
ִמְבָצע י ֹוָנָתן

ֶ ׁשל ֶחְבַרת  ֵ ּבן גוריון'' ָמט ֹוס  ְ ּתע ּוָפה '' ְ ּנַמל ַה ְ ּבי ּוִני 1976 ִהְמִריא ִמ ב-27 
ָ ּפִריס. ְ ּבַדְר ּכ ֹו ְל ''אייר פרנס'' 

ְ ּבִלים  ָ ּבָעה ְמַח ָ ּמט ֹוס ַאְר ְ ּבָאת ּוָנה, ָעל ּו ַל ֶ ׁשָהְיָתה  ֵ ּביַנִים  ַ ּבֲחִנַ ּית ַה
ְ ׁשֵני  ָ  ּׁשה -  ּו ְ ּבִלים ֶ ּגְרָמִנים - ֶ ּגֶבר ְוִא ֵ ׁשִני ְמַח ִ ּביֵדיֶהם ַ ּדְר ּכ ֹוִנים ְמֻזָ ּיִפים:  ֶ ׁש ְ ּכ

ָפַלְסִטיִנים.
ָ ּמט ֹוס ְוָדְר ׁש ּו  ְ ּבִלים ַעל ַה ְ ּמַח ְ ּלט ּו ַה ַ ּת ְ ׁש ָ ׁשָעה ְלַאַחר ַהַהְמָרָאה - ִה ֶרַבע 
ְ ּבִלים  ָ ׁשה ְמַח ְ ׁשל ֹו ָ ּמט ֹוס  ָ ׁשם ָעל ּו ַל ֶ ּבה,  ְ ּבֶאְנֶט ְ ּתע ּוָפה  ִ ּבְנַמל ַה ֹחת  ַ ּטָ ּיס ִלְנ ֵמַה

נ ֹוָסִפים.
ְ ׂשְרֵאִלים ְלֵבין  ִ ּי ְ ּיה ּוִדים ְוַה ֵ ּבין ַה ּנ ֹוְסִעים ַה ְ ּבִלים ַהֶ ּגְרָמִנים ִהְפִריד ּו  ְ ּמַח ַה
ֵ ּבין ַה ּנ ֹוְסִעים  ֶ ּכן. ַהַהְפָרָדה  ֻ ׁשְחְרר ּו ְלַאַחר ִמ ֶ ׁשר  ַה ּנ ֹוְסִעים ָהֲאֵחִרים, ֲא

ָ ּפַחד ַוֲחָרָדה. ֵ ּביֵניֶהם,  ֶ ׁש ְ ׂשְרֵאִלים,  ּוְבִעָ ּקר ְלִנ ּצ ּוֵלי  ׁש ֹוָאה  ִ ּי ָ ּגְרָמה ַל
ֶ ּבה ַיַחד ִעם ַהֲחט ּוִפים. ְ ּבֶאְנֶט ָ  ּׁשֵאר  ָ ּבֲחר ּו ְלִה ָ ּמט ֹוס  ַ ּטָ ּיס ְוֶצֶות ַה ַה

ִ ּבְפֵני  ָ ּכפ ּול, ה ּוא ה ֹוִפיַע  ְ ׂשָחק  ִ ׂשֵחק ִמ ִ ׂשיא א ּוַגְנָ ּדה,  ִאיִדי ָאִמין ַ ּדָ ּד ּה, ְנ
ָ ּלה  ְ ּפֻע ֵ ּתף  ִ  ּׁש ֶ ׁש ִ ּבְמִהיר ּות, ַלְמר ֹות  ַ ׁשְחֵרר א ֹוָתם  ָ ּבה ְוִהְבִטיַח ְל ְ ּבֵני-ָהֲעֻר

ְ ּבָגל ּוי ִעם ַהח ֹוְטִפים.
ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִי ֶ ׁשָהי ּו ֲעצ ּוִרים  ְ ּבִלים  ְ ּמַח ַ ׁשְחֵרר ֶאת ַה ָ ּמט ֹוס ָ ּדְר ׁש ּו ְל ח ֹוְטֵפי ַה

ֶ ׁשֶלת ָצְרַפת. ֶ ּמְמ  ּוִבְמִדינ ֹות ֲאֵחר ֹות, ְוֵכן 8 ִמיְלי ֹון  ּד ֹוָלר ִמ
ִ ׂשיא  ְ ּבִלים ְוַגם ִעם ְנ ְ ּמַח ָ ּתן ִעם ַה ָ  ּׂשא  ּוַמ ְ ּסָתה ְלַנֵהל ַמ ְ ׂשָרֵאל ִנ ֶ ׁשֶלת ִי ֶמְמ
ָ  ּׁשִכים - ֶהְחִליָטה  ִ ּד ּי ּוִנים ְמֻמ ַ ׁשל. ְלַאֵחר  ָ ּסי ֹון ֶזה ִנְכ א ּוַגְנָ ּדה, ַאְך ִנ

ִ ׁשְחר ּור ַהֲחט ּוִפים.  ָ ׁשָלה ַעל ִמְבָצע ְצָבִאי ְל ֶ ּמְמ ַה
ָ ּבַעת ֲאָלִפים ִקיל ֹוֶמֶטר.  ֶ ׁשל ַאְר ָ ּכה  4 ְמט ֹוֵסי 'ֶהְרק ּוֶלס' ָיְצא ּו ְלֶדֶרְך ֲאֻר
ְ ּפִריָצה ָהָיה  ֶ ּבה. ְמַפֵ ּקד ַה ְ ּבֶאְנֶט ְ ּתע ּוָפה  ְ ׂשֵדה ַה ִ ּב ַ ּלְיָלה  ַ ּב ְ ּמט ֹוִסים ָנֲחת ּו  ַה
ָ ּפר ַ ּד ּק ֹות ֶנֶהְרג ּו  ִ ּבְנָיִמין נתניהו).  ּת ֹוְך ִמְס ֶ ׁשל  י ֹוֵני נתניהו (ָאִחיו 
ִ ׁשְחְרר ּו ֶאת  ְ ׂשְרֵאִלים  ִ ּי ִ ּדים. ַהַחָ ּיִלים ַה ְ ּבִלים ו-20 ַחָ ּיִלים א ּוַגְנ ְ ּמַח ַה

ָ ּמט ֹוס. ְ ּקָרב,  ּוִפ ּנ ּו א ֹוָתם ַל ִ ּבְזַמן ַה ֶ ּטְרִמיָנל  ַ ּפת ַה ָ  ּׁשְכב ּו ַעל ִרְצ ֶ ׁש ַהֲחט ּוִפים 
ִ ּטיָסה  ַ ּב ְ ׂשָרֵאל  ִ ׁשיכ ּו ְלִי ָ  ּׁשם ִהְמ ִ ּבי,  ּוִמ ְ ּמט ֹוִסים ִהְמִריא ּו ִמָ ּיד ְלַנְיר ֹו ַה
ֹ ׁשֶרת  ִ ּתְק ִ ּבְכֵלי ַה ֻ ׁשְ ּדָרה  ִ ּטיָסה  ְ ּבַמֲהָלְך ַה ָ ׁשע ֹות ָוֵחִצי.  ֶ ׁשַבע  ְ ּכ ֶ ׁשָאְרָכה 

ְ ּצָבִאי. ִ ּמְבָצע ַה ַ ּלַחת ַה ַ ּצ ְ ּיִדיָעה ַעל ַה ַה
ְ ׂשְרֵאִלי.  ִ ּי ִ ּמְבָצע ַה ָ ׁשְמע ּו ַעל ַה ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ְ ּגד ֹוָלה,  ַ ּתְדֵהָמה  ָ ּבע ֹוָלם ָהְיָתה 
ֶ ׁשָעָלה  ְ ּמִחיר  ָ ׁשַכח ֶאת ַה ְ ּגד ֹוָלה, ַאְך ִאי ׁש לֹא  ִ ׂשְמָחה  ְ ׂשָרֵאל ָהְיָתה  ְ ּבִי
ֶ ׁשה ְמא ֹוד.  ִ ּמְבָצע: י ֹוִני נתניהו ֶנֱהַרג, ְוַחָ ּיל ַאֵחר ִנְפַצע ָק ְ ׂשָרֵאל ַה ִלְמִדיַנת ִי
ֶ ׁשָהְיָתה  ָ  ּׁשה ְזֵקָנה  ְ ּבל ֹוְך, ִא ֶ ׁשַבע ִנְפְצע ּו.  ּד ֹוָרה  ָ ּבה ֶנֶהְרג ּו ְו ְ ּבֵני-ֲעֻר ְ ׁשֵני 

ְ ּבִלים. ְ ּמַח ְ ּבֵבית ח ֹוִלים, ִנְרְצָחה ַעל-ְיֵדי ַה ֶ ּפֶזת  ְ ׁש ְמֻא
ֶ ּבה'' ְל''ִמְבָצע י ֹוָנָתן''  ִ ּמְבָצע ִמ''ִמְבָצע ֶאְנֶט ֵ ׁשם ַה ְ ּנָתה ֶאת  ִ ׁש ְ ׂשָרֵאל  ְמִדיַנת ִי

ִ ּמְבָצע. ֶ ׁשל ְמַפֵ ּקד ַה ְ ׁשמ ֹו  - ַעל 
ָ ּלא ַ ּגם ִאי ׁש ֵסֶפר, ְמ ׁש ֹוֵרר  ֶ ּלה, ֶא ִ ּג ּב ֹור ְול ֹוֵחם ְמֻע י ֹוִני נתניהו ָהָיה לֹא ַרק 

ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם. ַ ּפְרְסמ ּו  ֶ ׁשִהְת ָ ּתִבים  ְ ׁשִאיר ִמְכ  ּוִפיל ֹוס ֹוף. ה ּוא ִה

Coordination de l'enseignement de l'hébreu - ORT Villiers le Bel - Aout 2012



מבצע יונתן

ב-27 ביוני 1976 המריא מנמל התעופה ''בן גוריון'' מטוס של חברת 
''אייר פרנס'' בדרכו לפריס.

בחניית הביניים שהייתה באתונה, עלו למטוס ארבעה מחבלים 
כשבידיהם דרכונים מזוייפים: שני מחבלים גרמנים - גבר ואישה - 

ושני פלסטינים.
רבע שעה לאחר ההמראה - השתלטו המחבלים על המטוס ודרשו 
מהטייס לנחות בנמל התעופה באנטבה, שם עלו למטוס שלושה 

מחבלים נוספים.
המחבלים הגרמנים הפרידו בין הנוסעים היהודים והישראלים לבין 
הנוסעים האחרים, אשר שוחררו לאחר מכן. ההפרדה בין הנוסעים 

גרמה לישראלים, ובעיקר לניצולי שואה שביניהם, פחד וחרדה.
הטייס וצוות המטוס בחרו להישאר באנטבה יחד עם החטופים.

אידי אמין דדה, נשיא אוגנדה, שיחק משחק כפול, הוא הופיע בפני 
בני-הערובה והבטיח לשחרר אותם במהירות, למרות ששיתף פעולה 

בגלוי עם החוטפים.
חוטפי המטוס דרשו לשחרר את המחבלים שהיו עצורים בישראל 

ובמדינות אחרות, וכן 8 מיליון דולר מממשלת צרפת.
ממשלת ישראל ניסתה לנהל משא ומתן עם המחבלים וגם עם נשיא 
אוגנדה, אך ניסיון זה נכשל. לאחר דיונים ממושכים - החליטה 

הממשלה על מבצע צבאי לשחרור החטופים. 
4 מטוסי 'הרקולס' יצאו לדרך ארוכה של ארבעת אלפים קילומטר. 
המטוסים נחתו בלילה בשדה התעופה באנטבה. מפקד הפריצה היה 
יוני נתניהו (אחיו של בנימין נתניהו). תוך מספר דקות נהרגו המחבלים 
ו-20 חיילים אוגנדים. החיילים הישראלים שחררו את החטופים 

ששכבו על רצפת הטרמינל בזמן הקרב, ופינו אותם למטוס.
המטוסים המריאו מייד לניירובי, ומשם המשיכו לישראל בטיסה 
שארכה כשבע שעות וחצי. במהלך הטיסה שודרה בכלי התקשורת 

הידיעה על הצלחת המבצע הצבאי.
בעולם הייתה תדהמה גדולה, כאשר שמעו על המבצע הישראלי. 
בישראל הייתה שמחה גדולה, אך איש לא שכח את המחיר שעלה 
למדינת ישראל המבצע: יוני נתניהו נהרג, וחייל אחר נפצע קשה מאוד. 
שני בני-ערובה נהרגו ושבע נפצעו. דורה בלוך, אישה זקנה שהייתה 

מאושפזת בבית חולים, נרצחה על-ידי המחבלים.
מדינת ישראל שינתה את שם המבצע מ''מבצע אנטבה'' ל''מבצע 

יונתן'' - על שמו של מפקד המבצע.
יוני נתניהו היה לא רק גיבור ולוחם מעולה, אלא גם איש ספר, משורר 

ופילוסוף. הוא השאיר מכתבים שהתפרסמו בכל העולם.

מעובד ע''י סרג' פרידמן ע''פ מקורות שונים
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Vocabulaire

décoller המריא, להמריא
escale חניית ביניים
terroriste מחבל, מחבלים
faux, falsifié מזוייף, מזוייפים
prendre le contrôle השתלטו, להשתלט
atterir לנחות
être libéré שוחררו, לשחרר
pirates, kidnappeurs חוטפים
kidnappé חטוף, חטופים
ôtages בני-ערובה
collaboration שיתוף פעולה
ouvertement בגלוי
prisonniers עצור, עצורים
négocier לנהל משא ומתן
échouer נכשל, להיכשל
commandant מפקד
force d'intervention כוח הפריצה
être diffusé שודרה, לשדר
médias כלי תקשורת
stupéfaction תדהמה
hôspitalisé(e) מאושפז, מאושפזת
être assassiné נרצח, להירצח
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Quetions

מתי היה מבצע יונתן ?

איך הצליחו המחבלים לעלות למטוס ולהשתלט עליו ?

מה דרשו המחבלים מהטייס?

מדוע הפרידו המחבלים בין הנוסעים ?

מדוע חשו הנוסעים היהודים פחד וחרדה ?

מה דעתכם על המעשה של הטייס הצרפתי ?

איזה משחק כפול שיחק נשיא אוגנדה, אידי אמין ?

מה דרשו המחבלים תמורת שחרור בני הערובה ?

מדוע החליט הממשלה על יציאה למבצע צבאי ?

איך שחררו החיילים הישראלים את בני הערובה ?

מה היו התגובות בעולם כששמעו על המבצע הישאלי ?

מדוע אי-אפשר לשכוח את המחיר הכבד ששילם עם ישראל עבור המבצע ?
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