הרביעית גולדה מאיר להרגיש
את נחת זרועם של רביב דרוקר וצוות תחקירניו ,מפיקיו ועורכיו .דמותה של גולדה מייצגת כמעט 60
שנות פעילות ציבורית במסגרות שונות מהזוטרות ביותר ועד לפסגה .ככזו היא עשתה לא מעט
שגיאות גם בתפקיד ראש הממשלה .אולם היו לה גם הרבה הישגים וצדדים אחרים חיוביים בשנותיה
כראש ממשלה שמהם התעלמה התכנית כמעט לגמרי.
ברור שלא ניתן בשעה של תכנית להביא את כל עשרות שנות העשייה ההיסטורית הענפה של
אישיות כמו גולדה ,ואכן פרטים היסטוריים חשובים מאין כמותם הושמטו בשפע מההצגה .כך למשל,
בתכנית שנועדה לעסוק בקבלת החלטות ,לא מוזכרים כלל ההחלטות הקריטיות שקיבלה גולדה
ובהם :לאמץ את הצעת רוג'רס שהביא לסיום מלחמת ההתשה ,להתנגד בכל תוקף לתביעות לשחרר
מחבלים בשלל אירועי הטרור שאפיינו את התקופה (סבנה ,קוזו אוקמוטו ,מינכן ,מעלות ועוד) ,את
החלטתה להציע הסדרי ביניים שחרגו ממדיניות הממשלה (ראה בהמשך) ,את אישורה למדינות
המוסד" לאחר הטרגדיה במינכן( ,צבי זמיר ,בעיניים פקוחות )2011 ,את האישור לדדו לצאת
למבצע "אביב נעורים" חרף הסתייגותו של דיין ,את ההחלטות הכלכליות החשובות שקיבלה ועוד
ועוד .אולם זה לא הפריע לדרוקר להציג אותה בסיכום כמי ש"ברחה מקבלת החלטות קשות".
ועוד מילה על המקורות ההיסטוריים של עורכי התכנית .הרבה מהעובדות שמובאות בתכנית
מתבססות על ראיונות עם אנשים שפעלו בשעת התרחשויות המתוארות .ראיונות אכן מצטלמים יפה
לטלוויזיה ,אולם כל חוקר היסטורי יודע שראיונות אינם יכולים להיות מקור היסטורי אמין ,ובוודאי
שלא מקור יחיד .יתר על כן ,המרואיינים בתכנית גילם נע בין קרוב ל 80-ועד  !93והם רואינו על
אירועים שהתרחשו לפני  45שנים .אבל לעורכי התכנית הספיק גם משפט קטוע מראיון מסוים כדי
לבסס עליו קביעה דרמטית.
העניין המדיני  -גולדה אשמה בכל?
לפני כמה חודשים נפגשתי עם התחקירנית של התכנית וכשראיתי לאן היא חותרת אמרתי לה כך:
ביכולתם להציג לדעתי את המדיניות של גולדה לפני מלחמת יום הכיפורים בשני אופנים:
א .לדבוק בגרסה הישנה והשחוקה ,שכבר אינה מקובלת היום על מרבית החוקרים ,ולפיה
גולדה נושאת בכל האשמה לקיפאון המדיני ובפרוץ המלחמה עקב כך;
ב .להציג את הממצאים העדכניים על סמך החומרים הארכיונים שנפתחו לאחרונה ,ושמצביעים
על כך שגולדה אינה נושאת באשמה היחידה ,ואולי אף לא העיקרית ,אלא שותפים שווי
זכויות לה ,ואולי אף יותר מכך הם המצרים בראשות סאדאת וגם האמריקנים.
לא הופתעתי כמובן שערוץ  10בחר באופציה הראשונה ,כי כידוע לתלות שוב ושוב את גולדה בכיכר
העיר זה מביא למחיאות כפיים מהציבור ,ולעזאזל הדיוק ההיסטורי .נראה אפוא שתחקירני ערוץ 10
בנו את כל הטיעונים שלהם כדי להוכיח שגולדה אשמה בקיפאון המדיני שהביא לפרוץ במלחמה
והתעלמו לחלוטין ממחקרים רבים שקיימים היום שסותרים את הטענה הזו ומציגים תמונה מאוזנת
בהרבה [ספרו של מאיר בוימפלד ,קפיצה למים הקרים ,2017 ,חגי צורף" ,תשובה ליגאל קיפניס" ,עיונים

בתקומת ישראל ,דצמבר  .Craig Daigle, The Limits of Détente, 2012,,2017מירון מדזיני ,גולדה
ביוגרפיה פוליטית ,2013 ,חגי צורף (עורך) גולדה מאיר – הרביעית בראשי הממשלה ,2016 ,מרדכי גזית,
תהליך השלום ,1984 ,וונטיק ושלום ,מלחמת יום הכיפורים :המלחמה שאפשר היה למנועDavid Tal, ,2012 ,
 ,‘Who Needed the October 1973 ' .War?’, Middle Eastern Studies, 52, 5 (2016),ועוד].

בנוסף הם התעלמו ,או מן הסתם לא ידעו ,על מברק רב חשיבות בעניין הזה ששלח ב 20-באוקטובר
 1973הנשיא האמריקני ריצ'רד ניקסון אל מזכיר המדינה שלו הנרי קיסינג'ר ובו קבע :במשך ארבע
השנים האחרונות לא הגענו להסדר שלום במזרח התיכון בגלל שלושה גורמים :העקשנות
הישראלית ,חוסר נכונותם של הערבים לנהל משא ומתן על בסיס ריאלי[הדגשה שלי ח.צ]
(התביעות הנסיגה לקווי  - 67ראו בהמשך) והעובדה שהאמריקנים היו עסוקים בעניינים אחרים ולא
השקיעו בכך את המאמץ הדרוש [פרסום אינטרנט גלוי של אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטוןThe ,
 ] October war, doc. 47כלומר בשעת אמת הכיר נשיא ארה"ב ניקסון לפחות עוד שני שותפים שווי
ערך ,ואולי מעבר לכך ,מלבד ישראל לקיפאון המדיני .אולם לתחקירנים של ערוץ  10ארבעים וחמש
שנים לאחר מכן ברור שיש רק אשמה אחת – גולדה מאיר.
"הצעת השלום הדרמטית" של איסמעיל
דרוקר קובע כי בחודשים שקדמו למלחמת יום הכיפורים התעלמה גולדה ו"רצחה" כדבריו את "יזמת
השלום הדרמטית" שהציג לאמריקנים חאפז איסמעיל ,יועצו הבכיר של סאדאת – רודף השלום
ש"התחנן" שנה שלמה לאמריקנים שיאזינו ליוזמת השלום שלו .בכך הביאה ראש ממשלת ישראל
במו ידיה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים האיומה והנוראית.
אלא שהמסמכים ההיסטוריים מספרים סיפור אחר לגמרי לגבי "יזמת איסמעיל" וכוונותיו של סאדאת.
לידי ישראל הגיע מידע מוקדם מ"המוסד" שקבע שאין ביזמת איסמעיל כוונת שלום אמתית וכי היא
נועדה בין היתר לתקוע טריז בין ישראל לארה"ב ולמנוע אספקת מטוסי פנטום לצה"ל .כל זאת לא
לשם שלום מלא בסגנון האירופי כפי שדרשה ישראל אלא שלום "שהעם המצרי יוכל לחיות אתו"
כלומר "שלום" חלקי בלבד .בשיחתו עם קיסינג'ר אמר איסמעיל ששלום מלא יכון רק לאחר שישראל
תשלים את הסכמי השלום עם כל שכנותיה ותחזיר לפלסטינאים את זכויותיהם .היום אנחנו כבר
יכולים לשער שהתכנית הזו הייתה כנראה חלק מההכנות המצריות למלחמה[ .המידע הזה מופיע
במקורות גלויים כגון בוימפלד ,קפיצה למים הקרים ,צורף" ,תשובה ליגאל קיפניס" ,צורף גולדהDaigle, The ,
 .Limitsגזית ,תהליך השלום ,ועוד] .

אבל למה שאכביר במילים ואציג את שלל ההוכחות הממוסמכות שמלמדות עד כמה הקביעה זו של
דרוקר מופרכת ,ומדוע שלא אתן את הכבוד להנרי קיסינג'ר ,האיש שהכיר באותן השנים טוב מכולם
את מהלך העניינים ,האיש שישב לא פחות מ 12-שעות עם חאפז איסמעיל בפברואר  1973ולא
הצליח להזיז אותו כמלוא הנימה מהתביעות המצריות הקיצוניות המקדימות לתהליך מדיני שהציג
היועץ המצרי ,שלא היו מקובלות כלל על האמריקנים וכמובן שלא על ישראל .יכול ביל קוונדט ,שלא
נכח בשיחות עם איסמעיל ,להגיד מה שהוא רוצה אחרי  45שנים .אולם זה מה שכתב הבוס שלו
קיסינג'ר ,שהכיר את העובדות הרבה יותר טוב ממנו ,בספרו שמונה שנים לאחר :1973

יותר משאיסמעיל בא לדון בתיווך ובפשרה ,הוא בא להציב אולטימטום מנומס ובו תנאים שלא היה
באפשרותנו למלאם [ ]...הוא התנגד להסדר ביניים – הפרדת כוחות בתעלת סואץ – אלא אם זה
יהיה חלק מהסכם כולל [ ]...מעל הכול היה על ישראל להסכים ,לפני כל דבר אחר ,לחזור לגבולות
 1967עם כל שכניה [ ]...רק על בסיס זה הייתה מצרים מוכנה להצטרף לתהליך המשא ומתן ,ורק
כדי לדון בסידורי ביטחון'.

[[Henry Kissinger, Years of Upheaval, 1982, p. 215

הצעת שלום דרמטית? ממש לא .בדבריו של קיסינג'ר כלול אזכור של התביעה המצרית שהייתה
לדעתי אבן הנגף העיקרית בכל אפשרות להתקדמות מדינית לפני מלחמת יום הכיפורים ,ואינה
מוזכרת כלל בתכנית של דרוקר – תביעה שישראל תודיע לפני כל תחילת משא ומתן על הסכמתה
לנסיגה לגבולות  1967בכל הגזרות ,ועל החזרת זכויותיהם של הפלסטינים וזאת עבור "מצב של
שלום" ואפילו לא שלום מלא .לא רק מסיני דרשו המצרים נסיגה ומה שמוצג התכנית אינו נכון אפוא.
מובן שתביעה כזו לא הייתה מקובלת אז ולמעשה גם אינה מקובלת היום .לא מוזכר גם שתכניתו של
איסמעיל הכילה שלל מרכיבים בעיתיים ובלתי מקובלים ,הן על ישראל והן על האמריקנים ,כגון חוסר
נכונות למשא ומתן ישיר ,לוחות זמנים בלתי אפשריים (תחילת הנסיגה בספטמבר  1973חודשיים
בלבד לפני הבחירות בישראל)  ,הסדרי ביטחון בלתי מספקים וכאמור ,לא הייתה בה הצעה לשלום
מלא שכולל יחסים דיפלומטיים ,יחסי תיירות ומסחר ועוד [ .בנוסף למקורות המוזכרים ראה
גם.David Tal, ‘Who Needed the October 1973 .War?’, Middle Eastern Studies, 52, 5 (2016),:
טענת התכנית :בשיחתה עם ניקסון דחתה גולדה את תכנית איסמעיל
עורכי התכנית השיגו הקלטה משיחתה של גולדה עם הנשיא ניקסון ב 1-במרס  .1973הישג עיתונאי
יפה .אלא שהפירוש שניתן לקטעים הקצרים והמגמתיים שהושמע מתוך השיחה ש"גולדה הרגה את
הצעת השלום" היא קביעה טועה ומטעה .גולדה חזרה בשיחה על דבר שהיה ידוע היטב שישראל
מתנגדת לתביעות המצריות הקיצוניות .יתר על כן ,הפרוטוקול המלא של השיחה נמצא פתוח לעיון
בארכיון המדינה מזה שנים .לא היה צריך להרחיק עד לוושינגטון כדי לקרוא ולהבין שגולדה לא
דחתה בסופו של דבר את ההצעה המצרית אלא סיכום השיחה היה שישראל אינה מתנגדת
שקיסינג'ר ימשיך לבדוק את הרעיונות המצריים תוך תיאום עם ישראל .כמו כן לא מוזכר שבשיחה
פרסה גולדה בפני ניקסון וקיסינג'ר תכנית מדינית אלטרנטיבית שהתקבלה בצורה מאוד חיובית על
ידי הנשיא [שיחת ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן , 11:00 1.3.1973,ארכיון המדינה ,א-
 7055/8ועוד מסמכים גלויים רבים .מידע רחב על שיחות גולדה בוושינגטון מופיע במאמרים ובספרים
שמוזכרים לעיל  ,אך דבר מהמסקנות שנפרסות בהם לא הוזכר בתכנית]

טענה :בדיון ב 18.4.1973-בחרה הנהגת ישראל ללכת למלחמה על פני קבלת תכנית השלום של
איסמעיל
מקוממת במיוחד היא הדרך שבה הציגו עורכי התכנית את ישיבת הקבינט עם ראשי הצבא ב18-
באפריל  .1973דרוקר מציג את הישיבה הזו אולי כדרמטית ביותר שנערכה אי פעם שכן היא דנה
בשאלה האם מקבלים את הצעת השלום המצרית או הולכים למלחמה – וואו .אך מה לעשות שלא רק
שבישיבה לא דנו בכך ,אלא שלא הובא לצופים המידע ההכרחי שהדיון היה דיון ביטחוני לחלוטין
בשאלת ההיערכות הצבאית לאיומי סאדאת לפתוח במלחמה שהעביר אשרף מרוואן ,ולא דיון מדיני.

העניין שמוזכר בתכנית לא עמד כלל על סדר היום ועלה בהערת אגב של גלילי רק לקראת סוף
הישיבה ,ורק בשאלה אם להביא לישיבת הממשלה את העניין ואם לקבל אישור מחודש לעמדה
הישראלית שהיא מוכנה אפילו ללכת למלחמה ובלבד שלא לוותר בעניין שנתפס בעיניה כחיוני
לקיומה (התחייבות מוקדמת לנסיגה לכל גבולות  4ביוני  .)1967וגם בכך אין כל חדש .זהו כלל יסוד
במדיניות של כל מדינה וזו הייתה עמדה של כל ממשלות ישראל ,והיא נמסרה לאמריקנים כמה
פעמים[ .ראו למשל מברק בעניין הזה :דיניץ אל השגריר רבין ,17.5.1972 ,א"מ ,א ,7061/3-טיוטת מברק אל
רבין , 2.5.1972 ,א"מ ,א[ 7061/3

בישיבה נידונה שאלתו של גלילי מאוד בקצרה ותוך כדי הדיון הביטחוני .לא כך התקבלו החלטות
אצל גולדה .כל החלטה ,גם בעניינים פחותיי חשיבות בהרבה ,התקבלה אחרי דיון מקדים מסודר
בהשתתפות האנשים הרלוונטיים .האם תחקירני ערוץ  ,10שיצאו להזכירכם לבדוק את דרך קבלת
ההחלטות ,חושבים שכך התקבלו החלטות בעניינים הגורליים ביותר בשאלת קיומה של ישראל? –
בדרך של דיון מאולתר בסוגיה שאינה על סדר היום ,בפורום לא מתאים וכספיח של דיון אחר? זה
מצביע על כך שתחקירני ערוץ  10כנראה שלא יודעים כלל מה היה נוהל קבלת ההחלטות באותם
הימים ,או שכל המסמך הזה הוצג ,ולא בפעם היחידה בתכנית ,בצורה מניפולטיבית ומטעה כדי לחזק
אג'נדה "שהובאה מהבית .",שני המקרים חמורים באותה המידה ומטילים צל כבד על כל הנרטיב
ההיסטורי בתכנית הזו .ועוד באותו העניין – בניגוד לטענת דרוקר הכוננות הביטחונית כן נידונה
בישיבת הממשלה ב[ 24.4.1973-דברי גולדה בישיבה ,צורף ,גולדה ,עמ' ]481

מלחמת ההתשה – מאות נהרגו בגלל התעקשותה של גולדה לשבת על התעלה
מהקביעה הזו יכול להשתמע שלבה של גולדה היה גס בשאלת הנופלים .ההיפך הוא הנכון .בוא
נזכיר שמלחמת ההתשה לא התחילה בתקופת גולדה אלא בתקופתו של אשכול .לעומת זאת לא
הוזכר שהחלטתה של גולדה לקבל את הצעתו של רוג'רס באוגוסט  ,1970למרות ההתנגדויות
בממשלה ובחוגי צבא ,היא שהביאה להפסקת מלחמת ההתשה .גולדה החליטה על כך בין היתר
משום שרצתה להפסיק את ההרג של חיילים ישראלים בתעלה ששבר אל לבה .היא גם החליטה
שלא לחדש את האש למרות שהיו במערכת הביטחון שדרשו זאת לאור ההפרות הגסות של ההסכם
מצד המצרים בעניין הזזת הטילים – .וגם זה אינו מוזכר בתכנית.
ומה לא הוצג בתכנית?
התכנית אינה מקוממת רק בדרך שבה היא מציגה את הדברים ,אלא לא פחות מכך בשפע הדברים
הקרדינליים שזכו להתעלמות ולא הוצגו בה ,כנראה משום שלא תאמו את האג'נדה .למשל :אמנם
הוצג שגולדה הציעה לסגת מהתעלה אולם לא מוסבר העניין "פעוט הערך" שמסתיו  1971ישראל
הציגה תכנית מדינית אלטרנטיבית שלמה לתביעות המצריות שהלכה והתגמשה עד לאביב 1973
והציגה פשרות נרחבות לשיטתה של ישראל .התכנית הציעה ,לאור פערי העמדות העצומים בין
הצדדים ,הסדר בשלבים שתחילתו נסיגה ישראלית מהתעלה ,והמשכו משא ומתן בשלבים עד
להשגת שלום מלא .המתווה הזה נתפס על ידי האמריקנים במידה רבה כיחידי האפשרי במצב
הקיים ,אולם המצרים דחו אותו מכל וכל.

[ עשרות מברקים גלויים בתיקי ארכיון המדינה למשל :א ,7246/12-א ,7070/1-א ,4069/5-א ,7052/3-א-
 ,7244/9א 4996/3,4-ועוד ועוד ,וכמובן הספרים המוזכרים לעיל]

התכנית גם לא מציגה בצורה מפורשת את ההצעות הישראליות שהגישה גולדה למצרים פעמים
אחדות ,ב ,1971-ב 1972-והאחרונה שבהם ביולי ( 1973שלושה חודשים לפני פרוץ מלחמת יום
הכיפורים!) על ידי נציגו האישי של הקנצלר הגרמני וילי ברנדט ,לפתוח במשא ומתן חשאי לשלום
בכל מקום ובכל דרג שיבחרו .זאת כדי לנטרל את המחויבות המצרית במשא ומתן גלוי לדרוש
התחייבות ישראלית לנסיגה מלאה לפני כל תחילת משא ומתן .כל ההצעות נדחו על ידי המצרים.
(פרסום אינטרנט גלוי של ארכיון המדינה ובו עשרות מסמכים בנידון 40" ,שנה לביקורו ההיסטורי של קנצלר

גרמניה וילי ברנדט")
לא מוצג גם שבקיץ  1973קבע קיסינג'ר בדוח לניקסון שהעקשנות המצרית היא המכשול העיקרי
בהתקדמות להסדר מדיני[ .בוימפלד ,קפיצה למים ,עמ [1103

בתכנית מוזכר הסכם השלום מ .1979-אולם מה שלא מוזכר כלל הוא שלאחר המלחמה ,כשקיסינג'ר
הפשיל שרוולים ופנה למשא ומתן רציני שהביא להסכם ההפרדה ,המתווה שנבחר היה המתווה
הישראלי מלפני המלחמה ,בשעה שהדרישות המצריות הקיצוניות ,שאותם שב והעלה סאדאת,
נדחו על ידי האמריקנים .וכך נוהל המשא ומתן ,שהביא בסופו להסכם השלום ,בשלבים כפי שדרשה
ישראל ,כשבכל שלב לא מוטל על ישראל להתחייב לתוצאותיו הסופיות  -כדרישתה המקורית של
מצרים :הסכם ההפרדה בינואר  1974שהביא אחריו להסכם הביניים ב ,1975-שהביא בסופו של
דבר להסכם קמפ דייויד ולחתימת הסכם השלום ב .1979-כן ,גולדה היא שעשתה את הצעד הראשון
בדרך לשלום עם מצרים ,ומי טוב להעיד על כך אם לא אנואר סאדאת שהיה מנהיג מצרים הן
בתחילת הדרך והן בסיומה המוצלח :וכך כתב סאדאת במכתב התנחומים ששלח לנשיא נבון עם
מותה של גולדה מאיר ב 8-בדצמבר :1978
"בשעה שאנו עומלים קשה כדי להשיג שלום כולל וקבוע עבור עמי האזור ,אני מוכרח להזכיר שהיה
לה [לגולדה מאיר] חלק בלתי ניתן לערעור בהתחלת תהליך השלום כשחתמה עמנו על הסכם
ההפרדה הראשון" [נמצא בתיק גלוי בארכיון המדינה וגם הוצג בפוסט בפייסבוק של ארכיון המדינה ב-
]8.12.2017

מוזכר שגולדה התנגדה למדינה פלסטינית וחשבה שפתרון הבעיה הפלשתינית צריך לבוא במסגרת
ממלכת ירדן .זה נכון וזו הייתה דעה מאוד מקובלת באותם הימים .אולם לא מוזכר שגולדה אמרה
בישיבת מזכירות מפלגת העבודה ב" 12.4.1973:-אינני חושבת שאנו הישראלים יש לנו רשות
להתיימר לקבוע אם יש או אין ישות פלשתינאית .יקבעו הם .רק הם בעצמם צריכים לקבוע זאת" [א-
 ,7029/5צורף גולדה עמ'  .[479,474גם לא מצוין כלל שגולדה ניהלה משא ומתן אינטנסיבי סודי
לשלום עם מלך ירדן חוסיין ,שכלל נכונות ישראלית לוויתורים נרחבים משטחי הגדה המערבית על
בסיס "תכנית אלון" .גולדה הגיעה למעשה למצב של אי לוחמה בלתי פורמלי עם ירדן ,שתרם רבות
לעובדה שירדן לא נכנסה למלחמת יוה"כ כשמצבה של ישראל היה עגום ביותר[ .צורף גולדה ,ז"ק,
חוסיין עושה ,שלוםA. Shlaim, Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace, ,1997 ,
 ]London 2008ועוד.

כל אלו אינם מוזכרים בתכנית ,אלא הצופה מקבל הצגה צרה ,מסולפת ומגמתית של העניין המדיני.
לא מוזכרת גם העובדה שממשלת גולדה הלכה הרבה יותר רחוק מבחינה מדינית מממשלת אשכול,
כשהסכימה לבצע נסיגה של כמה עשרות קילומטרים מתעלת סואץ בהסכם ביניים (הצעה שהוגשה
עוד לפני מלחמת יוה"כ  -ראה לעיל] ,ובניגוד להחלטת ממשלת אשכול שישראל לא תיסוג ולו ממטר
לפני בוא השלום .לא מוזכר שגולדה היא עד היום ראש הממשלה היחידי שנסוגה משטח שנכבש על
ידי ישראל ברמת הגולן במלחמת ששת הימים ,וזאת בהסכם ביניים שקבע שימשך משא ומתן –
כלומר יתכנו נסיגות נוספות [צורף ,גולדה ,פרק .]20
מלחמת יום הכיפורים  -ראש ממשלה הייתה היסטרית ופניקרית ,שאינה יודעת בעצם מה לעשות
ומניחה לאחרים להחליט
את סיפור הנהגתה של גולדה מאיר במלחמה ניתן לשאוב בהרחבה מספרים כגון :צורף ,גולדה,
פרקים  18ו ,19-שמעון גולן ,מלחמה ביום הכיפורים .וכמו כן :מירון מדזיני ,גולדה ביוגרפיה פוליטית,
Hagai Tsoref. Golda Meir’s Leadership in theYom Kippur War, Israel Studies, volume 23, December,
2017. S. Dinitz, ʽThe Yom Kippur War: Diplomacy of War and Peaceʼ, Israel Affairs,

 .pp 104—126ועוד
בהסתמך על הספרים והמאמרים האלו ואחרים ,ניתן היה להביא סיפור שלם ומאוזן על הנהגתה של
גולדה .סיפור של אישה בת  75שמצאה את עצמה בלבו של המשבר הקיומי הקשה ביותר שידעה
ישראל לאחר  ,1948והתמודדה אתו בדרך שמתמודד כל בן אנוש – עם משברים (בעיקר ב)7.10-
וטעויות .אולם לצד זאת הפגינה הנהגה אמיצה ונחושה ,גם לדעת כל יריביה ,שכללה קבלת החלטות
מכריעות על ידה לאורך כל ימי המלחמה ,ושהיו מרכיב מכריע בעובדה שישראל התחילה את
המלחמה בשפל המדרגה וסיימה אותה כשהסובייטים מזהירים את ישראל מפני כיבוש דמשק
וסאדאת מתחנן לאמריקנים שיצילו את הארמיה השלישית  -ובעצם את שלטונו ואת מצרים.
אולם בפועל ניכרו מאוד מאמציהם של עורכי התכנית "לדוג" בכל מחיר רסיסי ראיונות ומסמכים
ועובדות מסולפות כדי להציג את גולדה" ,בניגוד למה שחושבים" ,כראש ממשלה היסטרית ופניקרית,
שלא ידעה מה לעשות והניחה לאחרים להחליט .ההצגה הזו מתבססת על שלל עובדות היסטוריות
מסולפות ושגויות ביותר .אתייחס לעיקריות שביניהן:
א .גולדה לא הייתה בקיאה במידע ולא הבינה מה קורה ולכן לא גייסה מילואים
לא נכון .גולדה הייתה מעודכנת בפרטים וקיבלה דיווחים מודיעיניים שוטפים .היא לוותה באורח
תדיר על ידי מזכירה הצבאי תת אלוף ישראל ליאור שהציג ,פירש וביאר את המידע מבחינה צבאית.
כך גם לגבי המידע בימים שקדמו למלחמה .נערכו כמה ישיבות שבהן הוצגו הדברים וגולדה גילתה
בהן בקיאות סבירה ולמעלה מכך במתרחש .לגבי הנסיעה של זמיר – הוא לא דיווח לה בגלל
המניעים שהוסברו בתכנית ,ואף קיבל הערה על כך בדוח ועדת אגרנט .עם זאת ,ראש אמ"ן זעירא
דווח לה על נסיעתו של זמיר בישיבה בבוקר ה . 5.10-גולדה לא אישרה גיוס מילואים בעיקר כי היא
לא התבקשה לעשות זאת על ידי הרמטכ"ל שהעניין היה נתון בידיו ,וכפי שחייב התהליך שהיה

מקובל אז .עם זאת ,היא הייתה המודאגת ביותר מהמצב מכל המשתתפים בדיונים .היא טעתה
כשלא הטילה את מרותה כדי לגייס בכל זאת מילואים .היא הייתה הראשונה להודות בכך ,כפי שהוצג
גם בתכנית.
ב .מכיוון שגולדה לא הייתה בקיאה בנושאים צבאיים היה עליה להקים מנגנון שיאפשר לה
לשלוט בצבא
תמוה מאוד .וכי פילדמרשל בן-גוריון ,בריגדיר שרת וגנרל אשכול כן הבינו בצבא? האם הם הקימו
מנגנונים כאלו בנוסף למערכת הביטחון הקיימת? האם אחרים? האם יש היום מנגנון כזה? עמד
לרשותה של גולדה מנגנון ביטחוני עשיר ורב ניסיון שכלל את שר הביטחון ,הרמטכ"ל ,ראש המוסד
וכל צמרת הצבא .אז היא הייתה צריכה להקים מנגנון מקביל? זוהי קביעה קנטרנית ומגוחכת.
ג .גולדה לא אשרה התקפה מקדימה בגלל התחייבות לאמריקנים
לא היה ולא נברא .בשום מסמך או פרוטוקול של פגישותיה עם הנשיא האמריקני או עם קיסינג'ר לא
מצוינת התחייבות כזו [למשל תיקים א ,7055/8-א , 7070/1-גולן מלחמה עמ' Dinitz, ʽThe Yom , 67
 Kippur Warועוד רבים]  .הייתה עצה שנתן קיסינג'ר לשגרירים רבין ודיניץ שישראל לא תיתפס
מעולם באמריקה כמי שפתחה במלחמה ,כי אז היא תאבד את תמיכת האמריקנים .גולדה לא אישרה
את המכה המקדימה משיקולים מדיניים ומניסיונה על סמך מבצע קדש כשישראל פתחה במלחמה
ללא הסכמה אמריקנית ושילמה על כך מחיר כבד .היא אמרה זאת לשגריר האמריקני קיטינג ב6.10-
וחזרה על כך בהתייעצות בבוקר אותו היום ובישיבת הממשלה בצהריים [צורף ,גולדה ,עמ' ,512
 ,516צורף ,מאמר בעיונים ,מברק מרדכי שלו אל שר החוץ אבא אבן בניו יורק ,תוכן שיחת ראש הממשלה

מאיר עם שגריר ארצות הברית בישראל קיטינג ,6.10.1973 ,אה"מ ,א 7048/14-גלויTsoref. Golda ,
 ,Meir’s Leadership, p.53גולן ,מלחמה ,עדות גולדה מאיר בוועדת אגרנט ועוד ]

ד .האמריקנים היו מקבלים בהבנה מכה מקדימה ישראלית
האמנם? שוב קיבלנו קביעה מרחיקת לכת על סמך השערה של ביל קוונדט בראיון .ושוב נמצא ביל
קוונדט בפער גדול מהבוס שלו קיסינג'ר שקבע יום לאחר פתיחת המלחמה ,ב ,7.10.1973-באזני
השגריר דיניץ שישראל פעלה נכון "אחרת [לו פתחתם במכה מקדימה] הייתם נקטלים פה
[באמריקה]" [ . you would have been killed in this country.מרדכי שלו אל מרדכי גזית ,שיחת דיניץ-

קיסינג'ר ,לו ,7.10.1973 ,982/אה"מ ,א= 4996/3גלוי ,צורף ,גולדה ,עמ'  ] 528אז למי להאמין? לעוזר
זוטר יחסית אחרי  45שנה או לאיש שקבע הכול בזמן ההתרחשות? נדמה לי שהתשובה ברורה.
ה .גולדה שיקרה לציבור כשאמרה ב 6.10-בתקשורת" :אנו לא הופתענו....כוחותינו נערכו
כנדרש כנגד הסכנה

גולדה לא שיקרה! היא והנהגת ישראל אכן לא הופתענו לחלוטין ולפי המידע שנמסר לה צה"ל נערך
כראוי לבלום אפשרות של התקפה.
בימים שקדמו לפרוץ המלחמה הלכה והתגברה בקרב הנהגת ישראל ההכרה שאפשרות של פרוץ
מעשי איבה כלשהם ,ואפילו מלחמה ואפילו ביום הכיפורים ,היא בהחלט סבירה .למשל בישיבת
ממשלה מאולתרת בצהרי  5.10.1973התבטאו כך כל הנוכחים (כולל אלי זעירא) ,ובסופה הוחלט על
מתן סמכויות לראש הממשלה ושר הביטחון להחליט במהלך החג על גיוס מילואים או פעולות צבאיות
במידה ויהיה צורך בכך [צורף ,גולדה עמ'  ,509-508דברי גולדה בישיבה עמ'  ;510גולן ,מלחמה,

ברטוב ,דדו חלק שני ,ועוד] .בבוקר יום ה 6.10-כשמזכירה הצבאי ,ישראל ליאור ,העיר את גולדה
ומסר את הידיעה על המלחמה העומדת לפרוץ ,הייתה תגובתה "ידעתי שזה מה שיהיה" [איתן הבר,

היום תפרוץ מלחמה ,עמ'  .]13-12היא חזרה על הטענה ש"לא הופתענו" גם בישיבת הממשלה ב-
[ 12:00צורף ,עמ' .]513
בישיבות שלפני המלחמה נאמר לגולדה במפורש על ידי הרמטכ"ל ובכירים אחרים ,שאם יפתחו
ה ערבים במלחמה הרי שמערך הסדיר של צה"ל ,שנמצא לראשונה מאז מלחמת ששת הימים
בכוננות מלחמתית  -כוננות ג' ,מספיק כדי לבלום את המתקפה הראשונה עד לבוא יחידות המילואים
[צורף ,גולדה ,עמ'  ,507התייעצות ב ,3.10-גולן ,מלחמה ,עדות גולדה מאיר בוועדת אגרנט] כלומר
גולדה אמרה בדיוק את מה שחשה בערב ה .6.10-היא לא הופתעה והעריכה שצה"ל יכול לבלום
בהיערכות הזו את המתקפה ,ולכן הקביעה שהיא שיקרה היא נטולת יסוד.

ו .גולדה אשרה את מתקפת הנגד הכושלת ב8.10.1973-
מותר לצפות מתחקירנים שחוקרים במשך "שנתיים וחצי" ,לדברי דרוקר ,את קבלת ההחלטות
במלחמת יום הכיפורים ,שלפחות יבינו מה הייתה חלוקת הסמכויות בנוגע לקבלת החלטות צבאיות.
החלוקה הייתה שראש הממשלה מעורבת בקבלת החלטות במישור האסטרטגי בלבד .כל
ההחלטות הטקטיות והאופרטיביות הם בסמכותו של פיקוד הצבא בראשות הרמטכ"ל ובמידת
הצורך שר הביטחון .מכאן שגולדה לא אישרה את התקפת הנגד ב 8.10-כי אישורה לא נדרש .זה
היה מהלך אופרטיבי שנקבע על ידי הפיקוד הצבאי [דיון אצל ראש הממשלה ,7.10.1873 ,אתר

האינטנרט של ארכיון המדינה] .גולדה גם לא אישרה מהלכים אופרטיביים או טקטיים אחרים כגון:
התקפות הנגד של אוגדות  210 ,36ו 146-בגולן ,את קרבות הבלימה ב 14.10-ועוד ועוד .היא כן
אישרה החלטות אסטרטגיות כגון התקפה לתוך שטח סוריה ב ,10.10-מבצע "אבירי לב" ב,14.10-
הפצצות אסטרטגיות בסוריה ומצרים ועוד.
ז .הצעתה של גולדה ב 9.10-לצאת אינקוגניטו לפגישה עם ניקסון כדי לשכנעו לספק נשק
לישראל שידרה פניקה וחולשה והתקבלה בשלילה מוחלטת על ידי קיסינג'ר שכלל לא העביר
את ההצעה לניקסון

זה אינו נכון .קיסינג'ר הבטיח להעביר מידית את ההצעה לניקסון וכך עשה .הוא דיווח לדיניץ
שהנשיא אמר לו שאין בכך צורך כי הוא כבר החליט לספק את כל הנשק שביקשה ישראל.
למעשה גולדה הציעה זאת בין היתר כדי להבהיר לאמריקנים את חומרת המצב ולהפעיל בכך
לחץ עליהם .וכפי שדיווח דיניץ לגזית :לדעתו להצעה של גולדה היה משקל רב בהחלטתו של
ניקסון [ מברק גזית אל דיניץ ,ול ,799/מברקי דיניץ אל גזית ,לו ,03/לו ,9.10.1973 ,19/א"מ א-

 4996/3גלוי ,צורף ,גולדה ,עמ'  .]Dinitz, ʽThe Yom Kippur War .528ושוב המברקים בזמן אמת
סותרים לחלוטין את דבריו של קוונדט .אבל ככה זה כשמסתמכים על ראיונות אחרי  45שנה
במקום על התיעוד הגלוי ,המוחשי והאמין משעת ההתרחשות עצמה.
ח .גולדה התכוונה לאשר ב 12.10-את ההתקפה לצליחת התעלה שעלול היה להסתיים
בכישלון גדול
ושוב אנחנו מקבלים קביעה היסטורית מפוקפקת ביותר על סמך הערכה ולא יותר של אבנר שלו
ולפיה גולדה נטתה לאשר זאת .ואיך אבנר שלו ,שהשתתף בישיבה כראש לשכתו של הרמטכ"ל,
יודע .האם הוא שמע את גולדה אומרת זאת? לא – זו הערכתו .כי מסתבר שגולדה כלל לא
התבטאה בעניין הזה עד שהישיבה הופסקה בשל ידיעות שהמצרים עומדים לפתוח בשלב השני של
התקפתם .מן השאלות ששאלה גולדה את בר-לב ,בעל ההצעה ,במהלך דבריו דווקא ניכר שהיא
הייתה מאוד מודאגת וחוששת[ .צורף ,גולדה עמ'  ,536גולן מלחמה ,ברטוב ,דדו ועוד] .יתכן שהייתה
מאשרת ויתכן שלא .אולם זו שוב קביעה דרמטית ופסקנית על סמך תיעוד בלתי מספק.
ט .גולדה הסכימה להצעה להפסקת אש ב ,12.10-בניגוד לעמדת אנשי הצבא ,דבר שהיה
הופך את המצב בחזית הדרום להישג מצרי וכישלון ישראלי
לא נכון! מתחילת המלחמה הייתה גולדה הנחרצת ביותר בדעתה שאסור שהמלחמה תסתיים
כשהמצרים פרוסים לאורך כל הגדה המזרחית של תעלת סואץ ,שמשמעותה הישג צבאי מרשים להם
וכישלון לישראל .כשהשר ויקטור שם-טוב הציע בישיבת ממשלה ב 11.10-לקבל הפסקת אש כזו
תקפה גולדה את ההצעה במילים חריפות" :השלמה עם הישארותם של המצרים לכל אורך התעלה
בצדה המזרחי זו "מפלה מוחלטת"" ...זו אינה הפסקת אש ,זו הרמת ידיים ...לא יכול להיות חטא
גדול יוצר מהשלמה עם ניצחון ערבי" [ .]Tsoref. Golda Meir’s Leadership, pp.64-65מי שביקש
הפסקת אש היה דווקא הרמטכ"ל שאמר שהצבא צריך זמן לשיקום והתאוששות .אבל בישיבה ב-
 12.10אמרה גולדה בפירוש שהיא ביקשה מהאמריקנים למשוך זמן במועצת הביטחון .יתר על כן,
ישראל בשום פנים ואופן לא הייתה מוכנה להפסקת אש כשהמצרים פרוסים לכל אורכה של תעלת
סואץ מצדה המזרחי .בתדרוך לדיניץ באותו היום נאמר שישראל מוכנה או להפסקת אש בשתי
החזיתות ואז עם חזרה לקווי  6באוקטובר ,או רק בצפון ואז עומדים במקום[ .מברק גלוי לדיניץ
ול , 12.10.1973 ,863/ארכיון המדינה ,א )4996/4-במברק גלוי שנשלח באותו היום לשר החוץ אבן
באו"ם (שנ )12.10.1973 ,221/נכתב" :עלינו לתבוע במפגיע החזרת הצבאות בשתי החזיתות אל קווי

הששה באוקטובר ולהתנגד להפסקת אש המשאירה בידי המצרים את הישגיהם ממזרח לתעלה".
ישראל לא לחצה אפוא ולא ביקשה הפסקת אש ,אלא החליטה בהמשך היום להסכים ללוחות הזמנים
של הדיון על הפסקת האש ללא השהיה .ההחלטה הזו התקבלה לאחר שנודע על כוונת המצרים
לצאת לשלב השני של התקפתם .ההיגיון שעמד מאחורי ההחלטה היה שלאור זאת המצרים ממילא
לא יסכימו להפסקת אש ,ויתכן שכך תושג הפסקת אש בצפון בלבד שכשכוחות צהל בטווח תותחים
מפרברי דמשק ,דבר שיאפשר להפנות כוחות לדרום .ובכול מקרה סברו קובעי המדיניות בישראל
שאי ההתנגדות ללוחות הזמנים שהתווה קיסינג'ר בעידודו של ניקסון תשרת את ישראל בעיני
הממשל האמריקני [כל הסיפור הזה נפרס בהרחבה בצורף ,גולדה עמ'  ,536וכמו כן אצל גולן ,מלחמה,

דיונים  . ]Dinitz, ʽThe Yom Kippur War .12.10.1973זה היה תכסיס דיפלומטי שתחקירני ערוץ
 10כשלו לחלוטין בהבנתו.
י.

ומה לא הוצג?

המון .מסתבר שדרוקר לא רק ששם עצמו כפוסק על בעניינים היסטוריים ,אלא גם טרח להעתיר
מהתובנות שלו בתקשורת בארץ .כך למשל ערב שידור הפרק פורסם במעריב שדרוקר גילה
"להפתעתו" שגולדה לא הייתה קרת רוח במלחמה אלא "די היסטרית" .כמו כן הוא הגיע למסקנה
שצריך ראש ממשלה שיכול לשלוט בצבא [משמע גולדה לא הייתה כזו] .אין פלא שכשעושים תחקיר
כל כך שגוי ומטעה גם התובנות הנגזרות ממנו שגויות ומטעות.
אילו חקר ערוץ  10את מנהיגותה של גולדה בצורה ישרה והוגנת על סמך המקורות שציינתי לעיל
ואחרים ,היה מגלה שלא רק שגולדה שלטה בצבא ושהצבא סר למרותה ,אלא שהיא הציגה לאורך
המלחמה מנהיגות אזרחית ראויה ונחושה כפי שצריך .מיד עם פרוץ המלחמה היא קבעה מנגנון
מסודר ויעיל של קבלת החלטות – לשכה – קבינט – ממשלה במידת הצורך .בכל המעגלים האלו היא
הייתה הפוסק והקובע המרכזי ושום החלטה אסטרטגית לא התקבלה ללא אישורה.
גולדה וחבריה להנהגה הציבו מיד בתחילת המלחמה מטרות מדיניות שנועדו להעמיד לרשות הצבא
את התנאים האופטימליים כדי לשנות את התמונה העגומה מראשית המלחמה ,ולהעמיד את ישראל
בעמדת הישג צבאי שיקרין על המשא ומתן המדיני הצפוי אחריה .לא רק שהציבו מטרות ,אלא גם
הגשימו אותן כמעט באופן מלא:
א .להעניק לצבא את כל הזמן הדרוש כדי לשנות את המערכה .משמע לדחות כמה שאפשר
החלטה על הפסקת אש במועצת הביטחון של האו"ם .ואמנם ההחלטה הראשונה על
הפסקת אש  338הושגה רק ב 22.10-ולמעשה פסקה האש רק לאחר עוד שתי החלטות,
 339ו 340-שהתקבלה ב ,25.10-אחרי שצה"ל השלים את כל משימותיו.

ב .לספק לצבא את הציוד הצבאי המלא שדרוש לו לביצוע כל המבצעים הנחוצים .בזכות
המאמצים הבלתי נלאים של גולדה וחבריה החלה ב 13.10-רכבת אווירית אמריקנית
מסיבית וללא תקדים בהיקפה ובה ציוד צבאי לישראל .,במידה רבה הציוד הזה הוא שאפשר
לצה"ל את המבצעים הצבאיים ששינו לחלוטין את פני המערכה.
ג .גיבוי מדיני מלא לצה"ל למבצעים הצבאיים הנחוצים ,גם כאלו שהיו כרוכים בסיכונים
ובאבדות רבות .גולדה תמכה והחליטה על הפריצה לשטח סוריה וכיבוש המובלעת הסורית
שאיימה על דמשק ,ועל מבצע "אבירי לב" לחציית התעלה שהביא בסופו לכיתור הארמיה
השלישית.
ד .כל הדברים האלו לא מוזכרים אפילו ברמז בתכנית העגומה הזו .אלא להיפך.
יתר על כן ,לא מוזכר כלל המאבק שניהלה גולדה בסוף המלחמה ראש בראש נגד המדינאי
החזק בעולם הנרי קיסינג'ר ,ששם את כל יהבו על הדרישה והלחץ האדיר שישראל תיסוג
לקווי ה ,22.10-מועד קבלת ההחלטה הראשונה על הפסקת האש במועבי"ט .היא נאבקה
גם כשחבריה להנהגה הרימו ידיים וחשבו שאין בררה אלא לציית לאמריקנים .נאבקה
והצליחה .בזכות המאבק הזה נמנעה נסיגה שהייתה מסירה את הכיתור מעל הארמיה
השלישית .נסיגה כזו הייתה מסכנת מאוד את המסדרון הישראלי לאורך ציר "עכביש" עד
אפשרות של ניתוק הכוח הישראלי בגדה המערבית של התעלה ,והייתה מבטלת את גדול
הישגיה של ישראל במלחמה ,ואת קלף המיקוח הטוב ביותר שהיה בידיה למו"מ עם מצרים
על הפסקת אש ,חילופי שבויים ,מידע על הנעדרים והסכם ההפרדה.
וכמה מילים על הראיונות עם צביקה זמיר .אני ידיד טוב ומאוד מעריך את זמיר .אולם הראיונות
עם בן ה 93-הציגו מידע שבלבל במקרים מסוימים אירועים ותאריכים .זה לא הפריע לעורכי
התכנית להשתמש בדבריו בצורה נחרצת ומטעה למשל :השיח בין זמיר לבר-לב מובא בהקשר
להחלטה ב 7.10-על יציאה להתקפת הנגד ב .8.10-אלא שבר-לב הגיע לחזית הדרום רק ב-
 ;9.10גולדה לא הייתה יכולה להכריח את דיין להזמין את זמיר לישיבות "פורום שר הביטחון".
גולדה לא השתתפה בהן ושר הביטחון הוא שקבע מי המשתתפים עוד לפני שגולדה נכנסה
ללשכת ראש הממשלה .בכל הישיבות הביטחוניות בשאלות מלחמה שהיא כינסה ,היא כן
הזמינה את זמיר.
כל ההצגה של גולדה במלחמת יום הכיפורים היא לא פחות משערורייה וזיוף של העובדות
ההיסטורית .דבר דומה ניתן לומר על הסיכום של דרוקר בסוף הפרק ולפיו גולדה ברחה מקבלת
החלטות קשות ובעצם כל הפופולריות שלה הייתה לא יותר ממעשה יח"צני.

שאול ,למרות האורך של המסמך אלו הם רק חלק מהערותיי לפרק המביש הזה שעושה עוול
עצום לסבתך ולהצגה ההיסטורית של אחת מהדמויות הגדולות והחשובות בהיסטוריה הציונית
והישראלית.
בברכה,
חגי

