
מהמחתרת לשחקים –
סיפורו של בנימין כהנא

הטייס בנימין כהנא מנע ממטוסי האויב להשמיד טור משוריין                              
תוך גילוי עוז רוח, אומץ לב ומעשה גבורה בלתי רגיל  
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הטייס בנימין כהנא בטקס סיום קורס הטיס של ביה"ס "שירות א"י לתעופה", 
בית הנתיבות בלוד )נתב"ג – טרמינל 1(, 21 באפריל 1939 

)באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי(

ביום השני למלחמת סיני )"מבצע קדש"(, 30 באוקטובר 1956, שימש סרן 
בנימין כהנא טייס קישור בחיל האוויר ומתפקידו היה לשמור על הקשר 
עם יחידת סיור אשר ביצעה משימה בעומק של 12 ק"מ בשטח המצרי 
בסיני. יחידה זו נועדה לסייע לכוח צה"ל אשר יצא לכבוש את משטרת 
כונתילה. במהלך ביצוע משימתו הבחין בשני מטוסי מיג 15 של האוייב.1  
הוא ידע כי הטור המשוריין הצה"לי שנע על זחל"מים וכלי רכב חשוף 
להתקפת אותם מטוסים מצריים, לכן לא היסס והטיס את מטוס הסיור 
שלו מדגם פייפר 22 לכיוונם ואף נכנס עימם לקרב התחמקות שארך 
כחמש-עשרה דקות. במהלך העימות האווירי נאלץ אחד המטוסים של 
האויב לנטוש את המרדף אחריו הואיל ואזל הדלק במכליו, ואילו המטוס 
האחר פגע ב"פייפר" והפילו. סרן כהנא נהרג. יחד עימו נהרג סייר האוויר 
האויב ממטרתם  את מטוסי  הסיט  זה  גבורה  "במעשה  כהן.  דוד  רב"ט 
על מעשה הגבורה שלו   2 ומנע בעדם לבצע את משימתם העיקרית". 
לו לאחר מותו צל"ש הרמטכ"ל. העיטור הוענק לבני משפחתו  הוענק 
הומר   )1973 )אפריל  ניסן תשל"ג  בחודש  יום העצמאות תשי"ז.  בערב 
אלעזר,  דוד  רב-אלוף  חתם  ועליו  העוז"  ב"עיטור  הרמטכ"ל"  "צל"ש 
2011 הועלה בנימין כהנא לדרגת רב-סרן.                                                                                                            ראש המטה הכללי. בשנת 
כהנא נולד ביפו ב-ו' באדר תרע"א )6 במרס 1911( והיה מראשוני בית"ר 
בארץ ישראל, חבר האצ"ל ומחלוצי התעופה העברית. הוא למד בבית 
ובבית  למסחר  התיכוני  הספר  בבית  ישראל,  מקווה  החקלאי  הספר 
הספר התיכון הטכני "מונטיפיורי" בתל אביב. עוד מנעוריו חלם להמריא 
ואף החזיק באחד השיאים  זכה בפרסים  הוא החל בדאייה,  למרומים. 
שיאים  בשבירת  התאמן  בבד  בד  למרחק.  בדאייה  הארצישראליים 
במקום  זכה  ואף  רבות  בתחרויות  השתתף  הוא  אופנוע.  על  ברכיבה 
ראשון במרוץ אופנועים בחולות ראשון לציון. "בשנת 1934 הוכתר כ'אחד 
ב-19 ביוני באותה שנה היה   3" מרוכבי האופנוע הטובים ביותר בארץ'. 
באירופה. המטרה  בית"ר  לביקור בסניפי  בקבוצת האופנוענים שיצאה 
הייתה להביא את בשורת ארץ ישראל לבני הנוער היהודי בגולה. תשעה 
בתל  דוד  מגן  מכיכר  לדרכם במסע מתוקשר  יצאו  הם  היו במשלחת. 
אביב, דרך מועדון טרומפלדור ברחוב הכרמל 84 )לימים "מצודת זאב" 
מוזיאון  ממוקם  ושבו   38 ג'ורג'  המלך  ברח'  ז'בוטינסקי"  "בית  ובהמשך: 
האצ"ל של יחידת המוזיאונים שנחנך ביולי 1991(. הם המשיכו בנסיעה 
לכיוון ירושלים ואז דרך מדבר סיני למצרים, יוון, איטליה, שווייץ, צרפת, 
גרמניה.  דרך  לעבור  שלא  כדי  לפולין,  הים  דרך  ומשם  והולנד  בלגיה 
בכל מקום שאליו הגיעו הם זכו לקבלת פנים חמה מצד הנוער הבית"רי 
המקומי ומוסדות יהודיים שונים. אולם מסע זה היה רצוף ייסורים, תלאות 
הדרך וחיסרון כספי. בפריז זכו לקבלת פנים בחצר 'שלטון בית"ר' 4 על 
ידי ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי. לאחר ארבעה חודשים )21 באוקטובר 
1934( חזרו האופנוענים ארצה. הם הגיעו לנמל חיפה ומשם רכבו על 
ערך  העירייה  בית  ברחבת  אביב.  לתל  ובהמשך  לירושלים  אופנועיהם 
להם מזכיר העירייה יהודה נדיבי קבלת פנים חגיגית. לכהנא היה מסע 
בדרכי  בהתמצאות  הקשים,  הדרך  בתנאי  אישית  התנסות  מעין  זה 
עליית  בעקבות  היבשת  חוותה  לרעה שאותה  השינוי  ובהכרת  אירופה 
פעולות  בכמה  שותף  הוא  האצ"ל  כחבר  בגרמניה.  לשלטון  הנאצים 
תגובה נגד הטרור הערבי בזמן מאורעות הדמים של שנת תרצ"ו )1936(. 
כמו כן שירת כנוטר )1937( במשטרת היישובים העבריים. אּולם הטיס 
"הקלוב  במסגרת  רבות  פעל  כהנא  חייו.  אהבת  היו  התעופה  ועולם 
במחנה   ,1938 באפריל  בדאייה.  בעיקר  ועסק  לתעופה"  הארצישראלי 
הדאייה בכפר ילדים שלמרגלות גבעת המורה, הגיע לגובה 1,250 מטר 

מעל נקודת הזינוק. הטיסה נעשתה בדאֹון מדגם "צ'ייקה". 5    

                   ז'בוטינסקי שלח מברק מפריז אל "כובשי הרקיע"

ביום שישי 21 באפריל 1939 נערך מסדר סיום קורס הטיס של האצ"ל 
בית  של  הכיסוי  תחת  נתב"ג(   –  1 טרמינל  )היום:  לוד  הנתיבות  בבית 
 ,)Palestine Flying Services( לתעופה"  א"י  "שירות  לטיס  הספר 
ובמעמד הנציב העליון סר הרולד מקמייקל. כן השתתפו באותו מעמד 
הרבנים הראשיים של תל אביב, ראשי ערים ומושבות, נציגי ציבור, חברי 
האגודה הימית "זבולון" וכן חברי תנועות הנוער של הצופים, בית"ר ומכבי 
צעיר. זאב ז'בוטינסקי שיגר ממקום שהותו בפריז מברק ברכה ל"כובשי 
הרקיע" ובו נתן ביטוי לאמונתו כי "בשמיים, בארץ ועל פני הימים ישלוט 
ראש  סגן  לימים  שכטרמן,  אברהם  היה  הקורס  מפקד  ישראל".  נוער 
עיריית תל אביב-יפו וסגן יו"ר הכנסת. מסיימי מחזור א' של קורס הטיס 
היו: יצחק בלנק, יצחק ברש, אברהם יוספי, אליעזר יצרן ובנימין כהנא 
שזכה לרישיון טיס מס' 6. 6  במהלך הטקס החגיגי נערכה טיסת ראווה. 
את המטוס הטיס מדריך הקורס אדי לייבוביץ'. "היה זה הקורס הראשון 
שהסתיים בארץ ישראל מעולם".  7 מכל בוגרי קורס הטיס של האצ"ל 

רק כהנא השתלב מאוחר יותר בחיל האוויר. 
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האופנוענים של בית"ר מארץ ישראל עם זאב ז'בוטינסקי בפריז, 1934. 
בנימין כהנא יושב לימינו של ז'בוטינסקי )באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי(

                                מראשוני חיל האוויר הישראלי

חמישה  בן  אווירון  האצ"ל  רכש  השנייה  העולם  מלחמת  לפרוץ  סמוך 
מושבים מתוצרת פולין. כהנא נשלח להביאו משם )אוגוסט 1939(. אך 
 1939 פרוץ המלחמה, פלישת צבאות גרמניה לפולין ב-1 בספטמבר 
ונפילת פולין סיכלו את הבאתו ארצה. בחודשים שלאחר מכן היה ראשון 
למתנדבים לחיל המשלוח הארצישראלי בימי מלחמת העולם השנייה. 
שנרכש   12 זלין  מטוס  ממצרים  הביא   )1941( יותר  מאוחר  שנתיים 

בכספי תרומות. כהנא הטיס אותו מקהיר )אל-מזה( ללוד. 

שם הוא פורק והוחזק במרתף "מצודת זאב" ובשנת 1943, כאשר מפקד 
קורס הטיס של האצ"ל אינג' שכטרמן מונה לנהל את מפעל האשלג 
הוכשר  שלבקשתו  לאחר  לשם,  המטוס  נלקח  בסדום,  המלח  בים 
במקום מנחת מטוסים. מנחת זה הוא שהציל את מפעל האשלג בסדום 
סדום  יכלה  באמצעותו  העצמאות.  במלחמת  הערבי  ללגיון  מכניעה 
לקבל עזרה וציוד ולהחזיק מעמד.8                                                                                                                      

 )1948 באפריל   5( האוויר  לשירות  התגייס  המדינה  להקמת  סמוך 
האוויר  חיל  והקמת  המדינה  הקמת  עם  דב.  בשדה  א'  לטייסת  וצורף 
הוא התגייס כטייס בחיל האוויר הישראלי, צורף לגף 35 בעקרון והטיס 
בתחילת  אחרים.9  ולמקומות  לסדום  הספקה  בטיסות  נורסמן  מטוסי 
ביתו באילת, מקום שאותו ראה לראשונה  1956 קבע כהנא את  שנת 
ב-1951 ונקשר אליו בעבותות אהבה. ביום ז' בשבט תשי"ח )28 בינואר 
בבית הקברות  עולמים בטקס צבאי מלא  ארונו למנוחת  הובא   )1958
הצבאי באילת. משמר כבוד ירה שלושה מטחי כבוד לזכרו. הטייס בנימין 
כהנא, הנשר שצנח בקרב אווירי נגד מטוסי אויב, הותיר מורשת קרב של 

אחוות לוחמים לדורות של מפקדים וחיילים. 
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כתב: יוסף קיסטר

טקס סיום קורס הטיס של חברי בית"ר ואצ"ל במסווה של בית הספר לטיס 
"שירות א"י לתעופה". בנימין כהנא עומד ראשון מימין בשורת הטייסים עם סרבלי 

הטיסה. בית הנתיבות בלוד )היום: נתב"ג – טרמינל 1(, ב' באייר תרצ"ט – 21 
באפריל 1939 )באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי(


