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ראש בראש: שמעון פרס נגד 
מעריב )1960(

"פרשת לבון" הייתה, קרוב לוודאי, הפרשה הפוליטית והתקשורתית 
הסוערת והמסובכת ביותר שידעה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות. 
היא מהווה המשך ל"עסק הביש" במצרים ב־1954, שבעקבותיו 
התפטר/התפוטר שר הביטחון פנחס לבון מתפקידו ונפתח הפולמוס 
"מי נתן את ההוראה" להפעלת רשת ריגול כושלת מטעמה של ישראל. 
ב־1960 התעורר הנושא שוב. הגיע חומר חדש ולבון טען כי בסיבוב 

הקודם נעשתה קנוניה נגדו.
העניין, שהיה עד אז סודי ומאחורי הקלעים, פרץ אל דעת הקהל 
מיד לאחר ראש השנה של שנת תשכ"א. בגיליונות העיתונים מעריב 
ודבר פורסמו ביום הראשון שלאחר החג, 25 בספטמבר 1960, שתי 
ידיעות, שאחת הייתה גלויה וסנסציונית והשנייה טמנה בחובה רמז 
לפעילותו העתידה של לבון. מעריב כתב בכותרת ראשית: "ב.ג. 
ציווה לחקור מחדש את העדויות שגרמו להתפטרות לבון מהממשלה 
ב־1955". כותרת המשנה אמרה: "הוקמה ועדת חקירה בראשות 
השופט חיים כהן". בגוף הידיעה צוין לראשונה כי לבון לא התפטר 

מתפקידו כשר הביטחון, אלא "התפוטר".
בדבר הובאה ידיעה גדולה על שובו של לבון מחופשה באירופה. 
נמסר בה כי למקבלי פניו בנמל התעופה לוד אמר דברים שנראו אז 
סתומים: "יש לי חשש שבשבועות הקרובים אצטרך להגיד אי־אלה 
דברים, מהם נעימים ומהם אולי לא כל כך נעימים" )25 בספטמבר 

.)1960
מכאן ואילך החל כדור השלג להתגלגל ואין עוצר. נוצרו שני 
מחנות: אחד בראשות ראש הממשלה בן־גוריון שגרס כי יש לחקור את 
הפרשה אך ורק בוועדה חקירה משפטית והשנייה שבראשה התייצב 
לאחר שבועות אחדים שר האוצר לוי אשכול, שחיפשה פשרה כדי 
לרצות את לבון ולהציל את מפא"י, מפלגת השלטון דאז, מפילוג. 

תומכי בן־גוריון הפכו יותר ויותר לאנטי־לבוניסטים ותומכי לבון היו 
לאנטי־בן־גוריוניסטים. מפא"י נקרעה מבפנים.

העיתונות פרסמה מדי יום דיווחים מסעירים על התפתחות העימות, 
לרבות הדלפות ללא סוף מישיבות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 
דבר חסר תקדים עד אז. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מאיר ארגוב, 
אמר בגילוי לב על שלביה הראשונים של הפרשה כי אילו העיתונות 

לא הייתה מלווה את הפרשה, הייתה זו נחנקת באיבה. 
ככל שחלף הזמן נוצרו בקרב העיתונות שני מחנות: מחנה בן־
גוריון ומחנה לבון. בבן־גוריון תמכו שני עיתונים וחצי — הארץ, 
ג'רוזלם פוסט וחצי דבר. מדוע חצי? כי בעיתון זה, שהיה מזוהה 
יותר מעיתונים אחרים עם הממשלה והממסד, התפצלו הכוחות: 
העורך הראשי חיים שורר ומקצת הכתבים והפובליציסטים תמכו 
בעמדת לבון ואילו המחנה השני, של תומכי בן־גוריון, מנה שורה 
של כותבים, רובם צעירים יותר, ובראשם הארי שבחבורה, המשורר 

נתן אלתרמן, בעל הטור היוקרתי "הטור השביעי". 
רוב העיתונים האחרים הביעו בצורה כזו או אחרת תמיכה בעמדותיו 
של לבון ובמאבקיו לטיהור שמו: מעריב, למרחב, על המשמר, הבוקר, 
חרות, ובמידה חלקית גם ידיעות אחרונות. בצד של לבון היה דרך 
קבע גם העולם הזה, שלא החמיץ שום הזדמנות לתקוף את בן־גוריון, 

מבלי לברור סיבה.
מעניינת במיוחד הייתה עמדת מעריב. עיתון זה, הנפוץ בעיתוני 
ישראל בעת ההיא, נחשב "ימני" בשל מוצאם של רוב בכיריו: העורך 
הראשי אריה דיסנצ'יק, שלום רוזנפלד, משה זק ואחרים היו בעבר 
חברים פעילים או תומכים של המפלגה הרוויזיוניסטית, שיכולה 
להיחשב לאמה־הורתה של תנועת החרות. למרות זאת הם העדיפו 
ב"פרשת לבון" את לבון מזכיר הסתדרות העובדים על בן־גוריון 

הממלכתי.
שמעון פרס היה ב־1960 בן 37. הוא עמד, יחד עם משה דיין 
בראש "צעירי מפא"י" וכיהן כסגן שר הביטחון. לפרס היו ידידים 
רבים בבית מעריב ואת הפרסומים בעיתון נגד בן־גוריון ראה כפגיעה 
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אישית. ברוח זאת כתוב מכתבו לעורך הראשי של מעריב, אריה 
דיסנצי'ק, שכנראה לא נשלח בסופו של דבר ליעדו, ושהופקד בידי 

שבתי טבת ז"ל בארכיון בן־גוריון בשדה בוקר.

פרס הפוליטיקאי מטיף במכתבו מוסר לאנשי מעריב על שהם 
מעוותים לדעתו את האמת וכותבים מה שמכונה בז'רגון העכשווי 

"ֵפייק ניוז".

מרדכי נאור
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