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' קתדרה '  43יוצאת בסימן שנת המאה להולדתו של דוד בן -גורית
טבעו

( תרמ " ז  -תשמת )  ,האיש שחזונו ומדיניותו

חותם בל ימחה על דמותה של ישראל  .מיגוון מאמרים מוקדש להבטים שונים של חשיבתו ופעולותיו ,

החל מימי הבראשית שלו בארן ועד לשנותיה הראשונות של

המדינה .

ז א ב צ ח ור מתווה את דרכו של בן  -גוריון במאבק בין הסתדרות העובדים לגדוד העבודה  .בפרשה זו
נתגלה כוחו כמנהיג  -ציבור  ,שלחם בלהט המהפכני של קבוצה מצעירי ' העלייה השלישית ' והביא את חברי

הגדוד להכותה בין הרעיון הציוני להתיישבות בברית -המועצות .
שבתי טבת מראה במחקרו על בן  -גוריון והשאלה הערבית  ,כי כבר מראשית דרכו ראה האיש את
הסכסוך בעיניים פקוחות ולא היתה לו כלל ועיקר גישה נאיבית בבעיה זו  .הסתירה לכאורה בין
התבטאויותיו הפומביות לעמדתו האמיתית היתה למעשה תכסיס פוליטי  ,שאיפיין את דרכו בעשרות

השנים הבאות  .על עמדותיו של בן  -גוריון במשא העלייה לארץ בשנות השואה עומדת דליה עופר .
לגביו  ,לא היתה קיימת הבחנה בין

' גאולה ' ו ' הצלה ' :

הגאולה וההצלה היחידות והאמיתיות היו בהגשמת

הציונית על  -ידי העם היהודי  ,באמצעים ובדרכים האפשריות  .על בן  -גוריון כקובע עקרונות אחדים שהפכו
ליסודות החיתך הממלכתי בישראל  ,כותב שמעון

מדיניות הקליטה על  -פי עקרון

רשף .

העלייה הגדולה של שעת החמישים ומשבר

' כור ההיתוך ' הם נושא מחקרו של משה

ליסק .

בן  -גוריון היה ממבטאי

גישה זו  ,שמסחה בדרישה  ,כי היהודים מן הגלויות השונות ישכחו במהירות האפשרית מניין באו ,

' כמו

שאני שכחתי שאני פולני '  .על דעותיו של בן  -בוריון בתחום מדיכיות החוץ של ישראל והשפעתו על עיצוב
האוריינטציה הבינלאומית כותב אורי ביאלר  ,המנתח  ,בין היתר  ,את השקפתו לגבי אושות  -הברית
כמטרה החשובה של המאמץ המדיני הישראלי  .א ל ח נ ן או רן מתווה קווים לשימוש ביומן המלחמה של

בן  -גוריון כמקור היסטורי  ,תוך ויכוח עם חוקרים שעשו שימוש במסמך חשוב זה בעבודותיהם .
במדור ' תעודה ' מובאת תגובתו של ראש הממשלה הראשון למחזה ' בערבות הנגב ' של יגאל מוסינזון ,
שהסעיר את הרוחות בשלהי מלחמת העצמאות  .תעודה זו שמביא מרדכי נאור  ,מאירה את עולמו
התרבותי של האיש ומגלה טפח מן ההווייה הישראלית בשנים הראשונות

עת-

למדינה .

בחוברת שני מאמרים בסוגיות מן העת העתיקה  .איתמר זינגר

משחזר את ההתיישבות

הפלשתית בארץ  -ישראל ומראה  ,כי זו השתרעה במקורה עד לנחל  -שורק  .האוכלוסיה הכנענית  -אמורית

שישבה מצפון היא שבלמה  ,ככל הנראה  ,את התפשטות הפלשתים צפונה  .מזונם של בני ארץ  -ישראל
בתקופה הרומית היא עניין מאמרו של מ גן

ב רו ש י .

לחם  ,שמן  ,יין  ,פירות  ,מיני

ת -בש  -שהיוו את תפריטו של תושב הארין  -נלמדים על  -פי

ירקות  ,בשר  ,דגים  ,חלב

המקורות  ,תוך דיון בערכם הקלורי

והתזונתי .
ישראל

ברטל

ועדת המערכת
פרופ ' יהושע

בן  -אריה  ,פרופ ' אברהם גרוסמן  ,פרופ '

ישראל לי לוין ,

פרופ ' יורם צפריר  ,פרופ ' בנימין זאב קדר  -האוניברסיטה העברית

פרופ ' גד גילבר  ,פרופ ' יואב גלבר  -אוניברסיטת חיפה

ד " ר יצחק בית  -אריה  ,פרופ ' גבריאל כהן ,
פרופ ' אריה כשר  -אוניברסיטת תל  -אביב

פרופ ' יהושע קניאל  ,פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אילן
ד " ר שמואל אחיטוב  ,ד " ר זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון
פרופ ' אהרן אופנהיימר
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ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל
וגבולה הצפוני של

פלשת *

איתמר זינגר

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית
התיעוד המצרי על תוצאות הקרב נגד גויי  -הים בשנתו השמינית של רעמסס השלישי ,
הספירה  ,הוא המקור הברור ביותר לקביעת ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית

1175

לפני -

בארץ  -ישראל .

הכתובות והתבליטים ממדינת האבו מתארים את נצחונו הגדול של רעמסס על הפולשים  ,בים
וביבשה  ,בגבולה

הצפוני של האימפריה המצרית ; י

ואילו פיסקה בפפירוס האריס א '  ,שנכתב בימי

יורשו  ,מדברת על הושבת המוני שבויים מקרב גויי  -הים במבצרים

מצריים .

2

אמנם בקטע הזה אין

מצוין מיקומם המדוייק של מבצרים אלו  ,אך מרבית החוקרים הניחו שהשבויים הובאו  ,לפחות

בחלקם  ,אל מרכזי  -מימשל מצריים בכנען  ,שם שימשו כחיל  -מצב  .תפקידם היה להגן על האזור

מפני המשך הפלישות מן הים ומפני גורמים עוינים אחרים .

3

לא היה בכך משום חידוש במדיניות

המצרית  ,שכן ' שכירי  -חרב ' מקרב גויי  -הים שירתו בצבא המצרי לפחות מימי רעמסס השני ואילך
( ראה

להלן ) ;

אולם עתה קיבלה התופעה ממדים

חסרי  -תקדים .

הפיסקה האמורה בפפירוס האריס היתה אך תמך נוסף לתפיסה שגיבש אלברכט אלט על  -סמך
ניתוח

תולדותיה של שפלת החוף הדרומית בראשית המאה הי "ב לפני  -הספירה .

4

הוא מצא עדויות

לכך  ,שבסוף השושלת הי " ט ותחילת השושלת הכ ' שלטו המצרים שלטון ישיר על חלקים גדולים
מקטע החוף המשתרע דרומה לירקון  ,במאמץ אחרון לחזק את אחיזתם בארץ  -ישראל  .השערתו

*
1

הרצאה שניתנה במסגרת ' קתדרה לחוקרים ' מטעם המרכו לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של אוניברסיטת תל  -אביב
ויד יצחק בן  -צבי ב 21 -במאי  . 1985השתתפו כדיון פרופ ' מ ' כוכבי וד " ר ע ' מזר .

אין לקבל את הדעה  ,שהקרבות נערכו הן בים והן ביבשה  ,בגבולה של מצרים גופא  ,אחרי שכנען נפלה כבר בידי

גויי  -הים  .ראה

 , Saeculum, 19 :י10 Abwehr der Seevblker unter Ramses 111ו ] ' 1) . Stadelmann ,

 . 156 - 171קק  . ) 1968 ( ,דעה זו אינה עולה כקנה אחד עם המימצא הארכיאולוגי  ,המצביע על נוכחות מצרית
בארץ  -ישראל אחרי שנתו השמינית של רעמסס השלישי ( ראה להלן  ,הערה
2

ראה

,

 . 260 - 262קק 1969 ,
3

ראה  . 35 ff. :קק Chicago 1936 ,

,

ofRamses 12

ראה גם הספרות המובאת להלן  ,הערה
4

. )5

 . ( , Ancient Near Eastern Texts Relating 0 the Old Testament, Princeton :סט ) 3 . 8 . Pritchard

 .קק , 67 ) 1944( ,

) . Wilson , Historicalע 3 .

.6

4 diejLandnahme der Philister' ,, .פע PaljstinaIתו

.

ש

)  . 216 ff.עק 1 ff. )= Kleine Schriften 1 , MUnchen 1953 ,

W . F . Edgerton

~

' , ' Xgyptische:יינוע ) .ע

איתמר זינגר

של אלט קיבלה תימוכין רבים מחפירות שנערכו באזור בשנים האחרונות  5 .כיוון שמצא חפיפה בין
תחום השלטון המצרי הישיר ובין ' מרחב המחייה ' של הפלשתים מעט מאוחר יותר  ,הגיע אלט

למסקנה  ,שראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל היתה ביוזמה מצרית  ,או שהמצרים

הבליגו על פעילות התיישבותית זאת  .ואולם אחרי זמן לא  -רב התהפכו היוצרות  ,וגויי  -הים

שהמשיכו מן הסתם לזרום אל חופי ארץ  -ישראל  ,ניערו חוצנם מאדוניהם המצרים ואף החלו
להטיל את מרותם בהדרגה על האזורים שבשכנותם  .שידוד המערכות היה כרוך ודאי במאבק
אלים  ,שיש לו עדויות במימצא הארכיאולוגי מפלשת  .הנחתו של אלט  ,שהפלשתים יושבו
במרכזים מצריים בפלשת בסמוך לשנתו השמינית של רעמסס השלישי  ,התקבלה במחקר
ההיסטורי והארכיאולוגי של

ארץ  -ישראל .

6

בשנים האחרונות יש המערערים על הנחה זו  ,המבוססת על ההבנה ההיסטורית של תהליכי
נסיגת מצרים מכנען  .בהסתמך על ניתוח הנתונים הארכיאולוגיים  ,הציעו חוקרים אחדים להקדים

את ראשית החדירה של גויי  -הים לארץ  -ישראל  ,ואילו אחרים הציעו לאחר את ההתיישבות
הפלשתית בכמה עשרות שנים  .אלה ואלה הסתמכו בטיעוניהם על תוצאות החפירות באשדוד -

היחידה מבין ערי סרני הפלשתים שנחפרה עד כה בצורה מקפת  .הדיון מתמקד בניתוח משמעותו
הכרונולוגית והתרבותית של טיפוס קראמי מיוחד  ,שהופיע באשדוד  ,לראשונה בארץ  -ישראל

בכמויות ניכרות  .זוהי קראמיקה ממיצא אגאי מטיפוס  ,51 ? 0 . 111 ) 16שנהוג לכנותה ' קראמיקה

חדגונית ' ( מונוכרום ) .
הכלים במקום  .קראמיקה
7

מקבילותיה הקרובות ביותר מצויות בקפריסין ; אך לפי בדיקת הטין  ,נוצרו

חדגונית מופיעה באשדוד בשלבה הראשון של שכבה

( ) 111

( , ) % 1116

ואילו בשלבה השני ( )1118נ) היא מפנה את מקומה בהדרגה לקראמיקה הפלשתית הדו -גונית .
התפתחות קראמית מקבילה נמצאה גם בחפירות החדשות בעקרון ( תל מקנה ) ובאשקלון .
8

באשר למשמעותה הכרונולוגית וההיסטורית של הקראמיקה החדגונית  ,הציעו החופרים

באשדוד ובעקרון לייחסה לגל  -התיישבות קדום  ' ,פרה  -פלשתי '  ,של גויי  -ים  ,הקודם לימי רעמסס
השלישי  ,ואשר הביא לחורבנה של העיר הכנענית -מצרית של שכבה

9

בואם של הפלשתים

לאשדוד אינו קודם  ,לדעתם  ,לשלב השני של שכבה ) 111נ .הבחנה זו בין שני גלי  -התיישבות של
ראה סיכום עדכני אצל נ ' נאמן  ' ,היסטוריה מדינית של ארץ  -ישראל בימי השושלות הי " ט  -כ ' '  ,י ' אפעל ( עורך ) ,

ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,א
ביבליוגראפיה

נוספת ) .
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על עקרון ראה דותן  ,שם  .באשקלון נמצאה קראמיקה חדגונית בחתך שעשה פיתיאן  -אדאמס בתחילה המאה

( ראה הפניות אצל דותן [ לעיל  ,הערה

, ]6

עמ ' , 36 - 35

מ ' דותן  ' ,אשדוד  :שבע עונות  -חפירה '  ,קדמוניות  ,ה

) 294

ובחפירות החדשות שהתחילו ב . 1985 -

( תשל "ב ) ,

עמ '

;6

דותןי לעיל  ,הערה

.7

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל

הנליט ממדינת האבו  :הקרב היבשתי בין רעמסס השלישי לבין גויי  -הים הפולשים מצפת  ( .שים לב
למרכבות הלוחמים ולעגלות הנושאות את משפחותיהם )

איחמר וינגר

גויי  -ים בארץ  -ישראל  ,שלהם מאפיינים קראמיים מיוחדים  ,משתבצת בתפיסה שהיתה רווחת

בעבר  ,על  -פיה שני גלי  -פלישה של גויי  -ים פקדו את האגן המזרחי של

הים  -התיכו. 7

0ן

בעלי

השקפה זו והמצדדים בה הצביעו על מלחמתו של מרנפתה בלובים ובגויי  -הים בשנה החמישית
למלכותו

( 1207

לפני  -הספירה ) כעדות לראשיתו של גל קדום של גויי  -ים  ,שהגיע עד חופי הלבנט .

ואולם יש להטעים שקרב זה נערך בדלתה המערבית של הנילוס  ,וגויי  -הים שנטלו בו חלק שירתו
בצבאות הלוביים כ ' שכירי  -חרב '  ,או ליתר דיוק כשבויים שנכפה עליהם גיוס  ,ממש כמו על אחיהם

ששירתו בצבא המצרי  .ין לא נמצאה עד כה כל עדות היסטורית העשויה להצביע על גל  -פלישה של
גויי  -ים ועל התיישבותם בארץ  -ישראל לפני שנתו השמינית של רעמסס

השלישי .

2ן

יתירה מזו ,

בתעודות המצריות מימי מרנפתח שיש להן נגיעה לארץ  -ישראל  ' -אסטלת ישראל '  ' ,יומן הגבול '

( פפירוס אנסטאזי ג ' ) והתבליטים מכרנך שתוארכו מחדש לימיו3

!

-

אין נזכרים גויי  -הים ולו

ברמז  .גם לגבי החופים הצפוניים של הלבנט  ,באזורים שהיו כלולים בתחומי האימפריה החתית ,

אין עדות לקיומם של שני גלי  -פלישה של גויי  -ים  ,אך לא נוכל להרחיב את היריעה בנושא זה .
לקביעת זמנה של ראשית פלישות גויי  -הים לחופי הלבנט יש סייג  .כאמור  ' ,שכירי  -חרב ' מקרב
גויי  -הים שירתו בצבא המצרי זמן רב לפני רעמסס השלישי  .ואולם היתה זו תופעה חברתית שונה
במהותה  .כפי שניתן ללמוד מטקסטים של רעמסס השני  ,היו אלה מעין שודדי -ים  ,שניסו לפלוש
לחופי מצרים  ,נשבו וגויסו ליחידות מובחרות של הצבא המצרי  .גויי  -ים אלו  ,שהידועים ביותר
4ן

5ן

ביניהם הם השרדנים  ,מבשרים את הופעתם של ' שכירי החרב ' הכריים והיוניים באלף הראשון
לפני  -הספירה  .אין בידינו נתונים של ממש לגבי מספרם בתוך הצבא המצרי ; אך אם נשווה את
מספרי ההרוגים והשבויים מקרב גויי  -הים המופיעים בתיאורי הקרב של מרנפתח לעומת אלה
של הלובים  ,מסתבר שהיקף הגיוס היה רחב למדי  :קרוב לחמישית הצבא הלובי היתה מורכבת
מגויי  -ים למיניהם  .אם נניח שיחס מספרי דומה היה קיים בצבא המצרי  ,הרי שאפשר להניח  ,כי

גויי  -ים רבים היו בכל מקום שבו חנו חילות  -מצב מצריים  ,ובראש וראשונה במרכזי המימשל

המצריים בכנען  .אין זה מן הנמנע שיימצא לכך אף ביטוי ארכיאולוגי מסוים

למשל .

החדשות היה מזורז

;

למדי .

10

ראה  ,למשל  . 72 ff . :קק  , 29 ) 1966 ( ,גG . E . Wright , ~ FTesh Evidence fOT the Philistine storyi ~ 3

11

לדיון מפורט על ' שכירי החרב ' מקרב גויי  -הים בתעודות המצריות ראה
 . Chr. ,ע ) 04 . ( , Geschichte des 73 . und 72 . Jahrhunderts

 den :ת ] Seev lker

-Karpe

 . 7 - 21קק Vorgeschichte der Universit t frankli~ t; Frankfurt 1976 ,
12

~ .א

13

 Old Relief , Eretz Israel 18ת 8ת0

מפוקפקים .

Stager, ' Merenptah , Israel and Sea Peoples: New Light

L . E.

ביבליוגראפיה ) .

אחד מעמודי התווך של תיאוריית ' שני הגלים ' כצפון היה התאריך המוקדם  ,סביב  , 1230לחורבנה של אוגרית  .כך
סברו אולברייט  ,רייס ואחרים ( ראה לעיל  ,הערה  . ) 10תאריך מוקדם זה נדחה בינתיים לחלוטין  .ראה  ,למשל 4 . :ן

 .קק  ]Yible, fasc . 53 ) 1979 ( ,ע

Liverani , ~ Ras Shamra , Histoire ' , Suppkihaent au Dictionnaire 4

1312 - 1313
15

,

~
Jahresberichs
des .IN~ tltUtSfa

ביטק ניסה למצוא עדות לפעילות של גויי~ -ים בדלתה המזרחית כקטע סתום בתחילת אסטלת הנצחון של
מרנפתח  .ראה תגובתו של ביטק לדברי דותן אצל אמיתי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  216ואילך  .ואולם הטקסט מקוטע

*  . 56 ' - 64קק  ( ) 1985 ( ,ושם
14

' Die

. Helck ,

יי

~gyptischen Quellen
'

מאוד  ,וכפי שמסר לי פרופ ' א ' שולמן  ,הזיהויים הגיאוגרפיים עליהם מתבסס ביטק הם

6

במנהגי קבורה ,

אולם על  -פי אנאלוגיות היסטוריות רבות ניתן לשער  ,שתהליך התערותם במסגרות

היטיב להגדירה הלק  ,לעיל  ,הערה

. 11

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל

יש להבחין אפוא הבחנה ברורה בין תופעה זו  ,שביטויה הארכיאולוגי מוגבל למדי  ,ובין גל
ההגירה ההמוני  ,בים וביבשה  ,המשתקף בכתובות מדינת האבו  ,אשר הביא להתיישבות פלשתית
בחבלי  -ארץ גדולים  .התיישבות זו יש לה ביטויים ארכיאולוגיים רבים  ,ובראש וראשונה הופעת

קראמיקה מטיפוס חדש  .אלו הן שתי תופעות חברתיות -תרבותיות שונות  ,הנבדלות זו מזו לא רק
בהיקפן  ,אלא גם

במהותן .

גל הפלישה וההתיישבות היחיד של גויי  -ים בארץ  -ישראל  ,שעליו יש עדויות היסטוריות  ,הוא
זה שהגיע לאחר שנתו השמינית של רעמסס השלישי  .אין שום נתון העשוי להצביע על תיארוך
הקראמיקה החדגונית בפלשת והשכבות שבהן נמצאה  ,קודם לימיו של רעמסס השלישי  ,ברבע

השני של המאה הי " ב לפני  -הספירה  .לפיכך  ,נראה שראוי לפרש את הופעתה באופן שונה מזה

שהוצע על  -ידי החופרים באשדוד ובעקרון  .הקראמיקה החדגונית אינה אלא הקראמיקה הראשונה
שיוצרה על  -ידי הפלשתים  ,אשר התיישבו

בפלשת .

6ן

זמן  -מה אחר  -כך החלו הקדרים הפלשתים

לייצר קראמיקה דו  -גונית  ,על  -פי מסורות מקומיות  .זוהי התפתחות טיפולוגית הדרגתית  ,ולכן לא

תהיה בהכרח מקבילה להבחנה סטראטיגראפית חרה וברורה  .תושביה החדשים של אשדוד שכבה

) 111נ היו אף הם פלשתים  ,כיורשיהם בשכבה ) 11נ.

!7

נראה אפוא  ,שבלבול טרמינולוגי וכרונולוגי

עשוי לנבוע מהבחנה בין ' התיישבות פלשתית ' לבין ' קראמיקה פלשתית '  ' .קראמיקה פלשתית '

היא הקראמיקה שנוצרה על  -ידי פלשתים ; ומן הראוי לכנות את כלי  -החרס מטיפוס Myc .IIIClb

שנוצרו בפלשת  ' ,קראמיקה פלשתית חד  -גונית'  .בעקבותיה התפתחה ' קראמיקה פלשתית דו -

( ' קלאסית' ) .

גונית'

באופן זה נימנע מן ההבחנה המלאכותית בין התהליך ההיסטורי של

ההתיישבות הפלשתית לבין ביטויה הארכיאולוגי המובהק  ,בדמות כלי  -החרס הפלשתיים

לשלביהם .
תפוצת הקראמיקה החדגונית בצפון ארץ  -ישראל עדיין אינה ברורה די צורכה  ,אך היא תתבהר
ודאי עם המשך החפירות בדור  ,בעכו ובאתרי  -חוף אחרים  .דומה  ,שאת המינוח המוצע כאן לגבי

הפלשתים ניתן להעתיק צפונה ולייחסו לקבוצות אחרות של גויי  -ים שהתנחלו באוץ  -ישראל  ,כגון
הספל

יהשרון .

8ן

טיעון שונה המערער על התאריך והפירוש המקובל להתיישבות הפלשתית בימי רעמסס

השלישי  ,המסתמך אף הוא על נתרני החפירות באשדוד  ,גובש על  -ידי יוחנן
מסקנתו

אהרוני ;

19

זור

:

הקרמיקה הפלשתית לא באה לארץ לפני אמצע המאה הי " ב  ,ואם לא נקבל את ההנחה
הדחוקה שתחילה באו הפלשתים ורק כעבור זמן  -מה באה גם משפחת יוצרים שהביאה

16
17

ראה  . 95 - 107 :קק Philistine Material Culture ' , 11!7, 35 ) 1985 ( ,

* . 62

Mazar, ~ The Emergence of

) .ל

למסקנה דומה הגיע סטגר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
המאוחרת ( שכבה  (XIVנהרסה על  -ידי גויי  -הים ( כנראה מיקנים )  ,אשר הביאו עמם מסורות קדרות מיקניות .
אולם לא נראית דעתו  ,שאשדוד של תקופת הברונזה

לנושא מוצא הפלשתים ראה דיון מסכם אצל א ' זינגר  ' ,מוצא " גויי  -הים " והאחזותם בחופה של ארץ  -ישראל ' ,
18

19

דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות  ,חסיכה א '  ,תקופת המקרא  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 6 - 1
ראה זינגר  ,שם  .על הופעת קראמיקה חדגונית בעכו ראה :
קדמוניות ,יח ( תשמ "ה )  ,עמ ' . 10

מ ' דותן  ' ,עשר עונות  -חפירה בעכו הקדומה ' ,

"

אהרוני  ,ארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים  , 1978עמ ' ible: ; 164 - 161

,

]  . Aharoni , TheLandoftheו

 . 268ק  Historical Geography, 19792 ,נ ( שינוי דעתו לעומת המהדורה ~ העברית של

הספר ) .

 ,יי, ,

איתמר זור

,
"

4 41
,
)

, , -,

,
גויי  -הים בשירו
המצרי ( לרוב

ש11.,

,

"

"

. ,יי

,/

(

את כליהם המיוחדים  ,הרי אמצע המאה הי "ב הוא תאריך בואם לארץ  .מכאן ברור  ,שלא

יושבו על  -ידי המצרים  ,אלא תפסו את מקומם עם התפוררות השלטון המצרי בארץ ,
ודבר זה חל רק

כ 40 - 30 -

שנה אחרי שהוכו על  -ידי רעמסס השלישי .

על חלק מן הטיעונים הללו השיג עמיחי מזר בביקורתו על ספרו של אהרוני ,

ן2

20

ולא נשוב

אליהם .

נתמקד רק בטיעון המרכזי  ,המסתמך על כך שהקראמיקה החדגונית מאשדוד אינה שייכת לתת-

שלב הראשון של  , Myc. IIICאלא לתת  -שלב השני  .אין זה המקום לדון בנושא הסבוך של תיארוך
תת -השלבים של הקראמיקה
הקראמיקה מטיפוס

המיקנית ;

Myc . IIICla

נציין אך שתי עובדות  -יסוד בהקשר זה

:

ראשית ,

היא תופעה מקומית ביוון ואינה מובחנת במזרח  ,וממילא אינה

יכולה לשמש כאינדיקטור כרונולוגי

באשדוד ;

ושנית ,התיארוך של קראמיקה

Myc . IIIClb

מתבסס במידה רבה על תאריך ההתיישבות הפלשתית  ,והרי זה בגדר הנחת המבוקש  .לפיכך ספק
הרא אם אפשר להשען על הקראמיקה החדגונית בלבד בבואנו לקבוע את זמנה של ראשית
ההתיישבות

הפלשתית .

נתינים מדויקים יותר לתיארוך ההתיישבות הפלשתית מספקים לכאורה הממצאים המצריים

,

שנהגלו במכלולים פלשתיים  .אך מתברר  ,שגם כאן הנתונים אינם חד  -משמעיים  2ב 'בית  -המושל '
המצרי בתל אל  -פרעה נמצא כד  -חרס עם קרטוש של סחי השני (  , ) 1193 - 1199באזור שבו נמצאה

גם קראמיקה פלשתית  .ואולם המצב הסטראטיגראפי באתר אינו ברור די הצורך  ,וקשה לקבוע את

משך קיומה של השכבה  .בתל דיר עלא שבעמק  -הירדן נמצאה כתובת של המלכה תאוסרת
(  , ) 1185 - 1186במקדש שחרב בסוף התקופה

הכנענית ;

ואילו בשכבה שמעליו נמצאו חרסים

1

~
20

אהרוני  ,ארכיאולוגיה ( לעיל  ,הערה

, ) 19

עמ '

. 164

.60

21

קדמוניות  ,יג ( תש " מ )  ,עמ '

22

ראה הפגיות ודיון בנתונים הסטראטיגראפיים אצל דותן  ,לעיל  ,הערה

.6

,,

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל

,. ,

,

, .,

[

ן

פלשתיים .
חדגונית .

לאחרונה נתגלתה בעכו חרפושית של תאוסרת  ,באזור שבו נמצאה קראמיקה

23

כתובות של רעמסס השלישי

( ) 1151 - 1182

באשדוד  ,בבית -שמש ובגזר  ,ושל רעמסס הרביעי

נמצאו במכלולים פלשתיים בתל ג ' מה ,

( ) 1145 - 1151

-

בתל אל  -פרעה

ובאפק .

מימצאים אלה  ,ואחרים שלא נמנו כאן  ,מצביעים אמנם על האופק הכרונולוגי הכללי שבו יש
למקום את ראשית ההתיישבות הפלשתית ; אך ספק אם יש בהם כדי להוביל להכרעה ברורה בין
התאריכים השונים שהוצעו  -הווה אומר  ,לפני  ,בזמן  ,או אחרי שלטונו של רעמסס

ממילא משמשים הממצאים המצריים המתוארכים רק כתאריך המוקדם ביותר
( quem

השלישי .

) terminus post

במכלוליהם  ,וחוקרים שונים יפרשו את משמעותם המדויקת בהתאם להשקפותיהם .

לאחרונה הועלה טיעון אחר לאיחור ההתיישבות הפלשתית  ,אשר מסתמך על מכלולים

המתוארכים בבירור לימי רעמסס השלישי  ,כגון לכיש ,1י
קראמיקה

פלשתית.

24

ותל שרע )נ , 1שאין בהם

( ' עדיין ' )

אלא שלכיש נמצאת מחוץ לפלשת  ,ואילו תל שרע ( צקלג ) נמצאת בשוליה ,

וראשית היישוב הפלשתי בה לא היתה בשלב ההתיישבותי הראשון  .לקביעת ראשית ההתיישבות

הפלשתית בארץ  -ישראל יש להסתמך בראש וראשונה על אתרים הנמצאים בפלשת גופא  ,ובעיקר
לאורך החוף  ,ששם תימצא מטבע הדברים הקראמיקה הפלשתית הקדומה ביותר  .אך דווקא
מאתרים אלו חסרים עדיין נתונים לתיארוך

מוחלט .

נראה אפוא  ,כי למרות המידע הארכיאולוגי מפלשת ומחוצה לה שנוסף בארבעים השנים
האחרונות  ,נשאר שיקול הדעת ההיסטורי נקודת המוצא היציבה ביותר לקביעת ראשית

ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל  .הנתונים הארכיאולוגיים שבידינו תואמים את הנחתם של

. 18

23

דותו  ,לעיל  ,הערה

24

אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

; 196

Olga Tu/ne [t London 1985 ,
 . 222 ff.קק

,

1 8! Tel Lachish and the End ofץ 11 andע  . Ussishkin , ' Levelsם
 ! Honour 0ל  . ( , Papersט " )  ) . Tubbג  .נ תבפת ) 28ט ] Late 81002 " Age

"

איתמר זימר

אלט  ,אולברייט ואחרים בדבר ה ' סימביוזה ' המצרית -פלשתית  ,שצמחה מכורח המציאות לאחר

שנתו השמינית של רעמסס השלישי  .יתירה מזו  ,טרם גובשה תפיסה היסטורית אחרת  ,המסבירה
באופן מסתבר יותר את התפוררות השלטון המצרי בדרום הארץ ואת כניסתם של הפלשתים דווקא
למרכזיהם החשובים ביותר בחוף הדרומי של כנען  .פלשת אף המשיכה לעמוד בקשר הדוק עם

מצרים לאחר שזו התאוששה בימי השושלת הכ " א  ,ופנים רבות היו לקשר זה  .לפיכך נראה  ,שיש

לחזור אל נקודת המוצא  :ההתיישבות הפלשתית אינה מאוחרת לרעמסס השלישי  ,ואין התיישבות

של גויי  -ים בארץ  -ישראל הקודמת לימיו  .מסקנה זו נתמכת גם על  -ידי האחידות הרבה בתפוצת
כלי  -החרס מטיפוס  , Myc. IIIClbשהם תו  -היכר מובהק לתפוצת גויי  -הים  ,מקיליקיה בצפון ועד
פלשת בדרום  .אין לאחר את זמנה של הקראמיקה החדגונית בארץ  -ישראל בשלושים  -ארבעים

שנה  ,לעומת אחיותיה בלבנט הצפוני ובקפריסין  .מאידך גיסא  ,אין לאחר את נפילת האימפריה

החתית ופלישות גויי  -הים לחופיה לאמצע המאה

הי " ב .

25

תפוצת הקראמיקה החד  -גונית וגבולה הצפוני של פלשת
הנתונים לבחינת תפוצתה של הקראמיקה החדגונית ומשמעויותיה עדיין מעטים למדי  .על  -כן כל

מסקנה שנגיע אליה  ,תהיה בהכרח ארעית  .אף  -על  -פי  -כן  ,נראה שכבר על  -פי הממצאים הראשונים
מדרום הארץ מסתמנים קווי  -מיתאר מסוימים  ,שיש להם

משמעות גיאוגרפית -היסטורית חשובה .

הקראמיקה החדגונית נתגלתה עד עתה  ,בכמויות משמעותיות  ,באשדוד  ,בעקרון ובאשקלון
שלוש מבין חמשת ערי סרני הפלשתים  .בשתיים הנותרות  -עזה וגת ( תל

צפית ) -

טרם נערכו

חפירות של ממש  ,ועל  -כן אין בידינו נתונים  .לעומת זאת  ,לא נמצאה קראמיקה חדגונית באתרים

שנחפרו מצפון לנחל  -שורק ועד לאגן הירקון

;

כך בגזר  ,אזור  ,יפו  ,תל גריסה  ,אפק ותל

קסילה .

אם לא יחולו שינויים משמעותיים בתמונה זו  ,הרי שתחום ההתיישבות המקורי של הפלשתים
השתרע צפונה עד לנחל שורק  ,ורק בתקופה מאוחרת יותר הם השתלטו על השפלה הצפונית  ,עד
לאגן

הירקון .

המקראיים ,

26

יש בכך אישור ארכיאולוגי למסקנה שהסיקו מקצת החוקרים מן המקורות
בניגוד להנחה הרווחת  ,שהפלשתים התנחלו מן הירקון

דרומה .

בתיאורי  -גבול אחדים במקרא מציין נחל  -שורק את גבולה הצפוני של פלשת  .בתיאור תחומי

' הארץ הנשארת ' מופיעה עקרון כצפונית שבגלילות הפלשתים  ' :מן השיחור אשר על  -פני מצרים

ועד גבול עקרון צפונה . ' . . .

27

תיאור מפורט יותר של קו  -גבול זה  ,הנמשך לאורכו של נחל  -שורק מבית  -שמש ליבנאל בואכה

לים ( מדרום לשפך השורק )  ,מופיע בתיאור גבולה הצפוני  -מערבי של נחלת שבט

יהודה .

28

זאת

על  -פי הגישה ה ' מכסימליסטית ' של הסופר המקראי  ,שכלל את חוף פלשת בתחום נחלת שבט

25

לחיארוך נפילתה של האימפריה החתית ראה עתה " Empire ' , :

11111א

the End of

1 . Singer , ~ Dating

 . 413 - 421קק liethitica , 7 ) 1986 ( ,

() 1
26

ראה אלט ( לעיל  ,הערה א  ,עם  the Light of : 226 ,אW . F. Albright , 'The Song Of Deborah 1
; מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' 273
, BASOR
 . 27ק 62 ) 1936 ( ,

.

.

27

28

יהושע יג ג  .השווה

יהושע סו

י  -יא .

:

שופטים ג'

ג.

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל

יהודה  ,בניגוד לתיאור תהומי ' הארץ הנשארת ' ולנסיבות ההיסטוריות
מעולם מחוז מינהלי של

;

שהרי פלשת לא היתה

יהודה .

אותו קו  -גבול כלול גם ברשימת ערי שבט דן .

29

הבעייה המורכבת של זמן חיבורה של רשימה זו

והרקע ההיסטורי המשתקף בה  ,נרונה הרבה במחקר .
לשאלת גבולה הצפוני של פלשת  .כפי שהראו פרנק קרוס וארנסט רייס  ,בנוסף לרשימת הערים ,
משוקעים ברשימה זו קטעים מתיאורי  -גבול  .אחד מאלה הוא הקטע הנמשך לאורך נחל  -שורק
30

נסתפק אך בהצגת עיקרי הדברים  ,בזיקתם

!3

ומסמן את גבולה הדרומי של נחלת שבט דן ,

הדעות בין

החוקרים .

3

באשר לרקע ההיסטורי המשתקף ברשימה  ,נחלקו

רובם נטו להוציא רשימה זו ממערכת נחלות השבטים ולמקמה בימי

הממלכה המאוחדת או אף מאוחר יותר  .לעומתם  ,קרוס ורייס  ,ובעקבותיהם נדב נאמן ,

קושרים

33

את הרשימה ליתר הרשימות שבספר יהושע וכוללים אותה במערכת גבולות השבטים  ,שרקעה
ההיסטורי קודם לתקופת המלוכה  .נראה  ,שהנתונים הארכיאולוגיים שהוצגו לעיל  ,לפיהם היה

נחל  -שורק הגבול הצפוני של ההיאחזות הפלשתית בראשיתה  ,תומכים בהשקפה זו

מעגנים את תחומי נחלת דן במציאות

;

שכן הם

הגיאו  -פוליטית של תקופת ההתנחלות .

נשאלת השאלה  ,מהן הנסיבות ההיסטוריות שבהן נוצר קו הגבול הצפוני של פלשת  ,ומי מנע
מן הפלשתים להיאחז בשפלה הצפונית מייד עם תחילת התיישבותם

?

אין לקבל את ההנחה  ,שהפלשתים נתקלו צפונה מקו השורק בהתנחלות ישראלית של שבט

דן .

בנתונים הארכיאולוגיים אין עדות לכך  ,וגם מן הסיפור המקראי מסתכר  ,שלא עלה בידי שבט

34

דן לההנחל בנחלתו  ,פרט לשוליה המזרחיים בשיפולי ההר  ,באזור צרעה

ואשתאול .

35

אין סימוכין גם להצעתו המעניינת של יגאל ידין  ,כי בקטע  -חוף זה התיישבה קבוצה אחרת של
גויי  -ים  ,הדנ ( נ ) ים /דנאים  ,שאינם אלא שבט דן עצמו  ,אשר הסתפח על שבטי

ישראל .

36

דווקא

העדרותה של קראמיקה חדגונית מאזור זה  ,שהיא מסמנת את ראשית ההתיישבות של גויי  -הים
בכל הלבנט  ,אינה עולה בקנה אחד עם הצעה

זו .

נראה  ,שהמקרא נותן תשובה ברורה לשאלת הזהות האתנית של תושבי אזור זה בזמן

ההתנחלות הפלשתית  .הגורם שבלם בתחילה את ההתפשטות הפלשתית צפונה  ,שעמד מול הלחץ
של שבטי בית יוסף ,

בצפון ,

37

ואף הצליח לדחוק את שבט דן ההרה ולאלצו לחפש לו נחלה אחרת

הוא האוכלוסיה האוטוכתונית הכנענית -אמורית  .חוקרים שונים שכורכים יחד את סיפור

38

29

יהושע יט מ  -מן .

30

ראה הפניות לספרות בנושא אצל ג ' גליל  ' ,נחלת שבט דן  :היקפה ותולדותיה '  ,תרביץ נד ( תשמ " ו )  ,עמ '

31

JBL,

.

"

א88טג G . E . Wright , 'The Boundary and Province Lists oflthe Kingdom Of

. 19 - 1

F . M . Cross

 . 209 ffקק 75 ) 1956 ( ,

32
33

34

יהושע יט

מג  -מד .

נ ' נאמן  ' ,המערך המדיני וההשתלשלות ההיסטורית בארץ  -ישראל לפי תעודות
התואר דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב  , 1975עמ ' . 85 -80
ראה

the Old :

,

0

the Study

.

עמארנה ' ,

חיבור לשם קבלת

F . A . Spina , 'The Dan Story Historically Reconsidered' , Journalfor

 . 60 -71קק Testament 4 ) 1977 ( ,
35

36
37

38

שופטים יח ב  ,ח  ,יא ; יג  ,ב  ,כה .
ף ידין  ' ,ודז למה יגור אניות'  ,מערבו של גליל וחוף הגליל  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '
יהושע טז י .
שומטים א לד .

1 1

. 55 -42
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ההתיישבות הפלשתית וגבולה הצפוני של פלשת בראשית תקופת ההתנחלות

*
*

8
ן

---

ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל

נדידת שבט דן ואת מחזור סיפורי שמשון  ,הציעו לשנות את הוראתו של ' אמורי ' בשופטים א לד

ל ' פלשתי ' .

39

אמנם ייתכן  ,שלחץ האמורי על בני דן היה תגובת  -שרשרת ללחץ הפלשתים עליהם

מדרום ; מכל מקום  ,אין בסיס לזיהוי בין האמורים כפלשתים  ,ואין סיבה לפקפק במהימנות הידיעה

שבפסוק זה  .גם על  -פי מסורות מקראיות אחרות  ,התקיימה מובלעת אוטוכתונית גדולה בשפלה

הצפונית  ,שלא היתה אלא חלק מן הרצועה הנוכרית שהשתרעה מירושלים מערבה .
העיר הראשית במובלעת כנענית זו היתה גזר

ן4

-

40

עיר המבצר החשובה ביותר בשפלה

הצפונית  ,שחלשה על צומת  -דרכים מרכזית של ' דרך הים ' והדרך העולה אל ההר  .חוקרים הצביעו

על הדמיון הבולט בין תחומה של ממלכת גזר בתקופת עמרנה לבין רשימת ערי שבט דן .

42

מסתבר ,

שממלכה זו המשיכה להתקיים בראשית ההתיישבות הפלשתית כיחידה מדינית נפרדת  ,שהיוותה
חיץ בין שבטי בית יוסף לבין

פלשת .

מתוצאות החפירות בגזר מסתבר  ,שעוד במאה הי " ב הצליחו הפלשתים להטיל את מרותם על
העיר ,

43

ומן הסתם על מרבית תחומיה של ממלכת גזר  .עם אבדן מעמדה הנפרד  ,עבר תחומה

המזרחי של ממלכת גזר  ,המצוי בשיפולי ההר  ,למרות ישראלית ,

44

ואילו התחום המערבי נשאר

בשלטון פלשתי עד סוף המאה הי " א  .אולם אזור זה  ,שלפי השקפת המקרא אינו שייך לפלשת  ,היה
לזירת  -התכתשות בין שליטיו הפלשתים לבין שבטי בית יוסף  ,שניסו להתפשט אליו ממרכזיהם

שבהר .

45

שיחזור זה של תולדות ממלכת גזר במאה הי " ב מסתייע בהשוואת הנתונים הארכיאולוגיים של
גזר ושל אשדוד  .חופרי גזר מדגישים את הדמיון הרב בין המכלול הקראמי של שכבה  XIVלבין
זה של אשדוד ) 111כ וכן תל בית -מרסים  . 81שלושת המכלולים שייכים למעבר מתקופת הברונזה

הברזל .

המאוחרת לתקופת

46

אך בעוד שאשדוד

( ) 111

מכילה  ,בנוסף לטיפוסים המקומיים  ,גם

קראמיקה חדגונית חדשה  ,נעדרת זו מגזר ומתל בית  -מרסים  .הווה אומר  ,בתקופה הנדונה כבר
יושבים פלשתים באשדוד  ,אך הם טרם הגיעו לגזר ולתל

בית  -מרסים .

בשכבה  % 111בגזר מופיעה לראשונה קראמיקה פלשתית דו  -גונית  .מסתבר  ,שהקראמיקה

הפלשתית החדגונית יצאה כבר מכלל שימוש כאשר השתלטו הפלשתים על גזר  .ייתכן  ,שיש
לקשור התרחשות זו עם התרופפות השלטון המצרי בארץ אחרי רעמסס השלישי  .העיר היתה

39

ראה ,

למשל

.

 the Old Testament ' , VT 22 :ת ]

" " Hittite

3 . van Seters , ~ The Terms " Amorite " and

 . 72 -75קק ) 1972 ( ,
40

שופטים א לה ; דברי הימים א  ,ז כא  .וראה מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

41

שופטים א כס .

42

נאמן ( לעיל  ,הערה

, ) 33

עמ '

; 87 - 78

. 102

ראה גם ש ' ייבין  ' ,דן  ,דני '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

. 678
43

רתט ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  . 50 ff. ; 77קק W . G . Dever, Gezer , 11 , Jerusalem 1974 ,

לה .

44

שופטים א

45

ראה  ,למשל  ,המסורת המקראית המייחסת לשמואל את ' השבת ' הערים אשר לקחו הפלשתים מעקרון ועד גת

( גת  -רימון

?)

וכריתת ברית -שלום בין ישראל ובין האמורי ( שמואל א  ,ז יד )  .חוקרים אחדים מפקפקים באמינותה

ההיסטורית של מסורת זו  ,ואילו אחרים מציעים להעתיקה ממקומה ולייחסה לכיבושי שאול  .ראה  ,למשל  ,מזר

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

; 279

.

א ' ברטל  ,מלכות שאול  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '  . 86 - 85מכל מקום יש במסורת זו כדי

לשקף את המציאות האתנית  -פוליטית בשפלה הצפונית ואת המאבק ביז פלשתים לישראלים על השליטה
באוכלוסיה האוטוכתונית הכנענית -אמורית.
46

דיבר ( לעיל  ,הערה

 , ) 43עמ '

. 51

לנן

איתמר זימר

נתונה ודאי תחת חסות מצרית ישירה אחרי כיבושה בידי מרנפתח  47 .אם נכון תיאורנו  ,הרי שיש בו

ללמד על משך זמן ייצורה של הקראמיקה הפלשתית החדגונית בפלשת  -כעשרים  -שלושים
שנה

;

מראשית ההתיישבות הפלשתית  ,לאחר שנתו השמינית של רעמסס השלישי  ,ועד אמצע

המאה הי " ב לפני  -הספירה

לערך .

למרות ההשתלטות הפלשתית על גזר  ,הכנענים המשיכו להוות רוב באוכלוסייתה  ,כפי
שמעידה הכמות הקטנה יחסית
שנמצאה

בה .

48

(כ 5 -

אחוזים להערכת החופרים ) של קראמיקה פלשתית צבועה

גזר המשיכה לשמור על צביונה הכנעני עד תקופה מאוחרת ,

שהיו כלולות לפנים בתחומיה  ,כגון אילון  ,שעלבים

49

וכך גם ערים אחרות

וגת' .
0

הצעתנו לשיחזור תולדות השפלה הצפונית בתקופת ההתנחלות והשופטים עשויה להסביר את

הרקע להתהוותה של רשימת ערי שבט דן  .אמנם  ,כפי שהציעו מרבית החוקרים  ,הרשימה נתחברה

ככל הנראה בתקופת הממלכה המאוחרת ; אך עדיין נותרה ללא מענה השאלה  ,כיצד נותר אזור זה
' פנוי ' להתנחלותו  ,לכאורה  ,של שבט דן

;

במלים אחרות  ,כיצד נותר חבל  -ארץ מרכזי וחשוב זה

מחוץ לתחומי ההתנחלות הישראלית והפלשתית בראשיתן  .שיחזור אחרית ימיה של המובלעת
הכנענית -אמורית הגדולה  ,שבמרכזה עמדה העיר גזר  ,עשויה להבהיר סוגייה

14

ד4

ראה :

13 ) 1986 ( ,

Tel Aviv,

' ?Gezer

)( fortheoming
48

דיבר ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '

.34

טז .

49

מלכים א  ,ט

50

שופטים א לה

;

דברי הימים א  ,ז כא .

,

8

זו .

" Egyptian " Governor' s Residency

S1
inger , fAI

1.

על מזונם של בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית

מגן ברושי

קצובת  -מזון מינימלית של אשה
המקור הקרוב ביותר לתיאור סל המזונות בתקופה הרומית הוא הלכה הקובעת את מנת המזון לאשה
החיה בנפרד מבעלה ובעלה מפרנסה באמצעות אדם שלישי  .ן פרטיו של התפריט המינימלי ( ' לא
יפחות

לה ' )

לששת ימי המעשה נמסרו בצורה ברורה למדי  ,אלא שאין הסכמה במחקר באשר

לשיעורי המידות התלמודיות  .לפיכך נציג את הנתונים בשתי טבלאות
' המקובלת '  ,שבה הסאה מחושבת

לכ 13 -

ליטר ( והקב  -שישית הסאה ,

:

טבלה א ' לפי השיטה

לכ  2 . 2 -ליטר ) ,

ב',

וטבלה

לפי שיטת פליקס  ,בה הסאה מהושבת ל  8 . 565 -ליטר  2 .לא כאן המקום לדון כפרטי הבעיות של
המטרולוגיה ( תורת המידות ) התלמודית ; נעיר רק  ,שהסאה בשיטה הראשונה היא בקירוב  1 1מודיה

רומית

1

2

"

ואילו בשיטה השנייה הסאה שווה בקרוב למודיה אחת .

)  8 . 62 = 1 modiusליטר ) ,

.

משנה  ,כחוכות ה ה  -ט  .וכן תוספתא שם ה ה

;

ירושלמי  ,שם ה  ,ט  -יא  ,ל ב ; בבלי  ,שם סד ע " ב .
תשמ " ג , 2עמ ' and ; 91

 . Sperber, ' Weightsו ]

וראה  :ש ' ספראי  ,בשלהי הכית השני ובתקופת המשנה  ,ירושלים
; " פליקס  ,כלאי זרעים והרכבה  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '
 16 , cols . 386 - 392מוש, ,

'

3

3

. 186 - 185

5 , ~ The Choenix , the Artaba and Modius , Reitschrift fUr Papyrologie undטת0נ 1) . Duncan -

.

 . 51 - 52קע  . Epigra k 21 ) 1976 ( ,לפי יוסף בן מתתיהו ( קדמוניות  ,ט  , ) 85 ,אכן שווה הסאה למודיה איטלקית
ומחצה

;

אבל אין להסיק  -מכאן  ,שמידה זו היתה שווה בכל הזמנים ובכל המקומות  .כנראה שימשו בעולם
~

התלמודי  ,אלה בצד אלה  ,מידות שנשאו שמות זהים  ,אבל שיעורן לא היה שווה  .דבר זה היה מקובל בארץ  -ישראל
עוד לפני דור או שניים  .כך  ,דרך משל  ,שימשו עוד בזמן המנדט הבריטי שתי מידות נשם ' כיל '  .הכיל הצפוני

הכיל כין

 80ל 100 -

ליטרים  ,והכיל הדרומי שהכיל על  -פי רוב רק

לתולדות כלי העבודה ומתקני ייצור בארץ  -ישראל  ,ירושלים

36

ליטר  .וראה  :ש ' אביצור  ,אדם ועמלו  :אטלס

 , 1976עמ '

. 241

ע 4ן

מגן ברחצי

טבלה
המוצר

המידה

נפח

המשנאית

( ליטרים )

(ק "ג)

קלורי

חיטה

קבין

4. 4

 %קב

1

1.

0 . 92

39נ 3 ,

 Yzלוג

0 . 25

0 . 229

2 , 061

2. 2

1. 1

2 , 992

2

קטניות6

שמןי
תאנים

א'
משקל

ערך

יבשותי

קב

1

43 . 3

10 , 000

סך הכל

הווה אומר  ,הצריכה היומית היתה

3 , 032

קלוריות

טבלה
המוצר

18 , 192

= 18 , 192 : 6

ב'

המידה

נפח

משקל

ערך

המשנאית

( ליטרים )

( ק "ג )

קלורי

2 . 854

2 . 037

6 , 111

 %קב

0 . 713

0 . 597

2 , 035

 %לוג

0 . 178

0 . 162

1 , 458

1 . 427

0 . 713

1 , 640

חיטה

2

קטניות
שמן

תאנים

קבין

1

קב

סך  -הכל

הווה אומר  ,הצריכה היומית היתה

1 , 874

קלוריות

בגיל

הפרית צריכה של

קלוריות ליום .

9

11 , 244

. 11 , 244 : 6

=

לפי חישוביו של ארגון הבריאות העולמי והארגון למזון וחקלאות של
2 , 220 - 2 , 090

האו " ם  ,מומלצת לנשים

קלוריות ליום  ,ולנשים מעבר לגיל הפריון -

שיטתו של פליקס  ,המחשבת

5

1 , 874

1 , 980 - 1 , 540

קלוריות ליום  ,קרובה אפוא יותר לצריכה

הריאלית .

4

לפי

1

ליטר חיטה

=

 0 . 714ק " ג ; וראה

85 8 :

Forbes , Sitometreia : 'The Role ofGrain

H.A.

 . 75ק  Classical Antiquity ' , Cheiron , 12 ) 1982( ,מן Staple Food
5

ק " ג של חיטה קשה ) durum

.ז

לפי
6

ש
~

"

וזוהי ככל הנראה החיטה העיקרית כארץ  -ישראל בתקופה זו ) שווה

קלוריות ; אבל מותר להניח  ,שבטחינה ובניפוי איבדה החיטה
3 , 000

נ

] . Foxhall

כ 10 -

ל 3 , 320 -

אחוזים מערכה הקלורי  ,ולפיכך נעשה החישוב

קלוריות לק " ג .

החישוב נעשה לפי חצי חימצה  ,חצי עדשים  ,שמשקלם

800

ג'

ו 875 -

ג ' לליטר ( ובממוצע  . ) 3 , 410וראה

:

גוגנהיים  ,תזונת האדם  ,ירושלים תשל " ח  ,נספח

:

7

החישוב הוא של שמן  -זית  ,שמשקלו הסגולי

.

8

החישוב הוא של  1ליטר =  %ק " ג ( וראה  :י ' פליקס  ,תלמוד ירושלמי  :מסכת שביעית  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '
הערה

9

. )44

טבלאות הרכב המזונות  ,בערכם [ להלן

0 91

וערכו

9 , 000

ערכו של ק " ג תאנים יבשות הוא  2 , 720קלוריות

וראה גוגנהיים  ,טבלה

 , 49עמ '

. 220

:

י" ק

גוגנהיים ] .

קלוריות לק " ג  ,וראה גוגנהיים  ,שם  ,בערכו .

( וראה גוגנהיים  ,שם  ,בערכו) .

, 29

מזונם של בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית

,

מכל מקום  ,יש לזכור כי קצובת המזון לא נתחברה בידי דיאטטיקן מקצועי ואין לראות בה תיאור
מלא של סל המזונות השלם  ,אלא מירשם בסיסי בלבד  .יתר  -על  -כן  ,אם אכן מיועד מזון זה רק
לששת ימי המעשה  ,הרי שבעלה של אותה אשה היה חייב לזונה גם בשבת  ,וסעודות  -שבת היו

'.
4שש8א4

וד11ילו
%4ןיי"
]84

,

'

:בך : ,נך  :נל  :ן : :ןן  ::. :ך  :ך גן :ן  :וגנ: :,נננ:! :ן בעוין
~
Jideא
!

"

להלן נדון בפרטיו של סל המזונות

,

תחילה בפרטים הנזכרים ב ' קצובת המזון ' שלפנינו

dr

'

-

בחברות הים  -תיכוניות  ,וכך גם בהרבה חברות אחרות  ,הלחם הוא עיקר המזון  .בעברית ובהרבה

* "

(  44 - 37לספירה ) *

אחוז)  .זהו המצב הקיים גם כיום בקרב האוכלוסיה הערבית ביהודה

ושומרון  ,הצורכת ממוצרי דגנים

1 , 330

קלוריות מתוך צריכה ממוצעת של

2 , 776

קלוריות ( שהם

48

אחוז )  .ח

צריכת הדגנים  ,הן בחברות עתיקות הן בחברות אוכלות  -דגן בנות ימינו  ,היא קבועה להפליא  :כ -
200

ק " ג לראש לשנה  .כך ביוון  ,רומא ומצרים בעת העתיקה  ,כך במקומות שונים באירופה של ימי -

הביניים והעת החדשה וכך בחברות ים  -תיכוניות בימינו 2 .י הצריכה של אוכלוסי יהודה ושומרון
פירושה צריכה של
יוגוסלביה

ק " ג חיטים לנפש לשנה .

183

(  181ק " ג ) ותורכיה ( 171

ק "ג) .

!3

(  206ק " ג ) ,

צריכה דומה קיימת במצרים

4ן

ערכם הקלורי של הדגנים ( ובאשר לערכים הקלוריים הם דומים אלה לאלה ) הוא גבוה ביותר .

בק " ג של חיטה לא  -טחונה יש יותר קלוריות מאשר בבשר  -בקר שמן  ,בלי עצמות
2 , 970

*
10

קלוריות ) .

לעומת

( 3 , 320

!5

כל האיורים במאמר זה צוירו בידי אלברט לוי .
ראה לעיל  ,הערה
, ) 114

.1

לדעתו של ז ' ספראי ( פרקי גליל כתקופת המשנה והתלמוד  ,מעלות  -ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

קצובת המזון האמורה מיועדת לכל ימי השבוע ושבת בכללם  ,ואין ' אוכלת עמו בלילי שבת ' אלא לשון

נקייה למצוות עונה  ,היינו לתשמישי המיטה  .הוא סומך את דעתו על דברי הירושלמי ( כתובות ה  ,יא ,

לב ) :

' דברים

אמורים לשון נקיה  . . .על דעתי דרבי יוחנן אוכלת משלה ' .
ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 743

11

שנתון סטטיסטי לישראל ,

12

ראה  :מ ' ברושי  ' ,אוכלוסיית ארץ  -ישראל בתקופה הרומית  -ביזאנטית '  ,צ ' כרס ואחרים

, 33

מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " כ  ,עמ '
 . 158ק Ancient History, 5 ) 1980 ( ,

ופורבס ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 90 - 41

American Journal
~

אחוז אבדו תוך כדי טחינה .

"

; 454 - 453

( עורכים ) ,

' Plebs Rustica : The

ארץ  -ישראל

Evans ,

Peasantry Of Classical 118 ! ? 11

13

בהנחה כי

!4

הנתונים הם של הארגון הבינלאומי למזון וחקלאות )(  . ( FAOוראה הטבלה אצל

20

;

 . 1: .נ

פוקסהול

י ' קלצמן  ' ,התזרנה בארצות הים

.

התיכון ' י ' קרמון ואחרים ( עורכים )  .אגן הים החיכת  ,תל  -אכיכ תשמ " ג  ,עמ '  . 186בישראל היתה הצריכה באותה
שנה אליה מתייחסים הנתונים המובאים לעיל

( , ) 1971

רק

111

ק " ג  .בכך מגלה ישראל דמיון להרגלי האכילה של

העולם המערבי התעשייתי  -באותה שנה עצמה צרך האזרח הבריטי הממוצע רק
8 . ( , Bread: Socal, Nutritional' andAgriculturalם ) Spicer

'The Nutritive Value of
 . 93 - 114קק
!5

 . ( ,טוש

גוגנהיים  ,עמ '

] ) Spicer

280 - 275

Carpenter ,

תו

'

*וי

לשונות אחרות ' לחם ' הוא שם נרדף לאוכל בכללו  .בסל המזון שדנו בו לעיל  ,מספק הלחם למעלה
ממחצית הקלוריות

.נ .

)1

Douglas , 'The:

;  . 7 - 26קק Aspects of Wheaten Bread, London 1975 ,

Wheat Proteins ' ,

וכן נספח  ,בערכם .

.ג

,

ת Bread ' ,

') 0

,

73

ק " ג של חיטים 4 . .ן

'

'

שלוש שבלים  ,מטבע
של אגריפס הראשון

לחם

( 55 - 53

d

*
_ןן

,

;ן

מגן ברהבי

מיני הדגן השונים עשירים לא רק בפחמימות  ,אלא גם בחלבונים

( 13 - 10אחוז ) ,

אם כי החלבון

בדגנים איתו ' שלם ' וצריך למלא את חסרונו ממקורות אחרים  ,בעיקר בחלבון הבא מן החי  .הספרות
התלמודית מכירה חמישה מיני דגנים חורפיים

חיטה  ,שעורה  ,כוסמת  ,שיבולת  -שועל ושיפון .

:

באשר לחיטה ולשעורה  ,שמם בעברית החדשה זהה לשמם בעת העתיקה  ,אך שלושת המינים
האחרים משמשים בעברית של ימינו שלא בהוראתם המקורית  .ככל הנראה יש לזהות את הכוסמת

עם החיטה הדו  -גרגרית

)

; ) ] . dicocum ; Rice wh

טורית ) ) 11 . distichum ; Two rowed barley
11 wheatסק) 5

; 17

16

את שיבולת השועל עם השעורה הדו -

ואת השיפון עם חיטת המפלטה

) ; ] . speltaך

אם נכונים זיהויים אלה ( וקיימים גם זיהויים אתרים ) הרי מדובר כאן בשלושה

18 .

סוגי חיטה ושני סוגי

שעורה " .

טיבם של לחם  -חיטים

ולחם  -שעורה

לתם סתם הוא לחם  -חיטה  ,הל חיטה רכה

) ( Bread wheat

הן חיטה קשה

) durum ; macaronl

 . wheatאף  -על  -פי שקמח  -שעורה שווה בדיוק בערכו התזונתי לקמח  -חיטה  ,נחשב קמח השעורה

לנחות  .על  -כן חייב הבעל הנותן לאשתו שעורים  ,להקציב לה מנה כפולה ממנת החיטים .

בין קמח  -שעורים לקמח  -חיטים

() 1 : 2

נזכר גם במקרא בסיפור על מצור שומרון .

השעורה דורשת פחות מים מן החיטה  ,ולפיכך זורעים אותה גם באזורי הספר

20

יחס זה

ן2

הים  -תיכוניים ,

בתנאים שבהם אין יכולים לגדל את החיטה  .בשנים גשומות נותנים גם שדות הנגב הצחיחים יבולי
שעורה טובים .

השעורה גם רגישה פחות למליחות הקרקע  ,ולכן היתה לתבואה הראשית של

22

מסופוטאמיה  .נחיתותו של קמח  -שעורים נובעת ממיעוט הגלוטן  -יסוד חלבוני המאפשר לקמח

לתפוח  .מחמת דלותה בגלוטן אין עיסת קמח  -שעורים עולה יפה  ,ולכן טעמו של לחם  -שעורים ירוד
והוא קשה לעיכול  .ביוון וברומא העתיקות הוא היה מזונם של דלת  -העם ושל עבדים .

23

חסרון אחר

של השעורה הוא שיעור הטחינה הנמוך שלה ( וראה להלן ) .
את איכותו של הלחם קובעים טיבו של הדגן שממנו הופק ודרגת הניפוי  .מעלתו של התוצר
הסופי תלויה בגורמים רבים  ,ועיקרם
קרוב לשער ששיעור הטחינה

ישראל הקדומה היה
ואפילו

פחות ) .

90 - 85

:

טיב השמרים המתסיסים  ,התוספות לקמח וצורת האפייה .

) (extraction rate

בקמח  -חיטה שצרכו רוכם של תושבי ארץ -

אחוז ( קמח לבן בן ימינו הוא תוצר של שיעור  -טחינה של

חוקרים אנגלים שבדקו באופן נסיוני את שיעור הטחינה הגיעו

16

י ' פליקס  ,הצומח והחי במשנה  ,ירושלימ תשמ " ג  ,עמ ' . 83

דו

שם  ,עמ ' . 155

18

שם  ,עמ '

על זיהויים אלה ועל הצעות  -זיהוי אחרות אצל פליקס ( לעיל  ,הערה

19
20

משנה  ,כתובות ה ח .

21

מלכים ב  ,ז א  ,טז  ,יח  .יחס זה של 2
Egypt under

8ך

אחוז בקמח

] . 16

וראה

"

ן ( Lewis , 1

"

.א

1:

. )2

עמ ' . 31 - 23

כמובן איננו קבוע  ,אבל הוא שכיח למדי  .וראה Roman :

;  . 112ק 1974 ,

.

 . 208ק Roman Rule Odord 1983 ,
22

ל 94 . 6 -

70

אחוז

ראה  :מ ' זהרי  ,אנציקלופדיה מקראינו ח  ,טורים

Money and Prices, Ramat-Gan

 " ; 337 -335אפרת ' ,שעורה ' ,

"

] ( . Sperber ,

Palestine, 200 - 40

האנציקלופדיה לחקלאות  ,ב  ,עמ '

. 71 - 67
23

 Relation 10 the Dietחן  Classical Timesחן Requirements and Food Supplies

 . 147 , 167 - 168קק 2 ) 1976 ( ,

.

White , ~ FOOd

of the Various Classes ' , Progressive Food Nutrition Science

K. D .

tanis

אשה לשה  .צלמית  -חרס  ,אכזיב ( מאה

שמינית  -תחילת מאה שישית לפני -
הספירה )

חיטה ורק

ל 60 -

אחוז בשעורה .

24

דלת העם היתה אוכלת פת  -קיבר ( מלאטינית cibarius -

,

לחם שחור שעבר ניפוי מינימלי ; ואילו בעלי האמצעים היו אוכלים פת נקייה או ' עיסה נקיה

' 25 .

מרביתו של הלחם שתושבי ארץ  -ישראל היו אוכלים עד העת החדשה  ,היה מתוצרת בית  -החל

בטחינה וכלה באפייה  .ביישובים הגדולים קיימות היו גם מאפיות  ,ומי שידו השיגה אכל פת של
נחתום

;

אבל  ,כאמור  ,רוב הציבור אכל לחם שנעשה בבית  .מאחר שקשה היה לשמר את

היתה הטחינה נעשית בידי האשה  ,מעשה יום ביומו  ,וליתר דיוק  -לילה בלילו .

26

הקמח ,

מלאכת הטחינה

היא קשה ואיטית ; תוך שעה של טחינה מאומצת בריחיים של יד ניתן להכין לכל היותר

800

ג ' קמח

( שהם כק " ג של חיטה )  .מאחר שהצריכה הממוצעת לנפש היתה כחצי ק " ג חיטה ליום  ,הרי כדי
להאכיל משפחה בת חמש  -שש נפשרת נצטרכה האשה לכשלוש שעות טחינה  .מלאכה זו נעשתה

בשעות האחרונות של הלילה  ,כדי שעם האר השחר תספיק האשה להכין את העיסה ולאפות את
הלחם  ,טרם צאת הגברים לעבודה .

27

לחם זה היה דומה למיני הפיתה הידועים לנו היום .

28

דגני  -קוץ  -אורז ודורה
בתקופתנו  ,ואולי כבר בסוף התקופה ההלניסטית  ,נוסף לחקלאות הארץ  -ישראלית גידול חדש -
האורז  .דגן קיצי זה נזכר תכופות בספרות התלמודית  ,אבל ככל הנראה אין תכיפות הזכרתו עומדת
ביחס נכון למשקלו במשק הארץ  .האורז ניתן לגידול רק בהשקאה מרובה  ,ובעת העתיקה השטחים
24

פוקסהול ופורכס ( לעיל  ,הערה
מכשירין כ ח ועוד

, )4

עמ ' . 78 - 75

וייט ( לעיל  ,הערה

עמ '

25

משנה ,

26

משנה  ,כתובות ה ה  ' :אלו מלאכות שאשה עיטה לבעלה

:

, ) 23

:

. 160

טוחנת ואופה . . .

הכניסה לו שפחה אחת  ,לא טוחנת ולא

אופה ' .
27

ראה

אביצור ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ '

 . 1 - 152קק Guetersloh 1935 ,
28

"

 . 74מקבילות אתנו  -ארכיאולוגיות לעשיית לחם ראה
11

.

Dalman , Arbeit :

תרפ " ט  ,עמ '  . 206 - 153על הדגנים במזונם של הרומאים ראה  :נ

.

)

 ! Palaestinaל und Sitte

על מיני הלחם השונים שהיו קחמים בתקופת המשנה והתלמוד ראה  :ש ' קרוים  ,קדמוניות התלמוד  ,ב ,
 . 52 - 74קק Rome Paris 1961 ,

3.

3ך

Cuisine

,1

תל  -אביב

Andri, L 'AI
lliment
ן ! ש Itation

"

.נ

~

מגן ברחצי

המושקים לא היו אלא חלק זעום מכלל השטח המעובד .

29

האורז בושל בדרכים רבות  ,ויש גם

שטחנוהו והשתמשו בקמחו לעשיית לחם ומיני מאפה אחרים .
גידול אחר  ,שייתכן כי נתוסף למשק הארץ בתקופתנו  ,הוא הדורה ( סורגום )  .לדעתו של
הפרגים הנזכר במשנה זהה לדורה .

30

פליקס ,

גם הדורה נאכלת בדרכים רבות  ,והלחם שנעשה מקמחה הוא

מאכל  -עניים  .י 3עד שהוכנס לארץ התירס  ,שהוא כידוע דגן אמריקני  ,היתה הדורה דגן הקיץ החשוב
ביותר .

32

קטניות
המרכיב השני בחשיבותו כסל המזונות אחרי הלחם הוא הקטניות  .ערכן האנרגטי של הקטניות
למיניהן גבוה  ,והן מכילות כמויות לא  -מבוטלות של חלבון  .חלבון זה ערכו איננו גבוה במיוחד ,
אבל הוא מהווה השלמה יפה לחלבוני הדגנים .

33

קטניות נאכלות הן טריות והן כזרעונים יבשים .

מעלה חשובה לזרעונים היבשים  ,בדומה לזרעוני הדגן  ,שהם נוחים לאחסון ממושך  ,תכונה חשובה

ביותר בתנאי משק טרום  -מודרני .
פליקס מנה בספרות חז " ל

20

מיני קטניות  ,רובם מאכל  -אדם ומיעוטם מאכל  -בהמה .

שכקטניות הם העדשים והפול  ,ולידם האפונה  ,החימצה והתורמוס .

35

שולחננו  ,כגון השעועית לסוגיה ( שמולדתה אמריקה ) והסויה ( שמולדתה

ארץ  -ישראל הקדומה .

34

החשובים

כמה מהקטניות העולות על
סין ) ,

לא היו ידועים לבני

36

שמן
סתם שמן בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה הוא שמן  -זית  ,והזית הריהו בל השילוש הים  -תיכוני  ,אח
לדגן ולגפן  ,ואחד משבעת המינים  .מיעוטו של פרי הזית שימש

לאכילה  ,ורובו

שימש לעצירת

שמן .
שמן הזית ( כשמנים אחרים ) הוא המקור האנרגטי המרוכז ביותר

( 9 , 000

קלוריות

לק " ג ) ,

נוח

לאחסנה ממושכת ומאכל ערב נדרש ביותר  ,מראשית ההיסטוריה עד ימינו .
29

י ' פליקס  ' ,האורז בספרות חז " ל '  ,כר  -אילן  ,ספר השנה  ,א
 . 15 - 19קק World, Cambridge 1983 ,

,Early .Islamic

( תשכ " ג ) ,

" the

.

עמ '  . 189 - 177טענתו של ווטסון ( 4 .א  .נ

Innovation 1

~
שהאורז
( Watson ,

נתפשט במזרח  -התיכון רק בתקופה הערבית הקדומה היא כמוכן בלתי  -נכתה  .וראה  :האנציקלופדיה לחקלאות ,בי
עמ ' . 96 - 91
30

שביעית ב ז :

י ' פליקס  ' ,פרק זרעים '  ,מ ' מרגליות ( עורך )  ,הלכות ארץ

ישראל מן הגניזה  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

קסה .
31

1? 0

ווטסון ( לעיל  ,הערה

אפרת ( לעיל  ,הערה

32

וראה

33

גוגנהיים  ,עמ '

34

 , ) 29עמ '

:

, 77 - 75

. 14 - 9

 , ) 22עמ '

. 69

. 285 - 284

י ' פליקס  ' ,החקלאות היהודית כארץ  -ישראל כתקופת המשנה והתלמוד '  ,צ ' ברם ואחרים ( עורכים )  ,ארץ ישראל
מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " כ  ,עמ '  ; 430 - 429 , 426הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
, 34 - 33

. 155 - 154

.

.

ערכיהם אצל פליקס לעיל הערה . 16

35

וראה

36

על הקטניות בכללן ראה  :מ ' כר דרומא  ' ,קטניוח '  ,האנציקלופדיה לחקלאות  ,ב  ,עמ '

. 125 -96

מזונם של בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית
עץ

הזית קל יחסית לגידול ברוב חבלי

שנתגלו בארץ .

ארץ  -ישראל  ,ועל

נפיצותו הרבה מעידים בתי  -הבד הרבים

הארץ ייצרה ברוב התקופות  ,החל בתקופת הברונזה

37

הקדומה ,

עודפי  -שמן

ששימשו לייצוא  .חסרונו של עץ הזית הוא תכונת ה ' סרוגיות '  .גם בימינו  ,כשמטעי הזיתים זוכים

לטיפול מתקדם  ,וחלק מן המטעים אף מושקה  -יש הפרשים גדולים מאד בין יבולי שנה אחת
לאתרת .

38

חכמי המשנה הכירו גם מיני שמנים אחרים  ,ששימשו למאור וחלקם גם לאכילה
שמשמין  ,בשמן אגוזים  ,בשמן צנונית  ,בשמן דגים ' . . .

39

-

:

'  . . .בשמן

אבל ספק אם שמנים אלה שימשו

בארץ  -ישראל בצורה משמעותית  .אלה הם שמנים שהיו מיוחדים לארצות

שכנות .

40

פירות
הפריט הרביעי והאחרון ב ' קצובת המזון של האשה ' הוא פרי התאנה המיובש ( גרוגרות או

או כל פרי מיובש שהוא .

דבלים )

ן4

כשלושים מינים של עצי  -פרי גידלו בארץ בתקופה הרומית  ,והחשובים בהם הם חמישה העצים
מתוך שבעת המינים  :גפן  ,זית  ,תאנה  ,תמר ורימון ( על פרי הזית דיברנו לעיל ועל פרי הגפן נדבר

להלן ) .

42

התאנה היא מעצי הפרי המובהקים של הארץ מאז ראשית גידול עצי  -פרי ואחד ממקורות המזון
החשובים  .התאנה נאכלת בעונתה חיה  ,אבל היא נצרכת בעיקר כפרי מיובש ( דבלים ) או גרוגרות

( עוגות של דבלים מיובשות ודחוסות )  43 .צרכיו של העץ מצומצמים  .הוא מצליח בסוגי קרקע שונים
ועולה יפה ברוב חלקי הארץ  .על חשיבותה של התאנה יעידו ריבוי הפעלים הקשורים בעיבודה .

44

עץ ים  -תיכוני זה היה מרובה זנים  .הספרות התלמודית מונה זנים אחדים  ,אבל בספרות הלאטינית
ידועים

44

זנים .

45

התמר איננו נזכר בפירוש בין שבעת המינים  ,אבל חכמינו פירשו דבש שבמניין שבעת המינים
( דברים ת ח ) כתמר .

37

ראה :

45

"

גם התמר הוא מגידוליה הקדומים של ארץ  -ישראל  ,אבל שלא כגפן  ,הזית

א ' זינגר  ' ,הזית '  ,האנציקלופדיה לחקלאות  ,ג  ,עמ '

; 210 - 201

ש ' לביא  ' ,גידול הזית בארצות אגן הים

התיכון '  " ,קרמון ואחרים ( עורכים )  ,אגן הים התיכון  ,תל  -אביב  -ירושלים תשמ " ג  ,עמ '
הערה  , ) 27עמ '  ; 290 - 153ז ' ספראי  ' ,למקומו של הזית בכלכלתה של אשן ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ' ,
חלמיש  ( 1 ,תשמ " ה )  ,עמ '  ; 47 - 32ר' פרנקל  ,בית הבד הקדום  ,תל  -אביב תשמ " ו .
; 209 - 193

38

כך  ,למשל  ,בשנת

1980

ירד היבול לכדי רבע ,
39

משנה  ,שבח ב ב .

40

תוספתא  ,שבת ב ג .

41

משנה  ,כתובות ה ח

42

פליקס ( לעיל  ,הערה

43

י ' קובץ  ' ,תאנה ' ,
 , 402 - 396ושם

44

היה יבול זיתי השמן בארץ
7 , 500

ואילו כשנת

1981

טון בלבד .

' ואם אין לו  ,פוסק לעומתן פירות ממקום אחר ' .

:

, ) 34

עמ ' . 434 - 433 , 427

האנציקלופדיה לחקלאות  ,ג ,

ספרות

פליקס ( [ לעיל  ,הערה

30 , 000

טון ( שמהם הופקו

6 , 000

טון

שמן ) ,

דלמן ( לעיל ,

;

אנדרה ( לעיל  ,הערה

 , ] 34עמ ' ) 434

45

אנדרה ( לעיל  ,הערה

* 45

ירושלמי  ,ביכורים א ג ; סג ד .

 , ) 28עמ ' , 75

עמ ' ; 223 - 220
 , ) 28עמ '

מנה לא פחות

הערה . 3

מ ' זהרי ,

. 75

מ 36 -

פעלים .

' תאנה ' ,

אנציקלופדיה מקראית  ,ח  ,טורים

ן :2

מגן ברהט

תמר  .שימש תכופות כסמלה של יהודה .
מטבע של הקיסר דומיטיאנוס ,

דורכים בגת  .מתוך רצפת -פסיפס של מיבנה  -קבורה  ,בית -
שאן  ,המאה השישית לספירה

לספירה

92

והתאנה  ,גידולו מצומצם לחבלים החמים  ,היינו לעמקים  ,ובעיקר לבקעת  -הירדן .

46

התמר נאכל לח

או יבש  ,והיו מכינים ממנו דבש ואף יין  -תמרים  .תמריה של ארץ  -ישראל נודעו לתהילה  ,וסופרים

נוכרים ( כגון סטרבון  ,פליניוס  ,שקיסוס ועוד ) מרחיבים עליהם את הדיבור  .חז " ל שיבחו את פירות
התמר שהם

אותו ' 47 .

' מחממים  ,משביעים  ,משלשלים  ,מחזקים את הגוף ואינם מפנקים

האחרון משבעת המינים שנזכיר הוא הרימון  ,אף הוא מעצי הפרי האופייניים לארץ  -ישראל .
העץ הנאה ופריו הערב נזכרים תכופות בספרות הקדומה  ,אבל ככל הנראה לא מילא מקום חשוב
במשק הארץ .

48

החרוב  ,עץ חסון הגדל ברוב חלקי הארץ וכמעט שאיננו מצריך טיפול  ,מילא בלי  -ספק תפקיד
כלכלי ניכר .

49

פריו העשיר בסוכר והנוח לשימור נחשב לזול ולפחות שבמאכלים  ,וכתובים אחדים

מעידים כי החרובים שימשו גם מאכל לחירת הבית .

50

משפחת הוורדניים תרמה כמה מינים של פירות  ,כגון תפוח  ,שקד  ,אגס ואפרסק .

46

ח ' בלס ,
606 - 603

47

נ נ
~~

' תמר '  ,האנציקלופויה לחקלאות  ,ג  ,עמ '
( ושם

ספרות ) ;

; 218 - 211

ן5

עצים

אלה ,

מ ' זהרי  ' ,תמר '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ח  ,טורים

א ' גור  ,פירות ארץ ישראל  ,תל  -אביב תשל " ד ,

עמ ' 168 - 135

.

בבלי  ,כתובות י ע " ב .

48

ש ' חומסקי  ' ,רימון '  ,האנציקלופדיה לחקלאות  ,ג  ,עמ '
טורים  ( 377 - 375ושם ספרות ) ; גור ( לעיל  ,הערה , ) 46

49

ח ' בלס  ' ,חרוב '  ,האנציקלופדיה לחקלאות  ,ג  ,עמ '

50

ראה  ,למשל

51

גור  ,שם  ,בערכיהם

:

תוספתא  ,עבודה זרה ד א
;

;

אנדרה ( לעיל  ,הערה

; 224 - 223

עמ ' ; 100 - 85

; 220 - 218

אנדרה ( לעיל  ,הערה

גור ( לעיל  ,הערה

בבלי  ,תענית כד ע " ב
, ) 28

מ ' זהרי ,

' רימון '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ז ,

;

מפתח בערכיהם .

, ) 46

 , ) 28עמ '

עמ ' . 316 - 301

ירושלמי  ,מעשרות ג  ,א

;

נ ב.

דד .

מזונם של בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית
הדורשים

טיפול וטיפוח מרובים ותנובתם נמוכה יחסית  ,לא מילאו תפקיד כלכלי חשוב  .בין עצי

הפרי ייזכרו גם התות ( האדום

;

הלבן יופיע בארץ  -ישראל רק

בימי  -הביניים ) ,

האגוז  ,הבוטנה

והאתרוג  .גם עצים אלה גודלו בשטחים מצומצמים בלבד .

הגפן ופריה
בתיאורים המקראיים המדברים ביבולה של הארץ חוזרת הרבה פעמים הנוסחה
ויצהר ' .

52

:

' דגן  ,תירוש

אלה מוצרי החקלאות העיקריים של ארץ  -ישראל הקדומה לפי סדר חשיבותם  :תבואה  ,יין

ושמן  .פרי הגפן היה נצרך  ,הן חי הן מיובש

( צימוקים ) ,

אבל עיקר צריכתו היתה בצורת יין  ,שהיה

בעת העתיקה אחד ממקורות המזון החשובים ובוודאי לא רק משקה בידורי .

53

אכן  ,יין אינו נכלל בקצובת המזון של האשה  ,שהרי זו מנת  -מזון מינימאלית

;

ובנוסף על כך ,

חז " ל לא ראו בעין יפה  ,מטעמי צניעות  ,נשים השותות יין  .יין ניתן לנשים מיניקות כדי להרבות את
חלבן  ,ולנשים עשירות המורגלות ביין

;

אך בעיקרו היה משקה של גברים  .גם עבדים קיבלו מנה

נדיבה של יין  ,ויש חוקרים המעריכים כי ברומא העתיקה שתה גבר מבוגר עד כליטר אחד ליום  .גם
הממעיטים  ,כגון אוואנס המעריך כי גבר רומאי שתה

מתצרוכת הקלוריות

( 600

מתוך

) 2 , 500

כ 0. 7-

ליטר יין ליום  ,קובעים ליין כרבע

וכשליש מצריכת המינימום של ברזל .

54

הבירה  ,המשקה

העיקרי של מצרים ומסופוטמיה  ,לא מילאה מעולם תפקיד נכבד בהרגלי השתייה של בני הארץ .

אף  -על  -פי  -כן  ,שתה חלק מן האוכלוסיה גם בירה  .בתקופה הנדונה נקראת הבירה במלה היוונית

' זיתוס ' .

55

מינו ורקות
היום עולים על שולחנו של הישראלי כחמישים מיני ירקות  ,אבל גם על שולחנו של בן ארץ  -ישראל
בתקופה הרומית עלו כשלושים מיני ירק וגידולי  -מיקשה  -מקצתם גידולי  -תרבות ומקצתם

צמחי  -בר  .אם נוסיף לכך את הקטניות הלחות  -כגון האפונה בתרמילה  -שהן ירקות לכל

הרי שהרשימה תהיה גדולה עוד יותר .
ירק ' .

57

56

ואמרו חז " ל

:

דבר ,

' אסור לדור בעיר שאין בה גינוניתא של

למרות דברי  -שבח אלה  ,הירקות נחשבו כפחותים שבמאכלים  ,כפי שאנו לומדים מסדר

העדיפויות המובא במשל זה

' לימרך התורה דרך ארץ  ,שאם ילך אדם לאכסניא וקיבלו חברו -

:

יום ראשון מאכילו עופות  ,בשני מאכילו דגים  ,בשלישי בשר  ,ברביעי קטניות  ,פוחת והולך עד
שמאכילו ירק ' .

58

דברים כח נא ועוד מקומות .
ראה מ ' ברושי  ,על היין בארץ  -ישראל הקדומה  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ ' . 3
שם  ,עמ ' . 32
שם  ,עמ ' . 36

פליקס ( לעיל  ,הערה

, ) 34

עמ '

, 426

 . 431 - 430תן את דעתך לכך שהרבה משמות הצמחים הנקוטים בידינו אינם

מכוונים לשמות הצמחים נספרות התלמודית  -מאפונים ( שאינם ככל הנראה אלא חימצה  -חומוס ) ועד לתרד

.

( שאיננו אלא סלק העלים )  .לבירור המונחים ראה פליקס ( לעיל הערה

ירושלמי  ,קידושין ד יב

;

סו

, ) 16

בערביהם .

ב.

תוספתא דרב כהנא  ,לא ( מהדורת כאבער  ,עמ ' קצה מתוקן על פי רש " י

והתוספרת ) ,

ויש גם נוסחים אחרים .

?? :

מגן ברחתי

הבצלים והשומים אליהם התגעגעו בני ישראל בהיותם במדבר  ,נמצאו להם בשפע בארץ -

ישראל  .מן הבצל נאכלו הן עליו הירוקים והן גלדי עליו התת  -קרקעיים ( ה ' בצל ' )  .ה ' בצלצול ' ייתכן
שהוא הבצל האשקלוני

( ! ; 518110

מלה זו וכן אחותה

scalllon

נגזרו משמה של אשקלון )  .השום

הוא מן המזונות השנויים במחלוקת של טעם ; יש עמים המחבבים אותו ( כגון היוונים

ויש עמים שריחו שנוא עליהם ( כגון הרומאים ) .
עצמם ' אוכלי

השום ' .

59

הקדמונים ייחסו לו תכונות אפרודיוזיות  ,ולעזרא ייחסו תקנה  ' ,שיהו אוכלין

60

שום בליל שבתות [ שהוא ליל עונה ] שהוא מכניס אהבה ומוציא תאוה ' .

חכמים ' קפלוט '  ,מיוונית  -ראש)  * 61 .מירקות

napus

!6

קרובתן של הבצל והשום

 ,שאכלו הן את עליה הן את בצלה הארוך והלבן ( בלשון

היא הכרישה ) ; Allium porrum

) Brassica rapa

הקדמונים ) ,

על היהודים היה השום חביב במיוחד עד שכינו

השורש והפקעות חשיבות מיוחדת נודעה ללפת

;  (turnipשהיו אוכלים אותה ' חיה  ,שלוקה או שחוקה '  62 ,ולקרובה הנפוס
 63הלפת הוא מאכל  -עניים  ,וכנראה  ,בדומה לרומא  ,גם מאכל  -בהמות

Brassica

) ; rape
;

ולכן

אמרו ' אוי לבית שהלפת עוברת בתוכו '  .לפת אכן נחשב למאכל עלוב  ,אבל כשהוא מבושל בבשר
טעמו משביח .

הצנון

64

) ( radish ; Raphanus Sativus

65

והגזר ( הנקרא במקורותינו

היוו אף הם חלק מן התפריט  .פקעתו העשירה בעמילן של הלוף ( ; צא1

אף היא .

 (Arum palaestinumנאכלה

אסטפנינין )

66

Black Cala; Solomon ' s

67

כמעט כל העלים הירוקים שטעמם ערב ושאינם ארסיים  ,יפים לעשיית סלט  .יש מהם שהועדפו
ותורבתו  ,ומכאן המבחר הגדול בימינו כבימי קדם  .מירקות העלים היה כנראה הכרוב החשוב ביותר .

סתם כרוב הוא כרוב העלים הרב  -שנתי

הקטן

) ( garden cabbage

) Brassica oleracea var . acephala

נקרא בתלמוד ' תרובתור ' .

 (Beta vulgaris var . ciclaנקרא במקורותינו

68

סלק העלים

;  . Kaleכגוב הראש

) ; mangold or spinach beet

' תרד '  .הירק הקרוי היום ' תרד ' לא היה ידוע בארץ -

ישראל בתקופתנו והוא הופיע באירופה ( ככל הנראה מפרס ) רק בסביבות שנת

. 1100

גם אכילת

69

בולבוס הסלק לא היתה נהוגה בתקופה הנדונה ( באירופה החלו לאכלה רק בסביבות שנת . ) 1600

70

עלי הסלק ( ה ' תרד ' ) נחשבו למאכל מבריא  .י7

59

אנדרה ( לעיל  ,הערה

, ) 28

עמ ' 201

;

פ ' קולמן  ' ,הסוג שום בישראל '  ,רתם 15 ,

' השום והבצל  -הסטוריה ופולקלור '  ,שם  ( 16 ,תשמ " ה )  ,עמ '

; 33 - 27

( תשמ " ה ) ,

עמ ' 101

;

נ ' קריספיל ,

& P . Brothwell , FoodinAntiquity,

]( .

 . 108 - 109קק London 1969 ,
60

משנה  ,גררים  ,ג

61

' 61

פ ' קולמן ( לעיל  ,הערה

62

ירושלמי  ,ברכות ו א

;

, ) 59

.

63
64

בבלי  ,כרכות מד ע " ב .

65

פליקס ( לעיל  ,הערה

66

68
69
70

71

עמ ' . 102

נ א.

פליקס ( לעיל הערה  , ) 2עמ '

67

:24

י.

ירושלמי  ,מגילה  ,עה א  .וראה גם פליניוס  ,תולדות הטבע

( xxt 23

,.

8א ( Hist .

; 79 - 76

אנדרה ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '  ; 79 - 76אנדרה

( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '

 , ) 28עמ '

. 16 - 15
. 16 - 15

פליקס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 110 - 109

אנדרה ( לעיל  ,הערה

פליקס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 223 - 221

א ' דפני  ,צמחי בר ראויים למאכל  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ ' . 73

פליקס ( לעיל  ,הערה
פליקס ( לעיל  ,הערה
ברותוול

, )2
, )2

( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '

. 17

עמ '  ; 81 - 80הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . ! 74 , 86
עמ '  ; 84 - 82ברותוול ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '  ; 120אנדרה ( לעיל הערה  , ) 28עמ '

 , ) 59עמ '

.

].3

. 117

.

בבלי עירובין כס ע " א  ' :אמר רב חסדא  :תכשיל תרדין יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני המעיים ' ; כבלי ,
ברכות מד ע " ב  ' :כרוב למזון ותרדין לרפואה ' .

(

מזונם של בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית

מירקות המיקשה גידלו את האבטיח ואת המלון
) calabash ; Lagenaria vulgaris

נפוץ בארצנו  ,כשם שהיה ברומא .

7s

הוא האבטיח הצהוב ,

;

72

ואת הדלעת

המלפפון ( הקרוי במקורותינו ' קישות ' ) היה ככל הנראה ירק

74

הזכרנו לעיל את עיקר ירקות התרבות  ,וניתן עוד להוסיף עליהם ; אבל צריך גם לזכור  ,כי חלק
חשוב מן הירקות שעלו על שולחנו של בן ארץ  -ישראל הקדומה ( ודבר זה נכון גם לגבי הפלחים של

ארץ  -ישראל בעת החדשה ) הוא מגידולי הבר  .מחקר מעין זה שחיברה פריין

75 ,

טרם נעשה לגבי

הארץ  ,אבל עיון בספרות התלמודית ובספרות האתנו  -בוטנית בת ימינו 76עשוי ללמד על תרומתם
החשובה של ירקות הבר  .גם עני שבעניים יכול היה להשלים את תזונתו בירקות חינם שסיפקו לו

ויטמינים ( ובעיקר חומצה אסקורבית  ,הוא ויטמין כ

ושאר אבות המזון .

))

בשר

מן המשל שהבאנו לעיל למדנו  ,שאם הירק הוא הפחות שבמזונות  ,בשר  -הן של עופות הן של
בהמות  -הוא המעולה שבהם  ' .ואמר רב חסדא

שנכנס ירק [ מוטב ש ] יכנסו בשר ודגים ' .

77

:

אני לא הייתי אוכל ירק  . . .שאמרתי במקום

עם זאת נראים הדברים  ,שצריכת הבשר בתקופה הרומית

היתה נמוכה  .רוב האוכלוסיה לא אכל בשר אלא בימי מועד ושמחה  ,ורק אנשים אמידים היו
אוכלים בשר מדי שבת בשבתו .
( סוכות ) ,

78

החגים שהיו נוהגים לאכול בהם בשר  ,הם יום טוב אחרון שלחג

יום טוב ראשון שלפסח  ,העצרת ( שבועות ) וראש השנה  ,ובגליל אף בערב יום הכפורים .

בשר נאכל גם בסעודות חגיגיות כגון בחתונות .

79

80

בתקופה הנדונה הגיע שיעור הקרקעות המעובדות בארץ  -ישראל למכסימום ההיסטורי
( להערכתנו 0 - 65ד אחוז של החבלים שמצפון לנגב  ,לעומת  40אחוז כמדינת ישראל כיום )  81 .עיבוד
אינטנסיבי זה לא הותיר שטחים נרחבים למרעה  .צפיפות האוכלוסים הגבוהה לא איפשרה גידול

בהמות בהאבסה  ,להוציא האבסה חלקית של בהמות העבודה  ,שנזקקו גם למרעה להשלמת תזונתם .
זאת ועוד  ,על גידול בהמה דקה  -אויבתה של ארץ המיזרע והמקור העיקרי לבשר ולחלב  -גזרו

72

במקורותינו נקרא המלון ' מלפפון '  .וראה פליקס ( לעיל  ,הערה
 . 83 - 82על גידולי  -מיקשה בכלל ראה ברותוול ( לעיל  ,הערה

73

פליקס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

74

פליקס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '  ; 53 - 49אנדרה

5ד

and Cultivated

77

78

 , ) 59עמ '

. 129 - 124

. 71 - 66
( לעיל  ,הערה

London 1979 , chap 4 : ' Wi [d

,

' Plants
76

 , ) 2עמ ' ; 51 - 49

אנדרה ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עם ,

 , ) 28עמ '

. 42

 RomanאFrayn , Subsis ence Farming 1
~

4 .א  .ג

וראה דפני ( לעיל  ,הערה  , ) 67שם ספרות נרחבת ; נ ' קריספיל  ,ילקוט הצמחים  :צמחי הרפואה והתועלת של ארץ -
ישראל  ,ירושלים תשמ " ג ואילך .
בבלי  ,שבת קמ  ,ע " ב .
ספראי ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

; 91

קרוים ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '

ען?:

. 216 - 206

חולין ה ג .

79

משנה ,

80

תוספתא  ,שביעית ה " י ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

81

מ ' ברושי  ' ,כחרר הנשיאה של ארץ  -ישראל בתקופה
בארץ ישראל הקדומה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '

. ) 68

. 55

הביזאנטית '  ,א ' אופנהיימר

ואחרים

( עורכים ) ,

אדם ואדמה

מגן ברושי

חז " ל  ' :אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל  ,אבל מגדלין בסוריא ובמדבריות שבארץ ישראל ' .

82

אין ספק  ,שגם הלכה זו גרמה לצמצום גידולם של כבשים ועזים  .איסור על גידול צאן קיים היה גם
במקומות

כפי שמעידה למשל הכתובת מן האי הרקלאה ( שמדרום לנכסוס

אחרים ,

השלישית לפני  -הספירה ) .

83

המאה

;

מכל מקום  ,עיון בסקרים של פוטנציאל המרעה הטבעי בימינו  -והוא

בלי ספק גבוה הרבה יותר מזה שבתקופה הרומית  -מלמד שהארץ לא היתה יכולה לספק
לתושביה בשר בשפע .

84

נראה  ,כי בהסתמך על הנתונים של המרעה הטבעי  ,ניתן להרכיב מודל מדויק למדי של משק
המיקנה והרכבו בתקופה הרומית ולשער בקירוב כמה בשר היה משק הארץ מסוגל להפיק .
בדיקה של עצמות בהמה דקה

9
.

4

1%

)

ש
.

היה בקירוב

30 : 70

אחוז ' .

מ 11 -

אגב ,

אתרים בני תקופות שונות מלמדת  ,כי היחס בין כבשים לעזים

8

גם באיטליה הרומית אין כל עדות על גידול בעלי  -חיים לצורכי הספקת בשר  ,להוציא את החזיר
( וראה

להלן ) .

86

מותר להניח  ,כי גם בארץ  -ישראל הבשר הנאכל היה של עודפי הצאן

( הזכרים ) -

שהרי העדרים גודלו בעיקר לשם הספקת חלב וצמר  -ושל הבהמה הזקנה והתשושה .
ידיעה רבת  -ערך בנושא זה נמסרה לנו מפי הירונימוס  .בחיבורו נגד הנזיר יוביניאנוס שנכתב

1 4

בבית  -לחם בשנים
היה

392 / 3

איטליה ,

בן

לספירה  ,הוא מספר על מיעוט הבקר בארץ  -ישראל

ארץ שהיתה יחסית לארץ  -ישראל ומצרים דלילת  -אוכלוסים ורבת  -בקר .

רועה נושא ב ' פרובינקיה שלנו [ היינו

ארץ  -ישראל ] ' ,

עז  -קטע מתוך מוסר גם על אדיקט של הקיסר ולנס

רצפת הפסיפס נעשתה
' מלאכות החודש '  ,בית -
567 ' TNaf

לספירה

' לתועלת

ובמצרים  .הירונימוס

החקלאות ' .

הוא אומר  ' ,רואים את אכילת בשר העגלים כפשע '  .הוא

(  378 - 364לספירה ) ,

שאסר על אכילת בשר עגלים  ,וכי גזירה זו

לדעתנו  ,ניתן לבאר את האיסור הזה מטעם של שמירה על עתודה

87

לבהמות  -עבודה  .חסרון שוורים היה עשוי לפגוע פגיעה חמורה בחקלאות  ,שהרי הבקר היה בהמת

בקירוב החריש העיקרית  ,וודאי בעבודות חקלאיות אחרות ( כגון גרירת עגלות  ,דיש ועוד ) .
בשר בישלו בדרכים רבות  ' -הצולה והמטגן  ,השולק והמעשן כולהן משום מבשל '

88

ויש גם

שאכלו את הבשר נא .
לסיכום  ,רוב בני ארץ  -ישראל בתקופה הרומית לא אכלו בשר אלא לעתים רחוקות  .יוצאים מן
הכלל היו הכהנים  ,שהיו אוכלים מבשר הקרבנות בשפע  ,ולפעמים אפילו אכילה גסה  ,שהיתה
מביאתם לידי חולי מעיים .

82

"

89

משג  ,בכא קמא ז _ ז  .וראה

:

ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,א  ,ירושלים

תשי " ג  ,עמ '  . 178 - 173על הנזק שגורמת רעיית הצאן נכתב הרבה וראה לאחרונה Kedar, 'The Arab :
Seventh Century Apocalypse, Satellite Imagery and Palynology ' ,

 . 10 - 12קק 19 ) 1985 ( ,

Conquest and Agriculture : 8

Asan and

. 359

83

וראה תרגומה אצל אלון  ,שם  ,עמ '

84

נ ' זליגמן ואחרים  ,המרעה הטבעי בישראל  :הצמחייה  ,כושר הנשיאה ודרכי ההשבחה  ,מרחביה
קציר  :שטחי המרעה הטבעי ביהודה ושומרון  ,בית  -דגן תשל " ו .

85

26

.

Studies

. Z.

B

; 1959

נ ' זליגמן ,

ש ' הלוינג  ,כבשים ועזים בממצא הארכיאולוגי נישראל  :תקצירי הרצאות של הכינוס הארכיאולוגי האהד עשר ,
ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' . 13

86

אנדרה ( לעיל  ,הערה

87

 Heironimus , Contra' lovinianum 11 , 7וראה 20 :

 , ) 28עמ '

. 137

,

 ,,י5תט81

,

ו

 Edikt des Kaisersתנע 1 . Opelt , ,

 . 764 - 767קק  . ) 1971 ( ,תודתי נתונה לפרופ ' ב " ז קדר  ,שהעיר את תשומת לבי למקור זה  ,ולפרופ ' א ' לינדר ,
שהפנה אותי למאמרה של אופלט .
88

ירושלמי  ,שבת ז  ,ב .

89

ירושלמי  ,שקלים ה ( מח

ד) .

דגים
בתקופה הרומית תפסו הדגים מקום של כבוד על שולחנם של תושבי ארץ  -ישראל  ,בייחוד אצל
היהודים  .הדגים הם מאכל  -שבת טיפוסי  ,ושומרי השבת השתדלו לכבדה באכילת דגים  .ספרות

חז " ל משופעת באגדות על אנשים עניים  ,שעשו מאמצים גדולים להשיג דגים לשבת ולמועד .

מנהגם של היהודים לאכול דגים בסעודת ליל  -שבת מזכיר גם הסטיריקון הרומי פרסיוס .

עם זאת  ,כפי שננסה להראות להלן  ,היתה הספקת הדגים בארץ  -ישראל מצומצמת  .דגים

90

את

ן9

בשפע ,

כפי שמעיד התלמוד הבבלי  ,אכלו יהודי בבל  ,ארץ שנהרותיה שורצים דגים רבים .
דגים טריים אכלו בעיקר רק אלה שישבו סמוכים לחופי הים  -התיכון ולחופי הכנרת ואגם
החולה  .קשיי ההובלה והעדר אמצעי  -קירור חייבו את רוב תושביה של הארץ לאכול דגים משומרים
במלח  .לא ידוע לנו בתקופה זו על עישון דגים או על ייבושם ( בשמש  ,או באמצעות חימום

מלאכותי) לשם שימור .

92

היישוב מגדל שעל חוף הכנרת נקרא ביוונית יריכאה -

היינו מקום

המלחת הדגים  -ועל הדגים המצוינים של המקום מספר ההיסטוריון והגיאוגראף סטרבון .

93

בעולם היווני  -רומי שכיחים היו מינים רבים של ציר  -דגים  ,והזכרות רבות בספרות חז " ל מעידות

על שימושם  .הציר  ,הקרוי בלטינית

garum

( מיוונית  gdrosאו  (g ronוכן

 liquamenהיה המוצר

הסופי של בשר  -דגים שהתפרק  .את כשר הדגים המפורק ( ובמקרים~ מסוימים היו משתמשים לכך
בקרבי הדגים ) היו מערבבים בעשבי  -תיבול ובמלח ושורים במים ( לעתים בתוספות של שמן  ,יין או
חומץ ) ,

ומתערובת זו היו מפיקים את הציר .

ההילמי  ,האוכסיגרון  ,המינוני והחילק .

95

94

ממיני הציר השונים נזכרים בספרותנו

לגביו חשש שהוכן מדגים ושאר יצורי  -ים לא טהורים  ,דנות בו הלכות רבות .
90

המורייס ,

ציר היה מיובא לארץ  ,וכדין מזון שהוכן בידי נוכרים ויש
96

ראה  ,למשל  :בבלי  ,ביצה טז ע " א ; שבת קיט ע " א  .וכן ראה  :י ' נאכט  ' ,דגים '  ,סיני  ,ח ( תש " א )  ,עמ ' שכי  -שלג
הנ " ל  ' ,דגים בשבת '  ,שם  ,יא

( תש " כ )  ,עמ '

קלט  -קנח .

" Jews and Judaism,

91

 . 436 - 437עק 1 , Jerusalem 1974 ,

92

מ ' נון  ,הדיג העכרי הקדום  ,מרחביה  , 1964עמ ' : 137 - 127

93

וכן ראה אצל שטרן ( לעיל  ,הערה

94

דיון מפורט בהכנת הגרום למיניו ראה אצל אנדרה ( לעיל  ,הערה

95

נון ( לעיל  ,הערה

, ) 92

עמ '

: 135 - 133

;

 , ) 91עמ ' , 304 , 299

0

Greek and Latin Authors

אנדרה ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '

Stern ,

4 .ן

. 116 - 111

. 309
 , ) 28עמ '

. 200 - 198

על החילק  ,הוא  allec- nהלאטיני  ,ראה אצל אנדרה

( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

. 116 - 115
96

נון ( לעיל  ,הערה

 , ) 92עמ ' ; 135 - 133

' דגים '  ,אנציקלופדיה תלמודית  ,ז  ,עמ ' רא  -רו  .על הקפדתם של היהודים על

ציר דגים כשר מעידים גם פליניוס הזקן וכתובת שנמצאה בפומפיי  ,וראה שטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 91עמ '

, 500

ושם

מראי  -מקום  .פליניוס טעה וכתב שהיהודים אוכלים רק דגים בלא קשקשת  ,ועל טעותו חוזר גם אנדרה .

ץכ ?:

מגן ברושי

מכל מקרם  ,אין להגזים במקומם של הדגים בתפריט הארץ  -ישראלי בימי קדם  .שני מקורות
הדגים  -ים כנרת והים התיכון  -אינם משופעים בדגים  .הכנרת סיפקה בשנים

בקירוב

כ 2 , 000 -

טון לשנה ( 97ובימי המנדט הבריטי רק

כ 400 -

טון לשנה ) .

98

1983 - 1979

מותר להניח  ,ששלל

הדייג בימי קדם נפל מזה שבימינו ; שכן אמצעי הדייג השתכללו  ,הכנרת מועשרת מדי שנה באורח
מלאכותי במיליונים רכים של דגיגים ובאגם אוקלם דג חדש

( הכסיף ) .

אבל גם אם נניח  ,שבתקופה

הרומית ניצודה בכנרת כמות שווה לזו של היום וכי מספר תושבי הארץ הגיע אז למיליון נפש

שבממוצע לא היתה הכנרת מסוגלת לספק יותר

מ 2-

ק " ג לנפש בשנה  ,שהם

כ 40 -

גרם

99 ,

הרי

לשבוע .

גם הים  -התיכון הוא ים דל בדגים  ~ .נ בשנים האחרונות מספק דיג המכמורת  ,הדייג החופי ודיג

המים העליונים בחופי ישראל ( בלי

רצועת  -עזה ) כ 4 , 000 -

לא היה הים  -התיכון מסוגל לספק יותר מאשר

4

טון לשנה .

לפי החישוב הנזכר

ן0ן

לעיל ,

ק " ג לנפש לשנה  ,וקרוב לוודאי שהרבה פחות .

המקורות מלמדים אמנם על ייבוא דגים וציר  -דגים לארץ  ,אבל מחמת דלותו של הים  -התיכון

וקשייו של המסחר הימי  ,ספק אם כמות הייבוא היתה משמעותית .
חלב ודבש
משני טעמים כללנו שני מזונות אלה יחדיו  :הן משום שבהן נשתבחה ארץ  -ישראל  ,שהיא ' ארץ זבת
חלב ודבש '  ,והן משום שאלה שני המזונות היחידים שנועדו מטבע ברייתם

לאכילה .

המזון היחידי המשותף לכל בני האדם והוא מאכלם בראשית חייהם  ,הריהו חלב האם  .משנגמלו

מחלב אמם  ,משתנה תפריטתם של בני חברות שונות  -יש המרבים בצריכת חלב מבעלי  -חיים
ומוצריו ,

יש הממעיטים ויש שאינם צורכים כלל  -הכול לפי טעמה של החברה  ,תנאיה

הגיאוגראפיים והכלכליים ורגישותם של בני אותה חברה לצריכת חלב

,

10

בני הארץ שהיו מקפידים

על כשרות מאכליהם  ,היו צורכים חלב של בהמות טהורות  ,ובעיקר מן הבהמה הדקה  -כבשים
ועזים  -אבל גם

חלב  -פרה 03 .י

מותר להניח  ,שמגדלי  -גמלים נוכרים  ,כגון הנבטים ושאר בני

שבטים ערביים  ,היו צורכים גם חלב  -נאקות כמה חודשים בשנה ( מחלב  -נאקות אין מכינים מוצרי -

חלב ) .
97

מ'

נון  ,הכנרת  ,מונוגרפיה של ימה  ,חמ " ד

ומדגה בישראל  ,יח
98

99

100

101

נון ( לעיל  ,הערה

(  , ) 1985עמ '

, ) 92

עמ '

 , 1977עמ ' ; 219 - ] 75

ש ' שריג  ' ,הדייג והמדגה בישראל

ב , ' ] 983 -

דייג

.3

89 ; ] 05

 .ק 1943 ,

Jerusalem

,

Statistical Abstract offalestine

ברושי  ,לעיל  ,הערה  ; 12הנ " ל  ,לעיל  ,הערה  . 81זוהי הערכה מינימליסטית  .חוקרים רבים סבורים  ,שמניין תושבי
הארץ היה כפול ומשולש מהערכה זו .

א ' בן  -טוביה  ' ,הדגה והדייג בים התיכון '  ,י ' קרמון ואחרים ( עורכים )  ,אגן הים התיכון  ,תל  -אביב  -ירושלים תשמ " ג ,
עמ '  . 2 ] 7 - 211על הדייג המסורתי ושיטותיו ראה דלמן ( לעיל  ,הערה  , ) 27ו  ,עמ ' . 370 - 343
שריג  ,לעיל  ,הערה  . 97בשנת תש " ה

. ) 348

( ) 1944 / 5

כדוגו בחופי הים  -התיכון

2 , 877

טון ( ברור [ לעיל  ,הערה

 , ] 98עמ '

היתה זו שנה אחרונה למלחמת  -העולם השנייה  ,ומחמת קשיי התחבורה שגרמה המלחמה ידעה הארץ

מחסור במזון ונעשו מאמצים רכים לדוג עד כמה שאפשר ומחירי הדגים האמירו עד פי חמשה  .ראה על כך

.

בשנתון הסטטיסטי  ,לעיל  ,הערה  . 98קרוב להניח ששלל הדייג בימי קדם היה קרוב לזה של אותה שנה .

ע:22

102

על ראשית צריכת החלב ומוצריו והבעיות הכרוכות בצריכתו ראה ,
 , 4 /14 Patterns ytNeש ProductsRevolution apudl. Jiodder

,

למשל

:

Plough and
'ofthe

4 . Sherratt ,נ

Pastora?ism :~ .

 . 261 - 305קק  Past, Cambridge 1981 ,וכן ברותוול ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ ' . 52 - 50
103

על החלב במקרא ראה  :ח ' ביינארט  ' ,חלב '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ג  ,טורים  . 139 - 135על החלב בעולם הרומאי
ראה אנדרה ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' . 160 - 153
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חליבה  .העגל קשור לרגל אמו כדי

'

/
1

להגביר את ניבת החלב שלה .

4
גן

בחרי ' מצרים  ,ימי השושלת

.

.י

( המאה הב "א לפני  -הספירה

דיי

הי " א
)

ראוי לזכור  ,כי מוצרי  -חלב  ,כגון חמאה וגבינות  ,לא הומצאו מלכתחילה כדי לגוון את התפריט

ולענג את החך  ,אלא משני טעמים מעשיים

:

ראשית  ,רוב בני האדם לאחר גיל הינקות מתקשים

לעכל את החלב הבלחי  -מעובד ( באוכלוסיות מסוימות מתקרב שיעור האנשים שאינם סובלים חלב
ל  98 -אחוז ) 04 ,י

אבל הם צורכים מוצרי  -חלב בלי קושי  .שנית  ,הרבה מוצרי  -חלב ניתנים לשימור ,

שלא כחלב עצמו בעולם שלא היו בו אמצעי  -קירור .
עיקר החלב בעולם העתיק בא מן הצאן  ,שעונת חליבתו קצרה  .את עודפי התוצרת שימרו בעיקר
בשתי דרכים  :בחמאה ובגבינות קשות  .הן החמאה ( המבושלת

זמן ממושך .

105

הן הגבינות הקשות ניתנים לאחסון

!)

או קומא  " .י

חלב כחוש מעודפי הייצור של חמאה וגבינה נזכר בתלמוד בשם קום

אם אכן נכונה דעתנו  ,שמשק הצאן בארץ  -ישראל הרומית היה מצומצם  ,הרי שגם צריכת חלב
ומוצריו היתה קטנה  .קרוב לשער  ,שצריכת חלבונים מן החי היתה זעומה  ,ואפשר שהיתה דומה
לצריכה של ארצות מזרח  -תיכוניות כימינו ( ירדן  ,סוריה  ,תוניס ועוד )  ,הצורכות רק

15 - 10

ג'

ליום 07 .י

בימי קדם היה הדבש החומר הסוכרי החופשי היחיד הידוע לאדם  ,והיו משתמשים בו לרוב
לצורכי ההמתקה  ,שלהם משמש היום הסוכר

המלאכותי .

108

דבש שנאכל היה גם משל רבררי  -בר וגם משל דבררי  -תרבות  .דבש  -בר אכלו שמשון  ,ירנתן ויוחנן
המטביל 09 .י מקצוע הכוורנות היה מפותח כתקופה הרומית  ,ואחת ממעלותיו הרבות היא שאין הוא
דורש השקעה מרובה  ,שכן גם דבורי החרכות פרנסתן על צמחי  -בר  ,ובניית הכוורות כרוכה בטרחה
מינימלית .

0ח

לדעת חז " ל  ,הדבש הנזכר בין שבעת המינים הוא דבש  -תמרים ( וראה

לעיל ) ,

אבל ספק

אם אכן קלעו לפשוטו של הכתוב  .פירות אחרים שימשו לעשיית דבש  ,בעיקר ענבים  ,תאנים
וחרובים .
104

11ן

שרת ( לעיל  ,הערה

 , ) 102עמ '

6ך - 2דד - 8 . 2ד

.

 .קק  Food and Cooking New York 1984 ,מס

105

על מקבילות אתנוארכיאולוגיות לתעשיות חמאה וגבינות ראה אביצור ( לעיל  ,הערה

106

משנה  ,נדרים ו ה ועוד .

107

קלצמן ( לעיל  ,הערה

108

על הדבש בכללו ראה

, ) 14
:

! 09

שופטים יד ח  -ט

110

( תשל " ג ) ,

שמואל א  ,יד כה ואילך

כעיקר עמ '

; 45 - 44

ראה ברותוול ( לעיל  ,הערה

:

;

111

אביצור

עמ ' . 99

. 77 - 72

מתי ג ד .

מ ' הורוביץ  ' ,האם גידלו הישראלים דבורים בתקופת המקרא '  ,מדע  ,ז

הנ " ל  ' ,תולדות הכוורת '  ,מדע  ,סו

 , ) 59עמ '

( , ) 1982

עמ '

( , ) 1970

עמ '

. 21 ! - 207

על הדבש בעולם העתיק

3ך  . 80 -על הדכש ברומא העתיקה ראה אנדרה ( לעיל  ,הערה

 . 191 - 188על כוורנות ארץ  -ישראל ' קמאית ' בת ימינו ראה אביצור ( לעיל  ,הערה
( לעיל  ,הערה , ) 3

 - 64ד. 6

עמ ' . 182

א ' מזרחי  ' ,על הדבש ועל העוקץ '  ,מדע  ,בו

על הדבש בארץ  -ישראל הקדומה ראה

;

, )3

עמ '

4 . McGee ,י

, )3

עמ '

. 70 - 69

 , ) 28עמ '

קן2נ

אל -

',גושי

שש

.

"

שאר מזונות
בסקירה קצרה זו לא נוכל להתעכב על כל המזונות  ,ובווראי שלא בפירוט  .עם זאת  ,נבקש להזכיר

עוד שני מזונות  :האחד  ,חשוב  -ביצים
תרנגולת מטילה ביצה .
מתוך רצפת הפסיפס
של בית  -הכנסת במעת ,

;

השני  ,הרבה פחות חשוב  ,ואולי קוריוזי  ,אבל הצדקת

הזכרתו היא שהוא המזון היחידי שהיה נאכל בימי קדם והיום איננו נאכל בכלל  -חגבים .
הביצה היא מן המזונות החשובים והמעולים  .בכך הכירו התזונאים בימינו  ,המשתמשים בביצה

ראשית המאה השישית כמודל לחלבון השלם ; אך בחשיבותה הכירו גם בני  -קדם  ,שאמרו
לספירה

' כל שהוא כביצה ביצה טובה

הימנו  ,לבר מבשרא [ חוץ מבשר ] ' 2 .וי ועוד אמרו  ' :טובה ביצתא מגולגלתא משיתא קייסי סולתא '
סולת ) 3מ

( טובה ביצה מגולגלת [ מבושלת מעט ] משישה לוגים של

.

סתם ביצה היא ביצת  -תרנגולת  ,אבל יהודים ( ושומרונים ) אכלו ביצים של כל עוף כשר  ,ולא -
יהודים אכלו גם של עופות לא  -כשרים .
בתלמוד נזכרים מבנים שונים להחזקת תרנגולות

:

לול  ,בית התרנגולין ושובך תרנגולים .

אן

התרנגולת בעת העתיקה היתה מטילה מעט ביצים  .ביצים ניתן לשמר לעת מחסור בסיד למשך
חודשים רבים .

15ן

החגבים היו מזון נדרש ואף נחשבו

למאכל  -תאווה  ! 6 .י

המפורסם באוכלי החגבים הוא יוחנן

המטביל 7 .יי לאחר שהיו תולשים בסכין את כנפיהם וקולפים אותם ,

בדרכים שונות  ,ובין השאר היו כובשים אותם ועושים מהם ציר .

הבדווים בימינו אוכלים את

9ח

1 !2

בבלי  ,ברכות מד ע " ב .

113

שם  ,שם  .על הביצה בספרות התלמודית ראה דיונו המפורט של קרוים ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה

30

118

היו אוכלים את החגבים

 , ) 28עמ '

. 153 - 152

114

על מבנים מקבילים בימינו ראה אביצור ( לעיל  ,הערה

115

אביצור ( לעיל  ,הערה

116

ראה  ,למשל  :בראשית רבה סז ב ; תנחומא  ,וארא  ,א יד  .וכן ראה

, )3

עמ '

117

מתי  ,ג ד .

118

תוספתא  ,עוקצין ב טז ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ ' . ) 688

119

משנה  ,תרומות

 , ) 3עמ '

. 69 - 68

. 129

Fooa The Hague , 1951

י ט.

 , ) 28עמ ' ; 276 - 271

אנדרה

, . Insects as Human
.

:

.S.

F

מזונם של בני ארן  -ישראל בתקופה הרומית
הארבה

חי  ,צלוי ומבושל  ,ואף מייבשים אותו לשם שימור  .גם יהודי תימן וצפון  -אפריקה היו

מתקינים בדרכים שונות חגבים טהורים למאכל .

20ן

מלח ותבלים מן הצומח
החשוב שבתבלים הוא המלח  ,הנמנה עם עיקר צרכיו של האדם .

ן2ן

אכן הרעב למלח הוא אינסטינקט

אנושי  ,אך מידת השימוש בו אין לה שיעור  ,והבדלי הצריכה בין החברות השונות הם עצומים
גרם אצל אסקימואים בני אלסקה עד

זמינותו של המלח וטעמה של

ל 28 -

 :מ 2-

גרם אצל תושבי צפון  -יפן  .הרבה גורמים לכך  ,ועיקרם

החברה 22 .י בארץ  -ישראל  ,בה

ניתן להשיג מלח בקלות יחסית  ,הן

מים  -המלח והר  -סדום הן מבריכות  -אידוי טבעיות ומלאכותיות בים  -התיכוןי מותר להניח שצריכתו
היתה גבוהה 23 .י

למלח חשיבות גדולה גם כחומר משמר  .נהגו להמליח דגים וחגבים ( ראה לעיל ) וכן פירות  ,כגון
זיתים  ,תאנים ותמרים .

המלח ממלא תפקיד חשוב גם בדיני ישראל הקשורים בתזונה  :הוא משמש להמלחת הבשר כדי
להוציא ממנו את הדם ולהכשירו לאכילה .

את המזון תיבלו גם בתבלים מן הצומח  ,קצתם גידולי  -תרבות ורובם צמחי  -בר  .בספרות
התלמודית נזכרים

צמחי  -תבלים ,

כ 15 -

והרשימה תהיה ארוכה הרבה יותר  ,אם נמנה גם את

הווריאנטים ( ליד האזוב יש גם אזוב כוחלי  ,רומי ומדברי  .יש חרדל סתם וחרדל מצרי ) ואת התבלים

המיובאים ( הפלפל) .

אפשר להאריך את הרשימה עוד יותר  ,אם נוסיף לה מיני ירקות בעלי אופי

24ן

תיבולי ( כגון הבצל  ,השום  ,הפטרוסלינון  ,הכרפס ועוד ) .

25ן

בתקופה הרומית יובאו לארץ גם תבלינים אקסוטיים  ,כגון פלפל וזנגויל  ,אבל מחירם היה גבוה
מאוד  ,ואין ספק שהם עלו רק על שולחנם של מתי  -מעט .

בזול פילפלין ביוקר

120

"

121

אפשר לעולם לחיות בלא פילפלין  ,אי אפשר לעולם לחיות בלא מלח ' .

;

פלמוני  ' ,ארבה '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,א  ,טורים

. 224 - 223

26ן

526 - 520

ברומא ראו בהם מאכל הראוי רק לאנשי המזרח  ,וראה

ראה  ,למשל

ומלמדנו התלמוד הירושלמי

( ושם

:

.

121

123

Salt Berlin

ומפתח בערכו ;
124

125

; 76

 , ) 34עמ ' , 426

, )3

וראה גם ד ' פלביץ

קרויס ( לעיל  ,הערה

 . Haaseיו

, 120 - 119

עמ ' . 255 - 249
. 432 - 431

( ואחרים ) ,

.

 ; 67קריספיל ,

זוף

סקר צמחיית הבר כמקור לתרופות  ,ירושלים . 21985

.

 , ) 28עמ ' RomanlEmpire Oxford 1969 ; ; 246 - 245

Spice' Trade

e

,

.

J. I

M . G . Raschke
 11 . Temporini ,תן  Roman Commerce with the East ' ,תו  Studiesעירא ~ , ,

 . 652ק 1978 ,
] 27

, ) 28

אביצור ( לעיל  ,הערה

עמ '

צמחי  -בר נאים לתיבול נסקרו בספרים שיצאו לאחרונה  .ראה  ,למשל  :דפני  ,לעיל  ,הערה

לעיל  ,הערה
126

 . ]( . Denton , The Hungerוראה הציור המצורף .

קרויס ( לעיל  ,הערה

פליקס ( לעיל  ,הערה

ראה

 , ) 28עמ '

איוב ו ו ; בן מירא לט בו .

ראה  :מ " ר בלוך  ' ,מלח אדום ומלח אפור '  ,מדע  ,ו (  , ) 1962עמ ' ; 8 - 3

עשרות

ספרות ) ;

קרויס ( לעיל  ,הערה

27ן

אנדרה ( לעיל  ,הערה  , )28עמ '  129והערה . 201

ראה

1983 :

:

' המלח

York

הוריות ג  ,ה מח ע " ג .

9 , 2 , Berlin-New

.

der R&' mischen Welt

~und

fsteig

5 . ( ,טט )

מגן ברחתי

י

:: JnsiaSג::כ:::ג ב ג בצב : : ::בבגג:ג
ah

1

,

:

4

בי

בין יהודים לנוכרים

"

על  -פי  -כן  ,נראה כי בעיקרה היתה תזונתם של כל

ע

תושבי האוץ דומה  ,ואולי אף מותר להכליל

ולומר  ,שתזונתן של האוכלוסיות שישבו על חופי הים  -התיכון היתה דומה  :דיאטה שרובה מזון מן

הצומח  ,בראש וראשונה דגנים שסיפקו יותר ממחצית הקלוריות  ,וכן קטניות  ,ירקות ופירות  .למזון
פס בחני
השישית לספירה מן החי היה  ,כאמור  ,תפקיד קטן בלבד .

עם זאת  ,ראוי לציין את ההבדלים בין מזונותיהם של היהודים לאלה של הנוכרים ( ולעניין זה

שומרונים הם כיהודים )  .חוקי הכשרות אסרו על היהודים כמה וכמה מיני מזונות מעולם החי  ,שהיו
מקובלים על נוכרים  .בראש וראשונה בשר  -חזיר  .בהמה זו  -סמל הטומאה ליהודים  ,שומרונים

וערבים גם בתקופה הטרום  -אסלאמית  -נאכלה בארץ  -ישראל  ,הן מגידול  -בית והן מצייד  ,בכל
התקופות ההיסטוריות .

29ן

ידוע לנו על עדר החזירים

האחים החשמונאים הורקנוס

ואריסטובלוס  .י3ן על

מגדר30ן

והחזיר שהועלה בחומה בימי מלחמת

היהודים נאסר לא רק לאכול את בשר

החזיר ,

אבתקופה
8

הרומית היה בשר  -חזיר יקר מבשר  -בהמות אחרות  .ממדרש שזמנו ככל הנראה ראשית
אלא גם לגדלו 32 .י

המאה הרביעית לספירה  ,אנו למדים שליטרה בשר  -חזיר עלתה עשרה מנה  ,בעוד שבשר של בהמות
כשרות עלה רק שמונה מנה .

33ן

כך גם עולה מאדיקט המחירים של דיוקלטיאנוס

שהיחס בין מחיר בשר  -חזיר למחירם של בשר

בקר  ,עז וכבש

הוא . 1 : 1 %

( 01נ לספירה ) ,

4מ

על היהודים נאסרה עוד אכילת בשר של בהמות מבויתות אחרות  ,כגון גמלים  ,סוסים וחמורים
בהמרת שנאכלו על  -ידי נוכרים בארץ  -ישראל ובסביבותיה 135 .
אוהבת  .מתוך רצפת -

בתקופה הרומית כבר לא מילא הצייד תפקיד חשוב בכלכלתה של הארץ  ,אבל גם על הצייד
הכנסת במעון  ,ראשית
המאה השישית המועט של עופות וחיות הולכות על ארבע הכבידו על היהודים חוקי הכשרות  136 .וכמובן שגם לגבי
ש ר יצורי  -ים קיימים היו חוקי  -כשרות מגבילים 37 .י
לספירה דגי

128

היינו המשנה  ,התוספתא  ,התלמוד הירושלמי ומדרשי אגדה  .המובאות המעטות מן התלמוד הבבלי צוטטו רק
במקרים שאין סיבה לחשוב שהם מייצגים דווקא דברים המיוחדים לבבל .

29נ

כבר פליניוס הזקן הבחין בהעדר החזיר בערב

( 78

111 ,

,י ,
 !,ם

ו

,

וגם סוזומנוס כן המאה החמישית לספירה ( History 1 1 , 38 = PG 67 , 1412
130

מתי ח ל .

131

בבלי סוטה מט ע " ב ומקבילות .

132
133

תנחומא  ,במדבר  ,מהדורת בובר  ,עמ ' . 145

134

9 ;2ן

אנדרה ( לעיל  ,הערה

137

 , ) 28עמ '

243 - 242

ושם ספרות .

. 139

אכילת בשר  -חמור היתה נהוגה במסופוטמיה  ,אירן וארמניה  .באתונה היה קיים שוק מיוחד לבשר  -חמור ( אנדרה
[ לעיל הערה  ] 28עמ '  . ) 143על אכילת בשר  -גמל אצל הערבים ראה 4 . Rodinson , fGhidha ' , The :ן

.

.

 . 1057ק 1965 ,
136

. Eccl

בכא קמא ז ז  .על איסורי החזיר ראה  :א " א אורבך  ,האנציקלופדיה העברית  ,יז  ,עמ '

משנה

135

.

 (Hist.ועל כך מעידים גם הירונימוס ( ראה לעיל )

מ0טח - ] 0מפטום ]

 . Encyclopaedia oflslam , 11 ,על אכילת בשר  -סוס ראה שם  ,עמ ' . 1060

.

על הצייד ברומא ראה אנדרה ( לעיל  ,הערה
וראה :

האנציקלופדיה העברית  ,יא  ,טורים

 , ) 28עמ '

. 925 - 924

17נ . 129 -

נצחון עצוב

:

בן  -גוריון וגדוד העבודה

זאב צחור

גדוד העבודה  -צעדים ראשונים
בקיץ

, 1920

סמוך לכנרת  ,הוקם גדוד העבודה  .מייסדיו ביקשו להגשים באמצעותו רעיון נועז של

מהפכה לאומית וחברתית  .הם ראו עצמם כמייסדי ארגון מקיף וסמכותי  ,שיהיה במהרה בסיס
ל ' קומונה כללית של כל פועלי ארץ ישראל ' .

ן

שני כוחות דומיננטיים פעלו בגדוד למן יסודו  :האחד  ,שהיווה את רוב חברי הגדוד ואת עיקר
מנהיגותו  ,היה של חניכי ' החלוץ ' ברוסיה  ,שעלו לארץ בראשית העלייה השלישית  ,סמוך להקמת
הגדוד  .הם היו צעירים ,

רדיקאלים  ,שהושפעו

מרעיונותיו של יוסף טרומפלדור  .חלקם הספיק

ליטול חלק במהפכה בברית  -המועצות ובמלחמת  -העולם  .נסיונם האישי היקנה להם תחושה שניתן
בעזרת יוזמה נועזת וארגון נכון לשנות את פני המציאות כאן ועכשיו  .הכוח השני ניבנה מכמה

חבורות קטנות של בני העלייה השנייה  .הבולטת בהן היתה של יוצאי ' השומר '  ,אשר התפרק זמן  -מה

לפני הקמת הגדוד  ,בשל לחץ חברתי ופוליטי של חבריהם לעלייה השנייה  .הם ראו בגדוד מסגרת
ארגונית  ,שתאפשר להם לשוב ולהתקבץ יחדיו ולהקים מחדש ובחשאי מערכת צבאית למחצה ,

שתהווה מכשיר למאבק הצפוי על הגשמת הציונות  2 .השוני בין שני הכוחות היה גדול מבחינת

הגיל ,

השקפת העולם והתפקיד שייעדו לגדוד העבודה  .בתנאי הפיזור והניידות של הארגון נשמרו גם
ההתקבצויות הפנימיות הנפרדות שלהם

:

רוב יוצאי ' השומר ' התרכז בכפר גלעדי ; קבוצה בולטת

אחרת משל יוצאי העלייה השנייה היתה בין מקימי עין  -חרוד ; הגרעין הבסיסי של חניכי טרומפלדור

מהעלייה השלישית התרכז בתל  -יוסף .
הצד המאחד היה הרדיקאליזם הלאומי והחברתי והנטיות המיליטריסטיות של שני

הכוחות ' .

הלהט הלאומי והחברתי בלט בהתפרצות הגדוד לתחומים חדשניים  ,כמו חציבה  ,דיג  ,נסיונות
התיישבות במקומות קשים וכן באימוץ רעיונות נועזים  ,כמו קופה

משותפת ,

קומונה כללית

ופלוגות  -כיבוש  .הנטיה המיליטריסטית באה לידי ביטוי בהקמת מערך צבאי למחצה  ,שלא היה

כמוהו ביישוב קודם  -לכן  .כבר בשנה הראשונה להקמתו היה גדוד העבודה לארגון של מהפכנים

נושאי  -נשק .
בקיץ

, 1921

כאשר תכנן בן  -גוריון את שובו לארץ משליחותו בלונדון  ,הוא היה מוטרד באשר

להשתלבותו החברתית והכלכלית בארץ ישראל  .למעשה הוא עזב את הארץ עשר שנים לפני  -כן ,
בהיותו רווק בן

, 25

כאשר יצא ללמוד משפטים בתורכיה  .מאז שהה בארץ רק לתקופות קצרות .

1

מחקר מקיף על גדוד העבודה ראה

2

י ' סלוצקי  ,ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,חלק א '  ,תל  -אביב

3

השם

:

.

א ' מרגלית  ,קומונה  ,חברה ופוליטיקה  ,תל  -אביב . 1980
 , 1959עמ ' 219

ואילך ( להלן

:

ספר ההגנה ) .

הראשון של גדוד העכרדה היה ' גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור ' .

33

זאב צחור

.

עתהי בן  , 35היה עדיין בן  -גוריון ללא בית בארץ ללא מקצוע וללא מקום  -עבודה ; מה גם שעתה
הוא נשוי לפולה ואב לשני ילדים קטנים .

בין הרעיונות שבן  -גוריון בדק לקראת שובו לארץ היה גם אפשרות שילוכו בגדוד העבודה  .לפי
אחת הסברות  ,הוא אף ניהל דיונים מקדימים בנושא זה עם כמה מחברי הארגון  4 .כמה מחבריו של
בן  -גוריון מקרב אנשי העלייה השנייה החליטו באותו זמן לעלות לעין  -חרוד  ,במסגרת פלוגה של

גדוד העבודה  .ביניהם היה שלמה לביא  ,חברו מילדות  ,שותפו באגודת ' עזרא ' בפלונסק

;

ויצחק

טבנקין  ,שקדם לבן  -גוריון כהנהגת ההסתדרות בראשיתה ופרש מתפקידו כדי לבנות את ביתו בעין -
חרוד .

5

נראה שגם יצחק בן  -צבי ורחל ינאית שקלו אפשרות כזו .

6

ההצטרפות של בן  -גוריון לגדוד העבודה היתה נחשבת למהלך טבעי גם מבחינה רעיונית  .למן
הציבורית  ,עוד כנער כאגודת ' עזרא '

ראשית דרכו בהנהגה

בפלונסק  ,ראה בן  -גוריון בארגון

הקבוצתי מכשיר חיוני ביותר להגשמת השאיפות הציוניות  7 .בתקופת העלייה השנייה הוא חיפש

דרכים לבניית מערך ארגוני מחייב  ,שיש בו מרות מרכזית וקבלת סמכות  8 .נסיונו האישי כחייל
בגדוד העברי חיזק את עמדתו  :התרשמותו מההירארכיה הצבאית ומיכולתו של הצבא להניע גייסות
ולהיות מכשיר מכריע בקביעת מדיניות ליוותה אותו מאז לכל אורך חייו .

9

המצע הרעיוני המקיף שבנה בן  -גוריון מייד עם שוכו לארץ  ,עסק בהצעת ארגון נועזת הבנויה על
רעיון גדוד העבודה
4

וביטא את התפקיד המרכזי שהועיד בן  -גוריון לארגון בשלב הנוכחי של

10 ,

ראיון המחבר עם בן  -גוריון פברואר
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

; 1971

י ' קופלב " ן ( אלמוג )  ,תיעוד בעל  -פה  ,המכון ליהדות זמננו ,

וא ' ( להלן

( ) 44

:

תיעוד בעל  -פה ) .

.

.

5

על כך ראה בהתכתבות בין הועד הפועל של ההסתדרות למזכירות גדוד העבורה סיוון תרפ " ה אה " ע ,

6

ראיון המחבר עם רחל ינאית בן  -צבי  ,ינואר . 1977

7

ד'

כן  -גוריון ,

רשימות אוטוביוגרפיות  ,ללא תאריך ( כנראה משנות השלושים )  ,ארכיון בן גוריון ,

6 / 404א ' .

( לפי

1930

הרישום הישן ) .
8
9

על נושא המרות
על

אביכ
10

אצל כן  -גוריון ראה

:

ש ' טבת  ,קנאת דוד  ,ב '  ,ירושלים  -תל  -אביב ,

1980

עמ '

243

ואילך .

יחסו של בן  -גוריון להירארכיה ולסמכות הצבאית ראה  :א ' שפירא  ,מפיטורי הרמ " א עד פירוק הפלמ " ח  ,תל -
תשמ " ה  ,עמ ' 12

ואילך .

ראה מכתב בן  -גוריון למועצת הברית העולמית פועלי ציון מיום
אביכ

 , 1972עמ ' 83 - 80

34
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זאב צחור

המעשה הציוני  .והנה  ,יחס מיוחד זה של הערכה עמוקה וחשיבות מכרעת הפך כתוך זמן קצר

ליריבות קשה  ,עמוסת ביטויי  -איבה .

בשיאה  ,ב , 1926 -

הועלתה הצעה ב ' קיבוץ החשאי '  -הזרוע

הצבאית המחתרתית שפעלה בגדוד העבודה  -לרצוח את בן  -גוריון ( וראה

להלן ) .

קשה לתאר את הנקודה המדויקת  ,בה החל הקרע בין בן  -גוריון לגדוד העבודה  .הגישושים בדבר

אפשרות קליטתה של משפחת בן  -גוריון בגדוד לא הגיעו לשלבים מעשיים  .פולה והילדים לא
הגיעו לארץ עם בן  -גוריון  ,אלא יצאו לפלונסק ושהו עם הוריו  .בן  -גוריון  ,פטור לזמן  -מה מהדאגה
לקליטת אשתו והילדים  ,נקלט במהירות במערכת המפלגתית והארגונית ובקיץ

1921

נעשה למזכיר

ההסתדרות ( אמנם לא בדרך של בחירה רשמית  ,אולם איש לא ערער על אימוצו של תואר

זה ) .

האפשרות של ההצטרפות לגדוד העבודה ירדה במהרה מן הפרק ואיננה נזכרת כלל בזכרונותיו .

מכל מקום  ,ספק אם נושא זה היה בעל משמעות בקרע שהתפתח בין בן  -גוריון לגדוד .
בראשיתו של הקרע לא היתה עדיין מחלוקת אידיאולוגית ביניהם  .למרות שהצעתו כדבר הקמת

מעין גדוד עבודה לאומי נדחתה  ,בן  -גוריון לא חזר עליה  ,וי הוא לא התכחש לרעיון  .הצעותיו
המאוחרות יותר  ,כמו הקמת ' חברת העובדים '  ,שאכן התקבלה  ,והידוק החישוקים הארגוניים של
ההסתדרות  ,היו  ,גם לדידו  ,פשרה דלה המתחייבת מתמונת המציאות  .הוויתור על הרעיון הנועז יותר

היה אחד מביטויי כישוריו הפוליטיים של בן  -גוריון  ,שידע למדוד היטב את גבולות יכולתו להגשים
את החזון  .הקרע נרצר בשל סיבות ארגוניות  ,שהתמקדו בבעיית הסמכות והמרות .
מנהיגי גדוד העבודה לא ניחנו בכשרון המיוחד של בן  -גוריון להבחין בין אידיאולוגיה לבין
האפשרויות הריאליות  .לאחר שבנו את גדוד העבודה כבשורה חברתית חדשה ומכשיר ציוני ראשון
במעלה  ,הם תבעו את אימוצו כדגם מנחה

על  -ידי הנהגת תנועת הפועלים .

מנהיגי העלייה השנייה היו נבוכים  :הנה באים צעירי העלייה השלישית ומממשים באופן נחרץ

את משאת הנפש של התנועה כולה  ,עומדים הם לרשותה ותביעתם האחת  -לנצל אותם כדי לקדם

את הציונות והמהפכה החברתית  .כך אפוא עתיד גדוד העבודה להיקלע למאבק  -א תנים דווקא עם

מי שהיו מקורבים אליו במיוחד  -אנשי העלייה השנייה  ,ובראשם בן  -גוריון  .כדי להסביר זאת
ראוי לתאר את השלבים בהידרדרות היחסים בין מנהיגי העלייה השנייה  ,שהיו עתה לראשי תנועת

הפועלים  ,לבין גדוד העבודה .
גדוד העבודה הוקם כארבעה חודשים לפני ייסוד

ההסתדרות  .חבריו שהיו מודעים למהלכים

האיטיים וההססניים של הקמת ההסתדרות  ,ראו עצמם כאוונגרד  ,שתפקידו לאפשר את הקמת
ההסתדרות  ,ולאחר  -מכן לכוון אותה לפי דרכו .

שהיו לעת הזאת מבוגרים מהם

ב 15 - 10 -

12

הם לא היו מודעים לרגישות אנשי העלייה

השנייה ,

שנות נסיון ומאבק בארץ  ,ולחששותיהם מפזיזות ויוהרה

של צעירים לא  -מנוסים  .רגישות זו ניוונה מתסכולם של אנשי העלייה השנייה לנוכח חולשת
המוסדות

שבנו  ,שאחד

מביטוייה היה קשיי הולדתה של ההסתדרות  .אכן ההסתדרות נוסדה בסופו

של דבר בשל להטם של הצעירים  ,ובניגוד לדעתם של אנשי העלייה השנייה  .רק בעמל רב עלה בידי

36
11

על הדיון כהצעת בן  -גוריון ודחייתה על  -ידי מפלגתו ראה  :י ' גורני  ,אחדות העבודה  ,תל  -אביב

ואילך .
12

ראה ספר ההגנה  ,ב  ,חלק

א '  ,עמ '

. 222 - 219

 , 1973עמ ' 78

הנהלת החשבונות
המרכזית של גדוד
העבודה  ,ירושלים

הוותיקים לשלוט במהלכים ולהכפיף את ההסתדרות למרותם

; 13

אבל מסימני הקונפליקט שהנץ בין

שני גלי העליות  ,נלמד הלקח  ,שיש לפקח על גדוד העבודה .

כמה מן המנהיגים הבולטים בעלייה השלישית  ,כגון מנחם אלקינד  ,יהודה קופלב "ן ( לימים
אלמוג ) ויצחק לנדוברג ( לימים שדה )  ,היו עתה מנהיגי גדוד העבודה  .ומן  -מה אחר  -כך הצטרף
אליהם גם דוד הורוביץ  ,שהיה מראשי ' השומר הצעיר '  .הם ראו עצמם כשושבינים של ההסתדרות
וביקשו להיות מעורבים בפעולותיה

14 ,

ואולי אף להנהיג אותה רעיונית וארגונית .

5ן

יומרה זו של

צעירים רדיקאלים  ,הפועלים כקולקטיב מאורגן וחזק בתוך ארגון רופף כמו ההסתדרות  ,המונהגת
בידי ותיקים ומתונים  ,טמונה בחובה התנגשות .
אנשי העלייה השנייה שהנהיגו את ההסתדרות נשאו עמם נסיון ארוך של מאבקים אידיאולוגיים
וקבוצתיים בין המסגרות השונות שהקימו בראשית דרכם בארץ  .נסיון זה היקנה להם חושים
פוליטיים דרוכים  .הם היו ערים לעוצמה הגלומה בגדוד ונערכו לקראתו עוד קודם לחשיפת הקרע

דב הוז  ,מראשי המשרד לעבודות ציבוריות ( שקדם ל ' סולל

בונה ' ) ,

:

פנה לברל רפטור  ,איש העלייה

השלישית שביקש להצטרף לגדוד העבודה  ,והציע לו  ,בשם ההסתדרות  ,לא להצטרף לגדוד אלא
לפעול בחיפה .

16

אליהו גולומב  ,מראשי אחדות העבודה  ,חיפש כבר

ב 1921 -

דרכים ארגוניות

לצמצום האוטונומיה של הגדוד  .הועד הפועל של ההסתדרות פעל באותה תקופה להעברת תחומ -

ית

ראה

14

ראה דברי מ ' אלקינד במועצת גדוד העבודה מיום כ " ד בתשרי תרפ " ד  ,מחיינו  ,נ  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

:

( להלן
15
16

ז ' צחור  ,בדרך להנהגת היישוב  ,ירושלים

:

 , 1984עמ ' 52

מחיינו ) .

עדות " קופלב " ן  ,תיעוד בעל  -פה  ,עמ '
ראה  :ב ' רפטור  ,ללא הרף  ,א  ,תל  -אביב

. 14
, 1973

עמ ' . 44

ואילך .
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פעולה מקצועיים מן הגדוד למועצות הפועלים .

מאמץ מיוחד הוקצה לשליטת הוועד

7ן

באמצעות המרכז החקלאי  ,על הקצבות ההנהלה הציונית לגדוד העבודה .

8ן

הפועל ,

קונפליקטים יומיומיים

התרחשו בין מזכירות הגדוד לבין המשרד לעבודות ציבוריות  ,שנוהל על  -ידי דוד רמז  ,איש העלייה
השנייה  ,שהיה ספק העבודה

העיקרי של הגדוד .

המאבק היה על מידת האוטונומיה

9ן

של הגדוד .

גדוד העבודה  ,כגוף אוונגרדי  ,דרש עצמאות מלאה בעבודה הקבלנית שנטל על עצמו מטעם המשרד
לעבודות ציבוריות .

20

תביעה זו נסמכה על המסירות והמוניטין של הארגון ועל נכונותו לבצע כל

משימה שתטיל עליר ההסתדרות  ,כולל עבודות ומבצעים שנדחו על  -ידי כל

האחרים  .י 2המאבק

בסוגיה זו הלך והחריף והפך אבן  -בוחן ליכולתה של ההסתדרות להשליט מרות .
דוד רמז התנגד לאוטונומיה ודרש התערבות בניהול העבודות שנמסרו לגדוד מטעם משרדו .
הוא טען שבגדוד יש אי  -סדרים  ,בזבוז כספים וגרעונות  ,ידע מקצועי דל ופריון ענודה

נמוך  .ע

ליקויים אלו  ,שאכן היו קיימים  ,נבעו מהתנופה הגדולה של הגדוד  ,אשר קלט במהירות מספר גדול
של עולים  .מחירה של ההתמסרות לקליטת עולים  ,כלתי  -סלקטיבית כמעט  ,היה חוסר הסדר
הארגוני והרמה המקצועית הנמוכה  .הויכוח בין דוד רמז למנהיגי הגדוד התנהל אמנם במישור

הכלכלי  ,אבל חרג לתחומים נוספים  .ברזי האשראי לגדוד העבודה הפכו לכלי  -נשק בידי המשרד
לעבודות ציבוריות

23 ,

שמיהר לדחוק את נציגי הגדוד מעמדות  -השפעה במקומות העבודה והחל

למנוע מפלוגות הגדוד מקומות  -עבודה חדשים .
ב 1922 -

החל בן  -גוריון לעצב את רעיון ' חברת העובדים ' ובכך יצר מוקד נוסף של הקונפליקט

בין שני הארגונים  .תקנון ' חברת העובדים '  ,וכאושר בוועידה השנייה של ההסתדרות
קריאת  -תיגר ישירה על גדוד העבודה

;

ב , 1923 -

מעתה היתה היא הכלי הארגוני הבלעדי של

היה

ההסתדרות ,

שתפקידו לשלוט על כל המשקים והקואופרטיבים  .שאיפה ריכוזית זו  ,המאפיינת את דרכו של בן -

גוריון  ,היתה מנוגדת לשאיפתו של הגדוד  ,שניהל בעצמו את המשקים והפלוגות שבמסגרתו .

24

ואכן

ב 1923 -

פרץ סכסוך ישיר בין הנהגת ההסתדרות לבין גדוד העבודה  ,בפרשת עין  -חרוד  .בן  -גוריון

היה ער

לכך ,

שבפלוגת עין  -חרוד של גדוד העבודה התרכז חלק גדול מאנשי העלייה השנייה

שבגדוד  .הם היו מבוגרים יותר מחבריהם לארגון ונטו להתיישבות של קבע  .עייפים מחיי

הנוודות ,

שהיו פועל יוצא של שיטת הפלוגות הניידות שהופעלו באמצעות מזכירות מרבוית וקופה משותפת ,
מייחלים לבית ולמשפחה  ,הם היו לכלי בידי ההסתדרות במאבק נגד הגדוד .

ההסתדרות הציעה לעין  -חרוד הקצבה משקית ישירה  .משמעות ההצעה היתה  ,שעל עין  -חרוד

לפרוש מן הקופה המשותפת  ,וממילא ממערך הסמכות של הנהגת הגדוד  .חלק מחברי עין  -חרוד ,

17

ראה  ,למשל  ,פרוטוקול ישיבה משותפת של מנהלי המשרד לעבודות ציבוריות  ,מועצת פועלי פתח  -תקוה

ומזכירות גדוד העבודה מיום כ " ט באדר ב ' תרפ " א  ,אה " ע . 6 / 124 ,
18
19

:18

אלקינד ( לעיל  ,הערה

 , ) 14עמ '

. 250

ראה דברים מפרוטוקול מועצת גדוד העבודה השישית ,

תל  -יוסף  ,כ " ו סיוון תרפ " ב  ,מחיינו א  ,עמ ' . 374

קופלב "ן  ,מחיינו  ,א  ,עמ ' . 209

20

ראה דברי י '

21

ראה דברי אלקינד במועצת הגדוד השישית  ,לעיל  ,הערה . 19

22

על החובות וסיבותיהם ראה מסקנות ' הועדה לגמר הסכסוכים בין הגדוד והמשרד '  ,ו ' בסיוון תרפ " ב  ,מחיינו  ,א ,
עמ ' . 357

23
24

דברי אלקינד במרעצת הגדוד השישית  ,לעיל  ,הערה

ראה

:

. 19

.

ז ' איסרזון  ' ,הגדוד וההסתדרות '  ,י " ב אב תרפ " ב מחיינו  ,ב  ,עמ ' . 406 - 404

בן  -גוריון וגדור העבודה

ששאף לפתח קיבוץ עצמאי  ,ניאות לקבל הצעה זו  ,שסיכסכה את הגדוד בתוכו ואת הנהגתו עם
הנהגת ההסתדרות .

25

בשיאה של פרשת עין  -חרוד שהה בן  -גוריון בביקור ארוך בברית  -המועצות  .הוא לא היה מעורב

ישירות באירועים שהובילו לפילוג עין  -חרוד ולקרע חמור כין גדוד העבודה להנהגת

ההסתדרות ,

אך אין ספק שדרך הפעולה שנקטו מנהיגי ההסתדרות בפרשה זו  ,נגזרה לפי ציפיותיו של בן  -גוריון .
הדגש היה על השלטת מרות ההסתדרות על הכול  ,ובמיוחד על גדוד העבודה  .המיגוון של שיטות

הפעולה ההסתדרותית כאן כלל את ' המקל והגזר '  -מי שלא יקבל מרות  ,יקופח בתקציבים ; מי
שייאות לכפיפות ישירה להסתדרות  ,תוך ניתוק מהקופה המשותפת של גדוד העבודה  ,יועדף
בהקצאת משאבים .

26

פרשת עין  -חרור קטעה את התנופה הגדולה של גדוד העבודה  ,שזינק בתוך השנתיים הראשרנות
לקיומו והיה לגוף קומונאלי הגדול יותר מכל הקומונות והקבוצות בכל הארץ גם יחד .

בגדור העבודה למעלה

מ 600 -

ב 1923 -

היו

חברים  ,פזורים בקיבוצים ופלוגות מכפר  -גלעדי כגליל העליון ועד

באר  -שבע בדרום  .עתה נבלמה הצמיחה המהירה  .הגדוד מצא עצמו באופוזיציה להנהגת

ההסתדרות  ,מטפח בקרבו תחושת עלבון וקיפוח  .על רקע זה פעלו בגדוד כוחות  ,שהחלו להתארגן

לקראת מאבק בהנהגה הממוסדת של תנועת הפועלים  .מאבק זה לבש פנים של חזית ; אנשי העלייה
השלישית מול המימסד הוותיק של אנשי העלייה השנייה .
כיוון אחר של המאבק היה זה הלגיטימי והמוכר של פעולה בקרב עתודת העולים

לארץ  -ישראל ,

הנמצאת עדיין בגולה  .גדוד העבודה שהיה דל באמצעים  ,מצא דרך להוציא מקרבו שליחים

מרכזיים לפעולה בחוץ  -לארץ .

יהודה קופלביץ  ,ממנהיגי הגדוד  ,יצא לשליחות במזרח  -אירופה .

הוא הניח ( בטעות  ,כפי שיסתבר בדיעבד )  ,שהעתודה הגדולה של העולים לארץ ולתנועת הפועלים

מצויה בברית -המועצות ; ואכן לשם הופנה עיקר המאמץ החינוכי והארגוני  .גדוד העבודה פעל
בקרב ' החלוץ הליגאלי ' בברית  -המועצות וניהל קשר מסועף עם קיבוצי ההכשרה שלו  ,ובעיקר עם

הכשרת תל  -חי בברית  -המועצות  .ואכן היתה זרימה מתמדת  ,אם כי מעטה  ,של עולים מברית -
המועצות לגדוד העבודה .

27

אולם עלייה קטנה זו אך הבליטה את העובדה ששובשה היערכות הגדוד

לקליטה גדולה של צעירים אקטיביסטים נחושים  ,שתהפוך אותו למערך רב  -השפעה ביישוב  .ב -
1924

התחילה העלייה הגדולה מפולין  ,שנודעה בשם העלייה הרביעית  .הרוב הגדול של עולים אלה

לא היו חניכי תנועה כלשהי  ,ולא התלהבו מרעיונות חובקי  -עולם ופנו להתיישב בתל  -אביב  .במהלך
העלייה הגדולה

ב 1925 -

הבינו מנהיגי הגדוד  ,שהדרך להצעת חלופה להנהגת ההסתדרות באמצעות

צמיחה מבפנים וקליטת עולים בפלוגותיהם רחוקה עד מאוד  .לעת הזאת קצב עזיבת הגדוד היה זהה

לקצב ההצטרפות אליו ; גדוד העבודה דרך במקום ותל  -אביב פרחה  .תחושת העלבון חלחלה בקרב
חברי גדוד העבודה והתגברה על רקע הצלחת העלייה הרביעית  ,התבססות ההסתדרות  ,התגבשות

25

על התפתחות הסכסוך בפרשת
, 1927 - 1920

כדרך  ,ב

עין  -חרוד ראה  :א ' שפירא  ,החלום ושכרו  :התפתחותו הפוליטית של גדוד העבודה

(  ) 1968עמ ' 39

ואילך .

הנכסים ראה דין  -וחשבון אה " ע ,

26

על דרך חלוקת

27

ראה החלטות מועצת הגדוד מיום י " ט באדר
ברוסיה  ,שם  ,עמ '

. 307 - 304

~

14 / 208ב ' .

כ ' תרפ " ד ,

מחיינו  ,ב  ,עמ '

ק ונ

; 407 - 405

חילופי מכתבים עם

' החלוץ '

זאב צחור

' חברת העובדים ' והעובדה שהנהגת ההסתדרות המשיכה לבלום את הגדוד מבחינה

כלכלית .

28

בקרב חלק מהחברים נרקמו מחשבות מיליטנטיות אודות דרך מהפכנית  ,אשר כוחה יהיה גדול
ומכריע

;

ובתנועת

זאת בלי קשר ליחס המספרי ההולך ורע בין גדוד העבודה לגורמים האחרים ביישוב

הפועלים .

' הקיבוץ

החשאי '

המחשבות המיליטנטיות הללו מצאו קרקע פוריה ב ' קיבוץ החשאי '  .גוף זה שהוקם בחשאי סמוך

לייסוד הגדוד ( היו לו כמה כינויים  ,כמו ' החוג

המאורגן ' ) 29 ,

היה מבוסס על יוצאי ' השומר ' מאנשי

העלייה השנייה  .על  -פי אמות המידה האידיאולוגיות ששררו אז בגדוד  ,נטו אנשי

' השומר ' להדגשת

המהפכה הלאומית  ,ובשל כך נחשבו ל ' ימין ' בגדוד  .אנשי ' השומר '  ,שהיו בראשית העלייה השנייה

.

הגורם היוקרתי והמנהיגותי בעלייה זו נדחקו אחר  -כך ממעמדם  .על רקע זה היה גם להם חשבון מר
ונוקב עם מנהיגי ההסתדרות .

30

באיבתם להנהגת ההסתדרות הם מצאו מכנה משותף עם אנשי

העלייה השלישית בגדוד  ,שהתנגדותם לדרך הנהגת ההסתדרות  ,בעיקר באשר למשמעות החברתית
של בניין הארץ  ,דחפה אותם לרדיקאליזם שמאלי  .התחברות שני כוחות אלה ל ' קיבוץ החשאי ' ,

שהיה ארגון ' רבולוציונרי '  ,המורד לשם יצירת כוח  . . .שיגן על הקניינים הלאומיים והסוציאליים
של העם ' ,

ן3

הולידה מחתרת מזוינת מן הנועזות שקמו ביישוב  .לא כל חברי גדוד העבודה הסכימו

עם העמדות הקיצוניות שהלכו והתגבשו בפלוגות השונות  ,אבל עמדת הנהגתם וזכרון פרשת עין -

חרוד היו עתה לגורם דומיננטי ביחס הגדוד להסתדרות  .אלה שלא הצטרפו ל ' קיבךן החשאי '  ,לא
השתתפו בדיוניו ופעולותיו ולא ידעו על המתרחש בו  .עם זאת ידעו רוב חברי הגדוד על קיום ארגון
חשאי בקרבם והתייחסו אליו באהדה .

פרשת ' הקיבוץ התשאי ' נחשפה על  -ידי ועדת  -בירור סודית שהקים בן  -גוריון ב  . 1926 -ואולם
לכל אורך תקופת פעילותו של הארגון רווחו שמועות על קיומו  .רוב המבצעים המיוחדים שאירעו
בשנים אלו  ,יוחסו לו  -למן פגיעה בערבים ועד רצח ישראל דה  -האן  .לאחר החשיפה הסתבר ,
שהגוף החשאי לא השתתף בפעולות מבצעיות רבות  .הפעולות החשובות שלו התמקדו בהכנות

ארוכות  -טווח למשימות בעלות אופי מדיני  .בתנאים הדלים של היישוב היהודי בארץ  -ישראל
באותה תקופה וביחס לעוני המרוד ששרר בגדוד  ,שהתקשה באספקת מזון ראשוני ושירותי  -בריאות

 -קשה להסביר איך עלה בידו להקים ולקיים בית  -ספר צבאי מתקדם ביותר בתל  -יוסף .

32

במסגרת ' הקיבוץ החשאי ' נבנתה תכנית של ממש לרכישת מטוסים  ,ואף נשלחו חברים מגדוד
העבודה לקורס  -טיס בברית  -המועצות .

33

מבחינה ארגונית  ,הוקצה עיקר המאמץ לרכישת נשק

ולאימונים ; ואמנם במחצית שנות העשרים עמד לרשות ' הקיבוץ החשאי ' מאגר הנשק הגדול ביותר

ביישוב  .מאמץ אחר הופנה לגיוס כספים  ,או  -לפי המינוח המהפכני  -אקספרופורציה
28

29

40

30
31

; כלומר ,

על הדברים מנקודת המבט של הנהגת הגדוד ראה בדברי אלקינד ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 249

ראה ספר ההגנה  ,ב  ,חלק א '  ,עמ ' . 219
ראה  :ד צחור  ' ,דוד בן  -גוריון  -המאבק על ההנהגה '  ,דבר  13 ,בנובמבר . 1983
מתוך נאום שנשא כנראה מאיר ספקטור בישיבה של ' הקיברו החשאי ' ב  1926 -את " ה  ,תיקי ספקטור

.

. 12

32

על בית  -הספר הצבאי ראה ספר ההגנה  ,ב  ,חלק א '  ,עמ ' . 233

33

על פרשת נסיון הקמת פלוגה אווירית בגדוד העבודה ראה  ' 7 :צחור  ' ,התפתחות רעיון התעופה הבטחונית ביישוב '
בקובץ שרשי חיל האוויר

( בדפוס ) .

קבוצת גדוד העבודה -

חברי ההגנה בטבריה
בימי הפרעות -
 . 1921עומדים שורה
עליונה ( מימין
לשמאל )  :טרנורוצקי ,
ירחמיאל לוקצ ' ר ,

מאי ,

אהרן רוזן  .שורה שניה
יעקב חרלוף  ,מתתיהו
שטיין  ,אברשה חסין ,
צבי ניסנוב  ,יעקב

אברמסון  .מלפנים

:

איזיק אלטשולר  ,יצחק
רטנר

פעולות חשאיות  ,בלתי  -חוקיות  ,שכללו מעשי שוד  ,שוחד ולחץ  ,שנחשבו גם לאימון מעשי
בפעולות  -מחתרת .
מנהיגי הגדוד לא הסתפקו בהקמת מחתרת של כמה עשרות בחורים חמושים ומאומנים  .הם
שאפו להישגים גדולים בקנה  -מידה לאומי  ,שאין להשיגם באמצעי  -טרור ולוחמה זעירה  .זוהי

הסיבה למהלך המדהים  ,החורג ביומרתו מכל מעשה מדיני שנעשה עד אז באיזו מסגרת שהיא
בתנועת הפועלים הארצישראלית

 :ב 1926 -

יצאה משלחת מטעם גדוד העבודה לשיחות מדיניות

בברית  -המועצות  .פרשה זו אינה בהירה כל צרכה עד היום  .לפי הגירסות השונות והסותרות  ,אפשר

שחבריה נפגשו עם סטאלין וריקוב  .ייתכן  ,שרמת המגעים היתה נמוכה יותר והסתיימה במשא  -ומתן

עם קציני הגפ " או  ,נראה  ,שחברי המשלחת  -ישראל שוחט  ,שנחשב למפקד ' הקיבוץ החשאי ' ,

מנחם אלקינד  ,שהיה עתה מנהיג הגדוד  ,ומכסאי  ,החבר השלישי במשלחת  -הציעו למנהיגי
ברית  -המועצות ברית מדינית  .הברית המוזרה הזו אמורה היתה להפוך את גדוד העבודה לגורם
שיצור תסיסה במזרח  -התיכון ויבצע משימות המעניינות את ברית  -המועצות  ,כמו מרד בהר הדרוזים

ושיבוש מהלכי בריטניה באזור  .פעולותיו תבוצענה באמצעות תמיכה כספית וצבאית מברית -
המועצות  .בתמורה ציפו אנשי המשלחת להצהרת  -כוונות ציונית מטעם הבולשביקים

שיחליף את הצהרת בלפור במעין ' הצהרת לנין ' .

;

משהו

34

בשל מחסור במקורות אמינים לבדיקת הנושא  ,קשה לברר עד כמה התייחסו שלטונות ברית -
המועצות ברצינות לרעיונות אלו  .ברוסיה אירעו למשלחת כמה דברים  ,ששיבשו את מהלכיה  ,אולם
34

ראה  :י ' שוחט  ' ,שליחות ודרך ' ספר השומר  ,תל  -אביב

, 1957

עמ ' . 71

י4

משלחת גדוד העבודה
לרוסיה

ב  . 1926 -מימין

לשמאל  :ישראל שוחט ,

מכונאי  ,מנחם זלקינד ,
מנחם שטורמן

העדויות על ההתרחשריות שם מפרקפקות .

35

חברי המשלחת התפזרו עוד בברית  -המועצות ; שוחט

ואלקינד חזרו לארץ בנפרד ולא שבו עוד למעמדם הקודם  .כשלון המשא  -ומתן חפף תהליכים

שאירעו באותו זמן בארץ ואשר איימו לפורר את הגדוד  ,מבפנים  -באמצעי פילוג בין הימין
לשמאל

;

ומבחוץ  -באמצעות מאבק נחוש של בן  -גוריון נגד הנהגת הגדוד .

היומרה של גדוד העבודה לגבש חלופה להנהגת ההסתדרות ורמה גם ררך אפיק פוליטי  .לקראת
הבחירות לוועדה השנייה של

ההסתדרות  ,ב , 1923 -

מפלגת השלטון של העלייה השנייה -

סוציאליסטיים רדיקאליים

;

בלעדיות

הופיע הגדוד ברשימה עצמאית  ,שקראה תיגר על

' אחדות

העבודה '  .מצע הרשימה היה בעל דגשים

לקולקטיביזם ,

וכשלב  -ביניים השוואת שכר במוסדות

ההסתדרות  .בין השאר הובעה התנגדות אפילו להקמת מושבי  -עובדים בשל העובדה  ,שיש במושב
הכרה בקיומה של מערכת כלכלית משפחתית .

36

בבחירות לאספת הנבחרים של היישוב

ב 1925 -

יצאו מנהיגי הגדוד ברשימה משותפת עם גורמים נוספים  ,שבמרכזם קיבוצי ' השומר הצעיר ' בעמק .
בראש רשימה זו ניצבו כמה ממנהיגי העלייה השלישית  ,והקמתה ביטאה את אכזבתם מדרכה של
ההסתדרות  .לעת הזאת כבר הסתמן הקרע בתוך הגדוד  ,שאחד מביטוייו היה בבחירות לוועידה

השלישית של ההסתדרות ב  . 1926 -הגדוד התפצל אז לשתי רשימות נפרדות

:

האחת  ' ,הרשימה

הקיברצית '  ,אמנם ביטאה התנגדות להנהגת ההסתדרות  ,אך המשיכה להדגיש את הקונסטרוקטיביזם

הציוני  .היא נבנתה על מה שהחל להסתמן כפלג של הגדוד וכן על חלק מקיבוצי ' השומר הצעיר ' .
הרשימה השנייה היתה ' האופוזיציה השמאלית '  .רוב חבריה היו אלה שהדגישו את המשמעות
החברתית של גדוד העבודה ותבעו רדיקאליזם סוציאליסטי .
42
35

העדויות על כך הן של ישראל שוחט  ,שם ; מכתב של צבי לויטן

( פשצ ' רה ) ,

ללא תאריך  ,ארכיון גדוד

העבודה ,

בית טרומפלדור  ,תל  -יוסף  .מהזווית הסובייטית יש דיווח של עריק סובייטי בשם אגאביקוב ( ראה עליו בספר
ההגנה ב  ,חלק א  ,עמ '
36

, ) 236

וכן עדויות בעל  -פה של יוסף ברנר  -ברזילי ונחמן ליסט .

דיון על כך מצוי בפרוטוקול הוועידה השנייה של הסתדרות

( סטנסיל ) ,

תל  -אביב

 , 1923עמ '

. 173 - 171

בן  -גוריון וגדוד העבודה

תהליך הפילוג של הגדוד היה פועל  -יוצא של המתח בין שתי מגמות רדיקאליות  ,שהיו בשורש
גדוד העבודה  -הציונות והסרציאליזם .

37

המציאות הארץ  -ישראלית חייבה העדפת מגמה אחת על -

פני האחרת  .אלה שסברו כי יש להעניק יתרון

לציונות  ,התרכזו

בקבוצות כמו כפר  -גלעדי ; ואלו

שסברו שהדגש צריך להיות על המהפכה החברתית  ,ואפילו הדבר מחייב ניתוק הקשר עם גורמים
ציוניים  ,התרכזו בפלוגות אחרות  ,כמו הפלוגה התל  -אביבית  .החלוקה לא היתה חד  -משמעית :

חברים שנטו אל השמאל  ,היו גם בפלוגות הימין ולהיפך .

38

.

תהליך הקרע הפנימי הואט בשל האיבה ההולכת וגוברת להנהגת ההסתדרות שהיתה משותפת
לשני המחנות  .לפרק  -זמן קצר נבלם תהליך הפילוג בגדוד  ,בעיקר בשל סכסוך מחודש ועמוס
רגשות בין הגדוד לבין ההסתדרות  ,שמוקדו היה פרשת פירוקו של קיבוץ תל  -חי .

תל  -חי

מרשת קיבוץ

קיבוץ תל  -חי שוקם זמן  -מה לאחר שנהרס בעת ההתקפה עליו  ,בי " א באדר חר " פ  .לעת הזאת הוא
כבר היה לסמל הגבורה של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .גדוד העבודה שנקרא על שם יוסף

טרומפלדור  ,ראה לעצמו זכות גדולה כשחברי תל  -חי פנו אליו בבקשה להצטרף לשורותיו כאחת
מקבוצותיו

; 39

שהרי טרומפלדור נחשב למורה הגדול של העלייה השלישית  ,ונפילתו בתל  -חי היתה

דחף חשוב להקמת גדוד העבודה  .ואולם עד  -מהרה הסתבר  ,שהקבוצה היושבת בתל  -חי אינה יכולה
לבנות קיבוץ יציב  .אמצעי  -ייצור מועטים  ,מיבנה חברתי לקוי וחוסר הנהגה הביאו לגרעונות כבדים
ולערעור הקבוצה  .הקיבוץ השכן  ,כפר  -גלעדי  ,השתייך אף הוא לגדוד העבודה  ,וגם בו היה מחסור

חמור באמצעי  -ייצור

;

אך הקבוצה שהקימה את כפר  -גלעדי היתה חזקה ומגובשת  .במרכזה היו

יוצאי ' השומר ' וחלק גדול מאנשי ' הקיבוץ החשאי '  .חברי כפר  -גלעדי לא הצטערו על מצבה הקשה

של תל  -חי  ,שכן זה זמן רב שהם ביקשו לספח לקיבוצם את אמצעי הייצור של תל  -חי  ,ובייחוד את
הקרקע .

40

מעמדם ויוקרתם כגדוד העבודה איפשרו להם להביא את מוסדות הגדוד להחלטה הרצויה

מבחינתם  -איחוד תל  -חי וכפר  -גלעדי  .בשל ההרכב החברתי השונה של המשקים פירוש ההחלטה
היה חיסול תל  -חי ובליעתה על  -ידי כפר  -גלעדי .
ותיקי תל  -חי ובראשם אלכסנדר זייד  ,הגיבור הנודע של ' השומר ' ( שהיה קודם חבר כפר  -גלעדי ,
אך עקב סכסוך אישי עבר

לתל  -חי ) ,

הכריזו על פרישתם מגדוד העבודה  .מייד אחר  -כך הם פנו לבן -

גוריון והביעו את התנגדותם לסיפוחם לכפר  -גלעדי .

!4

בכך נפתחה מערכה  ,שבה היו מעורבים

זכרונות  -עבר  ,אינטרסים כלכליים  ,מאבקי  -כוח פוליטיים ומאבקים אישיים  .חלקו העיקרי של

המאבק התנהל בוועדות סגורות  ,ללא פרסום

;

אולם ידיעות מקוטעות דלפו התרצה  .יש לוכור ,

שהשמות ' כפר  -גלעדי '  ' ,תל  -חי '  ' ,השומר ' ו ' הגליל העליון ' היו למושגים לאומיים  ,ושני הצדדים

ראה מרגלית ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ ' 282

ראה א ' שפירא  ,החלום ושברו  ,בדרך ד '
ראה

:

דרך חיים

:

ואילך .
( ) 1969

ץנ4

עמ ' . 43

ספר לזכרו של חנוך רוכל  ,תל  -יוסף ( ללא

תאריך ) ,

עמ '

160

ואילך .

על פרשייה וו ראה  :ו ' צחור  ' ,פירוק תל  -חי  :תוליה אחרונה כמאבק בין ההסתדרות לגדוד העבודה '  ,מאסף  ,יב
(  . ) 1981עמ '

4

ואילך .

ראה מכתבים מיום ז ' וכ " א בחשוון תרפ " ו  ,ארכיון הוועד הפועל של ההסתדרות  ,תיק משקים . 1926 / 7

זאב צחור

עשו בהם שימוש  .על  -כן  ,למרות החשאיות של האירועים  ,שמועות שונות זרמו מפה לאוזן ביישוב
ואף הגיעו לעיתונות .

42

בן  -גוריון ראה בפרשה הזדמנות להכות מכה מכרעת את גדוד העבודה ולחשוף את הפרשות

שבהן פעל ' הקיבוץ החשאי ' כגורם המסכן את ההסתדרות  .ביוזמתו כונסה ב  2 -ביולי

1926

ישיבה

סגורה של מועצת ההסתדרות  .הישיבה התנהלה ללא פרוטוקול  .ותוכן דיוניה דלף אחר  -כך בגרסות
שונות וסותרות .

43

היא נוהלה על  -ידי בן  -גוריון  ,שהפתיע את הנוכחים במידע סודי על פעולות

צבאיות ומדיניות של ' הקיבוץ החשאי ' בארץ ובאירופה  .חלק מפעולות אלו לא היה ידוע אפילו
לנציגי הגדוד שנכחו בישיבת המועצה .
בתום הישיבה הדרמאטית עלה בידי בן  -גוריון להעביר החלטה קשה נגד גדוד העבודה  :מועצת

ההסתדרות קיבלה את עמדת המיעוט בתל  -חי ואישרה את פרישת תל  -חי מהגדוד  .אף  -על  -פי שרוב
חברי תל  -חי צידד באיחוד עם כפר  -גלעדי ( בניגוד לדעת המיעוט  ,שכלל את ותיקי
בן  -גוריון על ביטול האיחוד ולמעשה על הוצאת מצדדי האיחוד מהקיבוץ .

תל  -חי ) ,

הכריז

44

הפגיעה ביוקרת הגדוד היתה קשה ביותר  ,וחבריו התאחדו לפעולה נמרצת נגד בן  -גוריון  .ראשית
מעשה הם ביצעו בכוח  ,תוך מעשי  -אלימות  ,את איחוד המשקים  .ההפרה החמורה של החלטת

המוסדות המרכזיים של ההסתדרות היתה לקריאת  -מלחמה  ,אנשי כפר גלעדי  ,תוך הסתמכות על
החלטת מוסדות גדוד העבודה  ,לא היססו לפגוע בדמות נערצת כמו אלכסנדר זייד ( שגורש

ולפרק קיבוץ שהוא

תל  -חי .

מיתוס  ,כמו

45

בחרפה )

הנחישות של גדוד העבודה וההפרה הפומבית של

החלטות ההסתדרות הפתיעה את בן  -גוריון  .הוא סבר תחילה  ,שגילוייו בישיבת המועצה יגרמו
לתסיסה פנימית בגדוד ויטו את המערכה לתוך הגדוד פנימה ; שהרי עלה בידו לחשוף רשת
שפעלה

פנימית ,

בתוך הגדוד באופן עצמאי כאשר כמה מפעולותיה נעלמו מידיעת חברי הגדוד  ,כולל כמה

ממנהיגיו  .בן  -גוריון הניח  ,שאנשי הימין בגדוד ישתפו עמו פעולה  ,כשיסתבר להם עד כמה הרחיקו
לכת אחדים מחבריהם במגעיהם עם גורמים קומוניסטיים בגרמניה ובברית  -המועצות .

46

אולם הוא

לא העריך עד כמה עמוקה היתה האיבה של אנשי גדוד העבודה להנהגת ההסתדרות  .אכן הגילויים

הפתיעו רבים מאנשי הגדוד והביכו אותם  47 ,אבל ההתנגדות המרה להנהגת ההסתדרות והסולידריות
הפנימית בין חברי הגדוד היו חזקים עדיין מהדאגה באשר להתרחשויות הפנימיות  .גדוד העבודה
הקים ועד מיוחד לתיאום המאבק בהסתדרות  ,שכלל את כל הגופים  ,ובראשו הועמד דווקא איש

הימין המתון  ,חנוך רוכל .

48

האיחוד  -לאמור הפקעת קיבוץ תל  -חי  -בוצע תוך התרסה בוטה

כלפי הנהגת ההסתדרות ובהסכמת הימין והשמאל .
ידיעות מקוטעות שהופיעו ב ' דבר ' החל

ב 12 -

ביולי

42

ראה

43

ראה מכתב שמואל הפטר לוועד הפועל מיום  25ביולי

ארכיון הוועד הפועל  ,תיק גדוד העבודה . 1926 / 7
העבודה  .ראה מכתבו לוועד הפועל מיום

8

, 1926

1926

וכעיקר בחודשי אוגוסט  -ספטמבר .

המאשים את בן  -גוריון בהדלפה מכוונת ומסולפת ,

בן  -גוריון טען שההדלפה המכוונת והמסולפת היא מתוך גדוד

באוגוסט

, 1926

ביולי

אגרות ( לעיל  ,הערה

 , ) 10ב  ,עמ '

. 337

44

ראה מכתב הוועד הפועל לגדוד העבודה מיום

45

תיאור דרמאטי של פירוק תל  -חי מנקודת מבטו של אלכסנדר זייד ראה במכתבו למרכז החקלאי מיום

י " ב באב

תרפ " ו  ,אה " ע ,

7 / 132ב '  .תיאור מהזווית האחרת ראה דיווחו של חנוך רוכל למזכירות גדוד העבודה מיום

ביולי

 , 1926אה " ע ,

7 / 132א ' .
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יהודה ארז סיפר על שיחות של בן  -גוריון עם חברי הימין בגדוד  .ראיונות המחבר עמו  ,מרץ

לאגרות כן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

, ) 10

ב  ,עמ '

343

1976

31

וכן הערותיו

ואילך .
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47

ראה ספר ההגנה  ,ב  ,חלק א '  ,עמ '

48

ראה דין  -וחשבון הוועד הפועל של ההסתדרות מיום
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חברי גדוד העבודה
בפלוגת רטיסבון ,
עומדים ( מימין
לשמאל )  :שלמה בן -

1924

דוד  ,שלמה ויינשטיין ,
פרנס  ,נפתלי

( טולקה )

קיסלוב  ,יושבים  :יצחק
( איזיק ) חצרוני  ,יהודה
קופלביץ

( אלמוג ) ,

חיים ריבמן

בן  -גוריון  ,מאוכזב ומוטרד  ,ניסה מהלך דרמאטי חדש .

ב 20 -

ביולי

, 1926

הוא יצא יחד עם יצחק

בן  -צבי לכפר  -גלעדי  ,במגמה לשכנע את החברים להפסיק את המערכה  .הוא התקבל באיבה

וחברי הגדוד סירבו לשתף עמו פעולה  .מכיוון שכך

ב3 -

באוגוסט

1926

עמוקה ,

העביר בן  -גוריון לגדוד

העבודה אולטימטום מפורש  ,לפיו מי שלא יקבל את החלטת מועצת ההסתדרות שדנה בנושא תל -

חי  ,יוצא מההסתדרות  .במקביל החלו לזרום לציבור ידיעות  ,במרומז אמנם  ,על מעשים חריגים
בגדוד העבודה .

49

הדיווחים ב ' דבר ' וב ' קונטרס ' האירו  ,כצפוי  ,את עמדתה של הנהגת ההסתדרות .

ביטויי מרירותם הגוברת של אנשי גדוד העבודה צונזרו או פשוט נגנזו .

50

הופעלו מערכות  -לחץ

נוספות  ,ששיאן היה הוצאת חברי כפר  -גלעדי מההסתדרות  .פירוש הדבר היה סנקציות מעשיות
בנק ' הפועלים '  ' ,המשביר '  ' ,סולל בונה ' וקופת חולים הפסיקו להעניק שירותים לכפר  -גלעדי .

שנים רבות אחר  -כך זכר בן  -גוריון את פרשת גדוד העבודה
שבהם השתתף .

52

ב 1926 -

:

ן5

כאחד המאבקים הרגישים

השמועות שהילכו ביישוב  ,ובעיקר בתוך תנועת הפועלים  ,היו חלקיות וסותרות .

העובדה שהמאבק התנהל בין חברי גדוד העבודה יוצאי ' השומר ' לכיל המימסד ההסתדרותי העניקה
יתרון לאנשי גדוד העבודה  .היתה בעייה רגישה נוספת  ,שטופלה בחדרי  -חדרים  :לבן  -גוריון נודע
על דיון סודי ב ' קיבוין החשאי '  ,שבו הועלתה הצעה לרצוח אותו  .לפי אחת הגרסות  ,הוטל התפקיד

על שניים מאנשי ' הקיבוץ החשאי '  ,חברי כפר  -גלעדי .

53

הקרע שהפך למאבק  ,איים לפורר את ההסתדרות  .בן  -גוריון  ,שחשש מהדרדרות המאבק ויציאתו
מכלל שליטה  ,הציע לאנשי הימין בהנהגת גדוד העבודה להקים ועדת חקירה

אובייקטיבית ,

שתבדוק את פרשת ' הקיבוץ החשאי '  .בן  -גוריון הלך לקראת הנהגת הגדוד באשר להרכב חברי
49

ראה  ,למשל  ,דיווח ובו רמזים מחשידים של א ' בן  -נפתלי ( אליהו

50

ראה  ,למשל

:

מכתב למערכת  ,דבר  ,דו באוגוסט

51

מנתנים מהוועד הפועל לגורמים אלה נשלחו

52

ראיון עמו  ,לעיל  ,הערה . 4

53

ראה בדין  -וחשבון ועדת הבירור  ,רישום מיום

1926

ב 16 -

גולומב ) ,

קונטרס  ,רעה ( כ " ד באלול תרפ " ו ) .

45

,

באוגוסט

, 1926
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את " ה  ,ח  .נ .

. 2274

עדויות שונות הצביעו על

אליעזר קרול ונחום הורוביץ כמי שעליהם הוטל התפקיד  .נחום הורוכיץ  ,כעדות מאוחרת  ,אינו מאשר זאת .

זאב צחור

הוועדה  ,לשיטת החקירה ונושאיה .
מרכז גדוד העבודה

ב 27 -

54

הנושא סוכם בישיבה משותפת של הוועד הפועל ומזכירות

באוגוסט  . 1926באותו יום עצמו התכנס בתל  -אביב מרכז גדוד

שבו התחולל המעשה שבן  -גוריון חתר אליו וייחל לו  -פילוג פנימי בגדוד .

העבודה ,

55

קשה להעריך מה היתה תרומת המהלכים המתוכננים של בן  -גוריון לפילוג הגדוד  .אין

ספק ,

שהמניעים העיקריים לפילוג היך תהליכים אידיאולוגיים וחברתיים שהתרחשו בתוך הגדוד ואשר

הובילו לקרע מבפנים  ,ללא קשר ללחץ שהופעל מבחוץ על  -ידי בן  -גוריון  .בדיקת השלבים שקדמו
לפילוג אף מוכיחה  ,שבמידת  -מה היה בלחץ זה כדי למתן ולהשהות את הפילוג .

נראה  ,שהשפעת

התערבותו התוקפנית של בן  -גוריון בפרשת איחוד תל  -חי וכפר  -גלעדי באה לידי ביטוי אחר

כך ,

בשלבי התפתחותם של שני הפלגים .
בשלהי אוגוסט

, 1926

כאשר הסכסוך בין ההסתדרות  ,בראשותו של בן  -גוריון  ,לבין גדוד

העבודה הגיע לשיאו  ,התבהרו דברים אחדים  ,שמהלכם היה סמוי או מעורפל  .נצחון הגדוד בעניין
המסוים עליו נסב הסכסוך היה ברור  :קיבוץ תל  -חי התפרק ונכסיו הועברו לכפר  -גלעדי  .שוב לא

ניתן היה לשנות מעשה זה  ,וספק אם לבן  -גוריון היה עניין לשנותו  .במקביל נחשפה בגדוד מחתרת
חשאית ,

שרבים מחבריו לא ידעו על היקף פעולותיה  .רבים מאלה שידעו עליה והיו שותפים

להקמתה  ,לא העריכו נכון את הדינמיקה הפנימית שלה  .הקמתה של ועדת הבירור על ידי בן  -גוריון
היתה שלב של חשבון  -נפש  ,והתחלת התנערות של חלק ממעצבי ' הקיבוץ החשאי ' ומנהיגיו  .אחד

מהם  ,מאיר מפקטור  ,מוותיקי ' השומר '  ,היה מעין עד  -מלך  ,המבקש להכות על חטא  .הוא חשף לפני

הוועדה את עיקר החומר לחקירותיה  .גם מניה שוחט  ,מן המיליטנטיות שבאנשי ' הקיבוץ

החשאי '

שבקנאותה לעניין הקריבה את קשריה האישיים ( המורכבים מאוד ) עם בן  -גוריון  ,החלה לגלות
סימני היסוס וחרטה .

56

שינוי הכיוון האיטי והמתלבט של חלק מאנשי הגדוד לא היה הודאה בטעות

וודאי לא ביטא הסכמה לדרכה של ההסתדרות ולהנהגתו של בן  -גוריון  .הקמתה של ועדת הבירור
היתה לדידם של רוב חברי הגדוד חשיפה מפתיעה של עצמם אל מול המראה  .הם החלו

לגלות ,

שההתנגדות העזה שלהם להסתדרות חוללה בקרבם מעשים שחרגו מכוונתם המקורית ; מעשים

שהציבו את כולם  ,כולל אנשי

הימין  ,על

מסלול שמוליך בהכרח לפעילות הנוגדת את דרכם

שלהם ,

כמי שביקשו להיות חלוצים לפני המחנה הציוני .
לאחר לבטים בחר בן  -גוריון בוועדת  -בירור  ,שלא היה מקום להרהר אחר דרכה

ומסקנותיה ,

יצחק בן  -צבי שמונה לוועדה  ,היה אמנם ממנהיגי העלייה השנייה  ,חבר ' אחדות העבודה ' וחברו

האישי של בן  -גוריון  ,אבל הוא היה גם ממקימי ' השומר '  .בן  -צבי היה אולי היחיד ממנהיגי תנועת
הפועלים שהיה מקובל על אנשי כפר  -גלעדי  .חבר  -ועדה אחר היה יוסף אהרונוביץ  ,גם הוא איש

העלייה השנייה  ,אבל ממנהיגי ' הפועל

הצעיר ' ,

המפלגה היריבה למפלגתו של בן  -גוריון  .הוגו

ברגמן שניהל את ישיבות הוועדה  ,היה איש העלייה השלישית  ,מלומד ישר  -דרך וחסר  -פניות  .מאיר

יערי  ,איש העלייה השלישית  ,היה כבר אז מנהיג

' השומר הצעיר '  ,עצמאי בדרכו

וכדעותיו  .החבר

החמישי בוועדה היה סטודניץ  ,חבר גדוד העבודה  .הרכב זה הפך את הוועדה לבית  -דין עליון  ,שלא
46
54

מכתב בן  -גוריון למרכז גדוד העבודה מיום

55

ראה פרוטוקול ישיבת מרכז גדוד העבודה שנערכה

56

מכתב מניה שוחט למאיר ספקטור מיום
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ב  27 - 26 -באוגוסט  , 1926אה " ע 7 / 132 ,א ' .

באוגוסט

. 1926

את " ה  ,תיקי ספקטור . 12 ,

בן  -גוריון מדוד העבורה

ניתן היה לערער על פסק דינר .
' הקיבוץ החשאי ' .

58

57

הוועדה נשאלה חמש שאלות המתייחסות לחמש פעולות של

נראה שהשאלות נוסחו בידי בן  -גוריון  ,בהסכמה עם אנשי הימין בגדוד  .מכל

מקום הן לא כללו עניינים שבירררם עלול היה לפגוע בכוחות החדשים שנטלו עתה על עצמם את
הנהגת הימין .
הוועדה התכנסה לראשונה

ב 31 -

כאוגוסט

1926

וקיימה שש ישיבות רשמיות  .תמצית

הפרוטוקול והמסקנות ( שנכתבו בכתב  -סתרים וסווגו ' סודי

ביותר ' )

נמסרו לוועד הפועל בינואר

 . 1927הגילויים היו דרמאטיים וחשפו מבצעים  ,שהיישוב לא ידע כמוהם מבחינת ההיקף והתעוזה .
' הקיבוץ החשאי ' נמצא אשם בכל חמש השאלות שהוועדה נתבקשה להשיב עליהן .

59

מהאפשרות  ,שיהיה בכוחה של שנאה זו ללכד את שורות הגדוד ; אבל הוא הימר על כך  ,ששלב

חנוך

רוכל ,

ההכרעה של חברי הגדוד הגיע  ,וכי עצם הקמת ועדת הבירור יאיץ את התהליך  .מעתה יהיה על חברי
גדוד העבודה לבחור בין העדפת הרעיון הציוני לבין התרחקות מודעת מהקונסטרוקטיביזם וחציית

הקווים לכיוון ברית  -המועצות  .שמועות על הגילויים המרעישים בוועדת הבירור דלפו והיכו בחברי
גדוד העבודה .

60

חברי ' הקיבוץ החשאי ' באו הן מקרב הימין והן מקרב השמאל

; 61

אך על  -פי החלוקה הפנימית

שלהם בארגון המחתרתי  ,מכווני האסטרטגיה של הקיבוץ היו אנשי השמאל  ,ואילו אנשי

הימין ,

ובמיוחד חברי כפר  -גלעדי  ,היו בדרך  -כלל אנשי המבצעים  .תמונה זו נחשפה אך בדיעבד  .המיבנה

הזה  ,בו ההנהגה המפעילה של ' הקיבוץ החשאי ' היתה מקרב צעירי העלייה השלישית  ,ואילו אנשי
השורה היו דווקא גיבורי העלילה מיוצאי

' השומר ' הביא לכך שאפילו אחדים מהחברים הפעילים

ביותר ב ' קיבוץ החשאי ' ניצבו מופתעים לנוכח משמעות פעילותם שלהם  ,שהובילה בכיוון שכלל
לא רצו בו

62 .

מבחינת העיתוי חפף הלם החשיפה את תחושת הכשלון של המשלחת לברית  -המועצות  ,את
ראשיתו של הייאוש מהציונות בקרב השמאל הגדודאי ואת הלחישות על רכר תכניות חזרה לברית -
המועצות בתוככי הגדוד .

עכורה בגדוד העבודה .

הסכסוכים בנושאים ארגוניים  ,חברתיים ואידיאולוגיים יצרו אווירה

63

ב 16 -

בדצמבר

1926

הכריז חנוך רוכל  ,שכמה חודשים קודם עמד בראש

המערכה של הגדוד נגד בן  -גוריון וההסתדרות  ,על הוצאת השמאל מגדוד העבודה  .הפילוג בגדוד

העבודה  ,שבן  -גוריון חתר אליו  ,הפך לעובדה  .בן  -גוריון החויר את חברי כפר  -גלעדי להסתדרות ואף

על הרכב הוועדה ראה

 :דבר 1 ,

בספטמבר . 1926

נוסח מתוקן של השאלות מופיע אצל בן  -גוריון  ,אגרות ( לעיל  ,הערה

, ) 10

ב  ,עמ ' . 343
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ראה ספר

ועי

ההגנה  ,ב  ,חלק א '  ,עמ ' . 238

.

דין  -וחשבון ועדת הבירור  ,לעיל הערה

. 59

עדות מאוחרת בראיון המחבר עם יוסף חריט  ,אוקטובר . 1983
על שלבי ההתפוררות ראה

:

ד ' הורוביץ  ,האתמול שלי  ,תל  -אביב  -ירושלים תש " ל  ,עמ '

179

ואילך .

,

1925

זאב צחור

הכיר למעשה בהשתלטותם על תל  -חי .

64

ההסתדרות קיבלה על עצמה שליטה ישירה על גדוד

העבודה והכריזה על פלג הימין שלו כמי שזכאי להשתמש בשם גדוד העבודה  ,בכפיפות לוועד
הפועל של ההסתדרות .

65

תוך זמן קצר התפרקו פלגי השמאל והימין ; מנהיגיו של הראשון ירדו

לברית  -המועצות  ,ומרבית חבריו של האחר הצטרפו ל ' קיבוץ המאוחד '  .בן  -גוריון נפנה למאבקים
חדשים .

לרותע לא שררה
הקמת גדוד העבודה  ,הרעיון חובק העולם הגלום בו  ,הקרבן האישי שנתבע מחבריו ועוצמת התנופה

והפריסה שלו היו יכולים לשמש מכשיר חשוב ביותר של התנועה הציונית  ,ואולי אף החשוב שבהם .
גם נושא מורכב כמו הקמת ' הקיבוץ החשאי ' יכול היה להיחשב כחלק מהיוזמה הנועזת  ,הנכונה
לשאת גם בשליחות הצבאית  .ואולם ההתנגשות עם הנהגת ההסתדרות הפכה את גדוד

העבודה  ,כבר

בראשית דרכו  ,לאופוזיציה להנהגה זו  ,ובייחוד לבן  -גוריון  .מהלכי הגדוד הפכו לגיבוש מערך
קבוצתי המודרך מעמדתו כאופוזיציה מאורגנת  ,נושאת בשורה וחוגרת חרב .

מנקודת מבטו של בן  -גוריון  ,דרכו של הגדוד טמנה בחובה אסון  .האיש שבשובו ארצה ראה
בגדוד דגם מופתי ואף שקל להשתלב

בו  ,נעשה

תוך זמן קצר ללוחם החריף נגדו  .כמזכיר

ההסתדרות הוא שעמד מאחורי הסתייגות המשרד לעבודות ציבוריות מהגדוד  ,מניעת מקומות -

עבודה ממנו  ,צמצום תקציביו ודחיקת חבריו מעמדת הניהול של העבודות הציבוריות  .בן  -גוריון
איפשר את המהלך שהביא לפילוג הראשון בגדוד העבודה

ב , 1923 -

והוא ניצב אישית בראש

המלחמה הישירה בגדוד העבודה בעת פירוק תל  -חי  ,ב  . 1926 -בהתמודדות הארוכה והקשה הזאת
העמיד בן  -גוריון את מלוא סמכותו ומעמדו האישי נגד מערך גדול ורב  -יוקרה  .לעת הזאת בן  -גוריון
היה עדיין בראשית דרכו כמנהיג  -ציבור  .הוא היה אמנם מזכיר ההסתדרות  ,אבל הארגון שעמד
בראשו לא היה מגובש והוא חסר את המרץ והתנופה של גדוד

העבודה .

עמדתם של חברי

ההסתדרות ונכונותם להתמסר למאבק בגדוד העבודה איננה דומה לעמדת חברי הגדוד באשר
למאבק בהסתדרות  .מבחינת בן  -גוריון  ,היתה זו אפוא מלחמה  ,שבה היה סיכון אישי רב למעמדו ,

וכפי שהסתבר אף לחייו  .בכל מקרה  ,לא הבטיח סופו של מאבק זה זרי  -נצחון  ,שהרי אי  -אפשר

להשתבח בפירוק גדוד העבודה  ,וודאי שאין שמחת  -נצחון כאשר תבוסת הגדוד מסתיימת בפרשה

הטראגית של ירידת חלק מחבריו לברית  -המועצות ב . 1927 -
מה היה  ,אם כך  ,הדחף של בן  -גוריון לצאת להתמודדות זו

? ב , 1926 -

כשהחלו סימני ההתפוררות

בגדוד העבודה  ,היה בן  -גוריון בן  . 40נעוריו  ,בחרותו וראשית מנהיגותו הפוליטית עברו בתקופת

הסער והפרץ של הציונות והסוציאליזם  .בני דורו של בן  -גוריון  ,אנשי העלייה השנייה  ,ראו

ובעיקר משמאלם  ,אנשים שהיו מוכנים לכל קרבן ; ואולם דווקא הלהט הרב הפך אותם

מימינם ,

לקצרי  -רוח ,

המבקשים לעשות קפיצת  -דרך  .נסיון העלייה השנייה לימד את בן  -גוריון וחבריו  ,שיש למדוד
148
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אלכסנדר זייד ביקש מבן  -גוריון לבטל את האיחוד אך בן גוריון סירב להכנס לנושא ולמעשה אישר בדיעבד את
האיחוד  .ראה צחור ( לעיל  ,הערה

65

ראה מכתב

. 1926 / 7

 , ) 40עמ '

. 42 - 40

הוועד הפועל למזכירות גדוד העבודה מיום

22

בדצמבר

, 1926

ארכיון הוועד הפועל  ,תיק

משקים ,
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מחנה פלוגת תל  -אביב
של גדוד העבודה ( כיום
ברחוב הירקון ) 1923 ,
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בזהירות את גבולותיה של יכולת הפעולה  .גבולות אלו צרים הרבה יותר מהצפיות הדרוכות ומלהט
הנפש  .מי שאיננו יכול לרסן את השאיפה לתקן פני עולם כאן ועכשיו  ,נחבט בגבולות הצרים הללו .

את תהליכי הליקווידציה שהוליכו להסתלקות מהרעיון הציוני הכיר בן  -גוריון עוד בתקופת העליה
השנייה ,

ומאוחר יותר בעת שליחותו לאירופה  ,ב  . 1921 - 1919 -בארצות  -הברית  ,במזרח  -אירופה

ובאנגליה הוא פגש צעירים יהודים רבים  ,שנטו קודם לציונות הסוציאליסטית ועברו בעקבות
המהפכה הרוסית תהליכי השמאלה  .בתהליך זה התרחקו מהציונות  ,שנתפסה בעיניהם כמעשה

שולי  ,שמשמעותו האוניברסלית קטנה  ,אך הוא מחייב מאמץ אישי וקורבן רב  -שנים  .ההשוואה בין
ההשתתפות במהפכה חברתית חובקת עולם  ,שבה ממילא יימצא פתרון לבעיית היהודים לבין

המאמץ המתיש למען הקמת יישוב יהודי באסיה הנידחת  -הובילה צעירים רבים להכרעה נגד
הציונות .

בן  -גוריון חשש מהגובה המסחרר שבפסגות החזון  ,העלול לשבש את הפרופורציות והקצב
ולמוטט את הרעיון כולו  .כזה היה  ,לדידו  ,גדוד העבודה  ,המרקיע שחקים בלהיטותו לנסות כאן
ועכשיו מהפכה לאומית ומהפכה חברתית  .הביטוי ללהיטות זו היה היחס המתנשא של אנשי הגדוד
לדרכה האיטית יותר והנוטה לפשרה של ההסתדרות  .מאבקו בגדוד העבודה לא היה על שמירת
עמדות הכוח בידיו לצורך השררה  ,אלא על עצם הרעיון הציוני  .היה מקום לחשש  ,שהצלחת גדוד
העבודה תשפיע על פעילי העלייה השלישית לבנות סדר  -עדיפויות רדיקאלי  ,חסר  -סבלנות  .אם

העלייה השלישית והעליות הבאות תונהגנה על  -ידי הגדוד  ,סבר בן  -גוריון  ,תיתבע ההסתדרות לבחור
בדרך מיליטנטית  ,שפירושה בלעדיות להתיישבות קומונאלית  ,שכר שווה לפועלים וכדומה  .בכך
תרחיק ההסתדרות מעל עצמה את אלו שאינם נמנים עם שכבת ' בעלי ההכרה '  ,היינו דתיים  ,ספרדים
ועולי פולין מבני המעמד הבינוני הנמוך  .האקטיביזם הסוציאליסטי של הגדוד יגרום לרתיעה
מתנועת הפועלים בקרב ידידיה בתנועה הציונית שמן השכבות הבלחי  -מזוהות עם סוציאליזם .
שכבות אלו היו המקור החשוב לתמיכה כספית וציבורית בתנועה הציונית  ,ודרכה גם במפעל
ההסתדרותי  .היה מקום

לחשש ,

שמא גם שלטונות המנדט הבריטיים יחושו שמתחת לאפם

מתנהלים מעשים חמורים  ,כמו קשר חתרני עם ברית  -המועצות ( מה גם שהמגמה הסוציאליסטית

ע4

זאב צחור

יצחק בן  -צבי מרצה
בפני אנשי גדוד
העבודה בצריף פלוגת
רטיטבון  ,ירושלים 1923

של אנשי העלייה השלישית  -כבר היתה חשודה מראש כעיני פקידות השלטון )  .זיהוי יוזמיו של
קשר זה עם גדוד העבודה ועם ההסתדרות נראה כעלול לגרום לתוצאות שאין לשערן .
בן  -גוריון סבר אפוא  ,כי יתרונות גדוד העבודה כארגון חזק ורב  -יוקרה  ,המבקש להיות נושא
הדגל של ההגשמה הציונית בארץ  ,הם  -הם חסרונותיו  .השעה טרם הוכשרה למצבור רב  -עוצמה זה
של רעיון  ,ארגון ואנשים מסורים  .דווקא משום שהרעיון צודק  ,הארגון מגובש והאנשים מוכשרים
יש להיערך ולהתמודד

נגדם ,

ומוקד ההתמודדות הוא קבלת מרותה המלאה והמוחלטת של

ההסתדרות .
שיטת ההתמודדות של בן  -גוריון נגד גדוד העבודה היתה שילוב מסועף של כלים שונים  ,שבהם

עשה בן  -גוריון שימוש במאבקים הקשים שנכונו לו בעשרות השנים הבאות  .כמאבק נגד הגדוד הוא
השתמש בכלים פסיכולוגיים

:

הוא היה מרדע לשאיפתם של חברי עין  -חררד למשק משל עצמם

והסתייע בכך כדי לפלג את הגדוד  .הוא ניצל את הכשרון הפוליטי שניחן בו  ,והפעיל בנקודות
הנכונות גורמים מפלגתיים שונים  ,כמו ' הפועל הצעיר '  ,כדי לבנות קואליציה חזקה למלחמה

בגדוד  .בן  -גוריון לא בחל בלחץ כלכלי  ,כמו הקצאת תקציבים או מניעתם  .אפילו קופת חולים היתה
כלי במאבק  .הוא ידע להפעיל את אמצעי התקשורת של אותם ימים ולהכין דעת  -קהל  ,לנקוט
באמצעים משפטיים ולהשפיע באמצעות שיחות אישיות אררכות .

בן  -גוריון לא לחם בגדוד העבודה כדי לנצח יריב המאיים על נכסיו הפוליטיים

והמנהיגותיים .

הבעייה עימה התמודד היתה בעיית הסמכות בחברה וולונטארית  .הדעת נותנת שההסתדרות יכלה
להמשיך ולהתקיים  ,גם אם גדוד העבודה היה מתחזק והופך לגורם משפיע  .נראה  ,שהמאגר
() ע4

הפוטנציאלי של הגדוד היה מוגבל מלכתחילה  .ואולם לבן  -גוריון היה ברור  ,שהמאבק הוא על

בניית כלים להגשמת הציונות  .כלים אלה היו חייבים להיות בעלי  -סמכות ומטילי  -מרות  .כהעדר כוח
שלטוני מחייב  ,היה נחוץ להפעיל את הסמכות באמצעים מורכבים ובחכמת  -מעשה וליצור תנאים
לבניית הירארכיה מוסכמת ומחייבת לפחות בתוך תנועת הפועלים  .אם היה גדוד העבודה הופך

בן  -גוריון וגדוד העבודה

לגורם דומיננטי  ,עלול היה להחליש מאוד את ההסתדרות ולמנוע את האפשרות שאליה שאף בן -

גוריון  -להפוך את ההסתדרות ל ' מדינה בדרך ' .

בן  -גוריון היה מעורב ביותר בפירוק גדוד העבודה  .הוא מעולם לא השתבח

בכך  .זה היה  ,גם

לדידו  ,נצחון עצוב  ,אבל שלב הכרחי בגיבוש הכוחות לקראת המאבקים הבאים .

בן  -גוריון והשאלה הערבית

שבתי טבת

א.
מדיניותה של ' אחדות העבורה ' לגבי השאלה הערבית  ,ובכללה זו של בן  -גוריון  ,מתוארת לפעמים

כנאיבית  1 .כמחקר שוררת כעין הסכמה  ,שבשנות העשרים התבטאה הנאיביות הזאת באמונתו של

בן  -גוריון  ,שהפיתרון המעמדי הוא הפיתרון לבעיה הערבית  .ההנחה  ,שהמהפכה הבולשביקית תקיף

עד  -מהרה את העולם כולו  ,היתה הבסיס שעליו סמך בן  -גוריון את גישתו המעמדית לשאלה
הערבית  .עם שחרור הפלאת והפועל הערבי מניצול בידי האפנדי וכהן הדת  ,יקום גם שיתוף  -פעולה

של אחוות  -עמלים בין העם היהודי והעם הערבי  .בן  -גוריון עצמו נתן חיווק לטענה זו

:

ההנחה המקובלת ששררה אז בתנועה הציונית היתה כי מפעלנו ההתישבותי נושא בחובו

ברכה לישוב הערבי והנחה זו היתה גם נחלת תנועת הפועלים הארצישראלית  ,ולכן
האמינו כי הערבים יקבלו אותנו בזרועות פתוחות .

2

על סמך דבריו אלה ועוד דברים שאמר וכתב  ,בנו חוקרים את ההוכחה הניצחת לקיומה של אותה
גישה נאיבית  ,שלכאורה היה לה על מה לסמוך .

סוורים ערבים נשאו את בן  -גוריון על כפיים  ,כפי שנשאו עולים אחרים  ,והניחו אותו על קרקע

ארץ  -ישראל  .כלום יכול היה להעלות בדעתו שערבים אלה מתנגדים ליהודים ולציונים
בטרם הביאוהו לחוף

יפו  ,ב 7 -

בספטמבר

, 1906

?

אבל אפילו

חשב בן  -גוריון על חיים בשלום ובהבנה עם

הערבים  .פגישתו הראשונה עמם היתה על סיפון האוניה  ,וכך תיאר אותם לאביו

:

' עשו עלינו רושם

טוב מאוד  .כמעט כולם בעלי לב  -טוב  ,וקלים להתרועע ולהתחבר את איש  .אפשר לאמור שהם
ילדים גדולים ' .

3

על הנאיביות של בן  -גוריון מעידים גם היסודות שהניח למה שכינה ' ארגון משותף '  ,אשר נבע

מהכרתו  ,שכמישטר הסוציאליסטי יכולים שני העמים  -היהודי והערבי  -לחיות זה בצד זה
בשלום ובשיתוף  -פעולה  .אך הנאיביות בולטת עוד יותר נוכח העיתוי שבו בחר להביא את רעיונו
בפני הציבור  .עוד תנועת העבודה כואבת את נפילת טרומפלדור וחבריו

בלבד לאחר פרעות מאי

, 1921

פירסם בן  -גוריון הצעה בת
52

1

למשל :

. 1986

~

6

שכהם אבד יוסף חיים ברנר  ,כלומר  ,כחיפזון שגבל

3

בחוסר  -רגישות ,

סעיפים  ,לה קרא ' יחסים עם שכנינו '  .קשה לשער מה חשו חברי

אניטה שפירא  ' ,הציונות והכוח '  ,הרצאה שנתית על  -שם חיים וייצמן  ,בית התפוצות

ב 18 -

ביבא-

בנובמבר

על יחסו של בן  -גוריון לבעיה הערבית ככלל ראה גם ספרי  :בן  -גוריון וערכיי ארץ  -ישראל  ,תל אביב

וכן קנאת דוד  ,א ו  -ב  ,תל  -אביב . 1980 , 1976

2

כ , 1920 -

וימים מעטים

תלא  -אביב  , 1967עמ ' . 9
ד ' בן  -גוריון  ,פגישות עם מנהיגים ערבים  ,ביב
אגרות דוד בן  -גוריוןי א  ,תל  -אביב  , 1971עמ ' . 71
-

-

, 1985

בן  -גוריון והשאלה הערבית

' אחדות העבודה ' הלומי האבל והזעם בראותם מעל דפי ' קונטרס ' את השורות הפותחות את
בשורתו

:

קביעת יחסי חברים בין העובדים העברים ובין המוני העמלים הערבים  ,על יסוד פעולה

משותפת כלכלית  ,מדינית ותרבותית  -היא תנאי הכרחי לגאולתנו בתור עם עובד חפשי
ולשחרור העם העובד הערבי משעבוד לוחציו ועושקיו  -בעלי האחוזות והרכוש
השליטים .
הנחת היסוד לפעולה משותפת זו מוטלת על הפועל העברי בעל ההכרה ובן

התרבות ,

שתעודתו ההיסטורית בבנין כנסת  -העבודה החפשית בארץ  -ישראל היא  -לעמוד בראש
תנועת השחרור והתחיה של עמי המזרח הקרוב .

4

לשון אחר  ,הציונות העובדת והפועלים הערבים יקימו יחד תנועת שחרור ותחייה של עמי המזרח -

הקרוב  .בן  -גוריון אף הגה בהקמת מוסדות משותפים להסתדרות ולפועלים הערבים ודיבר על
תעודתה ההיסטורית של תנועת העבודה העברית לחנך את הערבים להכרה

פועלית  -סוציאליסטית ,

חינוך תוך כדי עבודה משותפת בעבודות הציבוריות שההסתדרות תקבל מהממשלה לביצוע קבלני .
הוא אף קיבל על עצמו את הנטל החינוכי הזה  ,ולפי הצעתו יקימו נציגי  -ההסתדרות ונציגי הפועלים

הערבים יחד ' הנהלת עבודה ' משותפת  .זו תקים לפועלים הערבים קופת  -חולים  ,שתהיה קשורה

בקופת  -החולים ההסתדרותית  ,וגם מטבחי  -פועלים  ,שיהיו קשורים במסעדות הקואופרטיביות של

ההסתדרות  .הוא הדין לגבי הפעולה התרבותית  ' :בשעות הפנאי מסדרים לעובדים הערבים הרצאות

בסגנון נוח וקל על  -דבר תנועת הפועלים  ,חיי

הקבוצה  ,היסטוריה ערבית וכללית  ,שמירת הבריאות

וכו ' '  .לדעתו  ' ,הכיוון הראשי בעבודה המשותפת צריך להיות חינוך הפועל הערבי לחיות חיי עבודה
מסודרים

ומשותפים ,

הרגל למשמעת ואחריות  -חברים ' .

5

כן יעלה בידי ההסתדרות לארגן את

הפועלים הערבים באגודות מקצועיות משלהם  ,שתהיינה קשורות באגודות המקצועיות שלה .
גם

ב 1926 -

ביקש בן  -גוריון למצוא מסילה ללב העם הערבי  ,בארץ

ובכלל ,

6

באמצעות

הסוציאליזם  .ההתעוררות הסוציאליסטית תפקח את עיני הערבים הן כלפי הצדק הטבוע ברעיון

הציוני מטבע ברייתו  -זכות היהודים לחזור לארצם  -והן כלפי הברכה הכפולה שנושאת להם
בכנפיה הציונות הסוציאליסטית .

מופת מאלף  ,מבחינת הטוענים לנאיביות של בן  -גוריון  ,היה יוזמתו שההסתדרות תוציא לאור

עיתון ערבי  .באמצעות העיתון הזה ביקש להחדיר ללב הפועל הערבי הכרה מעמדית והכרה בערך
התארגנותו בהסתדרות משלו  .הנסיון הראשון היה עיתון הסתדרות פועלי

הרכבת  ,האיגוד המקצועי

הראשון והיחיד אז שהיה משותף ליהודים ולערבים  -הבסיס שעליו ביקש בן  -גוריון להקים את
הארגון המשותף  .בתחילת

1925

הוחל בהכנות להוצאתו לאור של

העיתון  ,שעורכו

היה יצחק בן -

צבי  ,ובאפריל החל להופיע  ,אחת לשבועיים  ,בשם ' אתחאד אל  -עמל ' ( ' אחדות העבודה ' )  .העיתון
פירסם בהמשכים את ' פרוגרמת הפועלים ' של פרדיננד

לסל  ,את המחזה ' האורגים ' לגרהרט

האופטמן וסיפורים של מקסים נורקי  ,אוסקר ויילד ואברהם רייזיו
מגרמנית  ,רוסית  ,אנגלית ויידיש .

4
5

6

ד ' בן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ,
ראה

לעיל  ,הערה

.4
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תל  -אביב תרצ " א  ,עמ ' סא .

דין  -וחשבון לוועידה השלישית של ההסתדרות  ,תל  -אביב

;

הופיעו בו אפוא תרגומים

תרפ " ז .

שבתי טבת

מציאות חברתית בשנות השלושים :

רחוב נחלת  -בנימין בתל  -אביב ,

1934

בעקבות הוצאת העיתון נוסד בחיפה  ,כיולי

, 1925

' קלוב הפועלים

הכלל " ,

ולאחר  -מכן נפתחו

מועדונים כאלה גם בערים אחרות  7 .מאורעות תרפ " ט היו מעין מהלומת  -מחץ למאמץ הזה  ,אך
דווקא נוכח המאורעות ראה בן  -גוריון נחיצות גדולה יותר בפעולה חינוכית  -הסברתית  ,וניגש אליה
ביתר מרץ וגם בתוספת חידוש  .הפעם ביקש לפעול לא רק כקרב הפועלים אלא גם בקרב
רוב מניינו ובניינו של היישוב הערבי  .בספטמבר

1929

הפלאחים ,

החל לתכנן פעולת  -הסברה מגוונת ומקיפה ,

שנועדה להבהיר לערבים  -פלאחים ופועלים כאחד  -את אופיה הצודק והמיטיב של הציונות
הסוציאליסטית  .פעולת ההסברה תתבצע באמצעות עיתון

ערבי ,

שיפיץ את האמת הציונית

מועדונים משותפים  ,שבהם ייפגשו יהודים וערבים ויכירו לדעת איש את רעהו

:

;

שיעורי  -ערב

לערבית ולעברית  ,חינוך מקצועי  ,הרצאות  ,שמירה על הבריאות  ,מוסדות עזרה הדדית  ,קופות -

חולים וקופות  -מילווה .
בבירור אודות העיתון שנערך בוועד הפועל של ההסתדרות שוב חזרה ונתגלתה אותה נאיביות .

כאשר נשא בן  -גוריון את חזונו  -עיתון עממי לפועל ולפלאח  -יכלו ה ' ערביסטים ' להציגו על
נקלה באור מגוחך  .הם הצביעו על העובדה הפשוטה  ,שהפלאחים והפועלים הערבים אינם יודעים

קרוא וכתוב  ,ולפיכך לא תצמח כל תועלת מהעיתון שבן  -גוריון יוציא למענם  ,אפילו יהיה זה עיתון
עממי  .לשאלת מיכאל אסף  ,באיזו לשון ייכתב העיתון  -כלשון הספרותית  ,בלשון הערבית
הבינונית  ,או בלשון המדוברת  -ענה בן  -גוריון כי בחר בלשון המדוברת ; שכן העובדה שלא יצא

54

לאור אף עיתון בלשון הערבית המדוברת  ,היתה לדידו הוכחה עד כמה מתנכרים האפנדים
לים לצורכי העם הערבי העובד וגם הזדמנות לתנועת העבודה לנצל חלל זה ולמלאו בתוכן ,
בעיתון ההסתדרותי  .אבל שוב עמדה השאלה  ,כיצד מי שאינם יודעים קרוא וכתוב יקראו עיתון ,
7

אה " ע ,

,

/ 208 , 320
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תהיה שפתו אשר תהיה  ,לכך מצא בן  -גוריון פתרון פשוט

המורה בכפר הערבי יאסוף סביבו את

:

הפלאתים ויקרא באזניהם את דבר ההסתדרות  .הצעה זו  ,לא נראתה ליערביסטים ' שאתם התייעץ .
דוד אבישר  ,למשל  ,אמר שהמורה הערבי הוא שהסית לרצח ולטבח  ,בחברון ובצפת  ,ובמקרים

מסוימים אף נטל בהם חלק פעיל  .אבל בן  -גוריון החזיק בשלו ועמד בתוקף על כך  ,שיש בכוחה של
תנועת העבודה לשכנע את הפועל והפלאח לא רק בכך שהציונות העובדת נושאת להם ברכה  ,אלא

שככל שירבו היהודים בארץ כן ייטב להם  .בוועידת ההסתדרות השלישית טען בן  -גוריון  ,כי אם יהיו
300 , 000

פועלים יהודים בארץ  ,ואחר  -כך שלושה מיליונים  ' ,ואנו נהיה לכוח גדול  ,אז נוכל לעזור

לפועלים הערבים  ,נרים את ההמונים הערבים משפלותם ונהיה לגורם עצום להפרחת הארצות

השכנות  . . .זוהי הציונות '  .על אמונתו זו סמך בן  -גוריון את התעודה שאקל לתנועת העבודה
הציונית  ,להשתתף בהתעוררות המזרח ובתחייתו .

8

לנאיביות נמצאה אחות  ,או שמא היתה זו אמה הורתה

?

זוהי ההתכחשות לניגוד האינטרסים

שבין הציונים והערבים בארץ  ,שהיתה נחלת ההנהגה של תנועת העבודה וההסתדרות הציונית

כולה ,

וההתעלמות מקיומו של עם ערבי פלשתיני ומקיומה של תנועה לאומית ערבית  .ביטוי בולט לכך

היתה טענתו של בן  -גוריון  ,שערביי ארץ  -ישראל אינם אלא ' רסיס ' של העם הערבי  ,ושאין להם
תנועה לאומית משלהם
כבר

ב , 1915 -

בגלותו

;

היתה זו גם טענת  -יסוד של אחדות העבודה .
בארצות  -הברית  ,כפר

בן  -גוריון בניגוד האינטרסים וטען שאינו קיים  ' .אין

מטרתנו עומדת בניגוד לישוב הערבי בארץ '  ,גרס במאמרו הנודע ' לקראת העתיד ' .

הוא הכריז .

שכיבוש  -הארץ על  -ידי היהודים בא ' לא לשם שלטון ואכספלואטציה  . . .אין כוונתנו לדחוק את
רגלי הערבים  ,לנשלם מעל אדמתם ולרשת את מקומם '  ,שהרי בארץ די מקום להכיל גם אלה גם את
אלה  .בסוף ימי הבית השני היו בה כארבעה מיליוני תושבים  ,ובלי שום ספק יכולה היא להכיל עוד

שלושה  -ארבעה מיליוני איש  .להוכחת טענתר שניתן להגדיל את אוכלרסייתה פי שישה  ,חילק את
הארץ חלוקה גסה

לשניים  ,לשממה ולאזורים מיושבים ומעובדים  .היהודים יתיישבו רק בשממה ,

התופסת  90 - 80אחוז משטח הארץ  ,ויפריחו אותה  ' ,והארץ החרבה תהפך לגן  -עדן '  .עד שתפרח
השממה ייזדקקו היהודים גם לחלקה השני של הארץ  ,לאזורים המעובדים  ,אבל גם כאן לא יקופחו

הערבים ולא יאונה להם כל רע ; שכן גם החלק הזה בכוחו לכלכל יותר תושבים

:

' גם החלק המעובד

אינו נותן את פריו כראוי  -משום שהערבי אינו מוכשר לעבודה מתוקנת  . . .שיטת העבודה של

הערבים היא נושנה  ,פרימיטיבית  ,המדלדלת ומרוששת את הקרקע ומספיקה לחם צר לבעליה ' .
ואילו היהודים  ,כפי שכבר הוכיחו מושבותיהם החקלאיות  ,יכניסו כלי  -עבודה משוכללים  ,שיטות

חקלאיות חדישות  ,יפתחו רשת השקיה וניקוז ודרכי  -חיבור  ,כקצרה  ,מהשטח הזה יפיקו היהודים

מכל סאה סאתיים ושלוש  .זה היה אפוא הצידוק המוסרי של הציונות  :אין היא באה לגדול את
הערבים ולעשקם ; אדרבה  ,היא נושאת להם בכנפיה ברכה  ' .אנו בונים ומחיים את הארץ '  ,כתב בן -

גוריון  ' ,וזהו הבסיס המוסרי  -האנושי של שאיפתנו ועבודתנו הישובית בארץ  -ישראל ' .

9

הטענה שאין ניגוד בין ערבים ליהודים בארץ  -ישראל הגיעה לרגע של אמת במאורעות

1920

ו-
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9

פרוטוקול הוועד הפועל של ההסתדרות מ  5 -בספטמבר ו  -ך 2באוקטובר
10

כספטמבר

ד'

בן  -גוריון ,

ו 11 - 10 -

; 1929

פרוטוקול מועצות ההסתדרות מ -

באוקטובר  , 1929ארכיון הוועד הפועל של ההסתדרות [ להלן

' לקראת העתיד '  ,התורן  ,ה ( תרע " ה ) ;

:

הנ " ל  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה

הוועד

הפועל ] .

 , ) 4עמ '

א.

ן

ציי

"

 -ן ;  : :ין .

שבתי טבת

קונטרס
לידיעות  ,שיחות

וטכתגיט

נבכי .

,
.
5 1

יזכור עם ישראל את הכשצדת ממחורות של בניו ובנותיו

.

ן

שנ אור שפישניק

ן

רר דראכלר
ד ,

"

.

 , - ,יי

,, ,

8

הנאמנים והאמיצים  ,אנשי העבודה והשלום  ,אשר הלנו כאחרי

8

המחרשה ויחרפו נפשם על כבוד ישיאל ועל אדמת ישראלי

יזכור ישראל

8

ויתברך בזרעו

ויאבל על זיו  -העלומים

,

8
8

8

ן

ן

 ' . 1921אחדות העבודה ' טענה שהפרעות היו מעשי ידיהם של פראי  -אדם  ,שודדים  ,חלאת  -אדם ,
ובקצרה

 -המון שהוסת על  -ידי אפנדים וכהני  -דת 0 .י הדוגמה הטובה ביותר להתכחשות זו

לאופיים הלאומי של המאורעות מצויה ב ' יזכור ' שכתב ברל כצנלסון לטרומפלדור ולחבריו שנפלו

בתל  -חי  ,קטע שנחרת בלבבות והיה אבן  -יסוד בחינוכו של דור

:

יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו  . . .הנאמנים והאמיצים  ,אנשי
העבודה והשלום  ,אשר הלכו מאחרי המחרשה ויחרפו נפשם על כבוד ישראל ועל אלמת

ישראל  .יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים והדות  -הגבורה וקדושת -
הרצון ומסירות  -הנפש אשר נספו במערכת הכבדה  .אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל
עד בוא יום בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה  .ן1
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10

11

ילקוט אחדות העבודה  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ט  ,עמ '
קונטרס  ,כס ( אדר חר " פ )  ,עמ '
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המילה ' ערבי ' אינה מופיעה בדבריו  .מי היה אפוא האויב הסמוי ב ' מערכת הכבדה ' הזאת ? על טיבו

אנו יכולים ללמוד על דרך ההיפוך  ,רק מהדגשת התכונות היפות של הגיבורים שנפלו  .הם היו

טהורים  ,והאויב להיפך ; הם היו אנשי העבודה והשלום  ,והאויב להיפך ; הם היו אנשי כבוד שהלכו

מאחורי המחרשה  ,נאמנים ואמיצים  ,והאויב להיפך  .האויב מצטייר כיחידים או קבוצות של פורעי-
חוק  ,אלמנטים שליליים  ,שודדים וכיו " ב  .הוא לא היה העם הערבי .

בן  -גוריון לא השתתף כלל בהתבטאויותיה של ' אחדות העבודה ' כלפי מאורעות

1920

ו . 1921 -

כמזכיר המפלגה חתם בשמה על מסמכים ומברקים  ,שבהם חזרה הטענה  ,שרק חלאה  ,פושעים ,
שודדים ופראי  -אדם שנשאו נפשם לביזה  ,חוללו את המאורעות  .אבל בשמו שלו לא כתב דבר .

בתקופה זו אין ב ' קונטרס ' ולו שורה אחת חתומה בשמו  .דרכו של בן  -גוריון היתה לכתוב ולומר את
אשר חשב  .החלל הזה של שנתיים מעורר אפוא תמיהה  .רק אחרי מאורעות נובמבר

1921

פירסם

מאמר  ,שעליו חתם בראשי  -תיבות  ,אשר עלה בקנה אחד עם עמדתה המוצהרת של ' אחדות העבודה '

ושבו הטיל את האשמה על השלטון הבריטי  :הפורעים היו ' פראים ' ו ' שודדים ' שהוסתו  ,והאחריות
על מעשיהם רובצת כולה על צוואר השלטונות  .מן העובדה שפוגרומים ( ' פרעות ' היה התרגום של שלמה קפלנסקי

המילה הרוסית הזאת ) החלו בארץ רק לאחר הכיבוש הבריטי  ,הסיקו ' אחדות העבודה ' ובן  -גוריון ,
שלא העם הערבי עמד מאחוריהם  ,אלא רק

' החלאה האנושית '  ,שהיתה כחומר

' המסיתים הגלויים והנסתרים  ,חורשי מזימות הרשע ושליטי  -האון '

;

( ) 1950 - 1884

בידי היוצר בידי

כך כינה את קציני המימשל

הצבאי  ,שלפיטוריהם ולהחלפתם קראה ' אחדות העבודה '  .אשמתו של הרברט סמואל היתה  ,שלא
הדיח את כל ' פקידי ההסתה '  ,והם הוסיפו לחרחר מלחמה בין יהודים וערבים  .ביניהם בלט רונלד

סטורם  ,מושל יהודה וירושלים  ' ,אחד מראשי הפקידות החטאה עקובת  -הדם '  ,שבן  -גוריון כינה
אותו ' פונטיוס פילטוס '  .מה פלא שבירושלים התחדש הפוגרום
בתפקידו  .ובכן לא העם הערבי היה אחראי למאורעות בשנים

והאפנדים .

ב ? 1921 -

ההן ,

הרי סטורס נשאר

אלא השלטון הבריטי

12

כמוכן  ,עמדה

זו חייבים היו לנקוט מי שטענו  ,כמו כן  -גוריון  ,שאין ניגוד בין הציונות וכין

הערבים בארץ  .שהרי אילו הסכימו לטענה שהפורעים מייצגים את העם
באותה נשימה  ,שאין ניגוד

?

הערבי  ,כיצד יכלו לטעון ,

סתירה מובלעת זו נעלמה כלא היתה ברגע שננקטה הנוסחה המעמדית

:

העם  -לא  ,מנצליו ועושקיו  -כן  .האפנדים והשלטון האימפריאליסטי  ,כלומר  ,רודפי טובת
עצמם  ,הם שחוללו את סכסוך הדמים בין הערבים והיהודים .

מכאן  ,ש ' אחדות העבודה ' ובן  -גוריון קבעו איסור מוסרי לשאת ולתת עם תנועה  ,המתיימרת
להיות תנועה לאומית  ,שאפנדים וכהני  -דת עומדים בראשה ; מה גם  ,ששום תוחלת מדינית אינה
צפויה ממשא  -ומתן כזה  .שיתוף  -פעולה והידברות אפשר יהיה לקיים רק עם תנועת העבודה

הערבית  ,לכשתקום .
בוועידת ' אחדות העבודה ' שנערכה בעין  -חרוד

ב , 1924 -

נשמע ערעור על גישה זו  .שלמה

קפלנסקי דרש משא  -ומתן עם הערבים לאלתר  .קפלנסקי  ,ממניחי היסוד לברית העולמית של

פועלי  -ציון

12

ומראשיה  ,תבע מאז  1920להכיר בתנועה הלאומית הערבית ולתמוך בדרישתה להקים

ב  .ג  ' , .ידי מי שפכו את הדם הזה ? '  ,קונטרס  ,ק (  , ) 1921עמ '
8

בנובמבר  , ' 1921פנקס  ,א

(1

בינואר . ) 1922

;2

' החלטות המועצה השלישית של ההסתדרות ,

יפו ;

57

שבתי טבת
ממשלה

לאומית ופרלמנט ארץ  -ישראלי  .הוא נמנה עם אלה שחברו

הסתייגויות חשובות מאופיה  ,שלא היה די מרכסיסטי

ל ' אחדות העבודה ' תוך

לטעמו  .והנה  ,דווקא הוא ערער על הנוסחה

המעמדית וטען  ,שיש להקים בארץ פרלמנט דמוקרטי ; שיש לבוא לידי הסכם עם הערבים וללחום
יחד אתם להרחבת הסמכויות של פרלמנט משותף ושל שלטון עצמי משותף ליהודים ולערבים  .כדי
להגן על זכויות המיעוט היהודי חזה קפלנסקי פרלמנט מורכב משני בתים
ייבחרו בבחירות כלליות  ,שוות ויחסיות

;

:

בית  -נבחרים שחבריו

וסנאט שהייצוג בו יהיה שווה  -אותו מספר צירים

ליהודים ולערבים  .את צירי הסנאט יבחר מוסד האוטונומיה הלאומית של כל אחד משני העמים  .זו
היתה בעצם הנחת  -יסוד לתפיסת המדינה הדו  -לאומית  ,שאחר  -כך היתה למסד של ' ברית

שקמה

ב , 1925 -

ושל ממשיכי דרכה .

שלום ' ,

3ן

כנגד הצעת קפלנסקי העמיד בן  -גוריון תכנית משלו

:

אוטונומיה יהודית ואוטונומיה

ערבית ,

נפרדות אבל משתפות  -פעולה בדרג השלטון  .הוא דבק בפתרון המעמדי  :שיתוף  -פעולה עם פועלים

ערבים בלבד  ,ודאת במסגרת כרית  -עובדים בינלאומית  .כלומר  ,שתי חטיבות לאומיות נפרדות של
איגודים מקצועיים  ,המשתפות כיניהן פעולה באמצעות מוסד  -גג משותף  .זהו הארגון המשותף

שהיה אחר  -כך ל ' ברית פועלי ארץ  -ישראל '  .את קריאת קפלנסקי דחה בן  -גוריון מכל וכל  .לפני

הדיון כשיטת המישטר  ,כך טען  ,יש לברר היטב מהו התוכן האמיתי של הממשלה הלאומית
שדורשים האפנדים  .כוונתם אינה למישטר פרלמנטרי או לשלטון דמוקרטי  .הם רוצים כוח כדי
לשלוט  ,כדי להכריע בגורל הארץ ולשלול את זכותנו לבנות את הארץ ולהיאחז
התנועה האלה לא נבוא

בה  .עם ראשי

לידי הסכמה  .יש למצוא דרך לפועל הערבי  .הוא עדיין אינו קיים בתור כוח

וגורם מדיני  .אבל מצב זה ישתנה  ,ובשינוי זה נמלא אנחנו תפקיד מכריע  .עלינו לדעת שבלי הרמת
ערכו ומצבו של העובד הערבי  ,לא נבצע את מפעלנו ההיסטורי  .גורל הפועל העברי קשור בגורל

הפועל הערבי  .יחד נעלה או יחד נרד  .יש לנו תעודה היסטורית בהרמת העובד הערבי  .זוהי עבודה
היסטורית ,

לדורות  .א

ב.
חוקרים מצאו אפוא  ,והוצגו לעיל הוכחות רבות לכך  ,כי בשורש מדיניותו של בן  -גוריון בשאלה
הערבית עמדה גישתו הנאיבית  ,וממנה נבעה התכחשותו לניגוד האינטרסים  ,שהוא אבי הסכסוך
הבלחי  -נמנע  .האמנם כך
וערעור ?

?

כלום אין הנאיביות וההתעלמות שקופות מדי  ,שנקבלן ללא הרהור

כלום ראוי לייחס נאיביות והתעלמות מבעיה כה גורלית לבן  -גוריון  ,שבכל שאר העניינים

היתה מחשבתו מורכבת  ,לא  -פשטנית

?

יתר  -על  -כן  ,לא תמיד מה שאמר בפומבי אמר גם בחדרי -

חדרים  ,ולא תמיד מה שאמר בחדרי  -חדרים אמר ליומנו  ,ולא תמיד אמר ליומנו כל שעלה בראשו .

האמנם אין הוכחות איתנות לכך  ,שבן  -גוריון ראה גם ראה את הניגוד

?

ההתפכחות מן הנאיביות התחוללה בלבו של בן  -גוריון כבר סמוך לעלייתו ארצה  ,במרס
ן-

ן

, 1908

שתים  -עשרה שנה לפני הקמת ' אחדות העבודה '  ' .תקרית פורים ' ביפו עוררה אותו למחשבה  ,שיש

~
13

ספר הוועידה הרביעית של אחדות  -העבודהי תל  -אביב תרפ " ו  ,עמ '

14

בן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה

 , )4עמ '

עב .

10

ואילך .

בן  -גוריון והשאלה הערבית

ניגוד אינטרסים בין יהודים לערבים  ,והוא הבין שהתקרית פרצה על רקע לאומי  .קביעה זו מתבססת

על השוואת שני מכתבים שכתב לאביו  .בראשון  ,כמו בכל מכתביו הראשונים  ,ייפה את הארץ ואת
המצב בה  ,הרגיע את משפחתו בפלונסק ותיאר את התקרית כאילו היתה חלק מההווי המקומי  ,שבו
תקיפת יהודי אינה דווקא ביטוי של איבה לאומית ערבית  .אבל ממכתב נוסף לאביו באותו עניין

מתברר שכליבו מקנן חשש  ,שהסתירו במכתב הראשון שהתקרית פרצה על רקע לאומי מובהק .

5ן

ועוד  ,בן  -גוריון הכיר את ספרו הצרפתי של נג ' יב עזווי  ' ,התעוררות האומה הערבית באסיה
התורכית '  ,שיצא לאור

ב 1905 -

בפריס  .כבר

ב 1904 -

יסד עזורי  ,לדבריו  ,את ' ברית המולדת

הערבית ' ,

שתכליתה התנגדות מוחלטת לשאיפות היהודים בארץ  -ישראל  ,ואשר סיסמתה היתה ' ארצות ערב
לערבים '  ' .גורל שתי התנועות  ,הערבית והיהודית '  ,כתב עזורי בהקדמה לספרו  ' ,להלחם תמיד זו בזו

.

עד שתגבר אחת מהן '  .בן  -גוריון ציין  ,כי זהו ' ספר על דבר הסכנה העברית בארץ  -ישראל ' המסכנת
' ייסוד ממלכה ערבית גדולה '  ,אליה נשאו עזורי ותנועתו את עיניהם  .את פעלו של עזורי הגדיר בן -

כ ' מעשה יחיד שפנה

גוריון

( הקונסטיטוציה )

ניכר ' .

בספרו לממשלות

אולם

משניתנה

אמר בן  -גוריון במועצת מפלגת ' פועלי ציון '  ,באוקטובר

התעמולה נגד היהודים בארץ מעשה של יחיד

ב 1908 -
, 1910

ה ' חוריה '

כי אין עוד

:

כשרק ניתנה חירות הדיבור והעתונים יכלו לכתוב ככל העולה על רוחם  -התחילה תיכף

בעתונות הנוצרית תעמולה עזה נגד היהודים .

ובייחוד גדלה התעמולה בעתונים של

הערבים הנוצרים נגד היישוב העברי בארץ  . . .היום אנו רואים כבר המון עתונים בארץ -
ישראל  ,סוריה ומצרים הנלחמים בנו  ,ותלמידיו של נג ' יב עזורי  -הללו אינם פונים עוד

לממשלות זרות  ,אלא מכוונים את התעמולה כלפי העם הערבי והממשלה התורכית .
התפתחות זו היתה רעה חולה לעצמה  ,אך בן  -גוריון מצא גרוע ממנה  ' .עוד יותר מעציבה השנאה של
שכנינו הערבים אלינו '  .השנאה היא שחוללה את שורת ההתנפלויות על מושברת  -יהודה  ,ארתן מנה
אחת

לאחת ,

והיא שהביאה ' למצב הרבה יותר רע ' במושבות הגליל  ' .תיכף אחרי הכרזת

הקונסטיטוציה התחילו ההתנפלויות על המושבות ( בגליל ) הנמשכות זה שתי שנים '  ,שבמהלכן

' צעירים יהודים נגדעו  ,נפלו חלל מידי הערבים '  .ברור אפוא  ,ששמע או קרא את הכתוב כעיתונים
הערביים  ,ובמיוחד ב ' אל  -כרמל ' החיפאי  ,שהצטיין בשנאתו הארסית ל ' האויב הציוני '  ,שמטרתו

' לכבוש את פלסטין '  .על עיתונים אלה אמר בן  -גוריון

:

' מצד אחד הם מפיצים בספארות

[ חוגי ]

הממשלה דיבות ועלילות שונות על הישוב העברי בארץ  -ישראל  ,ומהצד השני המה זורעים את זרע

השנאה ליהודים בין כל שדרות העם הערבי '  .בהשפעתם  ,אמר  ' ,בזמן האחרון התחילה הממשלה

להביט בעין רעה על התישבות היהודים בארץ  -ישראל ' .

' פועלי ציון ' שנערכה בווינה

ב , 1911 -

16

גם בוועידה העולמית השלישית של

חדר ודיבר על ' שנאת הערבים שהולכת

בעת לימודיו בפקולטה למשפטים בקושטא  ,כשנים

, 1914 - 1911

הווילאיות  .דבריו  ,בכתב ובעל  -פה  ,מגלים שהאמין אז ( והוא

טעה ) ,

ומתגברת ' " .

עסק בן  -גוריון הרבה בחוק

כי החוק הזה נועד להגביר את

השלטון העצמי של הלאומים הרבים בקיסרות העות ' מאנית  .עוד בטרם צאתו לקושטא גרס  ,כי
15

אגרות דוד בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 3א  ,אגרות  , 49 , 48ראה גם  :ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל  -אביב
, 120

16

17

. 208

ד ' בן  -גוריון  ' ,לברור מצבנו המדיני '  ,האחדות ,
3 -2

, 1971

עמ '

( תשרי

תרע " א ) ;

3

( אלול

תר " ע ) ;

הנ " ל  ' ,עבודתנו החברתית מדינית '  ,האחדות ,

הנ " ל  ,כתבים ראשונים ( בעריכת י ' ארז )  ,תל  -אביב

' דו " ח לועידה העולמית השלישית בוינה '  ,האחדות ,

4 -3

(תרע " א ) .

, 1962

עמ '

23

ואילך .

111
~

שבתי טבת
בעקבות

החוק תתחולל תחרות רב  -לאומית ברחבי האימפריה בכלל ובארץ  -ישראל בפרט

מלחמה קשה והתחרות עזה בין העמים השונים  .כל עם ישאף לבצר את מעמדו בשדה

:

' תתחולל
התעשיה ,

המסחר והעבודה  ,להרחיב את חוג השפעתו המדינית  ,להגדיל את כוחו ושלטונו ולדחוק את רגלי
חברו '  .היהודים יהיו רשאים לטעון לזנותם לאוטתומיה משלהם בארץ  -ישראל ; אבל  ,כך חזה וכך

חשש  ,הערבים בארץ  -ישראל ובסביבתה יוכלו לטעון גם הם לאוטונומיה משלהם  .הם יהיו יריבי
היהודים באותו מיקצה ובאותו מסלול ; והשאלה היא  ,את מי תעדיף תורכיה

?

כלומר  ,בעיניו נגזר

היחס בהתמודדות הזאת בין הערבים והיהודים בהקשר לצד שלישי  ,המעצמה העות ' מאנית  .בכך

הניח אולי את היסוד הראשון למה שאפשר לכנות ' עקרון המעצמה התורנית ' ; דהיינו  ,שמאבק
הציונות להשגת מטרתה לא יתקיים ביחס ישיר עם הערבים בארץ  ,אלא בעקיפין  ,באמצעות צד
שלישי  ,המעצמה או הכוח השליט באזור  .תחילה היתה זו תורכיה  ,אחריה באו  ,כמעט

בו  -זמנית ,

המהפכה הבולשביקית שהיתה צפויה להתפשט בעולם כולו  ,והקיסרות הבריטית  ,שכבשה את ארץ -

ישראל והיתה לבעלת ההשפעה במזרח  -התיכון  .אגב  ,עקרון זה שקבע בן  -גוריון לפני יותר משבעים
שנה ,

תקף גם היום  .במאבק הלאומים שצפה בן  -גוריון  ,יזכה ' מי שיהיה די מסודר ( הכוונה

למאורגן ) ,

את

מאוחד ומגין במרץ ובתוקף על ענייניו וזכויותיו '  .לכן קרא לפעולה

המדינית  ,שתלכד

היהודים באימפריה העות ' מאנית  ,ובמיוחד בארץ  -ישראל  .הדברים התפרסמו ב ' האחדות ' וכך

הגיעו לחוג רחב יותר  .מסקנתו של בן  -גוריון היתה אפוא  ,כי העם שהיהודים בארץ יתמודד

נגדו ,

הוא העם הערבי .
באוגוסט

, 1914

בשובו מקושטא  ,אמר

למפלגתו ,

כי כדי לזכות בהתמודדות על קבלת

האוטונומיה בארץ על היהודים לפתח פעולה מדינית  ,ותנאי לכך היא ההתעת ' מנות  .כלומר  ,על

יהודי ארץ  -ישראל לקבל עליהם נתינות עות ' מאנית  ,כדי שיוכלו להשתתף בחיים המדיניים בקיסרות
ולייצג עצמם במג ' ליס ולפני הבם העליון  .הוא עצמו שאף להיות ציר במג ' ליס ואפילו שר בממשלת
תורכיה  .מדיניותו היתה מכוונת לזכות באהדת תורכיה ולשם כך חייבים יהודי ארץ  -ישראל לסייע

במאמץ המלחמתי שלה  ,שהרי מחולשתה ירוויחו הערבים בלבד  ,ו ' מי לנו שונא כמותם

הספיק לקדם מדיניות זו  ,שהרי במארס

1915

גורש עם יצחק בן  -צבי

?'

הרבה לא

למצרים 8 .י

בעת מעצרו בסאריה בירושלים נפגש בן  -גוריון עם חבר לספסל הלימודים בקושטא  ,יחיא אפנדי

הערבי  ,וסיפר לו על פקודת הגירוש שהוצאה נגדו  .יחיא אמר לו  ' :כידיד שלך  ,אני מצטער על כך .
כערבי  -אני שמח '  .ברבות הימים גדל רישומה של פגישת  -אקראי זו בזכרונו  ,עד היותה לתמרור
חשוב בחייו המדיניים  .הוא אמר  ,כי דברי יחיא הכאיבו לו יותר מרצח שני חבריו בסג ' רה  ,בפסח
; 1909

שכן עד כה נראו לו התנפלויות הערבים על יהודים כתולדת מקרים ונסיבות  ,ואילו ' זה היה

המקרה הראשון שנתקלתי בהבעה איבה מדינית ( ההדגשה שלי  ,ש " ט ) מצד ערבי '  .בעיני רוחו חזה

כבר אז  ,כפי שכתב בזכרונותיו  ,עתיד של מהומות ופרעות בארץ  -ישראל 9 .י
לפני מלחמת  -העולם הראשונה היה אפוא לבן  -גוריון הסבר שונה מזה שהיה לו אחריה  ,הן באשר
לעילת המאורעות הן באשר לטיב הפורעים עצמם .

ב 1910 -

דיבר על שנאת הערבים ככלל  .התארים

eo
18

ד ' בן  -גוריון  ' ,ההנהגה העצמית בוליות '  ,האחדות 30 , 24 - 17 , 14 - 12 ,

( לעיל  ,הערה
19

 , ) 16עמ ' 23

ואילך .

ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות א  ,תל  -אביב

, 1971

עמ '

. 71

( ; ) 1914 - 1913

הנ " ל  ,כתכים ראשונים

בן -גוריון והשאלה הערבית
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מתוך ' פתקי אוטסה '  -ראשי פרקים ומחשבות שרשם לעצמו בן  -גווזת באומהה  ,נברסקה  ,ארצות -

הברית  ,ינואר

1916

' חלאה '  ' ,שודדים ' ו ' פראי  -אדם ' וראיית האפנדים  ,כהני  -דת ופקיד  -ממשלה כאחראים לשפיכת דמם
של יהודים  ,זמנם בשנות העשרים .

ולבסוף  ,בגלותו בארצות הברית  ,בליל  -נדודים ארוך באומהה  ,בינואר

, 1916

כתב על פתקים

אחדים את הרהוריו בדבר המדיניות הציונית הדרושה בעת מלחמת  -העולם ולאחריה  .בפתקים אלה
נתגלתה לראשונה יכולתו או כשרונו לחשוב בנוסחאות כפולות ולזמר רק אה המועיל לציונות בכל
שלב של מאבקיה להשגת מטרתה  .בין השאר כתב בפתקים אלה  ' :הערבים מתנגדים לישוב יהודי ,
כן  ,במדה ידועה ישנה התנגדות זו  .אולם דבר זה לא יוכל לעצור בעדנו  . . .אפשר להשלים גם עם
הערבים  .זוהי שאלת הטכסיס ( דגש שלי ) לישוב '  20 .השלמה או מלחמה  -התגברות על הניגוד או

הכרה בו  -היתה לדידו אם כן שאלה תכסיסית  ,טקטית  .יש לזכור  ,שאת הדברים האלה  ,שבינו
לבין עצמו  ,כתב חצי  -שנה בלבד לאחר שפירסם את מאמרו ' לקראת העתיד '  ,שבו טען שהניגוד אינו
קיים .
20

פתקי אומהה  ,אצ " מ  . 14116 /40 / 1 ,וראה קנאת דוד  ,א  ,עמ '

. 591 - 590

67

שוטרים רכובים
ומשטרת  -עזר מול
ה ' סראיה ' ביפו ,
בכוננות לקראת הפגנה
ערבית ,

27

באוקטובר
1933

לפיכך  ,יש מקום לשער  ,כי מה שאמר וכתב ב - 7גוריון

ב , 1921 -

היה חלק מאותו תכסיס  .ואולי זה

פשר שתיקתו בת השנתיים ; אולי נבעה היא מהתחבטויות טקטיות  ,או מקצר שבין קטבים מנוגדים

במחשבתו  .שכן כאשר האשים את סטורם  ,את ' החלאה '  ' ,פראי האדם ' ואת האפנדים כאחראים
לפרעות  ,עקב מקרוב אחרי שביתת המסחר הערבית שאירגן הוועד הפועל המוסלמי  .בימים

ביולי

, 1922

 12ו 13 -

כמחאה מקדימה לאישור המנדט הבריטי בחבר הלאומים  .נוכח השביתה הזאת כתב בן -

גוריון ביומנו

:

' הצלחת הערבים לסדר ( לארגן ) סגירת החנויות מראה שיש לנו כאן ענין עם תנועה

לאומית '  .עם ההכרה בתנועה הלאומית הערבית קרוב היה כפשע לקביעה כי יש ניגוד  .את הפשע
הזה צעד חצי  -שנה

לאחר  -מכן ,

בדצמבר  .אז אמר בוועידה השלישית של ' אחדות העבודה '

:

' השאלה הערבית זוהי השאלה המדינית המרכזית שלנו  .אנו עומדים לפני ניגודים לאומיים  .נגדנו
מתנהלת מלחמה לאומית ' .

ן2

אבל זה היה עדיין בגדר דיבור כלפי פנים  ,כמו בדיון חשאי על

התכסיס  .בפומבי עדיין הוסיף והחזיק בהתעלמות  ,בהתכחשות  ,בתפיסת ' אחדות העבודה ' שהוא
עצמו היה שותף חשוב  ,אם לא מרכזי  ,בהעמדתה .
בוועידה

בעין  -חרוד  ,ב , 1924 -

טענו ברל כצנלסון ויצחק טבנקין  ,שאין תנועה לאומית ערבית

;

שכן תנועה לאומית יכולה להיות רק תנועה שיש לה תוכן חיובי  ,כלומר דאגה לטובת העם  ,לחינוכו ,

לפיתוחו  ,להרמת הישגיו  .כזכור  ,באותה ועידה סמך בן  -גוריון ידיו על תפיסה זו  .אם אמנם נקט
עמדה זו כתכסיס  ,הרי סביר להניח שכאשר הציע למפלגתו לאחר פרעות  -אב

ב 1929 -

לשנות את

הנוסחה המעמדית ולהכיר בניגוד  ,כלומר בקיומה של תנועה לאומית ערבית בארץ  -ישראל  -שוב

נקט בתכסיס  .וכך אמר לברל ולטבנקין  ,ותוך כדי כך הציע אמת  -מידה אחרת לקביעה מיהי ' תנועה
פוליטית '

:

נכון הדבר שלתנועה הלאומית הערבית חסר תוכן חיובי  .אין מנהלי התנועה דואגים
לחינוך העם  ,לצרכיו החיוניים  .אין עודר לפלאח  ,אלא להיפך  ,ראשי התנועה מוצצים את

)12

21

הוועידה השלישית של אחדות העבודה  ,חיפה ,

ואילך .

20 - 17

בדצמבר

. 1922

קונטרס  ,קיט

( 19

בינואר ,

 , ) 1923עמ ' 2

בן  -גוריון והשאלה הערבית

דמך ומנצלים את ההתעוררות העממית לטובת עניניהם הפרטיים  ,אבל אנו נטעה אם נמוד

את הערבים ואת תנועתם באמת  -המידה שלנו  .כל עם יש לו תנועה לאומית שהוא ראוי לה .
הסימן המובהק של תנרעה פוליטית היא  ,שיודעת לרכז סביבה המונים  .מבחינה דו אין
ספק שיש לפנינו תנועה פוליטית ואל נזלזל

בה  .ע

דבריו אלה  ,שנאמרו ביבירור ' עם ' יודעי  -ערבים ' ב ' אחדות  -העברדה ' ובהסתדרות

אותו חודש  ,גילו אפוא את עמדתו הברורה של בן  -גוריון

:

ב  10 -וב 11 -

של

לערבים בארץ  -ישראל יש ' במובן

הפוליטי  . . .תנועה לאומית '  ,ומאורעות תרפ " ט היו יציר רוחה וידיה של תנועה לאומית זו  .אך אלה
היו דברים שנאמרו בפנים ומענם היה ' אחדות  -העבודה '  .השוואת דברים אלה עם תזכיר ששלח יומ -

יומיים בלבד לאחר  -מכן לאינטרנציונל המקצועי ולאינטרנציונל הסוציאליסטי  ,מבהירה את שיטתו

של בן  -גוריון לערוך את טיעוניו בהתאם למענם .

בתזכיר זה חזר בן  -גוריון על חלק מהדברים שאמר ב ' כירור '  ,אך השמיט ממנו את הגדרתו
החדשה ואת קביעתו  ,שיש תנועה לאומית ערבית  .כותרת התזכיר  ' -על המהומות הערביות בגלל

הכותל המערבי '  -כבר רמזה למקבליו על גורם דתי  ,ולא לאומי  .לא תנועה לאומית חוללה את

הפרעות  ,כתב בן  -גוריון  ,אלא ' מתנפלים '  ' ,המונים מוסתים ומולהבים באש קנאה דתית ' ו ' אספסוף
שנזעק לשוד '  .הפרעות לא היו מחאה לאומית נגד המנדט  ,הבית הלאומי והציונות .

אדרבה  ,קטע

ארוך מהתזכיר הקדיש בן  -גוריון לנתונים המעידים על הברכה שהציונות נשאה בכנפיה לארץ -

ישראל ולערכים  .רוב הערבים  ,לדבריו  ,מכירים בכך  .אולם סיעת האפנדים  ' ,הריאקציונית והחזקה
ביותר ' בסיעות הערבים  ,לא ראתה לפניה דרך אחרת לאיחוד ולחיזוק שלטונה על המחנה הערבי
' מאשר לעורר את השנאה הדתית  ,אשר אליה נתפש ההמון המזרחי ביותר '  .כל מאמצי הסיעה הזאת

רוכזו בשנה האחרונה בחיפוש תואנה לסכסוך דתי בין היהודים והמוסלמים  ,כדי לחזק את מעמדה .

ואכן בעלי  -בריתם ה ' טבעיים ' של האפנרים  ,כתב בן  -גוריון  ,היו ' ראשי הדת המוסלמית בארץ '  .גם
להם היו אינטרסים כלכליים בלתי  -אמצעיים בהפחת רגשי האיבה ' לשם התלכדות דתית של
המוסדות המוסלמים מסביב למוסדות אשר תחת ידיהם '  .כאשר היפנה את דבריו לכתובות

הסוציאליסטיות מעבר לים  ,חזר אפוא בן  -גוריון על נוסחת ' הפתרון המעמדי ' ונקט שוב בהסברים
הנושנים של

' אחדות העכודה ' ושלו אודות הסיבות לפרוץ

כשם שפירסם אחרי מאורעות

1921

המאורעות .

23

את רעיון הארגרן המשותף  ,כך כתב בן  -גוריון לאחר

מאורעות תרפ " ט את ה ' הנחות ' המפורסמות שלו למישטר ממלכתי חדש בארץ  -ישראל  ,והציע

תל19

הפריטט בשלטון בין יהודים וערבים  .אז כבר הגה בתכנית הפדרציה של שתי אוטונומיות  ,יהודית
וערבית  ,ודגל ביצירת רצף טריטוריאלי בין חלקי האוטונומיה היהודית .

24

מכאן התפתחה מדיניותו ,

שיש לבוא בדברים עם התנועה הלאומית הערבית  ,על האפנדים שלה  ,על כהני הדת שלה ועל

קעט .

22

כן  -גוריון  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

23

' על המהומות הערכיות כגלל הכותל המערב "  ,תזכיר לאינטרנציונל המקצועי  ,בשם ההסתדרות  ,ולאינטרנציונל

הסוציאליסטי  ,בשם ' אחדות העכודה '  ,זכרונות בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  ; 750 - 740שני נוסחי
פרוטוקולים של ה ' ישיבה בשאלת הערבים ' מ  10 -ו  11 -באוקטובר  , 1920אה " ע  / 208 , 214 ,ו ; 1יומן כן  -גוריון ,

,

10 - 11
24

באוקטובר

ד ' בן  -גוריון ,

. 1929

' הנחות

לקביעת משטר ממלכתי בא " י '  ,הפועל הצעיר ,

20 ( 22

במארס

; ) 1931

הישוב ותפקיד הסוכנות היהודית בשעה זו '  23 ,בספטמבר  , 1929ארכיון צה " ל  ,תיק . 794
( לעיל  ,הערה  , ) 19א  ,עמ '  ; 362הנ " ל  ,אנחנו ושכנינו ( לעיל  ,הערה א  ,עמ ' קעט .

' תוניר על בטחון

ראה גם הנ " ל  ,זכרונות

ע :ע

)

מנהיגיה המסיתים לשפיכת  -דם יהודים  .כאשר קמה מפא " י  ,הודיע על נכונותו להיפגש עם המופתי ,
חאג ' אמין אל  -חוסייני  ,האשם הגדול בעיני היהודים במאורעות תרפ " ט והאחראי לטבח בחברון ,

במוצא ובצפת  ,שוב לא יאמר ' עם מנהיגי תנועה לאומית אלה לא נבוא לידי הסכמה '  .החל משלהי
1929

היה נכון לצעדים מסוימים לשם הידברות בין התנועה הלאומית היהודית והתנועה הלאומית

הערבית  .התכנית שהציע נראתה לרבים כהצעה למדינה דו  -לאומית  .גם זה היה תכסיס  ,שמטרתו
4ע)

להרוויח זמן  ,כדי לאפשר את גידול היישוב  .אבל מפלגתו גזרה עליו שתיקה  ,ובהשפעת כצנלסון

אף אסרה עליו לפרסם את ספרו ' אנחנו ושכנינו '  ,שאותו הכין כ ' דרכון ' לקראת המשא  -ומתן שביקש
לנהל עם נציגי התנועה הלאומית הערבית  ,ועם המופתי בראשם  .רק לאחר שנתיים ,

האיסור לפרסם את הספר .

ב , 1931 -

הוסר

בן  -גוריון והשאלה הערבית
באוגוסט 1933

נבחר בן  -גוריון להנהלת הסוכנות  .בשנים

והתחזק  -לעומת

175 , 000

נפש

ב 1931 -

1936 - 1932

מנה היישוב יותר

גדל היישוב היהודי בארץ

מ 400 , 000 -

נפש ב  . 1936 -הנסיבות

נשתנו ועמן שינה בן  -גוריון שוב את תכסיסיו  .ערב מאורעות תרצ " ו ובמהלכן דיבר במפורש על
הניגוד  ,אמר שהמאורעות הם ' מרד ' ו ' התקוממות ' של הערבים והטיח דברים קשים בחבריו ברל
כצנלסון  ,יצחק טבנקין ומשה ביילינסון  ,וגינה בקול גדול את ' עוורונם '  ,את עיניהם שטחו מראות

שקיימת תנועה לאומית ערבית וקיים ' מרד ' ערבי בארץ  -ישראל  ,לא

את סיסמתו הנודעת ' עלייה קודמת לשלום

' 25 ,

' מאורעות '

סתם  .אז גם השמיע

סיסמה מלחמתית מובהקת .

תכסיסיו של בן  -גוריון נגזרו לא רק מהאסטרטגיה המדינית שבחר  ,אלא גם מהכתובות של בעלי -
התמיכה שבהם ביקש להסתייע ; כל תכסיס והכתובת שלו  .לפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,כשקרא
לניגוד ולסכסוך בשמם  ,הכתובת היתה ממשלת תורכיה  .תדע תורכיה שיש לה עזר ביישוב הציוני

נגד הערבים בארץ  -ישראל וכדאי לה לסייע להם  .לאחר המהפכה הבולשביקית  ,בעת ש ' פועלי ציון '
בטחו כי המהפכה תתפשט גם במזרח  ,היפנה את תכסיסו למוסקבה  ,ממנה ציפה שתסייע
חוד

החנית של המהפכה במזרח  -התיכון .

וב 1931 -

ב 1920 -

לציונות ,

היה מוכן להצטרף לקומינטרן  ,אם יכיר בציונות

אף נסע למוסקבה בתקווה שיוכל לשכנע את מנהיגיה ( את קמינייב ככל

הנראה ) ,

;

כי אין

להם במזרה  -התיכון בעל  -ברית טוב מהציונות הסוציאליסטית  .כשנקט בנוסחה המעמדית
ובהתכחשות  ,ועסק

כמזכיר ההסתדרות בארגון המשותף  ,היפנה את תכסיסו זה אל מפלגת ה ' לייבור '

הבריטי אל האינטרנציונל הסוציאליסטי  ,ש ' אחדות העבודה ' היתה חברה בו  ,ואל אינטרנציונל
האיגודים המקצועיים באמסטרדם  ,שההסתדרות היתה מסונפת אליו  .אלה היו חשובים לו כגורמים

מסייעים  ,בייחוד בדעת  -הקהל הסוציאליסטית  ,וכלפיהם רצה להציג את הציונות לא כתנועה מפלה
ומנשלת  ,אלא כשוחרת צדק סוציאליסטי וכמקדמת את הפועל הערבי  .הנוסחה המעמדית צלחה
בכתובות אלה  ,והסברה שאין הציונות צריכה או יכולה לשאת ולתת עם אלמנטים פיאודליים -
קלריקלים  -אימפריאליסטיים  ,התקבלה שם על הדעת  .בכל מקרה חשוב היה לו  ,שהציונות לא תוצג

כגורם לסכסוך בינלאומי ; שהרי כך תרתיע לא רק תומכים בכוח  ,אלא גם צעירים יהודים הנוטים
לשמאל  .לא אחת אמר  ,שרק ציונות צודקת תמשוך נוער יהודי למפעל הציוני בארץ  -ישראל  .תכסיס
ההכרה בתנועה הלאומית הערבית ובמרד שלה  ,כמו גם הנכונות לשאת ולתת עם מנהיגיה  ,היה

מיועד לממשלה הבריטית ודעת  -הקהל האנגלית ; שהרי היו בתכסיס זה הכרה במציאות כמו שהיא
ונכונות למשא  -ומתן  -גישה החביבה על האנגלים  ,שתקל עליהם לתמוך בציונות .
כמו לקבוע מסמרות בתכסיסו החדש והמלחמתי  ,שבא לשרת את סיסמתו ' עלייה קודמת

לשלום '  ,עשה בן  -גוריון צעד נדיר לגביו  :הוא הודה בפומבי בטעות  .ביוני

1936

כתב למרכז מפא " י

:

' בוועידת " אחדות העבודה " בעין  -חרוד אמרתי שאין לנו כל דרך עם אפנדים ערבים  .לא אומר זאת
עכשיו ' .

26

וכמו לא היה די בכך  ,אמר במועצת ההסתדרות בפברואר

אני רוצה להודיע על טעות שטעיתי . . .

: 1937

לפני שלוש  -עשרה שנה  . . .בעין  -חרוד  . . .לא

הייתי אומר היום שהדרך להבנה היא אך ורק הדרך לעובד הערבי  .עלינו לחפש דרך לעם

,

) ן)

25
26

יומן בן  -גוריון  11 ,במארס  ; 1936פרוטוקול הוועדה המדינית של מפא " י מיום  30במארס  , 1936ארכיון בית ברל .
המכתב מיום  18ביוני  ; 1936ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות  ,ג  ,תל -אביב  , 1973עמ ' . 281
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הערבי  . . .על  -ידי מגע ומשא  -ומתן עם נציגיו באשר הם  . . .כל עם בוחר את נציגיו שהוא
ראוי להם באותה שעה .

27

גם אמירה זו הופנתה כלפי תומך  -בכוח  ,אל המעצמה התורנית  ,בריטניה .

' להתחיל במדיניות מדינת
עזרה זו  ,חזר

היהודים '

ואמר  ,אפשר

28

ב 1936 -

קרא בן  -גוריון

וידע  ,שלמדיניות כזאת דרושה עזרתה הפעילה של בריטניה .

יהיה לקבל  ,אך ורק אם תעשה הציונות צעדים להשגת שלום עם

הערבים  .דעת  -הקהל הבריטית תתמוך בסיוע לציונות שוחרת  -שלום  .גק ה ' הבלגה ' בימי המאורעות
נועדה לצורך זה  .ואם נימי ' אהדות העבודה ' אמר  ,שהציונות לא תתגשם בכוחם של אוניות  -מלחמה
ובאיונטים

אבל

( כידונים ) בריטיים  ,ב 1936 -

ב 1936 -

שינה את דעתו והיה נכון להסתייע בהם .

הוסיפו ברל  ,טבנקין  ,ביילינסון ואחרים לדבוק בנוסחה המעמדית של ' אחדות

העבודה ' משנות העשרים  .בניגוד לבן  -גוריון  ,שכינה את המאורעות מרד בבריטניה ומלחמה של
משה

ביילינסת ,

1931

הערבים ביהודי ארץ  -ישראל ; בניגוד לבן  -גוריון  ,שאמר שהעם הערבי כולו עומד מאחורי
שכינה את עז אל  -דין אל  -קסאם ' טרומפלדור של הערבים '  ,שהתרשם מיכולת ההקרבה של הערבים

הפורעים ,

( יש לזכור  ,כי

כ 3 , 000 -

ערבים נהרגו במאורעות

) 1939 - 1936

-

בניגוד לו  ,הוסיפו הם לדבוק

במישנתה הישנה של ' אחדות העבודה '  ,דהיינו שלערבים אין תנועה לאומית וכי לא תיתכן תנועת
שחרור לאומית שאין לה  TITnחברתי פודה ומשחרר  ,שהיא דבקה במשטר פיאודלי  ,נצלני  ,המקפח
את

' הילד '  ' ,האישה '

ויהעובד ' .

גם עמדתם של ברל כצנלסון וטבנקין  ,לא היתה נאיבית  .חילוקי הדעות ביניהם לבין בן  -גוריון
נבעו מטקטיקה שונה  .התכסיסים נדרשו לציונות הסוציאליסטית יותר משלציונות הכללית  .הציונות

כתנועה צודקת  ,דמוקרטית וליברלית  ,לא יכלה להסביר מדוע אינה מקבלת  ,דווקא במדיניותה

היא ,

את עקרון הרוב  ,שהוא יסוד כל תנועה וגוף דמוקרטים  ,ומדוע היא שוללת את זכותם של ערביי

ארץ  -ישראל להגדרה עצמית  .המוצא היחיד מהמבוך  ,מהסתירה הפנימית הזאת  ,היה התכסיס .
לציונות הסוציאליסטית נוספו על כך הקשיים שנבעו מאי  -האפשרות להגשים את הציונות לפי
התורה

הסוציאליסטית ,

והמכשול

הגדול

היה

עקרון

הסולידריות

המעמדית .

הציונות

הסוציאליסטית לא יכלה להסביר מדוע היא עומדת על ' עבודה עברית ' ועל איגודים מקצועיים

( ההסתדרות ) הפתוחים רק ליהודים  ' .אחדות העבודה ' לא יכלה להסביר מדוע אין היא מקיימת את

עקרון ' פועלי כל הארצות התאחדו ' בביתה שלה  ,ומדוע היא נוקטת אפליה לאומית בין עובד

לעובד  ,בכל הנוגע לאיגודים המקצועיים  ,לקופת  -חולדם ולשאר המוסדות ההסתדרותיים  .את כל
אלה יכלה להסביר רק באמצעות אביב  ,והתכסיס החשוב ביותר  ,הן לציונות הכללית  ,הן לציונות
הסוציאליסטית  ,היה הדחייה  ,הצורך להרוויח שקט וזמן  ,שיאפשרו גידול מהיר ככל האפשר של
היישוב

היהודי  ,עד

שיהיה לרוב ויוכל ליישם את העקרונות הדמוקרטיים ולפיהם לשלוט בארץ .

התכסיס העיקרי היה ההתעלמות  ,או ההתכחשות ; שהרי אם הציונות היא נציגת העם היהודי
כולו  ,ממילא עליה להידבר עם העם הערבי כולו  ,ולא עם ' רסיס ' שלו היושב בארץ  .ועד שיקום העם
הערבי המאוחד  ,יש לה לציונות זמן  .הוא הדבר לגבי הנוסחה המעמדית של ' אחדות העבודה ' .
66

הידברות עם הערבים תהיה רק כשהפועל הערבי יהיה מפותח ומתקדם  ,מאורגן בהסתדרות מקצועית

כפברואר

27

פרוטוקול מועצת ההסתדרות מיום

28

פרוטוקול הוועדה המדינית של מפא " י מיום

8

9

 , 1937הוועד

במארס

, 1936

הפועל .
ארכיון בית ברל

בן  -גוריון לצד שיח ' תאופיק אל  -טיבי  ,נשיא
בית  -הדין המוסלמי העליון לערעורים  ,בפני
הוועדה האשלו  -אמריקאית 1946 ,

משלו  ,וכשהוא יעמוד בראש התנועה הלאומית הערבית  .עד אז יש זמן רב  .ברל וטבנקין לא יכלו

לקבל את תכסיסיו החדשים והמשתנים של בן  -גוריון וגם להישאר נאמנים לתורת הציונות

הסוציאליסטית  .אם יקבלו את טענת בן  -גוריון  ,כי יש תנועה לאומית ערבית ויש ' מרד ' ערבי  ,יהיה
עליהם גם להכיר בקיומו של עם ערבי פלשתיני ; ואם יש עם כזה  ,חייבים יהיו  ,לפי

עקרונותיהם ,

לתמוך בזכותו להגדרה עצמית  .אם יכירו בקיום עם ערבי פלשתיני  ,המהווה רוב בארץ  ,כיצד יציגו
את הציונות הסוציאליסטית כתנועה שוחרת דמוקרטיה  ,צודקת ומשחררת

?

וכיצד יתרצו את

התכחשותה של ההסתדרות לעקרונות הסולידריות והעזרה ההדדית  ,המונחים ביסוד ההסתדרות
וביסוד כל ארגוני הפועלים המתקדמים בעולם

?

לוא הסכימו הציונים להיות בארץ מיעוט של עד
והוא בעל זכויות

מיוחדות  ,אפשר

50

אחוז מכלל תושביה  ,מיעוט שיש עליו הגנה

היה להבין את האידיאולוגיה הציונית כצודקת וישרה בכוונותיה .

אבל השגת רוב היתה תנאי להגשמת הציונות  ,ורוב פירושו כיבוש  .כיצד אפוא יכולה הציונות להיות
תנועה צודקת וכובשת גם יחד

?

בן  -גוריון שינה את תכסיסיו פעמים אחדות ועשה כך יותר מהר מעמיתיו בתנועת העבודה

ובהנהלה הציונית  .החל בשנת  1936הוא חזר והבליט את הניגוד בין שני העמים ודיבר על מלחמה

יהודית  -ערבית שתימשך מאה שנה ; משום שאז גרס  ,כי ליישוב יש די כוח לעמוד בפני הערבים
בארץ ויש לו כוח  ,בעזרת בריטניה  ,ואחר  -כך בעזרת אמריקה  ,להשיג מדינה יהודית בחלק מארץ -

ישראל  .לצורך זה היה זקוק לגידול מהיר של היישוב  ,לעלייה המונית  ,אף שהיה ברור כי העלייה
היא הגורם העיקרי למאורעות  .מרגע שקבע בן  -גוריון כי ' העלייה קודמת לשלום '  ,שוב לא היה
מקום לנקוט בנוסחה המעמדית או בנוסחת ההתעלמות וההתכחשות .
החל מפברואר  1937ועד להקמת המדינה  ,במאי

, 1948

כל פעם שאמר בן  -גוריון ' מדינה '  ,התכוון

למדינה שתקום בחלק מארץ  -ישראל  .הדוגלים בשלמות הארץ במפא " י  ,ובעיקר טבנקין  ,התנגדו
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שכתי טבת

אנשי זכרון  -יעקב באים
לביקור  -נימוסין אצל
שכניהם בט ריז
הסמוכה  .יעקב

~

אפשטיין  ,ראש
השומרים במושבה ,
אוחז בידו של המארח ,

ג ' ברי אמין אל  -חאג '
מחמוד  ,משגיח ראשי
על אדמות הבארון ,

בינואר

20

1940

למדיניות החותרת להקמת מדינה  ,משום שהתנגדו לחלוקה  .זה היה טעם נוסף לתכסיס ההתעלמות
וההתכחשות מימי ' אחדות העבודה '  ,שהוסיפו והחזיקו בו גם לאחר

1937

ואף לאחר  . 1948כיצד

יכלו טבנקין ועמיתיו לדעה להכיר בקיומו של עם פלשתיני בארץ  -ישראל וכאותה עת גם לתבוע

בקנאות את ארץ  -ישראל השלמה וגם להתרפק על ערכי הסוציאליזם

?

את הסתירה הזאת יכלו הם

ליישב  ,לפחות לאורך זמן  ,אם לא לתמיד  ,רק באמצעות תכסיסי ההתעלמות או הפתרון המעמדי .

יש המשבחים את ז ' בוטינסקי  ,שהשכיל לעמוד על הניגוד  ,וכבר

ב 1923 -

דיבר על ' קיר הברזל '

;

משמע  ,שרק בכוח צבאי תתגשם הציונות  .זה לא היה תכסיס  ,אלא דברים בוטים  .בעליל ראינו  ,כי
בן  -גוריון הקדימו בראייה הבלחי  -מתפשרת של הסכסוך ביותר מעשור שנים  .אולם ההסתדרות
הציונית  ' ,אחדות העבודה ' ואחריה מפא " י לא נקטו בתורת ' קיר הברזל '  ,אלא השכילו לאמץ להם
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תכסיסים  .הם עשו זאת כדי למנוע מן הציונות מראשית דרכה את ההאשמה הבוטה כאילו היא
תנועת דיכוי המתעלמת מאידיאות ואידיאלים וכדי לצמצם גם בדרך זו את המכשולים שנערמו
בלאו הכי למכביר על דרכה .

העלייה  ,הגולה והיישוב
דליה

עופר

מבוא
ההמונים רוצים לנסוע  ,והיהודי הפשוט לא יודע מדוע לא יוכל

לנסוע .

!

ברור שארץ ישראל אינה מציעה עדיין פתרון לכל יהודי פולין  ,העלייה לארץ היא בהכרח

מוגבלת  ,ולכן יש צורך בעלייה מובהרת  .הציונות אינה מפעל פילנטרופי  .אנו זקוקים פה
לטיפוס המעולה של יהודים שיפתחו את הבית

הלאומי . . .

. 2

ארץ ישראל זקוקה היום לא למהגרים סתם אלא לחלוצים  ,וההבדל ביניהם

פשוט .

המהגר בא לקחת מן הארץ  ,החלרן בא לתת לארץ  .לפיכך אנו תובעים זכות בכורה
לעלייה החלוצית  ,במשמעה הרחב ביותר של מילה זו  .כשם שאנו מבינים את עצם השם

חלרן במשמעותו הרחבה ביותר  .ופירושו לא רק עבודה חלוצית  ,אם כי היא יסוד
החלוציות  ,אלא גם הון חלוצי לאומי ופרטי  ,רוח יוזמה חלוצית  ,כוח ארגון חלוצי  ,יצירה

משקית חלוצית  .בעלייה חלוצית כזאת אנו רואים תנאי מוקדם להגשמת
 . . .עובדה זו  ,השמדת

6

התביעה הציונית . . .
לארץ ישראל  . . .לפתוח

מליון

יהודים . . .

הציונות .

3

עלולה להרוס את הציונות מיסודה וגם את

לדעתי התוכן הממשי של תביעתנו הוא להביא מיד מליון יהודים
להם בתי תמחוי בארץ ישראל  ,להביא אותם לארץ ולהזין אותם

פה  .כל הפליטים היהודים שישארו באירופה  -להעביר אותם לארץ ישראל  .לא בעל

כורחם  .מי שלא ירצה לא יעלה  ,אבל שיתנו לעם היהודי זכות פוליטית ואמצעים להעביר
אותם

1

2

מיד . . .

4

בפגישה עם שליחי ההסתדרות ותנועות הנוער בוורשה מיום
אביב  , 1971עמ '  ( 611להלן  :בן  -גוריון  ,זכרונות  ,א ) .
קרחה עם

הנציב העליון מיום

17

באוקטובר  , 1933שם  ,עמ '

באוגוסט  , 1933שם  ,עמ '

3

נאום בקונגרס הציוני מיום

4

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות מיום

24

19

20

ביוני

, 1944

באפריל

, 1933

ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות  ,א  ,תל -

. 672

. 661

אצ " מ  ,פרוטוקולים . 39 / 2 ,

קלע)

דליה עופר

 . . .אנחנו עומדים עכשיו על סף גמר המלחמה  ,כאשר רוב היהדות נשמד  ,עכשיו יש
הנימוק הכי תשוב והכי מעשי לפתרון לא ציוני  ,כי אין יהודים  .מעולם לא היה נשק אנטי
:

מנין ניקח יהודים בשביל ארץ ישראל .

אנחנו עומדים אולי בשעת ההכרעה האחרונה

כן ארץ ישראל או לא ארץ ישראל

ציוני כזה  ,כל אחד שואל את עצמו את השאלה

ליהודים

!

:

5

דברים בנושא העלייה לארץ  ,בנסיבות השונות של הזמן  ,אמר דוד בן  -גוריון בפתח התקופה
הנדונה

( ) 1933

ובסיומה (  , ) 1944והם מדגימים מעבר מגישה סלקטיבית לעלייה לעמדה הרואה

בעלייה המונית וחופשית עקרון של פעולה מדינית  .השינוי בעמדתו של בן  -גוריון מעוגן בהבנה
והערכה של המציאות החדשה של העם היהודי והמצב החדש במערכת המדינית שבה פעל  ,והוא
פרי של התפתחות איטית  ,שראשיתה בשנות השלושים המוקדמות  .דבריו  ,שביטאו הסתגלות
למצב פוליטי וקיומי חדש  ,לא חרגו מעמדתו המהותית בשאלת ההגשמה הציונית

;

זו צריכה

ליצור חברה יהודית בעלת איכות מיוחדת  .אולם חל שינוי בתהליך היווצרותה של אותה

חברה .

לגבי דידו  ,היתה אחדות  -גורל מוחלטת בין העם היהודי בארץ ובגולה  ,אשר חייבה מערכת של
הנחיות  -פעולה משותפות להבטחת הקיום היהודי  ,באמצעות ההגשמה הציונית

בארץ  -ישראל .

בן  -גוריון התנגד לגישות שהציגו ניגוד  ,התנגשות או דיכוטומיה בין האינטרס של היהודים בגולה

לבין הישוב בארץ .

לדעתו  ,קשרי -גומלין  ,הדדיות ואחריות כוללת הם הבסיס ליחסים שבין

היישוב והגולה  .על הגולה לעזור ליישוב במאבקיו ועל היישוב לנהוג על -פי הכלל של ' אל תעזב

הגולה לנפשה ' .

6

העלייה היתה הביטוי המלא ביותר ליחסים אלו  ,שכן היא הבליטה את הצורך

ההדדי של העולים בארץ  -ישראל ושל ארץ  -ישראל בעולים  .המשקל היחסי של צרכים אלו
במדיניות העלייה הציונית היה תלוי בנסיבות

הזמן .

לענייננו  ,המושג ' גולה ' ישא שתי משמעויות  :האחת  ,חיים מחקו לארץ  -ישראל ללא סממנים
של קביעה עצמאית של מהלך ודרך החיים הקיבוציים ( כמו יהודי מערב  -אירופה

וארצות  -הברית ) ;

והשנייה  ,מציאות של חיי יום  -יום בקהילות יהודיות נרדפות הנתונות לשלטון אנטישמי  .במאמר

זה נעקוב אחר ההתפתחות שחלה בגישתו של בן  -גוריון לעלייה  ,הן כביטוי לאידיאולוגיה הציונית

שלו והן כביטוי למדיניות שבאמצעותה רצה להגיע להשגת יעדי התנועה .
מוקדים :

נתרכז בשלושה

הראשון  ,שינוי עמדותיו ביחס למעגל המשתתפים בהגשמה הציונית  ,ממדיה  ,והקצב

הנדרש לביצועה  ,בחמש השנים הראשונות לעליית הנאצים לשלטון ; השני  ,יחסו לוועידת אוויאן
ועיתויה  ,שבו מבוטאת עמדתו לגבי אפשרויות ההגירה לעומת העלייה ; השלישי  ,גישתו לעלייה
במחצית השנייה של תקופת המלחמה המשקפת את השינוי שנתחולל בעמדתו בעקבות המלחמה
והשואה  ,ואשר באה לידי ביטוי במגמות מדיניותו גם בשנים שקדמו להקמת

שינוי
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המדינה .

עמדות

התפתחות עמדתו של בן  -גוריון מעוגנת בגישות והשקפרת על מקומה של העלייה ברעיון ובמעשה
הציוני ובגורמים הפוליטיים הפנימיים והחיצוניים שבמסגרתם התפתחה המדיניות הציונית
בספטמכי

5

ישיבת הנהלת הסוכנות מיום

6

ד ' בן  -גוריון  ,במערכה  ,א  ,תל  -אביב תש " י  ,עמ '

28

, 1944

שם ,

22 - 20

שם .
( להלן

:

בן  -גוריון ,

במערכה ) .

העלייה  ,הגולה והיישוב

עולים מגרמניה מוסעים
בסירות אל חוף יפו ,
נובמבר

1933

הכוללת  .העלייה לארץ  -ישראל היתה אחד העיקרים החשובים בירתר באידיאולוגיה ובמעשה

הציוני  .להוציא את אהד העם  ,הוגי הדעות הציוניים הסכימו  ,שקיבצן גלויות הוא ערך עיקרי ויעד

מרכזי של ההגשמה הציונית  .נחלקו הדעות ביחס לביצוע  -העיתוי הטוב ביותר לארגונה של
העלייה  ,באילו אמצעים צריך לארגנה וכיצד צריך לקבוע את סדר העדיפויות של העולים  .ביצוע

העלייה נתקל בקשיים רבים ובעיקר בצורך להכשיר את התנאים לקליטה בארץ  -מקומות -

עבודה ומגורים  .מדיניות העלייה הציונית  ,שנתגבשה בראשית השלטון הבריטי  ,לא גרסה עלייה

חופשית והמונית  ,אלא עלייה מבוקרת על  -ידי יכולתו של המשק היישובי לקלוט את העולים
החדשים  .אך היא לא חייבה קשר סטאטי בין יכולת הקליטה של המשק לבין היקף העלייה  .כושר

הקליטה צריך היה להימדד מתוך התייחסות אל הפיתוח בטווח הבינוני והארוך  ,ובעיקר על  -פי
המטרה  -להגדיל את האוכלוסיה היהודית ולהבטיח לה בסיס כלכלי איתן  .הפיתוח של היישוב
היהודי לא היה מבוסס  ,כמו ברוב החברות  ,על הפוטנציאל האנושי שבארץ או אפילו על זה
הנמצא בגולה ; אלא מותנה היה מלכתחילה בהכשרת האנשים  ,שיעלו וייצרו בארץ את התשתית

לקליטה נוספת  .לפיכך  ,כבר מראשיתה של ההגשמה הציונית נתפתחו גישות הרואות בדינמיות
ובצמיחה את המרכיב העיקרי של הכלכלה היישובית  ,ומהן נגזרו גם אמות  -מידה לקביעת
המתאימים לעלייה  .כאן קבעו השיקולים הכלכליים  ,כמו כושר העבודה של המועמד לעלייה ,

גילו  ,מצב בריאותו ומיבנה גופו  ,מקצועות מועדפים  ,כגון מקצועות חקלאיים או מלאכות  -בניין ,
והיו גם שיקולים חברתיים ופסיכולוגיים  ,כמו אישיותו  ,יכולתו לשתף פעולה עם הזולת ולחיות

תחת לחץ חברתי וכלכלי  .בשנת

1919

קבע ארתור רופין  ,שהיה מן החשובים שבמעצבי הגישה

לפיתוח הכללי של הארץ  ,אמות  -מידה לעולה המועדף  .היו אלה קריטריונים כלכליים  -חברתיים ,

7

~

דליה עופר

שבמסגרתם ניסה להביא בחשבון את מכלול התכונות הנפשיות והפיסיות הנדרשות לאיש הצעיר ,
כדי שיוכל להתמודד בהצלחה עם המשימות של העבודה וההגשמה

הציונית .

7

למערכת  -העדפות זו היה גם בסיס אידיאולוגי  .דמותו של ' החלצן המגשים '  ,רעיון שהגה יוסף

טרומפלדור כדי לגייס את הצעירים בעם לפעילות ציונית  ,היתה פועל  -יוצא של גישה אליטיסטית
לדמותה ופעילותה של התנועה  ,ולאדם לו היא שאפה ונזקקה  .במהלך התפתחותו של היישוב
היתה חשיבות גם לשיקולים של הפוליטיקה המפלגתית הפנימית בעיצובה של מדיניות העלייה

וביצועה  .אלה נבעו מן התחרות על השלטון בתנועה הציונית  ,שכן הרכב העולים השפיע גם על
מערך הכוחות הפוליטיים

ביישוב .

השלטון המנדטורי קבע את המסגרת הביצועית לעלייה על -פי שתי

הנחות  -יסוד :

האחת ,

ששיקולי הדעת של מעצבי העלייה יונחו על  -ידי הגורמים הפועלים בארץ  -ישראל ולא על  -ידי
מצבם של היהודים בגולה  .השנייה  ,שהמצב הכלכלי השורר בארץ הוא שיקבע את מספר העולים

;

כלומר  ,כושר הקליטה הכלכלי של המשק להעסיק אנשים נוספים  .הקשר בין היכולת לפתח את
הארץ לבין היכולת להרחיב את אוכלוסייתה היהודית היו אפוא אבני היסוד של מדיניות העלייה

הבריטית  .המנהיגות הציונית קיבלה באופן עקרוני גישה וו  ,אך חלקה על השלטונות המנדטוריים

בעצם הבנת המונח ' כושר הקליטה ' ומידת הדינמיות הכלכלית הטמונה בו  .לפיכך  ,רבו הוויכוחים
בין שלטונות המנדט ונציגות היישוב  ,שנושאם היה כושר הקליטה בזמן

נתון .

הציונים והבריטים צריכים היו להגיע לכלל שיתוף  -פעולה ותיאום כדי לבצע מדיניות  -עלייה
הלכה למעשה  .הבסיס לכך היה ההבנה ההדדית באשר לחשיבות העלייה מחד גיסא  ,ומרכזיותו
של העקרון הכלכלי בקביעת היקפה מאידך גיסא  .המחלוקות נבעו מאי  -ההסכמה הציונית להפריד
את היקף העלייה מן הצרכים של היהודים בגולה  ,ומהתפישות השונות של כושר הקליטה הכלכלי

והדינמיות שהעלייה עצמה תורמת לצמיחתו של המשק  .אך במהלך השלטון המנדטורי חלו
שינויים במדיניות העלייה הבריטית  ,אשר שינו את התייחסותם של שלטונות המנדט לכללים

האופרטיביים של העלייה .
אלה היו גישות היסוד לעלייה בפתח התקופה הנדונה  .נוספו עליהן מתחים פוליטיים פנימיים
בייחוד המאבק החריף בין הרביזיוניזם ותנועת העבודה  ,ונושאים השנויים במחלוקת  ,כמו הגדרת
המטרה הסופית של התנועה הציונית  ,קצב ההתפתחות האופטימאלי של המפעל הציוני והדרכים

לגיוס המשאבים לפיתוחו של הבית הלאומי  .כל אלו השפיעו לא במעט על מדיניות העלייה
הציונית  .גם הערכות הפוליטיות הקשורות ליחסים עם הערבים והבריטים  ,והשינויים בכוונותיו
של השלטון לתמוך בהגשמת הבית הלאומי  ,היו מהותיים לקביעת מדיניות

העלייה .

שנות השלושים היו מן העשורים הקשים ביותר שידעה התנועה הציונית בהיסטוריה הקצרה

שלה  .בראשיתן הגיע לסיומו המשבר הגדול בעקבות העלייה הרביעית  ,במחציתן באה העלייה
ההמונית של יהודי גרמניה ופולין  ,שהגיעה לשיאה בשנת
ובסיומן פורסם ' הספר הלבן ' של
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. 1939

1935

עם עלייתם של

65 , 000

עולים

;

רבים היו הגורמים שהשפיעו על גורלם של היישוב ,

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ ישראל  ,ירושלים תרצ " ו  ,עמ '  ( 73 - 61להלן  :רופיו  ,שלושים שנות בניין ) .
כן ראה  ' :התנחלותם של יהודי גרמניה '  ,עמ '  " ; 113 - 100מצר  ,הון לאומי ובית לאומי  , 1921 - 1919ירושלים
תשל " ט  ,חלק ראשת ;  Political Economy of .Palestine under the British Mandate ' ,טין . Halevi , ,א

כמו

 . 456 - 469 .קק  fldES, XIX ) 1983 ( ,וכן ראה 4 . Mossek , Palestine Immigration h[ cy under Sirן

 . 65 - 95קק Herbert Samuel, London 1978 ,

~

העלייה  ,הגולה

והיישוב

הציונית והעם בגולה בשנים אלה  .במזרח  -אירופה ובמרכזה הגיעו היחסים שבין העם

התנועה

היהודי לסביבתו למשבר  ,שממדיו היו חסרי  -תקדים  ,והצורך להגר מארצות אלה נעשה יותר ויותר

אקוטי .

במאבק על השליטה בתנועה הציונית היתה יד אנשי תנועת הפועלים על העליונה ,

שראשיה גרסו עלייה סלקטיבית לארץ  ,על -פי אמות  -מידה מחמירות  .זאת אף שההתנגדות
החריפה ביותר לעמדתם באה מן הרביזיונתם  ,שהעמיד את העלייה החופשית כתביעה ראשית
במסע הבחירות לקונגרס הציוני הי " ז  .בעת הזאת הוכחה יכולתה של הארץ להתפתח  ,להרחיב את
כלכלתה  ,ולהציע עבודה וחיים חדשים למאות אלפי בני  -אדם  .בעת ובעונה אחת ניצב גם המכשול

החמור ביותר להגשמה הציונית  -ההתנגדות הנחושה של הלאומיות הערבית  .זו  ,באמצעות
השביתה והמרד  ,השפיעה על המדיניות הבריטית  ,שעד אז האמינה באפשרות לגשר בין היהודים
והערבים

בארץ  -ישראל .

המדיניות הציונית נאלצה אפוא להתמודד בתקופה זו עם שתי

התפתחויות חדשות  ,שתבעו שידוד מערכות  .האחת  ,נבעה מההחמרה בגורל היהודים בגולה ,
והשנייה -

מהשינוי שחל בעמדתו של השלטון המנדטורי כלפי ארץ  -ישראל וההגשמה הציונית .

שתיהן היו מעוגנות בשינויים ובאירועים שנתחוללו באירופה ובמזרח  -התיכון מראשית שנות
השלושים  -המשבר הכלכלי הגדול  ,מלחמת איטליה  -חבש  ,התגברות הלאומיות הערבית
במצרים ובסוריה ועלייתו של היטלר לשלטון

בגרמניה .

הרחבת מעגל המשתתמים והגברת קצב ההגשמה
עליית היטלר לשלטון בשנת  , 1933הביאה את הציבור היהודי ומנהיגי התנועה הציונית לחשיבה
מחודשת על מקומה של ארץ  -ישראל והעזרה שהיא יכולה להציע ליהודים במצוקה  .בדברי בן -
גוריון שצוטטו לעיל

8

באה לידי ביטוי העמדה המקובלת בתנועת העבודה על הצורך ב ' עליית

נבחרים ' להכשיר את הארץ לקראת הגשמת הרעיון של קיברן הגלויות ; קרי  ,להכינה לקליטה
כלכלית וחברתית של

המונים .

לדעת בן  -גוריון  ,תפקידה של התנועה הציונית היה לאפשר

לחלוצים להגשים את יעדיהם בעזרת השקעות  -הון והעברת אנשים וכספים לארץ  -ישראל ,
שמטרתם העיקרית היתה לאפשר עלייה רחבה  .גישה זו חייבה הדדיות בתהליך התכנון והביצוע
של העלייה בין היהודים שנמצאו בגולה לבין היישוב בארץ

;

שכן המקוד להמונים ולכספים ,

בלשונו של רופין  ,היה בארצות הגולה  ,ואולם הביצוע של הקליטה היה בידי היישוב  .גישה כזו
לעלייה לארץ חייבה תכנון רחב של מקורות ומשאבים שהיו בידי העם היהודי  ,וחלוקתו לצורכי

הכלל .
בשנת

1933

נוצר מצב  ,בו תכנון כזה נראה בר  -ביצוע יותר מבעבר  .גורלה של יהדות גרמניה

.

הכניס למעגל הנזקקים והמעוניינים בעלייה ציבור רחב ובעל אמצעים אילו ניתן היה לתכנן
כהלכה את העברת ההון לארץ  -ישראל והשקעתו בתבונה בכלכלה הארץ  -ישראלית  ,אפשר היה
להציע באמצעותו עזרה לציבור יהודי רחב שנמצא במצוקה  .אלה היו ללא ספק הרעיונות
שהדריכו את ראשי התנועה

8

לעיל  ,הערות

,2 ,1

.3

הציונית  ,כאשר שקלו את חשיבותו של ' הסכם ההעברה ' עם גרמניה .
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4

' ספן ראשי של לשנת
העלייה של הסוכנות
היהודית

י

לא " '

ושוטר

ערבי  ,מפקחים על
ירידת עולים ביפו ,
נובמבר

1933

בעקבות ההחרפה במצוקת יהודי אירופה גברו הלחץ על המשרדים הארץ  -ישראליים והצורך
להרחיב את מעגל המשתתפים בפועל בהגשמה הציונית  .אף  -על  -פי ששימש מזכיר ההסתדרות
והיה ער במיוחד לבעיות העלייה בתנועת ' החלךן '  ,לא חיפש בל  -גוריון את העולים מקרב תנועות

הנוער ומקורבי תנועת הפועלים בלבד  .בשיחה עם שליחי ההסתדררת ומנהיגי הנוער שהתקיימה
בוורשה באביב  , 1933שמע על הגידול הרב בתנועת ' החלהן '  ,שמנתה ( כפי שדיווחו

כחמישים אלף חבר  ,מהם כחמישית

( ) 11 , 000

החברים )

בהכשרות  .הוא לא נטש את העקרון  ,שיש לבחור

בקפידה את העולים לארץ  ,גם אם הם חברי ' החלהן '  ,והתנגד להצגת העלייה החופשית והבלתי -

מבוקרת גם כתעמולת בחירות  .בדבריו בכינוס מפלגתו שנערך

ב 29 -

בנובמבר  , 1932החיל את

המושג ' חלהן ' למי שמוכן היה לבוא לאוץ ולהעניק לה מכוחו  ,ולא רק על מי שהוכשר בתנועה

חלוצית לקראת ההגשמה  .כל מי שחיפש חיים יוצרים ולא פילנטרופיה היה  ,לדעתו  ,שותף

להגשמה הראויה של הציונות  .בן  -גוריון  ,חיפש תשובה לשאלה  ' ,מי הם האלמנטים היכולים
להתיישב באוץ ישראל '  ,וכיצד ניתן ' להציע התישבות לאומית בריאה לא רק של חלוצים כי אם
של חוגים אחרים  . ' . . .הוא רצה בעלייתם של מי שכינה ' חלוצי ההון '  ,שיביאו לארץ את כל מאודם

ורכושם  .בן  -גוריון לא היה היחיד וגם לא הראשון שביטא עמדה זו בתנועה הציונית או בתנועת
הפועלים

;

הוא הלך בעקבות רופין וארלוזורוב  ,שהתעמקו בשאלות של מימוש האפשרויות

החדשות שהמציאות הגרמנית זימנה להגשמה הציונית  .עם זאת  ,הניסוח שלו קונקרטי יותר
ומתייחס לעמדות ברורות של תנועת העבודה  ,שחייבה בעיקר עלייה של

חלוצים .

9

הרחבת המשתתפים במעגל ההגשמה הציונית היה רק מרכיב אחד שהשתנה בגישתו של בן -
74
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ד'

בן  -גוריון  ,זכרונות  ,א  ,עמ '  . 559לגבי המספרים שמזכיר כן  -גוריון  ,ראה לעיל  ,הערה . 1

נתונים נרחבים על

התפתחות ' החלין ' בפולין בראשית שנות השלושים ראה  :ל " א שריד  ,החלדן ותנועות הנוער היהודי בפולין

 , 1939 - 1913תל -אביב  , 1979עמ ' . 489 - 465

העלייה  ,הגולה

גוריון בתקופה זו  .המרכיב האחר היה קצב ההגשמה הציוני  ,שצריך להיות מהיר יותר
הסיבות לכך נעוצות בראייה כוללת של המצב בגולה בעולם ובארץ

:

והיישוב

מבעבר .

' הקטסטרופה של עמנו ,

המשבר בעולם  ,הסכנות האורבות לנו בארצות השכנות והאפשרויות המתגלות בארץ  -גוזרות

עלינו שינוי מידות '  .משפט זה מתוך מכתב לחיים וייצמן  ,שבו ניתח בן  -גוריון את המצב הכללי

בארץ  ,במזרח  -התיכון  ,בעולם היהודי והלא  -יהודי  ,ואת היחסים עם הנציב העליון ווקופ  ,שהעלה
מחדש את התביעה להקמת מוסדות ייצוגיים בארץ כדי לרצות את הערבים  -מבטא את דרך
התבוננותו הכוללנית במציאות  .הוא ראה אפשוויות המכונות בפיו ' משיחיות '  ,למרות המציאות
המסובכת  .הוא הדגיש את העובדה  ,שבכל שבוע פקדו מאות יהודים את חופי הארץ והביאו עמם
רכוש ורצון להתערות בה

;

וכי למרות אי  -הנחת של הערבים מגלי  -עלייה אלה  ,המשיך הנציב

העליון להתיר את העלייה בקצב שלא היה בעבר .

0ן

בעקבות כך גזר אחריות משותפת והדדית של חלקי העם השונים  .אחריות משותפת זו הטילה
על היישוב למצוא דרך  ,שבאמצעותה ניתן ליישב את מירב האנשים במשאבים מצומצמים ככל

האפשר  ,לפעול במהירות ובהיקף רחב מבעבר  .הגורמים המיישבים צריכים היו ללמוד ליישב לא
' בדרך הישנה ובמלוא הציוד '  ,אלא ' בעזרת כניסת הון פרטי  ,ריבוי עבודה עברית ומציאת קרקע

לאומית ' " .

המנהיגות המדינית של התנועה הציונית צריכה להבין  ,שהגיעו ' ימי הגדולות ' לתנועה ,

שחלפו הימים של ההגשמה המסורתית  ,ששמחה על כל מתרשה נוספת ונקודת התיישבות חדשה
וראתה בכך הישג גדול  .על המדיניות לנצל את שעת הכושר החדשה  ,שנוצרה בעקבות המציאות

היהודית והעולמית  .בן  -גוריון דיבר על עלייה של מאה אלף נפש בשנה  ,כאשר מספר העולים
הגדול ביותר אותו ידעה הארץ בשנות העלייה הרביעית היה

35 , 000

נפש  .במהלך השנתיים

הראשונות מאז עליית הנאצים טען בן  -גוריון  ,שהמדיניות הציונית צריכה לנקוט בטקטיקה של
ארפנסיבה כלפי הארגונים השונים בעולם היהודי וכלפי הבריטים  .מהם הוא דרש הרהבה של
מכסות העלייה והגמשת הקריטריונים שקבעו אותן  ,וכן התעלמות מטענות הערבים נגד העלייה
והסכנות שהיא טומנת

עבורם .

מן הארגונים היהודיים תבע להכיר בזכותה של התנועה הציונית להנהיג את פעולות העזרה

ליהודי גרמניה בדרך שתוביל לפתרון קונסטרוקטיבי  ,ולהציע לרתום את משאביהם בהתאם לכך .
היתה בעיניו הבחנה ברורה בין מה שמסוגלים לעשות גורמים לא  -ציוניים לבין הפתרון הציוני .
בדרכיהם של הראשונים ראה פילנטרופיה  ,שתעזור באופן חלקי ובטווח הקצר בלבד

;

בעוד

שהציונות הציעה חיים בריאים ושיקום מהותי  .בעניין זה ראה בן  -גוריון ניגוד אמיתי בין הציונות

.

לבין אלה שראו אפשרות לחיים יהודיים מלאים בגולה ' אנו עומדים בפני צרור שאלות הממצות

את כל הפרובלמטיקה היהודית  -הניגוד שבין ההתבוללות הפילנטרופית והציונות  ,בין
קבוצת עשירים והעם המאורגן  ,בין גולה ובין ארץ ישראל  ( .ההדגשה

' גולה ' בדברים אלה הוא בעל משמעות אידיאולוגית

שלי  ,ד " ע ) .

המושג

ברורה  ,ואינו מתאר מציאות  -חיים בלבד , .
2

לציבור הציוני הרחב קרא לתמוך בתנועת הפועלים  ,אשר רק היא מציעה פתרונות אמיתיים ,
ולא דמגוגיה של עלייה חופשית כאשר אין זו ברת ביצוע  .מן התנועה הציונית דרש לראות עצמה
10

מכתב בן  -גוריון לוייצמן מיום

26

מאוקטובר

, 1933

בן-גוריון  ,זכרונות  ,א  ,עמ ' . 674 - 673

. 559

11

שם  ,עמ '

12

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות מיום

31

בדצמבר

, 1935

אצ " מ  ,פרוטוקולים ,

. 25 / 1

75

דליה עופר

כמנהיגות כוללת

:

' העם היהודי שאנו אחראים לגורלו ( ההדגשה שלי  ,ד " ע ) אינו הפקר  ,לא

תוכל להיות אנרכיה בעבודת ההצלה ' .

3ן

מאז סוף  , 1935ובעיקר מאז פרצה השביתה הערבית והמרד האלים  ,היתה האופטימיות של
בן  -גוריון ביחס לשעת הכושר  ,מסויגת יותר  .הוא לא שינה מגישתו בדבר הרחבתו של מעגל
המשתתפים בהגשמה הציונית והאמין שצריך להמשיך בעקביות להרחיב את התשתית הכלכלית
כדי לקלוט עולים רבים  .אולם עמדתו כלפי בריטניה נעשתה ממותנת יותר .הוא לא גרס  ,שיש

ללחרן עליה באופן בלתי  -מחושב  ,אפילו לא בשאלות העלייה  ,והיה מוכן להתנחם בעובדה ,

שהעלייה לא פסקה  ,למרות אלימות הערבים ודרישתם המפורשת להפסקתה  .בתקופה זו בלט
בשיקול דעתו משקלו של ' הכוח המוסרי ' של היהודים  .המונח ביטא את אמונתו בצדקתה של
הציונות ובכורח הגשמתה  ' .הכוח המוסרי ' חייב את היישוב לנהוג באיפוק  ,בהבלגה  ,ולא לאמץ

שיטות של אלימות  ,כפי שעשו הערבים  .לדעתו  ,על הציונות להפגין כוח זה במדיניותה  ,לתכנן את
צעדיה ולהביא בחשבון את גישתה המצפונית של בריטניה לשאלת הפליטים היהודים ואת
המבוכה  ,שאחזה במדינאיה בעקבות ההתנגדות הערבית הנחרצת  .הוא טען  ,כי העקרון החשוב

ביותר  ,בו לא ניתן לפגוע  ,הוא המשך העלייה  ,וסבר שעליה להתבצע בהסכמתה של בריטניה  .בן -

גוריון חשב  ,שעקב אירועי שנות השלושים צריכה המדיניות הציונית לשקול מחדש את השלמתה

עם גישת שלטונות המנדט  ,שהפרידו בין גורלה של ארץ  -ישראל לבין שאלת הפליטים היהודים .
בראשית שנות העשרים המנהיגות הציונית הסכימה בפועל לגישה זו  ,גם משום שלא הצליחה

לגייס משאבים לקליטת העולים שהגיעו לארץ  .היא נמנעה מעימות עם בריטניה גם בעניין
המחלוקת על יכולת הקליטה של המשק ; זאת משום שברוב ההשקפות הציוניות היתה הסכמה

לעקרון של כושר הקליטה הכלכלי  .אולם גורלם של יהודי גרמניה עורר מחדש את הנושא ,

ובחומרה  .לדעת בן  -גוריון  ,הגיע הזמן לעורר דיון מחודש בסוגייה זו  ,אם כי הוא לא הציע לזנוח

כליל את העקרון של כושר הקליטה הכלכלי של הארץ .

4ן

בשנות המרד הערבי היה בן  -גוריון מוכן

להתייחס בהבנה לקשייה המדיניים של בריטניה ולהתפשר על מספר העולים  ,אף שהיה מודע
לפער שבין היקף העלייה לבין העזרה שהארץ יכולה להושיט לקיבוצים שנמצאו במצוקה  .במצב
הפוליטי המיוחד שנוצר בעקבות המרד  ,היה העקרון של המשך העלייה החשוב

ביותר .

אמנם העלייה שלנו קוצצה  ,ומי יודע עוד אילו סכנות אורבות לנו אבל זכותנו

הפרינציפיונית לעלייה אושרה כאשר לא אושרה אף פעם  .אם לאחר שתי שנות
אלה של אש ודם לא הופסקה העלייה  ,לא תעז עוד שום ממשלה אנגלית להפסיקה  .אבל

לא רק הזכות הפרינציפיונית אושרה  .במשך כל חודשי האימים עלו לארץ

35 , 000

יהודים  .אין זו גלות גרמניה  .אין זו גלות פולין  ,אבל באלפים שנות גלות לא היינו
כל כך מפונקים  ( .ההדגשות שלי  ,ד " ע ) 5 .י

י~

(
-1

בן  -גוריון  ,זכרונות  ,א  ,עמ ' . 600

13

שם  ,שם  ,וכן ראה

14

עמדת הסוכנות בדבר כושר הקליטה הכלכלי של הארץ  ,שטענה כי יש להעריך את התפתחות המשק כטווח
הארוך  ,ולא רק את היכולת לקליטת ידיים עובדות בעת ההערכות לקביעת הלדיול ( מכסות העליה ) התקבלה על

דעת הוועדה המלכותית שנתמנתה לחקור ולהציע מדיניות בארץ  -ישראל בעקבות המרד הערבי ב . 1936 -
London 1937
15

.

the Palestine Royal Commission

בן  -גוריון  ,במערכהי א  ,עמ '

. 59

,

0

Palestine Royal Commission , Report

ראה

:

העלייה  ,הגולה והיישוב

ועידת טוויאן
בשנת

1938

הגדיר בן  -גוריון את הטרגדיה היהודית בכך  ,שנמנע מארץ  -ישראל להושיט את מלוא

העזרה ליהודי אוסטריה וגרמניה  .אולם הוא לא הציע עדיין עלייה המונית וחופשית  .גישתו

לשאלת ' בחירת העולים ' לא חרגה באופן משמעותי מעמדתה המסורתית של תנועת העבודה ; היא
עברה שינוי מכריע רק בשלהי

1938

ובעקבות מדיניותה החדשה של בריטניה להקמת הבית

הלאומי  ,שינוי שהביא בסופו של דבר לפרסום ' הספר הלבן '  ,במאי

. 1939

בן  -גוריון סבר  ,שאם

בתקופה זו יופרד גורל יהודי אירופה מגורלה של ארץ  -ישראל  ,תהיה סכנה גדולה לעצם קיומה של
הציונות  .הדבר בלט במיוחד בעת שעלתה היוזמה האמריקנית לכינוס ועידת אוויאן  .כוונותיו של
הנשיא האמריקאי למצוא פתרון של הגירה לפליטים היהודים  ,המחישו את הסכנה שארבה
לציונות ולעם היהודי  .אם הפורום הבינלאומי לא ישוכנע ביעילותו ואמינותו של הפתרון הציוני
לקלוט המוני פליטים יהודים  ,הוא ייאבד מחשיבותו וערכו  ,ולכך לא היה סיכוי במצב המדיני
שנוצר ערב כינוס הוועידה  .השאלה כיצד יתארגן ולאן יתנקז המאמץ המדיני הבינלאומי והבין -

יהודי להגירתם של יהודי גרמניה  ,היתה לאבן  -בוחן  ,כפי שאמר בן  -גוריון  ,לאמינותה של הציונות .
התנועה הציונית ובן  -גוריון עצמו לא שללו הגירת מספר גדול של יהודים גרמנים לארצות אחרות .
בכל התכניות הציוניות להגירה ועלייה היו הצעירים ובעלי המקצועות המתאימים מיועדים להגיע

לארץ  -ישראל  ,ואילו האחרים אמורים היו להגר לארצות אחרות  .אולם למאמץ המדיני הכולל ,
היהודי והבינלאומי  ,שהיה צריך להיות מנווט לפתרון שאלת היהודים  ,ולא רק להצלתם של

פליטים נרדפים  ,היתה רק כתובת אחת  .היה זה תפקידה של התנועה הציונית לעמוד בראש תכנון

הגירתם של יהודי גרמניה ולכוונה  ,גם כאשר תכניות ההגירה היו ממומנות על  -ידי מוסדות
וארגונים לא  -ציוניים  .בן  -גוריון טען  ,שחייבת להיות העדפה מוחלטת לארץ  -ישראל בחלוקת

המשאבים הכלכליים שעמדו לרשות הגירת היהודים  .שני מוסדות יהודיים בינלאומיים -
הקונגרס היהודי העולמי  ,שנחום גולדמן היה אחד ממנהיגיו  ,והמשרד ליישוב יהודי גרמניה

בלונדון ובירושלים  ,בהנהגתם של וייצמן ורופין  ,שפעלו עם המועצה לעזרת יהודי גרמניה  -היו
דוגמה לדרך המעורבות הציונית בעזרה ליהודי

גרמניה .

]6

אך ועידת אוויאן העמידה בסכנה את

.

התכניות האלה גם עיתויה של הוועידה היה גרוע לציונות  ' .בעיני העולם הרחב דמתה עכשיו ארץ

ישראל לספרד  .בארץ שיש בה מהומות וזורקים בה כל יום פצצות ורוצחים נפשות ושוררים בה

חוסר עבודה וקפאון כלכלי  -אין פותרים שאלת פליטים '  ,אמר בן  -גוריון בישיבת הנהלת

16

ביחס לתכנית ההגירה ליהודי גרמניה ראה  :ד ' פרנקל  ' ,בטרם שואה  :המדיניות הציונית כלפי מצוקת יהודי
אירופה לנוכח שלטון הנאציזם בגרמניה  , ' 1937 - 1935חיבור לשם קבלת התואר מוסמך האוניברסיטה העברית ,
ירושלים

 ; 1983א '

מרגליות  ' ,בעית הצלתם של יהודי גרמניה

, 1939 - 1933

הסיבות לעיכוב יציאתם מתחום

הממשל הנאציונאל סוציאליסטי '  ,נסיונות ופעולות הצלה כתקופת השואה  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

רופין  ,שלושים שנות בניין  ,עמ ' . 264- 263

; 218 - 202

על המועצה לעזרת יהודי גרמניה  ,הקמתה וקשריה עם הג ' ויינט ,

"

01 ! Distribution Committeeנ History of the American
 . 154 - 155קק 79 9 - 1939, Philadelphia 1974 ,
~
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ראה :

Bauer, My Brothefs Keeper
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דליה עופר
הסוכנות

שדנה בעמדותיה כלפי הוועידה .

7ן

אם ועידת אוויאן תקבל את העמדה הבריטית ,

שהפרידה בין בעיית הפליטים היהודים וארץ  -ישראל  ,הוסיף בל  -גוריון וטען  ,הדבר יוכיח בעליל
שאין

הציונות

יכולה

לעזור

ליהודים

הזקוקים

למקלט .

בכך

ייפתח

פתח

להצעות

הטריטוריאליסטיות  ,שהעלו גורמים יהודיים ולא  -יהודיים כאחד  .את העניין הראשון הגדיר

כהיפוכו של סאן  -רמו  ,ואילו ההצעות הטריטוריאליסטיות  ,שהיו לדעתו חסרות סיכוי מעשי ,
עלולות לגזול את המרץ והמשאבים  ,שהעם היהודי והקהילה הבינלאומית יכולים להשקיע
במטרה

בק "ו

הקונסטרוקטיבית .
1938

חשב בן  -גוריון  ,שמיותר לפרוש את המצוקה היהודית בפני העולם כולו  ,כפי שיהיה

בוועידת אוויאן  .הכול בבר ידעו והכירו את מצוקת היהודים  ,וגדול היה חששו  ,שמא תוצג גם

חולשתו של העולם היהודי  ,ובכך תביא את הציונות לחוסר  -אונים פוליטי  .לכן  ,חשב בן  -גוריון ,
אם לא ניתן למנוע את כינוס הוועידה  ,על וייצמן עצמו להשתתף בה  ,עם משלחת נכבדה מן הארץ ,

כדי לסכל כל כוונה לחבל במעמדה של הציונות .
מבקרים רואים בעמדה זו של בן  -גוריון התעלמות ממצוקת יהודי אירופה והעדר רצון כן לעזור
לפתרונה  .ההזדמנות הגדולה של העם היהודי להיעזר ביוזמתו של נשיא ארצות  -הברית נמדדה
אצלו באמת המידה של טובת ארץ  -ישראל והגשמת הציונות  .לדעתם  ,זוהי גישה אידיאולוגית

נוקשה  ,שמנעה ממנו ומתומכיו התייחסות הומאנית ולאומית נכונה  ,שעל  -פיה הערך ' כל בני
ישראל ערבין זה בזה ' צריך היה להדריך את המדיניות הציונית 8 .י אולם  ,כאמור  ,בתפיסתו של בן -

גוריון לא היתה הפרדה בין הצלת העם היהודי לבין ההגשמה הציונית  .כינוסה של הוועידה ללא
נציגות יהודית כוללת  ,ללא הסכמה לתת לתנועה הציונית אפשרות להציג את עמדותיה ,
והשתתפותו של נציג בריטי שהיה ידוע כעוין לציונות  -עוררו חשדות וחששות אצל המנהיגות

הציונית כולה  .אלו היו הימים בהם גברה אי  -הבהירות לגבי גורלה של הצעת החלוקה של ועדת
פיל  ,שהיתה המדיניות הבריטית המוצהרת בארץ  -ישראל  .דווקא התעצמותן של הסכנות לקיום

הפיסי והכלכלי של היהודים בגרמניה  ,אוסטריה וארצות מזרח  -אירופה חידדו עוד יותר את
רגישותם של המנהיגים הציונים שקראו להישמר מפני הוצאת הציונות וארץ  -ישראל מחוזן למעגל

הגורמים היכולים לסייע ולתרום את חלקם להגירת היהודים ולהצלתם  .דברים אלו היו מסוכנים
יותר לדעת בן  -גוריון וחבריו בהנהלת הסוכנות  ,מאשר הסיכוי הקלוש לקבלתן של החלטות
אופרטיביות של יעדי ההגירה ודרכיה  .הוא לא האמין  ,שיהיה בכוחה של הוועדה להגיע לכלל
החלטות של ממש

;

ודווקא משום כך  ,העריך

בן  -גוריון  ,הפגיעה בציונות תהיה בלתי  -נמנעת .

הוועידה תהיה במה למתנגדי הציונות  ,שיעמדו על כך  ,כי הדיון בפתרון בעיית הפליטים ייערך ,

מבלי שארץ  -ישראל תעמוד כמרגז  -הצלה

אפשרי .

מיפוש דרכי מאבק חדשות
התשש מפני הטריטוריאליזם לא הירפה מבן  -גוריון גם לאחר שוועידת אוויאן לא הצדיקה את
78

התקוית שחלו בה  .יתירה מזו  ,מדיניות ' הספר הלבן ' עוד חיזקה את הערכתו בדבר חולשתה של

17

18

ישיבת הנהלת הסוכנות מיום
ש" ב

26

ביוני

, 1938

אצ " מ  ,פרוטוקולים .

. 28 / 1

בית  -צבי  ,הציונות הפוסט אוגנדית במשבר השואה  ,תל -אביב תשל " ז  ,פרק ז ' .

אוניית המעפילים

' ירייה

'

בחוף תל -

אביב  22 ,באוגוסט
1939

התנועה הציונית  ,שננטשה על  -ידי בריטניה והעולם הדמוקרטי  .מאז סתיו

1938

חשב בן  -גוריון ,

שקשה תהיה ההחלצות מהמבוך אליו נקלעה התנועה הציונית  ,בגלל המצב הבינלאומי  ' .שעת

הכושר ' הגדולה לא היתה עוד  ,והמציאות הציגה עם יהודי נרדף וחלש  ,אשר תלותו בבעלי  -בריתו

( בריטניה ) גדלה עוד יותר  .צריך היה לחפש דרכי -מאבק חדשות  ,שתתאמנה למצב המיוחד בו
נמצאו העם

והתנועה .

9ן

בפרק -זמן זה ביטל בן  -גוריון את התנגדותו ל ' עלייה ב ' '  ,התנגדות שהעמידה אותו בהתנגשות
עם רבים מעמיתיו בתנועת הפועלים  .הוא תיכנן להפוך את ' עלייה ב " לכלי מרכזי של המאבק

הציוני באמצעות ' מרד העלייה '  .היתה זו תכנית להביא לארץ בפרק זמן  -קצר אוניות רבות  ,ועל

סיפונן עולים שלא זכו ברשיונות  -עלייה חוקיים  ,ולהכריח את הבריטים להשתמש נגדם בכוח  ,אם
יהיה ברצונם למנוע את כניסתם לארץ  .פעולה זו תעורר דעת  -קהל נזעמת ומחאה בינלאומית נגד

בריטניה  ,שיחייבו את ממשלתה לחזור בה ממדיניות המגבילה את העלייה היהודית  .זוהי סוגייה

לגולה .
 --- -הארץ
בין- - - - -
1
רחבה  ,בעלת פנים רבות  ,וכאן נדגיש רק כיצד היא מאירה את היחסים
בן  -גוריון רצה להשתמש במנגנון ובתנועה  ,שנוצרו באופן ספונטאני על  -ידי

ופליטים שברחו מפני הנאצים  ' ,למלחמת שחרור לאומית ' .

' החלהן ' ,

20

בית " ר

בעמדה זו  ,המעמידה במרכז את

המאבק המדיני על ארץ  -ישראל  ,היתה הדדיות בין הארץ לגולה  .לדעת בן  -גוריון  ,צריך היה העם

היהודי לנצל באופן היעיל ביותר את המשאבים  ,שהיו לחלקיו השונים  ,כדי לצאת מן המבוך .
המשאבים שעמדו לרשות היישוב  ,היו היכולת לגייס כוח  -אדם

ולארגן עלייה לארץ בכל הדרכים .

ה ' כוח ' של יהודי הגולה היה בכורח לצאת את אירופה  .לכורח זה היתה ' עוצמה מוסרית'  ,שאותה

רצה בן  -גוריון לגבס לטובת המאבק

היהודי :

מה שנעשה עכשיו בגרמניה ליהודים אינו סוף אלא התחלה  .מדרכי היטלר ילמדו מדינות

אנטישמיות אחרות  .אחרי גרמניה יבוא תור
19

20

גאה

:

כץ  -גוריון  ,במערכה  ,ב  ,עמ '

פולניה . . .

מליוני יהודים עומדים עכשיו

. 89 -80

י אבנרי  ' ,יחסה של ההסתדרות הציונית לעלייה הבלחי ליגלית לאוץ ישראל
דוקטור  ,אוניברסיטת תל אביב . 1981

, ' 1939 - 1918

עבודה לקבלת התואר

75

עולים שנחתו על החוף

באופן בלתי  -לגאלי
מתרכזים סמוך לגבעת -
מיכאל ( מצפון לנס -
ציונה )  ,אוקטובר 1939

בפני כליון גופני  .שאלת הפליטים נעשתה עכשיו שאלה עולמית ושאלה דוחקת ואנגליה

מתאמצת להפריד עכשיו בין שאלת הפליטים לשאלת ארץ ישראל  .ההיקף האיום של
בעיות הפליטים מחייב פיתרון טריטוריאלי  ,ופתרון מהיר ואם ארץ ישראל אינה קולטת

מוכרחים למצוא טריטוריות אחרות  .והציונות עומדת עכשיו בסכנה . . .
מצומצמת לא עלייה רחבה  ,דרושה לנו עלייה המונית עליה של מאות אלפים . . .
עלייה גדולה הציונות עלולה לררת מעל הפרק ואנו עלולים להפסיר את האוץ . . .
מלחמה על עלייה  ,אלא על ידי עלייה  ,מרד עלייה ( ההדגשות במקור )  .י2

לא עלייה

בלי
לא

מדבריו התבקש שינוי של גישות שהיו קיימות ביישוב ביחס לדרכו החברתית כלכלית וביחס

לאמצעים המדיניים שהוא נקט עד עתה  .בן  -גוריון קרא לבטל כל מגבלה כלכלית על העלייה לארץ
וכל קשר בין אפשרויות הקליטה לבין מספר העולים

;

להעיז ולהסתכן בשיכון הבאים במחנות -

עולים  ,בהם לא יוכלו לעבוד  ,וצריך יהיה לכלכל ארתם כמו במחנות  -פליטים ; ולא להירתע מפני
האפשרות  ,שהעולים יתאכזבו מן הארץ משום שלא ימצאו בה את מקומם ויחפשו מקומות  -הגירה

אחרים  .דווקא במצב של חולשה מדינית קרא בן  -גוריון למאבק לאומי באמצעים רדיקאליים

;

בעוד שבתקופת המרד הערבי  ,כאשר הסכנה שנשקפה ליישוב היתה רבה  ,הוא תבע גישה מתונה

ומבליגה  .אז  ,העריך בן  -גוריון  ,עמדו ליישוב העם היהודי שהיה מוכן לעלות בהמוניו  ,הפוטנציאל
העצום של פיתוח הארץ  ,כפי שהיה בין השנים  , 1935 - 1933ותמיכה מדינית של בריטניה  .כאשר

ao

יכולתו של העם היהודי לממש פוטנציאל זה נבלמה על  -ידי מדיניותה החדשה של בריטניה  ,צריך
היה לנקוט באמצעים רדיקאליים .

21

דברי בן  -גוריון בישיבת הנהלת הסוכנות מיום
הנהלת הסוכנות מיום  7בינואר ו  17 -ביולי

11

בדצמבר  , 1938אצ " מ  ,פרוטוקולים  , 29 / 1וכן דבריו בישיבות

, 1939

שם ,

שם .

העלייה  ,הגולה והיישוב

עם פרדן המלחמה נאלץ בן  -גוריון להתאים את עמדותיו למציאות החדשה  .הוא שאף להגיע

לדרך  -פעולה  ,המתנגדת למדיניות הבריטית בארץ  -ישראל  ,ולשתף עמה פעולה במלחמתה נגד
היטלר  ,שהיתה מלחמתו של העם היהודי  .דווקא בתקופה זו העריך  ,שעל המדיניות הציונית של
היישוב להתרכז בעניני הארץ  ' .המפנה הכללי של הענינים בעולם אינו מבשר טובות  .ומחובתנו

לארץ .

להתרכז בייחוד בדאגתנו

מכוחות אנוש '  ( .ההדגשה שלי ,

הדאגה לעם ישראל לתפוצותיו היא כיום למעלה

ד " ע) .

בהמשך לדברים אלו נקב בן  -גוריון במשימות שהיישוב

צריך להתמודד עמן  -עלייה והקמת צבא  .שני אלה חשובים משום שאחריותו של היישוב היא
' לדאוג קודם כל לעתיד העם היהודי '  .נוצר אפוא מצב  ,שחייב לנהל מדיניות נפרדת בין היישוב

והגולה ; אבל מצב זה נבע מן הצורך שלא לאבד את העיקר  ,את המצפן  -עתיד העם

היהודי .

22

עתיד העם היהודי תלוי היה  ,לדעתו של בן  -גוריון  ,בכוח עמידתו של היישוב  ,אשר נשקפה לו
סכנה גדולה  .בשנתה הראשונה של המלחמה חשש

בן  -גוריון מפני הרפיון שעלול לאחוז ביישוב .

נבצר ממנו להתפתח  ,שכן הוא נותק ממרכזי הצמיחה הטבעיים שלו  -הקהילות היהודיות

באירופה ; והוא לא יכול היה להשתתף באופן פעיל במלחמה  .בן  -גוריון חיפש דרכים לבטא ציונות
לוחמת  ,כיוון שציונות שאינה לוחמת בתקופת המלחמה תביא בהכרח להשלמה עם המציאות
המדינית  ,כפי שנקבעה ב ' ספר הלבן '  .בחודשים הראשונים של המלחמה העריך עדיין  ,כי בכוחה

של ' עלייה ב ' ' להיות הגורם שישמור על ' הציונות הלוחמת '  .אולם כבר באביב

1940

חשב  ,שבגלל

קשיים בארגון העלייה  ,לא תהיה ' עלייה ב ' ' המכשיר היעיל ל ' ציונות לוחמת '  .עיקר מרצו הופנה
למדיניות השיתוף  ,באמצעותה קיווה לבנות את כוחו של היישוב היהודי בארץ ואת חובה המדיני
והמוסרי של בריטניה כלפי הציונות  ,לאחר

המלחמה .

23

בשנים

 1941ו 1942 -

היה בן  -גוריון עסוק

בגיבוש המדיניות שתנקוט התנועה הציונית לאחר המלחמה  ,אשר נודעה לאחר  -מכן כ ' תכנית

בילטמור  -ירושלים ' .

העלייה הרחבה של מיליוני פליטים לאוץ  -ישראל היתה מרכיב חשוב

בתכנית  ,שעיקרה הקמת ' קומנוולת יהודי ' בכל ארץ  -ישראל  .בתכנית זו ' לא חרג מן הגישה

המקובלת  ,כי כדי להקים מדינה יהודית יש להגדיל באורח משמעותי את היישוב היהודי ; והוא

הציע את הדרך של העלייה ההמונית  .גם בכך המשיך בן  -גוריון את הקו שפיתח מאז ראשית שנות
השלושים  ,ובעיקר

ב . 1939 -

הכמות הפכה להיות הגורם המכריע  ,ולא האיכות  .התחזית ששני

מיליונים של עולים יעלו מייד לארץ  ,נבעה מהערכות על עקירתם של יהודים ממקומות מגוריהם
ומן המחיר בנפש שגבתה

22

23

המלחמה .

דברים מישיבת הנהלת הסוכנות מיום
על

24

17

בספטמבר

לארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה
העברית  ,ירושלים  , 1983 ,א  ,עמ ' . 55 - 39
24

, 1939

שם ,

שם .

עמדתו של בן  -גוריון ל ' עלייה ב ' ' בתקופת מלחמת  -העולם השנייה  ,ראה  :דליה עופר  ,העלייה הבלחי חוקית
, 1942 - 1939

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה

דוגמה מובהקת לתפיסתו של בן  -גוריון את יעדיה וגורמיה של המדיניות הציונית בתקופה זו ונימוקיהם ראה
בדבריו  ' ,הגולה והיישוב ' ( מסיבת עיתונאים מיום

ראה " :

 26בפברואר  , ) 1941בן  -גוריון  ,במערכה  ,ב  ,עמ ' . 51 - 46

גלבר  ' ,המדיניות הציונית וגורל יהודי אירופה 939נ  , ' 1942 -קובץ יד ושם יג ( תש " ם )  ,עמ '

וכן

. 157 - 129

ןן )

ילדים מהונגריה
שהגיעו במסגרת עליית
הנוער לחיפה במהלך
מלחמת  -העולם 19 ,
בינואר

1943

השנים האחרונות למלחמה
בשלהי

1942

וראשית

1943

צריך היה לעמת את המדיניות הציונית עם הידיעות המוסמכות על

' הפתרון הסופי ' והיקף ההשמדה של יהודי אירופה  .הדיונים הראשונים בשאלה התנהלו שבועות
ספורים לאחר אישור תכנית בילטמור בוועד הפועל הציוני המצומצם בירושלים  .לא ניתן היה
להתעלם מן השאלה  ,האם יוותרו שני מיליונים של יהודים באירופה לאחר המלחמה

?

ושאלה זו

הדהדה באורח גלוי וסמוי בדיונים על גורל יהודי אירופה בהנהלת הסוכנות  ,בוועד הפועל הציוני ,
בהסתדרות

ובמפלגה .

שתי הציטטות האחרונות שהבאנו בראשית דברינו ,

25

מבטאות את תחושותיו של בן  -גוריון

משקלט את משמעות ' הפתרון הסופי ' והשפעתו על המשך הקיום היהודי ועתיד הציונות  .מן
הדברים עולה חרדה עמוקה לתוצאות הכוללות של ' הפתרון הסופי '  ,שעלול להביא לחיסולה של

הציונות  ,ביחד עם הרצח ההמוני של יהודי אירופה  .בן  -גוריון  ,שבראשית המלחמה תיכנן את

עמידתו של היישוב למען הצלת העם  ,חיפש עתה את הדרך לעשות זאת  ,למרות הרצח באירופה .
בדיונים שנתקיימו במוסדות היישוב בדבר דרכי התגובה וההצלה שהיישוב יכול לנקוט  ,שררו
מבוכה רבה ותסכול  .הדעות נעו בין שתי השקפות מנוגדות  :האחת  ,שחובת היישוב להתרכז אך
ורק בפעולות למען הצלת הגולה ולכך יש להקדיש את כל המשאבים  ,גם אלו שנועדו להתיישבות

לעזרת המשפחות של המגויסים  .השנייה  ,שגם בעת הזו אל ליישוב לזנוח את בניין הארץ  ,שכן
בחידוש החיים בה קיים הסיכוי היחיד להמשך הקיום היהודק בן  -גוריון לא גרס  ,שעל היישוב
והתנועה לנטוש כל פעילות ציונית ולעסוק בהצלה בלבד ; אך גם לא היה בין אלו אשר הצביעו על
הניגוד של פעילות בשני התחומים ועל ההכרח לקבוע מראש סדר  -עדיפויות  .הוא העריך את
82

המשמעות מרחיקת הלכת של ' הפתרון הסופי ' לגבי המשך הקיום היהודי והציונות

;

אך

בהתבטאויותיו המועטות יחסית בנושא  ,לא הסכים לגישה שהביעו חברים בהסתדרות  ,כמו מלך

25

לעיל  ,הערות , 4

.5

העלייה  ,הגולה והיישוב

נוישטאט  ,המבטלת את הערך של כל מעשה ציוני לנוכח השואה  ,או את עצם קיומה של הציונות ,

כפי שהתבטא ריכרד ליכטהיים כז ' נבה  .כן  -גוריון לא השב  ,שההצלה תהיה יעילה יותר או נרחבת
יותר  ,אם היא תיהפך ליעד הראשון או היחיד של התנועה הציונית

;

אדרבה  ,גישה כזאת היתה ,

לדעתו  ,מסוכנת לקיומו של היישוב  .הפעילות היהודית כולה היתה קשורה למגבלות שיוצרות
המעצמות והמלחמה  ,ולפיכך העריך  ,שגם את פעולות ההצלה ניתן לבצע רק במסגרת מגבלות

אלה  .הוא לא עיצב קו מדיני רדיקאלי כלפי המעצמות  ,כדי לאכוף עליהן מדיניות של הצלת

יהודים  ,כיוון שלא האמין כי ניתן להצליח בכך  .גם אם חשב שהצלת הגולה היא למעלה מכוחו של
היישוב  ,לא גרס שהדאגה לגולה אינה עניינו המרכזי של היישוב  ,ושיש להתרכז בענייני היישוב

בלבד ( כפי שהתבטא בראשית

המלחמה ) .

בן  -גוריון חיפש את מדיניות ' האפשרי '  ,ולמרות הכאב  ,ביקש לשקול באופן מציאותי ורציונאלי

אילו פעילות  -הצלה היו בנות  -ביצוע  .צריך היה לבדוק מה ניתן לעשות באמצעות המעצמות ,
למרות גישתן להצלה  ,ומה יכול היישוב לבצע באופן עצמאי  .הוא לא האמין  ,שהמעצמות תקבלנה
את ההצעה להפצען את ערי גרמניה כדי להעניש את הגרמנים על רצח היהודים  ,או שהן תסכמנה

לתכנית של החלפת יהודים באזרחים או חיילים גרמנים  .הוא תמך בפעולת ההצלה של משלתת
היישוב בקושטא וראה בחיוב את הנסיונות לנצל את האינטרסנט של הביון הבריטי למען יצירת
קשר  ,שליחת עזרה ליהודים וכמובן למען ארגון העלייה  .תכניות העלייה היו בעיניו חשובות
במיוחד  ,והוא האמין שבדרך זו לא רק שינצלו יהודים מידי הנאצים ובעלי בריתם  ,אלא הם אף
יתקרבו לעניין הציוני  .בן  -גוריון הגה רבות בשיתופם של הניצולים במסגרת המאבק הציוני לאחר

המלחמה .

אמנם הוא העדיף שציונים וחברי התנועות החלוציות יבואו לארץ  ,ויהיו שותפים

נאמנים של המאבק וההגשמה  ,אך גרס שבפעולת ההצלה יש לקחת כל יהודי שניתן להציל  ,ללא
שיקולים תנועתיים

;

וזה היה  ,לדעתו  ,האינטרס הציוני  .מעל לכל  ,חשב  ,יש להתאמץ במיוחד

בהצלת בני  -נוער  ,גם משום שניתן לחנכם בארץ לערכים ציוניים ולחיים

עלייה המונית כתבנית מדיניה

חדשים .

26

.

העלייה ההמונית של כל הניצולים הפכה לעיקר בתכנית המדינית  ,אותה ראה בן  -גוריון כמחויבת
המציאות למרות ובגלל השואה  .ככל שהמציאות היהודית בגולה נתבהרה  ,נתברר גם שהקשיים
בהגשמת הציונות נעשו מסובכים ומורכבים יותר  .אחד ממוקדי הכוח החשובים של הציונות -

המוני היהודים במזרח  -אירופה  ,שחיפשו בית  -לא היה קיים עוד  .מתנגדי הציונות לא נחלשו
במהלך המלחמה ; נהפוך הוא  ,חלקם אף נתחזק  .בן  -גוריון חיפש מוקד  -כוח  ,שבאמצעותו ניתן
יהיה לגייס תמיכה מדינית  ,וזה נמצא בהעלאתה של שארית הפליטה לארץ  -ישראל  .על ניצולי

26

דיון נרחב על מדיניות ההצלה של מנהיגות היישוב בארן ראה  :דינה פורת  ,הנהגה במילכוד  :היישוב נוכח
השואה  , 1945 - 1942תל  -אביב  ; 1986ט ' פרילינג  ' ,מעורבותו של ד ' בן  -גוריון בפרשת הצלת ועליית הילדים
ובפולמוס הקליטה  ,נובמבר  - 1942מאי  , ' 1945א  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים תשמ " ד ( להלן  :פרילינג) .
בנובמבר ,

. 24 /42

 6ו 13 -

על עמדתו של כן  -גוריון ראה במיוחד ישיבות הנהלת הסוכנות מיום

בדצמבר  , 1942אצ " מ  ,פרוטוקולים

; 40 / 1

ישיבת מרכז מפא " י מיום

6

בדצמבר

 23ו 29 -

, 1942

אה " ע ,

 2 1~~

ניצולי שואה
במחנה המעפילים בעתלית

השואה  ,יהודי ארצות האסלאם  ,ארצות  -הברית ואירופה המערבית לפעול בצוותא  .גיוס מלא של
כל הלקי העם ייצור ריכוז של כוח  ,שיוכל להפעיל את הלחץ המדיני והמוסרי הנדרש על
הממשלות הנוגעות בדבר  .ניצולי ההשמדה  ,יהודים במצוקה ויהודי ארצות החופש  -כולם
יחדיו היו בהשקפתו של בן  -גוריון ' שארית הפליטה ' של העם היהודי  .הוא השתמש במושג וה

בדרך המסורתית היהודית  ,המבטאת את הקשר שבין החורבן והגאולה  .אך בניגוד לרוב חבריו ,

שראו בניצולי השואה את שארית הפליטה  ,חשב בן  -גוריון שהעם היהודי כולו הוא השארית  .כל

הציבור שמנה מיליוני יהודים  ,היה זקוק להצלה  ,והצלתו אפשרית רק על  -ידי שינוי מעמדה המדיני
של

הציונות .

אם תשכיל המדיניות הציונית להפוך את שארית הפליטה לגורם בעל משקל

בשיקולים המדיניים של המעצמות  ,יבוא  ,לדעתו  ,השינוי המיוחל  .שילוב מצוקתם של ניצולי
השואה עם היכולת והנכונות של הציונות לעזור להם  ,ושיתופן של הקהילות היהודיות האחרות
במתקפה מדינית על דעת  -הקהל בארצות הדמוקרטיות יביאו להגשמת התכנית הציונית  .עיקר
ראשון בהשקפתו היה העלאתם לאלתר של הניצולים לארץ  ,ולא השתתפותם המיידית והמלאה
84

בהתיישבות ובבניין הארץ  .שיכונם במהנות ארעיים בארץ ותכנית לשיקום הייהם בה היו מדגימים
את עוצמתם המוסרית של הציונות והיישוב גם בשלהי המלחמה ולאחר שהמעצמות לא הראו

נכונות לעזור ליהודים  ,האמין בן  -גוריון שלצדקתה של הציונות נודעה חשיבות בשיקולי
המעצמות לאחר

המלהמה .

ש

"י

,
' נעילה בוועידת אוויאן ' ,
קריקטורה של אריה נבון ,

1939

העלייה היתה החוליה המחברת בין כל הגורמים שהזכרנו  .הניצולים שיגיעו לארץ  ,גם אם
יזדקקו לפרק  -זמן מסוים בטרם יתחילו את חייהם החדשים  ,יהפכו את המשימה הזו למכנה

משותף של העם היהודי כולו  .בגולה תיווצר מנהיגות  ,שתפקידה יהיה לארגן וליזום את תנועת

העלייה  ,בעזרתם של שליחי היישוב  .מנהיגות זו  ,מבין ניצולי השואה  ,תוכל להרחיב את מעגל

הציבור המעורב על  -ידי פעילרת ארגונית וחינוכית בקרב הקבוצרת השונות המיועדות

לעלייה .

העלייה תאפשר ליהודים שחיו בקהילות החופשיות  ,ובעיקר בארצות  -הברית  ,לתרום את חלקם
לשיקום הניצולים  ,לא במחנות באירופה  ,אלא בארץ  -ישראל  .בכך תקשור אותם באופן בלתי -

אמצעי לבניין הארץ  .ארגון העלייה יהפוך את היישוב לפעיל באופן ישיר בהצלת שארית הפליטה ,
וייצור את שיתוף הפעולה ההכרחי בין היישוב לבין העולים והגרלה  .ולבסוף  ,העלייה תחייב את
המעצמות להירתם לתמיכה בציונות  ,משום שלא תוכלנה להתחמק מן האחריות המוטלת עליהן
לעשות לשיקומם של יהודי אירופה

במחצית השנייה של

1944

שניצלו .

27

חזרה העלייה להיות המכשיר המדיני העיקרי בגישתו של בן  -גוריון .

התביעה לעלייה המונית שימשה אמצעי הלחץ העדיף על המעצמות והמכשיר היעיל לגיבוש
27

ראה דברים בישיבת מזכירות מפא " י מיום  15בדצמבר  1943ו  26 -בינואר  , 1944אה " ע  ; 24 / 43 ,ישיבות הנהלת
הסוכנות מיום  26 - 3בינואר  , 1944אצ " מ  ,פרוטוקולים  , 39 / 2וכן דליה עופר  ' ,מניצולים לעולים  :שארית הפליטה
נוכח העלייה ,

, ' 1944 - 1943

הרצאה בכינוס חוקרי שואה  ,יד ושם  ,אוקטובר

1985

( בדפוס ) .

יגש

דליה עופר

החזית היהודית הפנימית  .בן  -גוריון חשב על עלייה בשיתוף עם המעצמות  ,אשר תתרומנה אוניות
שתעלנה על סיפונן אלפי יהודים ניצולים  .הוא חשב על העברת האוכלוסין ויישובם  ,שנעשתה בין

יוון לטורקיה לאחר מלחמת  -העולמה ראשונה  ,כדגם לביצוע התיישבותם של העולים  .הוא דאג
להכנת תכניות לפיתוח כלכלי ולהכשרת קרקע להתיישבות כדי שהעלייה הגדולה תהיה תכנית
בת  -מימוש כאשר תוגש למעצמות  .גישתו של בל  -גוריון במחצית
היתה מזו שהתבטאה ב ' מרד העלייה ' בשלהי  , 1938אף

לעלייה ההמונית  ,שונה

1944

שהיו בה יסודות דומים .

ב 1944 -

הוא לא

שאף לפעולה מהפכנית והפגנתית  ,שתחייב את בריטניה לשנות את מדיניותה בארץ  -ישראל  .לא
' עלייה ב " היתה דרך הפעילות העיקרית  ,לדעתו  ,כי אם תביעה חד  -משמעית לעלייה המונית ,
שהיתה מעוגנת בצורכי הניצולים ובאחריותן של המעצמות לעזור להם

;

לא הצגת ' תכנית

בילטמור '  ,שהיוותה מכלול של תביעות מדיניות ובה היתה העלייה מכשיר מרכזי  ,אלא התרכזות

ביסוד האחד  -העלייה  .עם זאת הוא התכוון ' לאנוס ' את בריטניה וארצות  -הברית להסכים
לעלייה המונית לארץ  .הנימוק לכך הוא הכורח המוסרי  ,והוא דומה לנימוקים שהשמיע בזכות

העלייה ' .

תכנית ' מרד

28

לקראת ועידה יהודית עולמית
פולמוס נוסף  ,שבו גילה בן  -גוריון עמדה בלתי  -מתפשרת  ,מדגים את גישתו המאחדת לעם היהודי
ואת תפיסתו בדבר התלות המוחלטת בין שארית הפליטה  ,גורל הציונות

והיישוב בארץ  -ישראל .

היה זה בוויכוח על כינוסה המיועד של הוועידה היהודית העולמית בנובמבר . 1944
הארגתים הציוניים האמריקאניים  ,שהיו מאוגדים במסגרת המועצה היהודית
Conference

) American

 , Jewishהחליטו לכנס ועידה יהודית בהשתתפות נציגים מן הקהילות השונות

ברחבי העולם .
המלחמה  .בין היוזמים והמארגנים של הוועידה היו נחום גולדמן  ,אריה טרטקובר ויעקוב רובינזון ,

מטרת הוועידה היתה לדון בבעיות הקשורות לחידוש החיים היהודיים אחרי

מנהיגים ציונים ופעילים בקונגרס היהודי זה שנים  .הדגם שעמד בפני יוזמי הרעיון  ,היה כינוס
הארגונים היהודיים ערב ועידת השלום בוורסאי  ,שבו נדונה האסטראטגיה המדינית היהודית

והציונית  .בוועידה היהודית העולמית התכוונו לדון בהבטחת שוויון זכויות היהודים בארצות
אירופה השונות ; בשאלה האם לתבוע עבור הניצולים זכויות של מיעוט לאומי או זכויות אזרחיות
בלבד

;

אילו ערבויות בינלאומיות דרושות כדי להבטיח את מימוש הזכויות לאחר המלחמה

;

בהחזרת הרכוש היהודי שנלקח בעקבות התחיקה האנטישמית ; בהגדרת תפקידיהן של הממשלות
השונות בהחורת הרכוש היהודי ; בדרכי הענישה של פושעי  -מלחמה נאצים על השתתפות ברצח
היהודים  .פרט לכך התכוונו המנהיגים הציונים באמריקה לחזור ולאשר את ' תכנית בילטמור ' ,

במחלוקת .

מבלי לקיים דיון מחודש על התכנית השנויה

היוזמה לכינוס הועידה החלה עוד בראשית שנת  , 1944וארגונה דרש את הסכמתו של משרד
החתו האמריקני  ,שנתן אשרות  -כניסה לנציגי הארגונים היהודיים מארצות אירופה  ,אמריקה

!) ץ
~

28

ראה

.

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות מיום  20ביוני אצ " מ  ,פרוטוקולים . 39 / 2

ביולי ,

28

בספטמבר ,

11

באוקטובר

, 1944

וכן ראה ישיבות הסוכנות מיום

שם  ,שם ; ישיבת מזכירות מפא " י מיום

10

23

באוקטובר  ,אה " ע . 24 /44 ,

העלייה  ,הגולה

והיישוב

והאימפריה הבריטית  .סטטיניוס  ,תת  -שר ההקו האמריקאני נענה לבקשה לפתוח את הוועידה
בברכה ובנאום על מצב היהודים בארצות אירופה  .לדעת מארגני הכינוס  ,הדבר העניק לוועידה

מעין חסות מדינית אמריקנית והעלה את יוקרתה וחשיבותה  .לאחר מספר דחיות נקבע המועד
להתכנסות

ב 11 -

בנובמבר

. 1944

גם הוועד הלאומי  ,שייצג את היישוב בקונגרס היהודי העולמי ,

נתבקש לשלוח את נציגיו  .בספטמבר הגיע נחום גולדמן לארץ ובעת שדיווח על מצב הקהילה

היהודית בארצות  -הברית ופעילותה למען ארץ  -ישראל  ,ביקש לדון במוסדות היישוב על סדר היום
המתוכנן לקראת כינוסה של הוועידה היהודית העולמית  .כינוס הוועידה עורר מחלוקת חריפה
בחוגי היישוב  ,ובעיקר בלטה התנגדותו של דוד

בן  -גוריון .

בן  -גוריון התנגד לכינוס הוועידה במועד שנקבע  ,וחשב שדיון כוללני בזכויות היהודים ושיקום

חייהם בארצות אירופה לאחר המלחמה הוא מיותר ומזיק .

הנושא כולו נראה בעיניו בלתי -

רלוואנטי לבעיות האמיתיות  ,עמן התמודד העם היהודי לאחר המלחמה  .לדעתו ,

ב 1944 -

היתה

הדרישה להעניק שוויון  -זכויות לעם היהודי מובנת מאליה  ,ואסור היה להעלותה שלא בהקשר

לתכנית ציונית  .המדינאים האורבים להשתחרר ממחויבותם הציונית  ,ינצלו את הדיונים כדי לטעון
שניתן לחדש את החיים היהודיים בגולה  ,כפי שהיו לפני המלחמה  ,אם יובטח בסיס איתן יותר

.

לזכויותיהם ' זה מה שנחצן למשרד המושבות ולמק מייקל  ,זהו דבר אידיאלי בשבילם '  ,קבע בן -

גוריון  .הוא התנגד אידיאולוגית לדרישת זכויות של מיעוט לאומי מחתן לארץ  -ישראל  ,וראה בכך
' גישה הלסינגפורסית '  .קצפו הרב נבע ממה שהוא העריך כקוצר  -ראות והעדר הבנה מדינית של
מנהיגים ציונים  ,אשר חשובה להם יוקרה מפלגתית יותר מהעניין הלאומי הכללי  .לדעתו  ,הם גילו
דרכי -חשיבה מוגבלות וניסו לחזור ולהשתמש בטקטיקה מדינית שננקטה אחרי מלחמת  -העולם

הראשונה  .לאחר השואה היו הסכנות להמשך בניינה של הארץ לקראת עצמאות יהודית רבות כל -
כך  ,שרק בכורח ההצלה של שארית הפליטה ניתן יהיה להביא לשינוי מדיניותה של בריטניה

בארץ  -ישראל  .בהקשר זה יש לראות את הציטוט האחרון שהבאנו בפתח דברינו .
אולם לדעת בן  -גוריון  ,היתה לדברים אלה משמעות נוספת  ,יהודית פנימית  .העם היהודי שניצל
מן המלחמה  ,היה נבוך  .רבים מבניו היו אובדי  -דרך ולא ידעו כיצד יוכלו לשקם את חייהם כבני-
אדם וכיהודים  .רבים חיפשו פתרונות קלים  ,אף שלא היו בנמצא  .אך היו דרכים שנראו קלות יותר ,
כגון קבלת תמיכה חודשית מארגוני  -עזרה יהודיים  ,במקום לעבוד .בן  -גוריון האמין  ,שהניצולים
29

זקוקים לפעילות הציונית כדי למצוא את הדרך לשיקום אמיתי של חייהם וכדי לארגן את עלייתם .
הוא חרד  ,שאם הניצולים ישמעו  ,כי הדיון הראשון בכינוס יהודי עולמי עוסק בהחזרת זכויות
היהודים ורכושם בארצות הגולה  ,במקום בגאולה ובהצלה האמיתיות  ,הם לא יאמינו עוד כי יש מי
שדואג לעתיד העם

היהודי.

אני רואה עתה במרכז הענינים את המלחמה הפוליטית על גורל ארץ ישראל -
בלבבות היהודים ובלבבות הגויים  ,ובזה אני כולל גם את יהודי בולגריה

ורומניה .

אנחנו שומעים עכשיו שכל הנוער היהודי בבולגריה נתפס לקומוניזם  ,ואם ישמעו עכשיו
שכלל ישראל מתאסף לדרוש את זכויותיהם  ,מזה הוא למד שזה העיקר  ,והוא

אומר :

רוסיה הסובייטית תבטיח יותר את זכויות היהודים מאשר הקונגרס שלכם  ,זאת יאמרו גם

29

לעיל  ,הערה

5

וכן ראה

בן  -גוריון  ,במערכה  ,ג  ,עמ ' . 147 - 126

87

דליה עופר

יהודי רומניה  ,ויהודי רומניה עומדים על הסף  .אני יודע שרבים יכריעו בליבם  ,וגם הרבה
ציונים  ,והענין שלנו הוא להביא להכרעה בליבם לארץ ישראל  .הקונגרס הזה  ,אם גם
ארץ ישראל תהיה שם  ,יביא להכרעה

הפוכה .

30

( ההדגשות

שלי ) .

לכאורה נראים דברים אלה כגישה יישובית צרה ; כאילו האינטרס הציוני בלבד עמד נגד עיניו של
בן  -גוריון ומנע ממנו להתבונן בפיקחות אל המציאות היהודית וצרכיה  .כמו שראה בוועידת אוויאן

אסון לציונות  ,כך גם עתה התנגד לדיון כלל  -יהודי גלוי  ,משום שבמרכז ענייניו עמדו ארץ  -ישראל

והציונות  ,ולא כלל  -ישראל  .אולם בגישתו המדינית הכוללת של בן  -גוריון היתה ההגשמה הציונית
תלויה באופן מוחלט בשארית הפליטה  ,והצלתה של שארית הפליטה תלויה היתה בעצמאות

יהודית בארץ  -ישראל

;

דבר הדוחה ביקורת

זו .

ביקור ראשון אצל הניצולים
באוקטובר

1944

קהילותיהם .

נתבקש בן  -גוריון על  -ידי שליחי היישוב בארצות הבלקן המשוחררות לבקר את

בן  -גוריון  ,שרצה ליצור מגע ישיר עם הניצולים  ,גענה להזמנה  .בראש וראשונה

התכוון לבקר ברומניה  ,בה התגוררו כ  400 , 000 -יהודים  .אולם הוא לא קיבל אשרת  -כניסה  ,וביקורו
נצטמצם לבולגריה  ,בה נמצאו

כ 40 , 000 -

יהודים  .בן  -גוריון שהה בבולגריה בשבוע הראשון של

חודש דצמבר  ,ועל  -פי עדותו  ,היה ביקור זה חוויה ציונית גדולה ואחד האירועים המרכזיים ,

שחיזקו את אמונו בדרך המדינית שהיתווה במהלך . 1944

הוא קיים שורה של פגישות עם מנהיגים

בולגרים מחוגים שונים  ,ובהם ראש הממשלה  ,ועם נציגי משלחת בעלות  -הברית בבולגריה  .אך
עיקר זמנו הוקדש לפגישות עם יהודים  -בני  -נוער  ,אנשי תנועות הנוער  ,ראשי הקונסיסטוריה ,

קומוניסטים ושליחי ארץ  -ישראל  .בפגישות אלו למד להכיר את הבעיות עמן התמודדה החברה
היהודית  ,ואת גישתה לפתרונן  .הוא היה שותף לדיונים על הדרכים לשיקום החיים היהודיים ועל
תפקידיה של

הציונות .

מראות העוני  ,ההזנחה והאומללות בשכונות יהודיות בסופיה זיעזעו אותו  .הוא חש בושה
כאשר עבר הוא ומלוויו בין דירותיהם המוזנחות של ניצולי השואה ולמראה ילדיהם העירומים

והיחפים  .אז נתחוור לו בבהירות רבה עוד יותר  ,שהפתרון היחידי לשיקום חייהם של אנשים אלה

הוא רק בארץ  -ישראל  ,וחובתו של היישוב היא לקלוט את הילדים הללו ולשקמם ; הוריהם יבואו

בעקבותם  .למרות הקשיים והמכשולים  ,מצא בן  -גוריון בקרב אנשים אלה עוצמה ורצון נחוש
להמשיך בחיים יהודיים  .הרגשתו הברורה ביחס לציבור היהודי כולו היתה  ,שדוחק הזמן להביאו

לארץ  -ישראל  .האויב החמור ביותר להמשך קיומם כיהודים היה אידיאולוגיות אנטי  -ציוניות
כוזבות  ,ובראשן הקומוניזם והכוח הפוליטי שניתן לו  .שיתוף הפעולה האפשרי בין הקומוניסטים

היהודים וארגוני העזרה הלא  -ציוניים  ,כמו הג ' ויינט  ,שהמציאו את המשאבים ל ' שיקום ' החיים
היהודיים בארצות הגולה  ,היה בעיניו הסכנה הגדולה ביותר הנשקפת להמשך קיומו של העם
88

היהרדי

:

ביחס לבולגריה ולרומניה  ,לצרפת ולבלגיה  ,זו היא פרובלימה ציונית עזרה זהו ענין
ציוני  .אני רוצה שנסביר באמריקה  ,בזה תלוי גורל נפש היהודים המעטים שנותרו  .עזרה
30

דברים מישיבת הנהלת הסוכנות מיום
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בספטמבר

, 1944

אצ " מ  ,פרוטוקולים ,

. 39 / 2

העלייה  ,הגולה

והיישוב

ק  -גוריון מבקר
אצל יהודי בולגריה
ו בדצמבר

של התבוללות זו היא הסגרה

לקומוניזם . . .

המסקנה העיקרית שלי היא לציונות יש

פרובלימה אחת  -הצלת שארית היהודים בחדשים או בשנים הקרובות  ,אני אומר או ,
כי איני בטוח אם השארית תתקיים במשך השנים  ,הג ' ויינט אינו פעיל שם  ,ואני הרד
לסכנה אם החידקים של הקומוניסטים יתאחדו עם

הג ' ויינט .

ן3

בישיבות רבות הביע בן  -גוריון את התנגדותו להיכנס לפעילות בקרב הקהילות היהודיות שלא על -
פי הצרכים של הציונות ; והוא הרחיב את ההגדרה של ' צורכי הציונות ' כמעט לכל פעילות יהודית
-

חינוך  ,סיוע כלכלי  ,חינוך פוליטי  ,הסברה בקרב הלא  -יהודים וכו ' .

אף  -על  -פי שגינה דעות

שהושמעו בדיוני הנהלת הסוכנות היהודית אשר הזכירו לו את הוויכוח הנושן בדבר ' עבודת

ההווה '  ,יצר הוא עצמו את ההנמקה ואת התשתית לפעילות רחבת  -ידיים לסיוע לקהילות
היהודיות  .בפועל  ,חשב בן  -גוריון  ,שעל התנועה הצירנית ושליחי היישוב להנהיג כל פעולה
שתיעשה בקהילות  ,גם כאשר האמצעים העיקריים יבואו מגורמים לא  -ציוניים בעם היהודי  .כל
31

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות מיום דו בדצמבר  ,שם  ,שם  .וכן ראה דברים בישיבה מזכירות מפא " י מיום
בדצמבר  ,אה " ע  ; 24 / 44 ,יומן מסע בבולגריה  ,מדב " ג ;

14

וכן מכתבי וניה פומרנ " ן ואהוד אבריאל על המסע

בבולגריה

;

אצ " מ 525 / 3879

;

רכן פרילינג  ,א  ,פרק

. 10

קרש

1944

ילדים עולים  ,מניצולי אושוויץ  ,באוניה
הבריטית מטרש  ,חיפה  15 ,ביולי 1945

"

זאת חייב להוביל אל המטרה העיקרית  -העלייה ; עלייה של כל מי שרוצה ויכול לעלות  ,עלייה

שהיתה לדידו העברת  -אוכלוסין  ,ואשר יש לבצעה בקנה  -מידה גדול ובעזרת המעצמות .

32

בן  -גוריון ראה בעם היהודי  ,על כל חלקיו  ,ציבור בעל אינטרסים משותפים  .ודאי  ,לא נסתרו
מעיניו שבמצבים שונים נתקיימו ניגודי  -אינטרסים בין חלקים שונים של העם  ,בין טובת הישוב
בארץ  -ישראל לבין טובת הציבור היהודי

בגולה .

הוא לא התבונן אל העם היהודי מתוך

האספקלריה של ארץ  -ישראל אלא ראה בבנייה של ארץ  -ישראל בגל שלב ושלב מטרה המשותפת
לציבור היהודי כולו  ,אפילו למתנגדי  -הציונות

_

שבקרבו .

הוא שינה את עמדותיו  ,הערכותיו

וגישותיו לגבי דרכי ההגשמה והמאבק הראויות על  -פי מצבו של העם היהודי כולו  .אצלו לא היתה

קיימת הבחנה בין גאולה והצלה ( הבהנה שערך וייצמן בראשית התקופה הנאצית  ,וחור עליה
יצחק גרינבוים לאחר שנודעו פרטי

ההשמדה ) .

ההצלה והגאולה היחידים והאמיתיים היו

בהגשמת הציונות על ידי העם היהודי באמצעים ובדרכים

האפשריים .

במפעל הציוני היתה העלייה אמצעי ומטרה בעת ובעונה אחת  .ארגונה וביצועה היו סוגייה
שנויה במחלוקת בין גורמים שונים בתנועה הציונית  ,ובינה לבין שלטונות המנדט  .בשנות
השלושים היא הפכה ירתר ויותר להיות מיבחנה האמיתי של הציונות  ,וכך גם נראו הדברים בעיניו

של בן  -גוריון  .הגלגולים השונים שעברו תכניות העלייה שלו  ,והמקום שהיא תפסה בגישתו לעם
היהודי ולארץ  -ישראל  ,מבטאים את עיקרי השקפתו המדינית  .לא ייפלא אפוא  ,כי בשנים שלאחר

תום מלחמת  -העולם השנייה הפכה העלייה  ,אם כי בצורתה הבלחי  -חוקית  ,לדרך מרכזית במאבק
שניהלה המדיניות הציונית  .בכך באו לידי ביטוי התפיסה המאחדת של העם היהודי והעמדה
הציונית בדבר אחדות הגורל היהודי  ,גם אצל מי שאינו שותף לאידיאולוגיה

הציונית .

90
32

לגישתו של בן  -גוריון לענייני העזרה ושיקום הגולה ראה דבריו כישיבות הנהלת הסוכנות ישיבות מיום
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בדפטמבר

. 205 - 193

ו 22 -

באוקטובר ,

 16ו 17 -

בדצמבר  ,אצ " מ  ,פרוטוקולים ,
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, 21 , 3

ו-

בן  -גוריון  ,במערכה  ,ד  ,עמ '

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

*

שמעון רשף

מבוא
הספרות הביוגראפית העוסקת בדוד בן  -גוריון  ,נוגעת אך במעט בגישתו כלפי החינוך העברי

והממלכתי  ,אף כי בן  -גוריון ראה את כינון החינוך הממלכתי כאחת המהפכות העיקריות של דורו .
אמנם אפשר להעריך את עמדותיו בשאלות החינוך כשונות מעמדותיו כלפי מפעלים אחרים שיצרה

תנועת העבודה ; אולם בן  -גוריון עצמו גרס בתוקף  ,כי עמדתו בנושא החינוך תאמה את הקו הכללי
של תנועתו  ,ואילו מוסדות התנועה הם שהחליטו  ,מתוך ראיה מוטעית  ,לנהוג בשאלות החינוך בדרך

שונה מן הקו שהינחה אותם בשאלות  -חיים אחרות  .בכך ראה את אחת הטעויות ההיסטוריות של
תנועת העבודה ושל מפלגתו  .גם אם לא הירבה להתערב במדיניות החינוך של ההסתדרות

הכללית ,

הרי גישתו  ,כפי שנתן לה ביטוי בדיונים סביב אירועים הקשורים בחינוך  ,משקפת באורח עקבי את
עמדותיו והשקפת עולמו כלפי שאלות היסוד של התחייה הלאומית ושל מקומה של תנועת העבודה

בתהליך זה  .גישתו זו של בן  -גוריון התבטאה בתפיסת עולמו  ,לפיה תנועת הפועלים בארץ  -ישראל

הינה חלק מתנועת התחייה הלאומית ; היא ההולכת לפני המחנה בנסחה את יעדיה של תנועה זו ,
כשהגשמתם צריכה להיעשות תוך שיתוף  -פעולה מלא עם שאר חלקיה של הציונות  -כך
בהתיישבות  ,כך בהגנה וכך צריך להיות גם בחינוך  .יעודה של תנועת העבודה הוא להתפתח
ממסגרת מעמדית צרה למי שנושאת את האינטרסים והמטרות של העם ולהפוך בדרך זו לכלל העם .
הממלכתיות היהודית צריך שתגובש כרוח ערכיה של תנועה זו  ,המנחילה אותם לכלל העם  .יצירת

מסגרות ייחודיות וסגורות  ,אשר היו אמורות להיות באחריות העם ולמען הגשמת צרכיו  ,היא אפוא
בניגוד לתפיסתו זו של בן  -גוריון  .אולם בעוד שבתחומים מרכזיים כגון עלייה  ,התיישבות ובטחון

נהגה תנועת העבודה לפי תפיסה זו  ,הנה בחינוך הלאומי  ,אשר להערכת בן  -גוריון הינו היסוד עליו
תיכון הממלכתיות העברית בארץ  -ישראל  ,נהגה היא מנהג של מפלגה בעלת תודעה מעמדית צרה .
בכך הפסידה התנועה את ההזדמנות ההיסטורית להפוך את ערכיה לערכיהם של כלל ילדי ישראל

בבתי  -הספר העבריים  .יתירה מזו  ,בגלל גישה צרה זו איבדה תנועת העבודה את ההשפעה אף על
חינוך ילדי העובדים  ,שכן רוב ילדי העובדים התחנך בתקופת היישוב בבתי  -ספר כלליים .

השאלה הבלחי  -נמנעת היא  ,מדוע בן  -גוריון  ,אשר פעל בתקיפות רבה להפיכתם של מפעלים
שהקימה תנועתו למפעליה של התנועה הציונית כולה  ,לא ניהל מאבק כזה בתחום החינוך ; מדוע

*

צבי .של התאמר רואה אור באנגלית בספר המוקדש לשנת היובל להולדת דוד בן  -נוריק  ,בהוצאת יד
ראשון
יצחק בן -
נוסח

וף

שמעץ רשף

הניח לתנועתו לקיים מסגרת חינוכית אוטונומית עד לראשית שנות החמישים  ,ועד

ל 1939 -

גם

אוטונומית מבחינה מנהלית וכספית  ,אף כי ראה בכך שורש כל רע מבחינה לאומית ותנועתית

כאחת  .עיון בדרך מעורבותו בנושא בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה מראה  ,כי בן  -גוריון ניסח
את עמדותיו וקבע את מועד מעורבותו הפעילה לפי הנסיבות ותנאי השעה ; רק כשלוש שנים לאחר
קום המדינה ראה צורך לפעול לפתרון שאלת החינוך  ,או ליתר דיוק  ,לביטול הזרמים וכינונו של

החינוך הממלכתי  .חקר מעורבותו הפעילה בשלב זה מגלה  ,כי לא הסתפק בשכנוע חבריו ויריביו
לתנועה כי הגיעה העת ' לכבוש ' את חינוך הילדים על  -ידי ערכיה של תנועתו  ,אלא  ,כדרכו  ,הוא חדר

לעומקה של השאלה  ,הירבה לעסוק במהותו ותכניו של חינוך ממלכתי כישראל וקבע מספר

יסודות ,

שהפכו ליסודותיו של החינוך הממלכתי  ,כמו גם לאבני  -מחלוקת בפירוש שניתן להם  .כבר בשנות

השלושים הוא קבע  ,כי הגורם הקובע בחינוך הילדים יהיו ההורים ; קביעה זו התבטאה מאוחר יותר

בחוק החינוך הממלכתי  ,המקנה להורים את זכות הגיוון בחינוך ילדיהם  ,על  -פי השקפת עולמם .
הוא אף ניסח את היחס שבין סמכות המדינה לזכות ההורים  ,והירבה להציג את היסודות התנועתיים -

ממלכתיים  ,שיש להפכם לנחלה לכלל ילדי ישראל .
בן  -גוריון נדרש לשאלות החינוך בשעה שעל הפרק עמדו שאלות הדורשות הכרעה

;

והוא

כמזכיר כללי של ההסתדרות  ,כיושב  -ראש הנהלת הסוכנות היהודית וכראש ממשלת ישראל  ,צריך
היה להציג את עמדתו כלפיהן  .העקביות שבעמדותיו משלהי שנות העשרים ועד לחקיקת חוק
החינוך הממלכתי  ,בשנת

, 1953

היא סימן ההיכר הבולט ביותר ביחסו של בן  -גוריון לחינוך העברי

בתקופת היישוב והמדינה .

התנאים החברתיים  ,הפוליטיים ובעיקר הדמוגראפיים סייעו במאבקו למען תינרך ממלכתי

:

.

אולם טיעוניו שהיו מבוססים על חזוןי על יעודה של תנועתו ועל התנאים המשתנים  ,חזרו ועלו

בדבריו  ,באוהח עקבי  ,משך כל התקופה הנדונה .

חוק החינוך הממלכתי הוא תוצאה של ויכוח לאומי ממושך  ,שראשיתו בסוף שנות העשרים
האם על החינוך העברי להיות אחיד ושווה לכל הילדים בארץ ותחת סמכות ארגונית וכספית

;

אחת ,

או שזכרתן של קבוצות חברתיות ופוליטיות  ,המאורגנות תחת המוסדות הלאומיים  ,לשוות גוון
ייחודי למסגרות בהן מתחנכים ילדיהן  .כתוצאה מוויכוח זה נוצרה מערכת חינוך לאומית ובה
שלושה

זרמים  ,או

תת  -מערכות  ,כשכל זרם פועל בזיקה למסגרת פוליטית  :הזרם הכללי  ,שבתחילה

סירב להשתייך למסגרת פוליטית וראה עצמו כחינוך הלאומי  ,אולם לאחר  -מכן נקבע כבעל זיקה
למפלגת ' הציונים הכלליים ' ; זרם ' המזרחי '  ,שהשראתו והפיקוח עליו באו ממפלגת ' המזרחי ' ; וזרם
העובדים  ,שפעל כחסותה והכוונתה של ההסתדרות הכללית של העובדים  .לכל אחד מזרמים אלה

היה ועד מפקח משלו  ,סמינרים להכשרת מורים  ,פיקוח ותכניות  -לימוד  .אולם זרם העובדים שלא
כזרם ' המזרחי ' אשר הסתפק באוטונומיה פדגוגית  ,תבע ושמר על אוטונומיה כספית ומנהלית עד
לסוף שנות השלושים .
במהלך שנות העשרים ובראשית שנות השלושים עמדה על סדר היום הלאומי השאלה  ,האם
92

הבעלות והאחריות לחינוך העברי בארץ צריך שתהיינה בידי ההסתדרות הציונית ומוסדותיה  ,או
שיש להטילן על היישוב המאורגן בארץ ומוסדותיו  .שאלה וו שיקפה את הוויכוח אודות מקומה של

ארץ  -ישראל בהגשמה הציונית וזיקתה של התנועה הציונית לארץ  -ישראל  .נציגיה של תנועת
העבודה היו היחידים שנאבקו על העברת החינוך מידי ההסתדרות הציונית לכנסת ישראל והוועד
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חובה  13 ,באוגוסט 1953

הלאומי  .אולם כשהוסכם על העברה זו  ,לא עלה בידי מנהיגיה של תנועת העבודה  ,ובעיקר

מפא " י ,

להביא לידי הסכמה בדבר ביטול האוטונומיה המנהלית  -כספית של זרם העובדים והצטרפותו

המוחלטת לרשת החינוך הלאומי  .מצב זה עורר תמיהה משום שהוועד הלאומי  ,אליו הועברה

האחריות לחינוך  ,הונהג על  -ידי נציגיה של תנועת

העבודה  .משנת  1933ועד לביטול האוטונומיה

המנהלית של זרם העובדים  ,בסוף שנת  , 1938התנהל ויכוח מר וחריף אודות זכות הקיום העצמאית

של רשת חינוך לילדי העובדים ; וזאת בתקופה של מתח חכרתי ומעמדי ביישוב  .היה זה ויכוח לא רק

בין תנועת העבודה לשאר חלקי היישוב  ,אלא בתוך התנועה עצמה  .בן  -גוריון נטל חלק בוויכוח זה
והביע את עיקרי תפיסת עולמו אודות דרכה של תנועת העבודה בארץ  ,וכפי שהיא אמורה להיות
בענייני חינוך  .הוא ביטא עמדות וקבע מושגים ששימשו אותו  ,מכאן ואילך כאורח עקבי עד
לחקיקת חוק החינוך הממלכתי  .כניסתו של זרם העובדים למינהל הכללי מיתנה את הוויכוח הלאומי

סביב שאלת החינוך  ,והוא שב והתחדש רק עם קום המדינה .
השינויים הדמוגראפיים שחלו ביישוב התבטאו גם במערכת החינוך  .מספר התלמידים הוכפל
בתוך שתי שנים

( , ) 1951 - 1949

אך השינוי לא היה מספרי בלבד  .בית  -הספר הפך למקום  -מיפגש בין

יוצאי תרבויות שונות ומרוחקות זו מזו  .משמעות השאיפה למיזוג גלויות באמצעות החינוך לא

היתה אלא נסיון לעצב את הילדים שזה מקרוב הגיעו  ,בדמותו של המיעוט הקולט  ,המייצג את
דפוסי החיים שהתהוו בארץ בתקופת היישוב  .החינוך היה בנוי עדיין לפי שיטת הזרמים  ,אשר

נאבקו על נפשות התלמידים והוריהם  .מאבק זה  ,בכל כיעורו  ,שיקף את הפער שבין רעיון

הממלנתיות לבין הקיטוב החברתי והפוליטי  ,שהיה זר לרוב העולים החדשים .
על רקע זה פוזרה הכנסת הראשונה  ,ושאלת החינוך הממלכתי היתה לאחד הנושאים המרכזיים
במאבק הבין  -מפלגתי לקראת הבחירות לכנסת השנייה  .לדידו של בן  -גוריון  ,בשלו אז התנאים

להפיכת המעמד לעם בתחום החינוך  ,שפירושה ( כפי שיתואר ויבורר

בהמשך )

הנחלת עולמה

החברתי והחינוכי של תנועת העבודה ושל זרם העובדים לנחלתה של מערכת החינוך של כל ילדי
ישראל  .מעורבותו בתהליך

זה ,

בתוקף מנהיגותו את התחייה הלאומית

בהתגשמותה  ,הפכה

3ע

שמעון רשף

אקטיבית ודינמית  .הוא עסק בשאלות של תוכן

וצורה  ,מהות ומסגרת

והירכה לטעון בדיונים

שונים ,

בעיקר באלו של אנשי תנועתו ומפלגתו  ,אותם ביקש לשכנע כי הגיעה השעה לעשות את המהפכה
הגדולה כחייה של המדינה הצעירה .

' ממעמד לעם ' -

חינוך ילדי

העובדים בתקופת היישוב

בראשית שנות העשרים הוקמו מספר בתי  -ספר וגני  -ילדים לילדי עובדים ביישובים בהם

היתה ,

כדברי בן  -גוריון  ,זהות בין ציבור הפועלים לטריטוריה שלו ב ' רפובליקות סוציאליסטיות '  .י אולם
כבר בשלהי

, 1920

בוועידת היסוד של

ההסתדרות  ,עמדה על

הפרק שאלת הכללתו של תחרם

התרבות  ,שכלל גם את נושאי החינוך  ,תחת אחריותה וייצוגה של ההסתדרות הכללית  .שתי מפלגות

הפועלים המרכזיות הסכימו  ,כי ההסתדרות תשמש מסגרת מאחדת ומייצגת לכלל הפועלים בתחומי
החיים השונים  .הוויכוח היה סביב השאלה  ,אם יש לכלול את נושא התרבות בין התחומים הללו .

מפלגתו של בן  -גוריון  ' ,אחדות העבודה '  ,בניגוד לשותפתה ' הפועל הצעיר '  ,ראתה בתרבות חלק
בלתי  -נפרד מכלל חיי הפועלים בארץ  .בסופו של דבר הושגה פשרה לפיה יתוספו לרשימת תחומי

האחריות של ההסתדרות המלים ' וגם התרבותיים '  2 .בדין  -וחשבון שהגיש מזכיר ההסתדרות  ,דוד

בן  -גוריון  ,לוועידתה השנייה  ,כתב כי לא קל היה להתגבר על הפסיכולוגיה של

היוגם '  ,בהתכוונו

לשאלות התרבות  .באורח פורמלי נבחרה ועדת תרבות מרכזית  ,ובתחום אחריותה נכלל גם חינוך

ילדי העובדים  .במועצת ההסתדרות שהתכנסה באייר תרפ " ב הוחלט  ,כי

' על ועדת התרבות להקדיש

תשומת לב מיוחדת לחינוך ילדי הפועלים ועליה לברר את יסודות בית הספר לילדי הפועלים ודרכי
ההוראה בהם  .על הועדה לבוא בדברים עם מחלקת החינוך [ של ההסתדרות הציונית ] בדבר הבטחת
קיומם של בתי ספר אלה '  3 .משמעות הדברים היתה אחריות לאומית לתקציב בתי  -הספר ואוטונומיה
בדרכם החינוכית .

השקפת עולמה של ' אחדות העבודה '  ,כפי שבאה לביטוי בראשית שנות העשרים  ,ואשר בן -
גוריון היה מדובריה הראשיים  ,גרסה כי שילוב של אינטרס מעמדי ואינטרס לאומי קיים רק אצל

מעמד הפועלים בארץ  -ישראל  .התוקף המוסרי לתביעה להגמוניה של מעמד הפועלים נובע מרעיון
הזהות בין המעמד

והאומה  ,כאשר

הפועל היהודי בארץ  -ישראל ממלא את השליחות הלאומית  4 .בן -

גוריון גרס  ,כי מכך מתחייב הצורך באחדות לאומית ובשיתוף  -פעולה בין המעמדות ; בניגוד לאנשי

השמאל במפלגתו  ,שביקשו להגיע לשלילת הקשר בין הפרולטריון היהודי לבורגנות היהודית  ,וכי
על הפרולטריון היהודי לשמור על עצמאות

מוסדית  ,כנגד

התבססה על יצירה מעמדית ולא על מלחמת מעמדות

;

הציונות הבורגנית  .גישתו של בן  -גוריון

זאת על רקע האחדות בין הרעיון הלאומי

והסוציאליסטי  .קשר זה כין תנועת העבודה ללאום היהודי ביסס בן  -גוריון על שלושת ממדי הזמן

:

העבר  ,משום ששורשי התנועה יונקים מן הסבל והתקווה היהודית בני אלפי השנים  .ההווה  ,בהיות
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נ

פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית מיום
העבודה ( להלן  :פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל) .

2

החלטות ועידת היסוד של ההסתדרות  ,פרוטוקול ועידת היסוד של ההסתדרות מכסליו תרפ " א ,

3
4

פנקס  ,א ,
ראה

5

25

ביולי

( אייר  -סיוון תרפ " ב) .

 :י ' גורני  ,אחדות העבודה , 1930 - 1919

תל  -אביב תשל " ג  ,עמ ' . 44

, 1934

הפרוטוקולים מצויים בארכיון

אה " ע .

ילדי  -גן
משחקים סביב

עץ  -שקמה
בחולות תל  -אביב
1933

התנועה ביטוי מעשי לשאיפות השחרור של המוני העם  .העתיד  ,באשר התנועה היא שתגשים את
מאוויי הגאולה המשיחית של העם .

5

ב - 7גוריון סבר  ,כי חולשת הבורגנות נובעת מהעדר רעיון ממלכתי ותעודה היסטורית לאומית

;

בעוד שהרעיון המעמדי של הפועל הוא ממלכתי  ,ועתיד בציין האומה נתון בידיו  6 .הוא העניק בכך
ביטוי לזהות שבין סוציאליזם וציונות  ,והכרתו המעמדית של הפועל בארץ הוארה באור חזון

הגאולה  .הפועל אינו מתנכר לערכים וקניינים  ,אינו מתבדל מן העם  ,אלא עומד בראשו  .הוא שואף
להפוך ממעמד עובד לעם

עובד ' .

עם התכנס הוועידה השלישית של ההסתדרות ,

המרכזית

12

בתי  -ספר

ו 26 -

ב , 1927 -

היו תחת פיקוחה של ועדת התרבות

גני  -ילדים  ,ובתוכם בית  -ספר אחד בתל  -אביב  .שנה קודם  -לכן

על  -פי החלטת הקונגרס הציוני  ,ועדה שהורכבה מנציגי ההסתדרות

פעלה ,

הציונית  ,היישוב בארץ

והסתדרות המורים  ,ובה נדונו שאלת הבעלות על החינוך והאוטונומיה לחינוך הדתי לאומי ולילדי

העובדים  .הדוב בוועדה נטה לאשר אוטונומיה לכתי  -ספר אלה  ,אך שלל את תביעת נציגי

ההסתדרות הכללית לאוטונומיה כספית ומנהלית  8 .דיונים אלה הובילו לאישור חוקת החינוך של
ההסתדרות הציונית  ,שקבעה מעמד מעורר מחלוקת לזרם העובדים  .הוא הוכר כחלק מן החינוך
הלאומי  ,אך סעיף מיוחד היקנה לו אפשרות של ניתוק מהמינהל של מערכת החינוך ושמירה על
עצמאותו בתחום

זה .

9

בתוך תנועת העבודה החל באותה עת ויכוח על דרכו העצמאית של זרם

העובדים  -בשלב זה על עצמאותו הנספית  -מנהלית  .שלב ראשון בדיון הסתיים

כ  -נ, 193

כשהחינוך העברי הועבר מידי הסוכנות היהודית לידי היישוב המאורגן בארץ  .בתי  -הספר לילדי
שם  ,פרק
שם ,

ג' .

שם .

ד ' בן  -גוריון  ,חילופי משמרות ( הרצאה במועצת ההסתדרות הכ " א שנערכה
, 1929

עמ '

, 62 - 61

ב 10 - 7 -

בינואר  , ) 1929תל  -אביב

אה "ע .

הפרוטוקולים של ועדת העשרים  ,ג ' ניסן  -יא תמת תרפ " ו  ,מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית  ,ירושלים

תרפ " ו .
ראה נספח ג ' בחוקת החינוך של ההסתדרות הציונית

. 1929

5 -ע

שמעת רשף

ביקור בן  -גורית
בבית  -הספר

על  -שם
ברל כצנלסון ,
גבעתיים ,
בשנות המדינה הראשונות

עובדים סבלו ממצוקה כספית  ,והתמיכה ההסתדרותית בהם היתה קטנה  .באוקטובר  1928נערך דיון
במצוקה זו בהשתתפות נציגי המורים
העובדים ,

!0.

בראש המצדדים בשמירה על עצמאות מנהלית לזרם

חרף המצב  ,עמד שמואל יבנאלי  ,ידידו הטוב של בן  -גוריון ומראשי ועדת התרבות .

לדבריו  ,רק עצמאות זו מאפשרת לבתי  -הספר לילדי העובדים לעצב את אופיים החיובי  .עוד הוסיף ,

וקבע  ,כי המורים בבתי  -ספר אלו שווים בדרגת השכר שלהם לעובדים אחרים בהסתדרות  ,ובכך

מתבטאת שייכותם למחנה העובדים  .העסקתם על  -ידי ההנהלה הציונית תשבש שוויון

זה  .ח

אוטונומיה זו  ,שכללה תשלום שכר  ,פיטורים ומינויים של מורים ומנהלים  ,היתה אמורה לשמש
גם ערובה לנאמנות אידיאולוגית שלהם כלפי תנועת העבודה ומוסדותיה .

!2

ואילו

בן  -גוריון ,

שבשלב זה ביטא את ביקורתו בלשון מתונה  ,טען כי ההסתדרות היא הגוף היחיד המשלם עבור
חינוך ילדים  .דבר זה גורם לכך  ,שכספים המיועדים לפעולה בקרב המבוגרים מופנים לבתי  -ספר ,
שהאחריות להחזקתם

צריכה להיות על ההנהלה הציונית .

!3

כך פתח בן  -גוריון ויכוח עקרוני  ,שנמשך

גם לאחר קום המדינה  .מוסכם היה  ,כי יעודו של חינוך ילדי העובדים הוא להרחיב את השפעתו על

כלל הילדים בחינוך העברי  .בן  -גוריון ואחרים גרסו  ,כי מטרה זו תוגשם על  -ידי פתיחת המסגרות
6ע
10

פרוטוקול ישירת הוועד הפועל של ההסתדרות מיום

11

דברי ש ' יבנאלי  ,שם .

12

ראה דברי מ " א בייגלי

13

דברי בן  -גוריון ,

שם .

שם .

8

באוקטובר

. 1928

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

והצטרפותם של מורים רבים  ,חברי תנועת העבודה ושליחיה  ,לבתי  -הספר הכלליים  .מתנגדיו

טענו ,

כי בתי  -ספר ייחודיים לילדי עובדים  ,המאוגדים במסגרת אוטונומית של ההסתדרות  ,יהוו כוח -
משיכה להורים ולילדים  ,יגבירו את השפעת התנועה וישמשו ערובה להמשכיותה .

תאמה בשלב זה  ,ולמעשה עד קום המדינה  ,את ביקורתו של בן  -גוריון
העובדים היה קטן

;

:

4ן

אולם המציאות

מספר המתחנכים בזרם

יתירה מזו  ,רוב ילדי העובדים לא למד בבתי  -הספר של הזרם  .כאשר החריף

מצבה הכספי של ועדת התרבות  ,הציע בן  -גוריון לפרק אותה ולהעביר את ההנהלה הכספית של
בתי  -הספר לידי ההנהלה הציונית .

5ן

הלך הרוח בוועד הפועל של ההסתדרות הלך ונטה לצד בן -

גוריון  ,ובראשית שנות השלושים התקבלה החלטה  ,כי יש להחיש את העברת המינהל של בתי  -הספר
לילדי העובדים לידי מחלקת החינוך של הסוכנות היהודית .

!6

החלטה זו באה לאשר החלטה

קודמת ,

לפיה יועברו כל מוסדות החינוך של ההסתדרות ותישמרנה הזכויות של העובדים בהם 7 .י החלטה זו
הפכה אבן  -נגף לביטול האוטונומיה של זרם העובדים  ,משום שהמוסדות הלאומיים  ,בגלל המצב
הכספי  ,היו נכונים לקבל את האחריות רק לבתי  -הספר העממיים ולא לגני  -הילדים ובתי  -הספר

התיכוניים  .גני  -הילדים היו למסד החינוכי החשוב של חינוך ילדי

העובדים  ,ובמהלך שנות

השלושים החלו להיווסד גם בתי  -ספר תיכוניים אזוריים  .המתנגדים לביטול עצמאותו המנהלית של
זרם העובדים עמדו על העברת כל המוסדות כתנאי  ,ובכך דחו את ביטול העברת הזרם למינהל
הכללי למספר שנים נוספות  .כתוצאה מכך הלך והחריף הוויכוח בתוך תנועת העבודה  ,בהשתתפות
מנהיגיה  .הוויכוח סבב אמנם סביב האוטונומיה הכספית והמנהלית  ,כאילו קיימת היתה הסכמה

לגבי הצורך באוטונומיה חינוכית ; אולם מדברי בן  -גוריון ניתן היה להבין  ,כי עמדתו בשאלה זו

היתה עקרונית ונבעה מהשקפתו לגבי דרכה הכוללת של תנועת העבודה בהגשמת הציונות .
מול בן  -גוריון ניצבו מאיר יערי ויצחק טבנקין  .יערי  ,ממנהיגי ' השומר הצעיר '  ,ראה באוטונומיה
המנהלית ' תריס בפני ליקוידציה ' .

8ן

בקרב מורי זרם העובדים  ,כך טען  ,רווחות השקפות עולם דתיות

לצד דעות סוציאליסטיות  .הדבר אינו מסוכן כל עוד נמצאים המורים במסגרת

מעמדית ,

והאוטונומיה היא האמצעי למלחמה מעמדית  .באשר להשפעתה של תנועת העבודה על החינוך

הכללי  ,סבר הוא  ,כחברים במפלגתו של בן  -גוריון  ,כי רק בדרך של עשייה עצמית  ,ניתן יהיה להגיע
לעמדת השפעה  .יצחק טבנקין  ,ממנהיגי ' הקיבוץ המאוחד '  ,ראה באוטונומיה חלק מהתפיסה של

בניין עצמי  .כל המשק הארץ  -ישראלי הפרטי נבנה בידי פועלים  ,ואין בדעת התנועה לוותר על
ההשפעה בו  .ובכל זאת קמו להסתדרות גם מפעלים עצמיים ' לא אמרנו ; מכיוון שיש לנו תביעות
לשנות את כל העתונות נוותר על " דבר "  ,ומכיוון שיש בתי חולים  ,נוותר על " קופת חולים "  ,או
מכיוון שיש בתי חרושת נוותר על הקואופרטיב  . . .ודאי לא טוב שבמוסדותינו יש רק

האם בגלל זה נמסור גם אותם ? .

!9

2 , 000

כמו יערי  ,סבר גם הוא  ,כי אוטונומיה כספית היא צורה של מרות

:

דברי מ " א בייגל  ,שם .

14

ראה

15

פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות מיום

16

פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל מיום

14

בספטמבר

17

בדצמבר

. 1931

. 1928

למן ייסוד הסוכנות היהודית מופיעה ברבים מן

המקורות מחלקת החינוך של הסוכנות  ,כשהכוונה למחלקת החינוך של ההנהלה הציונית .
כאוגוסט

. 1931

17

פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל מיום

18

ראה דברי מ ' יערי במועצת ההסתדרות הכ " ו שנערכה

19

ילד  ,אך

דברי י ' טכנקין ,

שם .

17

ב 8 - 4-

באוקטובר

, 1931

ארכיון

העבודה .

ולקן

שמעץ רשף

' החינוך תלוי במורה והמורה בהנהלה ' .

20

לאישים אלה הצטרפו גם אחרים  ,ביניהם חבריו של בן -

גוריון  ,כיבנאלי ודוד רמז .

בן  -גוריון נקט לשון פולמוסית  ,אולם טען כי כל מה שנכבש על  -ידי תנועת הפועלים

בארץ ,

נכבש בכוח ילדים שלא מחוגי הפועלים  .לדידו  ,אין להבדיל בין ילד של פועל לבין ילד מחוג

אחר ,

גישה שישוב וידגיש עם קום המדינה  .לדעתו  ,ההבחנה הזו בין הילדים הביאה את ההסתדרות לאי -
מעורבות בחינוך הילדים בבתי  -הספר הכלליים  ,בהם למדו ילדי פועלים רבים  ,וכך נעשה עוול
לילדים ולחינוך  .הוא הצר גם על כך  ,שהמורים בזרם העובדים לא היו חברים בהסתדרות

שהוקמה
בשנת

ב . 1903 -

1932

משום כך נוצר ניתוק בין המורים למחנה הפועלים בארץ .

המורים ,

2:

גברה הנטייה בסוכנות היהודית  ,בעיקר בשל מצבה הכספי  ,להעביר את האחריות

לחינוך לידי היישוב בארץ

;

והוועד

הלאומי  ,שהשפעתו

ביישוב הלכה וגדלה  ,נטה ליטול זאת על

עצמו  .על  -פי ההסכם  ,צריך היה לקום ועד מנהל לענייני החינוך בארץ  ,ששלושה מתוך חמשת
חבריו יהיו ממפלגות המרכז  ,בשל הרוב היחסי של בתי  -הספר

בסוף

הכלליים  .ע

הועברה הבעלות על החינוך העברי לידי היישוב ומוסדותיו  .זרם העובדים שלחם כל

1932

השנים למען העברה זו  ,המשיך לשמור על עצמאותו בתחום הכספים והמינהל  ,משום שהחלטת

הוועד הפועל להעברת כל רשת בתי  -החינוך לילדי עובדים לא התקבלה על  -ידי המוסדות
הלאומיים .

23

מצב זה עורר תגובות זועמות אצל אישים מרכזיים במפא " י  .אליעזר קפלן תמה

' נלחמנו כעד העברת האדמיניסטרציה של החינוך לכנסת ישראל

ובעצמנו עזבנו

? ' ; 24

ואילו יוסף שפרינצק קבע

:

' החלטה זו

;

:

שאנו לחמנו בעד אחרים

היא בניגוד לקו המפלגה

[ מפא " י ]

במשך כל השנה  .כי המפלגה לחמה כל הזמן להעברת בתי  -הספר לרשות הכנסת ופתאום  -את
הרשת שלנו אנו משאירים בידינו ' .

25

המתח החברתי והפוליטי ששרר ביישוב בשנות השלושים  ,הביא להקמתם של בתי  -ספר לילדי
עובדים במושבות ובערים  ,ובאותה עת גברה ההתנגדות בקרב החוגים האזרחיים לכניסת זרם
העובדים לרשת הכללית  ,שמא יהיה עליהם לממן הקמתם והחזקתם של בתי  -ספר לילדי עובדים
בערים ובמושבות  .התביעה שרווחה בשנות העשרים  ,לבטל את האוטונומיה המנהלית של זרם
העובדים  ,תוך גילוי מתינות כלפי קיומה של אוטונומיה חינוכית  ,התחלפה כעת בתביעה להקמת
בית  -ספר אחיד לכל הילדים במושבה ובעיר  .זוהי ראשית המאבק על הקמתו של בית  -ספר ממלכתי ,
הממזג את מאפייני שלושת הזרמים .

26

מעורבותו של בן  -גוריון בדיונים הפנימיים של מוסדות תנועת העבודה בענייני חינוך הלכה
ופחתה ,

משום שעיקר מאמציו הופנה כעת למוסדות הלאומיים ולשאלות המדיניות  .אולם

20

שם .

21

דברי ד ' בן  -גוריון ,

22

בשנת

1933

שם .

היוו בתי  -הספר הכלליים קרוב ל  55 -אחוז מכלל בתי  -הספר לעומת  20אחוז של זרם העובדים

ו 25 -

אחוז של ' המזרחי '  .בן  -גוריון תקף בכעס את ההרכב המוצע של הוועד המנהל  .ראה דבריו בישיבת הוועד

ץ2קנ

23

הפועל של ההסתדרות מיום  3באוקטובר . 1932
ראה פרוטוקול מועצת ההסתדרות הכ " ח  6 ,בנובמבר . 1932

24

דברי א ' קפלן  ,ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות מיום

25

דברי

26

ראה  ,למשל  ,סידרת מאמריו של עורך ' האוץ '  ,מ ' גליקסון  ' ,בין זרמים חנוכיים לזרמים פוליטיים בחינוך '  ,האוץ ,
25י

ף

26

.

שפרינצק  ,ישיבת מרכז מפא " י מיום

, 27

29

במארס

. 1936

7

בנובמבר

18

באוקטובר

, 1932

. 1932

ארכיון מפא " י ( להלן

:

אמ " פ ) .

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי
השתתפותו במספר

דיונים מכריעים מצביעה על הכיוון  ,לו נתן ביטוי ברור כשקמה מדינת

ישראל .

מתוך ראייה היסטורית קבע בן  -גוריון  ,כי התפתחותו של החינוך העברי לפי זרמים נבעה משיקולים
בלתי  -לאומיים  .דרך חינוכם של ילדי העובדים וארגונו היתה טבעית כאשר היתה זהות בין ציבור
הפועלים לטריטוריה שלו  ,לקבוצה  ,וכאשר חינוך התפרש כחינוך הילדים בקבוצות  .באותה עת לא

רצתה תנועת העבודה כי מישהו יתערב בענייניה  ,ובמוסדות הלאומיים היה מישטר שהסכים לכך .

בינתיים התהווה ציבור פועלים ביישובים הטרוגניים  ,בעיר ובמושבות  .האוטונומיה לא התאימה

למציאות החדשה  ,אך כדי לשמור עליה מצאה לה תנועת העבודה בן  -ברית  ,שרצונו היה להשליט
את הדת

;

וכך נוצרה ברית בין הפועלים ובין ' המזרחי ' בענייני

חינוך ,

אותה הגדיר בן  -גוריון

כאופורטוניסטית ונטולת עקרונות  .בין שתי האוטונומיות הללו נשאר חלל ריק  ,ולזה קראו ' הזרם
הכללי '  .במציאות זו נשארו רבים מילדי הפועלים מחוץ לבית  -הספר של הפועלים  .בן  -גוריון ייחס
לראשי זרם העובדים ולמנהיגי תנועת העבודה חוסר נאמנות ארגונית למטרות התנועה  ,בכך שתמכו

בהחגרת ילדי הפועלים לאויב  .לו עצמו  ,טען  ,כאיש מעמד  ,יש תביעה על כל הילדים והוא אינו נכון
' להסגירם למוסינזון  ,סופרסקי  ,שוורץ ואחימאיר ' .

27

מישטר זה של ' קוריות '  ,כלשונו  ,ביקש בן -

גוריון להרוס עד היסוד  .בהכירו את המציאות ואת משטר הזרמים  ,הוא העלה לראשונה את ההצעה ,

לפיה הגורם הסוברני בחינוך יהיו ההורים  ,על  -מנת שילדי הפועלים בעיר יקבלו חינוך
כדבריו  .הוא

ההורים .

28

הציע ,

' שלנו ' ,

כי החינוך יהיה כללי  ,עם אוטונומיה חינוכית  ,כשבעלי האוטונומיה יהיו

לנוסחה זו נתן בן  -גוריון ביטוי עקבי עד אשר מצאה את מקומה בחוק חינוך ממלכתי ,

שחוקקה הכנסת ב . 1953 -

29

ההורים ובחירתם החופשית כגורם בקביעת רוחו של בית  -הספר היו

תשובתו של בן  -גוריון לאישים כציזלינג ורמז  ,שטענו כי ביטול האוטונומיה המנהלית לא יאפשר
התרחבות של זרם העובדים בחינוך .

את נס ההתנגדות לגישה זו נשאו עתה  ,במחצית שנות השלושים  ,מנהיגי ' השומר הצעיר ' .
בטיעוניהם הבליטו הם את הפער ההולך ומחריף בתוך תנועת העבודה  .בית  -הספר לילדי העובדים ,
טען יערי  ,משמש את ההורים הרוצים להציל את נפש ילדיהם ; זאת דווקא כאשר לתנועת העבודה

יש כוח  -שלטון בוועד הלאומי והיא אינה משתמשת בו  .האוטונומיה היא ערובה לשמירת הקיים
בתנועה  ,החסרה אידיאה ברורה בשטח החינוך  ' .אנו נתונים עתה

הקירות ומאמצים את העמדות '

30 .

במצור  .בשעת מצור מחזקים את

בביטול האוטונומיה  ,טען לצדו יעקב חזן  ,לא תתבטל שום

מחיצה ורק יבוטל הדבר הממשי המעט שיש בידי תנועת העבודה  ' .איני מאמין באוטונומיות
רוחניות ' ,

ן3

הוסיף  .רוח התקופה נתנה אותותיה

;

האמונה בכוח ההשפעה על בית  -הספר הכללי

קטנה  ,כדברי ברל רפטור  ' :בתקופה זו של שנאה לפועל בכל שטחי החיים לא נוכל להבטיח לעצמנו
השפעה ממשית על ביה " ס הכללי ורק נוותר על מפעלנו

אנו ' .

32

ממנהיגי ודוברי הגוש האזרחי והימין  .ראה דברי בן  -גוריון בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות מיום  25ביולי

. 1934
שם .
ראה סעיף

6

בחוק החינוך

קנקן

הממלכתי .

ראה דברי מ ' יערי בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות מיום  25ביולי

. 1934

דברי י ' חזן שם .
ראה דברי ברל רפטור בישיבת מרכז מפא " י עם הסיעה בוועד הלאומי ובמרכז לחינוך מיום
אמ " פ . 24 / 34 ,

13

באוגוסט

, 1934

מיסדר  -בוקר בבית  -ספר עממי ,

תל  -אביב ,

1948

אולם דווקא נוכח מציאות זו וההתנגדות בקרב חוגים מן המרכז ימינה לקבל את בית  -הספר של

זרם העובדים  ,גברה הנטייה במפא " י להעמיד

את הוועד הלאומי במבחן ולהביא לכניסת בתי  -הספר

לילדי העובדים למינהל הכללי  .לאחר משא  -ומתן מתמשך נחתם  ,ב  4 -ביוני

, 1935

זכרון  -דברים בין

הנהלת הוועד הלאומי לבין הוועד הפועל של ההסתדרות בדבר הכללת בתי  -הספר של זרם העובדים
ברשת המרכזית של מערכת החינוך של כנסת ישראל .

33

בסעיף

3

בהסכם נקבע  .כי האוטונומיה

החינוכית המובטחת לזרם העובדים לאחר ההעברה  ,תכלול את הרשות להסביר בבתי  -החינוך את

.

המתרקם בחיי היישוב ובחיי העבודה ברוח תפקידיה ותביעותיה של תנועת העבודה הציוניתי ולחוג
את חגי תנועת העבודה  ,על תוכנם ותחת דגלי ההסתדרות  ,תוך שיתוף הילדים בסידור החגיגות
וארגונן  .הצעת ההסכם עוררה סערת  -רוחות ביישוב ; זרם העוברים הואשם בחינוך פוליטי  ,והוחרף
הוויכוח בתוך מוסדות תנועת העבודה  .חוגים מסוימים איימו לעזוב את הוועד הלאומי  ,אם יאושר
ההסכם

; 34

ונציגי ההסתדרות נמנעו מלהביאו לאישור כמליאת הוועד הלאומי  .כל השאלות

הנוגעות להצטרפותו של זרם העובדים לרשת הכללית  ,הובאו להכרעה למועצת ההסתדרות  .לקראת

כינוס המועצה הטיח הבטאון ' השומר הצעיר ' ביקורת קשה כלפי מפא " י
החוששת מתקיפותו של המיעוט האזרתי

:

' את חומת

' האופורטוניסטית '

ביה " ס העצמי עוזבים בלי דגל  ,כלי

בלי נשק  -מפקירים את עצמם בידי האויב בנפש לחינוכנו ' .

35

ערבויות ,

ברל כצנלסון קרא להבטיח

משמעת  -רוב במפלגה  ,כדי למנוע הצטרפות של אנשי מפא " י לעמדת ' השומר הצעיר ' .
33

34

מצורף לפרוטוקול ישיבת הוועד הלאומי מיום

3

ראה דגרי אברהם קצנלסון בישיבת מרכז מפא " י

ביולי  , 1935אצ " מ . 3/7237 ,
מיום  7ביולי  , 1935אמ " פ . 23 / 35

תרצ " ו .

35

' במערכה '  ,השומר הצעיר  ,כ " א באדר

36

ראה דברי ברל כצנלסון בישיבת מרכז מפא " י מיום

18

כמארס

1936

 ,אמ " פ .

. 23 / 36

36

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

עניינה של מועצת ההסתדרות הל " ד אינו בחידוש  ,אלא בכך שסיימה את הוויכוח הפנימי

המתמשך בתנועת העבודה לגבי מקומו של דרם העובדים בחינוך הלאומי  .מבחינה היסטורית  ,דבריו
של בן  -גוריון בשאלת החינוך היו העיקר במועצה זו  .מכאן ועד הקמת המדינה היו נתוניח מעייניו

לשאלות אחרות  .טענתו המרכזית של בל  -גוריון היתה  ,כי בשאלות חינוך היה על ההסתדרות לנהוג
בהתאם לקו הכללי בו נקטה תנועה העבודה בארץ  .בעניין המינהל של החינוך

' התעקם ' הקו הכללי ,

ואומץ הקו הנקוט בידי ' פועלי ציון שמאל '  ,הגורס מאבק מעמדי ויצירת כלים של הפועלים
ובכוחות הפועלים עצמם  .אולם חינוך הילדים  ,שהתיימר להיות מעמדי  ,פעל בניגוד ליומרתו  .בן -

גוריון קבע שלושה קריטריונים לבחינת טיבו של חינוך מעמדי  :א ) חינוך ילדי העובדים ב ) חינוך
שיש עליו שלטון הפועלים

ג)

חינוך המתנהל בכיוון פועלי  -סוציאליסטי  .מסקנותיו היו חד -

משמעיות  .זרם העובדים נקט קו אנטי  -מעמדי  .מתוך

באלה של זרם העובדים  :ובתל  -אביב מתוך

11 , 000

39 , 000

ילדים ,

ילדים בבתי  -הספר נמנו רק

600

.

6 000

בלבד למדו בבתי  -הספר לילדי
ל4 % -

העובדים  ' .אם בארץ שבה הגיע [ הפועל] לכח ארגוני מדיני חשוב  ,הגיע רק

כשלון ופשיטת רגל  .אין זה עומד בהתאמה עם ההישגים שלנו בשטחים אחרים ' .

7

'

בחינוך  ,הרי זה

לתנועת העבודה

יש השפעה ביישוב  ,בציונות ואפילו בעיריית תל  -אביב  ,אך לא ניכרת השפעתה בחינוך  ,ולא ניכר כל

תוכן סוציאליסטי ארץ  -ישראלי שהתנועה הצליחה להכניס לחינוך  .כל זאת בשל הסתגרותה בתחום
זה  .ואילו בעניין הכיוון הסוציאליסטי  ,חזר וטען  ,עומד החינוך המעמדי בהסתדרות מחוץ למעמד
ורק מעטים מקבלים אותו  .השאלה המרכזית שהעמיד היתה  ,האם החינוך הלאומי יהיה חינוך

מאוחד או לא ; כי הרוצה בחינוך מאוחד  ,רוצה במרות לאומית ; ומי שאינו רוצה בו  ,רוצה באנרכיה .
בן  -גוריון קבע ברורות  ,כי הפועלים  ,כמעמד  ,שואפים יותר מכל חלקי היישוב האחרים למרות

לאומית  ,ובכלל זה על החינוך  .נציגי מעמדות אחרים נלחמים נגד מרות זו  ,שאליה צריכה תנועת

העבורה לשאוף  ,ואותה להגשים  ,והיא הערובה לנצחון הציונות  .כנגד המבקרים אותו ואת
המשתמשים במושג ה ' כלליות '  ,טען

:

חבריו ,

' משום שגדלנו והפכנו כמעט לכלל  . . .לכן מובן הדבר שאנו

מדברים על הכלל  ,הכלל מסר לנו את ענייניו ' .

38

מול כלליותה של תנועת העבודה העמיד בן  -גוריון

את הציונות הכללית  ,שהתרוקנה מתוכנה הלאומי והפכה לציונות של אינטרס מעמדי  .הוא האשים

אותה  ,כי הסתלקה מאחריות לכל מפעל ציוני שלא היה

בו אינטרס עצמי ' .

3

גישה אנטי  -לאומית זו

התבטאה בארבעה תחומים  :עבודה עברית  ,התיישבות לאומית  ,עלייה חלוצית וארגון לאומי כללי .
זאת לעומת האינטרסים של ציבור הפועלים  ,העולים בקנה אחד עם האינטרס הלאומי

:

' אחדות

האומה  -אמיתית  ,הבנויה על שוויון ושותפות אינטרסים  -זו היתה שאיפתו הסוציאלית ומגמת
מלחמתו ההיסטורית ' .

40

את חשבונו הנוקב ביחס לדרכה של תנועת העבודה בכלל ובחינוך בפרט ערך בן  -גוריון עם
שותפותיה של מפא " י  ,מפלגות השמאל  .הוא טען  ,כי אינו מאמין בנצח פטאליסטי  ,לא בנצחון
ממילא ולא בכשלון ממילא  .קיימות נסיבות היסטוריות  ,והשאלה היא כיצד לנהוג באותן נסיבות .

לקו של מפא " י  ,קבע בן  -גוריון  ,הביאו נסיבות אלה נצחון בכל השטחים

;

כי מפא " י לא פחדה
1

37

38

ראה דברי דוד בן  -גוריון במועצת ההסתדרות הל " ד מיום
ד ' בן  -גוריון ,

19

במארס

. 1936

שם .

39

ד ' בן  -גוריון  ' ,המשבר בציונות ותנועת הפועלים '

40

שם .

;

הפועל הצעיר  ,כה ,

34

("

כתמוז

תרצ " ב) .

()

,

שמעץ רשף

מהכלל  ,שעה שהשמאל פחד פן הרוב הריאקציוני יחנוק אותו בקונגרס הציוני  ' .אנו לא

פחדנו ,

הבינונו מה זה ציונות  ,מה תוכנה ההיסטורי  .ידענו כי אנו מגשימיה  .אם תצליח  -נעלה  ,והכשלון
היחידי לנו אם הציונות תכשל על ירי כוחות שמחוץ ' .

ן4

הזהות שבין שאיפות המעמד למטרות הציונות חייבו גישה בלתי  -מתבדלת  ,כלל  -לאומית  .דבר
זה יש להגשים בדרך בה תנועת העבודה היא המגשימה את הציונות  ,כשהיא הולכת והופכת להיות
הכלל ,

קרי

:

העם .

תנועה זו משתפת את שאר חלקי העם במעשיה  ,גם החלקים שאינם

סוציאליסטים  .גורלו של החינוך אסור שיהיה שונה משאר תחומי החיים  .עליו להיות חינוך פועלי ,

עברי  -ארץ  -ישראלי  ,אשר ימצה בתוכנו ובחייו את הציונות  .בארץ  -ישראל  ,הכריז בל  -גוריון  ,ניתן
לנצח לא בדרך בה ביקש לנהוג ' השומר

רחם  ,אלא בדרך של

' ממעמד לעם ' .

הצעיר '  ,בדרך של מלחמה מעמדית עקבית שאינה יודעת

42

בשונה מגישת ' השומר הצעיר '  ,האמין בן  -גוריון  ,כי הפועל יכול להיות נציג

האומה  ,גם ללא

מהפכה סוציאליסטית  .לגביו היתה השאלה מיותרת ; שהרי יש כנסת ישראל  ,יישוב ואומה
ותנועת העבודה קשורה בעשייה בכל אלה  .מסקנתו היתה

יהודית ,

:

לנו אין שאיפות מעמדיות  .אני שולל מעמדיות  .מלחמתנו  ,כל מהות תנועת הפועלים היא

נגד הפליה מתמדת  ,נגד פריבילגיות מעמדיות  ,נגד קיום מעמדות  .כל מלחמתה של תנועת
העבודה היא נגד מעמדות  . . .החינוך שלנו אינו מעמדי  ,אנו רוצים לחנך  ,ולא רק את
ילדינו  ,כי אם כל ילד בישראל  ,וכאדם  ,לעבודה .

43

הוא האמין  ,כי אם ייאמר ליהודים שיש בית  -ספר המחנך לרעיון האמיתי של אחדות האומה ,

לשוויון  ,לעבודה ולביטול המעמדות  -יימצאו הורים שאינם מרכסיסטים ואף לא

סוציאליסטים ,

שיבינו זאת  .אם אינם שונאים מושבעים  ,הם יתמכו בדרך החינוך של תנועת העבודה  .גישה זו
דרשה אסטראטגיה התואמת את הנסיבות ההיסטוריות  .זו לא יכולה להתבסס על ז ' רגון מפלגתי
ומילוליות  ,שהיו שגורים לדבריו בפי ' השומר הצעיר '  ,וגרמו לבידוד עצמי  .האסטראטגיה שהציע
בן  -גוריון  ,היתה הקמת רשת  -חינוך לאומית  ,ושלטון הכלל יבטיח את השפעת תנועת העבודה על
הילדים  .הוא חזר להצעתו  ,להבחין בין התחום האחיד בחינוך ובין החלק האוטונומי  .אחיד פירושו
מינימום לאומי בהיגיינה  ,בלימודים ובשפה

;

מעבר לכך יהיה שלטון הורים על חינוך ילדיהם .

אוטונומיה זו של ההורים תבטיח  ,כי החינוך הציוני  ,על  -פי תפיסתה של תנועת העבורה  ,יהיה חלקו
של הרוב  ,בניגוד למצב הקיים  .חינוך ברוח ההורים זו האוטונומיה שתבטיח את הגשמת התהליך
של ' ממעמד

לעם ' " .

בסוף שנת

1938

סוכם על העברת רשת החינוך העממי של ילדי העובדים

למינהל הכללי  .השלב הבא התחיל כשנתיים לאחר כינונה של המדינה  .בן  -גוריון הביא
התהליך של ' ממעמד לעם ' בחינוך  ,באמצעים חקיקתיים וממלכתיים .

1 )(2
נ4

לעיל  ,הערה

42

שם .

43

שם .

44

שם .

. 37

אז  .להגשמת

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

מבילבתיות וחינוך
מבוא
בשנת

, 1936

בעיצומו של הוויכוח אודות ההסכם שבין הנהלת הוועד הלאומי לוועד הפועל של

ההסתדרות בעניין האוטונומיה החינוכית של זרם העובדים  ,לאחר שיוותר על עצמאותו

פירסם ד " ר גליקסון סידרת מאמרים אודות החינוך בארץ  -ישראל ,

45

המינהלית ,

ובהם תקף את גישתו המתבדלת

של חינוך ילדי העובדים  ,שהפך לחינוך פוליטי לכל דבר  .הוא העלה רעיון  ,לפיו יקום בית  -ספר

עברי אחיד  ,שימזג בתוכו את המאפיינים של שלושת הזרמים הקיימים  :קשר ליצירה הרוחנית של

האומה  ,קשר ליצירות האנושיות הגדולות וחינוך לאומי במולדת המבוסס על חינוך לעבודה ; חינוך
של הכשרת הלבבות והידיים כאחד  .את תפקיד האינטגרציה הזאת הטיל על בית  -הספר הכללי ,

שאינו דוגל באידיאולוגיה מפורשת  ,אך עליו לנסח אידיאה מרכזית סינתטית  ,המקיימת את התכנים

החיוביים מימין ומשמאל  ,ומוסיפה עליהם תכנים לאומיים  -אנושיים משלה  .הוא האמין  ,כי ' הכרת
הצורך להמריץ ולחזק את יסוד האינטגרציה בציונות עתידה לכבוש את הלבבות  .הסימנים לדמדומי
הכרה זו הולכים ומתרבים מיום ליום  .אם כי ודאי יעבור עוד זמן רב מדמדומים ראשונים אלה עד

שתזרח השמש במלואה ' .

46

הדבר התרחש בשנת

, 1953

שעה שהכנסת חוקקה את חוק החינוך

הממלכתי  .מטרותיו של חינוך זה המנוסחות בחוק  ,מבטאות אותה סינתזה בין המאפיינים של

הזרמים בחינוך  .ל ' זריחה ' זו הביא  ,יותר מכל אישיות פוליטית בארץ  ,דוד בן  -גוריון  .מעורבותו
החינוך ,

בענייני

בעיקר בשנים

, 1954 - 1951

הפכה אקטיבית  ,בראותו בחינוך הממלכתי אחת

המהפכות שהביאה עמה עצמאות ישראל  .הוא סבר  ,ששאלת החינוך היא בראש וראשונה עניין

לדיון פנימי בתנועה ולשכנוע של החברים ; אולם הוא הופיע גם בפני פורומים שונים  ,ובהם מורים

וסטודנטים  ,וכן עסק בבירור הנושא עם השותף המרכזי לקואליציה הממשלתית  -המפלגות
הדתיות .

47

פעולתו הנמרצת של בן  -גוריון לכינון החינוך הממלכתי וביטול הזרמים זכתה לסיועם של
גורמים ותהליכים  ,שהחשוב בהם הוא השינוי הדמוגראפי שחל בחברה הישראלית  .שני ביטויים היו
לשינוי זה

:

האחד במערכת החינוך  ,והשני במישור הפוליטי  .מספרם של הילדים בבתי  -הספר

הוכפל בשנים

. 1951 - 1949

השוני והפער במוצאם התרבותי וכדפוסי חייהם שיקף כבית  -הספר את

התמונה של החברה החדשה בישראל  .תלמידים רבים הגיעו לארץ מקהילות  ,בהן מספר שנות
הלימוד היה קטן מן המקובל בארץ

;

רבים למדו בבתי  -ספר  ,בהם נלמדו רק מקצועות היהדות

;

ורבים למדו בבתי  -ספר נפרדים  ,לבנות ולבנים  .הבדלים אלו לא רק ששיקפו פער תרבותי וחברתי

שהיה קיים בחברה הבוגרת  ,הם אף תרמו ליצירתו  .המציאות החדשה הביאה חוסר משווע במורים
ראויים ומוסמכים  .מספר המורים הנדרש בראשית שנות החמישים היה כפול מן ההיצע

הקיים .

מורים בלתי  -מוסמכים רבים הוכנסו למערכת  ,ורובם נשלח להורות את הילדים שחיו במעברות

45

46

47

ו

לעיל  ,הערה . 26
שם ,

 29במארס

)()

. 1936

מחקר זה אינו עוסק במשא  -ומתן עם המפלגות הדתיות כעניין החינוך הממלכתי  .ראוי לציין  ,כי בן  -גוריון התנגד
כל העת ליצירת מסגרת עצמאית  -ממלכתית לחינוך הדתי ; אולם התוצאות מעידות  ,כי נאלץ להשלים עם הקמתה
של מסגרת כזו .

ך

וביישובי  -עולים חדשים

;

התנאים הכלכליים והחברתיים שם היו קשים מנשוא והיוו גורם מעכב

נוסף בהשגיהם הלימודיים  .גם כשהוקם משרד החינוך הממשלתי  ,המשיכו להתקיים הזרמים
בחינוך  .חוק לימוד חובה משנת

1949

קבע  ,כי זכותם של ההורים לבחור את הזרם בו ילמד

ילדם .

48

המאבק המפלגתי על החלטת ההורים היה חריף וכוחני  ,ואוכלוסיית ההורים היתה רחוקה מאוד
בתודעתה מן המפה הפוליטית והאידיאולוגית ששררה בארץ  .הדבר הביא למשבר פוליטי ,

להתפטרות הממשלה ולפיזור הכנסת הראשונה  .מצב זה סייע לבן  -גוריון והקטין את כוח ההתנגדות
במפלגתו לביטול הזרמים וכינון החינוך הממלכתי  .היו אלה

' הנסיבות ההיסטוריות ' נוסח בן  -גוריון ,

שהביאוהו לידי הכרה והכרעה  ,כי הגיעה השעה להפיכת חינוך המעמד לחינוך העם  .בעקביות רבה

שב והעלה את טיעוניו  ,תוך שהוא מוסיף להם סיבות הנובעות מהקמתה של הממלכתיות היהודית .
עקביות זו בדעותיו  ,טיעוניו ומושגיו  ,לא רק שמייחדת את בן  -גוריון בין עמיתיו להנהגה  ,אלא שיש
בה ובמציאות החדשה כדי להבהיר מדוע עתה פעל בהחלטיות ובהתלהבות למימוש הרעיון  ,עד

להגשמתו  .היה זה סדר עדיפויות הנובע מן הנסיבות ההיסטוריות  .הקמת המדינה העמידה  -לצד
העלייה  ,ההתיישבות והבטחון  -את החינוך  ,כאחד מיסודותיה של הממלכתיות המתהווה  .במרכז

דבריו העמיד בן  -גוריון את בירור מהותו של החינוך הממלכתי  ,את הבנת הפראדוקס שבקיום זרם
העובדים במציאות הממלכתית  ,ואת הנסיון לשכנע את חבריו כי החינוך הממלכתי הוא האמצעי
למימוש הרעיון של ' ממעמד

לעם ' .

חינוך ממלכתי ומשמעותו
דיון מפלגתי ראשון על דרכו של החינוך במדינה שתוקם נערך בראשית שנת

, 1948

בוועדה שמונתה

לצורך זה על  -ידי מפא " י  .הלך הרוח בדיוניה בשאלת קיומם של הזרמים לא היה פסקני  .המתדיינים
2 04

 -אנשי ציבור וחינוך  -צידדו בצנטרליזם בחינוך  ,שיסודו בהפיכת המורים לעובדי  -מדינה ,

לים את משכורתם מהרשויות המקומיות  .באשר למעמד הזרמים  ,היו שצידדו במיזוג הזרם
הכללי עם זרם העובדים  ,כדרך להגברת השפעתו של האחרון בעיקר על חינוך ילדי העובדים
48

חוק לימוד חובה תש " ט

, 1949

ספר החוקים  ,כוי פרק רביעי  ,סעיף

. 10

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

ביקור בן  -גוריך במעברה

הלומדים בבית  -הספר הכללי .

49

מולם התייצבה קבוצה  ,בראשות ישראל גורי

לא לדון בשינוי מעמד הזרמים  .גישתם זו אמנם התקבלה .

50

( גורפינקל ) ,

שתבעה

אולם סיכום זה לא סיים את הדיון  ,אלא

רק פתח אותו  .מאבק הזרמים על נפשות ההורים וילדיהם תבע את הבאת הדברים לבירור שיטתי
וממצה במוסדות מפא " י  .בדיון שקיים מרכז מפא " י בראשית שנת

, 1951

הוקראה בפני המשתתפים

איגרתו של בן  -גוריון  ,ששהה בחופשה בטבריה  .הוא קבע  ,כי מישטר הזרמים נבע מהעדר רשות
ממלכתית של העם  .מישטר

הזרמים  ,שמלכתחילה נתכוון לחלוקת ההשפעה בחינוך לשלוש

מפלגות  ,נידון להתפוררות ולהתפצלות בלי סוף  .בדרך זו יהפוך החינוך הישראלי פלסתר דווקא
בעידן של קיבוץ גלויות  ,עד כדי כך ש ' משטר הזרמים נהפך לגורם מסכסך ומפריד המעמיד בסכנה
שלמות

לזרמים

המדינה '  .י '

עוד קודם  -לכן תיאר בן  -גוריון ביומנו את המצב שנוצר במעברות בשל הרישום

' אין די כוחות לחינוך  .לא פותחים בתי  -ספר  ,המשקים השכנים [ הקיבוצים ] לא עוזרים ,

:

אין תקציב למעברות  .דבר הזרמים מכניס דמורליזציה עצומה  -מאימים  ,משחדים  ,מזיפים

חתימות בהרשמה ' .

52

בן  -גוריון הבחין בין חופש ההגדרה העצמית לבין שלטון המפלגות בחינוך  .גם

חופש ההגדרה העצמית של ההורים אינו עקרון אבסולוטי  ,משום שהדור הצעיר הוא קודם כל של

49

ראה דברי יצחק לופבן  ,אליהו לולו ואחרים בישיבת הוועדה לבעיות החינוך במדינה שנערכה
, 1948

50

שם ,

אמ " פ ,

ב 19 -

בינואר

. 7 / 1 /48

סיכומים .

51

איגרת למרכז מיום

52

יומן דוד בן  -גוריון ,

10

כמארס  , 1951אמ " פ ,

 29בדצמבר , 1950

. 23 / 51

מדב " ג  .ביומנו האשים את מפלגת ' המזרח "  ,על כי חבריה אינם מבינים

שאין כאן משבר החינוך  ,אלא משבר הממלכתיות בישראל בשל הפיצול המפלגתי המופרז  ,ליבוי הסכסוכים
התרבותיים  ,המעמדיים והפוליטיים  ,וחוסר  -הבנה ממלכתית בעיהונות  ,ואצל מנהיגי המפלגות  ,על רקע הקשיים

שבקיבוץ גלויות  .שם ,

12

בפברואר

. 1951

ועקלן

שמעת רשף

העם  ,והעם קובע יסודות לחינוכו  .רק אחר  -כך יש זכות להורים  ,ולהם בלבד  ,להוסיף נופך

משלהם ,

בתנאי שאין הוא פוגע כעקרונות הממלכתיים  .זו הסיבה שבל  -גוריון העדיף בית  -ספר ממלכתי על -

פני בית  -ספר אחיד  .חינוך ממלכתי אסור שיהיה טוטליטרי  .מדינה חופשית ודמוקרטית  ,טען  ,אינה
מתעלמת ממגמות שונות  ,פדגוגיות או רוחניות  :אולם היא מקיימת אחריות עליונה ' וסוגרת הדרך
למפלגות לפורר החינוך ולהעמיד אותו על בסיס מפלגתי ' .

53

החינוך הממלכתי יקבע יסודות

כלליים  ,חינוכיים ומנהליים  ,שהם חובה על כל בית  -ספר  .רשות ממלכתית תקבע את הכישורים
הדרושים למורים  ,תמנה אותם  ,תגדיר את תכנית הלימודים המחייבת כל בית  -ספר  ,ותפקח על

הביצוע  .היה זה בן  -גוריון שניסח שורת יסודות  ,עליהם יושתת החינוך הממלכתי  ,ואשר הובאו

לדיון ולאישור מפלגתו  :א ) ביטול שלטון המפלגות בחינוך בישראל וחיסול מישטר הזרמים .

ב)

מרות המדינה על כל בתי  -הספר  .ג ) הסמכת מורים ומינויים אך ורק על  -ידי משרד החינוך  .ד ) בכל

בתי  -הספר ייקבע על  -ידי המדינה מינימום חובה  ,שיכלול עברית  ,תנ " ך וספרות ישראל  ,אימון
גופני  ,מדעים ( כולל היסטוריה

וגיאוגראפיה ) ,

חינוך חלוצי

לעבודה ,

לאהבת המולדת  ,לערכי

היהדות  ,נאמנות למדינה ( תוך שינויים מתאימים בבתי  -הספר לערבים )  .ה ) למורים ולהורים ינתן

חופש להוסיף על תכנית החובה הממשלתית  ,מבלי לפגוע ביסודות הכללים  .ו) להורים דתיים יובטח
טיפוס דתי של בית  -ספר  ,הכולל את לימודי החובה המינימליים  ,בתוספת לימודים ונוהג המשווים
לבית  -הספר אופי דתי .

54

.

בסעיף אחרון זה כמו גם בדיוניו עם השרים הדתיים  ,סירב בן  -גוריון

לאפשרות של מסגרת נפרדת  ,המאגדת את כל בתי  -הספר הדתיים

;

אולם הגמיש את עמדתו נוכח

עמדתם הנחרצת  ,ככל שקרב מועד חקיקת החוק  .כך  ,שנתיים וחצי לפני חקיקת החוק ניסח כן -
גוריון את עיקריו  .אולם הוא לא הסתפק בכך  ,ואחר  -כך יתייחס אף לתכניו של החינוך הממלכתי
ומטרותיו  .גישתו נבעה מן התפיסה  ,כי את המדינה המתהווה  ,שכאורח פורמלי נוסדה כאייר

יש לשוב ולייסד מדי יום

;

תש " ח ,

והרפורמה בחינוך היתה בבחינת ' יסוד מחדש של מדינת ישראל ' .

55

לקראת מועד קבלתן של ההחלטות הסופיות בעניין החוק  ,נדרש בן  -גוריון לפולמוס עם נוטרי
החומות של זרם העובדים מבית ובמפלגות השמאל  .לעת הזאת  ,עסק גם במטרותיו של החינוך

הממלכתי  ,מטרות שיש להנחילן לכלל ילדי ישראל  .הערך הראשון שמנה  ,הינו העבודה  ,בה ראה
את מקורה של תנועת העבודה  ,את השורש של הציונות ושל הסוציאליזם  ' :אין עם חופשי שאינו חי
עם עבודתו  ,ובוודאי שאין סוציאליזם ללא

עובדים ' .

56

את הנצחון הגדול של תנועתו ראה בן  -גוריון

בהפיכת הערך ה ' ארכי  -מעמרי ' לערך לארמי  ,לערך המרכוי של התנועה הציונית  ,שכו עסקו שתי

הקרנות הציוניות  ,הקרן הקיימת וקרן היסוד  .עבודה חקלאית  ,או מלאכת  -ידיים אחרת  ,תהיה חובה
בכל בית  -ספר ; ' כי מדינה זו מבלי אשר אזרחיה יעבדו  ,יתפרנסו מפרי עבודתם  ,לא תתקיים '  .ערך שני

הוא ' קשרי מולדת ועם '  .בן  -גוריון חשש שבעצם השיכה למולדת טמונה סכנת הניתוק מהעבר
ומהמסורת היהודית  .הוא זיהה את גילויי הנתק הזה בכנעניות ובניהיליזם שהתגלו בנוער  .איקלומם
של תלמידי בתי  -הספר ב ' אויר הארץ הזאת ' יסודו בהכרה  ,כי ההיסטוריה היהודית אינה מתחילה עם

ייסוד המדינה  .בקשר החיוני לארץ ולעם התכוון בן  -גוריון לתכנים מוסריים ואנושיים  ,יהודיים
 )( 1ן

~

53

לעיל  ,הערה . 51

54

שם .

55

ראה דבריו במועצת המ " ר של מפא " י שנערכה ב 3 -נ במארס  , 1953אמ " פ  , 22 / 44חטיבה

56

שם .

.2

כיתת בית  -ספר בכפר
הנגיד  ,יישוב עולים
חדשים ,

1949

ואוניברסליים  .הוא קרא לגאול את התנ " ך מגלותו  ,להחוירו למולדת ולהשריש בו את הדור הצעיר .
הוא הטיף ליצור קשר ממשי בין הילד לארצו על  -ידי הכרת נוף הארץ  ,את יכולתה הגנוזה ' וצריך

שהמורים יכירו את זאת ולא ישבו כל ימיהם רק בתל  -א ביב  ,או בחדרה או בירושלים ' .
השלישי הוא החינוך לגבורה

57

הערך

:

יותר מאשר קודם נחוץ לנו הרוח  ,כי הרוח הוא העיקר  ,אבל רוח המלווה בחיל ובכוח .

..

כך כל בית ספר  ,החל מהגן צריך להיות בית  -ספר לגבורה  . . .אנו צריכים לנטוע את
הגבורה הזאת בילדים שלנו ולהביא להם את דבר הגבורה היהודית בכל הדורות  ,ביחוד
בדורות שהיתה גבורה אקטיבית ולא רק פסיבית .

58

ולבסוף  ,ערך החלוציות  .יש לחנך את הדור הצעיר למעשה החלוצי שלו הוא נתבע ; אחרת  ,יהיה
בכך משום התכחשות לקיום המדינה ולתקוותה של הציונות  ,ולא רק לערכים המעמדיים  .כמו ערך

העבודה  ,גם ערך החלוציות הוקנה למדינה כולה ולחינוך הממלכתי על  -ידי תנועת העבודה  .עקבי
בגישתו  ,שלל בן  -גוריון את הגירסה כי בכוחו של בית  -הספר היסודי ליצור חברה מעמדית או אל -

מעמדית  .הלוואי  ,טען הוא במאמר שפורסם חודשיים לאחר  -מכן  ,שייתן מה שעליו לתת  :להקנות
לכל ילדי העם את ערכי היסוד הדרושים להם  .את המהפכה הסוציאליסטית יעשו המבוגרים .

59

קיימת דמות של אומה אותה מבקשים לעצב  ,ואחד הכלים לכך הוא בית  -הספר היסודי  ,שיושתת
על תרבות ישראל  ,אושיות המדע  ,עבודה חקלאית ( או
אחווה יהודית ואנושית .

60

מלאכה ) ,

אהבת המולדת  ,הכשרה

חלוצית ,

ליסודות שנמנו לעיל  ,נוספו עתה הישגי המדע ואחווה יהודית ואנושית .

בכך הושלמה הסינתזה בין המאפיינים של שלושת הזרמים  ,גם אם בן  -גוריון וחבריו גרסו כי יסודות
57
58

שם .
שם .

59

ד ' בן  -גוריון  ' ,ביה " ס הממלכתי  ,מנוף לליכוד העם ולבנין הארץ '  ,דפים להסברה ,

60

הממלכתי  ,מאי . 1953
שם .

)(7

: 14

הדיון על החינוך

1

שמעת רשף

אלה הם תמצית מורשתה של תנועת העבודה  ,שיש להנחילה לכלל ילדי ישראל .
בן  -גוריון הבהיר  ,כי המדינה אינה מסתפקת בקביעת הידיעות וההשכלה שיש להקנות בכית -
הספר  ,אלא קובעת את ' מחוז חפצנו ' ומטילה על בית  -הספר היסודי לקרב את הדור הצעיר אל יעד

זה  ,שהוא מישטר שאין בו

ניצול  ,אפליה  ,קיפוח  ,שעבוד

ושלטון איש באחיו  ' :משאת נפשנו  ,היא

חברה המושתתת על חירות ושוויון  ,ללא תחרות  ,וניצול  ,אלא  -אהבת הבריות ועזרה הדדית הן

הדבר הפנימי '  .י 6בדבריו בפני ציבור המורים כשנה לאחר שנחקק החוק  ,חזר בן  -גוריון על תכניו של

החוק לפי תפיסתו  ,תוך שהוא מבהיר דברים הנוגעים לתנאים החדשים שבמדינה הצעירה  .הוא קבע

באורח חד  -משמעי  ,כי מדינת ישראל לא תתקיים בלי העם

היהודי  ,וזה

לא יתקיים ללא המדינה .

בשל כך היסוד לחינוך  ,לשותפות גורל זו  ,הוא הנאמנות למדינה ולעם ישראל .

62

בערך העבודה

ובהגשמה החלוצית גלום ייחודה של מדינת היהודים  .בשני יסודות אלה מצויה הזיקה ההדדית של

שני היעודים המרכזיים של המדינה  :קיבוץ גלויות ומדינה למופת  63 .צורך מיוחד ראה להגדיר בפני
המורים את מהותה של החלוציות

:

זוהי הכרה בשליחות היסטורית והתיצבות ללא תנאי וללא רתיעה מכל קושי וסכנה -
לרשות השליחות הואת  .חלוציות  -דהו הכשרון המוסרי וההכרח הנפשי לחיות יום יום

לפי צו המצפון ולפי תביעת היעוד  .חלוציות  -זוהי תביעת האדם מעצמו  ,זוהי הגשמה
אישית של יעודים וערכים שאדם מאמין בהם  .חלוציות  -זהו הכשרון למעשה
בראשית .

64

בן  -גוריון הביע את חששו האם יוכלו הם  ,המורים  ,לשאת ביעוד החלוצי המוטל עליהם  .הוא לא
חקר אם יש למורים השכלה וידע  ,אלא אם יש להם את הסגולות והתכונות הדרושות להענקת אותו
חינוך  ,שדורש חוק החינוך הממלכתי

;

האם ניחנו ברצון וביכולת ,בסגולות אינטלקטואליות

ומוסריות  ,בכושר נפשי  ,בנאמנות ובשקידה  .הוא קרא למורים לעסוק קודם כל בחיזוק עצמם  ,וזאת

על  -ידי מגע ישיר  ,בלתי  -אמצעי  ,חי ונאמן עם המציאות המגלמת את המשימות אותן מנה .

65

הפולמוס על החינוך הממלבתי  -לקראת הכרעה
אבל בענין חינוך אין עושים מקח וממכר

קואליציוני  ,כי זה אחד מהיסודות החשוכים

שלנו בהווה ובעתיד  .אין זה גם ויכוח בין חברינו במפלגה וחברינו

בממשלה  ,אלא ויכוח

בין חברים  ,ושום דבר אינו קבוע  ,אינו קפוא ואינו כפוי והתנועה חפשית להחליט מה

שבלבה .

66

חרף השינוי בהלכי הרוח בתוך מפלגתו  ,שהושפע מן התנאים החדשים עם הקמת המדינה והשינוי

הדמוגראפי בחברה הישראלית  ,היה על בן  -גוריון לשוב ולהתפלמס עם עמיתיו ויריביו למפלגה
61

ד ' בן  -גוריון  ' ,מגמות בחינוך הממלכתי ' ( הרצאה בכינוס הפדגוגי הארצי הי " ט של הסתדרות המורים שנערך ב -
17

ע )(2ו

62

63
64

65

66

באוקטובר

, ) 1954

החינוך

;

כז

( תשט " ו)  ,עמ ' . 8 - 3

שם .
שם .

שם .
שם .
דברי בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י שנערכה

ב 17 -

במאי . 1953

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

ולהנהגתה על  -מנת להביא את עניין החינוך הממלכתי להכרעה ולחקיקה  ,תוך שהוא חוזר על

טיעוניו משכבר הימים ומתאימם לתנאים החדשים  .כזכור  ,דנה ועדה מטעם מפא " י בעתיד החינוך
חודשים אחדים לפני הקמת המדינה  ,ועמדתה היתה כי ' יש מבנה הטבוע כבר בדמנו  ,שאם נרצה
לשנות אותו הרי נצטרך לקיים ויכוח גדול במפלגה ובהסתדרות  .המפלגה בודקת עתה את הבעיות
הכרוכות בהקמת המדינה ואין שום ועדה מפלגתית יכולה להציע בענין זה הצעות אחרות מהעמדה
הכללית של המפלגה עד היום ' .

67

אולם דוד בן  -גוריון  ,שטען עתה כי כבר שלושים שנה קודם  -לכן

חשב שמישטר הזרמים בחינוך הוא שורש פורה ראש ולענה  ,הביע את תמיהתו על שהמפלגה

הגדולה ביותר לא בחנה שאלה זאת לאור המציאות החדשה  ,שפירושה מדינה וקיבוץ גלויות
ואמנם בראשית

1951

דן מרכז מפא " י בשאלת ' חינוך ממלכתי אחיד ' .

69

68 ,

שתי עמדות מנוגדות הוצגו

בו  ,זו של בן  -גוריון וזו של ישראל גורי  .כאמור  ,מנה בן  -גוריון באיגרתו למרכז מספר עקרונות
ויסודות של החינוך הממלכתי

;

בעוד שחבריו התרכזו רובם בשאלה  ,כיצד להבטיח את השפעת

התנועה על החינוך או את החזקתה בעמדותיה במסגרתו  .בהציגו את עיקרי החינוך הממלכתי הבהיר

בן  -גוריון באורח פסקני  ,כי הוא מתנגד לחינוך אחיד משום הסכנה שבטוטליטריות שבו  .בכך
ובהצעה כי להורים תהיה השפעה על החינוך  ,קנה בן  -גוריון את אלה המהססים אם לשמר את

הזרמים או להצטרף לתומכים בחינוך הממלכתי  .דוברם של המתנגדים  ,ישראל

גורי  ,גרס

כי בית -

הספר צריך שיהיה בלתי  -ניטראלי  ,משום שחינוך ניטראלי אינו ממלא את יעודו ואינו ראוי

לשמו ,

ברמזו לאופי הניטראלי של בית  -הספר הממלכתי האחיד  .הוא שלל את הטענה  ,ששיטת הזרמים
מהווה סכנה לאחדות האומה  .הבעיה האמיתית המאיימת בפילוג האומה היא  ,לדעתו  ,החלוקה

.

לרמות  -חיים שונות בין ותיקים לעולים חדשים  .גם עתה  ,כמו

ב , 1948 -

קבע גורי כי טרם הגיעה

השעה לטפל בנושא החינוך ברשות המחוקקת ; ואם השינוי בכל זאת יזכה לרוב בקרב המפלגות  ,יש
להתנותו בכך שבית  -הספר האחיד שיקום לא יהיה שונה בתוכנו וברוחו מבתי  -הספר הנמנים עם זרם
העובדים בחינוך .

70

גורי  ,אך הלך וגבר קולם של הקוראים

היו דוברים שהחזיקו בעמדתו של

לבדיקה מחודשת של המיבנה הקיים והתאמתו לצורכי המדינה והלכי הרוח במפלגה  .בין אלו
ראויים לציון זלמן שזר ומשה שרת  .שזר שלל את המונח ' בית  -ספר אחיד '  .אמנם מצב לא טוב הוא ,

לדעתו  ,שכל אב יוכל לבחור לו לאיזה טיפוס יהודי הוא רוצה לחנך את בנו ; אך '  . . .הוא יותר טוב
מאשר חוסר סבלנות

[ סובלנות ] ,

לנו וכאשר רצוי לנו ' .

ן7

דיכוי ואי  -יכולת לתת לכולנו לפעול בתוך חיי תרבותנו כאשר ניתן

ברור היה  ,כי חינוך אחיד לא ייתכן  ,כל עוד עומדות המפלגות הדתיות על

מגמה נפרדת ועצמאית  .שזר הציע לשמור על ארבעת הטיפוסים של בתי  -הספר שנוצרו בארץ  ,וכי
הממשלה תשגיח ותפקח עליהם ותהיה הבעלים שלהם .

דוד רמז  ,מי שבמשך שנים צידד והגן על

72

עצמאותו  ,גם המנהלית  ,של זרם העובדים מול בן  -גוריון  ,טען כי השתנו התנאים רבאה מהפכת
הגאולה  ' :היש טעם להמשיך בהתנגדות זו בתוך המדינה
67

68
69

?

אגיד בכל הצניעות ובכל דרך הארץ בפני

ראה דברי יעקב הלפרין בישיבת הורידה לבעיות החינוך במדינה שהתכנסה כ  2 -בפברואר . 1948
הארכיון לחינוך יהודי  ,אוניברסיטת תל -אביב . 5 . 23 /2338 ,

אוסף גורביץ ,

ראה  :ד ' בן  -גוריון  PTn ,ודרך  ,ג  ,תל  -אביב תשי" א  ,עמ ' . 67 - 66
לעיל  ,הערה . 51
גורי  ,ישיבת מרכז מפא " י  11 ,במרץ  , 1951אמ " פ

. 23 / 51

70

"

71

עתר ,

72

על כך הגיב פנחס לבון בקריאת  -ביניים  ' :זאת בדיוק הצעת בן  -גוריון '  .בארבעת הזרמים התכוון שזר גם לזרם

שם .

של ' אגודת ישראל '  ,שאושר בחוק לימוד חובה כזרם  ,בשנת

 , 1949בעת ששזר היה שר החינוך והתרבות .

)( 9

ך

שמעץ רשף

אלה שהשקיעו כוחות רוחניים  ,רעיוניים ונפשיים בענין זה  -גם אני הגעתי למסקנה כי אין

להמשיך בהתגדרות זו  ,והיא עשויה לשבש את דרכנו במדינה  ,ולא לעזור לנו ' .

73

אף הוא הציע

להפריד את החינוך מהמפלגות  ,להבטיח תכנית  -חובה מטעם המדינה ותוספות לפי צביון המקום .
הוא ביטא אמונה בכוחה של תנועת העבודה להשפיע על החינוך מפני שנשמת הילד פתוחה לקלוט
כל דבר  -אמת  ,בגלל היות אנשי התנועה בוני הארץ בפועל ובכוח  ,ומשום שהמורים  ,רובם ככולם ,
הם חטיבה צמודה לחזון התנועה ולהסתדרות .

74

משה שרת הסתמך בדבריו על דעת הציבור  ,שאינה

נרחה מהמצב הקיים  .לא ייתכן  ,טען  ,כי בשעה של תמורות מהפכניות תקפא מערכת החינוך על

שמריה  .הוא רמז לכך  ,שקיומו של זרם העובדים כמסגרת  ,מחפה על קרע עמוק לגבי מושגי  -יסוד

בחינוך  :מהי ציונות  ,מהי חברה דמוקרטית ומה פירוש נאמנות למדינת ישראל  .הוא התכוון לצורך
בבדיקה ובהתאמה של המושגים בהם השתמש זרם העובדים  ,למציאות החדשה .

75

בעקבות דברים

אלה החליט מרכז מפא " י להקים ועדה שתביא הצעותיה בשאלות החינוך למועצת המפלגה  ,וזו
תכריע בעניין .

אי  -הבהירות בשאלת החינוך הממלכתי התבטא בדיוניה של הוועדה לחינוך ולתרבות של מפא " י .
היטיב לבטא זאת יעקב ניב

( הלפרין ) ,

מראשי זרם העובדים  ,שתבע הכרעה מן המפלגה

:

אני כשלעצמי בעד זרמים  ,אולם אני מחכה להוראה מהמפלגה שתגיד לי להמשיך או
לחדול  .אולם היא אינה אומרת לי כן  .אני תובע שיבצעו את ההלטת ועידת המפלגה

לקרוא למועצה שתכריע בעניני החינוך  .בן  -גוריון טוען חינוך אחיד ( ממלכתי ) ואני
מסכים אתו  ,אולם יש פירושים שונים למושג ' אחיד ' ונשאלת השאלה איזה מהם הוא
הנכון והרצוי .

76

התביעה לקבלת הכרעה במועצת מפא " י נשמעה בשעה שהוקמה ועדה ממשלתית לעיבוד החוק
לחינוך הממלכתי  ,והיה צורך בגיבוש עמדה של המפלגה  .ה מצע מפא " י לכנסת השנייה וקווי היסוד

של הממשלה  ,שאושרו בכנסת  ,דיברו על חינוך ממלכתי  ,ולא אחיד  ,תוך שמירת זכותם של ההורים
לגיוון החינוך של ילדיהם .

78

ברור היה  ,כי חוק חינוך ממלכתי לא יכיר בזיקה של הזרם או הגיוון

למפלגות פוליטיות ; אך השאלה  ,כיצד ישפיעו ההורים על החינוך  ,נשארה בלתי  -ברורה .

79

לקראת

כינוסה של מועצת מפא " י הוברר  ,כי יש הגורסים שאין צורך כלל בגיוון החינוך  ,כיוון שהשאיפה
היא להפוך את ערכיה של תנועת העבודה לעיקר תכנית הלימודים

זרם העובדים כעל גוון מוכר

חברתית .

73

74

שם .

75

77

0ר

ך

והיה מי שטרח להבהיר  ,כי כוונת הגיוון היא פדגוגית ולא

82

ד ' רמז ,

76

; 81

; 80

ויש מי שרוצים להכריז על

מ ' שרת ,

שם .
שם .

ראה דבריו של יעקב ניב כישיבת הוועדה לחינוך ולתרבות של הכנסת מיום  28במאי . 1952
בראש הוועדה עמד שר החינוך והתרבות  .מספר חבריה היה  , 18מתוכם  8אנשי מפא " י .

,

ישראל לכנסת השנהק של מדינת ישראל  ,פרק י " ט  ,עמ '

. 12

78

ראה מצע הבחירות של מפלגת פועלי או

9ר

הציונים הכלליים פירשו את זכות הגיוון כהיצע של המדינה  ,וההורים בוחרים מתוך היצע זה  .אנשי מפא " י
תבעו  ,כי זכות הגיוון תהיה בידי ההורים  ,והמדובר בגיוון פדגוגי וחברתי .ראה דברי יעקב שריד ,שם .

80

ראה דברי פנחס לבון כישיבת מזכירות מפא " י מיום

81

ראה הכרי י ' שריד ,שם .

82

ראה דברי בן  -ציון דינור ,

שם .

20

בינואר  , ! 935אמ " פ . 24 / 53 ,

בן  -גוריון והחינוך העברי והממלכתי

פעמיים שב והופיע בן  -גוריון בישיבות המועצה ומרכז מפלגתו כדי לערוך חשבון  -נפש היסטורי
וכדי להביא להכרעה סופית לביטול הזרמים וכינון החינוך הממלכתי  .הוא עצמר ראה בדבריו חזרה

על דברים שטען בעבר אלא שחשיבותם חייבה אותו לכך  .בהרצאה מנומקת חזר בן  -גוריון על
גישתו הבסיסית  ,לפיה כל המפעל של תנועת העבודה בארץ הוא תוצאה של שותפות  ,לא מקרית
ולא חולפת  ,אלא היסטורית  ,גזורה ומחויבת  ,בין הפועל היהודי ובין העם ; ' והיא איננה תלויה בשום
קוניונקטורה זמנית  ,אלא מצווה עלינו בתוקף שליחותנו ההיסטורית  ,כפועלים  ,כיהודים  ,כפועלים
יהודים ' .

83

התנועה הסוציאליסטית בארץ אינה מיזוג של שתי תנועות  ,של ציונות ושל סוציאליזם

;

זו תנועה אחת  ,השקפת  -עולם ומפעל  -חיים  ,שהם חטיבה אחת ללא הפרד  .אלה שני דברים  ,הסביר
בן  -גוריון  ,שהם רק שני שמות לדבר אחד שחי במחשבתנו  ,במאוויינו ובפעולתנו  .תוכנה של

התנועה הזאת הוא לרכז את העם במולדתו כעם חופשי ולהפוך אותו לעם עובד  ,בן  -חורין ושווה
זכויות במשפחת העמים העובדים החופשיים בעולם .
כשם שמפעל ההתיישבות היה פרי השותפות ההיסטורית בין הפועל  ,כחלוץ האומה  ,ובין העם
כולו  ,ויש לזקוף הישג זה לכל עם ישראל  -כך גם עתה מפעל קיבוץ הגלויות וקליטתן לא ייעשה
בלי השותפות הזו  .תורת השמאל נקבעה על יסוד הניגוד שבין הבורגנות לפרולטריון  ,כשדרכם של
רוב הפועלים בארץ נבעה מתוך הצרכים  ,מתוך האמונה בכוח תנועת הפועלים  ,מתוך ראיית מצבו

של העם היהודי והמפעל האוטופיסטי שביקשו להקים בארץ  -ישראל  .ברור היה  ,כי הדבר דורש את

שותפות העם  ,ואין כאן סתירה לשליחות ההיסטורית של תנועת הפועלים  .הצורך בשותפות במדינה
גדול פי כמה  ,והוא מוצא את ביטויו בקיומה של הקואליציה

שקשרו אותנו ללא הפרד עם מפעל

המדינה ' .

הגאולה  ,עם

והשינוי שעמד להיערך בו  ' ,כיסוד מחדש של מדינת

באומרו

:

84

;

' אך ברורים יהיו הכבלים האלה

עמדה זו נכונה היתה גם לגבי החינוך

ישראל ' .

85

את דבריו במועצת מפא " י סיים

' אנו נלך לקראת בית ספר ממלכתי הבנוי על ערכים אלה

:

עבודה  ,אהבת עם ומולדת ,

גבורה וחלוציות  -נלך בלב שלם  ,מתוך אמונה במדינה  ,מתוך אמונה בשליחות תנועתנו  ,שהיא
לא רק שליחת מעמד  ,אלא שליחת העם כולו ' .

86

לעניין דרכה של תנועת העבודה  ,בשונה מדרכו של השמאל  ,הקדיש בן  -גוריון תשומת  -לב רבה .
את תנועתו תיאר כבעלת תחושות עמוקות מאין כמוהן  ,ואת דרכה ייחד בנאמנות ללא גבול למטרה
ההיסטורית שהציגה לעצמה  ,בתנאים הקשים ביותר  .הדרך לא היתה ברורה  ,אבל היתה מטרה
ותחושה עמוקה איזו דרך מובילה למטרה ואיזו לא  .ודבר לא נחשב  ,אם עמד בניגוד למטרה
ולתחושות שלה .

87

תנועת העבודה אימצה שלושה עיקרים  :תמורה גיאוגראפית במצב העם

על  -ידי ריכוזו במולדת

;

והדרכת העם כולו בתהליך זה

;

כלומר עם עובד  ,חברת  -עובדים .

83

רהמטרה הסרפית  ,להפוך את המעמד לעם בצלמו של
88

84

85

שם .

המעמד ,

לא תמיד ידענו  ,אמר בן  -גוריון  ,שתפקיד מעמד הפועלים הוא

ראה דברי בן  -גוריון במועצת מפא " י המ " ר שנערכה ביום

ד ' בן  -גוריון  ,שם .

היהודי ,

תמורה חברתית וכלכלית  ,על  -ידי שינוי אורח חייו של העם במולדתו

86

שם .

87

ראה דברי בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י שנערכה

88

שם .

15

במארס

, 1953

אמ " פ ,

. 22 /44
ךך ך

ב 17 -

במאי

, 1953

אמ " פ . 23 / 53 ,

שמעת רשף

להדריך את העם  ,כי זה משמעותו של הסוציאליזם  .כי כדי להדריך את העם צריך לדבר בלשון
הכלל  ,למצוא מסילות ללב הכלל  .רק כעניין החינוך נקטה תנועת העבודה כדרכו של השמאל  .ניתן
להסביר זאת בחסרונה של מסגרת מחייבת  ,עד להקמת המדינה  .אולם

ב 1948 -

הוקמה מדינה של

העם העובד  ,והתנאים השתנו  .הקמתה הביאה לתמורה בחייהם של מאות אלפי אנשים שבאו לארץ .

המסגרת  ,קבע בן  -גוריון  ,היא כלל

האומה ,

והתוכן הוא סוציאליסטי  .כאן הוסיף הוא

שאמור היה לשכנע את אחרוני התומכים בקיום זרם העובדים
שלנו בכוח הכפיה של המדינה על כלל הילדים ' .

89

:

משפט ,

' אנו רוצים את התכנים החנוכיים

הוא הזהיר  ,כי אין כל ערובה שאפילו ילדי דגניה

בדור שלישי ילכו בדרך העבודה ללא חינוך לכך ; ובעבודה כערך חינוכי לכלל הילדים בארץ ראה
' דבר חשוב כמו יסוד
והעם  -כמטרה

;

המדינה ' .

90

המעמד משמש  ,לצורך זה  ,כמגמה היסטורית וככוח

היסטורי ,

' כל דבר שאפשר לעשות עכשיו על ידי העם  ,למען העם עכשיו  ,במסגרת העם

עכשיו  -נעשה עכשיו '  .כדוגמה לצעד ממלכתי שכזה  ,הביא בן  -גוריון את ה ' הגנה '  ,אשר לדבריו ,

היתה זמן רב ארגון של פועלים בלבד ; ' אכל היה לנו החוש ההיסטורי לשים אותה במסגרת הכללית
של הכלל  ,אם כי כל נושאיה היו אנשי תנועת הפועלים ' .

ן9

להערכתו  ,אילו נענו הוא וחבריו למזימה

של מפ " ם  ,שנוסף לצבא הכללי יהיה צבא מעמדי  ,היה מתרחש אסון  .לא היה צורך בעולם הערבי

;

ישראל היתה מחריבה את עצמה  .הוא הדין לגבי החינוך הממלכתי  ,שמעניקה תנועת העבודה
למדינה  .זו מסגרת וזה תוכן  ,ותוכן היסטורי של תנועת העבודה  :עבודה וחלוציות  ,נוסף על תרבות

ישראל והשגי המדע  .לכך שואפת תנועת העבודה  -הפיכת עם ישראל לעם עובד  ,לחברת עובדים .

ההשוואה החוזרת של החינוך לצה " ל הביאה את בן  -גוריון להסביר  ,כי בשנים אלה הוא מייחס ערך
גדול יותר ואפקטיבי יותר לצבא מאשר לבית  -הספר  .אבל  ,כמובן  ,אסור לה למדינת ישראל לעמוד
על הצבא  ,אף כי הצבא הפך לבית  -הספר הגדול בארץ  .אין להעמיד שום דבר בדרגה שווה עם

החינוך  ,כי זהו המבחן  -מה תהיה הדמות הרוחנית של האומה ורמתה התרבותית  .בחזונו ראה בן -
גוריון  ,כי בית  -הספר היסודי עם הנח " ל ועם הגדנ " ע יהוו גורם בעל השפעה רבה  .הוא העריך כי רק
20

אחוו מבוגרי בית  -הספר היסודי הולכים לבתי  -ספר תיכוניים ומקצועיים  .תנועות הנוער כמעט

ואינן פונות אל נוער שאינו לומד  ' ,כי בשביל הקיבוצים טובים יותר נערים עשירים מאשר בני
עולים '  .הצבא התכונן  ,לדבריו  ,לארגן את כל

80

האחוז הללו בגדנ " ע  ,כדי לתת להם את מה שנותן

בית  -הספר התיכון  .כך  ,האמין  ,יינתן חינוך חלוצי כבית  -הספר הממלכתי לבני הגילים
לגילים

, 18 - 14

ובנח " ל  -לגילים

; 19 - 18

, 14 - 6

בגדנ " ע

' גם אחרי זאת לא נהפוך את כולם לחלוצים

ולסוציאליסטיים  ,אך אני מאמין שברוכה תהיה התוצאה ' .
דבר סיומו של הוויכוח על החינוך הממלכתי ותנועת העבודה  ,בו נטל בן  -גוריון

חלק  ,נשמע

לאחר שחוקקה הכנסת את החוק  .היה זה כאשר התכנסה מועצת מפא " י לדון בביצוע החינוך
הממלכתי  ,ולמעשה דנה בשאלה  ,אם מותר להניף את הדגל האדום ולשיר את המנון תנועת
הפועלים בבית  -הספר .

%

היה זה לאחר שבן  -גוריון הודיע על רצונו להתפטר מן הממשלה ולעזוב את

הגה המדינה  .ישראל גורי הציע שלא לאסור את הנפת הדגל האדום ואת שירת ההמנון ביישובי -
1 12
89
90

בן  -גוריון  ,שם .
שם .

91

שם .

92

ישיבת מועצת מפא " י שנערכה

ב 28 - 27 -

בנובמבר  , 1953אמ " פ .

ממשלת ישראל שבתקופתה התקבל חוק חיתך חובה  ,מוצגת בפני הנשיא  . 1953 ,יושבים ( מימין לשמאל
דב יוסף  ,הנשיא יצחק בן  -צבי  ,דוד בן  -גוריון  ,בן  -ציון דינור  .עומדים  :יוסף ספיר  ,ישראל
פנחס רוזן  ,גולדה מאיר  ,ישראל סרלין  ,פנחס לבון  ,לוי אשכול  ,פרץ ברנשטין

):

רוקח  ,משה שרת ,

פועלים  ,שהם הומוגניים מבחינת הרכבם וכל יושביהם הם חברי ההסתדרות ; שכן ביישוב  -פועלים

קיימת זהות מוחלטת בין המעמד לעם  .בן  -גוריון העמיד את טעותם של מתנגדי הוויתור על הדגל
וההמנון על העובדה  ,שהם מתקשים לעכל את המעבר מיישוב למדינה  ,והוא קרא  ' :השתנה

חבר

גורי  ,כרגע

משהו ,

יש ריבונות של העם  ,ואנחנו מסרנו לו את החינוך ובית  -הספר הוא שלו  ,וכל בית -

ספר פתות לכל ילד בישראל '

93 :

בדיון זה  ,כמו באחרים שעסקו בשאלת הדגל האדום  ,נהג בן  -גוריון

להשוות את בית  -הספר הממלכתי לנח " ל  ,אותו הגדיר כפורמאציה חינוכית בתוך הצבא  .הנח " ל גם

הוא פועל ביישובים הומוגניים  -פועליים  ,ומי שיבקר ביחידות נח " ל בקיבוצים באחד במאי או ביום
ההסתדרות  ,ימצא שם רק דגל ציוני ; כיוון שהכל מבינים  ,כולל חברי הקיבוצים  ,כי מדובר במוסד

ממלכתי  ' ,ובמוסד ממלכתי שנעשה על  -ידי המדינה  ,יש לו דגל של המדינה ורק דגל של המדינה ' .

94

מן הדיון שנערך לאחר דברי בן  -גוריון ראויה לציון עמדתו של זלמן ארן  ,אשר בשנות הששים היה
לשר החינוך והתרבות  .הוא טען כי בצד הדגל וההמנון הלאומיים  ,שהנם חובה ראשית וכללית בכל
בתי  -הספר הממשלתיים  ,מותר וצריך להרים את הדגל הפועלי ולשיר את ההמנון הפועלי בחגי

הפועלים  ,באותם בתי  -הספר שרוב ההורים רוצה בכך ; ואין זה עומד בסתירה לאופי הממלכתי של
בית  -הספר ולממלכתיות הישראלית  ,ואין זה דומה לא ל ' הגנה '  ,לא לנח " ל ולא לצבא  ' ,כי אנחנו
מדברים על ענין שנקרא חינוך  ,וחינוך בטבע מהותו נתון לשוני  .הוא נתון לשוני גם כשיש בית ספר
ממלכתי ' .

95

במצב הכללי שנוצר במדינה  ,לא רצה ארן להתכחש לדעותיו  ,אך גם לא ביקש כי הרוב

ייחלץ אותו מן המצב אליו נקלע ולכן העדיף להימנע  .ארן נהג מאוחר יותר בגישה ממלכתית
מובהקת  .אף שמואל יבנאלי  ,אותו כינה בן  -גוריון ' האיש שיצר את זרם העובדים ; הוא נשא אותו

על כתפיו ועל ראשו ועל נפשו ועל מסירותו ועל תנופתו במשך שנים רבות  ,הוא היה זרם העובדים
ובו נתגלם כל הדבר '

96

-

יהפכו לנחלת העם כולו .

97

ביטא עתה תמיכה בחינוך הממלכתי  ,בקבעו כי ערכיו של זרם העובדים

כך היתה ידו של בן  -גוריון על העליונה בכוח הנסיבות ההיסטוריות

ואמונתו העזה  ,במאבקו על מה שתיאר כ ' חוק שיש לו משמעות מהפכנית עמוקה  ,גם מבחינה
לאומית כללית וגם מבחינת התכנים המוסריים והחינוכיים של תנועת העבודה בארץ ושל התנועה
93

כן  -גוריון  ,שם .

94

שם  .וראה דבריו בפגישה עם תא הסטודנטים של מפא " י מיום

21

ביוני

, 1953

מדב " ג  ,פגישות  .בדרך אופיינית

טען בן  -גוריון  ,כי הדגל עצמו אינו ולא כלום  ,סמרטוט  ,כחול  -לבן או אדום או אחר  .רק מה שמסמל הדגל הוא
עניין בעל חשיבות
95

וערך .

1 11

ז ' ארן  ,הודעה לעתונות על המועצה הארצית של מפלגת פועלי ארץ  -ישראל ,

. 22 /45
96

ראה דברי בן  -גוריון במועצת מפא " י המ " ה שנערכה

97

יבנאלי  ,הודעה לעתונות על מועצת המפלגה ,

ש'

ב  27 -בנובמבר

28 - 27

בנובמבר

. 1953

. 1953

28 - 27

בנובמבר

, 1953

אמ " פ ,

~

שמעת רשף

החלוציח ' .

98

כאשר ישוב בן  -גוריון להנהגה הלאומית  ,יהיה מאבק זה להיסטורי ; אך ספק אם

יווכח ,

כי ערכיה של תנועת העבודה כבשו את כיח  -הספר הממלכתי .

סוף דבר

תנאים מסוימים אשר סייעו לדוד כן  -גוריון להביא את חבריו למפלגה ולתנועה להסיר את

התנגדותם לביטול הזרמים ואף לתמוך בחוק החינוך הממלכתי  ,היו לרועץ בביצוע החוק  ,לפי

התוכן והכוח ששיווה לו בן  -גוריון  .נכון הדבר  ,כי השינוי הדמוגראפי הדרמאטי שחל בחברה
הישראלית ובמערכת החינוך בראשית ימיה של המדינה  ,יצר מצב של חוסר  -התאמה בין הצרכים
הממלכתיים לבין המיבנה המיושן של מערכת החינוך  .אך כשם שהחלוקה האידיאולוגית או
הפוליטית של מערכת החינוך היתה זרה לרוב אוכלוסיית העולים

החדשים ,

כן גם התקשתה

אוכלוסיה זו שנאבקה על היקלטותה החברתית ועל קיומה הכלכליי לשמש קרקע נוחה לחינוך

לעבודה ולחלוציות  .לגבי רבים מן העולים החדשים  ,עבודת  -כפיים סימלה את ההיבט המשפיל יותר
בהגשמתם הציונית  .ואילו מערכת החינוך הממלכתי טרודה היתה בתהליך של מיזוג גלויות  ,שכל
כולו אינו אלא מאמץ מתמשך של קליטת רבבות תלמידים בבתי  -הספר ועיצובם בדפוסי חיים

וחברה חדשים  ,או זרים להם  .עד מהרה הוברר  ,כי זכות ההורים לגיוון זה של תכנית הלימודים של
ילדיהם לא רק שלא מומשה  ,גם לא נמצאו הורים שדרשו אותה  .תכנית הלימודים הממלכתית
שפורסמה בשנת

, 1954

ובאה במקום תכניות הלימודים של הזרמים השונים  ,לא הותירה חלל לגיוון

על  -פי השקפת  -עולם  .היא הפכה לתכנית המינימום והמקסימום של בית  -הספר היסודי  ,ואפילו לא
השאירה מרחב של יוזמה למורה הבודד  .היתה זו תכנית המושתתת על סעיף

2

של חוק החינוך

הממלכתי  ,שבו מנוסחות מטרות החינוך  ,המשקפות את אותה סינתזה בין מאפייניהם של שלושת

הזרמים  :זיקה לעם ולמורשתו הרוחנית  ,קשר להשגי המדע  ,וחינוך לעבודה ולהכשרה חלוצית  .לצד
אלו מופיעים ערכים כלל  -אנושיים  ,כגון סובלנות  ,חירות  ,עזרה הדדית  ,שוויון ואהבת הבריות .
מציאות זו הביאה לכך  ,שאף לא קבוצת הורים אחת תבעה לממש את זכותה לגיוון החינוך  ,אולם
בתנועת העבודה התארגנו בשנת

1954

מחנכים  ,ותיקי זרם העובדים ואנשי  -ציבור במגמה להקים

תנועת מחנכים  ,אשר תכליתה להבטיח את שימורן והקנייתן של מטרות החינוך הממלכתי  ,שאותן

הגדירו כעיקרי החינוך של זרם העובדים  .לכאורה תאם הדבר את החוק  ,ובוודאי את רוחו  ,אף כי לא
היה מדובר ביוזמת הורים  .אולם התכנסויותיהם הראשונות זכו לתגובות עוינות בהנהגת

מפא " י ,

ומוסדותיה דחו יוזמה זו ומנעו את צמיחתה ופריחתה  .הנה כי כן  ,מערכת חינוך הטרודה בבעיות -
שעה של קליטת ילדי עולים והכאתם להשגים לימודיים  ,מחולקת לחינוך ממלכתי וחינוך ממלכתי -

דתי ומונהגת על  -ידי שר משורות

מפא " י  ,הפכה להיות למיבנה ריכוזי  ,קונפורמי ואחיד  ,כשהגוונים

החינוכיים והחברתיים  ,לפי דרישת ההורים  ,הופכים לנוסחה ארכאית  ,עד לשלהי שנות השבעים  .גם
התכנים והערכים  ,שבלעדיהם צפה בן  -גוריון  ,כי לא תיכון ותתקיים המדינה  ,הפכו במהלך השנים
לשוליים וחסרי  -משקל של ממש בחיי החינוך של בית  -הספר .
 ,4ן ן
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בן  -גוריון מועצת מפא " י  .אמ " פ

. 27 . 11 . 53

שלירוי
בן  -גוריון ו ' בערבות

הנגב '

מרדכי נאור

ב  10 -בפברואר  1949עלה המסך על הצגת הבכורה של מחזה חדש בתיאטרון ' הבימה '  ' -בערבות

הנגב '  ,פרי עטו של הסופר והמחזאי הצעיר יגאל מוסינזון  ,חבר קיבוץ נען  .ההצגה היתה כמשב  -רוח

רענן לתיאטרון בן השלושים  ,שבאותה עת נתון היה במשבר עמוק  ,לאחר סיבוב הופעות כושל
בארצות  -הברית  .הגיעו הדברים לידי כך  ,שלאחר השיבה מחוץ  -לארץ  ,שקלו כמה מבכירי השחקנים
בתיאטרון  ,ביניהם אהרון מסקין ושמעון פינקל  ,לפרוש ולהקים גוף תיאטרוני

חדש  .י

רבים וטובים התערבו כדי לסייע ל ' הבימה ' ולחלצה מהמשבר  .אחד מהם היה יוסף

שפרינצק ,

שנבחר לתפקיד יושב  -ראש הכנסת הראשונה ימים אחדים לאחר העלאת ' בערבות הנגב '  .שפרינצק
הציע ' הפוגה ' במאבקים לשלושה חודשים  ,ובינתיים החלה העבודה על מחזה חדש  ,הוא ' בערבות
הנגב ' .
לפי המסופרי כתב מוסינזון את המחזה במהירות  .שבועיים לאחר שפינקל העלה כאוזניי את

הרעיון לכלוב דראמה העוסקת בקורות מלחמת העצמאות  ,שבאותה עת טרם הסתיימה  -נמסר
המחזה לידו  .התיאטרון עשה מאמץ להעלות את ' בערבות הנגב ' במהירות ובאמצעות שחקניו
הטובים ביותר  ,ובראשם אהרון מסקין וחנה רובינא  .הבמאי היה שמעון פינקל .

המחזה מתאר את עמידתו של קיבוץ בנגב  ,בקעת  -יואב שמו  ,מול האויב  .הדמויות מייצגות את
חברי הקיבוץ  ,בני הדור הראשון והשני  ,וכן חיילים ומפקדים של צה " ל המוצבים במקום  ,ביניהם

כמה עולים חדשים  .העלילה פשטנית למדי והיא התרכזה במצבים עיקריים אחדים  ,ביניהם שליחת
בנו של מפקד הנקודה  ,אברהם  ,למשימה קשה  ,ממנה לא חזר .

הצלחתה של ההצגה היתה מיידית וסוחפת  .היא זכתה לקבלת  -פנים חסרת  -תקדים כמעט של קהל

הצופים  .ישראל גור  ,לימים מבקר תיאטרון  ,סיפר על שאירע בערב הצגת הבכורה

:

אני זוכר היטב את הריגוש הרב שאחז בקהל  .רבים דמעו ובכו חרישית  .במשך שעה
ארוכה לאחר תום ההצגה עוד הסתופפו רבים מהצופים במסדרונות התיאטרון והעתירו
1

ש ' פיעל ,במה וקלעים  ,תל  -אביב  , 1968עמ '  [ 217להלן  :פינקל ]  .וראה גם  :י ' גור  ' ,פרקי המחזה המקורי במדינת
ישראל '  ,ב '  ,במה 39 - 38 ,

2

פינקל  ,עמ '

. 219

( קיץ  -סתיו

תשכ " ח  -תשכ " ט )  ,עמ ' 16 - 7

[ להלן

:

גור ] .

עו ן ן

מרדכי נאור

שבחים והודיות על ראשי השחקנים  .אכן  ,אווירת קדושה ושגב  -טראגי לפתה אותך באותו
ערב .

3

הביקורת היתה נלהבת לא  -פחות  .חיים גמזו  ,מבקרו החריף של עיתון ' הארץ '  ,לא הסתיר את
התרגשותו

:

המציאות לבשה מעטה תיאטרון  .האפוס של הנגב פלש לתוך תחומי הדרמה  ,באון של
כובש היודע כי יש שכר לפועלו ושילומים לגבורתו  ,כי האמת במלוא ערטילאיותה ירדה
מהבמה אל בין שורות האולם  ,על בהונותיה התקרבה אל לב כל אחד מעמנו  ,בלאט  ,לבל

.

יינתק פתיל המתיחות שקשרנו אל ההווי  ,אל המלה אל התנועה  ,אל העצב הענוג . . .
' כערבות הנגכ ' הוא מאורע בחיי התיאטרון הישראלי  .זוהי זריקה של
לדרמטורגיה  ,לבמה  ,למשחק .

א " ק ( אורי

קיסרי ) ,

4

מבקרו של ' מעריב ' היה נלהב אף יותר

' בערבות הנגב ' מאת

נעורים ,

:

יגאל מוסינדון היא ראשית כל יצירה רבתי  . . .דרמה ארצישראלית

מקורית  ,שנכתבה בהשראת רוח בלתי מצויה וכישרון תוסס  .אין אני חושש לומר
שהדרמטורגן הישראלי נולד . . .

5

ההתלהבות הזאת נמשכה שבועות ארוכים  ,אולם זמן קצר לאחר הצגת הבכורה החלו להישמע גם
קולות אחרים  ,שבמהרה הפכו לסערה ציבורית עזה  .הסערה התמקדה סביב

הטענה  ,שהמחזאי ,

ברצונו לתאר פרק בעמידתם של יישובי המישלט במלחמה  ,עיוות את המציאות ופגע קשות באנשי
הצבא  .שורש הבעיה היה באחת הסצנות המרכזיות בהצגה  ,בה מתרחש עימות חריף בין מפקד

הקיבוץ  ,אברהם  ,לקצין הצבא ברוך  .נושא הוויכוח בין השניים הוא  ,האם לקיבוץ בקעת  -יואב יש
סיכוי לעמוד בלחץ האויב

ן

אברהם סבר שאין ברירה  ,וחייבים לעמוד ; ברוך היה מפוכח בהרבה

:

מבחינה צבאית  ,אין טעם לעמידה  . . .אם לא נקבל רזרבות  ,לא נחזיק מעמד  -ורזרבות
לא נקבל

!

אם לא נקבל ציוד כבד  ,לא נעמוד  -וציוד כבד לא נקבל

האחריות אני אומר

:

מבחינה צבאית אין טעם לעמידה .

!

במלוא הכרת

6

נושאי הדגל של מתנגדי ההצגה היו לוחמי חטיבת ' גבעתי '  ,רובם ככולם עדיין קצינים וחיילים

במדים  ,שהרי המלחמה טרם תמה  .אלה חשו עצמם פגועים פגיעה כפולה  :ראשית  ,כמי שלחמו
בדרום כארץ  ,כולל ב ' בקעת יואב ' ( שהכול זיהו אותה עם נגבה

; )7

ושנית  ,המחזאי שירת בחודשים

הקודמים כקצין התרבות של ' גבעתי '  ,ודרך כתיבתו נתקבלה כ ' בגידה ' ברעיו לנשק .
הביקורת הציבורית עברה במהרה לפסים של הפגנות  .אנשי ' גבעתי '  ,בניצוחו של קצין החינוך

החטיבתי אבא קובנר  ,חילקו כרוזי  -מחאה לקהל שבא להצגות  ,ואף ניסו להפריע למהלך כמה מהן .
באחת ההצגות עלה קצין על הבמה בתום ההצגה והכחיש את הנאמר בה  ,כאילו הצבא צידד בפינרי

הנקודה  .הוא התייחס לבקעת  -יואב כאל יישוב אמיתי  ,וקרא בהתרגשות  ' :חברי בקעת  -יואב בעצמם

3

1 1 )1

גור  ,עמ ' . 8
בפברואר

. 1949

4

הארץ ,

5

מעריב 20 ,

6

י ' מוסינזון  ,בערבות הנגב  ,תל  -אביב

7

הדבר מתבקש מאליו  ,שכן כינויו ב ' הגנה ' של מפקד נגבה  ,יצחק דוכנו  ,היה ' יואב '  .דובנו נפל על הגנת נגבה ,

18

בפברואר . 1949
, 1949

עמ ' . 49

ולאחר מותו נקראו מקומות ומתקנים באזור על שמו  ,כמו גבעת  -יואב  ,מצודת  -יואב ( משטרת עירק

ועוד .

סווידאן ) ,

..

ש

,

טיפ לבשתי  -לבית הפשפש

' יתוקן

של אבא קובנר  ,קצין -

20 - 2 - 1949

שם המחזה * בערבות חנגת
ברטט ובחרדה הלכנו לחזות בהצגת הפחזה  * ,בערבות הנגב  -המעלה על קרשי הבמה
את מרחב

ה ה

1

הקרבית  ,אותה

י ה

עיצבו לואטים בנשימח גדולה

ברטט  - ,יען כי לא גופינו בלבד היו לאבני היצירה הזאת ,
על הגבעות

המעוותן '

-

כרוזו

חטיבת
שלההצגה ,
התרביתעד
נבעתי ,
פברדאר 1949

ואכזרית .

אל 4כי לבנו נשחר שתול

ההן .
.

ההצגות זו הפעם

בחרדה  - ,כי שוב אין להתייחס למחזה זה כאל אחת

הראשונה

.

נגולה פרשת הלחיפח של מגינים במדים  -ובלא  -מדים היא פרשת העמידה של * בקעת  -יואב "
במת הני א ס ר
חדענו :

בגשם

ולא

1

ן

ופה

ה ל א וט י

הלתימה חרות  -ומת ודמם גחפיחת

פ ע ש ה

הדור

לאורו יתחנך

הנשטפות

העם

אלא 9ל ברכי התגלמותו האמנותית של הפעמת ,

אשר

ימצא את ביטויו בדרמה  ,בשיר  ,בסיפור .
הורם הסמך :

ב"

-

העעבות

בציור .

ופה רב העלבע  --נמצאנו עופדים בראי  -עקום מכאיב  .איש החטי -

על ספסל הצופים וממץ  -דטקמ על הבמה  :כאחד סרדעם שכפו עלץ שטירה על דבר
ם ע

תקומתר והוא נקלע אל מערכה נסולת

אץאנוחאיםלתבזעאת דץ האמת על
פה מטלה היא פפחזח זה

* ביב

הדוה

נ)

,

אך

פרסיה

(

נשמת

האטתעל שוט

1

על שלשה דבהמ במשה
יחינוך

"

ה ג י

1

ן

1

י ע

 11נ

נגבה

! )

למה השר האש את

"

העב " אץ לעטר  ,מ הם בבחעת

ח א א 1

1

ה

ה ק ר ב י ש

נ ז ק

ח מ  1ר

קפל רם

~ nnapl

ים

יהיתה לנחלת המגינים בסדים  -ובלא  -מדים  ,בגיגוו פחפיר בין הישוב והצבא ) 0

.

בבקעת יאבן

"

השיקולים הטקסיים של פפקד  -יל הנצב " פסולים
םנאלה 4 ,לא כי

שיקו

לא

*
לפה מטלה מעט אנשיהחסיבה

יכי

להיות

1

הלוחמת

כל

הס  ,לא בלבד

כי

לא

ה"

!

תנשל

אוחה

החיר?ענלית העתקה שהיתה למקח  -פםירות קרבית בלתי

הלה ש ראה

פצתה

לכל ח " ל

בחסיכה ( חטיבות ) אשר מיצח את כוזות הלחיפה  -בבקעת  -האב  -ועל גבעותיה

סביב .
כי סולפה דסות 1של מפקד בצבא הענה לישראל

ב)

החץ המפקר

הסייסי שלר

הספר  -חע עוד היום

- 1

הב ה צרכש לראתי על הביה תלסטמי

חתם ב ' נעו מפקדי * חולדות נגבה -

!

איך לא נרתעה יר המחבר והבראי מלעצב דמות מעליבה כע של איש הגח  -לז

נ)

על טובח סססמם ביסת " ם מפוקפקים
ר 1
1

בתי

וצ

? ? 85

נ י ת

"
ש2

אשר נעשתה ברוב

פו 1צ

?צ

? 1

האפנותית שהמח וה

?

אבד

השיעור

הגדור

של

ק ל י ט ה

או בה ומסירות באטיבה הלוחמת.

עי1ש זה נועל את לנ רבבות חייליפ בעד החוויה

עשוי לתת.

עזבנו חת הבית  ,יצתנו לליל סעיכד אכזרית  -אל ישיבו אותנו אל בסת הבית
חלא בשור של
הס  1אבא קובנר

צפת.

ק ך ך

מושכי נאור

תמונה מן

ההצגה .

ראשונה מימין  -חנה

וגובינא ( בתפקיד האם ,
רבקה ) ,

שני משמאל -

אהל מסקין ( בתפקיד
של אברהם  ,מפקד

היישוב

בקעת  -יואב )

יכחישו הדבר  .עדים חללינו אשר הוטמנו באדמת בקעת  -יואב ! ' .

8

אבא קובנר  ,שנודע ב ' דפים

הקרביים ' שלו אשר כוונו נגד הפולש המצרי  ,פירסם ' דף קרבי ' מיוחד מטעם מטה ' גבעתי '  ,שכלל
את סמל החטיבה וכותרתו היתה  ' :בית נבעתי  -לבית הבימה '  .הידף ' ביטא עלבון צורב  :המחזה

כולו ראי  -עקום ועיוות ; סולפה דמותם של הלוחמים  ,המפקדים והעולים החדשים  ,שתוארו באופן
גרוטסקי ; נעדרה האחווה הקרבית  ,שהיתה בין המתיישבים לחיילים  .בסיום כתב אבא קובנר  ' :יתוקן
המעוות

!

עיוות זה נועל את לב רבבות חיילים בעד החוויה האמנותית שהמחזה עשוי לתת  .עזבנו את

הבית  ,יצאנו לליל מערכה אכזרית  -אל ישיבו אותנו אל במת הבית אלא באור של אמת ' .

9

בהצגת ' בערבות הנגב ' בחיפה חולקו כרוזים משוכפלים  ,שקראו להקמת ועדה ציבורית שתחקור

את כל העניין ; ועד אז  ' ,תפסיק

נא " הבימה " את הצגת המחזה . . .

אנו דורשים זאת בכל הרצינות  .בל

תשתרר הפקרות  .האם באמת כל הטובל עט בדיו " ינציח " את מלחמתנו ? ! '  .בסוף הכרוז הופנתה
קריאה למשרד הבטחון  ,לרמטכ " ל ולאגודת הסופרים ' לשים קץ להפקרות ! ' .

0ן

ואכן  ,צה " ל לא ראה כנראה אפשרות לעמוד מן הצד  .ישראל גור מספר  ,כי זמן קצר לאחר הצגת
הבכורה היתה פנייה לשר הבטחון ולרמטכ " ל  ,ובעקבות טיפרלם רוככו דבריו של ברוך  ,קצין הצבא .
לא
1 18

עוד :

' מבחינה צבאית אין טעם לעמידה '  ,בנוסח המתוקן מזדהה ברוך עם דעתו של אברהם

שיש לצמור בכל מחיר  ,והוא מעלה על נס את יישובי גוש  -עציון  ,שהצילו בעמידתם את ירושלים ,
8
9

10

מעריב ,

20

בפברואר

. 1949

ארכיון ישראלי לתיאטרון  ,אוניברסיטת תל  -אביב . 1 . 2 . 6 ,
שם ,

שם .

תעודה

:

בן  -גרריון

ו ' בערבות

הנגב

תפאורת ' בערבות
הנגב ' מוקמת לקראת
הצגה באילת

כפי ש ' בקעת יואב עוזרת לדרום הארץ להתחפר  ,לאמן אנשים  ,לאסרף כוח  . . .הגדל מיום ליום ' .
שבועון צה " ל  ' ,במחנה '  ,נחלץ אף הוא להרגעת הרוחות  .תחילה הובאה ידיעה על ההפרעות
ה

להצגות  ,תוך גינוי האלימות והדגשה  ,שהפעולה בוצעה בידי חיילים  -מעשה שלא ייעשה 2 .י

לאחר כמה שבועות הובאה הודעה ארוכה מטעם ' מטה שירות התרבות '  ,ובה גינוי נוסף לפעולות
המציאות  ,עד

החריגות  ,אך גם ביקורת על ' הסתירה שבין התיאור לבין

כדי כך שהיא עלולה לגרום

להמעטת דמות כוחנו הצבאי  ,דבר שהוא בניגוד לאינטרס הכולל של המדינה בתקופה זו ' .
בהמשך הובע צער  ,שכך הועלו הדברים על הבימה  ' ,אולם הדרך היחידה לתיקון פגמים אלה היא

דרך הבירור הציבורי והביקורת הספרותית והרעיונית  ,דרך אחרת  -אין ' .
ב 28 -

בפברראר

, 1949

3ן

בעיצומו של הפולמוס  ,הוזמנו אהרן מסקין  ,חנה רובינא ושמעון פינקל

לשיחה עם ראש הממשלה ושר הבטחון  ,דוד בן  -גוריון  ,שדיבר עמהם בחומרה רבה על העלאת
המחזה  .מן הדברים עולה  ,שבן  -גוריון לא רווה נחת גם מהתיקונים שהוכנסו בינתיים .
להלן מובאת תרשומת מלאה של השיחה .

1 19

4ן

. 10

11

גור  ,עמ '

12

במחנה  ,ד2

13

שם 30 ,

14

ארכיון המכון למורשת בן  -גוריון  ,פרוטוקולים של פגישות פגישת בן  -גוריון עם שחקני ' הבימה ' .

( 24

(3

במארס

. ) 1949

במארס . ) 1949

.

מרדכי נאור

תל  -אביב  ,יום

. .

28 2 49

-

ב ',

אך אי אפשר לעבור ממקום למקום ,

כ " ט בשבט תש " ט

לא יכלו יותר  -עזבו את המקום .
אילו היו חיילים  ,היו מעמידים אותם למשפט צבאי  .הם לא

שעה . 12 : 30

הזמנתי אלי את חנה רובינא  ,א  .מסקין  ,ש  .פינקל
' בערבות הנגב ' ליגאל מוסינזון על ידי ' הבימה ' .

ישבתי במשרדי

ד  .בן  -גוריון  :צר לי מאדשלאיכולתיללכת אליכם  ,צרלישלא

להאשימם גם לא במובן

יכולתי לבוא ל ' הבימה ' לראות את השתכם האחרונה  ,כי זה

לדרוש מכל אחד גבורה עליונה  ,אם יש  -יש .

בקשר להצגת

נושא לשיחתנו היום  .לא צריכה להיות פה

רשמיות ,

כי

אנשי צבא  ,לא מצאתי אפשרות להאשים אותם  ,כאשר אני

ברמת גן  ,והם היו ביד מו כי  .לא יכולתי
מוסרי  ,לא רק

במובן -פיסי  .אי אפשר

הם עזבו  ,ופה כתוב ההיפך  .הצבא דורש לסגת  ,אך המשק

הממשלה אינה צריכה להתערב מה יוצג  ,איך יוצג  ,אבל אני

נשאר  .על

ראיתי חובה לפנות אליכם כאדם שיש לו קשר עם המלחמה
( חנה רובינא  :קצת ו ) .

הוא כותב כאשר הרוח מכתיבה לו .
אילו היה רק זה לא העתי עחעה דבר  .אך פה יש ריויון  ,הרעיון

זאת איני קובל  .הסופר אינו מחוייב לכתוב כאשר היה ,

מפני קו הבריאות לא עלה בידי ללכת לראות את ההצגה

עובר בכל מקום  ,ייתכן שאתם לא שמתם לב לכך  .אתם נמו

בעתונים  .אני

הצופים במחזה  ,מלבד אולי חיילים  ,אינכם מרגישים שיש פה

בטוח שהדבר עשה רושם גדול  ,כי זו הצגה מחיי המלחמה

סלף גדול של הצבא  .האנשים מתרשמים מאגרת הגבורה  ,אתם

' בערבות הנגב ' ליגאל מוסינזון  ,אבל קראתי עליה

האקטואליים  ,ולכן בקשתי שיביאו לי את הספר וכן הכתב

אינכם מתכוונים  ,מה היא הכוונה האידיאולוגית במחזה

להצגתכם  .יש במחזה זה מומנטים דראמאטיים מאד  .זה מעורר

הד  ,האחראי במשק שולח את בנו ליהרג  ,השני הולך ליהרג

חיובית .

בשביל להביא גופת אדם  .זה חומר דראמאטי  ,אילו היה שם רק

בן  -גוריון

אידיאולוגיה  ,וזה

את הספר כפי שהופיע בדפוס ,

קראתי גם את המחזה המתוקן על ידכם להצגה .
פינקל  :הכנסתי עוד תיקונים .
בן  -גוריון

:

:

בהצגה אברהם זה אינו נייר  ,אלא מסקין  ,אני יודע

מה יכול להיות הרושם מאברהם  -מסקין  ,אני מבין זאת  ,ואין אני

זה לא הייתי מטריח אתכם אלי .
יותר מאידיאה  .תלגישים קראתי

זה ?

אלפיים חיילים ראו מחזה זה בחיפה  ,והיתה רק תגובה

מסקין

יש שם משהו יותר  ,יש שם אידיאה  ,יש שם

מדבר מהצד

האמנותי .

יש שם אידיאולוגיה  ,אם לסלק את הדברים שהם רק לנוי -

האהבה  ,גליה

האידיאה יש

ושוש  ,דן  ,החתונה  ,כל זה

שם שלושה אנשים

:

תסירו הצדה  ,מצד

אבוקם איש המשק ומפקד

המחזה ?

המקום  ,איתמר המשקימט  ,אשר התנגד להשאר במקום  ,אבל

איני מבקר ספרותי  ,איני מבקר אמנותי  .כאשר אני רואה דבר

בהגיע הרגע הוא מסכן את עצמו  ,לא להציל את המשק  ,אלא

מדועאנינהנה ,

מוסר את נפשו להביא את הגופה  .אילו היה רק זה  ,עם

אולי אוכל להנות גם מדבר לא יפה  ,איני יודע  ,אבל היות ויש פה

ה ' צעצועים ' המצויים בכל דרמה  ,עם הסלנג  ,שלדעתי לא היו

:

יפה  -אני
אידיאה ,

אם תשנו את האידיאה  ,מה יישאר מכל
נהנה  ,אך

בקריאה

איני יודע ואינייכול לנתח

תפסתי

מה

היא

האידיאה ,

עמדתי על

צריכים להכניס  ,אבל זה כבר ענין לאמנות  ,לא לי .

נוסף לאלה יש שם שלושה טיפוסי חיילים  -המפקד שהוא

האידיאה .

פה יש דבר אחד  ,שאיני קובל

עליו  [ ,אך ] הוא

ההיפך ממה

מהעיר  ,מפקד זה אומר

שצריכים לסגת  .אחר כך יש שני

חיילים ,

שהיה  .המשורר או הסופר יכול לעתים להפוך את המציאות  ,אין

החיילים בלי שם  ,אפילו לא טרח לכנות אותם בשמות  ,וחילים

הוא כבול על ידי המציאות  .אילו היה רק זה  ,לא הייתי עומד על

אלה מדברים יידיש  .גם ביידיש יכול חייל

להתבטא  ,אבל מה

כך  .הדבר שהוא הפך הוא שהצבא כאילו דרש מהמשק לזוז

שמים בפי איש גח "ל זה  ,שטויות .

מהמקום ,המשק גזבר בשמו ' יד מרדבי '  .הענין

הובא אלי לבירור

בשביל הרומן של גליה  ,דני ושוש לא נחוצים חיילים אלה .

על ידי המפקד  .היתה לי שיחה  ,שמעתי את המפקד  ,שמעתי את

בשביל הגבור אבוקים השולח את בנו ליהרג  -אינם נחוצים .

אנשי הקיבוץ  .לא היה לי שום

ספק  ,שהמפקד צדק

מבחינה

צבאית  ,שאסור היה לעזוב את המשק  .אהב  ,זה העמיד את הצבא

חשובה  .היו

בשביל

איתמר המשקיסט

-

אינם נחוצים  ,הם נחוצים

לאידיאה .

שם חפירות

פה ישנם שלושה אנשי קיבוץ  -ומאידך  :שלושה אבק אדם ,

טובות  ,זו היא הגנה טובה מאווירונים ומפצצות  ,כמעט שקשה

אבק אדם החיילים שלא בנו את הבית  .המפקד תפקידו להגיד

במצב קשה  ,זה הסגיר למצוזם עמדה

לפגוע בהן  .היה שם הרבה אוכל  ,היה שם הרבה

ש 2ר

VP

סכנת

אווירונים והפגזה .

נשק  ,ולא

היה

לסגת  ,הוא המפקד

היחיד המופיע במחזה זה  ,המפקד הצבאי לא

הכרח צבאי לעזוב את המקום  .המפקד לא היה מהעיר  ,המפקד

היה לו שום עסק אחר  ,אלא לפקד לסגת  ,ושני החיילים תפקידם

היה שייך לאותו אירגון שאליו משתייך המשק  -השומר

לדבר יידיש  ,ולדבר בשפה זו דברי הבל .

החיילים לא עשו דבר במלחמה

הצעי.
שמעתי אחר כך את אנשי המשק  ,הם ספרו על ההפגזה
שנמשכה חמשה ימים  ,בלי סוף  ,יומם ולילה  ,הבהמות נהרגו ,

נהרגו אנשים  ,כל הזמן שוכבים

בחפירות  ,שם

פחות או יותר

טוב ,

זו  ,הם לא נלחמו  ,לא עשו

דבר  ,זו היא קאריקאטורה  ,לא קאריקאטורה  ,אלא סילוף דמות
הצבא  .היו חיילים שנלחמו  ,גח " ל לא נלחם  ,גח " ל רק מדבר

שטויות ביידיש ולא

נלחם  ,הם נלחמו ,

אני יודע זאת  .לדעת

תעודה  :בן  -גוריון ו ' בערבות הנגב
הסופר יש רק

בשמירה על המשק הוא מסוגל לתת גבורה גדולה  .זהו שקר .

קיבוץ .

.

 -מותר להציג את

אנשים גילו גבורה  ,שלא בם להם בית  .שאין להם בית כך

הקיבוץ בזמן המלחמה  ,היו מספיק מעשי גבורה בקיבוצים  .מה

יכולים לכבוש את הנגב  ,על ידי קשר עם המשק  ,לא  ,על ידי קשר

הוא הצורך להראות פה את החיילים  ,להראות שזה אספסוף .

עמוק יותר  ,על ידי קשר גדול יותר  .זה חילול רעיון מלחמה זו .

היא

האידיאה של המחזה מטמאת רעיון מלחמה זו  -מלחמה של

סיפור המעשה של הקיבוץ מספיק

ביידיש ,

מקשקשים

אפילו

עברית

אינם

יודעים ,

זו

קאריקאטורה שאינה ראויה לענין זה .

רבבות בני קיבוץ  ,לא בני קיבוץ  ,בני עיר  ,אנשי גח " ל  ,אנשי מח " ל ,

המלחמה היתה בכל זאת הדבר הכי גדול בימינו  ,איני יודע
אם גם בימים אחרים  .בזאת לקחו חלק אנשי קיבוץ  ,אנשי

הם לא נלחמו על זה  .זה רעיון נפסד .

חו " ל ,

מצאתי על מעטפת הספר את כל הביאוגרפיה של יגאל

אנשי העיר  .כולם היו בין החיילים  .לא כולם היו גבורים  .אנחנו
יותר מדי קרובים לענין שיוכלו כך להציג את החיילים  .אי אפשר

אני יודע את פרטי הפרטים

לספר לנו שבל איש קיבוץ הוא ' אברהם ' .

מוסינזון  .הוא מזכיר את משלט

של מלחמה זו  .שם היה משק
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למישהו ?

שם נלחמו על מעברות

פה ישנם אנשי הקיבוץ ,

לנגב  ,שהנגב יהיה לעם היהודי  .זה סילוף  -אדם שהיה קצין

ופה שלושה מהאספסוף שאלה הם חיילינו  ,זה הוא הצבא שלנו ,

תרבות בצבא  ,האנשים חיים עוד  ,אתה אומר שאלפיים חילים
ראו זאת ונהנו  .בין אלפיים החיילים הייתי ודאי גם אני נהנה ,

זה הוא משונה .
אולם הסילוף הוא עוד יותר עמוק מזה  .מה היא האידיאה
עליה נלחם

אברהם ?

אברהם הוא איש הקיבוץ זה עשרים וחמש

אבל הוא הזכיר את שמו של נבעתי  ,הוא קורא

יודע

אותו גבעוני  .אני

מה עשו חייליו של גבעתי  ,דמם ירתח כאשר יראו את זאת

;

שנים  .מה גבורתו  ,הוא בנה בית עשרים וחמש שנים  ,הוא שומר

האנשים נלחמו בנגב  ,האנשים נלחמו במדבר  ,הם נלחמו שם לא

עזבו את משקיהם  ,אלפים היו מחוץ למשקיהם ונלחמו בצבא

כי האכר בנה את משקו במשך עשרים וחמש שנים  ,לא מפני זה
נלחמו בנגב  ,וזאת הוא  ,קצין התרבות בצבא ישראל  ,צריך

עתה על בית זה  ,על זאת היתה המלחמה  .אלפי בני

המשקים

לדעת  .אילו הצבא היה אומר שצריכים לזוז  -צריכים לזוז  ,יש

הגנה לישראל .
מסקין :

דבר חשוב יותר מאשר הבית שלו  .לאשרנו זה לא היה כך

זה לא נכון  ,אברהם לא נלחם לשמור על ביתו .

בן  -גוריון

:

בשם  . . .היה

הם לא נלחמו על המשק שלהם  ,בעוג ' ה היה

משק ,

משק  .שם היה בנוי משהו  .בדרך לירושלים היה בנוי

במציאות  .אם נקח את המחזה  ,הרי אם המפקד גבעתי אומר

לעשות משהו  -צריכים לעשות .

משהו  ,על הבית נלחמו שם  ,על המשק  ,על הפרות לחמו  ,על

מהי הפילוסופיה  -זהו הבית  ,ובו נמצא המפקד המסכן ברוך

איזה דבר לחמו  ,גם אנשי המשק  ,גם אנשי הגח " ל  ,גם המפקד

האומר שצריכים לסגת  ,אבל אברהם אומר לו  :פה התחלנו את

מהעיר  .אלמנטים אלה נלחמו על הבית שבנו  ,על המשק שבנו ,
על זאת היתה המלחמה  .איך כבשו את הנגב

;

בנגב לא היו

בתים  ,או היתה מלחמה על עצמאות המולדת  ,על מדינה  .זה

חיים  ,פה גדלנו וגידלנו בנים  .על זאת היתה המלחמה  ,על זאת

היתה מלחמה זו  .השלושים

והחמשה [ הל " ה ] נהרגו על

איפה היה ביתם ? הם לא נהרגו בביתם  .מי

נהרג

ביתם ?

בביתו ?

האם

אינו נזכר  .הוא אינו יכול לעזוב את המשק  ,כי עליו לשמור על

בגוש עציון נלחמו על

הבית שבנה במשך עשרים וחמש שנים  .כצבא יש לו רק שיקול

אבל שם נהרגו אנשי ירושלים שהלכו להגן  ,נפלו שם אנשי תל -

צבאי  ,לכן יש לבסוף
בהצעת נסיגה .

ברוך  ,המפקד המסכן ,

שתפקידו רק להופיע

ביתם ?

אמנם שם היו גם אנשי גוש עציון ,

אביב ואנשים ממקדמות אחרים .

יש מבחינה צבאית לעזוב את המשק -

אני מזדעזע שזה היה קצין תרבות בצבא ; אני יודע שיש
פילוסופיה כזאת  .כל האנשים הם אספסוף  ,אבק אדם  .ויש רק

עוזבים  ,כי המלחמה אינה על המשק  ,לוחמים על הארץ ; אם

אבנגארד  .מלחמה זו הכחישה פילוסופיה זו  .פה יש גם קצת

מבחינה צבאית יש להלחם  ,כמו שהמפקד חשב שיש להלחם על

היסטוריה  -לאטרון  ,מימיות  ,אבל זה אינו שייך לענין .

אחת

מהשתיים  ,אם

האידיאה של הדבר זהו סילוף  ,חילול מלחמה זו כפי

יד  -מרדכי  -אץ עוזבים .
זהו סילוף שלא היה כמותו על כל המלחמה  .זהו סילוף כפול ,
זה חילול כל הצבא  .הצבא יודע לדבר רק אביב ומדבר שטויות

;

האנשים הקשורים בבית  ,במשק  ,הם גיבורים  .זהו סילוף האמת ,

חילול עצם רעיון מלחמה זו  .התחבטתי אם לקרוא לכם  .אני יודע
באיזו רוח אתם עושים זאת  ,אני יודע באיזו רוח הציבור מקבל

זאת  ,הציבור מקבל זאת כהערצת

לא בקשר למה שהיה ביד מרדכי  ,זאת מותר לשנות  ,הסופר אית

מסקין

קשור במציאות  .אין יותר משלושת חיילים אלה  ,ולעומתם יש

שלמה . . .

:

שלושה גיבורים במשק  .הסילוף
כוזב  ,לא היתה מלחמה על המעלק שמישהו בנה  .אלא על הארץ .
אם מבחינה צבאית אומרים להלחם פה ולא שם  -יילחמו פה

מסקין

ולא

שם  ,כך

עשו אנשי עין חרוד  ,כך עשו אנשי משמר

לא לחמו בביתם  ,אלא בתרשיחא ,
לחמו על דבר גדול

ביתם

העמק  ,הם

נהרס  ,נהרסו משקים ,

יותר  .פה יוצא שהוא שומר על המשק ורק

בן  -גוריון

:

המלחמה  ,וגם אתם כך .

אקרא לך קטע מההצגה  :ובכן חברים  ,אני מאמין אמונה

הדברים מעצמו .

הוא עמוק ביותר  ,כל הרעיון הוא

שהיתה ,

:

הרי זו היא תשובה למישהו  ,לא שהוא אומר את

הוא מדבר פה לא על

חנה רובינא

:

הבית .

אנחנו כל כך רחוקים מכל פוליטיקה

האם כוונתנו היתה לסלף  ,אין את מי להוכיח על

בן  -גוריון

:
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ומפלגתיות .
זאת .

גם יגאל מוסינזון לא התכוון לסילוף  ,הוא קרבן

מרדכי נאור
אידיאה כוזבת .

הפעם  :אין לי שום רשות אפילו להביע דעה  ,כי אני רחוקה מאד

חנה רובינא  :כל אלפי החיילים והאזרחים  ,זקן ונער אינם

מכל זאת  ,אבל שאלתי אם בכלל היה מקרה כזה שהצבא דרש

מרגישים באידיאה זו  ,כי לנו לא היה רצון להעביר בהצגה זו
אידיאה זו או אחרת  .אני וחברי חשבנו שכמו בכל ארץ אחרת

מקום ,

עלינו לשקף את החיים  .חוטטנו בפני דבר

אחד  ,שלא נפגע ברגשי

ההורים השכולים  ,ההורים שראו את ההצגה הודו ובכו  .ראובן

גרוסמן ואשתו היו בפרמיירה  ,באו אלי והודו ( בן  -גוריון

לסגת  ,ואמרו לי שכמובן היה  ,קראו לי את השם גשר ועוד

ששכחתי שמו  ,האנשים לא עזבו  ,אחר כך הצבא הצטרף לאנשי

המשק  ,וכבשו את המקום ( בן  -גוריון

איני

:

זה לא

מדויק ! ) .

באה להגן על יגאל מוסינזון  ,אילו הוא היה באמת סופר ,

הם

שאפשר לסמוך על האידיאה שלו  .אנחנו איננו מביטים על מחזה

כל אחד אינדיווידואלי

זה כעל ספרות  ,זו היא ריפורטאז ' ה  .אנחנו יודעים את זאת אבל

בהרגשתו  ,בכאבו ובשמחתו  ,יש מבין ההורים השכולים שאינם

התיאטרון חייב להביא מחוויות ימים אלה  ,שכל אדם חי אותן .

הולכים לשום מקום  ,יושבים סגורים עם כאבם  .אבל ההולכים

מחיילים

גבורים ,

אולי יותר מבנם

שנפל

!),

:

יכולה

אני

להביא

פתקים

ומזקנים ,

מצעירים

לתיאטרון  ,ואלה אשר ראו את ההצגה שלנו הם רואים בזאת

ומחיילות  .חיילת מהנגב כתבה לי  ,חיילים כתבו אל

מעין מזכרת לבניהם ובנותיהם שנפלו  ,מעין מצבה  ,לא רק

מודים בעד הצגה זו  ,ואינו עולה על דעתם שיש במחזה זה

השתתפות בצער  ,אלא השתתפות בכאבם  .עליכם להבין שאי

השמצת הצבא  .איני

אפשר להעביר במחזה אחד את כל הבעיה הגדולה והעצומה

עולה בדעת חיילים לראות במחזה זה מה שרואה אבא קובנר

הזאת .

מסקין  ,הם

מדברת על אזרחים  ,אנשי קיבוצים  .אינו

עם כל הערצתי לאבא קובנר  ,לכל מה שהוא עשה בהיותו

מלחמת השיחרור  -אפשר לקחת פינה אחת  ,אפשר לקחת

את הקבוצה  ,הקיבוץ  ,ולהראות את המלחמה בה  ,ובה יש גם

פארטיזן  ,אך פה הוא עשה דבר מאד לא יפה  ,ואני איני יכולה

לראות פה  ,אלא ענין אישי  .אילו

הוא היה מעונין בחינוך

הדור ,

גח " ל ' ניק  .המטרה היתה להראות פינה אחת מחיים אלה של

היה בא

המלחמה  ,ובין החיילים יש אחד מגח " ל והשני בן פתח  -תקוה

התחל בזאת שסידר לנו אובסטרוקציה ומפגנה ] בכפר סבא .

והשלישי עידני  ,אשר אשתו נפלה בהפצצה  .הדורש לסגת הוא
איש המשק -

מסקין

:

איתמר .

ובשביל הדרמה זה לא טוב  ,כי אין המתיחות הדרושה .

חנה רובינא  :אולי כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות  ,אולי
הדברים קרובים יותר מדי  .שמעתי טענה

אחת  ,שאחד אומר

אלינו  ,ואומר  :חברים  ,זאת וזאת

בן  -גוריון

שדני הוציא את הפצועים .
כשמציגים

:

לאוט מיך

:

,

אילו

הייתי

רואה

את

יש לשנות  .אך הוא

הייתי

המחזה ,

יוצא

מהתיאטרון בכאב לב .
פינקל  :איני בטוח .
חנה רובינא  :איני דראמאטורג  ,מוכרחים להראות אור וצל ,

צחוק ובכי .אין
( בן  -גוריון

חומר אקטואלי  ,הרי יאמר כל אחד

פינקל

:

:

להראות כל הזמן רק את הטוב  ,ויש גח " ל כזה

זה הוא הצבא היחידי שמראים במחזה

זה ( ) .

מחזה הוא דבר מוגבל  .יש הבדל בין קריאת מחזה ובין

ועזבו אותץ  ,אני יודע איך להציג  .אם מציגים מחזה מימי שאול ,

מה שמראים ורואים על הבמה  .כל אשר אמרת  ,אני יכול לחזור

מימי יעקב אבינו  ,כל אחד המציג יש לו הרשות להציג כפי שהוא

על זאת  ,אני רק מודה ומתוודה שלא תפסתי שיש פה אידיאה

מבין  ,אז למיכל יש צמות כאלו ולא אחרות  .לא כן כשמציגים

כזאת  .חבל מאד שלא ערכנו שיחה זו אתך חודש לפני ההצגה ,

שנים הצגה ' השומרים ' .

היית אולי לוקחים משהו בחשבון  ,אך לא חשבנו לנכון להטריח

עבר הדני כתב את המחזה  ,התיעצת עם גרעין כפר גלעדי  ,היה

אותך בדבר זה ; אילו היתה מתקיימת שיחה אז  ,ייתבן שגם
אנחנו היינו חושבים ברוח זו ומתקנים .

חומר אקטואלי  .היתה לנו לפני

סו 12 -

סקנדל עם אשת לישנסקי  ,בכל זאת החלטת להזמין את נציגי
השומרים  ,יראו הם

ויחוו דעתם .בין

המוזמנים שראו את ההצגה

היו גם אלכסנדר זייד ומניה שוחט  .אתה הכרת את אלכסנדר

לקחנו את המחזה לא בגלל היותו מחזה ספרותי
מכיוון שהוא נתן לס חומר להצגה

מעולה  ,אלא

אקטואלית  .אנחנו מודים

זייד  ,איני צריכה להרבות לתארו לך  ,אדם חביב  ,יקר  ,חסר

ומתוודים שעשינו כמיטב

תרבות  ,לא ידע כל לשון  ,ולאחר ההצגה גמגם כאשר היה

מגמגם  :וואס פארשטיי איך וועגן א ספעקטאקל [ מה מבין אני

לכתוב מחזה ספרותי  ,הוא כתב מחזה  -ריפורטאז ' ה  ,אע בכוחו

באשר

להצגה ] ,

אך  -הוסיף  -איך זה אפשרי ספקטקל מימי

סוס ?

הוא צדק  ,היכול אתה לתאר לעצמך שומר

מתקופת ' השומר ' בלי סוס

שהיא מחוסרת

תרבות ,

?

ומניה שוחט  ,אי אפשר לומר עליה

יכלתנו  ,הכנסנו הרבה

תיקונים  .דרשה

מיגאל מוסינזון להרים את הצד הספרותי של המחזה  .אין בכוחו

השומרים בלי

לכתוב את איפופיאת  -הגבורה של מלחמה זו .
לנו היה למורה הדרך לא הזמן הזה  ,אלא מה שאתה דברת
בביתו של מסקין  .זה נתן לי

רעיון  .דיברת על

העבר  ,והתכוונת

ובאה במגע עם

לגלם משהו מן העבר במחזה זה  .בתור במאי התכוונתי למצוא

:

נימים המקשרות עם אברהם אבינו  ,לא בקעת יואב ענינה אותי ,

' ל
איז
קבלו
מוכן  ,ס '
צוויי און
איינםוהכל
שתים ,
חת --
ופה
צוגענומען [
אים חדשים ,
תשעה
האט
ארך
זהמען
פארטיק ,
= '~ אצלנו

אותם

[

;

הסתובבה בעולם

תרבויות שונות  -באחת התמונות יש קבלת חבר  .והיא אמרה

אותו] .
צריך

אלא אברהם אבינו  ,התכוונתי לחפש אותה

הגבורה ,

היצרים  ,אותם הרגשות  ,לא מהפרספקטיבה של דבר זה  ,אלא

מהדברים הנצחיים המקשרים את עם ישראל .
להבין  ,שאם

נניח שהיה מקרה כזה  ,אני אומרת שוב

אם יש נצחת למחזה  ,הרי זה לא בגלל

הטכסט  ,אלא בגלל

:

U
,i':~

CL

arkL'

ש4
~

kLQ

uacaa 4 אuaa
~

סז

געמ4~צימ עט
ן

"

מ

)ן

ו
)

NkUCL '

.

] ןא

"

[  " טזמ4 % אסא

"

UL - LUCkkCU

,

מ עסמ מסא

LakU

aku eusw
עג

UdkkU

"
 עןeuccack rkl טבוהע

) טםס

"

~

~

uwa מ

'

) י )וש אסא נז

יוס4סי

סיס4 ] מ4ןנ ) אא

alwkui

"

UCtU

k

.

)  והמ. וש4ס
~  סישבן. מג4א
~
4 צu~ u  מש ) עסaulku : ממהח

עס

'

Q4Q
Quu
ן

~
uuln
 עגQlarcl מם

~
ז4ןס סיחמ4 ס.
 ג )א- ן

"

)

א4  " וטס צז י ) הען4 ' k

u ekaka '

~

~
cLLLQ

ע4 זז%  מג ' ס4א

" סע

 ' תן, KUL , '

uut

,a '

"

Q

~

NQGQk

"

' וא ומג

Ql~ u ~ KlcLu

ש מג

"

)]

4עימ י

"

)

י

"

סואו1 4 צ.

L' LLU anccack .

~ א%
~

kQU ~ LKN

)

"

4טט

~

LL

ג0

"

KLL

LUIUQ

. :Lak ה4 סז ' סא
4 יU Uk' LkC U ,

"4

"

.

raulu  עג.

CWISL

LXtCI

"

,

"

מס ו ) יצ

CkC

QaukulU :

,

~
4 אukCk

KL

)

"

)

"

~

"

ט,.

ULI

k

סמ

L
~

מ

QXLU

Q

klWU )

, dka aCaaek
~

uua uuu

4 uruu wu~ uxa

~ 4מטומ
ka
UCLKQ ' טן י ) צ ] א

r

LULU

CH

סבזן
lfiL

auuuk

טא

' יהן

akUkCkC '

,

4ומ ~ס ] סן
~)

tQ

QQ

,

HXQ

kL CLUaQ

UU L KG U

LU ' UY ,

UU

~
UU

U

4ומסס

 טאuulnk 04

,
Qt , U ,

.

UkCLLJ

uxkla ~ ' א

~

"

ן

"

)

א4

lau ck
~

"

-

" cukn uect ש4
אימ יג
" 4 זו
יאז ע
" " 4 cxud י " ט4 י4חט צ4סי
) זן

]) ן

ון

)

4 KlakU

UrUkCU
~

4סס

QuulQ

)  טןCCICC

י

",

) 4צ

)

'

~

 ה ) ון ו א אומ סז4' טזה
xkkL  ינסטעCLLLdI 4 aru '

CNIaL

LLNUXn U

"

4 ח4 afu ' נצ
rl . rkl ~ Ll : uudua  ' מוהסע טא4 אxu ' מאיייאמ
:

G Cd

uaxck

~

nl

4גמ

 אומהNLULU

"
4 " " xu

 ט מ ) םLLHuxnku
1 טakK
~

XLKL :

uuuxfu ן4ז

וס4 %

aQkx NLULU

4 ' מימן א4א

~

~

nLu xa

"

uacaa '

)

UQL ~ Gkl ] [ ' UUCLLVUt

)

"

ט ס

4 בז מ ז ) ותאסא ) ןta ul~4

Lkrkcx : ומ עס
~

LH ס1
~ 4סן
טמ

u rkckn skeca  ס, סט4ח

"

IKL ukka

 טזעצQUI

Glnka ' וטא

"LLL

ואן14
UUCU

GLNIk

Kce , k י ) א

 ) ם4 סןcukL Qaulc  יua

~
4~והחנ ) אמ
) ה ט4 nick  טט% 4זצ ' סן4 ט4 ) ) ) ם,

LQ GCkQ

~

"

a י ) הש

]~הצ
C

uuatLu

kkkCL '

HU ugke

wc~ x

"

"

,

dLIQkU ' CSUJUk

)

wcaar

מ ) ןזז ט ) ש

kNC

) ,)

(

ים4יטון

k

4גטאימ

cukr 4 סעaulc rku udlrku

uKrktU '

אמ
~

'

uk

~ ומםס
44 ' זkekudu~ ruulu ה סא מג4 axLa , lNl

) הן

Lua .  סזu4
ua L H~ CL uu c

ן%

4 uruu ע4יאון

UL

uu  םזuxcw krn ualad~ urukru

)

"

4ט4 מן.

זמטח4 ע ' מ ) ) החנן ) חנש4~ 4מ

cdwlkd ~ aLLU . 4ושן צ4 %

U4U
k
'

עבס
'
~

,

זס44

)

LUkQ ~ kUL

4

k tck

CX

" א ס4 .
"
"
4
~ 4 יצעatcu xuu auukka '"ואןגסעם
"
יום
הסא יאן
uu שע4
"

"

uuraw

~

וא4סבזן מנא י

kdlCQ

~ uu ~ d

~

w - י ) צן

4 ) טאtnur

4)

4א

ומ מסנ ) סמ4  ( ) טויהא ] אס.  טוןurrkku

CUUld

יע

(

~

ן4 אNcla

"שן44 ' סא

ULXU  טצQuulQ ו ) אן

LKUCL dkLIU

א4 uka~ clll '
)ן

 ) טצCL wu uLmaka ם4 ] ' 4ש א4 ) הא

CL

kUUQIL

 עימיrdlkr '

-

י4ז

km raal kltCL

(

)

סצ מם) ) ט ) ז

~

 טזאמן.

~

,

.

L LUI cuadkL rc akl u , ulrkuc

alrw
~

a

cl

.

,
~

סן ) סעצ

sr

מרדכי נאור

מסקין  :אני איש רך  ,איני אוהב

פולמוס  ,אך בנקודה

זו אני

דרוך ,

מוכן ממש ללכת להיאבק באגרופים  .בנקודה הראשונה  -מה
שלא יהיה  ,היתה התערבות והתנקשות גסה  ,לא צודקת  ,מצד
קבוצת אנשים בצבא  ,אני מדגיש זאת  .איני יודע מה טעם

הדבר ,

בלי זאת במחזה .
אברהם אינו מדבר רק על המקום  ,הוא מדגיש

פעמיים  -שלוש ,

ייתכן שזו היא קנאת סופרים  ,ייתכן שזו היא קנאה שלא הראו

שעמידתם

להתארגן ,

לקבל ציוד ולצאת

את הצבא  ,אלא את הקיבוץ  ,אך זה עוד אינו נותן רשות לעשות

במלחמה  .יש איזה דבר מתחת לכל זה .
יושבים באולם אלפיים חיילים  .אחרי

המחזה בא אלי בחור

זאת .

יש לנו גם ידיעות  ,שזה ענין אישי  ,התנקשות מאד גסה  ,בלתי
מוצדקת וטפשית  ,אם כי אסור לעשות דברים כאלה  ,כי כל הדבר
בדוי  .זה לא
אין שני

נגבה  ,נגבה אינה

דורות  ,ואם

קיימת עשרים וחמש

שנים  ,בנגבה

מסקין

הכל בדוי -

?

במקום גבעוני אומרים שלמוני  ,האם זה

קובע ?

;

אני חושב שאין

בסיס לחשוד  ,שהיה לנו איזה רצון להשמיץ  ,להציג באיזו צורה
לא יפה את הצבא  .זה לא היה ולא יהיה  .אפשר להשיב
שמוסינזון לא כתב מחזה על גבורות הצבא  .זה אינו סוגר את
הדלת לכתוב על גבורות הצבא  .זה אינו סוגר את הדלת בשביל
הבמה להעלות מחזה אחר .

יש משהו מאחורי זה  .אם זו היא קנאת סופרים  ,מתבטאת היא
יותר מדי ברוח פארטיזאנית  .יסלח לי אבא קובנר  ,זו אינה הצורה
המתאימה .

אלה

יערות

פולין ,

ששם

היתה

הצורה

הפארטיזאנית מתאימה  ,זהו פה גס וטפשי  .אין שולחים פלוגת
צבא שיסדרו אובסטרוקציה וקצין הפלוגה עולה

לנאום לי נאום .

אותו אבא קובנר יבול היה לבוא אלינו ולאמר  :חבויה  ,אתם
אינכם

:

החזיקו מעמד  ,מה עוד אפשר

לעשות ?

יכתוב אבא

קובנר מחזה אחר וברצון נציג אותו .
תאר לך מחזה אחר  -הצבא כולם גבורים  ,הקבוץ -

אם רוצים משהו לתקן  ,אם יש הכרה  -מתקנים

אין

אויסגעוויינט

פעמים

באמריקה  ,שכל השמות וכמו כן העלילה היא בדויה .
:

ס ' גאנצע

הארץ וקיום שפכתי את כל לבי ]  .סוף  -סוף

מברוך  ,שהוא מפקד שאינו רוצה לסגת  ,וגבעוני מדגיש כמה

זהו ריכוז מאורעות שונים בפוקוס אחד .
חנה רובינא

ואומר  :השתתפתי בהרבה מעשים גרועים  ,הייתי במצבים קשים
 מוסיף הוא : -לא בכיתי  ,אבל

היינט האב איך זיך

מייחסים זאת לעבה  ,הרי זה רחוק מכל מצב

מתוך חוסר נסיון לא הוספנו  ,כאשר עושים

:

תאפשר

לצבא

פלמ " ח זה גם כן צבא  ,אלה גם כן חיילים  ,ואחרי מה שעשית

עובדתי  .האם בנגבה יש בנים גדולים שנולדו בה

פחדנים  .מה היו עושים

לנו ? !

מצד אחד אנחנו והקהל רוצים

לקחת משהו משלנו  ,ומהצד השני  -בל הפרובלימות האלו

ודומיהן לפנינו .
פינקל :
לעבור תקופות .
מסקין  :אנחנו תמיד בודקים .
פינקל  :אנחנו ידענו מראש שהטכסט

לא יכול להיות שכבר עכשיו הכל יהיה טוב  .צריכות

לקוי  .השתדלנו להכניס בו

תיקונים  ,רוח חיים  .מלבד אנשים ספורים כולם מקבלים

זאת ,

זאת אומרת חיים את המחזה יחד אתנו  .אני מצטער שקראת את
הספר  ,בטכסט שלנו יש הרבה שנויים .
חנה רובינא

:

שמחתי שיצא הספר  .יראה הקהל וישפוט מה

עשה התיאטרון מהמחזה .

בן  -גוריון

:

בדיעבד אני שמח שלא שכנעתי אתכם  .לחינם

צודקים  ,ולהראות לנו במה איננו צודקים  ,אז זה משהו

הכנסת לי את אבא קובנר  .התעוררתי לקריאה כאשר קראתי

נבעתי אינם קיימים  .עברנו שתי צנזורות -

בעתונות שהיה סקאנדאל  ,ואז בקשתי והביאו לי את הספר  .אני
חושב ספר זה לחרפה  ,זהו חילול המערבה וגם של אנשי הקבוץ .

אחר .
אברהם וגם

צמורה אחת הרשמית  ,והצנזורה השניה של דורי

[ הרמטכ " ל ] ,

אם בי זה מפריע  -תיקנו  .יש פה משהו אחר  ,אך באחר זה אי
אפשר להתחשב  .במחזה אין כל נימה של השמצה  .במחזה לא
לקחנו את

הכל  .במחזה אחד אינם יכולים כולם להיות גבורים .

אספר לך  -הציעו לס מחזה  ,אמרנו לסופר  :אין כל
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אין פה אינטריגה  ,ויען לנו הסופר  :איך האב פיינט אינטריגעס
[ אני שונא אינטריגות ]  ,אבל הוא אינו מבין  ,שהבמה אינה יכולה

קונפליקט ,

פינקל

:

אנחם אחראים למה שתראה על הבמה  ,ולא תצא

מאתנו בלב שבור .
חנה רובינא

:

תראה ותיהנה .

אנחנו מאחלים לך הבראה מהירה  ,תבוא אלינו ,

דימויי עולים  -סטריאוטיפית ותיוג
בתקופת העלייה הגדולה בשנות
משה

החמישים *

ליסק

דמות העולים בעיני הקולטים  -סטריאוטיפים ודעות קדומות
מאז התחדשה העלייה לארץ  -ישראל  ,ברבע האחרון של המאה הי " ט  ,התפתחה בארץ ( כמו

בארצות  -הגירה

אחררת ) ,

מה שניתן לכנות תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של

עולים בעיני ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים  .איכותם החיובית או השלילית של הסטריאוטיפים
היתה פרי מידת הקירבה או הזרות כין הקולטים והנקלטים וכן של המתחים והחיכוכים שהתפתחו
' יחפגים ' ,

ביניהם על רקע תרבותי  -אידיאולוגיי פוליטי או כלכלי  .מטבעות  -לשון בגון ' בועזים ' ,

' ספוקלנטים '  ' ,פרנקים '  ' ,יקים '  ,באו לייצג  ,כביכול  ,מכלול תכונות של קבוצות חברתיות מסוימות
בעיני זולתן  .כרבות השנים הפכו דימויים אלה חלק ממערכת התקשורת בין הקבוצות

השונות ,

שבמרבית המקרים לא ראו בכינויים אלה פסול עקרוני  ,למרות אופיים העוקצני והקנטרני .
עולי שנות החמישים לא חמקו גם הם ממגמות התיוג השלילי  .בצד ההתלהבות הכנה מעצם
העלייה ההמונית ומהנתונים הסטאטיסטיים שפורסמו לעתים תכופות  ,החלו להשמע כבר בשלבים
מוקדמים הרהורים והסתייגויות מאיכרת החומר האנושי שהגיע לארץ עם פתיחת שעריה  .הביטויים

הראשונים היו בבחינת מסורת בעל  -פה  ,שקשה לשחזרה  .ן במקביל  ,אם כי ברמה מתוחכמת

יותר ,

באו מגמות אלה לידי ביטוי בוויכוח ציבורי על הסכנות הנשקפות למורשה היישובית נוכח גלי

העלייה  .דומה  ,כי מגמות התיוג השלילי  ,אף שראשיתו היתה שנים רבות טרם הקמת המדינה  ,הגיעו
אז לממדים ניכרים הן בקרב המנגנון הקולט והן בקרב האוכלוסיה הוותיקה בכלל  .כבר בראשית

המיפגש עם העלייה ההמונית החלו הרינונים אודות ' נחשלרת '  ' ,פרימיטיביות '  ,ו ' הארפי הלבנטיני
של העולים '  .עוצמתו של תיוג זה  ,הן במיפגש הכין  -אישי והן בביטוייו הפומביים  ,כגון בכתבות

עתונאיות  2 ,הוציאו לא פעם את הממונים על הקליטה מגדרם

;

שכן הם ראו בכך סכנה למוראל

*

ראשע של המאמר רואה אור כאנגלית בספר המוקדש לשנת היובל להולדת דוד בן  -גורית  ,כהוצאת יד
יצחק בן -
נוסח
צבי .

1

חלק מהסטריאוטיפים האופייניים לתקופה הנדונה ניתן למצוא בספרות היפה ( שנכתבה מאוחר

דוגמאות אופייניות אצל א ' שטאל  ,מתחים בין  -עדתיים בעם ישראל  ,תל  -אביב  , 1978עמ '

.44

, 1979

עמ '

. 21 -20

אלמגור  ' ,הקזבלנים שדמו ל " קזבלן " '  7 ,ימים ( שבועון ידיעות
2

יותר ) .
ראה גם

ראה  ,למשל  ,סדרת מאמריו של א ' גלבלום ,
( ' ראש " הממשלה " עוזב '  ,הארץ ,
השגרתיים

ביותר.

23

אחרונות ) 13 ,

ביולי

'חודש ימים הייתי עולה חדש ' ,הארץ  24 ,22 ,באפריל . 1949

בדצמבר

) 1955

ראה
:

ד'

ע ' אילון

קובע  ,שהכינוי ' פרימיטיביים ' הפך לאחד משמות התואר

ון1 :2

משה ליסק

האישי והקולקטיבי של העוסקים במלאכה הקשה של

הקליטה  .בהקשר זה כותב הביוגראף של

גיורא יוספטל  ,מנהל מחלקת הקליטה בתקופה הנדונה

:

ההרגשה כי עליה בעלת משקל מוסרי ירוד בעלת רמה תרבותית פחותה ובעלת מטען
רעיוני דל עלולה להוריד את המדינה הצעירה אל מצולות של חברה לבנטינית בדרגת שפל

השוה לזאת של עמי כל האזור  ,הרגשה כזאת אם נותנים לה מהלכים  ,מעודדים אותה  ,אם
מוסיפים למדורתה שמן של התרשמות ' אובייקטיבית ' כמו זאת הנובעת מקולמוסו של

גלבלום  ,עשויה על נקלה לעקר את רצונם של אנשים פעלתנים ביותר  .רוח הצוות  ,איפוא
בסכנה ומשום כך נחרד גיורא חרדה עמוקה .

3

עדות לכך שדעות אלה פשטו לא רק ברחבי הציבור אלא גם בקרב הסגל הבכיר של הקולטים  ,היא
הוויכוח שניהל יוספטל עם אחד מראשי הסגל הרפואי

שלו  .הלז לא רק שאימץ לעצמו את התיוג

המקובל של ' פרימיטיביות ' ו ' נחשלות '  ,אלא אף ניסה לייחס לתכונות העולים מארצות האסלאם

בסיס גנטי  -תורשתי  .רופא זה שאל  ' :איך אפשר לבנות עתיד של עם על חורבות כאלה של נפש
אדם ? ' יתר  -על  -כן  ' ,אם נמלא בהם את הבתים שאנו בונים  ,את האדמות שאנו מחזיקים יהיה זה עם

שאינו עובד  ,לשכת סעד אחת גדולה ' .

' נחשלות ' ' פרימיטיביות ' ותרבות ' אוריינטאלית '

4

5

היו

בבחינת תכונות שליליות כוללניות  .בצידן ניתן היה למצוא גם תיוגים ספציפיים יותר  ,כגון חוסר
הפרודוקטיביות האימננטית  ,כביכול  ,הטמונה באופיין של מרבית עדות המזרח  .יוספטל  ,אשר

נאבק בתיוג השלילי  ,ייחס תכונה זו גם לעולים מאירופה  6 .התבטאויות כאלה ניתן למצוא מדי פעם
גם בעיתונות

:

עליה זו הובאה בלא בחירה של אנשים

:

מקום נרחב ניתן בה לכל מוכי גורל

;

זקנים

תשושים  ,חולים כרוניים  ,נכים ומקרים סוציאליים אחרים  .וכמו כן לאנשים כאלה  ,שאם

כי בריאים הם בגופם  ,אינם מתאימים לארץ זו ולתנאי חייה בזמנים אלה  ,אנשים מחוסרי
רצון לעבוד ומחוסרי הבנה וסבלנות כדי להתגבר על התנאים ההכרחיים כאן  .הבאת

רבבות  ,אם לא מאות אלפים של אנשים מסוג בלתי מתאים לארץ  ,לא הוסיפה כוחות
למדינה  ,לא גרמה תועלת לישוב  ,לא נתנה תקווה טובה יותר לעתיד  ,וגם לא הייטיבה

לעשות לאנשים עצמם  ,שבמקרים רבים מאד הם אומללים כאן ומרי נפש הרבה יותר
משהיו אי פעם שם בין שכניהם .
מאמר ראשי ב ' הארץ ' מבטא דעה דומה

7

:

ישראל אינה מוכנה ומסוגלת להוסיף ולקלוט עולים הזקוקים לסעד ואינם מסוגלים
למאמץ של בנין  .לאמיתו של דבר  ,היא לא תהייה מסוגלת לכך לעולם  .אין זה מספיק

3

4

ר ' לופבן  ,איש יוצא אל אחיו  ,תל  -אביב
שם  ,עמ '
, 46
,

. 104 - 103

and' SocialResearch
,

,

~ ~,

 . 455 - 465קק ( July 1962 ( ,

26נ 1

 , 1967עמ '

02נ . 103 -

על מחקר הבודק סטריאוטיפים ודעות קדומות של רופאים כלפי יהודי מרוקו ראה
Israel edicalB

'

מ1

Shuval , ' Ethnic

Pluralism and

5

7

, Israel:

8.

עדויות מפורשות על ייחוס אוריינטאליות ולבנטיניות לעולים ראה אצל
 . 86 - 88קק  . con ictt London 1978 ,ראה גם  " :זרובבל  ' ,הבעיה המרכזית '  ,ילקוט המזרח התיכון ,
::

אוגוסט  -ספטמבר
6

:

.נ

ש ' וורם ( עורך ) ,
ש'

אוסישקין ,

, 1951

עמ '

.2

גיורא יוספטל

' על בעיות

Smooha,

~
:

חייו ופועלו  ,תל  -אביב

, 1963

בנובמבר

. 1951

העליה '  ,הבוקר ,

16

עמ '

, 157

, 163

. 166

במחנה
' שער העלייה '

חיפה

ללבות אש ההתלהבות המשיחית  ' .ירושלים של מטה ' תיבנה בידיים עובדות בלבד .

מסכת הסטריאוטיפים השליליים כללה גם התייחסות להעדר תכונות אסתטיות

וכן פטאליזם ואפילו העדר מוטיבאציה

ללחום .

9

8

 :חריצות  ,נעימות ,

בהקשר לתכונה האחרונה כתב אליעזר ליבנה

:

ישוב שמרובים בו יסודות חולים  ,מנוונים וחסרי ריסון  ,לא יעמוד במבחנים החברתיים

והבטחוניים שנכונו לנו  .אילו חיינו בימי המשיח  ,יתכן ואש של השראה דתית עשויה
הייתה לצרף סיגים  .אולם אין אנו אלא בשר ודם רגילים ואחריותנו נמדדת בקני  -מידה
ראציונליים  .לערער את שיווי משקלו הנפשי  ,הבריאותי והמוסרי של הישוב  -המשמש
גרעין לכל הדורות הבאים הרי זו קלות  -דעת שתתנקם בנו במהרה ובדרך איומה .

10

מטבעם של סטריאוטיפים שליליים לגבי קבוצות חברתיות שהם נוטים להכללה ולפרישת מטריה
אחת על קבוצות הדומות זו לזו  .כך גם קרה כשנות החמישים  .חלותם של הסטריאוטיפים השליליים
היתה על עדות המזרח

כולן  ,עד

שארץ או יבשת המוצא הפכה במידה רבה לאמת  -מידה כמעט

בלעדית למעמדו של האדם במערכת היחסים הבין  -אישית .
אף  -על  -פי  -כן  ,היו עדות שזכו למנה גדושה יותר של תוויות שליליות  ,בהשוואה לעדות אחרות ,
אשר לא נחשפו למידה רבה של גינויים ואף זכו לתיוג חיובי  ,אם כי בעל אופי דו  -ערכי  .האובייקט

המרכזי של התיוג השלילי היתה העדה המרוקאית  ,כפי שהוותיקים למדו להכירה במיפגש עם עולי

מרוקו בשנים  . 1951 - 1948רווחו אז ביטויים  ,כגון ' מרוקו  -סכין ' ,

' בלתי  -יציבים '  ' ,רגשניים ' ,

' אימפולסיביים '  ' ,בלתי  -אמינים '  ' ,שותי עראק '  .את הביטוי החריף המגמתי הקיצוני ביותר להלכי
הרוח ששרדו כנראה לפחות בחלק מהאוכלוסיה  ,נתן העיתונאי אריה גלבלום בסדרת המאמרים
שסקרו את המתרחש במחנות העולים

:

זוהי עלית גזע שלא ידענו עדיין כמוהו בארץ  .נראה שיש אילו הבדלים בין יוצאי

טריפוליטאניה  ,מרוקו  ,טונים ואלג ' יריה  ,אבל איני יכול לומר  ,שהספקתי ללמוד מהותם
8

הארץ ,

23

ביוני . 1953

9

סמוחה ( לעיל  ,הערה

10

א ' ליבנה  ' ,אין עליה בלי חלוציות '  ,דבר ,

, )5

עמ '

, 191 - 190

. 195
9

בנובמבר

. 1951

27ן

קליטת עלייה

של הבדלים אלו  ,אם ישנם  .אומרים למשל שהטריפוליטאנים והתוניסאים ' טובים יותר ' ,
האלג ' יראים והמרוקנים והמוגרבים ' גרועים יותר '  ,אבל בדרך כלל הבעיה היא אחת .
( אגב  ,איש מעולים אלו לא ישמח להודות שהוא אפריקאי  ' :ז ' א סווי פראנסז '  ,כולם
צרפתים  ,כולם מפארים וכמעט כולם היו קאפיטנים במאקי )  .לפנינו עם שהפרימיטיביות
שלו היא שיא  ,דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת  ,וחמור עוד יותר חוסר הכשרון
לקלוט כל דבר רוחני  ,בדרך כלל הם עולים רק במשהו על הדרגה הכללית של התושבים
הערבים  ,הכושים והבארבארים שבמקומותיהם

;

בכל אופן זוהי דרגה נמוכה עוד ממר

שידענו אצל ערביי ארץ ישראל לשעבר  .בניגוד לתימנים  ,הללו נעדרים גם שרשים
ביהדות .

לעומת

זאת

הם

נתונים לגמרי למשחק האינסטינקטים

הפרימיטיביים

והפראיים  .יי
תקדים  ,זכתה

חריפות הביטוי  ,שלא היה לה

לקיתונות של גינויים ; אולם גם בדברי המסנגרים ניתן

.

היה להבחין במידה רבה של דו  -ערכיות והתנשאות כך  ,למשל  ,מאשים ק  .שבתאי את א ' גלבלום
בגזענות  ' :כי בעצם מה מסתתר שם מתחת לדברי הקטיגור  ,אם לא תורתם של רוזנברג ושטרייכר
מה אחרת  ,בשם אלוהים

? ! '.ט

?

על  -מנת להפריך את דעותיו של גלבלום מונה שבתאי שורה ארוכה

של יהודים מרוקאים אשר נמנו עם העילית התרבותית הכלכלית והפוליטית של מרוקו וישראל
כאחד  .אולם גם הוא אינו יכול להתעלם מהעדרה של שכבה זו בקרב העולים ממרוקו של שנות

החמישים  .ואף  -על  -פי  -כן  ,שבתאי מוצא בהם קו של זכות  ,שכן הוא מזדהה עם כמה מבני

שיחו ,

1 28
11

גלבלום ( לעיל  ,הערה
אלמגור  ,לעיל  ,הערה

12

22 , ) 2

באפריל . 1949

על דמותם של המרוקאים בספרות שלאחר מלחמת השחרור ראה

.1

ק ' שבתאי  ' ,אלה שאין תקוה לילדיהם '  ,דבר  3 ,במארס . 1950
תשובה למר גלבלום '  ,הארץ  8 ,במאי . 1949

ראה גם  :א ' פרידמן ,

' על העליה

מצפון אפריקה

:

סטריאוטיפית ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

שטענו בפניו כי המרוקאים הם ' חומר היולי  ,מין עיסה שאפשר ללוש ממנה כמיטב יכולתו ורצונו
של האופה  ,ילדים טובי לב  ,המחכים ליד שתעצב אותם '  .שבתאי אף סבור  ,כי זה בדיוק
שהמדינה זקוקה לו

' הגזע '

:

אנחנו סובלים מעומס של אינטליגנציה  ,מעובדי מוח ומעבודת המוח  .הרקע הנפשי של

הציונות  ,ביחוד של ציונות העבודה  -היה הרצון לברוח מן העומס המופרז של החיטוט
האינטליגנטי אל החיים הפשוטים  ,טבעיים  ,טובים יותר  .אנו זקוקים כאויר לנשימה

ל ' זריקות ' ראויות להתכבד של טבעיות  ,פשטות  ,של עם  -ארצות  ,של בעלי  -גוף  .היהודים
התמימים הילדותיים

הללו  ,עם

הפשטות שלהם  ,עם האינטליגנציה שלהם  ,שהיא כמו

שאמר הכרמלי 2 ,י * ' לא של איינשטיין '  ,הם סם  -החיים נגד העודף של החטטנות המוחית

שלנו  ,שבה המקור של צרות רבות שלנו  ,ביניהם העקשנות והנצחנות המפלגתית .

!3

כאמור  ,שפר חלקם של התימנים  ,שכן העדה התימנית היתה בדרך  -כלל מן האהודות ביותר על

היישוב הוותיק  .אין זה מקרה אפוא  ,שדוד בן  -גוריון  ,שבדרך  -כלל שלט ברגשותיו ומיעט מאוד
בחשיפתם  ,חרג ממנהגו בהקשר לעלייתם של יהודי תימן  ,ובמיוחד לנוכח החלאות שפקדו את
ילדיהם  .בדברי תשובה לדוברים שונים
אמר

בכנסת  ,בעת

דיון בנושא העלייה שנערך בנובמבר

, 1949

הוא

:

לפני כמה שבועות נמסר לי שמתוך נימוקים שקולים ומעשיים  -ובאמת אי  -אפשר היה

לזלזל כנימוקים  -יש הכרח להאיט עליית תימן ( מכיוון שהסיד נתגלה מותר לנו לדכר
על כך)  .אמרו לי שבין העולים יש הרבה חולים  ,חלושים  ,ילדים תשושים  ,נגועים  -ואין
סידורים מתאימים ומספקים בשביל כולם  ,ויש להאיט קצב העליה  ,או יותר נכון

ההטסה ,

כי כל עליית תימן בימינו נעשית בטיסה  ,על כנפי נשרים  .שלחתי מיד איש לעדן לבדוק
את המצב ובמשך ימים אחדים קיבלתי דו " ח מלא ומפורט על שמתהווה ברחבי תימן .

שמעתי על יציאת תימן מופלאה  ,משיחית  ,יציאת היהודים מכל קצווי תימן ברגל וברכב ,
בנעריהם ובזקניהם  ,מתוך הפקרת רכושם  ,בריאותם  ,חייהם ופני כולם לעדן  ,שמשם

אפשר להגיע למדינת  -ישראל המאירה ממרחקים וקוראה ממעמקים ומיד שלחנו שנינו
 קפלן האיש המעשי ואני בעל ההזיות  -טלגראמה לידידינו באמריקה  ,שלמען השםישלחו מיד עוד מטוסים לעדן להחיש ולהאיץ העברת יהודי תימן ארצה  .ידענו שאין

עדיין מקום מוכן בשבילם  ,שאין שיכון ואין אישפוז  .אבל לא היה ספק קל  ,אף לרגע אחד

שעלינו קודם כל לעשות הכל  ,האפשרי והבלחי אפשרי  ,למען שיגיעו הנה  ,אלינו
למדינת ישראל זו  ,ולא יתגוללו במחנות בעדן או בדרכים בתימן  .אפילו אם נגזר על מי

מהם למות  -מוטב שימות פה  ,בארצו  ,בין אחיו  ,ולא בנכר ההוא  .והיו מקרים שהעולים

הגיעו לשדה  -התעופה בלוד ויצאה נשמתם  .ובאו ילדים מזי  -רעב  .ראיתי אותם בבית -
החולים הצבאי בתל  -השומר  .זוהי אחת התמונות המחרידות ביותר שראיתי בחיי  :באגף
שנמסר על ידי הצבא לילדי תימן שכבו ילדים ותינוקות הדומים יותר לשלדים מאשר לבני

 * 12אליהו
13

הכרמלי  ,חבר  -כנסת מטעם מפאא בשנות

ן1 21

החמישים .

שם  .עדויות נוספות על היחס השלילי כלפי יהודים ממררקו ראה אצל י ' שובל  ,בעיות חברתיות בעיר פיתוח

מחקר לקראת תכנון השכונה לנסיון בקרית גת  ,ירושלים

 , 1959עמ ' , 15 - 12 , 8 - 5

נסיונות מספר ל ' טיהור ' דמותו של המרוקאי  .ביטוי אמנותי לכך היה למשל המחזה

וראה אלמגור  ,לעיל  ,הערה . 1

:

1 - 31ד  .ברבות השנים נעשו
' קזבלן ' של

יגאל מוסינזון ,

~

עולה מברך את
ביקורו הראשון

בן  -גוריון  ,בעת
באשדוד  -ים 12 ,
בפברואר 1959

אדם חיים

:

ללא כוח לבכות  ,רבים גם ללא כוח לספוג מזון  .רק בעיניים זרח עוד אור

החיים  ,והעינים  -עיני ילדים יהודים  ,ילדים יקירים  .ורופאים יהודים ואחיות יהודיות
מטפלים בהם באמונה  ,באהבה  .הבינותי באותו רגע מה זאת ' גילה ברעדה '  .נתחלחלתי

ונפעמתי מהמחזה הנורא והגדול  .כן  -אלה הם חבלי משיח 4 .י
אולם גם במסכת הדימויים החיוביים של יהודי תימן אפשר להבחין לא במעט גילויים של תיוג

שלילי  .כך  ,למשל  ,כותב גלבלום

:

בדרך כלל הקושי העיקרי לגבי עליה זו נובע דוקא מהסתפקות במועט הגובלת בשיתוק כל
יזמה עצמית  .הם אסירי תודה ומרוצים מסה שעושים כשבילם ולא איכפת להם

הרכה ,

כמה דמן ישבו כמחנה העולים עצמו  .כמו כן בצאתם הם טעונים טיפול מרוכה  ,כדי
ללמדם הלכות ראשונות בדרכי החיים ותורת החיים בארץ לא ערבית  .אבל  ,מצד שני ,
התימנים הם עדה רויית מסורת דתית תרבותית עברית  ,בעלת אופי אישי נוח ולא תוקפני ,
עדה אוהבת עבודה ומסתפקת במועט  .והעובדה שמספר היהודים המועמדים לעליה
נוספת מבני עדה זו הוא מוגבל  ,מגביל גם את ממדי הבעיה .

5ן

לעומת דברי ביקורת מתונים אלה  ,היה דווקא בן  -גוריון  ,למרות האהדה הרבה שרחש לעדה

1190

14

דברי הכנסת ,

15

גלבלום ( לעיל  ,הערה  22 , ) 2באפריל 949נ  .על דימויים שליליים של העדה התימנית  ,שחורגים מהלכי הרוח

21

בנובמבר

, 1949

עמ '

. 128

המקובלים  ,ראה  :פ ' כהן  ,קהילה ויציבות בעיר עולים  ,ירושלים  , ] 954עמ '  . 10איזכורים של תדמית חיובית של
העדה התימנית ראה  :י ' בן  -דוד  ' ,הבדלים אתניים או שינוי חברתי ? '  ,מגמות  ,ג  ( 2 ,ינואר

 , ) 1952עמ ' ; 176 - 174

 Sociologigue , 111 ) 1953 -משחאג ']  Israel ' ,מם 7 . 3 . Berreby , ~ De l'intfigration des Juifs Yemfinites

 . 112 - 114 , 120 - 121 , 128 - 141קק 1954 ( ,

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

התימנית  ,בין מותחי הביקורת החריפה  ,אם כי לא  -פומבית  .במכתב לרמטכ " ל  ,יגאל ידין  ,הוא כותב
בין השאר

:

שבט זה  ,מצד אחד הוא יותר נוח לקליטה  ,גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה משקית  ,מכל

שבט אחר  .הוא אוהב עבודה  ,אינו להוט אחרי העיר  ,יש לו ( לחלק הגברי  ,לכל

הפחות )

אחיזה בלשון העברית ובתורת ישראל  ,אבל מבחינה אחרת הוא אף הקשה ביותר  .הוא
רחוק מאיתנו מרחק של אלפיים שנה אם לא יותר  .הוא נעדר המושגים היסודיים ביותר

והראשוניים של ציוויליזציה ( להבדיל מתרבות )  .יחסו לילדים ולאשה הוא של איש

פרימיטיווי .

מצב בריאותו

לקוי .

כוחותיו הגופניים תשושים ואינו מבחין בצרכים

ההיגייניים המינימאליים  .הוא היה אלפי שנה שרוי באחת הגלויות האפלות והמרודות
ביותר  ,במשטר פרימיטיווי יותר ממשטר פאודלי ותיאוקרטי רגיל  .המעבר שלו לארץ -

אין כמהפכה הזאת בחיי

אנשים  ,מהפכה אנושית עמוקה ולא זו השטחית  ,המהפכה

הפוליטית  ,כל ערכי אדם משתנים שינוי יסודי 6 .י
אם כי קשה להעריך את מידת שכיחותן של דעות אלה בקרב האוכלוסיה הוותיקה  ,נראה שהיה בהן
ביטוי רווח למדי של חששות ואף חרדה להשפעה מרחיקת  -לכת של עולי שנות החמישים על

המורשה התרבותית  -חברתית שהתגבשה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל עד קום המדינה .

החששות ממגיעה במורשה התרבותית  -חברתית
המיפגש עם עולי ארצות האסלאם  ,ובמיוחד עם קבוצות מסוימות כעולי צפון  -אפריקה  ,היה ללא
ספק בעל אופי טראומטי לשני הצדדים  .רשמיו ניכרו כבר בשלבים מוקדמים מאוד  ,אם כי
תוצאותיו המסועפות היו ארוכות  -טווח  .ביטוייו הפומביים של העימות המתסכל בין הקולטים
והנקלטים היו שונים  .בצדם של הקולטים השתקף הדבר בעיקר בשורה של מאמרים פרי עטם של

פובליציסטים ועיתונאים ובהתקלויות בלתי  -נעימות עם פקידים ונותני  -עבודה  .העולים הגיבו מדי
פעם בהתפרצויות של זעם ואלימות  .הביטויים הספרותיים המתוחכמים יותר  ,פרי עטם של ' בוגרי
המחנות והמעברות '  ,הופיעו בתקופה מאוחרת הרבה יותר .
המיפגש עם העלייה של שנות החמישים כפה על הקולטים התחבטות בבעיה קשה  .מצד

אחד ,

היה מקובל על הכול שהמדינה זקוקה לכוח  -אדם רב לשם איכלוס מהיר של השטחים החדשים

שנוספו בעקבות מלחמת העצמאות ולעיבוי אזורי התיישבות קודמים  .כוח  -אדם נוסף היה חיוני גם
לצה " ל וגם לפיתוח כלכלי מואץ .
נימוקים אלה הודגשו במיוחד על  -ידי בן  -גוריון  .על  -כן הוא גם התנגד לכל הגבלה על העלייה ,

כפי שרבים הציעו  ,במיוחד בתקופות שנראה היה כי מערכת הקליטה עומדת בפני התמוטטות  .בן -

גוריון חזר וטען פעמים אין ספור  ,שאין לשקול את עניין העלייה והקליטה במאזניים כלכליים .

בנאומו בכנסת שהוזכר לעיל  ,אמר בן  -גוריון בהקשר זה

:

מי שמתאר תמונת  -זוועה של תשעים אלף עולים היושבים במחנות  -אם רק הוא מבין
את המשמעות הדברים שהוא מדבר  -טוען לאמיתו של דבר  ,שהעליה צריכה להיות
צמודה לקליטה הכלכלית  .זאת אומרת אין להעלות תשעים אלף  ,כל עוד לא בנינו

16

מובא אצל ת ' שגב ,

: 1949

הישראלים הראשונים  ,ירושלים

 , 1984עמ '

. 181

 31ך

ראשיתו של מושב
חוסן  ,מיסודם של עולי
צפון  -אפריקה  ,למרגלות
סוחמתא

בגליל העלית

בשבילם בתים ולא הכינונו בשבילם עבודה  .מי שטוען זאת במישרין או

בעקיפין ,

כיודעים וכלא יודעים  ,אינו רואה ואינו מבין מה מתרחש בחיי היהודים בשורה של ארצות

 -גם באירופה  ,גם באסיה וגם באפריקה  .תארו בנפשכם שמחר תגיד לנו ממשלת

רומניה שהיא מוכנה לתת ליהודים לצאת לארץ  ,אולם כתנאי אחד  :ששערי היציאה יהיו
פתוחים רק ששה חודשים  .ויימצאו מאתיים אלף או שלוש  -מאות אלף יהודים שירצו

לעלות  .הנאמר להם  :לא  ,חכו עד שנבנה מקודם בתים ונזמין לכם תעסוקה  ,וכל אלו לא
יהיו עד שההון יזרום הנה לפי הרצפטים של ברנשטיין או של בגין

זאת

!

?

ממשלה זו לא תאמר

עד כמה שאני יודע לא היו מוכנים בתים ותעסוקה לששים רבוא יוצאי מצרים -

ואף על פי כן לא פקפק משה אף רגע והוציאם  .מאחורי עליית היהודים בכמה ארצות
עומדת קאטאסטרופה של הרס ושמד  -ולפניה מדינת  -ישראל וכיסופי גאולה  .אין

להתאים העליה ליכולת הכלכלית שלנו  -אלא להיפך  ,עלינו להגביר המאמץ הכלכלי
לפי צרכי יציאת הגלות  ,וגם אם ייבצר הדבר

מאתנו  ,ואם נפגר

במאמצינו הכלכליים אתרי

גלי העליה שיגאו ויפרצו גאה ופרוץ  -העליה קודמת  ,גם אם היא כרוכה בסבל .

7ן

מצד שני  ,רבו ההסתייגויות מאיכות כוח  -האדם  .להסתייגויות אלה לא ניתן פומבי רב מצד העוסקים
כמלאכת הקליטה הלכה למעשה  .לעומת זאת  ,הדים ישירים ועקיפים להלכי הרוח הללו ניכרו
במאמריהם  ,ופעמים גם כהצהרותיהם  ,של אנשי  -ציבור  ,עיתונאים ופוליטיקאים  .הלכי  -רוח אלה

ניכרו גם אצל בן  -גוריון  ,אם כי עמדותיו והצהרותיו בהקשר זה היו לעתים מנוגדות ; אולי שיקפו הן

פסימיזם מכאן ואופטימיזם מכאן  ,ואין זה ברור תמיד מה הביא אותו לנקוט עמדה זו או אחרת .
דברים פסימיים כאלה כתב הוא  ,למשל  ,כאחד

ממאמריר :

במאות השנים האחרונות שקעו ארצות הקדם כבערות  ,בדלות  ,בעבדות ופיגרו לאין ערוך
מאחורי ההתקדמות המהירה של עמי אירופה  .וכמצב הגויים כן מצב היהודים  .נסתלקה
2נ

17

דברי הכנסת ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  . 129 - 128על ההתנגדות להטלת הגבלות על העלייה ראה  :ד ' הכהן  ' ,מדיניות

הקליטה של העלייה הגדולה כישראל בשנים הש " ח  -תשי " ג

.

( , ' ) 1953 - 1948

חיבור לשם קבלת התואר דוקטורי

אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמח  -גן תש " ם  ,עמ '  ; 27שגב ( לעיל הערה  , ) 16עמ '

. 142
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השכינה מעדות יהודי המזרח והשפעתם בעם היהודי פחתה או חדלה לגמרי  .במאות
השנים האחרונות עמדה יהדות אירופה בראש העם גם מבחינת הכמות וגם מבחינת
האיכות  .יהדות אירופה משמעה בעיקר יהדות מזרח אירופה

;

יהודת זו היתה גם הכוח

הבונה העיקרי של הישוב בארץ  ,שגדל במאה השנים האחרונות  .מיהודי מזרח

אירופה ,

בתוספת חשובה של יהודי גרמניה לאחר עלית היטלר לשלטון  ,הורכב בנינו ורוב מנינו
של

הישוב ,

ועל

ידם עוצבה דמותה

הרוחנית ,

המדינית והחברתית של היהדות

הארצישראלית החדשה  .העליה הספרדית הוותיקה מימי אבולעפיה ויוצאי צפון אפריקה
כמעט שבטלה בששים .
במאמר אחר קובע בן  -גוריון

8ן

:

רובם הגדול של יהודים אלה [ יהודי המזרח ] הם מחוסרי כל  ,גם חסרי רכוש והון אשר
נלקח מהם וגם עשוקי חינוך ותרבות שלא ניתנו להם  .הם נאלצים לעלות בלא אמצעים ,
בלא מקצוע  ,בלא השכלה  ,בלא הכשרה  ,בלא לשון  ,בלא ידיעת הארץ וערכי האומה .

מתוך תחושה משיחית  ,הם נוהרים באלפיהם וברבבותיהם למדינת ישראל  .והמאמצים
הנדרשים לקליטתם הם גדולים וקשים ממאמצי המלחמה  . . .לא על הלחם לבדו יחיה
עם  .והגלויות המתחסלות ומתכנסות בישראל אינן מהוות עדיין עם  ,אלא ערב רב ואבק

אדם  ,ללא לשון ללא חינוך  ,ללא שורשים וללא יניקה במסורת ובחזון של האומה . . .

הפיכת אבק אדם זה לאומה תרבותית  ,עצמאית ונושאת חזון  -היא מלאכה לא

קלה ,

וקשייה אינם קטנים מקשיי הקליטה המשקית  .נדרש מאמץ אדיר  ,מוסרי וחינוכי  ,מאמץ
מלווה אהבה עמוקה וטהורה לאיחוד נידחים אלה  ,להנחיל להם נכסי האומה
לנטוע

וערכיה ,

גלויות מרוחקות ועשוקות אלה  .בתוך חברתנו  ,תרבותנו  ,לשוננו ויצירתנו  ,לא

כגומלי חסדים  -אלא כשותפי  -גורל 9 .י

התואר ' אבק  -אדם ' אינו מתייחס במקרה זה רק לעולים מארצות האסלאם  ,אלא גם לעולים ממזרח -

אירופה  .נימה פסימית עולה גם מקטע נוסף במאמר של בן  -גוריון שהוזכר לעיל

:

' העם היהודי בדרך ' שהרצל חשב עליו ותלה בו מדיניותו ופעילותו הציונית  ,היה למעשה
העם היהודי באירופה  ,שלא יכול ולא רצה להישאר באשר הוא  ,העם אשר נשא על כתפיו
את התנועה הציונית והיה דרוך לקראת הגשמתה  -ברצון העליה  .עם זה נחרב ונעקר .

החורבן שהמיט היטלר על עם ישראל באירופה  -שום שונא ישראל לפניו לא העיז ולא
הצליח לבצע  .אבל יותר משפגע היטלר בעם היהודי  ,אשר ידע ושנא  ,חיבל במדינה
היהודית שלא ראה בואה  .הוא השמיד את הנושא והכוח הבונה המרכזי והעיקרי של

המדינה  .המדינה קמה ולא מצאה את העם שציפה לה  .מאות שנים נישאה שאלת  -תפילה
בפי העם היהודי  :התימצא מדינה לעם

?

איש לא העלה על ליבו השאלה המחרידה -

הימצא עם למדינה לכשתקום ?  . . .ושאלה זו היא בעצם שאלת  -השאלות של מדינת -

ישראל אשר קמה בימינו .

20
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ד ' בן  -גוריון  ' ,נצח ישראל '  ,שנתון הממשלה  ,תשי " ד  ,עמ ' יז  ' .הסתלקות השכינה ' על  -פי גירסתו של בן  -גוריון ,
פירושה הסתלקות ' שכינת היצירה העברית'

19
20

( שם )

ואין לה משמעות שלילית רחבה וכוללנית יותר .

ד ' בן  -גוריון  ' ,יחוד ויעוד '  ,שנתון הממשלה  ,תשי " א  ,עמ '
בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

לז .

כה .

ילדי
המתיישבים החדשים ,
עולים חדשים ,
במושב עין  -אילה ,
אוקטובר 1949

בן  -גוריון היה אפוא מלא חרדות וחששות מאיכותו של כוח  -האדם שהגיע לארץ בשנים הראשונות
להקמת מדינת ישראל  ,והם גברו על הנחת והסיפוק  .עם זאת  ,ניתן להבחין לא  -פעם בפרצי
אופטימיות  ,שאפיינה אותו בשטחים שונים  ,גם בכל הנוגע לפוטנציאל האנושי של העולים

ויכולתם לתרום לבניין המדינה והחברה  .כך  ,למשל  ,כותב בן  -גוריון באותם מאמרים עצמם שבהם
חשף את חששותיו וחרדותיו

:

אין יסוד להנחה  ,שיהודי צפון אפריקה  ,או

תורכיה  ,מצרים  ,פרס או

עדן  ,שונים במהותם

ויסודם מיהודי ליטא  ,גליציה ואמריקה  .גם בהם גנוזים מעיינות עשירים של יכולת
חלוצים  ,מעיינות של גבורה ויצירה  .אם נשקיע גם פה חלק מן המאמצים שהשקענו בנוער

היהודי בארצות אירופה  -נקבל גם פה התוצאות המבורכות .

21

ובמקום אחר הוא קובע  ,ש ' ההיסטוריה של עמנו בגולה הוכיחה שבמהותו אין כל שבט  -אם נציין
בשם זה מרכז יהודי גיאוגרפי מסויים  -נופל מחברו או עולה עליו ביכולתו התרבותית ובתכונותיר
היסודיות '  .ע

לאופטימיזם זה לא היה שותף  .אחד הבולטים מבין אישי הציבור בתקופה ההיא  -אליעזר

ליבנה  .בשורה של מאמרים יוצא הוא חוצץ כנגד מתן עדיפות לכמות על  -פני איכות העלייה

:

' חופש העליה התפרש לעתים כזכות לטפילות והשתרר המושג האנטי ציוני שכמות העליה בלבד

קובעת את ברכתה ללא קשר בפעלה ובחובותיה '  .ליבנה לא הסתיר כלל את דעתו על איכותו של
כוח  -האדם ואת תביעתו להנהגת סלקציה חמורה

:

אין להסכים בשום פנים ואופן שדווקא החלק המפגר והמפוקפק מבחינה מוסרית או
בריאותית יועלה לארץ  .בפרט כאשר השכבות היהודיות המרשרשות והאיתנות נשארות

4נ 1

21

בן  -גוריך ( לעיל  ,הערה

, ) 19

22

בן -גוריון ( לעיל  ,הערה

 ) 18י עמ '

עמ '

בו .
יז .

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

בגלותן  .אין זו שאלה של אמצעים חמריים להחזקת עולים אלה  .אפילו יבטיחו ' ג ' וינט ' ,
' מלכן ' או תכרות צדקה אחרות  ,את הוצאותיהם של הנכים או קשי החינוך  -לא נפתרה
הבעיה על ידי כך כמלוא הנימה כי הבעיה אינה כספית בעיקרה אלא חברתית ורוחנית .
ישראל איננה מפלט לחוגיהן המפגרים והבלחי פרודוקטיביים של התפוצות  ,אלא מרכז
לחלוציהן ומיטב בניהן  .גם אם יערבו גורמי חוץ לפרנסתם של כל ' המקרים הסוציאליים '

ביד נדיבה  -אין לקבל את המתת מבחינה עקרונית  .מדינה ש ' המקרים הסוציאליים '
שלה עוברים גבול

מסויים ,

בסיסה הסוציאלי מתערער  .אין להשוות את התמיכה

המודרנית לנפגעי הגולה אל ' החלוקה ' הישנה  .זקני הישוב הישן עלו לארץ מתוך משאת
נפש כבירה  .הרפתקאות נועזות וללא ידיעה על עתידם  ,האפשר לומר זאת על כלל
הנתמכים עכשיו

?

23

ליבנה  ,המשוכנע שהוא מבטא הלכי  -רוח רווחים בציבור כולו  ,קובע

:

אם יעשה נסיון לשם הפגנת מספרי עליה גדולים  -ל ' גייס ' אלמנטים מעין אלה  ,יתקומם
נגדו הישוב הציוני כולו ללא הבדל חוג ומפלגה  .אפשר לגרוס עליה סלקטיבית  ,לשם

חיזוק כוחו החברתי  ,המקצועי והחלוצי של הישוב  .כל שיטה יפה שעתה ונאה

מקומה ,

ומבחינה היסטורית אין ביניהן ניגוד אולם בשום פנים ואופן אין להתיר סלקציה הפוכה

:

שהבריאים הצעירים  ,בעלי המקצוע ובעלי האמצעים ישארו בגלויותיהם ואילו הנחשלים
והמפגרים יועלו ארצה  .אין זה אלא סילופה הגמור של הציונות .
דברים בוטים לא  -פחות השמיע העיתונאי א ' גלבלום בסדרת

24

מאמריו  ,שעוררה

הדים רבים

בציבור .

תמצית השקפתו ביחס לאיכותו של כוח האדם מביא העיתונאי דווקא כדבר בשם אומרו  ,מפי ידיד
יהודי  ,דיפלומט וסוציולוג

:

אתם עושים בישראל את השגיאה הפאטאלית  ,שעשינו אנחנו הצרפתים  ,ושהיא בעוכרנו
ובניווננו  ,אתם פותחים שעריכם לרווחה וללא הקפדה נמרצת והסדר נמרץ לפני בני
אפריקה  .אל תשכחו שניצחתם במלחמה נגד מדינות ערב  ,והקימותם את מפעליכם בארץ ,

לא בשל מספרכם המרובה  ,ולא בשל עושרכם החומרי  ,אלא קודם כל בשל הרוח  ,שהיתה

מפעמת בכם והציוד השכלתני  -רוחני שהיה לכם  .עליית חומר אנושי מסויים עלולה
להוריד אתכם ולעשותכם למדינה לבנטינית ואז נחרץ גורלכם ואתם מידרדרים לאבדון .
והוסיף על כך גלבלום דברים משלו  ' :לעיתים אין לנו אומץ לב  ,ועד  -עתה היינו משתמטים מלראות
את הבעיה  .אמת הבעיה מרה עד מאד  ,אך אמת שמתנכרים לה  ,נקמתה מרה עוד יותר ' .

25

נימות דומות  ,אם כי בדרך  -כלל פחות חריפות בניסוחן  ,ניתן למצוא בהתבטאויות שונות של

23

ליבנה  ,לעיל  ,הערה . 10

24

א ' ליבנה  ' ,מפנה מכריע בעליה -

דעת  -קהל שנערך בסוף

מפנה מכריע בכלכלה '  ,בטרם  ,ו (  15במאי  , ) 1952עמ ' . 5

 , 1949דגל הציבור בעלייה בלתי  -מוגבלת.

כ 75 -

אם לשפוט לפי סקר

אחוז מבין הנשאלים הביעו דעתם נגד

הגבלת העלייה  .הסתייגות גדולה יותר התבלטה בקרב המשכילים יותר  .עם זאת יש לזכור  ,שגם לפי דבריהם של

מבצעי המחקר  ,יותר ממחצית הנשאלים (  2 , 211איש )  ,לא ידעו אפילו בקירוב כמה עולים באים לישראל  .כמו  -כן
יש לזכור  ,שבתקופת הסקר היו לפחות מחצית העולים יוצאי אירופה  .יתר  -על  -כן  ,המיפגש עם העולים בכלל ,
ועדות המזרח בפרט  ,היה עדחן מוגבל מאוד בסוף

עליה  ,שבט תש "י  ,עמ ' . 27
25

גלבלום ( לעיל  ,הערה

22 , ) 2

באפריל . 1949

. 1949

ייתכן שכל אלה השפיעו על תוצאות הסקר  .ראה  :דפי

וקע:

1

עולים חדשים מבולגריה
משתכנים בבתים נטושים ביפו ,
1949

אישים אחרים  .המכנה המשותף הוא הזעקת הציבור לעמוד בפני סכנת האוריינטליזאציה
והלבנטיניזאציה של היישוב  .כך  ,למשל  ,כותב י ' זרובבל

:

' היש ' הרוחני הגדול אשר נוצר בעמל נמלים ובמאמץ חלוצי  ,עם כל שאר מפעלי היסוד
של התנועה הציונית עשוי לרדת לטמיון  ,אם לא יהיו לו ממשיכים שיפעלו ברוח
הראשונים  .העליה ההמונית הזורמת עתה מארצות נחשלות ופרימיטיביות ארצה ישראל ,
עשויה לשטוף במרוצתה את כל פעולותינו  .יש לכן  ,לעמול על מנת להקנות עתה את
נסיונם ורצונם של הראשונים  ,כיצד נוכל להוריש להם נסיון הראשונים על מנת שירגישו
עצמם ראשונים במעשה

?

26

ישראל ישעיהו  ,שיצא להגנת העלייה החדשה  ,טען כי ' באי  -אילו חוגים שורר ממש פחד מפני
השעה ההיא כשהרוב הדמוקראטי של בני תימן ועיראק  ,אלג ' יר ומרוקו יכריע ליד הקלפי בבחירות
לפרלמנט ' .

27

אסמכתות לכך הוא מביא מדבריהם של אייזיק רמבה ( עורך

' הבקר ' ) ,

פנחס לוביאניקר

( לבון )  ,יעקב חזן ואחרים  ,ואישי  -ציבור רבים אחרים הביעו את חששם מסתרבות האוריינטאלית ,
העשויה להשתלט על ישראל  28 .דעות אלה לא נשארו ללא תגובה  .עיתונות התקופה מלאה בחילופי -

136

דעות  ,לעתים חריפים מאוד  ,בסוגיית סכנת האוריינטאליזם  .אולם בדרך  -כלל צמרת ההנהגה

.5

26

זרובבל  ,לעיל  ,הערה

27

י ' ישעיהו  ' ,צל " האיכות " ופחד " האורינטליות " '  ,דבר  20 ,כספטמבר

28

ראה  ,למשל  ,דברים מפי בן  -גוריון  ,גולדה מאיר ואבא אבן שמביא סמוחה ( לעיל  ,הערה

. 1950
) 5י

עמ '

.89

חורף במעברה

הפוליטית לא נחלצה לסייע  ,לפחות בפומבי  ,בירי המסתייגים מהדברים הבוטים נגד איכותם של

העולים  .המתפלמסים היו בדרך  -כלל אנשי העדות עצמם מקרב הוותיקים .

האסטראטגיה של קליטת העלייה  -מאמוטרומסות למלוראליזם
לעומת זאת  ,תגובותיהם של ההנהגה הפוליטית וראשי מינהל הקליטה באו לידי ביטוי מפורש

במדיניות הקליטה  ,וכמיוחד ב ' אסטראטגיה ' שהנחתה את כללי הגישה והטיפול בעולים  ,שניתן
לכנותה

' אסטראטגיית

מ ' הארץ '

האפוטרופסות '  .דברים ברוח זאת מנסח בצורה בהירה העיתונאי שלמה גרוס

:

בנסיבות אלה נוצרה בקרבנו מעין חלוקת תפקידים בין וותיקים לבין עולים  ,ועלינו
להודות בכך כי ברגע זה אין מנוס מחלוקת תפקידים כזו  .אומרים כי הישוב הותיק חייב

לדאוג ל ' ווסטרניזציה ' [ מלשון ' מערב ' ] של העולים החדשים  .ואמנם נראה כי זהו תפקידו
האובייקטיבי  .אולם עלינו להזהר פן נפריז בקביעת הקצב ונדחוק את הקץ  .אם המעבר
מאורח חיים מזרחי לאורח חיים מערבי יהיה פתאומי וחד מידי  ,עלולים להיווצר כל
הגילויים של התבוללות מבוהלת אשר הפכו את הדור הראשון של יהודים מתבוללים
באירופה לאנשים כה בלתי מאוזנים כפי שקרה  .התפקיד הוא תפקיד חינוכי קשה ועדין
ביותר וכשם שהרגל נפסד הוא אם מדברים בינינו על ' השחורים '  ,כל עלינו להכיר בעובדה
כי העליה החדשה לא תמצא את מקומה בתוך החברה שלנו  ,בלתי אם תוסיף להיות
מודרכת למשך עוד זמן רב על ידי הישוב הותיק  .מכאן שגם מבחיגה זו תוסיף החברה
הישראלית להיות בנויה על אי השיוויון ולא על אגאליטאריזם .
29

ש ' גרוס  ' ,מעוני ומשיוויון  -לרכסם ולדירוג החברה '  ,הארץ ,

14

29
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משה ליסק

אם לגבי עקרון האפוטרופסות המכוונת והמדריכה לא היו חילוקי  -דעות רבים בתקופה ההיא  ,הרי

באשר לתוכנו של עקרון זה ויישומו המעשי שררו אי  -בהירות  ,חוסר  -עקביות וסתירות רבות  .יתר -
על  -כן ,

הוויכוח על תוכנה של ההדרכה האפוטרופסית השתלב עד מהרה בוויכוחים פוליטיים

ובמאבקי  -כוח בין הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים של החברה הישראלית  ,והפך לחלק
בלתי  -נפרד מהם .

תחושת האפוטרופסות מצד אחד והאחריות לביצוע מצד שני הולידו כמה רעיונות  -נפל במישור
הביצועי  -מנהלי  ,כגון הקמת גדודי  -עבודה של עולים  ,ריתוק העולים למקומות יישוביהם הזמניים

או הקבועים על  -מנת למנוע ניידות בלתי  -מבוקרת  ,אשר מונעת כל תכנון .
רעיון הנפל של הקמת גדודי  -עבודה הוא אולי הטיפוסי ביותר להלכי  -הרוח של התקופה ההיא
והביטוי הבוטה ביותר לתחושת האכזבה ואף מידה לא קטנה של יאוש מיכולת הוויסות של כוח -

האדם החדש  ,ששררו בחוגי ההנהגה  .לרעיון זה היו אמנם כנראה כמה אבות  ,אם לשפוט על  -פי
מקורות שונים

; 39

אבל בן  -גוריון הוא שאימץ בתקיפות רבה את הרעיון וניסה להוציאו לפועל  .הוא

הקים לשם כך ועדה מיוחדת  ,שההנחיה העיקרית אשר ניתנה לה היתה ' לברר את האפשרויות ודרכי

הביצוע של העסקת העולים ( בגיל

) 45 - 18

כעבודות ציפוריות ובניין  ,שנעשים לטובת הכלל כלי

רווח לפרט  ,בצורה של גדודי  -עבודה וחבורות  ,ובמשטר צבאי  ,או מעין צבאי ' .

31

תוכנית זו היתה אגב מיועדת רק לעולים שלא היה באפשרותם להסתדר בכוחות עצמם  .הוועדה
החלה בפעולתה בסוף ינואר

ונתקלה בקשיים רבים בגיבוש הביצועי של הרעיון  .במהלך

1950

הדיונים היא המליצה על צמצום היקף אוכלוסיית היעד וביקשה להסתפק בעולים בגיל הגיוס

בלבד ,

וזאת משני טעמים  :א  ' .הוצאת החומר הדמורליזציוני ממחנות העולים שעצם השפעתו על הציבור
במחנות מהווה מקור לתסיסה שלילית ולהפחת מדנים ומהומות '  .ב  ' .חומר אנושי זה נוח ביותר

לטלטול  ,לחינוך מקצועי וצבאי  ,והזקוק ביותר בטיפול חברתי ' .

32

המלצות הוועדה  ,שישבה כחודשיים  ,התקבלו בחוסר  -התלהבות בקרב ההנהגה הפוליטית וכן

בקרב אישי אופוזיציה  .גולדה מאיר  ,למשל  ,ששימשה כשרת העבודה  ,הביעה חשש כי ריכוז
העולים בגדודי  -עבודה יגרום לסכסוכים חריפים עם עולים מובטלים  ,שלא יצורפו לגדודים אלה .
מכל מקום  ,גם אם רעיון הגדודים הללו לא מומש  ,הוא משקף את החרדות והאכזבות  ,ומעל הכל

את הספקנות באיכותו של כוח  -האדם שהגיע בעלייה ההמונית  .בעקבות כך היו שחזרו ותבעו
להקפיד על עקרונות המיון הקפדני של העולים  ,ובמיוחד על ההתחייבות מראש של כל עולה לעבוד
שנים אחדות בעבודה חקלאית  ,וכל המסרב מסתכן בסנקציות מרחיקות  -לכת של שלילת זכויות
אזרחיות

:

עולה שאינו עומד

בהתחייבותו ,

או עושה מלאכתו רמייה  ,מאבד זכותו לכל הנאה

משירותי המדינה  ,הסוכנות  ,העיריות  ,ההסתדרות ושאר מוסדות הציבור  .אין לו עוד רשות

לתבוע עבודה  ,שיכון וכן עזרה סוציאלית  ,אף זכות הבחירה שלו פוקעת אין זכויות בלי
חובות  ,מי שמעל בחובתו העיקרית כלפי האומה זכויותיו כלפיה בטלות .

5ונ ו

30

בין השאר מוזכרים יהודה אלמוג ויוסף אלמוגי  .ראה  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  ; 108י ' אלמוגי  ,בעובי

הקורה  ,תל  -אביב
31

33

, 1980

הכהן ( לעיל  ,הערה

, ) 17

. 110

32

הכהן  ,שם  ,עמ '

33

ליבנה  ,לעיל  ,הערה . 10

עמ '

; 82 - 80

עמ ' 108

;

שגב ( לעיל  ,הערה

לופבן ( לעיל  ,הערה

 , ) 16עמ '

 , ) 3עמ '

. 154 - 153

. 106

סטריאוטיפית ותיוג בתקופת העלייה הגדולה
לתחושת האפוטרופסות

היו גם ביטויים נורמטיביים  ,שהיו להם השלכות בתחום אשר ניתן לכנותו

' טקטיקה של חינוך והפצת תרבות '  .דרכיה של טקטיקה זו לא היו אחידות  ,עקב ההטרוגניות הרבה
של המערכת החברתית והתרבותית של היישוב הקולט  .אולם נראה  ,שלפחות בתקופה הראשונה
לעלייתם היתה תחושתם של העולים שהם מודרכים על  -ידי מערכת מונוליטית למדי ושיש בה  ,על -

כל  -פנים  ,יסוד מוצק ומכנה משותף רחב למדי  .מגמות התיוג כלפי העולים יצרו עד  -מהרה תדמית
שלילית אחידה פחות או יותר של כלל העולים מארצות האסלאם ושל חלק מעולי אירופה  .תדמית

אחידה זו גם הולידה מדיניות אחידה כלפי קבוצות העולים השונות  ,למרות השוני הרב ביניהן .

ההבדלים במישור התרבותי  -נורמטיבי בין שני חלקי האוכלוסיה התבטאו במישורים שונים
בניב השונה של העברית בו דיברו יוצאי ארצות האסלאם השונות ( נוסף על השפה הלועזית

:

השונה ) ,

בנוסחי התפילה  ,בכללי  -כשרות  ,ומה שחשוב יותר בעצם מהותה של הדתיות  .הדתיות של עדות

המזרח נתפסה על  -ידי הציבור האשכנזי כפחות

רציונאלית  ,חסרת עקביות  ,ואפילו בעלת אופי

רפורמיסטי  .מישור אחר של הבדלים היה מערכת היחסים הפנים  -משפחתית  ,שהתבטאה בחלוקת
התפקידים בין המינים  ,בין הדורות ובגישה לתכנון המשפחה  .כמו  -כן היה שוני בדפוסי

צריכת הזמן החופשי  ,סגנון הלבוש וההופעה החיצונית והיחס לסביבה הפיסית .

34

הבילוי ,

ואילו במישור

האידיאולוגי  -פוליטי היו מושגים שחלק לא מבוטל של העולים נתקל בהם בפעם הראשונה  ,כגון
' ציונות מדינית '  ' ,סוציאליזם '  ' ,מודרניות '  ' ,קולקטיביזם ' ו ' חלוציות '  .זרותם של מושגים אלה היתה

כמעט מוחלטת  ,שכן הם לא השתלכו בדרך  -כלל במערכת מושגית כלשהי משלהם  ,כין אם היתה זו
עשירה  ,מגוונת ועמוקת  -שורשים ובין אם היתה זו מערכת דלה ומצומצמת .

במישור של החשיבה החברתית  -פוליטית היתה תחושת האפוטרופסות והמונופול של היישוב
הוותיק מוחלטת  .כאן לא היה כל מקום להתמודדות רעיונית

;

מה גם שהתביעות להזדהות

אידיאולוגית כלפי העולים הצטמצמו למינימום  ,ובמקומן באה הזיקה האינסטרומנטאלית -
ארגונית  .קבלת הדין של העולים במישור זה היתה אפוא ברורה וחד  -משמעית  ,למרות היותה
פאסיבית באופיה  .לא כך היה בתחומים אחרים  ,כגון בתחום הפולקלור  ,סגנון הלבוש  ,אורחות
החיים וכיוצא באלו .

35

אולם גם כאן נראה  ,שהיישוב הקולט אימץ לעצמו ברצינות רבה  ,לפחות

בתחילה  ,את רעיון מיזוג הגלויות  ,או בניסוחו הפיוטי יותר את רעיון ' כור ההיתוך ' .
במשמעותו הפשטנית הוראתו של מושג זה היא התנתקות מכל האלמנטים הייחודיים של

מסורות עדתיות ויצירת מערכת תרבותית  ,שיש בה אמנם רכיבים של תרבויות שונות  ,אולם ביסודה

היא נשלטת על  -ידי רכיב דומיננטי בדמותה של התרבות האשכנזית המזרח והמערב  -אירופית  ,תהיה

משמעותה אשר תהיה  .המוסדות הקולטים אכן נקטו בשלבי הקליטה הראשונים שורה של צעדים
בנסיון ליישם את עקרון

' כור ההיתוך ' בהוראתו הפשטנית

ביותר  .אלא

שהמציאות  ,הן ביישוב

הקולט הן בקרב העולים  ,היתה כה סבוכה  ,שלא היה אפשר ליישם רעיון זה בגרסתו הפשטנית  .תוך
תקופה קצרה למדי ניכרו שינויים מרחיקי  -לכת בקרב קבוצות ההנהגה  ,אנשי  -ציבור ודעת הקהל .

כאמור  ,יישומו של עקרון ' כור ההיתוך ' החל במעורבות

אינטנסיבית  ,שלעתים היתה מוחצת ,

Philadelphia

1 . Patai , Israel] YetweenEast~ and WESt,

135
34

ממוחה 1לעיל  ,הערה

, )5

עמ '

; 116 - 111

 .קק 1953 ,

298 - 305
35

ראה  :ר ' בר  -יוסף  ' ,על מיזוג תרבויות בישראל '  ,נ ' תמיר ( עורך )  ,עיונים בבעיות חברה חינוך ותרבות  ,תל  -אביב

 , 1968עמ ' . 137 - 136
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ביקור

בן  -גורית במחנה  -עולים

בחיי העולים במישורים שונים  ,ובכל המערכת שבה פעלו  .מעורבות זו ניכרה בהפניה למסגרות -

התיישבות וסוגי  -תעסוקה  ,בהיגיינה אישית ותכנון המשפחה

ובדפוסי  -חינוך .

36

ההכשר הרשמי

והנורמטיבי למעורבות זו התבטא  ,למשל  ,בדברי בן  -גוריון בוויכוח על חינוך לילדי עולים מתימן

:

אין בדעתה של הממשלה להקפיא ההווי התימני של עולי תימן  .להיפך  ,אנו רוצים לסגל

התימנית להווי הישראלי לחירות הישראלית  ,לשוויון הישראלי  ,לגבורה

העליה

הישראלית  ,לתרבות רלחברה הישראלית  .אנחנו רוצים שמהנוער התימני יצאו מפקדים

לצבא  ,כמו מהאשכנזים  .אנחנו רוצים שיצאו מהם מייסדי -משקים  ,בוני התישבות  ,אנשי
מדע  .אנחנו רוצים למחוק כל הבדל מיותר ביניהם ובין יהודי אחר  .איננו רוצים שהיחס
לאשה  ,לילד ולילדה יישאר כמו שהיה בתימן  .יהודי תימני איננו בשבילנו תימני  .הוא
יהודי  ,הוא בן אדם כמונו  .יהודי תימני הוא קודם כל יהודי ואנחנו רוצים להפכו עד כמה
שאפשר במהירות האפשרית מתימני ליהרדי  ,השוכח מאין בא  ,כמו שאני שכחתי שאני
פולני .

37

אין זה מקרה  ,שדעה זו הובעה בשעת ויכוח על נושא החינוך לילדי העולים  .שכן  ,מידת הרגישות
של זרמים חברתיים  -רעיוניים בחברה הישראלית  ,ובמיוחד הזרם הדתי  ,לשאלות הפיקוח על תכנים
חינוכיים ועל גיוס עובדי  -הוראה מתאימים מבחינת זיקתם האידיאולוגית היתה מאז ומתמיד גבוהה
ביותר  .אם

בתחומים אחרים ניתן היה ,

כאמור ,

להבחין תוך זמן קצר בצמצום התביעות

האידיאולוגיות כלפי העולים עד למינימום  ,לא כך היה בתחום החינוך  .המאבק על חינוכם של ילדי
העולים הפך להיות הדרמטי ביותר בתולדות קליטת העלייה בשנות החמישים  .ביסודו עמד הוויכוח

על מהות המורשה החברתית  -תרבותית שיש להנחיל לעולים במסגרת תהליכי המיזוג וההיתוך  .יתר -
על  -כן  ,דפוסי המאבק היוו ביטוי נאמן לאופיה של התרברת הפוליטית הישראלית  ,שהיתה משותפת

כמעט לכל הזרמים החברתיים  -רעיוניים .
1 40
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צל מידת המעורבות הפעילה של הקולטים ראה  ,למשל  Israel ' , :ח1

 . 306ק 3 ) 1968 ( ,

 ) ,ל1

,

; פטאי ( לעיל  ,הערה  ,) 34עמ ' . 313 - 308
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סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה
המחנה

הדתי ,

על אגפיו

השונים ,

יצא תחילה בקול ענות

חלושה ,

ולאחר  -מכן בתקיפות

ובקולניות  ,נגד ' ציר הילדים ' על  -ידי המחנה החילוני  ,נגד ' אינדוקטרינציה אנטי  -דתית '

38

ונגד

כפייה מצפונית  .מחנה זה האשים את משרד החינוך ב ' אינקויזיציה נגד דת ישראל '  ,ב ' רצח תרבותי
ודתי של שבטים בישראל '

הנפש ' .

39

וב ' פיתויים חומריים כמקום מגורים ועבודה שתמורתה דורשים את

40

הרקע להאשמות החמורות היה התחרות בין הזרמים החינוכיים  ,ובמיוחד בין הזרם הדתי לזרם

הפועלי  ,על חינוכם של ילדי העולים  .הזרם הדתי  ,על שני אגפיו  ' -המזרחי ' ו ' אגודת ישראל ' ,
ראה בפעילות הענפה של זרם העובדים  ,בתמיכת משרד החינוך  ' ,כפעילות מאורגנת  ,מכוונת
ושיטתית שמטרתה לשלול מהמוני העולים שומרי המסורת את האפשרות החפשית להעניק חינוך
דתי לבניהם ולאלצם למסור את ילדיהם לחינוך חילוני מבית מדרשה של תנועת העבודה ' .

41

ההתנגשויות היו בדרך כלל במקומות היישוב עצמם  ,שכן במישור העקרוני דבקו דוברי משרד
החינוך וההנהגה הפוליטית בעקרון ההגדרה העצמית ובחופש הבחירה של ההורים בכל הנוגע
לחינוך ילדיהם .

4

הקונפליקט שהיה בתחילה מקומי וסמוי  ,הפך לכוללני ופומבי ככל שגברה

העלייה מארצות האסלאם  ,החל מהמחצית השנייה של שנת  . 1949המחנה הדתי ראה בעולים שבאו
מחברות מסורתיות את המאגר האנושי הקרוב ביותר

אליהם  ,ואשר עליו הם זכאים לפרוש את

חסותם הרעיונית והארגונית  .לכן הוא ייחס למאבק בחזית זו חשיבות עליונה וגורלית .

43

ראייה זו לא היתה מקובלת על מחנה השמאל הן מטעמים פוליטיים  ,שכן פירושו של דבר היה
ויתור על תמיכה אלקטוראלית חיונית  ,והן מטעמים אידיאולוגיים  ,שכן גם מחנה זה לא היה מוכן
לוותר על זכותו ' לחנך את ילדי העם כולו ' .
הסכסוך על החינוך

במחנות העולים

44

הסתיים בפשרה אופיינית  ,שהתחייבה מהמיבנה

הקואליציוני  ,אשר בו היוותה החזית הרתית את לשון המאזניים  .הפתרון ( הדמני ) קבע  ,שבמחנות
המאוכלסים בעולי תימן יהיה החינוך כולו חינוך דתי אחיד  ,והפיקוח עליו יופקד בידי ארבעה

מפקחים  -נציגי כל הזרמים  ,כולל זרם העובדים ( מקבוצת ' העובד הדתי ' )  .בשאר המחנות יבוטל
החינוך האחיד הלא  -דתי  ,שהיה קיים קודם  -לכן  ,ובמקומו תוקמנה שתי מגמות  ,שאחת מהן תהיה

דתית  .הפיקוח על המגמה הדתית אמור היה להמסר לידי מפקחים דתיים בלבד  ,והפיקוח על הזרם

ראה  ,למשל  ,האשמות של נציג הרשימה התימנית בכנסת  ,זכריה גלוסקא  ,דברי הכנסת ,

17

באוקטובר

 , 1950עמ '

. 25
כך הגדיר זאת חבר -הכנסת צבי פנקס בשאילתה לוועדת החינוך  .ראה  :א ' דון  -יחיא  ' ,שיתוף וקונפליקט בין
מחנות פוליטיים  :המחנה הדתי ותנועת העבודה  ,ומשבר החינוך כישראל '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

.

.

.626

דברי חבר  -הכנסת פנקס דברי הכנסת  18בדצמבר  , 1950עמ '  . 482דיון מקיף בדילמות המוסריות והחינוכיות
של חינוך ילדי עולים מארצות האסלאם  ,מנקודת ראותו של מחנך דתי  ,ראה  :א ' סימון  ' ,בעיות אבות ובנים אצל
ילדי עולים מארצות האסלאם '  ,מגמות  ,ח ,

1

( ינואר

 , ) 1957עמ '

. 55 - 41

דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 509
הנאור תחילתו של המאבק על עקרון זכות ההגדרה העצמית  ,ראה שם  ,שם  .ראה גם דברי ישראל ישעיהו  ,דברי

הכנסת  ,עמ '  . 1065 - 1064וכן דברי יצחק בן  -צבי ,

שם  13 ,בפברואר  , 1951עמ '

ראה  ,למשל  ,את דברי יצחק רפאל בישיבת הפורום המשותף לסיעת
' המזרחי '

:

' ז1ם אמום נפסיד חס וחלילה אח המערכה הזאת  ,הרי אם לא יתרחשו נסים נהיה כולנו אבודים ' ( דון

יחיא [ לעיל  ,הערה 9נ]  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 1089 - 1088

' המזרחי ' בכנסת והמרכז העולמי של

. 667 , 571 - 567

. ) 635

141

משה ליסק

הלא  -דתי לידי מפקחים לא  -דתיים .

45

פתרון זה היה יפה  ,במידה זו או אחרת  ,לגבי מחנות העולים

בלבד  .שכן החוק קבע  ,כי שיטת הזרמים אינה חלה על המחנות המנוהלים על  -ידי הסוכנות
היהודית  .אולם לא זה היה הדין ביחס למעברות  .כאן מרותה וסמכותה של הממשלה היו מלאות .
במעברות המשיכה אפוא לפעול  ,עד לבטולה  ,שיטת הזרמים מתקופת היישוב  .הטעם המוצהר לכך
היה זכות ההגדרה העצמית של העולה לגבי עתיד ילדיו .

46

היבט נוסף של הבעייתיות שהיתה כרוכה בהנחלת המורשה התרבותית  -חברתית של היישוב הוא
הפעילות ההסברתית  -תרבותית בקרב המבוגרים שבין העולים  .המימשל ומסגרות ציבוריות  ,ובראש
וראשונה ההסתדרות  ,ראו בקירוב העולים החדשים הן ליצירה העממית הישראלית והן ליצירה
המתוחכמת והאינדיבידואליסטית יותר  ,את תפקידם הראשי  .פעילי התרבות נתקלו בקשיים בשני

התחומים גם יחד  .העברת תכנים תרבותיים מתוחכמים  ,אשר רובם ככולם היו פרי של השפעה

מערבית  ,היתה משימה בלתי  -אפשרית בשנות החמישים  .אולם גם קירוב העולים ליצירה העממית
הישראלית נתקל בקשיים  ,שכן ' כאן מופיעה היצירה התרבותית שהובאה על ידי העולים כמתחרה
אפקטיבית מאד כנגד היצירה הישראלית ' .

47

אחת המסקנות שניתן היה להסיק לאור מצב זה  ,היא

:

עד כמה שמדובר ביצירה וצריכה  ,הרי בתחום הצריכה בעיקר נוספות עוד השפעות הבאות
( ערביזציה ) ,

מארצות ערב

וכאן אנו נתונים בעת ובעונה אחת להשפעות אחרות  ,שאינן

מבטלות זו את זו אלא מכניסות גורמים הטרוגניים בתרבותנו ומכבידות על התרקמותה
האורגנית  .והתוצאה היא החלשת המוטיבציה האקטואלית והפוטנציאלית של העולים
להיזקק ליצירה הישראלית המקורית העומדת במרכזה של האידיאולוגיה של פעולות

התרבות  .אמצעי התקשורת ההמונית ( בעיקר קולנוע ורדיו) ממלאים בתהליך זה תפקיד
מרכזי  .ומשבאות פעולות התרבות להתחרות בהם הן נאלצות  ,כאמור  ,מתוך הידפקות על
ליבה של הקליינטורה  ,לעשות ויתורים רבים ולקפח על ידי כך את מגמתן המרכזית .

48

קשה לקבוע במדויק מתי התעוררו הספקות הרציניים הראשוניים בדבר כשלונה של מדיניות
הקליטה המונחית על  -ידי עקרון ' כור ההיתוך ' או עקרון ' סיר הלחץ '  ,שאמור היה להבטיח את

הקליטה החברתית תוך שמירה אופטימאלית על המירקם החברתי  -תרבותי של היישוב הוותיק  .מכל
מקום  ,בהשפעת ההתנסות

בשטח  ,דעת

הקהל ומחקרים חברתיים ראשונים על קליטת העליה

49 ,

אשר

מתחו ביקורת על מדיניות הקליטה הן במישור המדיניות והן בתחום הביצוע והיישום  ,החלו
להתגבש עקרונות חדשים למדיניות של קליטה חברתית ותרבותית  .בצדם של עקרון ' כור ההיתוך '

וסיסמת ' מיזוג הגלויות '  ,החלו להשמע דיבורים על האטת המעורבות בחיי העולים  ,ויתור על

45

שם  ,עמ ' , 614 - 606

46

דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה

; 669

אהרון  ,דברי הכנסת ,
47

ישראל ישעיהו  ,דברי הכנסת ,

, ) 39

14

עמ '

. 677 -676

בפברואר

13

בפברואר

 , 1951עמ ' . 1065

על ההסדרים במעברות ראה שם  ,עמ '

 , 1951עמ '

. 690 -679

ראה גם  :יצחק בן -

. 1105

יש המכנים אותם גם ' התרבות הגבוהה '  .ראה  :ב ' שחר  ,תרבות וחברה  ,תל  -אביב

 , 1963עמ ' . 190 - 189

על אי -

התאמה בין המוטיבאציה של המבוגרים לקבל פעולה תרבותית לבין התפישה האידיאולוגיה של יוזמי הפעולה
ראה שם  ,עמ '

142

48

49

, 146 - 144

. 154 - 152

. 101

שם  ,עמ '
המחקרים החברתיים הראשונים שהתריעו על כך  ,היו בעיקר אלה אשר עסקו בקליטת עולים במושבים  .דעות

אלה התבטאו בעיקר בדינים וחשבונות למחלקת ההתיישבות של הסוכנות  .הן משתקפות יפה במרבית דברי
המשתתפים

בסימפוזיון על קליטת העליה שנערך באוניברסיטה העברית באוקטובר . 1966

ירושלים . 1969

ראה  :מיזוג גלויות ,

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

קפיצת הדרך וכן על הצורך לכבד את עקרון הפלוראליזם החברתי והתרבותי  ,שהתגבש הלכה
למעשה כבר בחברה היישובית  .אולם ה ' פלוראליזאציה ' כמושג עיוני ואופרטיבי כאחד לא היה

בהיר יותר מאשר מושגים כ ' כור ההיתוך ' וימיזוג הגלויות '  .בדרך  -כלל ייחסו לפלוראלידם משמעות
עקרונית  ,אשר בניגוד לעקרון ' המיזוג ' מכיר באוטונומיה התרבותית של קבוצות העולים ומכבד את

ייחודן  ,למרות היותן במידה רבה ורות לתרבות הדומיננטית של ישראל  .תפישה זו אמנם הקפידה
עדיין על שמירת הנכסים התרבותיים של היישוב הקולט  ,אולם נתנה הכשר גם להגדרה תרבותית
עצמית מסוימת של העולים ואף ראתה בטיפוח הגדרה עצמית זו מנוף לשינוי הדרגתי של

או ביתר דיוק להשתנות משותפת ולגיבוש חברתי משותף .

העולים ,

50

ברקע למתן ההכשר המסויג להגדרה עצמית ואוטונומית תרבותית עמדה ההנחה  ,שתרבויות
העולים אינן תרבויות שלמות  ,סגורות ועצמאיות  .רובן ככולן  ,להוציא העדה התימנית  ,נחשפו עוד

טרם העלייה להשפעות חיצוניות  ,שהביאו לחדירת מרכיבים זרים והטרוגניים לתוכן  .יתר  -על  -כן ,
רבים מהעולים ראו בהיחשפות הזאת תהליך בלתי  -נמנע ומבורך ; דבר שהעיד על אי  -הרצון לחזור
לנקודת המוצא התרבותית  -מסורתית  .י 5אולם גם במסגרת הסכמה מסויגת זו התקבל על כולם

העקרון  ,שיש צורך בטיפול מבחין יותר בקבוצות העולים השונות  ,כפרטים וכקבוצות  ,בכל האמור
בהכוונת קצב ההשתנות שלהם וכיוונה  .במלים אחרות  ,גם המודל הפלוראליסטי ביטא מידה רבה

של אפוטרופסות וזיהוי עצמי של הקולטים כקבוצת התייחסות  ,אם כי כל זאת נאמר מעתה בצורה
סמויה יותר ואולי גם בפחות בטחון עצמי .

במבט לאחור ניתן לומר  ,שהאסטראטגיה החדשה של פעילות חינוכית  -תרבותית שהתגבשה

באמצע שנות החמישים  ,היתה מבוססת על הנחה מרכזית אודות הקשרים הצפויים כטווח הקצר בין
קבוצות המוצא השונות בחכרה הישראלית  .הנחה זו  ,שמעולם לא מצאה לה ביטוי פומבי  ,קיבלה
כנתון את קיומן של קבוצות חברתיות בישראל  ,אשר על המגע ויחסי הגומלין ביניהן  ,במיוחד
במישור הלא  -רשמי ( כגון יחסים אישיים הדוקים  ,נישואין וכו ' )  ,מוטלות מגבלות נורמטיביות
ותרבותיות סמויות  .מגבלות אלה  ,אינן בתוקף חקיקה  ,אלא פרי הכרעה חופשית של השותפים
הפוטנציאלים ליחסי הגומלין  .לעומת זאת  ,המגעים במישור הפורמאלי  -אינסטרומנטאלי  ( ,כגון
בתחום

העבודה ,

יחסים כלכליים  ,צריכת שירותים וכו ' ) יהיו רבים ומגוונים  ,ואף יתרחבו ככל

שהמערכת הכלכלית והפוליטית תתרחב ותסתעף  .אסטראטגיה חברתית דו הפחיתה במידה רבה את
המתח שנוצר במיפגש בין ותיקים לעולים  .שכן הדבר שחרר את הראשונים מהצורך לפעול במלוא
התקיפות ומבלי לאבד זמן על  -מנת לעצב את העולה בדמות החברה הקולטת  ,ואילו לגבי האחרונים

התהווה ראשיתו של מצב  ,אשר בו ניתן היה להם ליהנות ממידה מסוימת של חופש  -פעולה וביצוע
בקצב ובנהלים המקובלים עליהם .
השינויים שחלו באסטראטגיית הקליטה  ,עם כל היותם מגומגמים ומסויגים באופיים  ,היר

תוצאה של כמה תהליכים והלכי  -רוח  ,שכל אחד בנפרד ועל אחת כמה וכמה השפעתם

המצטברת ,

היה בהם כדי למוטט במהירות את מדיניות ' כור ההיתוך וסיר הלחץ ' .
1143
50

ראה  :ש " נ אייזנשטאט  ' ,קליטת עלייה  ,מיזוג גלויות  ,ובעיות הטרנספורמציה של החברה הישראלית '  ,שם  ,עמ '

ו .8 -
51

ראה נ '

רוטנשטרייך  ' ,סיכום '  ,שם  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 182 - 181

. 189

על מהות הפלוראליזם בחברה הישראלית ראה גם דברי י ' שובל ,
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ראשית  -אסטראטגיה מעין זו ניתנת ליישום אפקטיבי רק על ידי עילית

נחושת  -החלטה ,

הומוגנית מבחינה פוליטית  ,תרבותית וחברתית  ,ושיש בידה מונופול כמעט מוחלט על מוקדי הכוח
של החברה  .החברה

הישראלית ,

גם בשנות

החמישים ,

היתה רחוקה מאוד מדגם זה  .האופי

הקואליציוני של השלטון מכאן ומוקדי הכוח של מרכזי

המישנה ,

52

שנהנו ממידה רבה של

אוטונומיה מינהלית ואידיאולוגית מכאן  ,לא איפשרו להציב דגם תרבותי וחברתי אחיד בפני
העולים  .יתר  -על  -כן  ,מפא " י עצמה  ,שעמדה במרכזו של מערך העוצמה הפוליטית והכלכלית של
ישראל  ,היתה נתונה בתקופה הנדונה בוויכוחים קונצפטואליים ואידיאולוגיים  ,שאולי המרכזי
ביניהם היה זה כין חסידי האוריינטציה הממלכתית לבין חסידי האוריינטציה התנועתית .
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הנסיון של מפא " י  ,בראשות בן  -גוריון  ,לשוות גוון אחיד לתביעות של המערכת הקולטת כלפי
העולים נידון מראש לכשלון  ,מאחר שלא ניתן היה להסתיר מן העולים את המחלוקות הפנימיות  ,הן
בקרב תנועת הפועלים והן בינה לבין מפלגות ותנועות אחרות  .המחלוקות שיקפו תהליכי שינוי
יסודיים בחברה הישראלית הוותיקה עצמה  ,אשר אירעו תוך כדי קליטת העלייה ובמידה רבה

כתוצאה ממנה  .המובר בתהליכי גידול רב  -היקף בתחום הכלכלי והמשקי  ,תהליכי דיפרנציאציה
תעסוקתית ,

התגברות העצמה של הביורוקרטיה וכן תהליכי התכנסות והתקפלות של המסגרות

התנועתיות הוולונטאריות  ,ומכאן גם שקיעתה המהירה של האידיאולוגיה התנועתית והמפלגתית .
העולים החלו להבחין אחרי זמן  -מה בהעדר פרופיל אחיד של החברה הישראלית  .הם נתקלו
בפנים רבות

;

הפן הבירוקרטי  ,שעסק במתן שירותים

שהופנו למושבים

;

;

הפן החלוצי  ,שבו נתקלו בעיקר העולים

הפן העיררני והמרשבתי  ,במיוחד זה של המעמד הבינוני  ,בו נפגשו כפועלים

המחפשים עבודה בלתי  -מקצועית .

שנית  ,הביקורת של אנשי  -ציבור  ,חוקרים במדעי החברה ואנשי  -מקצוע  ,שטיפלו בהבטים שונים
של האופי האתנוצנטרי של מדיניות הקליטה  ,החלה להיקלט גם בקרב מקבלי ההחלטות .
ולבסוף  ,בטחונה העצמי של קבוצה זו בדבר המורשה התרבותית  -חברתית  ,אשר היו אמורים
להנחיל לעולים  ,הלך והתערער בעקבות תהליכי השינוי שהתרחשו במחיצתם הם  .אולם מעל לכל
עורער בטחונה כתוצאה מהאכזבות שנחלו אנשי מנגנון הקליטה במפגשים עם העולים במחנות
העולים  ,במעברות ובמושבים  .התקוות בעלות האופי האוטופיסטי בדבר תהליכי שינוי מהירים
וולונטאריים בקרב העולים נגוזו עד  -מהרה  .במקומן צצו ועלו סטריאוטיפים בדבר עקשנותם ,
נחשלותם והעדר המוטיבאציה של העולים להיחלץ ממצבם המדכא והמשפיל  ,שבו חיו

במחנה ,

במעברה  ,בעיר ובשכונה העירונית  .ואכן מסגרות  -קליטה אלה היו רחוקות מאוד מלהיות מסגרות
סוציאליזטוריות קונסטרוקטיביות  .למעשה הן מילאו מבחינות רבות תפקיד הרסני  ,שאף הפך
לחלק מתודעתו של דור

שלם .
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ב ' מרכז  -מישנה ' הכוונה למרכזים כגון ההסתדרות הכללית  ,התנועה הקיבוצית וארגונים כלכליים ופוליטיים של
מפלגות המרכז והימין וכן של הסקטור הדתי  ,על הרשת החינוכית שלו ומפעליו הפיננסיים והכלכלחם  .ראה

הורוביץ ומ ' ליסק  ,מישוב למדינה  ,תל  -אביב
53

שם  ,עמ '

. 279 - 278

 , 1977עמ '

. 94 - 91

 :ד'

בן  -גוריון ושאלת האוריינטציה הבינלאומית
של

ישראל ,

1956 - 1948

.

אורי ביאלר

מבוא
חקר מדיניות החלו של ישראל מתרכז באירועים ' גדולים '  ,כמלחמות או הסכמים בעלי משמעות
אסטרטגית  .מעט מאוד יחסית קיים בכתובים על שהתרחש בתחום זה בין אותם אירועים  .בולט
במיוחד בהזנחתו הוא חקר מדיניות החדן של ישראל במהלך שנות החמישים  ,שלא בהקשר
לאירועים דרמטיים  ,כמו הסכם השילומים עם גרמניה  ,המאורעות שהוליכו ל ' מבצע קדש ' ופעולות

הגמול  .קושי גדול קיים בתחום המקורות למחקר  .ראשית  ,על  -אף העובדה שעקרונית נפתחו לעיון
מסמכי משרד החרן הישראלי הנוגעים לתקופה הזו  ,אין חשיפתם

מלאה .

קיימים חללים

משמעותיים  ,הנובעים מקשיים מנהליים  ,ומה שחשוב הרבה יותר  -בולטים בהעדרם מסמכי
הממשלה  ,ועדת החדן והבטחון של הכנסת  ,משרד הבטחון והמערכת הצבאית  .היות וחלק לא -

קטן של מדיניות החצן של ישראל מצא ביטוי דווקא בגופים אלה  ,התיעוד הקיים לוקה מאוד

בחסר  .שנית  ,ובכל מה שקשור לנושא דיוננו  ,יומניו של דוד בן  -גוריון מספקים לעתים חומר
חשוב ; אך מהיותם יומני  -עבודה בעיקרם  ,מותירים הם סימני -שאלה לגבי דעותיו וגישותיו להרבה
נושאים  .התרכזותו בבעיות פנים ובטחון בתקופה זו בוודאי שאינה מקלה את מלאכת החוקר  .כל
האמור לעיל בא להצביע על הקושי הטמון בחקר הנושא הנידון  ,ולהדגיש כי מסקנותיו אינן אלא
ראשוניות  ,עד שייחשפו מקורות

נוספים .

מבט על העולם
כדי להבין את דעותיו והשפעתו של בן  -גוריון על האוריינטציה הבינלאומית של ישראל  ,ובמיוחד
השאלה של טיב קשריה עם המעצמות הגדולות במחצית הראשונה של שנות החמישים  ,יש
להבהיר כמה עמדות בסיסיות שלו בנושאים אשר היה להם קשר ישיר לבעיה הנידונה  .גם מקורביו
הפוליטיים של המנהיג הישראלי תהו הרבה על מה שנראה בעיניהם כקפיצות

משה שרת  ,למשל  ,ביטא זאת בשיחה עם זלמן ארן בראשית

גוריון לא

.

כן ?

: 1955

משונות בדעותיו .

' שנינו שבענו מרורים מבן

בכל זאת נסכים כי אם יקרה דבר חלילה יהיה עולמנו הרבה יותר משעמם בהעדר

נוסח ראשון של המאמר רואה אור
באנגלית בספר המוקדש לשנת היובל להולדת דוד בן  -גוריון  ,בהוצאת יד
יצחק בן  -צבי  .המאמר מבוסס על מחקר אודות מדיניות החרן של ישראל בשנים  . 1956 - 1948אני חב תודה למכת

דיוויס ליחסים בינלאומיים של האוניברסיטה העברית על סיועו בהכנת עבודה זו  ,ליהושע פרויגדליך על עזרתו

בנבכי גנזך המדינה ולטוביה פרילינג על הארת דרכי בארכיון המכון למורשת בן -גוריון .
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אורי ביאלר

ממגו איש אשר אנו תוהים תמיד על חידתו ושוברים ראשינו להבין

לרעו ' .

ן

לדבריו אלה של שרת

היה כמובן ביסוס עובדתי  ,אך ברור לחלוטין כי ככמה עמדות  -יסוד מדיניות של בל  -גוריון  ,אשר
אותן הכיר ככל הנראה היטב גם ארן  ,לא חלו שינויים גדולים משך זמן רב  .הראשונה והחשובה

ביותר אולי לענייננו היא היחס שקבע בל  -גוריון בין הדיפלומטיה והעשייה הציונית  .משלבים
מוקדמים ביותר של צעדיו כפוליטיקאי בארץ הוא העניק עליונות מוחלטת לזו האחרונה  .ההכרה
במוגבלות היכולת של הדיפלומטיה והחשיבות חסרת הגבולות כמעט של צבירת הכוח הפנימי

מצאה ביטוי כבר בתחילת דרכו הפוליטית  .כך  ,למשל  ,כתב במאמר שפירסם ב ' הפועל

בראשית

הצעיר '

: 1933

אין לדעתי אשליה יותר גדולה מזו מראות את העם היהודי כגורם פוליטי עולמי המכריע
את דרכן של מדינות גדולות כאנגליה  .אף פעם לא היינו גורם כזה ואף פעם כנראה לא
נהיה  .אולם יש חוג ענינים שכוחנו בהם הוא יותר גדול אפילו מכוחן של כמה מדינות
גדולות  .אם הענין אינו שאלת חיים של אנגליה ואינו שאלת חיים של עם אחר אבל גורל
קיומנו אנו תלוי כולו בענין זה הרי כוחנו אנו בענין זה הוא גדול משל אחרים ורצוננו

ויכולתנו בענין זה הם המכריעים  .לא רק כוחה של אנגליה בכללה גדול משלנו אלא
אפילו כוחם של הערבים גדול משלנו  .הם מרוכזים בארצותיהם  ,הם גם שליטים בכמה

ארצות  .אולם לגבי ארץ ישראל שאינה מהוה שאלת חיים לא לעם האנגלי ולא לעם
הערבי  ,ולעומת זאת היא מהוה שאלת קיום  ,שאלת חיים ומות בשביל העם היהודי כולו ,
לא רק מבחינה היסטורית מופשטת אלא גם מבחינה אקטואלית וממשית  ,כוחו של העם
העברי  ,רצונו ויכולתו של העם העברי הם הקובעים והמכריעים  .זהו לדעתי היסוד
למדיניות הציונית ורק לאור ראיה זו אנו צריכים ללכת בפעולתנו

הציונית .

בן  -גוריון ציטט עצמו בהרחבה כאשר הפנה את תשומת לבה של מערכת עיתון ' דבר '  ,עשרים

ואחת שנה לאחר  -מכן  ,לנחישות דעתו בנושא והדגיש  ,כי ' אילו הייתי צריך להגיד דברים אלה
היום  -לא הייתי משנה אף מילה אחת בציטטות הנ " ל  ,אלא הייתי משמיט רק כמה את " ים

מיותרים ' .

2

במכתב שכתב חצי  -שנה לאחר -מכן  ,לידידו ארי אנקוריון  ,אשר פרש בפניו חלופות

מדיניות שונות כדרך לחלץ את ישראל ממצוקותיה הבינלאומיות  ,טען ' הזקן '  ,כי הפתרון המשולש
לבעיות אלה הוא ' בקרון פנימי  ,בצרון פנימי  ,בצרון

פנימי ' .

3

ואכן עקביות מחשבתו בבעיה זו הפכה אותו לנציג הבולט ביותר בהנהגה המדינית הציונית

והישראלית של התפישה הרואה בעשייה את הכורח העליון של היישוב והמדינה היהודית ; עשייה
שלעתים אינה מתחשבת באילוצים חיצוניים  .מלחמת השחרור היוותה לגביו הוכחה חד  -משמעית
לצדקת תפישה בסיסית זאת  ,אותה טרח להסביר בפני הכנס הראשון של שגרירי ישראל שנערך

בתל  -אביב בסוף יולי

. 1950

את מדיניות החלן ומדיניות הבטחון הגדיר אז במלים אלה

:

[ הל] אמנות ולא מדע  ,ואין חלים עליהם כללים מוחלטים  .שניהם משרתים מטרה אחת ,
לא רק משום שעושים שליחותם של גוף אחד  ,אלא דרכי הפעולה זהים  .המטרה  :שכנוע
הצד השני לקבל דעת של הצד

!) 4ן

יומן אישי  ,תל  -אביב

ג  ,עמ '

שלנו . . .

( להלן  :שרת  ,יומן

1

מ ' שרת ,

2

הקטע מצוטט במכתבו של בן  -גוריון למערכת ' דכר ' ,

3

המכתב מיום

, 1978
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מדב" ג .
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רק קיומנו העצמאי  -כשישנו  -אפשר

3

אישי) .

באפריל 954ן  ,מדכ" ג .

להסבירו לאחרים בכוח היותו עובדה  .לכאורה יש שני מאורעות הסותרים הנחה זו

:

הצהרת בלפור והחלטת או " ם  .ההצהרה היתה פרי נסיבות המלחמה וצרכיה  ,ובלי לחץ
מתמיד שלנו היתה

להחלטה לא היה כושר ביצוע  ,והמדינה קמה בכוח

נשכחת .

מלחמתנו ובניגוד לגבולות

או " ם .

כשקמה המדינה נכרכו בה שלוש בעיות  :גבולות  ,פליטים  ,ירושלים  .אף אחת מהן לא

נפתרה ולא תיפתר בכוח ההסברה  -אלא בכוח העובדה  . . .אין לקבוע מסמרות -
אבל בדרך כלל יש להניח הנחה שיצירת עובדה בפתרון שלוש הבעיות קודמת להסברה ,
ואין להרתע ממעשה אם הוא כרוך בתגובה בלתי אוהדת ורוגז עלינו  .אין דבר  .כמובן
שיש גבול לאדישות זו  -אנו תלויים בעולם הגדול ככל מדינה -

ויותר מכל מדינה .

אולם שנוי יחסי הכוחות במציאות  -קודם ליחסי ידידות  .אמנם אין אמצעי אבסולוטי

במדיניות  :הכל יחסי  ,גם כוח וגם הסברה  .אולם אנחנו עומדים בתקופת כינון המדינה ,
וכינון המדינה קודם לכל  ,ולכן יצירת עובדות מלווה בהסברה אבל לא כפוף להסברה

ולתוצאותיה  [ .לכן ] מדיניות חוץ שלנו אינה אלא כלי עזר שני במדרגה  ,שלא

כבמדינה קיימת וסטטית .

4

ייחודה של מדינת ישראל  ,לפחות בתקופה הנדונה  ,היווה בהמשך לטיעון מרכזי זה גם את הגורם
החשוב ביותר לכך שבן  -גוריון החליט חצי -עשור לאחר  -מכן לגרום לסילוקו של שרת מכהונת שר
החבן הישראלי  .הוא הסביר אז לאחד מאנשי מפלגתו  ,כי לא היה לו ' ספק שבמדינה תקינה

כדנמרק שיש לה בעיקר משא ומתן מסחרי ונימוסי עם שכניה  ,היה יכול ]  [ mwלהיות שר חרן

מצוין ' .

5

תודעת ייחודה של מדינת ישראל היתה אצל בן  -גוריון עמוקה מאוד גם מהיבט נוסף  ,אשר
מהווה את התפישה השנייה החשובה בהתייחסותו לבעיית האוריינטציה הבינלאומית של ישראל ,
והיא החשיבות יוצאת הדופן שבשמירה היהודית  -ישראלית על עקרון העצמאות הרוחנית מתוך

הכרה בערך הקיומי שלה  .בעצמאות זו ראה בן  -גוריון סממן פיסי בולט של ההיסטוריה היהודית

העתיקה  ,כפי שהסביר זאת לחבריו במרכז מפא " י בסוף יולי  ' : 1948עלינו לזכור . . .
בעולם  ,כל העולם מקבל נצרות  -ואנחנו מסרבים  ,חלק מהעולם מקבל איסלם

כולנו מורדים

ואנחנו מסרבים ' .

6

על  -פי תפישתו  ,העקרון של סירוב לקבל באופן אוטומטי ומלכתחילה עקרונות ומעשים  ,היה גם ,
ומעל לכל  ,בעל משמעות מדינית נורמטיבית חשובה וכך הוא הציג את הנושא בפני מסבירים של
מפלגתו

:

עצמאות זה לא רק ענין מדיני  .עצמאות זה ענין אינטלקטואלי ומוסרי  .אנחנו בני חורין
ואנחנו חושבים בעצמנו  ,שופטים בעצמנו ורואים דברים כפי שאנחנו רואים אותם ולא
כפי שמצוים עלינו לראות אותם  .אנחנו רואים אורות וצללים  ,אם אנחנו מוצאים אותם
בכל מקום ובכל ארץ שאנו מוצאים

אותם . . .

אנחנו תלויים בעולם  ,באומות גדולות

ובאומות קטנות  ,עם היותנו תלויים בעולם  ,אנחנו לעצמנו בני חורין  .כח המחשבה וכח
147
ביולי

מדב " ג  .הדגשת

4

יומן בן  -גוריון ,

5

מכתב בן  -גוריון להרצל ברנר מיום

6

דברים בישיבת מרכז מפא " י מיום

22

, 1950

27
24

ביוני

ביולי

המחבר .

, 1956
1948

שרת  ,יומן אישי  ,ו  ,עמ '

אה " ע .

. 1545

אורי ביאלר

המשפט וכח ההבחנה הוא שלנו  .לא מכתיבים לנו איך לחשוב ומה טוב ומה

רע  .י

העקרון הרעיוני השלישי שעמד מאחורי גישתו הבסיסית של בן  -גוריון לבעיית האוריינטציה
הבינלאומית של ישראל במחצית שנות החמישים  ,היה חוסר האמון הבסיסי בעולם החיצוני ,
ברצונו הטוב ובמוסריותו  .ביטוי לכך ניתן בדברים שרשם בסוף  , 1947בהדגישו את האימרה  ,כי
' אומר יהודי פיקח כי שני גויים גרועים מאחד ובלי גוי לגמרי

טוב ' .

6

שמונה שנים לאחר  -מכן ,

בנימה אנליטית וקודרת יותר  ,פירט בפני הפיקוד הבכיר של צה " ל את דימויר המוצק לגבי עולם
גויי זה ויחסו לשאלה היהודית

:

מצבנו בעולם הוא כזה  :יש גוש עולמי אחד שהוא רוצה

להשמידנו  ,וזה גוש עמי ערב .

יש גוש שני שאינו מוכן להשמידנו אבל מוכן לעזור לעמי ערב במלחמתם נגדנו וזה רוב
עמי האיסלם  .וישנו גוש שלישי שאין לו נגדנו כלום אבל מסיבות שונות אינו רוצה
להכיר בקיומנו  .עם כמו הודו  -והודו הוא גורם לא מבוטל  ,זה

400

מילירן אנשים ונהרו

זאת אישיות בינלאומית  .ויש גוש רביעי שהוא מודה במדינת ישראל אבל אינו מודה
בקיום העם היהודי  -וזה הגוש הקומוניסטי  .ויש גוש חמישי שהוא מודה במדינת
ישראל  ,אינו שולל קיום העם היהודי  ,אם כי לא איכפת לו אם תתקיים או לא  ,וזה כל

השאר  .כי אין הגויים מחויבים לדאוג ליהודים .

9

ראייה זאת הולידה קביעה פרוגנוסטית  ,שהיתה נדבך רעיוני רביעי לתפישתו את האוריינטציה
הבינלאומית של ישראל  ,והיא העקרון של ההסתמכות על העזרה היהודית בכל מקום כציר מרכזי
של מדיניות החרן הישראלית  .זמן קצר לאחר שבריטניה העבירה את הטיפול בבעיית ארץ  -ישראל
לאו " ם קבע בן  -גוריון  ,כי ' במצב זה שנוצר בעולם  -לא רק אתמול  -יוכל העם היהודי לסמוך
בעיקר על עצמו ורק מעט מאד על קצת הבנה  ,אולי קצת סימפטיה ממישהו בעולם  ,אבל להשען
יכול רק על עצמו  ,לבטוח יכול בהחלט רק על

עצמו ' .

!0

במחצית

1950

הבהיר הוא לקהילייה

הדיפלומטית הישראלית  ,כי ' כוחה של מדינה זו הוא לא ביהודים היושבים בארץ  ,משקלה הוא לא
רק משקל המיליון היהודי בישראל  .אם לא נדע להוסיף לכוחנו את משקל כל היהודים שבעולם

אנו מחבלים במדיניותנו ; היהדות העולמית היא משקל

פוליטי כלכלי ומוסרי גדול ' .

!1

דברים אלה

מובילים לעקרון החמישי שהינחה את בן  -גוריון בתפישתו את האוריינטציה הבינלאומית של
ישראל  -האחריות הבלחי  -מתפשרת של ישראל לגורלה של היהדות העולמית והצורך לדאוג ,

אמנם גם מטעמים תועלתיים אך גם על  -פי צו מוסרי  -ערכי  ,לקשר  ,לשלמות ולקיום הלאומי של
הקהילות היהודיות בעולם כולו  .להעדר קונפליקט צבאי ופוליטי בינלאומי היה בהקשר זה ערך
חיובי

מיוחד .

לשלום כזה  ,היה  ,בהתאם לתפישתו של בן  -גוריון  ,גם ערך שלילי  ,והדבר קשור לעקרון השישי ,
שהיה ייחודי לאיש זה במהלך השנים הראשונות לאחר קום המדינה  ,והוא ההכרה המוצקת

7

דברים שנאמרו ביום

8

טיוטת נאום ללא תאריך  ,כנראה מסוף

7

בנובמבר

, 1948

גנזך  ,ארכיון אליעזר קפלן ,

, 1947

 /9ו. 10 /

אצ " מ  . 544/ 57על יסוד זה ראה גם  :א ' ביאלר  ' ,דוד בן  -גוריון

ומשה שרת  ,תדמיות והחלטות ערב הקמת המדינה ' חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים . 1971

1411

ביולי  , 1955גנזך  ,משרד ראש הממשלה  ,ג' . 5565 /7 /

9

דברים שנאמרו ביום

10

דברים בישיבת מרכן מפא " י מיום

11

דברים שנאמוו ביום

5

17

ביולי

26

, 1950

באפריל , 1947

אה " ע .

גנזך  ,משרד החוץ ,

. 2384/ 15

ק  -גומע

=

אותעטציה הבינלאומית של ישראל

פגישה עם אחד מנציגי פולין לאומות המאוחדות  ,לקראת החלטת האו " ם  ,מאי

בפוטנציאל העוצמה הישראלי ובמשמעויותיו

הגלובליות .

1947

בניגוד חריף להכרתו  ,כי ערכם

הפוליטי של הערבים בחישוב המעצמתי בזמן שלום בינלאומי הוא רב בהרבה מהערך של ישראל ,
עמדה הערכתו  ,כי במצב של קונפליקט צבאי ברמה הגלובלית המצב יתהפך לחלוטין

:

במקרה של מלחמה יזדקקו לנו כמעט לא פחות מאשר אנו ניזקק לאחרים באיזור זה  .כי
אינני מתאר לי שבמלחמת עולם תוכל אמריקה  ,אנגליה או מישהו אחר  ,לשלוח הנה רבע
מיליון חילים  ,להחזיק אותם על כל הציוד הדרוש להם  .משום כך יזדקקו לפוטנציאל
האינדוסטריאלי המדעי והטכני שלנו  .כך שאנו לא נאכל לחם חסד במקרה

כזה , .
2

מעבר למקוריות והייחודיות שבתפישת ערך הכוח הישראלי בהקשר זה היה בן  -גוריון מן
הראשונים בארץ שקבעו יחס ברור וחיובי בין התחדדות הקונפליקט הבין  -מעצמתי וסכנת

המלחמה הגלובלית והקשריה האזוריים ובין עליית הערכיות האסטרטגית של ישראל  .שישה
עקרונות יסוד כלליים אלה היו מלווים בשתי התייחסויות מדיניות ספציפיות  ,שהיתה בהן מידה
רבה מאוד של עקביות במהלך מחצית שנות החמישים  ,ואשר קבעו במידה לא  -מעטה את עיצוב

גישתו של בן  -גוריון לשאלת האוריינטציה הבינלאומית של ישראל  .הראשונה בהן היתה יחסו

הכללי לבריטניה  ,והשנייה  -יחסו לברית -המועצות  .גישות אלו חשובות במיוחד גם מפני

שמדינות אלה ייצגו צדדים שונים בקונפליקט הבין  -מעצמתי האזורי והבינלאומי באותה תקופה .
ההתייחסות של בן  -גוריון לכל אחת מהן קבעה לכן פרמטרים בסיסיים וקונקרטיים לפרוגנוזה של
האוריינטציה הישראלית בתחום הגלובלי באותה
בעקבות המיפנה  ,שחל ככל הנראה בשלהי

תקופה .

1946

בעמדתה של ברית  -המועצות לשאיפות

הלאומיות של התנועה הציונית  ,המחלקה הרוסית של הסוכנות היהודית ( גוף מנוון ביותר עד
12

דברים שנאמרו בוועדה המדינית של מפלגתו ביום  28במארס  , 1953אה " ע ,
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אז )

ע 4ך

אורי ביאלר

משה שרת ואדוארד גויל
( ת70ט, ) ) 3

הנציג המיותר

של צרפת בישראל
שהועלה מאוחר יותר
לדרגת שגריר  ,הקריה  ,תל -
אביב  ,יולי 1949

קיבלה דחיפה גדולה  .אחת מפעולותיה של מחלקה זו באותו זמן היתה עריכת סקירה לבדיקת
התייחסויותיו המילוליות של בן  -גוריון לברית  -המועצות במהלך תקופת פעילותו בהנהגה
המדינית של היישוב  ,ככל הנראה כדי לדעת במה יוכלו אויבי המדינה שבדרך להיאחז על  -מנת

לטרפד את ההתקרבות האפשרית בין שני הצדדים  .בסיכום הסקירה הועלתה המסקנה בלשון
המעטה  ,כי ' הרבה חיבה יתרה לברית המועצות לא תמצא בכל

אלה ' .

13

העוינות שבן  -גוריון פיתח כלפי האידיאולוגיה  ,המשטר וההנהגה הקומוניסטיים במהלך דרכו
הפוליטית הרבה לפני קום המדינה  ,היתה מוכרת היטב בישוב היהודי בארץ גם מוויכוחיו עם
' השומר הצעיר ' והמפלגה הקומוניסטית בארץ  -ישראל  ,והפכה אותו לאחד הבולטים המחזיקים

בדעות אלה בהנהגה הציונית .

4ן

שלילת הטוטליות המדינית  ,הרעיונית והפיסית בברית  -המועצות

פנימה וביחסיה החיצוניים  ,וכן ההכרה בעוינות הבלחי  -מתפשרת של הקומוניזם לתנועה הציונית

היו מוחלטות  .כל אלה לא השתנו לאחר הקמת המרינה  ,אף לנוכח התמיכה שהושיטה ברית -
המועצות להקמתה של מדינת ישראל לפני ואחרי מאי

. 1948

עם זאת  ,קשה היה לבן  -גוריון

להתעלם מסיוע זה  ,שהיה אכן מרעיש בהקשר ההיסטורי של יחסי הציונות והקומוניזם  ,ושמשה
שרת הגדירו חודש לאחר ההכרזה על עצמאות ישראל כ ' תמורה המהפכנית ביותר שחלה במעמדה
המדיני של הציונות ומעמדו המדיני של העם היהודי בעולם מאז הצהרת בלפור ' 5 .י המסקנות שבן -

ל) 5ו
ננ

ביאלר ( לעיל ,הערה  , ) 8עמ ' . 50

14

ראה :

,

[ogy

~ ' Jewish Journalמ10ח5 . Sandler , ~ Ben Gurion' s Attitude Towards the Soviet 11
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15

דברים במועצת

מפא " י ,

18

ביוני  , 1948אה " ע .

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

גוריון הסיק מאירוע זה  ,לפחות במהלך השנים הראשונות לקיום המדינה  ,היו כי מודוס ויוונדי
מדיני מסוים יכול להתקיים ביחסים בין שתי המדינות  ,למרות הניגוד האידיאולוגי כין הציונות

לקומוניזם .

6ן

עם זאת ומעל לכל אלה ברור לחלוטין  ,כי מסקנה זו לא גרמה לשינוי בכל מה שקשור להכרתו

העמוקה של בן  -גוריון  ,כי על הציונות לא להירתע ולעתים ליזום במלוא המוץ מאבק רעיוני
בקומוניזם הסובייטי כאידיאה  ,כפי שניסח זאת בפני חבריו במזכירות מפא " י בראשית יולי

: 1949

' אין חירות פוליטית אבסולוטית  ,אין אנו בני חורין לעשות כל מה שאנחנו רוצים  . . .לאו דוקא
מבחינה מוסרית אלא מבחינת התועלת  . . .לא כן חירות מוסרית  .חירות מוסרית אשר איננה שלמה
היא לא חירות  .יש דברים אשר אינם ניתנים לחצאים  ,אמת אינה ניתנת לחציה '  .בן  -גוריון עצמו

היה מודע לכך  ,כי עקרון זה יוצר קושי שלא קל להתגבר עליו  -להבדיל בין התייחסות לברית -

המועצות וההתייחסות לאידיאולוגיה הפוליטית שלה  -קושי שבסופו של דבר מנע גם ממנו

עצמו ליישם בפועל פתרונות  -ביניים

;

כפי שניסח זאת באותה הזדמנות

:

' במציאות לא תמיד קל

למצוא את הגבול היכן מתחיל הקומוניזם והיכן מתחילה ברית  -המועצות כהויה

בזה מעין אקרובטיקה . .

הסטורית . . .

יש

 . ' .עם זאת הוא לא נזקק לשום כושר אתלטי מיוחד כדי לחתוך קשר גורדי

זה לפתות במובן אחד  -המאבק האידיאולוגי והפוליטי הבלחי  -מתפשר והבלחי  -נתון לשיקולים
של זהירות ותועלת במדיניות תרן כנגד השמאל הקיצוני בארץ  ,ובמיוחד מפ " ם  ,אשר נקבע כיעד
פוליטי בעל חשיבות מרכזית

על  -ידי בן  -נוריק החל מהקמתה של מפלגה זו  ,בשנת . 1948

17

החשש מפני השמאל לא נבע רק מעוצמתו האלקטורלית  ,אלא מהיותו בר  -פלוגתא משמעותי

במישור האידיאולוגי  .בדבריו בפני הוועדה המדינית של מפא " י בספטמבר

1951

ביטל ראש

הממשלה את מרבית המפלגות בארץ וטען  ,כי אינו ' רואה את מפלגת הציונים הכלליים כמפלגה ,
אין לה כל אידיאולוגיה  ,זהו חבר אינטרסנטים על חשבון המדינה והכלל  ,גם הפועל המזרחי הוא
חבר אינטרסנטים אולם על עניני דת

lS

1

מפ " ם בלטה בהעדרה מקטגוריה זו של מפלגות

~

חסרות  -משמעות  .ואכן המאבק הסר הפשרות שכן  -גוריון ניהל במפ " ם וראשיה  ,אשר נבע גם
מחשש שמא היא גיס חמישי קומוניסטי במדינת ישראל ,

19

התחולל אמנם בעיקרו בהקשר פוליטי

ואידיאולוגי פנימי  ,אך אין ספק שלא הקל על המהלך האקרובטי שדרש בן  -גוריון בהתייחסות

לברית  -המועצות מחד ולקומוניזם מאידך  .להיפך  ,התיעוד העשיר שנחשף אודות עמדתו הנחרצת
בעימות עם מפ " ם  ,מהווה הוכחה חותכת  ,כי הזהירות שאולי גזר על עצמו בכל מה שקשור
לביקורת גלויה וישירה על ברית  -המועצות כמעט לכל אורך המחצית הראשונה של שנות

החמישים  ,הסתירה עוינות אידיאית ופוליטית למדינה זו  .לפיכך ניתן אולי לומר  ,כי חופש הביטוי
שבן  -גוריון הירשה לעצמו במאבק עם מפ " ם הדוגלת באוריינטציה בינלאומית פרו  -סובייטית  ,היה
מכמה בחינות מכשיר לפתרון הקושי להציג פומבית את עמדותיו הבינלאומיות הישירות בנושא
זה  .מכל מקום בן  -גוריון היה במהלך כל אותה תקופה עקבי בראיית ברית  -המועצות כאויב אידיאי

ביולי  , 1949אה " ע  .זה המקור לציטטות שלהלן עד שיצוין אחרת .

16

ראה דברים שנאמרו ביום

17

 t1ת ] 1( . Bialer , kOur Place
ראה he World : Mapai and Israel ' s Foreign Policy Orientation 1947- :

7

 Peace ftoblems, 33 , 1981מס Jerusalem Papers

18

דברים שנאמרו

19

ראה ראיון של

"

1952

ביום  13בספטמבר  , 1951אה " ע .
א ' שאלתיאל עם י בן  -אהרון  , 1976 ,מדב" ג .

1ע ן

~

אורי ביאלר

מסוכן  ,אשר אין להעלות על הדעת אפשרות של יצירת קשר פוליטי  -אסטרטגי אתו  ,אך אשר ניתן

אולי להיעזר בו בנסיבות מסוימות  .בשני המקרים יש להיזהר מעימות חזיתי עם מעצמה

זו .

אותה עוצמה לא היתה קיימת בהתייחסותו של בן  -גוריון כלפי בריטניה  ,המדינה שבמשך
עשרות שנים שלטה בפוליטיקה הבינלאומית של האזור  .עם זאת  ,חשדותיו בכוונותיה  ,העובדה

שגילה במדיניותה בעיקר סממני  -עוינות  ,ולכן ראה בה גורם אשר אין לסמוך עליו  -הוכרו זה
מכבר ומצאר להם ביטויים חשובים במהלך ההיסטוריה הדיפלומטית של ישראל בשנים

. 1956 - 1948

עמדות אלה הושפעו ללא ספק מהקונפליקט החמור בו עמד בן  -גוריון כמנהיג היישוב

היהודי מול הבריטים בתקופה הקריטית של המאבק המדיני להקמת המדינה משלהי מלחמת -

העולם השנייה ועד למחצית  , 1948ולא פחות מכך עקב תפישתו תוך כדי מלחמת השחרור  ,כי
בריטניה הינה האויב ' הבלתי  -נראה ' אך המשמעותי מאוד של ישראל במהלך אותו מאבק צבאי

ופוליטי .

20

ההכרה הבריטית בישראל בשנת

1949

וכינון היחסים הדיפלומטיים המלאים בין שתי

המדינות לאחר  -מכן לא היה בהם כדי לטשטש אצל בן  -גוריון את הדימוי של ממשלת בריטניה

כממשיכת הקו האנטי  -ציוני של בווין
כך  ,למשל  ,בראשית ינואר

1950

;

והוא היה עקבי לחלוטין בתפישה

זו .

הסביר לאחד מראשי הידידים של ישראל בארצות  -הברית  ,כי

אינו יודע אם אנגליה מסוגלת להיות פרו  -ישראלית  ,אם ' מתוך חשבונותיה היא לא תנהל מדיניות
עוינת כפי שהיא מנהלת ולא תזין הערבים ולא תתן להם להשלים אתנו '  .י 2שנה לאחר  -מכן הגדיר
20

ראה

:

מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון  ,ב  ,תל  -אביב

, 1975

עמ ' 859

;

נ'

לורך .

' מדינה קטנה מול מעצמה גדולה

( ה " אולטימטום " הבריטי לישראל בדצמבר  ; 1948האיום הסובייטי על ישראל בנובמבר 956נ ) '  .חיבור לשם
קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
21

טקס הגשת כתב -

האמנה של השגריר
הראשון של בריטניה
בישראל  ,אלכסנדר
נוקס הלם  ,בקריה
בתל  -אביב 27 ,

במאי
1949

152

יומן בן  -גוריון ,

20

בינואר  , 1950מדב" ג .

 , 1985עמ '

. 160 - 156

ע

משמאל  :דגלי ארצות  -הברית וברית  -המועצות מתנוססים זה ליד זה על גג מלון ' גת  -רימון '  ,בו שכנו שגריוז
שתי המעצמות ( מקדונלד ויחשוב )  ,תל  -אביב  . 1949מימין  :משה שרת והציר הראשון של ברית  -המועצות ,
סבל 2רשוב  ,ספטמבר 1948

בפני צמרת משרדי החתן והבטחון בארץ את הקו הבריטי כלפי ישראל כעוין לחלוטין בנימוק  ,כי
' לא קריפס [ שר האוצר הבריטי ]  ,לא מוריסון [ סגן ראש ממשלת בריטניה ] ולא באוואן [ שר
הבריאות

הבריטי ]

מנהלים מדיניות חוץ

[ בריטית] אלא בוין וזו מדיניות איבה ' .

22

לפי דעתו ,

השינויים הפרסונליים בצמרת הבריטית לא יצרו שינויים בתוכן הקונספציה האנטי -ישראלית ,
ושנתיים מאוחר יותר קבע בפני הוועדה המדינית של מפלגתו  ,כי ' אידן ממשיך במדיניות של
בוי 23 . ' 7הדימוי של המשך הקו העוין מצד הבריטים הודגש בראשית נובמבר של אותה שנה  ,כאשר
בן  -גוריון קבע ממקום גלותו הפוליטית בשדה  -בוקר במכתב לשרת  ,אז ראש ממשלת ישראל  ,כי
' המנטליות [ הבריטית] של ועידת לונדון משנת
מלקולם ( מקדונלר) והליפקס  .הם בלי ספק

1938

עומדת בתוקפה ללא שינוי כלשהו  .כך דיברו

משקפים עמדת אנטוני [ אידן] ' .

24

תחושה זו הועברה

בלשון המעטה לשליח הנשיא האמריקאי  ,אשר ניסה לתווך בין מצרים וישראל בראשית

בינואר . 1951

22

שם ,

23

דברים שנאמרו ביום

24

27

המכתב מיום

9

 28במארס

בנובמבר

 , 1953אה " ע . 26 / 53 ,

 , 1954שרת  ,יומן אישי  ,ב  ,עמ ' . 600

. 1956

153

אורי ביאלר

המנהיג הישראלי טען  ,כי בממשלות ארצות  -הברית  ,צרפת והסקנדינביות קיים רצון טוב כלפי

ישראל  ' ,מה שאי אפשר לאמר לגבי בריטניה ' .

25

ההתפתחויות המדיניות במחצית השנייה של

1956

לא היה בהן כדי לשנות תפישה זו  ,ומיכאל בר  -זוהר הגדיר את חששותיו של בן  -גוריון מפני
שותפות אסטרטגית עם בריטניה

כ ' תהומיות ' .

26

לא בכדי קבע ה ' זקן ' אז כתנאי  -יסוד לשותפות זו

את התחייבותה של בריטניה  ' ,לא רק שתדע ותרחיב אלא שגם תובטח במפורש אי התערבות

נגדנו ' .

27

ההשפעה של גישה זו על הדיפלומטיה הישראלית בתקופה של החודשים שקדמו

למבצע קדש היתה ברורה  ,אך היה לה תפקיד שלא הוכר במלואו עד כה גם על גיבוש האוריינטציה
הכללית של מדיניות החבן הישראלית במהלך שמונה השנים שקדמו למלחמה

זו .

ההשפעה המצטברת של הגישות שנמנו כאן היתה חד  -כיוונית  ,לפחות במובן משמעותי אחד  .בן -

גוריון הבין את הצורך והחיוניות המיוחדת במינה של ישראל בקשר חיצוני  ,שעיקרו סיוע
בתחומים קריטיים של ביסוס עצמאות  ,כמו כלכלה ועלייה  ' .בימינו אין אף מדינה אחת בודדה ' ,

הסביר הוא בכנס סגור של הפיקוד הבכיר של צה " ל ב  ' , 1955 -אולם יש הבדל בין זיקתנו ובין זיקת
מדינות אחרות  ,יש הבדל בתוקף הזיקה  ,בחיוניות הזיקה וגם

בהיקפה ' .

28

נראה  ,כי נחיצות זאת

בסיוע חיצוני  ,שהיתה עשויה לפתח אוריינטציה בינלאומית שעיקרה נכונות להישענות רבה על
גורם חיצוני  ,תוך נכונות לתשלום מחירים מדיניים משמעותיים בזירה הבינלאומית עקב כך לא

הוליכה בכיוון זה  .הדרך הבין  -מעצמתית שהתווה בן  -גוריון במהלך שמונה השנים הראשונות
לעצמאות ישראל ניחנת לניסוח הכולל ביותר כ 'עובדית ולא חמנות '  .ואכן סקירה תמציתית של
התפתחות הקווים העיקריים במדיניות הגלובלית של ישראל מגלה את ההשפעה הרבה עליהם ,
שהיתה לתפישות הבסיסיות של

בן  -גוריון שנמנו לעיל .

ישראל בין מזרח למערב
הקו הרשמי שאפיין את מדיניותה הגלובלית של ישראל בשנותיה הראשונות הוגדר פעמים רבות
בטעות כמדיניות של ' אי  -הזדהות '  .אולם המאפיין אותה יותר הוא העיקרון של ' דפוק על כל דלת ' ,

אשר פועל  -יוצא ממנו הוא זהירות רבה מתמיכה שיטתית בעמדות בינלאומיות של המעצמות
השונות  .העזרה שהושיט הגוש המזרחי לתקומת המדינה בהצבעות באו " ם  ,בתחום הסיוע הצבאי

ובעיקר בנושא העלייה הפכו את הקו האנטי  -סובייטי למדיניות משוללת כל הגיון מדיני במהלך
השנים הראשונות לאחר העצמאות  .גם קו ברור אנטי  -מערבי היה חסר  -הגיון  ,הן בגלל מציאותו
של יישוב יהודי גדול  ,חופשי ובעל השפעה בחלק זה של העולם  ,והן בגלל הסיוע הכלכלי והמדיני

שגוש זה הגיש למדינה באותה תקופה  .הקו הפרגמטי הזהיר של היפוש אחר סיוע בכל מקום  ,תוך

המנעות מחציית רוביקון בינלאומי  ,היה לכן טבעי  .תרומתו הרעיונית של בן  -גוריון למדיניות זו
היתה רבה והתבטאה בהדגשת מספר יסודות מרכזיים  .החשוב בהם אולי הוא הכרתו המוקדמת
בכך  ,כי עידן האוריינטציה הציונית המסורתית של השענות בולטת על כוח או כוחות גדולים
11 4

~

25

ראה

26

בר  -זהר ( לעיל  ,הערה

27

28

319 :

 .ק My Talks with Arab Leaders , Jerusalem 1972 ,
 , ) 20ג  ,עמ '

מ ' דיין  ,אבני דרך  ,תל  -אביב
ראה לעיל  ,הערה

.9

. 1216

, 1976

עמ '  . 231הדגשת

המחבר.

,

Ben-Gurion

]( .

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

חיצוניים  ,הגיע לקיצו  ,וכי יש לשנות בצורה קיצונית את דפוסי המחשבה והעשייה הבינלאומיים ,
שאפיינו את המפעל הציוני בארץ  .במכתב שכתב לחברי הנהלת הסוכנות כבר במחצית אוקטובר
1946

קבע בצורה נחרצת את העקרון של ' עצמאות התנועה הציונית ביחסיה עם שליטי העולם ' כקו

אוריינטציוני בסיסי

:

לא עוד תלות מוחלטת וזיקה חד צדדית למדיניות האנגלית גם לא השתעבדות למדיניות
של מעצמה אחרת  .במדיניותנו החיצונית נסתים הפרק של מדיניות אנגלו  -צנטרית ויש
להתחיל במדעיות של עצמאות יהודית במלוא המשמעות ובכל המשמעות של מושג

זה .

29

בן  -גוריון לא חיפש תחליף לאנגליה בהקשר זה  ,אלא המלקן בפני ההנהגה המדעית של היישוב

לאמץ חשיבה חדשנית  .הדברים פורטו ונותחו בהרחבה בפני מרכו מפלגת פועלי ארץ  -ישראל כבר
בסוף אפריל

, 1947

זמן קצר לאחר שבריטניה העבירה את הטיפול בארץ  -ישראל

לאו " ם .

39

מעבר לניתוח פרגמטי  ,אשר הצדיק בעיני בן  -גוריון מדיניות של שלילת אוריינטציות ייחודיות
שונות  ,שהיו מקובלות ביישוב היהודי באותה תקופה  ,טען הוא באותה הזדמנות  ,כי הוויכוח על
אוריינטציות בינלאומיות כבסיס לקיום מדיני של המדינה שבדרך מבטא מעל לכל הרגלי  -מחשבה

מיושנים  ,שעיקרם השלמה זו או אחרת עם צורות שונות של שליטה והשפעה חיצונית  .תפישה זו
נוצרה  ,לדעתו  ,בגלל ייחודו של המקרה ההסטורי  ' ,שמדינה אחת קבלה על עצמה שלטון על מנת
לאפשר לעם זר  ,לעם אחר להכנס לארץ ולהיות בה רוב ושליט '  .מצב זה  ,שאפיין את הקיום הציוני
בארץ  -ישראל  ,יצר הלך  -מחשבה  ,אותו תיאר כך

:

כבר אינו יונק מהמציאות  ,אלא יתק מהאינרציה  .התרגלנו לכך ואירגו מבינים מדוע לא
ימשיכו לעשות זאת  ,מדוע אנגליה לא תמשיך לעשות זאת או אנגליה ואמריקה או
אנגליה אמריקה ורוסיה  ,מדוע הם לא יקחו את הטורח ה ' נעים ' להיות שוטר בארץ
ולדכא את מי שצריך לדכא והיהודים פטורים
הם יבנו את

( התיכון ) . . .

האוץ . . .

מעול השלטון  ,הם . . .

יסדרו להם

עליה . . .

הם ישנו את אופי הארץ  ,את יחסי הכוחות באוץ ובמזרח

מלבד האינרציה המחשבתית הפסולה והמסוכנת איני רואה שום סמך

לאיולת המחשבתית

הזאת .

ההתייחסות של בן  -גוריון היתה אמנם לאפשרויות קונקרטיות של פתרונות אפשריים לבעיית ארץ -
ישראל במסגרת דיוני האו " ם  ,אך מאחוריה עמד הרצון לקביעת משמעותו של עקרון חדש בתחום
מדיניות החוץ הציונית  -ה ' ארריינטציה על עצמנו '  .מעבר למהפכה המדינית במעמדו של

היישוב  ,אשר חייבה לפי דעתו של בן  -גוריון שינויים במחשבה הבינלאומית בכיוון שהצביע עליו ,
היו גם מספר נימוקים פרגמטיים  ,שנתנו תוכן חיובי וקונקרטי לשלילה הקטגורית של הגישות
האוריינטציוניות  ,שהיו מקובלות אז במידה זו או אחרת בארץ  .את המטרה האופרטיבית העליונה
בתחום מדיניות החוץ הגדיר הוא כך  ' :לעשות את כל הצעדים במידה שזה אפשרי בשביל למצוא
הבנה אם לא ידידות בכל מקום בעולמי בשורה הראשונה אחרי אנגליה ואמריקה ברוסיה ובארצות
הכפופות

לה ' .

1515

באוקטובר 946נ ,

29

המכתב מיום

30

הדברים נאמרו ביום

13

26

באפריל

מדב" ג .

, 1947

אה " ע .

אורי ביאלר

בן  -גוריון ביסס קביעה זו על  -ידי שלילה של שלוש אוריינטציות

ייחודיות  ,שהיו מקובלות על

פלגים פוליטיים שונים ביישוב  :האוריינטציה הבריטית המסורתית  ,המוצאת את התקווה בעזרה
האנגלית וממנה בלבד

לאנגליה

;

;

האוריינטציה האנטי  -בריטית  ,הרואה בארצות  -הברית את האנטיתיזה

ובמידה ומתקבלת חלוקת העולם לשניים  -אנגלו  -סקסים מחד וסלבים מאידך -

ראיית החלק השני כבסיס העיקרי לתמיכה  .שני נימוקים יסודיים עמדו בבסיס התנגדותו

זו :

ראשית  ,אין ניגוד בין אנגליה וארצות  -הברית  ' .מדיניות אנטי בריטית מובהקת לכן היא במידה רבה
מדיניות אנטי אמריקאית  ,היות ולא תיתכן שום מדיניות ציונית שהעם היהודי לא ינקוט בה נשללת
אפשרות של מדיניות אנטי אמריקאית משום שחציו של העם היהודי נמצא

באמריקה ' .

כשם שגישה אנטי  -אנגלית פסולה בעיניו  ,גם אוריינטציה אקסקלוסיבית בריטית לא
הסגרת

עתידנו . . .

תצלח :

פירושה השלמה  ,אין דבר  .אנגליה מציקה לנו קצת עכשיו היא מחר

תתקן את המעוות  ,אין לנו להתרגז ואין לנו להאבק  .היא איננה אוריינטציה ציונית וגם
מבחינה אקדמית אינטלקטואלית אין היא מוצדקת ואין לה שום

יסוד .

הנימוק היסודי השני לשלילת אוריינטציה ייחודית במדיניות החקן נובע מהתפישה  ,כי אמנם על
הציונות לחפש הבנה ברוסיה  ' ,כי זה כוח עולמי גדול וגדל מפני שהיא חולשת על שורה של
מדינות שאינן אויבות לנו מבחינה ציונית

[ ושבה ]

ובארצות הנתונות תחת שלטונה והשפעתה

נמצא החלק השני של היהדות '  .אך בד  -בבד אל לה לציונות להכרת על עצמה לא רק במעשים ,
אלא ' גם לא במוחנו ובלבנו '  ,כי בין שני חצאי העולם ' המתגוששים על עתיד העולם נהיה אנו

שיכים לחצי הנקרא רוסיה הסובייטית '  .הטיעון העקרוני של בן  -גוריון היה זמניותם וארעיותם של
בריתות ומצבי  -עוינות בהיסטוריה  .הוא טען באותה ישיבה  ,כי ייתכן שמצב המלחמה הקרה בין
ארצות  -הברית וברית  -המועצות לא יאריך זמן

:

אין זה מן הנמנע שבמצב הפנימי ברוסיה  ,ההרס וצרכי הרקונסטרוקציה יביאו לידי כך
שתהיה אהבה גדולה בין רוסיה לאמריקה  ,שכל הקומוניסטים בעולם ישירו שירי אהבה
לטרומן או לונדנברג אם יהיה הנשיא  ,וההתנגדות לאמריקה תהיה בזמן ידוע פשע אצל
קומוניסטים כמו שהיה זמן ידוע שאסור היה להציג שום דבר שמגנה את הנאציזם  .ואנו
נרכוש לנו את הבוז והשנאה של העולם האנגלו סקסי אבל גם לא נשיג ולא כלום
מהעולם

הסוביטי .

גם במצב הנתון של עוינות ' בין שני חצאי עולם ' מצא בן  -גוריון ודאות גיאו  -אסטרטגית  ,השוללת

כדאיות של נקיטת עמדה חד  -צדדית ברורה לכיוון

הסוביטי :

במשך עשר השנים הקרובות לכל הפחות השלטון הבלתי אמצעי בחבל זה של העולם
ימצא בידי העולם האנגלו

סקסי . . .

לכן גם אילו היינו רוכשים את הידידות של העולם

הסוביטי והסלבי לא היה זה מן ההכרח מכריע את הכף אילו על ידי כך היינו רק מביאים
לאיבה מוחלטת של העולם האנגלו סקסי  ,כי בתקופה הקרובה העולם האנגלו סקסי

יכריע בחבל זה של העולם .
1 56

דברים אלה התבטאו במדיניות החוץ של ישראל בקווי היסוד לתכנית הממשלה  ,שנקבעה לאחר
הבחירות הראשונות ( בראשית  , ) 1949אשר קבעו כי מדיניות החתן של ישראל תהיה מושתתת על
' נאמנות לעקרונות המונחים ביסוד מגילת האו " ם וידידות עם כל המדינות שוחרות השלום

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

ובמיוחד עם ארצות הברית וברית המועצות ' .

ן3

בפועל תורגם קו זה לזהירות רבה בביטויים בתחום

הבינלאומי של ההנהגה הישראלית  ,במיוחד בהצבעות  ,במסגרת האו " ם  ,אליו הצטרפה ישראל

. 1949

במחצית

ובהדגש חיפוש הקשר והידידות בכל

מקום .

קו זה תאם את התפישה של בן  -גוריון  ,ואף שמירב תשומת לבו במהלך שמונה  -עשר החודשים

הראשונים לקיום ישראל  ,כמו גם לאחר  -מכן  ,הופנה לבעיות  -פנים יותר מאשר לנושאי חרן  ,גם
בתקופה זו גילה פעילות בתחום האוריינטציוני  ,בעיקר בהבהרות פנימיות וחיצוניות של מהות
הקו הגלובלי של המדינה הצעירה  .במישור הפוליטי הפנימי לא הסתיר בן  -גוריון ממנהיגי מפ " ם ,
במהלך המשא  -ומתן הממושך על אפשרות שיתופם בקואליציה הממשלתית  ,כי הקו המדיני
שקבע לישראל מקורו במידה רבה בתפישה תועלתנית  ,אך לא בנייטרליות אידיאולוגית  .בסוף
1949

הגדיר זאת להנהגת מפ " ם

בשביל קליטת

עליה ' .

32

כך :

' את נשמתו לא ימסור אבל את מכנסיו הוא מוכן למסור

בפגישה נוספת  ,חודשים אחדים לאחר  -מכן  ,הבהיר מדוע הוא שולל מכל

וכל נייטרליות בינלאומית  ,לפחות בניסוחיה של מפ " ם  ,היות ו ' זהו טריק  ,תכסיס פוליטי
קומוניסטי  ,המונח נייטרליות חל רק בתקופת מלחמה בפירוש

בינלאומי ' .

33

דווקא בפני מנהיגי

מפלגה זו הירשה בן  -גוריון לעצמו לחשוף את מגבלות הביטוי החיצוני של מדיניות החונן של
ישראל כלפי ברית  -המועצות  .באותה הזדמנות הוא הגדיר  ,כי ' איני מוכן להיות

נייטרלי .

[ אני ]

רואה את ברית  -המועצות אויב מספר אחד של הציונות והעולם כולו  [ .אני ] מוכן רק לדבר אחד ,
שלא יהיו ביטויים אנטי נייטרליים  [ .אני] מוכן להמשיך במעשים ולהפסיק בהכרזות ובביטויים  ,זה

הגבול ' .
בפני אישים מבחרן בן  -גוריון היה לעתים בוטה פחות  ,אבל חד  -משמעי  .כך  ,למשל  ,טען בפני
נציג של משרד החבן האמריקאי  ,שנשלח ארצה בסוף
' אדומה '

1948

לברר האם ישראל תהיה מדינה

:

מהות יהודי אוץ ישראל  -עוד לפני המדינה  -היא לא תלות ( כלכלית מחשבתית
פוליטית )  ,אין אנו מחקים מישהו  -אלא הולכים בדרכנו  .אנו לא דומים לליבור
באנגליה  ,לקומוניזם ברוסיה
ולא לרוסיה  -נלך

או לסוציאל  -דמוקרטים בגרמניה . . .

לא נכפף לא לאמריקה

בדרכנו ' .
4

למקמהון  ,שליח הקרדינל הקאתולי -אמריקאי  ,הבהיר ראש ממשלת ישראל בראשית ארגוסט של
השנה שלאחר מכן ( כלומר  ,אוגוסט  , ) 1949כי ' התוכן ' של המורשת הלאומית [ היהודית ] לעולם
לא יוכל להסתגל למערכת המונעת חירויות אנושיות

בקומוניזם סכנת מות לערכי
בתל  -אביב  ,כי

' רומא תעשה

אנוש ' .

35

חיוניות . . .

האופי היהודי חיב לראות

חודשים אחדים לאחר -מכן הבטיח לשגריר ארצות  -הברית

קומוניסטית לפני ירושלים ' .

36

בכמה הזדמנויות במהלך אותה תקופה הסביר בן  -גורירן מדוע אין ישראל יכולה לסטות גם
ראה מכתכר של בן  -גוריון לזלמן
פרוטוקול הוועדה הפוליטית של
דברים שנאמרו ביום

יומן בן  -גוריון ,

25

9

בפברואר

בנובמבר

ארן מיום  4במארס  , 1949גנזך  ,משרד ראש הממשלה . 5373 / 1184 ,
מפ " ם מיום  10בנובמבר  , 1949ארכיון הקיבתן המאוחד ( להלן  :אה " ה ) .
 , 1950שם .

, 1948

מדב" ג .

ראה  :א ' ביאלר  ' ,הדרך לבירה  :הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת ישראל בשנת  , ' 1949קתדרה ,

 ( 35ניסן תשמ " ה )  ,עמ ' . 178
ראה דיווח על פגישה זו ב  . 1521 - 1522 -קק ]/5( , 1949 ,

ינו ,

= Foreign Relations ofthe United States

,

ל15

פגישה עם
נשיא

ארצות  -הברית ,

הרי טרומן

לכיוון השני  .בך  ,למשל  ,הסביר ראש הממשלה הישראלי בראשית

1950

למנהיג יהודי אמריקאי

שביקר אז בארץ  ,מדוע למרות האווירה האנטי  -קומוניסטית בוושינגטון ועל  -אף חוסר הנחת
המסוים שם מהמדיניות הגלובלית של ישראל ( אשר גרם מצוקה כלשהי ליהודי אותה מדינה ) ,
נותרו שלוש

מערכות  -שיקולים נגד שינוי קיצוני בה .

37

הנימוק הראשון  ,שהטריד את בן  -גוריון גם

זמן רב לאחר  -מכן  ,היה חוסר הבהירות לגבי תכניותיה הצבאיות של ארצות  -הברית במזרח -
התיכון  ' -האם תלחם אמריקה על המזרח הקרוב או תפקיר אותו

לנפשו ?

בכל אופן לא תשלח

הנה אמריקה כוח צבאי גדול להגן אך ורק עלינו '  .במצב כזה אין זה מפתיע  ,שהתקשרות

אסטרטגית עם המערב נתפשה כטומנת סיכונים רבים  .הנימוק השני  ,שגם הוא המשיך להשפיע

זמן רב לאחר  -מכן  ,היה קשור לנושאי עלייה  ' :כל מבטחנו הוא בעליה  .רומניה סגורה אבל לא נוכל
לותר בקלות על מאות אלפי יהודים  .יש עוד עלייה מפולין צ ' כיה בולגריה  .אם יש איזה סיכוי

שהוא להביא יהודים מהמזרח וביחוד רומניה  -אסור לנו להפקיר אותם '  .ולבסוף הציג בן  -גוריון

שיקול  ,שנהג לגלות אז בצורה ברורה בעיקר ליהודים ולא לדיפלומטים זרים  .היתה זו עדיין
בריטניה  ,ולא ארצות  -הברית  ,ששיחקה תפקיד מכריע בעיצוב המדיניות הבינלאומית במזרח -

התיכון  .בן  -גוריון נרתע מקשירת גורלה של ישראל במדינה זו .
עד ראשית

1950

לא הוצג אתגר חיצוני ופנימי מהותי לקו הבסיסי הגלובלי הזה של

ישראל .

מציאות זו החלה להשתנות באותם חודשים  ,ועמה חל גם שינוי בגישתו של בן  -גוריון לנושא  .שני
גורמים חברו ליצירת המציאות השונה הזו  :האחד היה השינוי המהותי שחל באווירה בוושינגטון

כלפי מדינות שלא הזדהו בצורה מפורשת עם ארצות  -הברית בקונפליקט המדיני עם ברית -

ע עש
~

1

המועצות  .המסרים שהגיעו ארצה מהנציגות הישראלית בוושינגטון הצביעו על כך עוד מהשליש
האחרון של  , 1949ואלה הפכו מאיימים יותר ככל שהזמן חלף  38 .האיום היה  ,כי באווירה כוו  ,גם
37

38

יומן בן  -גוריון ,
ראה

20

בינואר

, 1950

מדב" ג .

תכתובת בגנזך  ,משרד החקן ,

; 2308 / 16

. 2479 / 8

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

בהיעדר ביקורת רשמית גלויה על ישראל ולנוכח דבקותה של ישראל בקו מדיני שבחרה בו  ,לא

תוכל המדינה לקוות לסיוע כלכלי חיוני  .המסר הועבר לבן  -גוריון גם בסדרת פגישות שהיתה לו
במהלך אפריל עם אוסקר גאס ודוד גינסבורג  ,מראשי יהדות אמריקה  ,שהיו פעילים לטובת ישראל

בעיקר בתחום הכלכלי  .הדרישה מהצד הישראלי והיהודי בוושינגטון לא היתה לשינוי קיצוני
במדיניות הגלובלית של ישראל  ,גם מכיוון שהמדינאים האמריקאים לא גילו כל עניין בברית

צבאית או מדינית עם ישראל  .הציפייה היתה  ,שישראל תבהיר את עמדתה בפומבי  ,כי למרות

היותה ' נייטרלית '  ,היא מתנגדת ' להשקפת העולם הקומוניסטית ' .
גוריון גם על  -ידי שליח אישי שלו  ,שיצא לארצות  -הברית בשלהי

39

המסר הזה הועבר ישירות לבן -

1949

לעמוד על הלכי הרוח בקרב

היהדות שם  ,ואשר נפגש גם עם אישי  -מימשל  .בפגישה שערך אליעזר לבנה עם מרכז הוועדה
המשותפת של משרד החצן  ,משרד ההגנה ומטה המודיעין בוושינגטון  ,נמסר לו  ,כי רק אם תודיע

ישראל ש ' תגן על הארץ בפני התקפה חיצונית [ הווה אומר סובייטית] ישתנה היחס לתביעות הנשק
שלנו באופן

יסודי ' .

40

אולם מציאות זו ככל הנראה לא שינתה בראשית

1950

את גישתו הבסיסית

של בן  -גוריון בשאלת האוריינטציה הבין  -מעצמתית של ישראל  .אמנם במהלך החודשים אפריל

ומאי התקבלו שתי החלטות ישראליות הקשורות לנושא  ,שבן  -גוריון היה שותף להן
מפלגתית -

:

האחת ,

להמלקו על יציאתה של ההסתדרות מהאינטרנציונל המקצועי הקומוניסטי

;

והשנייה  ,מדינית  -לחתום על הסכם  -ידידות עם ארצות  -הברית  ,שהיה מוגבל לנושאים טכניים
ומסחריים  .אך לא היה בהחלטות אלה כדי להצביע על שינוי בתפישה  4 ! .ביטוי ראשוני לשינוי כזה
בא רק בסוף חודש יולי .בהעדר מקורות גלויים  ,לא ברור מה היתה ההשפעה של מלחמת קוריאה ,
שפרצה שבועות

קודם  -לכן  ,והחרדה מפני מלחמה עולמית בעקבותיה  ,על גישתו של בן  -גוריון .

אך העובדה  ,שממשלת ישראל החליטה בראשית יולי לתמוך בעמדה האמריקאית האנטי -

סובייטית בנושא באו " ם  ,מלמדת אולי על קשר אפשרי בין שני האירועים  42 .זאת אף  -על  -פי שבכנס
כללי של שגרירים ישראליים שנערך בתל  -אביב במחצית אותו חודש לא גילה בן  -גוריון את דעתו

המפורשת בנושא ספציפי זה ובהקשריו הרחבים לגבי מדיניותה של ישראל .

43

הפריזמה הפנימית

 -ככל הנראה הגורם השני לשינוי  -היתה ברורה הרבה יותר לגבי החלטותיו של המנהיג

הישראלי .
במקביל לכנס השגרירים  ,נערכה באוץ סידרת התייעצויות  ,שבהן נקבע יעד תכנוני
קליטת

600

לישראל :

אלף  -מיליון עולים חדשים תוך תקופה של כשלוש שנים  ,בעלות כוללת של ביליון

וחצי דולר  ,כאשר שני -שליש מסכום זה היו אמורים להגיע

מארצות  -הברית .

44

מכל מקום ,

בראשית השבוע הרביעי של יולי נקרא שגריר ארצות  -הברית לראש הממשלה ונמסר לו על כוונה
ישראלית לבנות בסיוע נשק אמריקאי צבא ישראלי יעיל בן רבע מליון חילים בעל יכולת ורצון
לעזור לארצות הברית  ,בריטניה וטורקיה להדוף תוקפנות

. 2479 / 8

39

ראה שם  ,שם ,

40

ראה מכתבו של אליעזר לבנה לבן  -גוריון מיום

41

על כך ראה תכתובת שם ,

42

ראה

:

Israel

; 2749 / 8

1

במאי  , 1950שם ,

.

ראה פרוטוקול הדיונים  ,גנזך  ,משרד החוץ ,

שם .

44

ראה תכתוכת בתיק

45

ראה  . 960 - 961 , 986 :קק FRUS , 1950 ,

2460 / 9

שם ,

. 376 /4

. 65 /4

 . 111 - 173 ; idem ,קק Policy , London 1974 ,

1he Korean War and China Jerusalem 1974
43

רוסית .

45

. 2384/ 15

'Brecher , Decisions 4 ! Israel's

4 .נ

ק2נ12

בן  -גוריון ופרופ ' ג ' יימס
מקדונלד  ,השגריר
הראשון של ארצות -
הברית 1949 ,

כאשר נשאל על  -ידי בן שיחו על הדעה של השמאל בנושא  ,השיב לו בן  -גוריון בסודיות  ,כי

' הישראלים יתמכו בניפצן כל צורה של שיתוף פעולה קומוניסטי במקרה של קונפליקט עולמי ' .
מעבר לכך הבטיח המנהיג הישראלי  ,כי ' אם תתקיף רוסיה את שדות התעופה האסטרטגיים של
ישראל יוכל צבא הגנה לישראל להחזיק מעמד עד אשר יגיעו הכוחות האמריקאים

והבריטים ' .

בדיווחו של השגריר האמריקאי צוין לכן  ,כי ' ראש הממשלה לא יכול היה להיות מפורש יותר

ברצונו לחייב את ישראל ללא כל הסתייגות למערב '  .אין ספק  ,כי האיתות הזה של בן  -גוריון  ,ביטא
מהפכה בתפישתו והיה בעל השפעה שקשה להגזים בחשיבותה לגבי ההתפתחות של
האוריינטציה הבינלאומית של ישראל

;

מאז היה בן  -גוריון נכון מעשית לזהות את ישראל

אסטרטגית וצבאית עם המערב  ,כנגד ברית  -המועצות  .בקבלת החלטה זו היה ככל הנראה בודד ,
ועובדה זו היתה מספיק חשובה לו עצמו כדי להעבירה בצורה עקיפה לידיעת המימשל האמריקאי

כמה שבועות לאחר פגישתו עם השגריר של מדינה זו בתל  -אביב  .לא ברור אם ניסה להעביר
החלטה דוקטרינרית בממשלה ונכשל  ,או שחשש לעשות זאת בסוף יולי וראשית אוגוסט  .אך ברור

ע

() )

ן

לחלוטין  ,שהחשש מקרע חמור בהסתדרות  ,שהטריד ביותר כמה מראשי מפלגתו בהקשר של

ההלטות אוריינטציוניות פרו  -מערביות  ,לא היה לו אז השפעה משמעותית על בן  -גוריון  .מכל

מקום  ,הקו שנקט בסוף יולי  ,שעיקרו העברת מסר למערב  ,ובעיקר לארצות  -הברית כי

' למרות

שבתקופת שלום אנו מנסים לשמור על עצמאות מדינית  ,בזמן מלחמה [ גלובלית] נעמוד במאה

בן  -גורית והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

אחוזים עם המערב ' ,

46

במהלך המחצית השנייה

שרת בדצמבר

1950

החל בסופו של דבר להיות סיסמה בדיפלומטיה הישראלית החשאית

של . 1950

שיאו של המאמץ הישראלי להעכיר מסר זה היה בביקור שערך

בוושינגטון  ,ובו הגיש לשר הבטחון האמריקאי סידרת בקשות  ,תוך הדגשה כי

' בהבנה שהמזרח התיכון הוא אזור חיוני לדימוקרטיות  ,ישראל שואפת להיות במצב בו תוכל
לתרום לבטחון האזור כמיטב

עם לבדד ישכון

יכולתה ' .

47

?

על  -מנת להעריך נכונה את המשמעות של גישה פרו  -מערבית מובהקת זו של בן  -גוריון  ,יש לעמוד
בצורה מפורטת יותר על גבולותיה  .בדיקה שטחית ביותר של המסרים שהועברו לארצות  -הברית
בסוף

1950

ביוזמתו ובהחלטתו של בן  -גוריון מלמדת  ,כי אמנם היה בהם כפי שניסח זאת שגריר

ארצות  -הברית לשר החצן האמריקאי  ' ,כמעט מהפכה במחשבה הישראלית ' ,
להם אופי מיוחד  ,שתאם כמה מהתפישות

48

אך מעבר לכך היה

האוריינטציוניות הבסיסיות של ראש ממשלת ישראל .

מעל לכל נועדו ההצעות הישראליות בעיקר להשיג את מירב היתרונות הכלכליים והצבאיים מן

הקשר עם ארצות  -הברית  ,תוך הבלטת הנכונות להשתלב במסגרות הכלכליות של התכנונים

האסטרטגיים האמריקניים במזרח  -התיכון  .בשלהי

1950

בן  -גוריון ביקש להחליף

150 , 000

רובים

של צה " ל ברובים אמריקניים  ,כצעד ראשון לתקנון ( סטנדרדיזאציה ) של הנשק הקל הישראלי עם
זה

האמריקאני ;

הוא אף ביקש לענין את וושינגטון באגירת חומרים אסטרטגיים בזמן שלום

בישראל  ,כולל מזון  ,כדי להתגבר על בעיות אספקה קשות שהיו לישראל אז  :וכמו  -כן להשיג
הסכמה של המימשל האמריקאי לפתח את תעשיית הנשק הקל הישראלי  ,כדי שישראל תוכל
למכור מתוצרתה למדינות

נאט " ו .

49

אין ספק  ,שכל אלה ביטאו קו אנטי  -סובייטי ופרו  -מערבי

בולט  .עם זאת  ,היו בתכנית הישראלית מספר הסתייגויות מובלעות  ,שביטאו את מחשבתו של בן -

גוריון  .ראשית  ,המסר הכללי לוושינגטון לא אמור היה להעשות פומבי  .הקו הרשמי והגלוי של
ישראל בנושא הקונפליקט הבין  -מעצמתי נותר עדיין שמירה על ידידות עם ברית  -המועצות

וארצות  -הברית  .כמובן שבפועל היתה כאן סתירה בולטת בין המעשה להצהרה ; אך היו נימוקים
כבדי  -משקל  ,שחייבו אקרובטיקה מדינית זו  .רובם היה קשור לנושא העלייה ממזרח  -אירופה ,

שעדיין המשיכה להגיע ארצה  .שנית  ,בן  -גוריון סירב לקשור עצמו עם ארצות  -הברית בקשר צבאי

גלובלי מחייב בזמן שלום  .בין התכניות הישראליות שהועברו לוושינגטון לא היתה שום הצעה
להקמת בסיסים אמריקניים בישראל וגם לא שיתוף תכנוני של צה " ל בתכניות צבאיות אנטי -
סובייטיות באזור  .המסר הישראלי היה בעיקרו בקשת  -סיוע ופחות הצעת  -עזרה  .גורם משמעותי

נוסף לזהירות הישראלית בהנהגתו של בן  -גוריון בתחום זה קשור בעובדה שהתבהרה היטב לשרת
ולאיש סודו של בן  -גוריון  ,טדי קולק  ,בשלהי דצמבר  ' - 1950אם יקרה משהו [ קונפליקט

צבאני
יהיו רק האנגלים במזרח התיכון '  .משמעות הדבר היתה  ,כי למרות משקלה הגלובלי של ארצות -
50

46

מברק בן  -גוריון לאליהו אילת מיום

 9באוקטובר

, 1950

מדב " ג .

ר4

דברים שנאמרו ביום  23בדצמבר  , 1950גנזך  ,משרד החוץ ,

48

ראה

49

ראה לעיל  ,הערה

50

ראה מכתבו של קולק לבן  -גוריון  ,מיום

:

 ); 1ך

. 2456 /6

 . 561 - 562קק FRUS , 1951 ,

. 47
22

בדצמבר

, 1950

גנזך  ,משרד החרן ,

. 342 / 19

אורי ביאלר

הברית  ,הרי שבתחום האסטרטגי האזורי היו הישראלים חייבים להגיע להסדרים מעשיים של
שיתוף  -פעולה עם הבריטים  .רעיון זה היה בעייריי מבחינתו של בן  -גוריון ; ואכן כאשר הציעה
בריטניה לישראל  ,בראשית ינואר  , 1951לשקול בחיוב הקמת בסיסים בריטיים ברצועת עזה וגם
בישראל  ,ראש הממשלה שלל זאת

לחלוטין .

51

סירובו של בן  -גוריון להצעה הבריטית מרחיקת

הלכת ביותר עד מבצע קדש היה מבוסס על חששו  ,כי מאחוריה עומד ' רצון לחזור לארץ  ,מדוע
רגל ? ' ; 52

ניתן להם דריסת

אך נבעה גם מרתיעה מובהקת מהתחייבות ישראלית  ,שהאפקט השלילי

שלה בכל מה שקשור לנושא העלייה היה ברור  ,בעוד שסיכוייה החיוביים לוטים

וכך ניסח זאת בן  -גוריון לרמטכ " ל

בערפל העתיד .

:

[ מה ] שיותר אני חושב על דברים אלה אני רואה שאסור לנו לקפרן לפני הזמן ולהתחיב

על עתיד שאינו ברור . . .

ההתחיבות על מלחמה  -ומי יתחיב לנו

?

אנו יכולים להתחיב

רק על דבר אחד  -לא להגיד איך נתנהג בעתיד מעורפל אלא מה נעשה יום יום  ,נתחזק ,
נגביר כוח וניעור באלה שמוכנים לעוור לנו  .והעוזרים הם יהודים  ,והיהודים הם בארץ

החופש  ,כמובן לשם כך עלינו לרכוש אימון  -לא במרמה ולא בתחבולות אלא במה

שהננו .

53

כל הנאמר כאן סותר את טענתו של בר  -זוהר  ,כי במהלך ביקורו של גנרל רוברטסון בארץ  ,בעניין
ההצעות שהועברו לבן  -גוריון מממשלת בריטניה בראשית  , 1951ביקש המנהיג הישראלי לקבוע
' יחסים שונים ' בין ישראל לבריטניה וציין את כוונתו להצטרף לחבר העמים

הבריטי .

54

ברור

לחלוטין  ,לאור הנאמר לעיל  ,מדוע הופתע הביוגראף של בן  -גוריון מבקשה זו  .הדברים מתיישבים

בבדיקה של מקורות ושל הנוסח המדויק של דברי בן  -גוריון  .אלו מבהירים היטב  ,כי הוא ביקש

להדגים  ,תוך שימושו במקרה הניו  -זילנדי  ,את סוג היחסים הרצוי לישראל עם בריטניה  ,שעיקרו

שוויון במעמד  ,ולא את הקשר החוזי עצמו .

55

עוד ברור  ,שבן  -גוריון העדיף קשר אסטרטגי עם

האמריקאיים  ,לפי תפיסתו  ,על קשר עם הבריטים ; אולם זה הראשון היה בעייתי מסיבות שונות ,
והנסיונות הישראליים להגשים את התבניות שהוגשו לוושינגטון בסוף  , 1950העלו חרס במהלך
השנה

שלאחר  -מכן .

העמדה של בן  -גוריון במהלך הנסיון הישראלי הזה היתה כבעבר  ,להשיג את מירב העזרה
תמורת התחייבות קטנה עד כמה שאפשר  ,תוך כדי הבהרה  ,כי ביום פקודה תתייצב ישראל לימין
ארצות  -הברית וכנגד נסיונות של ברית  -המועצות לכבוש את המזרח  -התיכון  .לדיפלומט אמריקאי

בכיר שביקר בישראל בסוף מארס  , 1951הבהיר ראש הממשלה את רתיעתו מהסתמכות על
התחייבויות חוזיות עם הבריטים והמערב בכלל במלים אלה

:

עם צריך לבטוח בעצמו  .אין לחזות מראש מה יהיו פני העולם אחרי המלחמה הבאה -
מה יהיו היחסים בין המעצמות הגדולות  ,אפילו אם מעצמות

162

'

5

ראה תכתובת שם ,

52

יומן בן  -גוריון ,
בינואר

27

שם ,

. 37 / 10

בינואר

, 1951

מדב " ג .

. 1951

53

שם ,

54

כר  -זוהר ( לעיל  ,הערה

55

ראה מכתבו של מיכאל קומיי לאליהו אילת מיום

29

המערב ינצחו במלחמה .

, ) 20

ב '  ,עמ ' . 904
24

ביוני  , 1951גנזך  ,משרד החוץ ,

. 30 / 16

בן  -גורית והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

ארצות הברית אולי לא תוסיף להתענין במזרח התיכון  ,תצא מן האזור הזה  ,אך אנו נשאר
והערבים ישארו

בו .

56

בסוף אותה שנה עמדה בפני בן  -גוריון בפעם הראשונה בעיית האוריינטציה הגלובלית של ישראל

שונה .

בהקשר

עד אותה תקופה לא גיבש לעצמו המערב תפישה בטחונית  -ארגונית

באזור .

' ההצהרה המשולשת ' של  1950היתה אמנם במידה דבה ביטוי לחסות אסטרטגית של גוש זה על
האזור  ,אך היתה רחוקה מלהיות מסגרת ארגונית ולא נשאה חן בעיני ראש ממשלת ישראל  ,בלשון

המעטה .

57

מציאות זו שונתה באופן קיצוני עם התגבשות התכניות האנגלו  -אמריקאיות להקמת

) SACME (Supreme Allied Command Middle East

אשר היו כרוכות בהזמנת מצרים כשותף

מייסד ואי -הזמנה מקבילה של ישראל  .התפתחות נוספת שהיתה קשורה לזו הקודמת  ,ואשר
העמידה במלוא חריפותה את בעיית האוריינטציה הגלובלית של ישראל  ,היתה התכנית

האמריקאית מספטמבר  , 1951אשר בפעם הראשונה נתנה למימשל אפשרות להקצות סכומי  -כסף

לסיוע צבאי חינם למדינות המזרח  -התיכון  ,כאשר ההענקה מיועדת להגנת האזור כולו כנגד אויב

חיצוני .

58

הבעיה הראשונה היתה קשה יותר לישראל  .אף  -על  -פי שהאיום הממשי בהכללת מצרים

בארגון ההגנה האזורי היה אקטואלי זמן קצר ביותר לאחר שזו דחתה את ההזמנה  ,היתה ישראל
חייבת לקבוע את עמדתה לגבי שאלת המדיניות שלה בנושא ; וזאת מכמה סיבות  :ראשית  ,כאשר
נמסר לה על הכוונה להקים את הארגון  ,נרמז על אפשרות של הקמת קשר בינו ובין ישראל  .שנית ,
ואולי חשוב יותר  ,היתה זו הפעם הראשונה שנראה היה בירושלים  ,כי המונופול הבטחוני הבריטי

באזור עומד להתחלף במערך ארגוני אנגלו  -אמריקאי שווה  -כוחות

;

לכן סימן השאלה לגבי

נכונותה הפיסית של ארצות הברית להגן על האזור בזמן מלחמה נראה מציק פחות  .שלישית ,
ההכרה הברורה  ,כי התייחסותה של ישראל לארגון עשויה להשפיע על הנכונות האמריקאית
להמשיך ולסייע לה

כלכלית .

בהתייעצויות בנושא שנערכו בראשית נובמבר  ,קבע בן  -גוריון קו ,

שהיה במידה רבה המשך וחידוד של עקרון שדגל בו כבר כשנה

; דהיינו ;

המצב המיוחד של

ישראל מחייב יצירת אווירה של אמון בכוונותיה הגלובליות המעשיות מחד  ,ומאידך חוסר
האינטרס בקבלת התחייבויות פומביות ברורות בשאלות הנוגעות לקונפליקט

הבין  -מעצמתי .

ההצעה להקים ארגון  -הגנה אזורי בחסות המערב היתה מבחינה זו בעייתית במיוחד  ,היות
וכלילתה ההיפוטטית של ישראל בארגון צבאי משותף עם מדינות -ערב היתה סיכון בטחוני  ,שבן -

גוריון  ,כשר הבטחון  ,לא יכול היה לקבל  .מצב שבו ישראל נכללת בארגון כזה היה גם מבליט את

קוטנה בהקשר האזורי הרחב  .וכמובן  ,מעל לכל היתה בעיית העלייה והקשר ליהדות הגוש

המזרחי  .בן  -גוריון גם הדגיש באותן פגישות את הצורך ' לזכור תמיד את יחודיות המזרח התיכון
ואת חוסר היכולת לשבצו במסגרות כלליות קיימות '  .ההחלטה שהתקבלה בסופו של דבר  ,לפי

הקו של בן  -גוריון  ,היתה לא לפעול להשתלבותה של ישראל במערך ההגנה המערבי המתוכנן  ,אך

במקביל לחדש את הצעתה לחזק את הצבא של ישראל  ,להפכה לסדנה ולמקום  -אגירה של חומרי -
גלם ; כל אלה בדיסקרטיות ותוך העדפה ברורה של הסדרים ישירים עם ארצות הברית  .בהתאם
162
56

ראה פרוטוקול הפגישה שנערכה ביום

57

ראה דברים מיומן בן  -גוריון ,

58

30

27

במארס

, 1951

שם  ,שם . 2479 /9 ,

במאי  , 1950מדב" ג .

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים
בנובמבר  , 1951מדב " ג ;

( עד

שיצוין אחרת ) על יומן בן  -גוריון  , 14 , 9 ,באוקטובר

התכתובת בגנזך  ,משרד

החין . 2475 / 15 ,

10 , 5 , 3 ; 1951

אורי ביאלר

בן  -גוריון בארצות -
הברית אצל דין
אצ ' יסון  ,מזכיר המדינה

לענייני חוץ  ,מאי

1951

לכך  ,בן  -גוריון הבהיר בראשית נובמבר לשגריר האמריקאי בארץ כי ' הדבר המרכזי הוא לא ארגון
ההגנה של המזרח התיכון בעצמו אלא לזכור את מטרתו של ארגון זה  ,דהיינו לדאוג להגנת האיזור

ולהבטיח שהרוסים לא יחדרו אליו ' .
ברור לחלוטין  ,כי התכנית המערבית לארגון חוזי של המזרח  -התיכון  ,כהכנה לקונפליקט צבאי
עם ברית  -המועצות  ,היתה מנוגדת לתפישה האוריינטציונית של ישראל  ,לפי בן  -גוריון
שלילתה הגלויה והקטגורית היתה חסרת הגיון

;

אך

פוליטי .

ראש ממשלת ישראל קבע  ,בהתאם למדיניות כלפי  , SACMEגם את גישת הממשלה לנושא

תכנית הסיוע הצבאי האמריקאי למזרח  -התיכון  .השיקולים בעד הגשת בקשה ישראלית להשתלב
בה היו ברורים לו דווקא נוכח הסירוב להיכלל

ב ' , SACME -ולא פחות מכך גם לאור המשמעויות

האוריינטציוניות שהיו כרוכות בו  .בשבועות האחרונים של

1951

לא היו לו כל היסוסים לגבי עצם

ההחלטה  .הבעיה היחידה שהציקה לו  ,שיש בה ללמד על תפישתו את הקשר המעצמתי הרצוי
לישראל  ,היתה קשורה בצורך הבלתי  -נמנע לקבל פיקוח אמריקאי כתנאי הכרחי לקבלת סיוע צבאי

חינם  .עמדתו של בן  -גוריון  ,שהתקבלה בניגוד לדעתו של שרת  ,היתה אז  ,כי על ישראל ' להמנע
לפי שעה להכניס ראשנו בצרה זו וללכת כדרך אשר נוכל בה להנות מאותה הקצבה לעניני בטחון

1 64

מבלי לעורר את שאלת הפיקוח וההתערבות '  59 .לפיכך  ,ההחלטה האופרטיבית היתה לפנות
 בניין  ,אשר אפשר יהיהלארצית הברית לסיוע במסגרת ' חוק הבטחון ההדדי ' לשם מימון מפעלי
לשוות להם אופי הגנתי  ,ולא לשם אספקת נשק חינם  .הבקשה שישראל הגישה בראשית פברואר

לארצות  -הברית  ,בהתאם לקו של בן  -גוריון  ,הוכרה לא בכדי על  -ידי אחד ממקורביו
59

מכתב שרת לאבא אבן מיום

31

בינואר

, 1952

גנזך  ,משרד החתן

. 26 / 52

כ ' הסתלקות

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

[ סופית ] מהגמגום על נייטרליות '

זר משמעותית אולי

;

60

אך הרתיעה של ראש הממשלה מהתקשרות הכרוכה בפיקוח

לא  -פחות .

שאלת יחסה של ישראל להקמת ארגון  -הגנה מערבי באזור עוררה עניין רב בברית  -המועצות ,
ששלחה לישראל בסוף נובמבר

1951

שדר ראשון מסוגו  ,בו הוזהרה ירושלים מפורשות מפני

ההשלכות של מעורבות ישראלית בתכנית  .התשובה שניתנה למוסקבה נשלחה לאחר התייעצויות

בראשות בן  -גוריון  ,אשר גם עקב העדרו של שרת מהארץ קבע את הקו הישראלי  .זו הדגישה  ,כי
ישראל ' לא הסכימה ולא תסכים לפעולות או להכנת תוקפנות נגד ברית

המועצות ' .

ן6

אין ספק

שהפנייה הסובייטית חיזקה את הזהירות שנקט בן  -גוריון ממילא  ,בפעילות הישראלית להשגת

מהמערב .

סיוע בטחוני
במהלך

השנים

1952 - 1951

חלה

משמעותית

התפתחות

נוספת

בתחום

ההחלטות

האוריינטציוניות הישראליות בנושא הקשר עם המערב  ,וזו סימנה את סופם של המגעים בין

ישראל ובין בריטניה לבירור אפשרות של יצירת מסגרת לשיתוף  -פעולה אסטרטגי ; זאת עד שלהי

. 1956

בהמשך להחלטות הישראליות מראשית חודש נובמבר  , 1951פנה בן  -גוריון במכתב לראש

ממשלת בריטניה בסוף אותו חודש בהצעה לבירור אפשרות של שיתוף  -פעולה בתחומים
אסטרטגיים  ,בנושאים שעניינו

את ישראל במיוחד .

62

מכתב זה היווה חוליה במסכת  -התכתבות בין

שתי המדינות  ,שנפתחה לאחר ביקורו של הגנרל רוברטסון בארץ  ,ואשר לא הוליכה עד לאותו זמן

לשום תוצאה  .סיבה נוספת המסבירה את פנייתו של בן  -גוריון למנהיג הבריטי היתה קשורה

בזהותו של זה .

ראש ממשלת ישראל קיווה אולי בסתר ליבו  ,כי וינסטון צ ' רצ ' יל ישנה את

המדיניות הבריטית כלפי ישראל  .מכל מקום  ,חשדנותו של בן  -גוריון לאחר קבלת ההסכמה לבוא
משלחת בריטית לניהול שיחות מקדימות באה לידי ביטוי בעמידתו הנוקשה על הסכמה בריטית
פורמלית מוקדמת  ,בכתב  ,לבסים שוויוני בין שתי המדינות במשא  -ומתן ובמסגרות האפשריות של
הסכם

ביניהן .

עמדה זו והקו הבריטי של רצון לקשור קשר עם ישראל על בסיס אזורי  ,ולא

בילטרלי  ,דחו את השיחות עד אוקטובר

. 1952

התדריך שחיבר בן  -גוריון לקראתן הוא הוכחה

נוספת לחשיבותן של נטיותיו האישיות כמרכיב בעיצוב המדיניות הישראלית כלפי בריטניה
בתחומים האסטרטגיים באותה תקופה  .כך הוטל על המשלחת הישראלית לברר מפי הבריטים את

תכניות ההגנה של מעצמות המערב במזרח  -התיכון  ,את הסוגים וכמויות הנשק שהן תהינה מוכנות
לספק לישראל  ,ואת אפשרויות העזרה למדינה בפיתות מפעלי  -תחבורה ואספקת  -דלק  .לעומת
זאת  ,הסמכות היחידה שניתנה למשלחת הישראלית למסור ידיעות לצד השני היתה אך ורק אודות

עוצמתה הצבאית  -כלכלית הכללית של ישראל בשעת  -חירום  ,ולא היה לה חופש לפרט את המיבנה
וההרכב של עוצמה זו  .שרת ביקר קשות גישה זו מתוך חשש ש ' קפיצת הפה ' הישראלית תיצור
רושם  ' ,כי אנו משוריינים [ נגד

הבריטים ]

בהסתייגויות פנימיות מרחיקות השוללות מאתנו כל

אפשרות להגיע אתם לידי איזו הבנה הדדית שהיא ' .
60

אליעזר לבנה כוועדת החוון והבטחון של הכנסת  ,כפי שצוטט על  -ידי בן  -אהרון בישיבת מזכירות ' הקיברן
המאוחד ' ביום

3

בספטמבר

, 1952

אה " ה .

156
. 2445 / 12

61

ראה תכתובת בגנזך  ,משרד החרן ,

62

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים 1עד שיצוין אחרת ) על תכתובת  ,שם  ,שם  , 2457 / 5 , 2408 / 9 , 2582 / 6 ,יומן

בן  -גוריון ,

30

עמ ' . 911 - 909

בינואר

, 1952

, 2492 / 17 , 2512 / 27

מכתבו לרמטכ " ל מיום

1

כאוקטובר

, 1952

מדב " ג ; בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה  , ) 20ב ' ,

אורי ביאלר

שר החרן הישראלי הציע לספק לבריטים מידע נדיב יותר ; להביע נכונות ישראלית להגן ' על

האוזר כולו גם מחרזן לגבולות הארץ '  ,נכונות שתהיה תלויה ' בנכונות המעצמות המערביות להגן
עלינו '

;

להתחייב  ,אם מכלול הדרישות הישראליות יתמלא  ' ,על השתתפות בהגנה איזורית לפי

תוכניות מוסכמות לגבי חלוקת הכוחות והתפקידים ' ; וכמו  -כן לנהל את המשא  -ומתן בהנחה
מפורשת  ,כי ' ארצות הברית היא שותף ראשי בענין

כולו ' .

אין זה ברור  ,אם קבלת הפרוגנוזה של שרת היתה מוליכה לתוצאות שונות של הפגישות בין
המשלחות הבריטית והישראלית  ,שנערכו בחשאי בראשית אוקטובר

1952

ברמת  -גן ; כמו שאין

ספק  ,כי לעמדה המסויגת הבסיסית של הבריטים היה תפקיד לא  -קטן בהתפתחויות שבאו בעקבות

הפגישות  .אך קשה לשלול את הקביעה  ,כי בן  -גוריון לא היה נכון נפשית לצעוד צעדים גדולים
קדימה בתחום שיתוף הפעולה האסטרטגי עם בריטניה  ,ולכן לא היה המשך לשיחות ברמת  -גן עד

ערב מבצע קדש .מן הראוי לציין בהקשר זה  ,כי הגישה האנטי  -בריטית הזו של בן  -גוריון היתה
מקובלת על מרבית חבריו בהנהגת מפא " י  .שרת היה הרבה פחות חשדן ועוין  ,ולכן מוכן היה לתת
לבריטניה תפקיד מסוים באסטרטגיה

הישראלית .

63

ליחסו העוין של בן  -גוריון כלפי בריטניה היו כמובן סימוכים מדיניים וצבאיים  ,אך במהלך
ראשית שנת

1952

נוסף לה ממד כלכלי סמלי רב  -חשיבות  .באותה תקופה השיבה ממשלת בריטניה

ריקם בקשה ישראלית צנועה למלווה בסך

5

.

מיליון ליש " ט כשלון ישראל דה נתפש גם אצל

האנגלופילים במשרד החונן הישראלי כהוכחה  ,כי ' עדיין מופנות עיני אנגליה למדינות ערב כאשר

מדובר במזרח התיכון '  .בין אם ניתן להטיל את האחריות להתפתחות על בריטניה או על ישראל או
על השתיים  ,ברור שאוקטובר

1952

סימן סופה של תקופה  ,קצרה אמנם  ,בה היתה שאלת שיתוף

הפעולה הצבאי  -אסטרטגי בין ישראל לבריטניה  ,פורמלית לפחות  ,נושא חי בפוליטיקה

הישראלית .

רק הרקע המיוחד של מבצע קדש הוליך את בן  -גוריון לשיתוף  -פעולה צבאי עם

ממשלת אנגליה

;

וגם אז התקבלה ההחלטה הישראלית באי  -רצון בולט  ,בלשון

על אף הכשלונות הישראליים שקדמו לכך  ,המשיך בן  -גוריון גם במהלך

1953

המעטה .

לנסות ולהגשים

את התפישה האסטרטגית שלו לגבי קשרי החבן הרצויים לישראל  ,מעל לכל עם וושינגטון  .לאחר

שנבחר איזנהואר לנשיא נקרא שגריר ארצות  -הברית בישראל  ,אל ראש הממשלה  ,ושוב נפרשה
בפניו היריעה המוכרת

:

יש שלוש אפשרויות  :א  .שלום אמת באיזור ושיתוף כל המדינות בהגנתו  .ב  .מכיון

ש ( א)

אינו נראה ממשי כרגע האפשרות השניה היא לעשות הסדרים נפרדים עם כל מדינות ערב
המוכנות להגן על האיזור וגם הסדר נפרד עם ישראל  .ג  .אך גם אפשרות השניה אינה ברת
ביצוע  ,זאת אומרת אם שום מדינה ערבית אינה מוכנה לשתף פעולה בהגנת האיזור הרי
מצווה ארצות הברית להגן על האיזור עם אותן מדינות המוכנות להשתתף בהגנה  ,הכרחי
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61

בל דמן שבן -גוריון היה ראש ממשלה  ,לא יכול היה שרת לתת ביטוי תוכני לנטייתו זו  .דוגמה נוספת לזו
שהועלתה כאן ניתן למצוא שנה מאוחר יותר  ,כאשר בעת דיון על פינוים האפשרי של הבסיסים הבריטיים
ממצרים  ,הטיל בן  -גוריון וטו אפקטיבי על הצעת שר החרן שלו לפנות לבריטניה כדי להציע לה שיתוף  -פעולה

אסטרטגי  ,כתחליף אפשרי לפינוי הבסיסים הללו  .נימוקו המוכו של בן  -גוריון היה באותה הזדמנות ' בשבילי
קימת רק אמריקה  ,זה השלטון לא רק הטון '  .ראה לעיל  ,הערה . 62

ביקורם בישראל של
ג ' ון פוסטר דאלס ,
מזכיר המדינה לענייני
חוץ של ארצות  -הברית
והרולד סטאסן  ,מנהל
הסוכנות לבטחון הדדי ,
1953

לעשות את כל ההכנות לקראת כל צרה שלא תבוא  .גם אנחנו נוכל להיות לעזר הרי שיש
לעשות את מה שניתן לעשות על ידי שנינו

יחד .

64

חודש לאחר  -מכן הבהיר בן  -גוריון לוועדה המדינית של מפא " י מה כוונתו בהכנות אלה ושוב  ,כמו
בשלהי  , 1950המוקד היה חיזוקה של ישראל ורתיעה ממחויבויות חוזיות מצידה

:

אין לדבר על בסיסים לאנגליה כי היא לא תגן עלינו ותעוור לערבים  .ואשר לאמריקה יש

להסביר שישראל כולה  -מחוזקת במובן צבאי ואינדוסטריאלי היא הבסיס ויש לדאוג

לשיפור דרכי התחבורה . . .
החופשי ביום פקודה .

להגדיל כוח יצורנו לציד ולאמן צבאנו  .זה יעמוד לעולם

65

המסר הזה הועבר גם לשר החוץ האמריקאי  ,פוסטר דלאס  ,שביקר בארץ במחצית מאי  ,והטיעון

המרכזי של בן  -גוריון היה

:

' לנו אין ענין בסידור איזורי  -שיכותנו היא לעולם ולא

לאיזור ' .

66

שנתו האחרונה של בן  -גוריון כראש ממשלת ישראל  ,לפני שפרש לגלות פוליטית בת כשנה
לשדה  -בוקר  ,היתה משמעותית מאוד מבחינה נוספת בתחום האוריינטציה הבינלאומית של
ישראל  .זו היתה קשורה ל ' משפטי פרג ' בשלהי  , 1952ל ' משפטי הרופאים ' בראשית

1953

ולניתוק

היחסים הדיפלומטיים בין ירושלים למוסקבה בפברואר אותה שנה  .התבטאויותיו של בן  -גוריון
סביב פרשיות אלה מורות בצורה חד -משמעית  ,כי הדיאגנוזה הפסימית שלו בכל מה שקשור
למישטר ולאידיאולוגיה הסובייטיים חברה לתפישה נוקבת בחרדתה של שואה המאיימת על
יהדות

רוסיה .

67

אך עדיין לא היה די בכך כדי שיחשוף בפומבי את דעותיו המדיניות לגבי אותה

מדינה  .אולם הדרכים שבחר להתמודד עם המאורעות ועם החרדות  -מאבק פוליטי ופולמוסי
ב 22 -

 , 1953גנזך  ,משרד החקן . 3063 / 13

64

הפגישה נערכה

65

ראה לעיל  ,הערה

66

ראה תכתובת בגנזך  ,משרד החרן ,

ד6

הניתוח והמובאות שלהלן מכוססים על הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המדינית של מפא " י מיום

בפברואר

167

. 12
, 40 / 19

. 3063 / 13

בינואר 953נ אה " ע ; מכתביו של בן  -גוריון לשרי הממשלה מיום

, 1952

16

החרן

; 2457 / 14 , 4211 / 21

תכתובת  ,שם  ,שם ,

20 , 14

. 2404/ 12 , 2511 / 9 , 2458 / 12

23

לנובמבר

בינואר  , 1953גנזך  ,משרד

ניתוקם של יחסים עם
ברית  -המועצות :
משפחת ישרוב עונבת
את הארץ ,

21

בפברואר
1953

חריף נגד מפ " ם והמפלגה הקומוניסטית הישראלית  ,וכן נכונות בפעם הראשונה בהיסטוריה של

היחסים בין שתי המדינות לצאת לעולם בקריאה ' שלח את עמי '  -ביטאו התחזקות של העוינות
שהיתה לכן  -גוריון כלפי ברית  -המועצות  ,ובמקביל את התחושה לגבי הצד השני בקונפליקט
הבינלאומי  ' .אנחנו בין כה וכה מוכרחים להיות על צד המערב '  ,אמר לחברי הממשלה בסוף ינואר ,

' לנו אין ברירה כשם שלא היתה לנו בימי היטלר '  .מעניינת לא פחות בהקשר זה היא הזהירות

שנקט בכל מה שקשור ליחסים המדיניים עם ברית  -המועצות  .ריכוך הקו הרוסי כלפי היהודים
והציונות זמן לא רב לאחר פרסום ' משפט הרופאים ' היה בו די מבחינתו של בן  -גוריון  ,בניגוד
לדעת שר החוץ שלו  ,כדי להנמיך מאוד את רמת הקונפליקט בנושא יהודי ברית  -המועצות  ,עליו

החליטה ממשלת ישראל קודם  -לכן  .גם במקרה דה היתה האיבה הקיצונית כרוכה בוהירות מדינית
אופיינית לא פחות ומרתיעה בהצגה גלויה של ישראל כאויב פוליטי של ברית  -המועצות  .הסכמתו

להתחייב לברית  -המועצות במחצית אותה שנה לא להצטרף לשום ברית שיש לה מטרות תוקפניות
נגד בריה " מ כתנאי לחידוש היחסים בין שתי המדינות  ,היתה לכן המשך טבעי למגמה המדינית
האופיינית

לו .

מעורברתו של בן -גוריון בניהול מדיניות החוץ הגלובלית הישראלית במהלך

1954

היתה מטבע

הדברים מעטה  .ההערות היחידות שניתן לאתר בתחום זה קשורות לחרדתו הרבה מההקשחה

במדיניות האמריקאית בנושא יישוב הקונפליקט הישראלי  -ערבי  ,ובמיוחד בעניין תכנית המקורות
של מי הירדן  .משדה  -בוקר שלח בן  -גוריון מספר לא  -קטן של שדרים  ,שעיקרם הצורך של ישראל
2ע) 1

~

לשמור בקנאות על ריבונותה ועצמאות ההחלטה שלה  ,גם נוכח חשיבות הקשר עם

ארצות  -הברית .

וכך הסביר זאת בישיבה לא  -רשמית  ,בה נכחו שרי ממשלה אחדים בראשית ארגוסט של אותה
שנה

:

' החשש הראשון שלי הוא אפוטרופסות ( אמריקאית ) דבר כזה מתחיל בדברים הקטנים ולא

תמיד צריך ללמוד מההסטוריה  ,אבל גם הרומאים לא נכנסו בבת אחת  ,היו ויתורים פה ושם ונכנסו

בן  -גוריון והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

לאט

לאט ' .

68

' הזקן ' היה מודע היטב לתלות הכלכלית  ,אך בראיון שנתן לעיתון ' הדור ' הביע

נכונות לוותר אפילו על ההענקה האמריקאית  ,ובלבד ' שנוכל לקיים יחסי ידידרת הדדיים בינינר

ובין אמריקה ' .

69

גם במהלך השנתיים שלאחר  -מכן היה עיסוקו העיקרי של בן  -גוריון בבעיות פנים ובטחון ,
והטיפול במדיניות החוץ היה בעיקרו פועל  -יוצא מאלה  .אולם הבעיות החיצוניות שניצבו בפני
ישראל בשנים

1956 - 1955

אוריינטציוניים .
במקביל  .הראשון ,

היו קשות ביותר והצריכו התייחסות  ,בין היתר לכמה נושאים

האיום הבסיסי על ישראל היה כרוך בשני תהליכים  ,שפעלו פחות או יותר
הנסיון של הגוש המערבי לגבש חוזי  -הגנה אזוריים בחסותו  ,אשר הביא ליצירת

' ברית בגדד '  ,והיה כרוך בהחלטות אמריקאיות מהפכניות לספק נשק לעירק

עיסקת הנשק הצ ' כית  ,אשר הציבה

;

ובמקביל  ,פרסום

בפני ישראל איום קיומי אמיתי בפעם הראשונה מאז . 1948

בן -

גוריון תמך בפתרונות כוחניים לבעיות של ' בטחון שוטף ' ו ' בטחון בסיסי ' והקונפליקט בינו ובין
שרת בנושאים אלה ממלא את ירמנו של האחרון לעייפה  .פחות בולטים ומוכרים הם שני היבטים

אחרים  ,שהיו קשורים לפעילות המדינית של בן  -גוריון באותה תקופה

חוזה הבטחון עם ארצות  -הברית

;

:

הראשון  ,יחסו לשאלת

והשני  ,גישתו לאפשרות של פנייה לברית  -המועצות לקבלת

נשק  .בשניהם באו לידי ביטוי יסודות באוריינטציה הבינלאומית של מנהיג

זה .

האפשרות לקבלת חוזה בטחון מארצות  -הברית נוצרה כתוצאה מיוזמה אמריקאית במחצית
 , 1954אשר נועדה לפצות את ישראל ולשכך את חששותיה בעקבות הסכם הנשק עם עירק וההסכם

האנגלו  -מצרי לפינוי הבסיסים הבריטיים מאזור התעלה .

70

העדויות מצביעות על כך  ,כי בן  -גוריון

היה שותף להערכות  ,שהוליכו להחלטה הישראלית לקבוע את חוזה הבטחון עם ארצות  -הברית
כיעד לישראל  ,שני בחשיבותו אמנם לתביעה לשמירת איזון הנשק במזרח  -התיכון  .ההיסוסים שלו
ושל הממשלה היו קשררים בצורה שחוזה זה עשוי ללבוש  ,במחיר ובוויתורים הישראליים לערבים

שהיו עלולים להיכרך בתוכו  ,ובהצדקה להימנע לחלוטין מפיצוי בנשק לישראל או להקטינו ; כל
זאת כמובן בנוסף לכך  ,שהיתה טמונה בו הסכנה של אישור ישראלי לפתיחת מחסני הנשק
האמריקאי לעולם הערבי  ,דבר שישראל לא עשתה משך שש שנות קיומה  .למרות כל אלה  ,בן -

גוריון ראה את הפוטנציאל הטמון במצב הבינלאומי שהתהווה באזור ממחצית

, 1954

ובאפשרות

שארצות  -הברית תערוב לגבולות ישראל ולבטחונה במסגרת הסכם  ,שלא יהיה במהותו אנטי-

סובייטי  .בפגישה עם השגריר האמריקאי  ,שערך כמה חודשים לאחר שחזר לממשלה  ,טען בן -

גוריון

:

אם כי איני עוסק במדיניות חוץ עכשיו  ,שלושה דברים קרובים ללבי יותר מכל  ,בטחון

ישראל  ,שלום במזרה [ התיכון ] וידידרת בין ישראל וארצות  -הברית  .בירי ממשלת ארצות

68

ראה מכתבו של טדי קולק לגרשון אבנר מיום  12באוגוסט

, 1954

גנזך  ,משרד החרן ,

; 41 / 7

וכן יומן בן  -גוריון ,

26

ביוני  , 1954מדב " ג  .בפני עיתונאית אמריקאית הצהיר בן  -גוריון בסוף  , 1953כי ' אני מאמין בארה " ב וכשליחותה
למרות מק  -קרסי בעולם  .אבל אם ארה " ב תדרוש מאתנו משהו נגד מצפוננו  -נאמר לה לכי לעזאזל עם כל
עזרתך הכספית  .לא נקבל פקודות ממישהו  ,זה יהיה סילוף כל ההסטוריה היהודית  .אין אנו מדינה בלקנית  .אנו

יורשי האומה היהודית '  .שם ,
כינואר

. 1954

באוגוסט

18

. 1953

המחבר .

69

הדור ,

70

הניתוח שלהלן מתכסס על תכתובת בגנזך  ,משרד החוץ  , 2414 / 28 , 2384 / 14 , 2480 / 4דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '
; 122

15

יומן בן  -גוריון ,

20

הדגשת

באוגוסט

, 1954

מדב " ג .

קלע) ך

אורי ביאלר

הברית לבצע שלושת הדברים במבצע אחד  .ברית הגנה הדדית עם ישראל  .אילו יכלה
אמריקה לכוף הערבים לעשות שלום לא הייתי מייעץ לה לעשות זאת  ,אין מעצמה הזקה
צריכה להטיל רצונה על מדינה חלשה ממנה  ,אבל ברגע שארה " ב תכרות אתנו ברית כזו
 ידעו הערבים כי תלומם לחסל אותנו נגוז  ,ויגיעו לידי הבנה הדדית  ,לא מיד אלאבמשך

הזמן .

ן7

חודשיים מאותר יותר גילה בפני הפיקוד הבכיר של צה " ל  ,כי החשש מביקורת בינלאומית ( ככל
הנראה סובייטית ) אסור לו שישמש גורם מעכב למימוש מטרה זו של מדיניות החונן הישראלית

:

' אם עם ישראל במצב שהוא נמצא בו ובסכנות האורבות לו יגיע למסקנה שנחתן לו לכרות ברית

בטחון הדדי עם איזו מדינה  ,שום מדינה לא תפסול זאת ואם תפסול  -אז תפסול  ,כמו שפוסלת
קיום העם היהודי  -והעם היהודי

מתקים ' .

מ

ההכרה בחיוניות הקשר המדיני הזה עם ארצות  -הברית עמדה בהקשר קרוב הרבה יותר ללבו

של בן  -גוריון  ,והוא תחום הבטחון  .אלה לא יצרו תמיד כיוון אחד  .לפיכך  ,הכרעתו בין השניים

ביטאה היטב את התפישות האוריינטציוניות הבסיסיות שלו .
שאלת חוזה הבטחון  ,או נכון יותר המחיר המדיני והבטחוני שישראל היתה צריכה לשלם
תמורתו  ,היתה סלע  -מחלוקת בין בן  -גוריון ושרת  .שר החוץ הישראלי ראה בחוזה כזה יסוד מרכזי
בחשיבותו לא רק כשלעצמו  ,אלא לא פחות מכך מטעמים טקטיים  ,שהיו קשורים לקביעת מדיניות

הבטחון הישראלית באותה תקופה  .שרת ראה בכך אמצעי חשוב לשיכוך התחושה של חוסר -

בטחון  ,ואפשרות להקטין את הלחץ של בן  -גוריון לפתרונות  ,שעיקרם הפעלת כוח כלפי מדינות -
ערב  .שרת הדגיש במיוחד את הפיתוי בחוזה הערובה ואת ההקטנה של סיכויי התממשותו  ,אם

ישראל תאמץ לעצמה החלטות צבאיות בכיוון שבן  -גוריון המלקן עליו מייד לאחר שובו

לממשלה  ,בראשית . 1955

73

אין זה מקרה  ,שהתביעה הישראלית הרשמית לחוזה כזה הוגשה לאחר

' פעולת עזה '  ,שהיתה מהגדולות בפעולות הגמול הישראליות  ,ולא בכדי עשה בו שרת שימוש רב
כדי להביא להורדת הצעתו של בן  -גוריון  ,מספר שבועות לאחר  -מכן  ,לכבוש את רצועת עזה  .שרת

ניסה גם לשכנע ישירות את בן  -גוריון בצדקת טיעונו זה  ,אך הצלחתו היתה אפסית  ,כפי שדיווח על
פגישה ביניהם בסוף

מאי :

מטרתה העיקרית של השיחה היתה להעמיד את בן  -גוריון לפני בעיה נוקבת  -אם
נכונה הנחתו הוא כי חוזה בטחון עם ארה " ב הוא יעד מדיני העומד ברומו של עולמנו
ואם נכונה הנחת השגריר בוושינגטון כי יעד זה ניתן למימוש תוך פרק זמן מסויים
ומכיוון שברור כי מעשי תגמול מצדנו מקפחים את סיכויי ההצלחה בכיוון זה ועלולים

לחבל בהם כליל  -היסכים כי שיקול העדיפות מחייב להתאפק ממעשי תגמול לפחות
לתקופה מסויימת  ,כל שכן אם לא הוכח כי יש בהם פתרון לבעיית בטחון הגבולות אפילו

בטווח קצר ? כאן ' עלה החרמש על אבן ' [ ביטוי עממי רוסי  ,שחדר גם ליידיש  ,ומשמעו
התנגשות בעקשנות לא
70

ו

71

יומן בן  -גוריון  12 ,במאי
 , 1955גנזך  ,משרד החדו

, 1955

רציונלית ] .

מדב " ג ; וכן מברק ממשרד החצן לשגרירות ישראל בוושינגטון מיום

15

במאי

. 47 /3

.9

72

ראה לעיל  ,הערה

73

הניתוח והמובאות שלהלן מתבססים

ה ' עמ ' . 1355

בן  -גוריון הירצה את מישנתו בהלכות פסוקות  :אמנם

( עד שיצוין אחרת ) על שרת  ,יומן אישי  ,ג '  ,עמ '  , 898 - 899 , 894ד ' עמ ' , 1018

בן  -גורית והאוריינטציה הבינלאומית של ישראל

חוזה עם ארה " ב חשוב ביותר  ,אך ענייני בטחון שוטפים חשובים לא פחות ואם יש

סתירה אין מנוס ממנה .
בן  -גוריון ראה בערובה אמריקאית לבטחון ישראל מטרה חשובה למדיניות החוץ  ,אך נכונותו
לשלם עבור קידומה במטבעות של מגבלות על חופש הפעולה הצבאי היתה קטנה ביותר  .גם

בתחום אחר  ,שהיה קשור לחוזה הבטחון המיוחל עם ארצות  -הברית  ,היתה מחלוקת בין ראש
הממשלה ושר הבטחון שלו  .שרת קיווה להתחיבות אמריקאית ממשית למשלוח חיילים להלחם

להגנת הארץ  ,במידת הצורך  .בן  -גוריון סירב לחלוטין לקבל את הרעיון  ,כי ' חיילים אמריקאים
ישפכו דמם להגנת ישראל אם תותקף '  .המטרות האמיתיות שבן  -גוריון שאף להשיג מהסכם כזה ,
היו הרתעה מדינית כנגד הערבים  ,ובראש וראשונה אמצעי להבטחת אספקתו של נשק אמריקאי
לישראל כדי שתוכל להגן על עצמה  .אך גם עבור מטרה מרכזית זו סירב בן  -גוריון לשלם במחיר
של ריסון חופש הפעולה הצבאי הישראלי  ,כפי שהדבר התבטא בקונפליקט בינו ובין שרת סביב

' פעולת כנרת ' בראשית

. 1956

תחום שני של פעילות מדינית היה קשור במצוקה הקשה ביותר מבחינת אספקת נשק  ,שישראל

מצאה עצמה במהלך תשעת החודשים מאז פרסום דבר ' העיסקה הצ ' כית '  .הסירוב האנגלו -
אמריקאי לפצות את ישראל בתחום זה חיזק כמובן את הפיתוי למלחמת  -מנע ( ולבסוף כידוע גרם
לה )  ,והביא אף להרהורים בדבר פנייה לעזרה מדינית וצבאית של ברית  -המועצות  .אמנם שבר כזה
במדיניות הישראלית במחצית שנות החמישים לא קרה בסופו של דבר  ,אך הנושא העסיק את
קובעי המדיניות הישראליים באותה

תקופה .

ההצעות המהפכניות שהיו שותפים להן אישים

במשרד החרן ומחוצה לו  ,היו קשורות בהסכמה לשיתוף ברית  -המועצות  ,כשותף שווה  -זכויות עם
מעצמות המערב בפוליטיקה הבינלאומית באזור  ,כדי לרכך את הנזק הצפוי לישראל
מהקונפיגורציה האזורית המאיימת של תחרות על לב הערבים  ,שבמהלכה תוזנח

במקביל עלה רעיון

לפנות לברית  -המועצות בבקשה לרכש .

74

ישראל לגמרי .

שני כיווני -פעולה אלו נידחו בסופו

של דבר  ,בעיקר עקב ההשש מהשפעתם הצפויה על ארצות  -הברית ומהאפשרות ליפול בפח מדיני
מתוחכם של הרוסים  .במפתיע נמנה בן  -גוריון עם ראשי התובעים לבקש נשק מברית  -המועצות ,
ולפחות בהזדמנות אחת הסכים להעניק לה מעמד מדיני שווה  -ערך למעצמות המערב בהקשר של

הסכסוך הישראלי  -ערבי באזור  .הנמקתו היתה נעוצה באי  -רצונו לוותר על הסיכוי הקטן ביותר
להשיג רכש  ,על רקע מידע שהגיע לארץ בסוף

1955

להסכים להיענות לפנייה ישראלית כזאת  .באפריל

1956

וראשית  , 1956כי ברית  -המועצות עשויה
היה בן  -גוריון מוכן להרחיק לכת  .עמדה

זו  ,אשר נבעה מהסירוב הסופי של האמריקאים לספק נשק לישראל  ,היתה קשורה בראשיתם של

הדיונים בארץ אודות שיתוף  -פעולה אסטרטגי עם הצרפתים  .אחת מנקודות המחלוקת בין שתי

המדינות היתה שיתופה של ברית  -המועצות בענייני

המזרח  -התיכון .

בן  -גוריון תמך בעמדה

הצרפתית החיובית בשאלה זו  ,בתנאי אחד  -אספקת נשק רוסי לישראל  .מילוי תנאי זה היה
עשוי  ,לדעתו  ,למלא שתי מטרות אחרות של ישראל  :האחת  ,להקל על הצרפתים עצמם לפתוח את

מחסני הנשק בפני ישראל ; והשנייה  ,להכשיר את עמדת ישראל בעיני יהדות ארצות  -הברית  ,כפי

7ן
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הניתוח שלהלן מתבסס על תכתובת בגנזך  ,משרד החרן ,
יומן אישי  ,ה ' ; 1349 - 1348 ,

; 2507 / 3 , 2403 / 19 , 2457 / 15 , 2410 / 20 , 2410 / 18

הוועדה המדינית של מפא " י מיום

28

בדצמבר

, 1955

אה " ע .

שרת ,

אורי ביאלר

שניסח זאת  ' :היהודי האמריקאי ידע שאנו עומדים בסכנה  ,ואמריקה ודאלס מסרבים לתת לנו נשק ,
ורוסיה נותנת  -אז יקבלו את הדבר

הזה ' .

75

האפיזודה הזו נותרה בגדר ' לו היה ' היסטורי  ,אך

הנכונות יוצא הדופן של בן  -גוריון לצעד שכזה משמעותית לא רק בהקשר הרחב של תפישותיו
האוריינטציוניות באותה תקופה  ,אלא גם לגבי נכונותו של ראש ממשלת ישראל להציע לסובייטים
בשלהי

1957

חלוקה של אזורי השפעה במזרח  -התיכון  ,תוך מתן ערבויות בינלאומיות לכל

מדינותיו על  -ידי שתי המעצמות

הגדולות .

76

נקודה אחרונה  ,שנתייחס אליה כאן אך בקצרה  ,היא השאלה  ,באיזו מידה אכן ראה בן  -גוריון
בקשר עם צרפת  ,במחצית

1956

ארוך  -טווח ראמיתי לקשר עם

ולאחר  -מכן  ,תפנית אוריינטציונית  ,בסיסית ותחליף אסטרטגי

ארצות  -הברית .

77

יסרדרת אחדים בחשיבתו מצביעים  ,שלא כך ראה

את הדברים  :הראשון  ,הכרתו המוצקת של בן  -גוריון במעמדה של ארצות  -הברית במחנה

המערבי ;

השני  ,החשיבות והתועלת שבקיום הקיברו היהודי הגדול ביותר בעולם בארצות  -הברית ( ובוודאי
שלא

בצרפת ) ;

והשלישי  ,מודעותו לנזילות המתמדת של קונפיגורציות בינלאומיות וזהירותו

מפגיהן .

כל אלה והלבטים הלא  -מעטים שהיו לו בנוגע לשאלת התגובה האמריקאית

הרבה

הצפויה למבצע קדש  ,מסבירים מדוע ראה עדיין בארצות  -הברית את מוקד הכוח הראשי ואת
המטרה החשובה של המאמץ המדיני הישראלי

;

זאת במקביל לשמחתו על הפירות המדיניים

והבטחוניים שנשאו היחסים יוצאי הדופן עם צרפת  .גם נסיונרתיו לבנרת ' ברית פריפרית ' במהלך
סוף שנות החמישים ראויים להתייחסות בהקשר מחשבתי

זה .

78

סיכום
ארבעה מוטיבים אוריינטציוניים עיקריים של בן  -גוריון בלטו במהלך שמונה השנים הראשונות

למדינת ישראל  :ראיית צבירתו של הכוח הפנימי כמרכז ביחס למדיניות

החונן  ,זהירות רבה בקבלת

התחייבויות אסטרטגיות ומדיניות חיצוניות ; זהירות מקבילה מיצירת עימותים אסטרטגיים

חזיתיים עם ברית  -המועצות ; והכרה במשמעות המיוחדת של יצירת אמון בסיסי של האמריקאים

בישראל  ,בהקשר של הקונפליקט הבין  -מעצמתי  .כל אלה היוו משך ומן רב לאחר  -מכן  ,וגם עם

הסתלקותו של בן  -גוריון מזירת העשייה המדינית  ,אבני  -יסוד בתפישה המדינית הישראלית .

75

ראה פרוטוקול ישיבה של ראשי מערכת הבטחון ומשרד הח ן באוץ מיום

"

. 2539 / 16
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כאפריל

, 1956

גנזך  ,משרד החרן

ראה  " :גוברין  ' ,יחסי ישראל ברית המועצות  , ' 1953 - 1967חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית  ,ירושלים  , 1983עמ ' . 261

ראה טענתו של בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה
ראה

שם  ,ג '  ,עמ '

. 1332- 1316

, ) 20

ג  ,עמ '

. 1179

בביוגראפיה של ראובן שילוח  ,שהיה אחד האדריכלים של ' ברית פריפרית ' זו ,

אשר נכתבת בימים אלו על  -ידי חגי אשד  ,צפויה התייחסות משמעותית לנושא .

שיקיר
יומן המלחמה של דוד בן  -גוריון
כמקור היסטורי למלחמת העצמאות
אלחנן אורן

רקע
יומן המלחמה של בן  -גוריון ראה אור בפברואר

, 1983

ומייד עורר פניות רבות אל העורכים  ,תגובות

והערות בעל  -פה ובכתב  ,נוסף לסקירות  -ביקורת  .העורכים בדקו את הדברים ולפי הצורך הכניסו

תיקונים ועדכונים במהדורה השנייה  ,שיצאה לאור בספטמבר  . 1983בינתיים המשיך גנזך המדינה
ופירסם כרכים של ' תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל '  ,שיש זיקה הדוקה בינן ובין רישומי
היומן בכל הקשור במדיניות החוץ מפרוץ המלחמה עד לסיומה בהסכמים על שביתות  -נשק .
כשהופיע הכרך השני של

התעודות  ,על

שעניינו המשא  -ומתן על שביתות

תקופת אוקטובר  - 1948אפריל

הנשק ) ,

1949

( אחרי הכרך

השלישי ,

ראו העורכים צורך ב ' מוסף ' ליומן של בן  -גוריון  ,המכיל

השלמות ותיקונים למהדורה השנייה  ,וזה יצא לאור בנובמבר

 . 1984י

לאחרונה פירסמה אניטה שפירא נוסח מלא ומוער של ' פרוטוקול ועדת החמישה '  -ועדת

חמישה שרים שטיפלה במשבר בהנהגה הבטחונית  ,שהתחולל בהפוגה הראשונה  2 .בתום דיוניה של
אותה ועדה מצא יגאל ידין נוסחת  -פשרה ליישוב המשבר  ,ומאז היתה מדיניות החוץ והביטחון

בסמכותו של ' קבינט מלחמה ' של חמישה שרים  ,בראשם בן  -גוריון ועמו השרים יצחק גרינבוים ,
אהרן ציזלינג  ,אליעזר קפלן ומשה שפירא  .החוקרת הקדימה לפרוטוקולים מבוא על יחסו של בן -
גוריון לישראל גלילי ולפלמ " ח  .בספר נקטה גישה ביקורתית חריפה כלפי בן  -גוריון  ,המנהיג

והאדם  ,והזכירה תכופות את ' יומן המלחמה '  ,אך הטילה ספק באמינותו .

1

דוד בן  -גוריון  ,יומן המלחמה
[ להלן

:

בן  -גוריון ,

984נ [ להלן
2

:

יומן ] :

:

מלחמת העצמאות  ,תש " ח  -תש " ט ( ערכו ג ' ריבלין וא '

הנ " ל  ,יומן המלחמה

:

אורן ) ,

תל  -אביב תשמ " ג
אורן ) ,

תל  -אביב

הבטחונית , 1948 ,

תל  -אביב

מוסף  ,השלמות ותיקונים ( ערכו ג ' ריבלין וא '

המוסף ] .

אניטה שפירא  ,מפיטורי הרמ " א עד פירוק הפלמ " ח

תשמ " ה [ להלן

:

שפירא ] .

:

סוגיות כמאבק על ההנהגה

ו7 :

,

אלחנן אוץ

נראה אפוא  ,שיש לעמוד על טיב היומן כמקור היסטורי למלחמת העצמאות  ,וכן להארת דמותו
של בן  -גוריון ותפקידו בהנהגת המלחמה .

המקורות

המצויים למלחמת העצמאות

הסקירות ההיסטוריות על תולדות המלחמה התמקדו עד עתה בהיבטים המבצעיים של המלחמה

ועסקו אך מעט בהיבטים המדיניים ובהיבטים אחרים  ,כגון כלכלת המלחמה  .במחקרים שראו

אור ,

לא מוצו סוגיות של הנהגת המלחמה מן הצדדים הציבוריים  -פוליטיים והמוראליים  ,כגון טיפוחה

וקיומה של רוח  -הלחימה בעם ובצבא במלחמה המתמשכת וכבדת האבדות .
הסקירות המצויות החשובות פורטו בהקדמה ל ' יומן המלחמה ' ותוזכרנה להלן
-

יהודה סלוצקי  ,ספר תולדות ההגנה  ,ג  ,חלקים

בסוף מאי

3 ,2

תל  -אביב

1972

:

( על התקופה עד הקמת צה " ל

. ) 1948

תולדות מלחמת הקוממיות

;

סיפור המערכה תל  -אביב

, 1959

( הוכן על  -ידי ענף היסטוריה

במטכ " ל )  .דוד בן  -גוריון כתב פרק הקדמה ' מחזון המדינה עד מלחמת הקוממיות  -הגיגים
וזכרונות '  ,ובו סקירה על כניסתו לעשייה הבטחונית אחרי הקונגרס הציוני הכ " כ ( דצמבר

) 1946

ועד

לכינון צה " ל ( עמ ' . ) 60 - 26
 -נ'

לורך ,

קורות מלחמת העצמאות  ,רמת  -גן

, 21963

הוא גירסה מקבילה ל ' תולדות מלחמת

הקוממיות '  ,אולם המחבר פירט יותר את תקופות ההפוגה והרחיב מעט ברקע המדיני .

 -ג ' וד ' קמחי  ,משני עברי הגבעה  ,תל  -אביב

, 21973

המרחיב ברקע המדיני  ,מאיר את העמדה

הבריטית ומטפל בירדן בהדגשת יתר  ,לעומת שאר מדינות  -ערב .

לאלה יש להוסיף כמובן את הספרות ההיסטורית המגוונת  ,כגון ספרי זכרונות  ,מאמרים  ,מחקרים
וספרי חטיבות וחילות  ,וביניהם יצויין ז ' גלעד

( עורך )

ספר הפלמ " ח  ,ב  ,תל  -אביב

' . 1953

גורמים אחדים אילצו את ההיסטוריונים לצמצם את יריעת המחקר  ,ובעיקר העדר גישה

למקורות רשמיים של ישראל  ,מדינות ערב והמעצמות המעורבות במלחמה  .לאחרונה נתפרסמו
השנתונים האמריקניים על יחסי החוץ של ארצות  -הברית ונפתחו לעיון החוקרים רבים מן המסמכים
הבריטיים .

4

להארת המלחמה בכללותה  ,מן ההיבט הישראלי
היסטוריון המבקש להרחיב את היריעה  ,לא די לו בראיית הדברים מנקודת הראות הישראלית  ,והוא

מבקש לעמוד על מה שנעשה ' מהעבר השני של הגבעה '  ,במחנה הערבי  -הליגה הערבית ,
מדינות  -ערב וצבאותיהן  ' ,צבא ההצלה ' בפיקוד קאוקג ' י  ' ,האחים המוסלמים '  ,ערביי הארץ

וארגוניהם הלוחמים  .מאז הפלישה הבין  -ערבית ניסתה מועצת הביטחון להפסיק את

הלוחמה ,

ומכאן עניינו של החוקר במעורבותו של או " ם במלחמה  ,ובעיקר בפעולת הרוזן ברנדוט  ,המתווך
7 * 4ו
3

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' יא  -יכ  .הרשימה הביבליוגראפית

( שם  ,עמ '  - 1023ד ) 102מפרטת רק ספרים  ,ולא את

המאמרים הרבים שצוינו בהערות .
4

ראה  :נ ' לורך  ' ,בעיית ההיסטוריוגראפיה של מלחמת העצמאוח '  ,קתדרה  ( 1 ,אלול תשליו )  ,עמ '  - 63ד9

המקורות הערביים לחקר מלחמת העצמאות '  ,שם  ,עמ ' . 101 - 98

;

"

נבו ' על

תיעוד  :יומן המלחמה של בן  -גוריון

מטעם אך " ם  ,עד שנרצח בספטמבך

, 1948

ורלף בנץ ' המשיך כממלא מקומו  .החוקר מבקש לעמוד

על מדיניותה של בריטניה  ,של רשויותיה השלטרניות והצבאיות במזרת  -התיכון בכלל  ,ובארץ

בפרט  ,לפני המלחמה ובמהלכה  ,עד צאת הנציב והשלמת הפינוי ולאחר  -מכן  .כמובן  ,מתעניינים
החוקרים במעצמות האחרות שהיו מעורבות  ,ארצות  -הברית וברית  -המועצות .
על ההנהגה הישראלית היה לנווט את הנתיב במלחמה ובמדיניות בשים לב למשחק הכוחות
האזוריים והעולמיים  ,ולקדם תוך כדי המלחמה את הגשמת החזון הציוני  .לפני המלחמה ובמהלכה

חזר בן  -גוריון והגדיר את החזון הציוני בשלושה עיקרים  ,בסדר זה  :בטחון  ,מדינה  ,שיתוף יהודי -
ערבי  5 .באפריל

1948

התקדם כביכול צעד אחד  ,ומעבר למטרה המיידית והמובנת מאליה אז -

בטחון  -הוסיף את החזון הרחוק של חתירה לשלום עולמי  .לפיכך ציין אז את

' תכניתנו המדינית '

.

בשלושה ' סעיפים '  ,אשר שניים מהם כלולים בה מקודם  ,והשלישי  -חדש  :מדינה יהודית שיתוף

יהודי  -ערבי  ,אוריינטציה על

או " ם ועל שלום

בעולם .

6

כאשר הוועדה המיוחדת של או " ם לארץ  -ישראל פירסמה את המלצתה ל ' חלוקה [ מדינית ] עם
אחדות

אחת

:

כלכלית '  ,הוברר

לתנועה הציונית  ,שיהיה עליה להגשים שתי משימות לאומיות בעת ובעונה

לכונן את העצמאות המדינית ולגונן עליה  ,משמע  -לגונן על היישוב בעודו מכונן את

מדינתו העצמאית .

בן  -גוריון מתאר ביומנו את מכלול פעולותיו להגשמת שתי המשימות גם יחד ומאיר שלל
עניינים  ,מעבר לקרבות ולמערכות  ,הכרוכים בכינון העצמאות  .כאן יצוינו עיקרי הדברים
-

:

כלכלת המלחמה  -השגת הכספים לקיום היישוב ולניהול המלחמה ; הספקה חיונית  ,כגון מזון

לאוכלוסיה המתגייסת ודלק לצבא וליישוב .
מעבר מ ' הגנה ' של מתנדבים להתגייסות  ,ואחר  -כך לגיוס  -חובה .

 הקמת מינהל שלטוני והפעלתו . -הרחבת ההסכמה הלאומית ביישוב  ,לקראת כינון הממשלה הזמנית  .כהקשר זה ייזכר צירוף

נציגים מ ' אגודת ישראל ' האנטי  -ציונית
 -כינון הממשלה הזמנית ( ' מנהלת

ומה ' ספרדים ' לממשלה

העם ' )

הזמנית .

והאספה המכוננת ( ' מועצת

העם ' ) ,

תוך כדי חלוקת

הסוכנות היהודית לשני גופים  :ממשלת ישראל ונציגות התנועה הציונית העולמית בפני הממשלה .

 כינון המימשל העצמאי  ,תוך חינוך העם למרות לאומית  ,ואכיפתה על אצ " ל ולח " י  ,במשבר' אלטלנה ' ביוני  -ואחרי רצח ברנדוט בספטמבר
טיפול ממשלתי

. 1948

כינון מימשל צבאי בשטחים כבושים המאוכלסים

בבני  -מיעוטים ,

בהם ,

והתוויית מדיניות כלפי היציאה הערבית ובעיית הפליטים .
 -הגברת העלייה תוך כדי המלחמה

 -התיישבות תוך כדי המלחמה

:

:

יותר

מ 120 , 000 -

8נ יישובים הוקמו

עולים הגיעו במרוצת שנת . 1948

ב , 1948 -

ועוד

כ 40 -

עד הסכם שביתת הנשק

עם סוריה  ,ביולי . 1949
במכלול הצעדים לכינון העצמאות בולט כינונו של ' צבא הגנה לישראל ' מתוך ה ' הגנה '  .היתה
1711
5

ד ' בן  -גוריון  ,במערכה  ,ה ,

תל  -אביב תשי " א  ,עמ ' . 224

הנ " ל  ,כהילחם מהראל  ,תל  -אביב תש " י  ,עמ '
(  21בינואר ) :

6

שם  ,עמ '

20 ( 76

בן  -גוריון  ,במערכה  ,ה  ,עמ '

8 ( 33

בינואר

במארס ) .

7 ( 302

באפריל

2 ( 238

. ) 1948

) 1948

כאוקטובר

) 1947

[ להלן

:

[ להלן  :בן  -גוריון  ,בהילחם

בן  -גוריון ,
ישראל ] :

במערכה ] ;

שם  ,עמ ' 51

אלחנן אורן

זאת משימה רבת  -היקף  ,מורכבת  ,נמשכת ורצופה קשיים מעשיים ועיוניים  .במשימה זאת

בין השאר

נכללו ,

:

ההצטיידות  ,ממקורות הרכש שבארץ ומחוצה לה  ,ובכלל זה פעולת שליחי ה ' הגנה ' ברכש
' הכלים הכבדים '  -תותחים  ,טנקים  ,מטוסים וכלי  -שייט  .לכך

יש להוסיף את מאמצי הייצור

המלחמתי בארץ  ,בעיקר בתעשייה הצבאית  ,ואת המחקר והפיתוח בחיל  -המדע ( חמ " ד ) .
 -בניין כוחות  -השדה ואיגודם לגדודים ולחטיבות  ,ולבסוף

לחזיתות  ,בעוד תפרוסת

היישובים

הכפריים והעירוניים מהווה תשתית איתנה למערך  -המגן של היישוב והמדינה .
 הקמת זרועות האוויר והים .הקמת המערך המינהלתי של מערכת הביטחון
והבסיסים של

:

מנהלת כוח  -האדם והאפסנאות בדרגי השדה

הלוגיסטית של משרד הבטחון .

צה " ל  ,והמערכת

בניין החילות הלוחמים  ,כגון חיל התותחנים  ,והשירותים  ,כגון שירות הרפואה .
ארגון הפיקוד העליון  ,באגפיו הצבאי והאזרחי  -המטה הכללי ומשרד הבטחון .
שילוב הנסיון הצבאי משלושה זרמים ( ' אסכולות ' )

:

זרם ה ' הגנה '  ,לרבות הפלמ " ח

;

הזרם

ה ' כריטי '  ,שתרם את נסיון כל היחידות  ,וראש לכולן  -החי " ל  :הזרם השלישי שתכופות פוסחים
על ערך תרומתו  -נסיון המתנדבים והמתגייסים מחוץ  -לארץ ( ' מח " ל '

ו ' גח " ל ' ) ,

שהיה חיוני

להקמת זרועות האוויר והים ולבניין חיל השריון .
 פירוק לח " י ואצ " ל ושילוב אנשיהם בצה " ל .הקמת הנח " ל  ,לקליטת גרעיני ההתיישבות ולהכשרתם הצבאית

והיישובית  -חלוצית  ,כאשר

נבצר מהפלמ " ח לעשות זאת ( חוק שירות הבטחון תש " ט שיקף את מגמתו של בן  -גוריון לשלב את

ההכשרה הצבאית בהכשרה חקלאית  ,ולבנות את צה " ל כ ' צבא להגנה ולבנין ' ) .
-

7

פירוק מטה הפלמ " ח  ,ועם זאת הקניית מורשת הפלמ " ח בפיקוד  ,בתורת הלחימה ובערכי מוסר

הלוחמים לכלל הצבא .
הצבא החדש  ,שהוקם תוך כדי הלחימה  ,והגיע למצבה פעילה של
, 1948

כ 100 , 000 -

איש ואשה בשלהי

ובכללם קרוב לרבע מאנשי הגח " ל ( גיוס חוץ  -לארץ ) והמח " ל ( מתנדבי חוץ  -לארץ ) עבר עוד

גלגול  ,מתחילת  . 1949נפתח תהליך השחרורים ובה בעת הוקמה מערכת בטחון לימי הרגיעה  ,וזאת

הושתתה על שירות סדיר ועתודות  -מילואים  ,שאוגדו במתכונת ייחודית  .התהליך החל כבר אחרי
גמר מבצע ' חורב ' בינואר

, 1949

בעת המשא  -ומתן על הסכמי שביתת  -הנשק .

8

המעיין ביומן ימצא עד כמה שקוע היה בן  -גוריון בסוגיות של כינון העצמאות  ,בעת ובעונה אחת

עם העיסוק בהגנה ובלחימה בדרגים השונים  -התוויית מדיניות הבטחון והניהול האסטרטגי
והאופרטיבי של הזרועות והכוחות  .אשר למשימה זאת  ,שעמדה במרכז הסקירות המצויות על
המלחמה  ,גם לגביה יש ביומן כדי לחדש אודות השיקולים וההחלטות ב ' צומת  -ההכרעות '  .כיוון

שבן  -גוריון ריכז בידיו את שני התפקידים  -של ראש הממשלה ושל שר הבטחון  -מאיר היומן

1 76

שיקולים מדיניים וצבאיים כאחד  ,ובכמה עניינים הוא לא רק מקור ייחודי  ,אלא המקור היחיד  ,כגון
תחומים וסוגיות  ,כגון :
בדבר שיקולים והחלטות  .אשר לניהול המלחמה  ,היומן עשוי להאיר כמה

7
8

בן  -גוריון  ,בהילחם ישראל  ,עמ '

ראה בן  -גוריון  ,יומן ,

; 316 - 304

עמ ' 992 - 991

הנ " ל  ,יומן  ,עמ ' . 823 - 821

( לרבות השלמה מהמוסף  ,עמ ' . ) 29

תיעוד  :יומן המלחמה של בן -גוריך

הזיקה בין החזון המדיני ובין מטרות המלחמה  ,שהותוו לכוחות הבטחון לפני המלחמה ,
במהלנה ובסיומה .
-

9

דבקות במטרות גם נוכח לחצים ומשברים  ,כגון בימי ' משכר השיירות ' ובחורש הפלישה הבין -

ערבית .
הנהגת המלחמה  ,בהתגבשותה  ,בתפקודה ובמשבריה  ,כגון משבר ביטול המפקדה הארצית
( מ " א)

ומישרת הרמ " א ( ראש המפקדה

הארצית ) ,

הקמתם של ' ועדת החמישה ' ו ' קבינט המלחמה ' .

10

ומשבר המינויים בהפוגה השנייה  ,שגרר את

ביומנו הביא בן  -גוריון פרטים מדיונים בממשלה

ובמטה הכללי .

 מדיניות הבטחון  ,ובייחוד בסוגיות שנתעוררו עם המעבר למתקפות אל מחוץ לתחומי החלוקה .בן  -גוריון ביטא את חשיבות ההקשר המדיני של המהלכים הצבאיים במושג ' מערכה משולבת ' 1 .י

נכונותו של בן  -גוריון  ,כבר בתחילת ההפוגה השנייה  ,לעיין בסוגייה המוגדרת כיום בנוסחה
' שטחים תמורת

שלום '  .מ

אגב כך מסייע היומן לחוקר להגיע להערכת הישגיה של ישראל

במלחמה ,

בהשוואה

למטרותיה 3 .י המידע המצוי ביומן פותח אפוא לעיון ולמחקר מיגוון נושאים  ,הכרוכים בכינון

העצמאות ובניהול המלחמה  .אך בן  -גוריון עוסק גם בהיבטים מפלגתיים וציבוריים מגורנים  ,אף כי
עיקרו של היומן  ,ועיקר ענייננו בו  ,הוא מלחמת העצמאות 4 .י

היומן ומייחדיו
מלחמת העצמאות כשלעצמה נותנת ליומן צביון ייחודי  .התקופה מצטיירת על סערותיה ,
היומן ,

לבטיה והישגיה  .אשר לבעל

מתחיה ,

מתייחדות מחברות ' יומן המלחמה ' גם מבין מחברותיו

בתקופות אחרות ; שכן מרגע שהוברר  ,עקב החלטת או " ם  ,שנפתחת התקפה על היישוב  ,ראה בן -
גוריון את עצמו כ ' מתגייס '  ,ואדיקותו ברישום הקלות והחמורות  ,הקטנות והגדולות  ,כמעשהו של

' יומנאי ' על משמרתו  -אינה אלא אחד מביטויי התגייסותו הגמורה לניהול המלחמה .

9

דיון במטרות המלחמה ובתוצאותיה  ,בהסתמך על היומן ועל מקורות אחרים  ,ראה במאמרי ,
במלחמת העצמאות '  ,מערכות  ( 280 - 279 ,מאי ) 1981

.

10

על

משבר המינויים ראה דברי העורכים ביומן  ,עמ '

; 586

אזכורים על פגישות הקבינט ראה שם  ,עמ '

' מטרות ותוצאות

עמ '  ; 22 - 12שם  ( 281 ,נובמבר  , ) 1981עמ '

; 553 - 551

15

לשני

. 54 - 50

על הקמת ' קבינט המלחמה ' ראה שם  .עמ ' . 580

, 818 , 783 , 693 , 626 , 625 , 624 , 619 , 603

 . 872עוד ראה במאמרי ,

' משבר הפיקוד העליון וועדת חמשת השרים כהפוגה הראשונה  ,יולי  ( ' 1948סקירה ביקורתית על ספרה של אניטה
שפירא )  ,מערכות  ( 298 ,מארס  -אפריל  , ) 1985עמ ' 52ב 53 ,א [ להלן  :אורן  ,המשכר ] .
11

12

על ' מערכה משולכת ' ראה בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '
על

סוגיית ' שטחים או שלום ' ראה

שם ,

עמ '

, 727 - 725

, 605 , 514

וכן עמ '

, 852 , 813 , 712

. 958

. 676

13

ראה לעיל  ,הערה . 9

14

מבין הנושאים המפלגתיים  -ציבוריים הנוכרים ביומן  ,נציין את פעולת מפא " י ויחסיה הבין  -מפלגתיים ובמיוחד
עם מפ " ם

;

פעולת ההסתדרות

כארצות  -הברית
15

;

;

הזיקה לקרן  -הקיימת  -לישראל

;

המשבר בתנועה הציונית ובמגבית המאוחדת

כינון האקדמיות ללשון ולמדעים  :ואף סיוע לליפא סוקניק לרכוש את ' המגילות הגנוזות ' .

תום שגב ( ' הזקן והיומן '  ,מוסף

הארץ 7 ,

בספטמבר  ) 1983ראה בשיפעת הרישומים  ,לרבות הנתונים הסטטיסטיים ,

' משהו כפייתי  ,כמעט פרוורטי '  ,ומה עוד ש ' בן  -גוריון כפה על עצמו לרשום הכול במו  -ידיו '  .כן התרשם  ,ש ' האיש
היה מכור לפרטי  -הפרטים ולא הבחין בין העיקר לשולי ' .

ילל 1

זקק  ,דנ )/ 5
_ז

"

,

,4,
;
"

י42נ -

שרישום
מתוך יומן

ירע

9י

ק

גלי,

הוכללה

המלחמה  ,ה '

באייר

.

.

_. . _ ,

יילש ה

"

/

ל

_.

__

י46א4

_ הוק1ןות ,

'

טוף

()

*

"

תש " ח

גורמים אלה  -התקופה והרישום המתמיד והמפורט  -נוסף הייחוד התפקודי של בעל היומן
בהנהגה המדינית והבטחונית .

מצד תוכנו מתייחד היומן גם במה שאין בו  .זה אינו יומן חושפני  -חווייתי מהסוג החביב על
שותרי ספרות  ,וכייחוד ספרות ביוגראפית ואוטוביוגראפית  .ליומן כזה ציפה הסופר ארתור
שנתקבל לראיון אצל בן  -גוריון בימי ההפוגה השנייה ,

ב 13 -

קסטלר ,

בספטמבר  . 1948בעת השיחה ראה

קסטלר את ' הזקן ' רושם במחברת  ,וביקש לקבל את היומן לעיון בגמר המלחמה  .לאחר הראיון רשם
בן  -גוריון מה השיב לאורחו  ' :בעצם אין לי יומן  ,אלא רשימות מהענינים שעלי לזכור אותם לצרכים
מעשיים של

המלחמה והביטחון ' .

16

בכל זא ת  ,הגדיר ' הזקן ' עצמו את רשימותיו כיומן  ,ואת הק טעים

מתוכם  ,ששיבץ בספרו ' מדינת ישראל המחודשת ' הכתיר בכותרת ' מיומני ' .

17

כאשר ניגש בן  -גוריון להעלות זכרונות  ,הסתייע ברשימות מנעוריו שנכללו במחברות יומנו .
פולמוס על מגמתו בכתיבת כרכי הזכרונות נתלקח אחרי מותו בין זאב צהור  ,שעבד זמן  -מה אצל

בן  -גוריון בשדה  -בוקר  ,ובין יהודה

ארז  ,שעשה

שנים במחיצתו בעריכת כתביו  .צחור טען  ,שבן -

גוריון רצה להעמיד אוטוביוגראפיה  ,שתטפח את דימויו הציבורי כשליח לעמו .

18

כן סבר ,

שהיומנים הם ' גולת הכותרת של ארכיונו '  ,וציין שלעתים נהג בן  -גוריון להעלות ביומן את הרהוריו
לקראת שיחות מדיניות .

9ן

ארז יצא להפריך את ההנחה של צחור ואת כל שנגזר ממנה  ,וטען שבן -

גוריון אינו כותב על עצמו ועל משפחתו  ,אלא עוסק בזכרונות בשאלות מדיניות בלבד  ,זאת מתוך
הזדהות עמוקה עם שליחותה של תנועת העבודה בהגשמת הציונות ועם שליחותה האוניברסלית של
מדינת ישראל במשפחת העמים .

20

ואשר לתחושת שליחות שהיתה לבן  -גוריון כלפי עצמו  ,מוצא

ארז  ,ש ' הזדהה כולו עם תחושת שליחותו עד כדי התפשטות היש האישי שלו ( ובכך הוא מציע
להסביר את המיעוט המפתיע של מילת  -הגוף ' אני ' ביומניו  ,מיעוט שאין כמותו ביומנים ובזכרונות
של אישי  -ציבור) '  .י 2מנקודת  -ראות

זאת  ,נגע

ארז גם במהות היומנים

:

16

ק  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' . 686

17

הנ " ל  ,מדינת ישראל המחודשת ( הביא לדפוס יהודה

18

השם ' יומן ' ראה עוד בהקדמה ליומן  ,עמ ' ט  -י .
ז ' צחור  ' ,בן  -גוריון כותב אוטוביוגראפיה '  ,קשת  ,סה ( סתו  , ) 1974עמ ' . 155 , 154

ע1 71

ארז ) ,

תל  -אביב

19

שם  ,עמ ' . 148 , 145

20

י ' ארז  ' ,בן  -גוריון אינו כותב אוטוביוגראפיה '  ,קשת  ,סח ( קיץ

21

שם  ,עמ '

. 165

1969

, ) 1975

[ להלן  :בן  -גוריון  ,מדינה ]  .על בחירת

עמ '

164 , 157

[ להלן

:

ארז ] .

תיעוד

:

יומן המלחמה של בן  -גוריון

בן  -גוריון ליד יומנו

 ' . . .היומנים ' של דוד בן  -גוריון אינם כיומנים רגילים  ,שבהם רושמים חוויות  ,רשמים ,
מאורעות אישיים  ,הרהורים  ' ,מצבי  -רוח '  ,וידויים  ,דעות ומחשבות  ,התרשמות מקריאת
ספר  ,מהצגה  ,מקונצרט  ,שיחות עם אנשים תוך תיאור האווירה והתיחסות לאיש  -השיח .

לכל אלה אין זכר ביומנו  . . . .המאפיין את פנקסיו שאין הם יומנים אישיים  -משפחתיים

אלא יומני עבודה או יומני פעולות  ,בחלקם

המכריע .

מ

וכך נהג גם בזכרונותיו .
גם מיכאל

בר  -זוהר  ,שכתב

את הביוגראפיה המקפת של בן  -גוריון  ,ציין ש ' היומן ' אינו מקור

לביוגראפיה  ,וכי ערכו הוא במידע האצור בו  .את מה שרשם בן  -גוריון במחברות בעת שלמד את
הנעשה ב ' הגנה ' לפרטי פרטים  ,הגדיר בר  -זוהר כ ' מקור תיעודי בר  -ערך להכרת כוחה של
ה " הגנה " ' .

23

בהערכתו המסכמת ליומן מעשרות שנות כתיבה  ,ראהו בר  -זוהר כ ' מיועד להיסטוריה ' ,

והביא דברים שרשם בן  -גוריון

ב , 1957 -

שרישומיו נועדים ל ' הנצחת קורות '  24 .תום שגב עמד על צד

זה ביומן  ,שהוא ' חומר  -גלם לביוגרף ולהיסטוריון '  ,ומצא בו מן המרתק  ,משום שבן  -גוריון היווה
' צומת מרכזי בדרכה של ההיסטוריה '  ,וכיוון ש ' כתב מה שעשה ומה ששמע '  .הוא השווה את
' היומנים התכליתיים כל כך ' ליומניו של משה שרת  ,המביעים את רחשיו ורגשותיו  .ומצא מאפיין

' מדהים ' ביומן בן  -גוריון

:

' אין בו כמעט רמז למה שהתחולל בנפשו של האיש הזה ולא לתגובתו על

הדברים שעברו עליו  .לא שמחה ולא עצב  ,לא דאגה ולא רוגזה  ,לא תקווה ולא אכזבה  ,לא שנינות
22

שם  ,עמ ' . 164

23

מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון  ,ב  -ג  ,תל  -אביב

24

שם  ,עמ '

; 1413

 , 1977עמ ' 646

[ להלן

:

בר  -זוהר ] .

את הערכתו של בר  -זוהר ליומן כמקור ראה שם  ,עמ '

. 1416 - 1413

על 1

אלחנן אורן

וגם לא אידיאולוגיה  ,לא הרבה לבטים ולא הרבה היסוסים  ,רק ביצועיזם פרגמטי  ,קר וכמעט
מיכאני

' 25 .

בדברים אלה יש אפוא כדי להזהיר את הקורא על מה שלא ימצא ביומן  ,אלא שהכותב הגזים
קמעא  .לאמיתו של דבר  ,יש שהרגש פורץ לתוך הרישומים הענייניים  ,כהתפרצות  -געש מפתיעה ,

המבליטה את מידת כיבוש היצר שבה נהג לרשום בדרך  -כלל  .לא אחת קורה  ,שצצות כמה מלים

החושפות נימת  -הומור או אירוניה  .יתר  -על  -כן  ,לעתים התפנה הכותב להעלומ ראשי  -פרקים של
נאומים והרצאות  ,ולקראת סוף המלחמה מתרבים קטעי ההרהורים על דמות המדינה שלעתיד ,

ובולטים ביניהם קטעי ' הרהורי

חנוכה ' ו ' הרהורי שעה '  ,שרשם בשבתות בטבריה  ,ובהם גיבש את

תפיסותיו ותכניותיו לקראת הבחירות לכנסת

הראשונה .

26

דברים שבחר בן  -גוריון מתוך מה שאמר בדיונים פנימיים ובציבור כדי לעודד ולשכנע  ,כינס

בעיקר בספריו ' בהילחם ישראל ' והכרך החמישי מתוך הסדרה ' כמערכה '  .עורכי היומן ראו להביא
קטעים מהם  ,להרחבת היריעה ולהשלמת מה שנזכר ביומן בתכלית הקיצור .
יש שהקיצור והמיצוי נגזרו מלחצם של האירועים השוטפים שדווחו לבן  -גוריון  .לעתים אין

הרישומים משקפים עניין בכללותו  ,אלא רק את מה שנמסר בריגשת הרגע  ,ויש שהמידע מקוטע או
בלתי  -נכון  .יתר  -על  -כן  ,טבעו של המחבר היה למקד את מעייניו במה שראה כעיקר  ,ולהסיח דעתו
מכל עניין טפל  ,לרבות עניינים שנראים בראייה לאחור מרכזיים ואפילו חיוניים .
מודעת  ,שנועדה

כביכול

יש קוראים שתהו על מה ש ' חסר ' ביומן  ,וביקשו סימנים ל ' סלקטיביות '

' לייפות ' את בעל  -היומן  ,לטפח את ' תדמיתו ' ולהאדיר את מעשיו ' בעיני ההיסטוריה '  .ניתן

להניח ,

שרושם של יומן יפרט יותר את מה שאמר בעצמו  ,ופחות את מה שאמרו לו  ,כי אין מנוס מתכונה
אנושית זו  .אך מכאן עוד רחוקה הדרך עד לסלקטיביות מודעת ומגמתית  .אם נשמעו טענות על
הדחקה או העלמה של מידע  ,יש לבודקן לגופו של עניין  ,ולא בהכללה  ,ונעסוק בכגון דא להלן

;

אולם שעה שמעיינים במייחדי היומן  ,ראוי להצביע על לחצי  -הזמן שגרמו לכותב לקצר בדברים
זאת  ,כשהשעה

גדולים וחמורים  .לעומת

מצויה  ,כגון בתקופת ההפוגה השנייה  ,יש שהרשימות

מתארכות  .כאשר התמסדו סדרי הרישום בממשלה ובכנסת  ,הסתפק בן  -גוריון לעתים ברישום
עיקרי  -דברים ממה שנאמר בפגישות בחוג רחב  ,מה שנהג לכנות ' מסיבה '  ,והסתמך על כך שנרשמו
סטנוגרמות או סיכומים .

27

היומן מזמן אפשרויות לבדוק את מהימנות הרישום  .דוגמה לכך היא השיחה שנערכה בין בן -

גוריון ובין שגריר ארצות  -הברית  ,ג ' יימס מקדונלדי בטבריה

בליל  -שבת 31 ,

להשוות את שרשם בן  -גוריון ביומן עם מה שדיווח השגריר לוושינגטון .

בדצמבר

; 1948

ניתן

28

בסיכום  ,זהו יומנו האישי של ה ' קברניט '  ,להבדיל מיומן ה ' אוניה '  .כך גם באשר למלחמת

העצמאות ; אין היומן יכול להיחשב כמתיימר לגולל את כל תולדות המלחמה ומכלול מערכותיה .

o

25

26
27

28

שגב  ,לעיל  ,הערה . 15
בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '

25 ( 903 - 901

בדצמבר

8 ( 938 - 936 , ) 1948

כינואר . ) 1949

( ' נרשם פרוטוקול מיוחד ' )  .המביא לדפוס של בן  -גוריון  ,מדינה  ,טעה וציין

ראה  ,למשל  ,שם  ,בעמ '

708 , 686

בעמ '  270שהרישומים

וקטעי הפרוטוקול הם מהיומן ( וראה הערתנו בתוך בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' . ) 686

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '

; 918 - 916

הדין  -וחשבון של השגריר  ,שם  ( ,בהערות לעמ '

. )916

תיעוד  :יומן המלחמה של בן  -גוריון

ממעשה הערוכה
מעכר לפירוש היומן כנתינתו  ,ראו עורכיו צורך לקבוע את חלוקת המלחמה לפרקי  -הזמן העיקריים
שלה ,

חלוקה שאי  -אפשר לעמוד עליה מתוך הרשימות שנכתבו ליומן ולשעתן  .בתיקוף

( פריודיזאציה ) הלכו העורכים בעקבות ישראל בר  ,הראשון שהגדיר את האופי המדיני והצבאי של
שלבי המלחמה לפי הצד היוזם ומגמותיו המבצעיות

;

בר היטיב לאבחן את נקודות  -המיפנה

במלחמה  ,ולכן נתקבל התיקוף שלו על דעתם של מחברי הסקירות והמחקרים .

לפרקים ננקטה למעשה חלוקת  -מישנה לכמה מהשלבים הללו

29

בחלוקת היומן

:

שלב המלחמה הראשון עמד בסימן היוזמה הערבית והגיע לשיאו ב ' משבר השיירות ' בסוף
מארס  .סימניו של מיפנה שיש בו מן ההסלמה  ,ניכרים במעבר הערבי להתקפות על יישובים  ,לרבות

ההתקפה על כפר  -סאלד מעבר לגבול הסורי בתחילת ינואר  .הצד היהודי הגיע באותו זמן להכרה

בצרכים הכספיים העצומים  ,שיידרשו לכלכלת המלחמה  .לאור מסקנה זאת רצה בן  -גוריון לצאת

בעצמו לשליחות  -מגבית  ,אלא שגולדה מאירסון שכנעה את הנהלת

הסוכנות  ,שמוטב

כי היא תצא

במקומו  .הפרקים ב  -ג ב ' יומן המלחמה ' משקפים חלוקה זאת לשלבי  -משנה .
שלב המלחמה החמישי  ,שנפתח עם ההפוגה השנייה  ,נמשך שנים  -עשר חודש  ,וכלל את מערכות

ההכרעה ואת המשא  -ומתן על שביתות  -הנשק  .בחלוקת הפרקים מצוין המיפנה  ,שחל עם פירסום
' צוואת ' ברנדוט ; אז יצאה ישראל למבצעי ' יואב ' ו ' אל ההר ' בדרום  .פרק ז ביומן כולל את ההפוגה

השנייה עד רצח כרנדוט וקבלת המידע על הצעותיו  ' -צוואתו '  -אחרי מחצית

ספטמבר ,

ופרקים ח ואילך עוסקים בהמשך המלחמה .
שוב ניכר המיפנה שחל עם פתיחת השיחות ברודוס ותחילת עידן ' הדיפלומטיה הצבאית '  ,שבו

נשזרו מהלכים צבאיים בשיחות על שביתות  -נשק דו  -צדדיות  .שלב זה מתואר בשני פרקים  :פרק י
29

.

על התיקוף ראה בן  -גוריון יומן  ,עמ ' יב  -יג וטבלה בעמ ' טז .

בחולדה
אחרי הפצצה
 9ביוני 1948

181

אלחנן אורן

כולל את המשא  -ומתן עם מצרים ועם ירדן  ,שבמהלכו נערך מבצע ' עובדה ' וננקטה הכוננות למבצע

' שת " ש '  ,והוא הסתיים בשביתות  -הנשק עם לבנון ועם ירדן בתחילת אפריל

;

פרק יא כולל את

המשא  -ומתן עם סוריה ואת המגעים עם ועדת הפיוס של או " ם  ,לרבות ועידת השלום הכושלת

שאירגנה הוועדה בלוזאן  .הפרק מסתיים בשביתת  -הנשק עם סוריה ביולי  ,בסקירתו המסכמת של

בן  -גוריון בכנסת על שביתות  -הנשק .
בהקדמה ובמבואות לפרקים ראו עורכי היומן להעמיד את הקורא על פרשות מרכזיות במלחמה

ובמערכותיה שלא נזכרו ביומן  ,או שלא נשתקפו בו במלוא חשיבותן  -בעיניהם  -כיון שבן -
גוריון הסיח דעתו מדברים שלא היו עיקר בעיניו .

30

העורכים אף שיבצו בתוך היומן תוספות מן הדברים שאמר בן  -גוריון בחוגים פנימיים
כאשר

ובפומבי ,

הזכיר ביומן את הנושא ואת המעמד שבו נאמרו הדברים  .פה ושם גם הוספנו מן התכתובת

על נושאים ומעשים שנזכרו רק אגב אורחא  ,או שלא צוינו כלל  .בבחירת הקטעים ניסינו ללכת בקו
שהתווה בן  -גוריון כשערך את כתביו  ,כגון ' בהילחם ישראל '  ' ,חזון ודרך ' ו ' מדינת ישראל
המחודשת ' .

יש שטענו על סלקטיביות כדברים שראינו להשמיט ( בציון עובדת ההשמטה )  .אפרט מה
הושמט

:

' פירוטים סטטיסטיים מרשימות עמוסות מספרים  -כגון פרטי רכש ותעש  ,התגייסות ,
תקציבים '  .י 3נתונים רבים כנתינתם בגוף היומן  ,וטבלות של עוד נתונים חשובים רוכזו בלקטים

והפנינו לשם

;

א -ג ,

יש שהשמטנו משום עומס הפרטים  ,המעניינים בעיקר את החוקרים בנושאים

ייחודיים  ,אולם הבאנו הפניות כדי לסייע במציאת הדרוש למחקר .
 ' -רישומים שנקלעו לתוך המחברות  ,שאין בהם בל ענין ציבורי ' .

32

דוגמה לכך יכולה להיחשב

כתובתו הפרטית של יבואן .

 ' -ענינים שעדיין אינם ניתנים לפרסום  ,הערות אישיות  ,וענינים מפלגתיים  -פנימיים ' .

33

מסתבר ,

שהקורא מקבל את דין הצנזור המשמיט  .כן השמטנו כמה קטעי  -מידע מפלגתי  -פנימי על מפלגות
שונות  ,שנמסרו לבן  -גוריון בתוקף תפקידו ; אם הדברים לא באו לידי ביטוי גלוי בעת האירועים  ,לא
ראינו להביאם ב ' יומן המלחמה '  .חוד הביקורת כוון כלפי מה שהוגדר כאן כ ' הערות אישיות '  .בעניין

זה נהגנו כרצון בן  -גוריון  ,שביקש מעורכי כתביו להימנע מפגיעות אישיות  ,כפי שמעיד עליו

30

הערות על החסר

ביומן ראה שם  ,הקדמה  ,עמ ' יא  ,ובמבואות לפרקים  ,כגון בעמ '

להלן רשימה של נושאים אחדים

, 332 , 148

י ' ארז ,

. 816 , 714 , 422 , 334

:

נאמר אך מעט על משבר השיירות ( צוין במבוא

לפרק  ,עמ '  ; ) 148אין כמעט מידע על כמה מהמבצעים ברוח

תכנית ד  ,כגון ' חמץ ' ( ופעולת אצ " ל בו בזמן ביפו )  ' ,בן  -עמי ' ו ' ברק '  ,ולא נזכר ההסדר בין ה ' הגנה ' ואצ " ל בסוף

אפריל ( צוין בעמ '  ; ) 334הרקע המערכתי ניתן בצמצום ; בן  -גוריון מתרכז במערכה על ירושלים והדרך אליה ( צוין
בעמ '  ; ) 422נאמר אך מעט על פרשת ' אלטלנה '  ,קודם שהגיעה האוניה לתל  -אביב ( צוין בעמ '  ; ) 510יש מעט על
מערכות ' עשרת הימים ' בצפון ובדרום ( צוין בעמ '  ; ) 513בעת מבצע ' יואב ' בן  -גוריון מתרכז בפעולתה של חטיבת
2נו)

' גבעתי '  ,ורושם אך מעט על חטיבות ' יפתח ' ו ' הנגב ' ; יש מעט על מבצע ' אל
האווירית לנגב  ,שקדמה למבצע ' יואב ' ( צוין בעמ '
ולסיומו ( צוין כעמ ' . ) 816

ההר '  ,ואין על מבצע ' אבק '  ,הרכבת

 713ו 14 -ד ) ; במבצע ' חורב '

1
31

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' יג .

32

שם  ,שם .

33

שם .

שם .

עיקר המידע נוגע לפתיחת המבצע

תיעור  :יומן המלחמה של בן -גוריון

וכפי שכתב בן  -גוריון עצמו לג '

ריבלין .

34

מנקודת  -מבט זאת הבחנו בין ביקורת עניינית  ,כגון טענת

פלוני על פלמוני שאינו מתאים לתפקיד מסוים  ,שאותה הבאנו כנתינתה  ,ובין ביקורת
המטילה דופי באופיו של אד. 0

35

אישית ,

הועלתה טענה מדוע השמטנו דברים בגנות כמה חיילי אצ " ל ,

שנזדמן לבן  -גוריון לראותם בסיורו ביפו 36ומה עוד  ,שמנחם בגין הביא בספרו ' המרד ' גירסה
מנוגדת  ,לפי מה שסיפרו לו  .כיוון שמיכאל בר  -זוהר הביא בספרו את שתי הגירסות  ,ניתנה הפנייה

לספרו .

37

לבסוף  ,הפנינו תכופות אל כרכי ' תעודות ליחסי החוץ של ישראל '  ,כדי להאיר את הנאמר ביומן
באורן של התעודות  ,ושיקול זה היה מן המכריעים לגבי הוצאת ה ' מוסף '  .דומה  ,שההפניות
ההדדיות הללו מאפשרות עתה להבהיר רבות מן הסוגיות המדיניות והאסטרטגיות שבניהול

המלחמה והמשא  -ומתן על שביתות  -הנשק ועל שלום .
כל שנאמר מעיד על מידת החיוניות של היומן להיסטוריונים של מלחמת העצמאות  .ניתן

להמחיש קביעה זאת במה שאירע לשני חוקרים  ,שחברו לכתוב סקירה על מלחמת העצמאות זמן
קצר לפני שנתפרסם היומן .

38

מהביקורת על היומן
יוחנן רטנר כתב בערוב ימיו חיבור אוטוביוגראפי והקדיש בו מקום נרחב לקשריו עם בן  -גוריון
וליחסים הקרובים והסבוכים שנרקמו בין שני האישים

:

רטנר העריך והוקיר את המנהיג המדיני ,

והלה העריך את כישוריו המיוחדים של הארכיטקט איש ה ' הגנה '  .אולם רטנר נפגע פעמים אחדות

מיחסו של בן  -גוריון אליו  .כשכתב את זכרונותיו והביע את כאבו ועלבונו  ,כרך בדברים ביקורת על

קטעים מהיומן  ,שראו אור ב ' מערכות ' ב . 1959 -

39

הוא כותב  ,שבן  -גוריון ' צירף לא פעם זו לזו

' לא היה מקרה שכן  -גוריון לא שם לב להערתי [ הערת י ' ארז ] כמקרה של פגיעה אישית ( ומקרים כאלה מעטים היו
מאד )  . . .די היה כ " מראה מקום " ובהערה קלה כדי שינין בן  -גוריון את הרמז ויתיר את השמטת הפסוק או הקטע

שלא שם לב אליו בהכינו את הדברים לדפוס אולי גם מתוך אמון בשלוחו שהוא יסב את תשומת לנו במקרים
כאלה ' ( ארז  ,עמ '  . ) 157במכתב לג ' ריבלין מ 11 -
עובדות שלא יגלה  ' ,כי הן עלולות לפגוע באנשים חיים ' .

באוקטובר

כך  ,למשל  :ביקורת עניינית  -בן  -גוריון ,

יומן  ,עמ ' 566

1957

עמד בן  -גוריון על כך שאם יכתוב בעתיד  ,יש

( והערה 6

פסילה אישית  -שם  ,עמ '

;

DW

. 575

שם  ,עמ ' . 438
שגב ( לעיל  ,הערה

) 15

פתח את רשימתו בעניין זה ( אגב  ,בסיפורו לא דייק בדברים שאמרתי לו )  .לגופו של עניין ,

אף כי העורכים שקלו להשמיט  ,היפנו את הקורא אל דברים שפורסמו  .כפי שמעיד על עצמו  ,אכן הלך אצל

המקור ומצא את מבוקשו  ,ואולי סיפק את מה שהגדיר כ ' יצר המציצנות שיש לרבים מאתנו ' ( שם ) .

ע ' אילן ומ ' פעיל

( עורכים ) ,

ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,י  :מלחמת העצמאות

( , ) 1949 - 1947

ירושלים  . 1983הרי

כמה עניינים  ,שעשויים להצטייר באור שונה  ,לפי מה שחידש היומן והוסיף למידע המצוי במקורות אחרים

:

מסירותו של כן  -גוריון למאבק על ירושלים ועל הדרך אליה מתחילת המלחמה  ,למרות זהירותו ה ' דיפלומטית '
בביטויים גלויים  ,שמא יפגע בסמכות או " ם ( זאת  ,לעומת האמור בכרך הנ " ל  ,עמ '

; ) 202 - 201

המשא  -ומתן על

' נטרול ' מפעל האשלג בקליה ובית  -הערבה ונסיבות פינויים ( לעומת האמור שם  ,עמ '  ; ) 200תגובתה התקיפה של
ממשלת ישראל כלפי פנים וכלפי חוץ בעקבות רצח ברנדוט ו ' צוואתו ' ( לעומת האמור שם  ,עמ '  ; ) 72המעורבות

המעצמתית במבצע ' חורב '  ,והתגובה המדינית והצבאית של ישראל ( לעומת האמור שם  ,עמ '

המדיני בעת מבצע

 ; ) 260 - 251 , 83הרקע

' עובדה ' ( לעומת האמור שם  ,עמ ' . ) 263 , 247

 2 1ך
~

י ' רטנר  ,חיי ואני ( תרגמה רינה קלינוב )  ,ירושלים  -תל  -אביב  [ 1978להלן
שהחליטה לפרסם את הספר בעקבות מלחמת יום הכיפורים  .נשאלת השאלה  ,מתי הוא נכתב ? הפרק האחרון מביא
:

רטנר ] האלמנה מציינת בהקדמה ,

רשמי סיור בבורמה  ,שנערך ב  . 1955 -בדברי רטנר על מלחמת העצמאות הוא מסתמך על מובאות מתוך ג ' ריבלין

~

אלחנן אוץ

אלוף יוחנן רטנר

( . ) 1965 - 1891

דרגות האל מ  -בעיצובן הראשוני

"

שיחות שהתקיימו בנפרד עם אנשים שונים ' ; ואף מדגים זאת בכך  ,ש ' מיוחסת לי דעה שלא

בנושא שלא נשאלתי בו  ,בישיבה שלפי עדות הנוגעים בדבר לא התקיימה מעולם ' .

אמורים בדיונים שנערכו במטה הכללי

שתקף את גוש עציון
שנכחו בה יגאל

ב 12 -

( ידין ) י

ב 13 -

כמאי

, 1948

40

בשאלה אם ואיך להגיב נגד הלגיון

הבעתי ,

הדברים
הערבי ,

בחודש והמשיך ללחום למחרת כדי להכריעו  .רטנר חרזר ומזכיר ' ישיבה

ישראל ( גלילי) ואני  ,ובנוסף לנו אבידר  ,אליהו כהן

( בן  -חור ) ,

דוד שאלתיאל

וצבי איילון '  .רטנר ממשיך וטוען  ,ש ' לא אני ולא האחרים איננו זוכרים בשום פנים ישיבה כזאת ' .

ן4

עיון מדוקדק בנאמר ביומן עשוי לתרץ את הקושיה  ' .המצב בגוש  -עציון בכל רע '  ,אומר הרישום
הראשון
ידין

;

ב 13 -

במאי  ,ולהלן נרשם מידע על הנעשה בגוש ובחזיתות אחרות ; נזכרת התייעצות עם

נאמר  ,שהוצגה שאלה  ,אם לתקוף את כוח הלגיון לכשישוב מהגוש  ,והוזכרה התנגדותם של

ישראל גלילי ודוד שאלתיאל  .עתה נאמר  ' :היה בירור רב אמ לתקוף ולעשות מאמץ להשמיד את
הלגיון שתקף גוש עציון ' .
דייק רטנר

;

4

ביומן לא נאמר

אפוא  ,שכונסה

ישיבה רבת  -משתתפים

;

בפרט זה לא

הוא דייק יותר בהערתו  ,שאכן לעתים נרשמו סיכומים של בירורים שונים .

יושרו האישי והאינטלקטואלי של רטנר היו לשם  -דבר .

43

ייתכן  ,כי בגלל מרחק הזמן זכרונו של

רטנר תעתע בו  ,ומשום שכתב את הדברים מתוך שכנוע עמוק  ,כנראה לא בדק את הפרטים  .במארס

הציע לר כן  -גוריון לשמש כממלא  -מקום לרמטכ " ל החולה  .תחילה
לקבלת תדריך  ,עמד על הנעשה במטה

הכללי  ,וב 11 -

נענה  ,נזדמן עם

בן  -גוריון

באפריל כתב לבן  -גוריון כי הוא דוחה את

הצעת המינוי  .בספרו הוא מסביר את מניעיו  :הוא לא רצה להיות מעורב בשינויים קיצוניים בצמרת
הפיקוד ובדחיקת י ' גלילי עקב כוונת בן  -גוריון לבטל את המפקדה הארצית ( המ " א ) ואת מעמדו של
' יומן מלחמה  :קטעים מתוך פנקס  -רשימות ' ( על התקופה מארס  -אוגוסט  , ) 1948מערכות  ,קיח  -קיט ( ' בעשור
לצה " ל ' )  ,מאי  , 1959עמ '  [ . 171 - 157 , 24 - 5להלן  :ריבלין  ,קטעי יומן ]  .מכאן  ,שכתב  -היד הושלם בשנות חייו

האחרונות  .רטנר נפטר

שען ן

40

רטנר  ,עמ ' , 346

41

שם  ,עמ '

. 348

; 368 - 367

ולא הביע אותה

ב 29 -

בינואר

, 1965

כגיל . 74

;

ראה ריבלין  ,קטעי יומן  ,עמ '

; 18

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '  . 413רטנר כותב  ,שלא נשאל לדעתו

אולם מציין  ,שדעתו היתה כפי שיוחסה לו ביומן .

42

בן  -גוריון .

43

ראה  ,למשל  ,דברי יגאל אלון בהקדמה לספרו של רטנר  ' :מעולם לא נפגשתי ביושר אישי ואינטלקטואלי מושלם

יומן  ,עמ '  ; 413השווה ריבלין  ,קטעי יומן  ,עמ ' . 18

יותר מזה של יוחנן ' .

תיער  :יומן המלחמה של בן  -גוריון

גלילי כרמ " א ; הוא מדגיש  ,שדן במכתבו רק בכך  -ב ' נושא אחד בלבד ' .

עמדתו העניינית ,

44

כדבריו בספר  ,עולה בקנה אחד עם מה שגרס כעת משבר הפיקוד העליון בהפוגה הראשונה ,
ה 10 -

בתחילת יולי  .אולם כאותו מכתב מיוסר  ,שרטנר החל לכותבו בליל

באפריל והשלימו לאחר

ליל  -לבטים בבוקר המחרת  ,הוא אמנם מתרכז בעניין אחד בלבד  ,אך בעניין אחר  -חששו שכוחו
הגופני וחוסנו הנפשי לא יעמדו לו .
בסתיו

1948

45

יצאה גולדה מאירסון למוסקבה לשמש שגרירת ישראל  ,ורטנר נלווה אליה כנספח

צבאי  .הוא מספר על פגישה עם גנרל אנטונוב  ,ממלא  -מקום הרמטכ " ל של ברית  -המועצות  ,שבה
ביקש מברית  -המועצות סיוע צבאי  ,לרבות הספקת נשק  .הוא מציין  ,שמייד דיווח ארצה  ,ותותם את

הפרשה בכך  ,שהתגובה מהארץ היתה ' בלתי  -צפויה  ,חסרת  -הגיון ומביישת . . .
מה אירע לאמיתו של

דבר ?

:

באה תשובה ' .

לא

התשובה אמנם נשתהתה  -והימים ימי המבצעים

46

' יואב '  ' ,אל ההר '

ו ' חירם '  -אולם הגיעה כעבור כחודש  .גולדה מאיר ורטנר עצמו הציגוה בפני באקולין  ,ראש

מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ הרוסי  .הדברים  ,לרבות רשימת הפריטים המבוקשים  ,מובאים
בספרו של מרדכי נמיר  ,ששימש יועץ מדיני בשגרירות .

47

מסתבר  ,שרטנר זכר כי העלה בקשה

למידע בנושא כלשהו  ,ולא קיבל תשובה לכך ( אולי משיקולים של

בטחון  -ידיעות ) ,

אלא שלא היתה

זאת בקשת  -הסיוע  .לבקשת הציוד אין הד ביומן עצמו  ,והענין הובא כאן רק כדי להמחיש את
מקומה של שגיאת  -שכחה בביקורתו של רטנר על רישומי היומן הנוגעים לו .

גישה ביקורתית מאוד נקטה אניטה שפירא  ,שביכורה נפתה במלים

48

' שפר חלקו של דוד בן -

:

גוריון  :לא זו בלבד שהיה מנהיגה של מלחמת השחרור  ,הוא אף כתב את תולדותיה '  49 .היא מוצאת
את ' גרסתו על תולדות המלחמה ' במבוא לספר ' תולדות מלחמת
ישראל ' ; ומציינת ,

ש ' יומנו של

בן  -גוריון ,

היסטורי בלעדי כמעט לאירועים השונים

אלה
44

הקוממיות ' ובספר ' בהילחם

ממנו ציטט בהרחבה ' בספרים אלה  ' ,שימש מקור

ערב המלחמה ובראשיתה ' .

50

לאמיתו של דבר  ,קביעות

אינן עשויות להתקבל .
על ההצעה ודחייתה ראה רטנר  ,עמ '

 ; 366 - 358על

מכתבו ותוכנו ראה שם  ,עמ '  . 370 - 369רטנר מספר  ,שהחליט

לכתוב ' אמת ואמת בלבד  -אך לא את האמת כולה '  .לפיכך נסב המכתב על ' נושא אחד בלבד '  -לשמור על

שיווי  -המשקל של חבר האנשים המהווים את המפקדה המורחבת  ' ,להימנע לפיכך מכל הפרה של איזון ' ( שם  ,עמ '
. ) 369
45

המכתב הובא אצל בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '
רשם ביומן ( עמ ' , 577

) 579

 , 328הערה 3

( לשם הקיצור הושמט קטע של הרחבה והדגשה ) .

בן  -גוריון

את העמדה שהביע רטנר בוועדת חמשת השרים שדנה במשבר הפיקוד העליון  .על

המשבר וועדת השרים ראה עוד להלן .
46

רטנר  ,עמ ' ; 399

על הפגישה ראה שם  ,עמ '  . 399 - 396על הרהוריו של רטנר בסוגייה ונסיונו לברר מדוע לא קיבל

תשובה ראה שם  ,עמ '  . 400דין  -וחשבון על הפגישה ראה  :י ' פרוינדליך ( עורך )  ,תעודות למדיניות החוץ של מדינת

.

ישראל  ,ב אוקטובר  - 1948אפריל

, 1949

ירושלים תשמ " ד  ,תעודה מס '

9

מיום

6

באוקטובר

1948

[ להלן

:

תעודות ] .
47

מ ' נמיר  ,שליחות במוסקבה

:

ירח דבש ושנות זעם  ,תל  -אביב

 , 1971עמ '

. 77 - 73

.

נמיר ציין שהפגישה נערכה

' חודש ומעלה ' אחרי פגישת רטנר  -אנטונוב ( שם  ,עמ '  , ) 74ימים מספר לפני צאת גולדה מאיר ממוסקבה להיפגש
עם שר  -החוץ  ,משה שרת  ,בפאריס ( שם  ,עמ '  . ) 77התשובה הישראלית המפורטת בהמשך לתשובה כללית
ראשונה  ,הועברה במברק של בן  -גוריון מיום  7בנובמבר ( תעודות  ,ב  ,תעודה מס '  , 9בהערות ) ; גולדה מאיר יצאה

.

ממוסקבה
48

ב  18 -בחודש ( הארץ 21 ,

נובמבר  . ) 1948הפגישה נערכה אפוא באמצע נובמבר .

בכל מקום שנזכר רטנר ביומן  ,והוא כותב על כך בספרו  ,ניתנה הפנייה ( ראה  ,למשל  ,בן  -גוריון יומן ,
והפנייה לרטנר  ,עמ ' . )417

49

שפירא  ,עמ ' . 9

50

שם  ,שם .

1 85
עמ ' 994

אלחנן אורן
-

את ' גירסתו ' על מלחמת העצמאות כתב בן  -גוריון בספרו ' מדינת ישראל המחודשת '  ,שיצא

לאור כעשר שנים אחרי פרסום ' תולדות מלחמת הקוממיות ' ( הקורא ימצא  ,שבן  -גוריון נזקק לאותו

ספר בכותבו את זה שלו ) .
 -במבוא לספר ' תולדות מלחמת הקוממיות ' בן  -גוריון עוסק בתהליך כיגון העצמאות  ,עד הקמת

צה " ל בסוף מאי  . 1948אכן זהו מקור חשוב לעניין

זה  ,אולם בוודאי לא שימש מקור היסטורי בלעדי

לא לספר ' תולדות מלחמת הקוממיות '  ,שהוכן בענף היסטוריה של צה " ל  ,ולא לכרך השלישי של
' ספר תולדות ההגנה '  ,חיבורו של יהודה סלוצקי מטעם מערכת ' תולדות ההגנה '  ,שעסק אף הוא

בתקופה זאת .
 המבוא של בן  -גוריון לספר ' תולדות מלחמת הקוממיות '  ,נושא את הכותרת  ' :מחזון המדינה עדמלחמת הקוממיות ( הגיגים וזכרונות ) '  .היקפו כ  50 -עמוד  ,ש  20 -מהם ( עמ '

במלחמה  ,עד הקמת צה " ל  .יש בו רק מובאה יחידה מהיומן ( עמ '

, ) 45 - 44

) 60 - 41

עוסקים

מדיון שנערך בתחילת

ינואר .
בספר ' בהילחם ישראל ' אין מובאות מהיומן  ,פרט לשני קטעי  -מידע מהאזנה לאויב .

רק בספרו המאוחר  ' ,מדינת ישראל המחודשת '  ,הביא בן  -גוריון קטעי  -רישומים  ,בכינוי
'

51

' מיומני ' ,

להארת האמור בפרקי גירסתו  .הלקטים עוסקים בתקופה שמסוף מארס עד מחצית ספטמבר .
בחודשים אלה התרחשו האירועים העיקריים האלה  :נטילת היוזמה אחרי ' משבר השיירות ' ומעבר
למתקפות מקומיות  ,החל במבצע ' נחשון '
לצה " ל

51

ביקור במיטווח צבאי
בריטי לשעבר בנבי -
רובין  ,ממערב לראשון -
לציון

12 6
~

;

ההפוגה הראשונה

;

;

כינון העצמאות

;

בלימת הפולשים

מתקפות במרכז  ,כצפון ובדרום כ ' עשרת

נן  -גוריון  ,בהילחם ישראל  ,עמ '

, 45 - 44

הקטעים מהיומן  ,עמ '

, 112

. 135

;

הימים ' ,

המעבר מ ' הגנה '

וכינון ההפוגה

תיעוד

השנייה .

52

:

יומן המלחמה של בן  -גוריון

לא הובאו קטעי יומן מהתלקחות המלחמה וחודשיה הראשונים  ,וכן מתקופת המערכה

המדינית שלאחר ' צוואת ' כרנדוט  ,מתקפות ההכרעה בדרום ובצפון והסדר שביתות  -הנשק .

לסיכום  ,הדברים אינם נכונים בכללם ובפרטיהם  .הגירסות ה ' רשמיות ' הקדימו בכמה שנים את

גירסת בן  -גוריון  ,וכמובן לא התבססו על יומנו כ ' מקור היסטורי בלעדי כמעט '  ,אפילו באירועים כמו
ביטול המ " א בתחילת מאי  ,שהחוקרת דנה בו בהרחבה  .ואשר לגירסתו של בן  -גוריון  ,לא רק מיומנו
הביא  ,אלא ' ציטט בהרחבה '  ,בגוף הגירסה ולא בלקטים נפרדים  ,מתוך פרוטוקולים של הנהלת

הסוכנות  ,הממשלה הזמנית וגופים אחרים .
אולם בעיני אניטה שפירא ' גירסת בן  -גוריון ' היא ' דומיננטית' בהיסטוריוגראפיה של מלחמת

העצמאות .

53

וכיוון שלדעתה מושתתת גירסה זאת ראשה ורובה על יומן בן -גוריון  ,הרי

היא יוצאת לערער על אמינות היומן כמקור היסטורי  .היא מדריכה את המעיין ביומן  ,ש ' ייטיב
לעשות אם ייזהר בהערכותיו  :השאלה מה בחר בן  -גוריון לרשום ומה העדיף שלא לרשום  ,ראויה
למחקר בפני עצמו ' .

54

בדונה בקטע מרשימותיו על ישיבותיה של ועדת החמישה  ,היא מעירה  ' :אין

להוציא מהכלל את האפשרות שאותה מובאה ' נועדה " למען ההיסטוריה " ' .

55

' חבוי ' במניעיו של בן  -גוריון וגורסת  ,שמערכת השיקולים שלו ' עלומה '  ,כי

יומנו ' .

56

היא מחפשת רובד
' לא גילה לבו

לפני

היומן פגום אפוא במה שנכתב בו ובמה שלא נכתב בו  .לא זו בלבד  ,אלא שכתיבת היומן

פגמה בתפקודו של בן  -גוריון  .בוועדת החמישה העיר ליגאל ידין  ,ששכח משהו  ,וידין הגיב  ' :איני
רושם יומן  ,אבל זוכר היטב '  .כאן העירה החוקרת  ,שאנשי המטה הכללי תוסכלו מנוהגו של כן -

גוריון לרשום במפורט אף בשעות לחץ  ' ,מה שלדעתם היה מעכב הדיווח וההכרעה ' .

57

נעיין בהערות אלה אחת לאחת  .ראינו  ,שקשה למצוא ברשימותיו הרבות והחפוזות של בן  -גוריון
כלל כלשהו של ברירה סלקטיבית  ,פרט לעצם לחץ הזמן  .יתר  -על  -כן  ,הוא לא נגרר להתפרצויות

רגשיות  ,אלא לעתים נדירות ובקיצור נמרץ  ,ואם יש ' העדפה ' מודעת  ,הרי היא לעניין  ,לתכלית  ,ולא

להיבטים אישיים  -לא כלפי עצמו ולא כלפי זולתו  .כאמור  ,העורכים הצביעו על פרשיות שלא
נזכרו כיומן בהיקף היאה להן ( ראה

לעיל ) .

הערתה של א ' שפירא על ' בחירת ' הנכתב כוונה לעניין  ,הניתן לבדיקה על נקלה

 :ב 16 -

במארס

נועץ בן  -גוריון ביגאל ידין  ,אם דרוש ממלא  -מקום ליעקב דורי  ,שלא החלים עדיין  ,ורשם שידין

אינו נלהב למינוי מחליף  ,וכי לדעתו ישראל גלילי עושה זאת למעשה .
שהרישום משקף את מסקנת בן  -גוריון  ' ,ולאו דווקא דברי ידין ' .

59

58

כאן העירה החוקרת ,

אם כן  ,מה היו דברי ידין

?

' לפי

עדותו של ידין הציע לו בן  -גוריון לשמש בתפקיד הרמטכ " ל בפועל  ,אלא שהוא חשש לקבל על
עצמו את התפקיד והעדיף להישאר בתקופה סוערת זו ראש אג " ם  ,תפקיד שנראה לו ' יותר חשוב ורב
52

בן  -גוריון  ,מדינה קטעי ' מיומני '  ,עמ '
ב 18 -

53
54

ביוני ( שם  ,עמ '

שפירא  ,עמ '

, ) 175 - 171

מבוססים על

היומן .

. 10 - 9

שם  ,עמ '  . 23בהמשך היא מדגימה  :כאשר בן  -גוריון סיכם דיון  ' ,הוא רשם את הדברים כפי שהבין אותם או כפי
שביקש לראותם ' ( שם  ,שם ) .
שם  ,עמ '

. 41

56

שם  ,עמ '

. 42

57

שם  ,עמ '

. 112

58

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' . 306

59

שפירא  ,עמ '

55

, 206 - 197 , 141 - 125 , 106 - 95

 . 259 - 252גם הדברים שנאמרו ככנס המפקדים

187
הערה . 22

. 23

אלחנן אורן

משמעות ' .

60

האמנם בן  -גוריון הציע את התפקיד לידין במחצית חודש מארס  ,אך זה דחהו ? לאמיתו

של דבר  ,אין הליקוי במה שנרשם ביומן בשעת המעשה  ,אלא בעדות  -הזכרון של ידין אחרי עשרות

שנים  ,כי בן  -גוריון אכן הציע לו את התפקיד  ,על דעתו של יעקב דורי
חודשים מאוחר

יותר  ,ב 13 -

ביוני  ,ואז טען ידין

:

אולם היה זה שלושה

;

' אם יהיה מ " מ רמטכ " ל  -לא יוכל לעסוק

במבצעים  .אינו רואה איש למבצעים  ,והוא חושש לקחת על עצמו אחריות יותר

הדברים נרשמו ביומן .

!6

רחבה ' ; שוב ,

שמו של ידין לא עלה כמועמד בהמשך מארס  ,בשיחותיו של בן  -גוריון על

המחליף עם יעקב דורי ועם שאול מאירוב  -אביגור ימים אחדים אחרי שיחתו עם ידין .
שהועדף במארס היה י ' רטנר  ,כפי שניתן לראות בבירור ביומן ,

63

62

המועמד

וכן בספרו של רטנר  .אלא

שהחוקרת הושפעה מדברי ידין  ,עד שלא למדה מדברי היומן כפשוטם ונקלעה לשורת הערכות
מוטעות

:

היא לא ייחסה את המשקל הראוי לי ' רטנר ; היא גרסה כאילו בן  -גוריון אך ' השתעשע

ברעיון ' למנות את רטנר כמחליף לדורי  ,ולא העריכה כראוי את המאמץ שהשקיע בן  -גוריון בנסיון
לשכנעו ; ואף לא נתנה דעתה על כך שגלילי וידין כתבו יחד אל רטנר והזמינוהו להצטרף אליהם
למטה הכללי .

64

כיוון שראתה בידין מועמד ' ותיק '  ,מאז מארס  ,לא שמה לב לכך  ,שהן בן  -גוריון והן

דורי נתחזקו בהערכתם לידין ולהתאמתו לתפקיד בהפוגה הראשונה  ,דווקא אחרי חודש הפלישה

ופולמוסיו המרים ; היא גם לא עמדה על אחת התוצאות המרכזיות של משבר המינויים  :עליית ידין
למעמד של ממלא  -מקום בפועל לרמטכ " ל בהעדרו  ,ויד ימינו של דורי מאז שובו לתפקוד כמעט -
60

שם  ,עמ ' . 22

61

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '  . 515גם יעקב דורי העיר  ,שאם יועלה ידין  ,תתעורר שאלת מחליפו כקצין  -מבצעים ( שם ,

שם )  .כבר

ב3 -

במאי הציע בן  -גוריון לידין לפעול כרמטכ " ל  ,אכל רק לכמה ימים  ,וזאת עקב ביטול המ " א

ופרישתו הזמנית של גלילי ( שם  ,עמ ' . ) 385
62

השיחה עם דורי

63

ראה מכתביו של בן  -גוריון אל רטנר מן הימים

64

רטנר ,

עמ '

. 360

ב 21 -

במארס מובאת אצל בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '
22

 ; 315 - 314עם

ו  26 -במארס  ,שם  ,עמ '

 ( 328 , 315 - 314הערה

על המשך טיפולו של בן  -גוריון במינוי ( באמצעות שלישו  ,נחמיה

באפריל ורתיעתו של רטנר

ב 11 -

בחודש ראה בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '

עם האלוף חיים למקוב ( שכתב מאוחר יותר את ההקדמה ליומן

1 88

אביגור  -שם  ,עמ ' . 317 - 316
ארגוכ ) ,

, 333 , 329 - 328
המלחמה ) ,

תדריכו לרטנר

. 336

סתיו

.)1

1948

ב1 -

תיעהר  :יומן המלחמה של בן -גוריון

מלא בסוף יולי  .אז היה זה דורי עצמו שהציע לבן  -גוריון לבטא את מעמדו הבכיר של ידין בין חבריו
במינויו ל' ראש אגף המטה הכללי '  ,במקום ראש אגף המבצעים .

65

אכן  ,אם היתה למשבר המינויים תוצאה מוחשית כניהול המלתמה  ,הרי היתה זו התחזקות מעמדו
של אגף המבצעים במטה הכללי  ,והתחזקות מעמדו של המטה הכללי כלפי משרד הבטחון .

התפתחות זו  ,יותר משהיא משקפת את היחסים האישיים .
הראשונה גובשה מדיניות הבטחון והאסטרטגיה

נבעה מהמיפנה המיבצעי

בהפוגה

:

בתום ההפוגה פתח צה " ל במתקפות יזומות

;

;

בהפוגה השנייה הופעלו מפקדות  -חזית  ,והמטה הכללי החל לשפר את שיתוף הפעולה הבין  -חילי
בכוחות היבשה ושילב את המאמצים הזרועיים  -ביבשה  ,באוויר ובים  .כל העת השתפר ארגון
המטה  ,ועלתה הרמה המבצעית  -מקצועית של המטה הכללי .

66

אין לדעת כמובן  ,אם החוקרת היתה מעריכה במידה אחרת את רטנר וידין  ,אלמלא גישתה
ליומן  ,שגרמה לה להעדיף את עדות הזיכרון המאוחרת של ידין על דברים כהווייתם  ,כפי
שנרשמו ביומן בשעת

המעשה .

א ' שפירא שיערה  ,שקטע מסוים ביומן אולי נרשם ' למען ההיסטוריה '  .מדובר בהתפרצותו של
בן  -גוריון אחרי יום הדיונים הראשון בוועדה החמישה  ' :איני יודע אם ישראל ( גלילי ) הוא הקורבן
או היוזם של אינטריגה נמרצת מצד מפלגתו להשתלט על הצבא  ,ולשם כך להיפטר ממני ' .

67

אלה

דברים חמורים  .אף החוקרת מעלה את האפשרות  ,שזאת ' התפרצות רגעית '  ,המעידה על ' מצב  -רוחו

של בן  -גוריון ' .

68

אולם ההשערה  ,שמא נרשמו הדברים ' למען

ההיסטוריה '  ,מעלה

עסק בן  -גוריון בפרשת משבר המינויים במה שכתב או אמר לאחר זמן
המשבר  -לא בעת שכתב את ' גירסתו ' ולא בהזדמנויות אחרות .

?

69

את השאלה  ,האם

והנה  ,מעולם לא כתב על

אדם הנושא עיניו ל ' דין

ההיסטוריה '  ,עשוי לגרוע ולמחוק  ,לשכתב או ' לשפץ ' דברים  ,אך לא מצאנו במחברות היומן כל
סימן לכך  .משמע  ,ערכו של היומן כמקור וכתרומה של ממש למחקר ההיסטורי עולה דווקא
שנרשמו בו דברים כהווייתם  ,ותחושות רגעיות כמות שהן  ,ב ' רגע האירוע '
ההיסטוריה ' או ליצירת

' רושם ' .

) time

מכך ,

 , ( realולא ' למען

70

אין לדעת מה גילה בן  -גוריון מלבו ליומנו ומה לא גילה  ,וכבר ציינו המעיינים שהמעיט
ב ' וידויים ' ובחשיפת רגשות

;

אולם דווקא במשבר המינויים מביא היומן מידע רב על השיקולים

הגלויים לגופם  ,כפי שהובעו הן בשיחות עם אלה שנועץ בהם  ,כגון יעקב דורי  ,יגאל ידין

ואחרים ,

65

כן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' . 803

66

על עליית מעמדו של י ' ידין ראה אורן  ,המשבר  ,עמ '  53א  -כ  ,ועל עליית מעמד האג " ם והמטכ " ל  -שם  ,עמ '
56א .

67

בן  -גוריון ,

68

שפירא  ,עמ ' . 42 - 41

69

בן  -גוריון הזכיר את המשבר בעקיפין  ,בבירור על פירוק מטה הפלמ " ח  ,שנערך בהסתדרות כאוקטובר

יומן  ,עמ '

. 574
( שפירא ,

עמ '  . ) 57 - 55שם אמר  ' :היתה הצעת מינויים מסויימת של גלילי שלא קיבלתי אותה  ,ועל כך כמעט פרץ מרד  .היה
אז קטרוג גדול מאד עלי ע " י מכתבים פרטיים ואישים  .מאז חדלתי לקבל את הצעותיו של גלילי  .איני רוצה להגיד

פה

מדרע ' ( מפרוטוקול הדיון  ,כפי שהובא אצל ש ' נקדימון  ,אלטלנה  ,ירושלים  , 1978עמ '  : 452הדברים לא נזכרו

בתיאור הדיון אצל בן  -גוריון  ,מדינת ישראל
70

המחודשת  ,עמ '

ראה  :א ' כפכפי  ' ,על יומנו של כן  -גוריון '  ,מכפנים  ,מו ,

3

( מאי

דך. ) 280 - 2
 , ) 1984עמ ' 391א :

.

המלחמה  ,תש " ח  -תש " ט " של דוד בן  -גוריון  -כפשוטו '  ,שם מו  ( 4 ,נובמבר

תגובת עורכי היומן  " ' ,יומן -
 , ) 1984עמ '

. 630 - 627

קנון ן

אלחנן אורן

והן במה שהרהר בינו לבין עצמו .

נראה אפוא  ,שמוטב לחוקר למצות תחילה את כל שניתן

נ7

מהמקורות עצמם ולהמעיט ככל האפשר לדרוש ברבדים ' חבויים ' ובשיקולים

לעיל ) .

' עלומים ' ( ראה

72

ומניין לחוקרת  ,שכתיבת היומן תיסכלה את קציני המטה בעת הדיונים במלחמה

?

בוודאי אין

הדברים משתמעים מחילופי הדברים בין בן  -גוריון וידין בוועדה  ,שעניינם מי זוכר מה . . .

73

אולם

דווקא ידין הצטער לימים על שלא ניהל בעצמו יומן אישי  ,ואמר  . . . ' :הערצתי את כן  -גוריון על כך
שהיה לו הכוח  ,בעיצומם של מאורעות סוערים וחמורים  ,לשבת ולנהל יומן

יום  -יומי ' .

74

אם נאמרו דברים בוטים כלפי בן  -גוריון ועליו  ,בנוכחותו  ,הריהם הדברים שנאמרו בוועדת

החמישה  ,ודברים בגנות רישומיו לא נאמרו שם  .המעיין ברישומי היומן בימים הקריטיים של חודש
הפלישה  ,לא ימצא שם אלא קיצורם ועיקרם של דברים  ,כפי שקלט אותם  .דומה אפוא  ,שבפירושה
גרעה החוקרת במה שהוסיפה .

75

אלמלא יחסה אל היומן  ,יכלה החוקרת למנוע מעצמה קושיות ופירכות .כך  ,למשל  ,היא
ראתה

כ ' מוקשית ' את הפיסקה על הודעתו להנהלת הסוכנות בדבר כוונתו לבטל את המ " א  ,ועסקה

בחקירה וכדרישה אם והיכן נאמרו
מובאים ביומן בהקשר ירושלמי

המחודשת ' .

הדברים  ,עד

מובהק ,

שהוברר לה שנאמרו כירושלים .

ובן  -גוריון אף כתב זאת במפורש ב ' מדינת ישראל

77

בדומה לכך כותבת החוקרת  ,ש ' ההתייחסות של גלילי לתפקידו בעתיד
משובשת '  ,וזאת משום ש ' גלילי לא זכר חליפת דברים כזו ' .
עשירות  -מעש .

במאי

, 1948

79

78

והרי היה זה כעבור עשרות שנים
3

היום בו שלת לו את המכתב על ביטול המ " א  ,ובכלל זה ביטול מישרתו כרמ " א ; זאת

שכתב גלילי לטבנקין .

ן8

כללם של

80

אולם השניים אכן שוחחו באותו יום  ,וכמסתבר  -אחרי

דברים  ,נראה

שנתקלקלה השורה משום  -מה ; גישה ביקורתית

מפוכחת למקורות עשויה היתה למנוע טענות כגון

אלה .

ראה  ,למשל  ,ההתייעצות עם דורי וידין בתחילת ההפוגה ( בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '
אחרי פרשת ' אלטלנה ' ( שם  ,עמ '
, 555

( ביומן  ,עמ ' ) 372

נראית

להלן טוענת החוקרת  ,שבן  -גוריון ' לא שוחח עמו [ עם גלילי ] מטוב ועד רע ' ביום

 -גם לפי מכתב של גלילי לטבנקין .

71

76

והרי הדכרים

; ) 564 , 561 - 559

; ) 549 - 548

; ) 515

התייעצות חוזרת עם ידין

שתי השליחויות של נ ' ארגוב אל דורי  ,לגיבוש ההצעות ( שם  ,עמ '

התייעצויות חוזרות עם ידין וצ ' איילון ( שם  ,עמ '

; ) 568 - 567 , 566 - 565

ולכסוף  -דיון

אישי של בן  -גוריון עם דורי בחיפה ( שם  ,עמ ' . ) 570 - 569
72
73
74

החוקרת ראתה במגעי בן  -גוריון עם דורי ' התיעצות פורמאלית בלנד ' ( שפירא  ,עמ ' . )40 - 39
שפירא  ,עמ '
מעריב 14 ,

. 112

במאי

, 1967

עמ '  . 9בפעם אחרת הוסיף ידין  ' :בכל שיחה  ,בלי רשמקול  ,היה יושב וכותב את תוכן

הדברים  .מה כתב  -איני יודע  ,אבל כתב הרבה '  .שם ,
75

ייתכן  ,שהחוקרת הושפעה מדברים שסיפרו אנשי המטה הכללי על ' הסמינריון '  -סדרת הפגישות הארוכות של

בן  -גוריון עמם  ,במשותף ובנפרד  ,במרוצת
הבטחון לפרטיהן  .ראה שפירא  ,עמ ' 12

1190

76

שפירא  ,עמ '

77

79

80

81

;

, 1947

.

כאשר חקר דרש ורשם כדי להיכנס בעובי הקורה של סוגיות

בר  -זוהר  ,עמ '

; 646

י ' אבידר  ,בדרך לצה " ל  ,תל  -אביב

 , 1970עמ '

. 267

. 28 - 27

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' ; 362

78

6

במאי

, 1973

עמ ' . 13

הנ " ל  ,מדינת ישראל

המחודשת  ,עמ '

. 85

שפירא  ,עמ ' . 29
גלילי התלבט כדבר קטע זה כיומן  .ראה שיחת  -ההבהרה כדכר אהד הפרטים שנרשם  ,בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' , 372
הערה . 3
שם  ,עמ ' , 30

ראה :

הערה  . 75לעומת הכתוב אצל כן  -גוריון  ,יומן  ,עמ '

י ' גלבר  ,למה פירקו את הפלמ " ח  ,ירושלים  -תל  -אביב

. 385 - 384

 , 1986עמ ' 125 - 123

והערה . 15

תיעוד  :יומן המלחמה של בן  -גורית

במשטרת באר  -שבע

בסיום ' מבצע יואב ' .

משמאלו של בן  -גורית
 יגאל אלון וחייםבר  -לב  10 ,באוקטובר
1949

היומן

וה ' יומנאי '

בניגוד ליומנים אוטוביוגראפיים או אפולוגטיים  ' ,יומן המלחמה ' הוא יומן של קורות  ,ובמרכזן -
המלחמה  ,ולא האדם הכותב  .בכל זאת  ,יש שהרישומים פותחים אשנבים  ,שמהם ניבט בל  -גוריון
' בשר ודם '  .כאמור הוא ' כבש את יצרו ' והמעיט ' לגלות את לבו ' ליומנו ; אולם לעתים סגור לבו

נפתח  ,ושמץ מרגשותיו מבצבץ במפתיע  .כאן נצביע על כמה הערות  -אגב בלבד  ,המעידות על

המאמץ הגופני הגדול ועל המתח המתיש  ,שהאיש היה נתון בהם  .בימי הפלישה והתכונה לקראת
מתקפת  -נגד

נדודים ' .

82

בשער  -הגיא  ,ב 23 -

ב6-

קשים לו  .אך

במאי  ,רשם בן  -גוריון ' שכבתי לישון " הרוג " אחרי

ביולי נפל למשכב  ,לאחר לחץ הדיונים בוועדת החמישה ושמיעת סיכומיה  ,שהיו

ב 11 -

בחודש התאושש  ,והוא רשם

:

' רק היום יכולתי לשוב למשרר  .מאמץ ממושך

למעלה מששה חדשים בלי הפסקה של יום מנוחה אחד נתן סוף סוף אותותיו ' .
המלחמה החל לסבול ממיחושי  -גב  ,ומיום

3

83

לקראת סוף

בדצמבר החל נוסע למרחצאות  -טבריה לסופי השבוע ,

84

בימי טבילה ומנוחה אלה נתפנה לרשום הרהורים לקראת העתיד ( ראה לעיל ) .

, 1949

בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת הראשונה  ,פנה להיבדק אצל רופא עקב

במצוות רופאיו .

בסוף ינואר

48

שעות של

82

בן  -גוריון  ,יומן  ,עמ ' . 452

83

שם  ,עמ ' . 581

84

שם  ,עמ ' . 863

 51ן

אלחנן אורן

מיחושי  -לב והוטלו עליו הגבלות  ,לרבות ביטול נסיעות ושכיבה במיטה

; 85

לא ויתר על פגישות  ,שאותן הוא מכנה ' שכיבות ' על משקל ' ישיבות ' .

אלא שגם אז בן  -גוריון

86

מגופו של אדם  -לרוחו  ' .יומן המלחמה ' עוסק בכעשרים חדשים של המערכות  ,ההפוגות
והשיחות על שביתות  -הנשק  ,ואפשר ללמוד מתוכו על הארם שעמד בראש העם במלחמתו  .כמנהיג
הוא מצטייר כצופה מרחיק ראות  ,הנוהג את העם קדימה  ,להגשמה לאור החזון .

כשר  -הביטחון ,

' מצביא ' המלחמה  ,הוא ניכר בשקידתו על בניין הכוח הצבאי וכמדריך לפיקוד הצבאי  ,המתווה לו

מטרות  ,מגדיר יעדים ועדיפויות  ,ואף מעורב מאוד  -ויש אומרים מעורב מדי  -בקביעת דרכי
הפעולה והמהלכים .
בן  -גוריון האדם מתגלה ביומן כמי שהתמסר כולו  ,בדבקות עליונה  ,למשימות המלחמה .

בחייו הציבוריים הופיע לא אחת כאיש הפולמוס הנוקב וכיריב השש אלי ריב  ,ויש הרואים אותו
כקנאי במאבק ללא פשרות על עמדותיו ; אולם עמדותיו עצמן היו לא אחת מתונות דווקא  ,ולעתים
אף פשרניות  .בהנהגת המלחמה הוא נקט התפשרות מתמדת בין ' עמדת הפתיחה ' שלו  ,המדגישה את

הגישה הצבאית  -הסדירה  ,ובין עמדתם של ראשי ה ' הגנה '  ,שצמחו בארגון  -מתנדבים עממי להגנה
וללוחמה זעירה  .גישתו המדינית מושתתת על כקשת השלום לאתר המלחמה ועל נכונות לפשרה
לשם כך  .מעת שעלה בידי צה " ל לעבור למתקפה  ,וכאשר הסתמנה אפשרות לכבוש את כל הארץ עד

הירדן  ,הוא חזר ודגל ב ' מאמץ לשלום לא  -דווקא על יסוד אפשרויות הכוח שלנו ( שלפי דעתי הן

כוללות כל א " י ) ' .

87

המשא  -ומתן על שביתות  -הנשק מבטא את מידת האיזון בין תקיפות מדינית

וצבאית ובין נכונות לפשרות למען השלום .
מן היומן שנרשם ב ' שנת הגדולות והנצורות ' ,

88

עולה אפוא דמותו של בן  -גוריון המנהיג ,

המצביא והאדם .

192
85

שם  ,עמ ' , 962

. 970

86

שם  ,עמ ' 968

87

שם  ,עמ '  . 605וראה לעיל  ,הערה 12

88

שם  ,עמ ' . 970

;

אורן  ,המשבר  ,עמ '

57ג 58 -א .

יידייר
יייליייי
על הכתובות העבריות בהר

הבית*

מרדכי עקיבא שרידמן

שירות חשוב עשה מאיר בן  -דב בכך שקיבץ יחד ופירש את הכתובות העבריות מהר  -הבית  .הכתב ,

שבהרבה מן הכתובות הללו שבור  ,מקשה על פענוחם של דברים רבים  .אין תימה אפוא  ,שאפשר

להציע קריאות ופירושים אחרים למקצת החומר שפרסם .
יג  ' .כתי '  .לא מתקבל כלל על הדעת  ,ש ' כתי ' הוא

1

כתיב חסר של ' כותי '  ,ויש לחפש פירוש אחר .

סו  .בן  -דב קורא

:

אברהם בר
לולם אחזק

.

והוא מפרש ' אחזק ' לומר ' התחזק '  ,היינו הבריא אבל אין משמעות זו מקובלת לבניין אפעל של

' חדק '  .כיון שאין כל רווה בין המלים  ,ייתכן  ,שיש לצרף את האל " ף לשם הקודם ( ואולי לקראו

' לולינא '  ,כפי שהציע סוקניק ) .
הפייטנים 3 .
טז  .לשון הכתובת :

2

נראה  ,שיש לקשור את ' ( א ) חזק ' ל ' חזק ' המצוי בחתימות של

מוסי דויד עמרן קיומה
בני מוסי סלימן
לפי צורת הכתב והכתיב נראה בעיני  ,שאולי יש לקבוע את זמן הכתובת הזאת לפני המאה
מכל מקום ,

ברור  ,שחוזן ממלת ' בנ " אין בכתובת אלא שמות פרטיים .

הערה למאמרו של מ ' בן  -דה
עמ '

' בתובות עבריות חקוקות

4

הי " א .

השם קיומה  /קיומא או קיום

באבן מהר  -הבית וסביבתו '  ,קתדרה ,

40

( תמוז תשמ " ו ) ,

. 30 - 3

מספרי הכתובות דלהלן הם המופיעים במאמר של

בן  -דב .

א " ל סוקיניק  ' ,הכתבות היהודיות בהר  -הבית '  ,ציון  ,ד ( תר " ץ )  ,עמ '  , 138ושם ציין להערתו של
ראה  :ע ' פליישר  ' ,עניינים קליריים '  ,תרבתן  ,נ ( תשמ " א )  ,עמ '  , 288הערה

לקיים

' בר לולם

אחזק ' ) .

כפי שציין כבר ל " א מאיר  ' ,כתפות יהודיות בצפון הר  -הבית '  ,ציון  ,ג
אלו  . . .אלא שמות גרידה ' ) .

24

ביכלר .

( ולפי הכתוב שם נראה  ,שאולי יש

( תרפ " ט )  ,עמ ' 24 - 23

( ' היות ואין בכתבות

ו :קן
~

מרדכי עקיבא פרידמן

מופיע בכתבי הגניזה מן המאות הי '  -י " ב  ,אלא שלפעמים השתבשו המהדירים

בקריאתו .

5

ללא כל

6

וכך יש

ספק זו כתובת יוחסין או כתובת זיכרון ( ישנן דוגמות רבות כאלה בין תעודות הגניזה ) .
להשלים את לשון הכתובת

.1

[ בני

:

פלוני ]

.2

מוסי דויד עמרן קיומה

.3
.4

בני מוסי סלימן

[ ופלוני ]

[ בני דויד פלוני

וכו ' ]

בתקופה המשוערת שכתובת זו נכתבה בה לא היו ליהודים דוברי ערבית שמות פרטיים רבים ( או
שמות פרטיים ששימשו כשמות

משפחה ) ,

ואי אפשר לצרף את השמות שבכתובת לשם

אחד .

יז  ' .תבני הבית הזה בחיה יעקב בן יוסף ' וכו '  .הכתיבים ' תבני ' ו ' בחיה ' במקום ' תבנה ' ו ' בחיי '
הם כתיבים עממיים מקובלים  ,כפי שציין י " נ אפשטיין במאמרו של מאיר

,

אם אמנם הכוונה לבית

המקדש  ,יש לציין  ,שבתפילה כזו שכית מאוד להוסיף ברכה  ,שייבנה בחיי מרו " ר פלוני ( וכיו " ב

שונים ) .

באמירת הקדיש לפי מנהגים

אמנם לא יאמר כך אדם על עצמו  ,אלא אפשר שלא יעקב בן

יוסף כתב כתובת זו אלא אחר  ,ושמא הוא היה תורם  .מכל מקום  ,אין סימן שיש לתקן את לשון
הכתובת ולפרשה כתשלום נדרי

בריאות .

יח  .לשון הכתובת כפי שבן  -דב מעתיקה על  -פי הפרסום הראשון

:

בר כלב ננ
[ ] ר יוסף ננ מוחרף

והוא מפרש ' מותרף ' ' מ " להתרפא "  ,לאמור הבריא  ,התרפא '  .פירוש זה לא ייתכן  .עיון בתצלום
הכתובת מלמד  ,שאפשר לקרוא  ' TDבמקום ' מו ' ( הנו " ן הסופית אמנם קצרה  ,אבל גם המ " מ

קטנה ) .

מניח אני ,

ש ' תרף ' הוא שם מקום ,

וצריך עיון .

לפי בן  -דב הקבוצה הגדולה ביותר של כתובות הן ' תשלום נדרי בריאות '  .לא מצאתי דבר זה
באף כתובת  ,וחושש אני  ,שפרשנות מאולצת זו גרמה לפענוחים ולפירושים מסוימים שקשה

לקבלם .

154

5

6

ראה New :

&Cairo Geniza Study , 11 , Tel-Aviv

439

 .ק  . York 1981 ,בן  -דב העיר ( עמ '

ראה

למשל  :מ " ע פרידמן  ,ריבוי נשים בישראל  :מקורות חדשים מגניזת קהיר  ,ירושלים ותל  -אביב תשמ " ו  ,עמ '

. 296 - 295
7

ג-

 !:וו

;

Friedman ,

M.A .

מאיר  ,שם  ,עמ '

 , 23הערה

.1

, ) 24

ש ' המלה " קיומה "  ,מלשון התקיים  ,מציינת שקם

מחליו ' .

משתתפים בחוברת זו

:

ד " ר אלחנן אורן  -מחלקת היסטוריה  ,מטכ " ל  ,צה " ל
ד "ר

אורי ביאלר  -החוג ליחסים בינלאומיים  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

מגן ברושי  -מוזיאון ישראל  ,ירושלים
ד " ר איתמר וינגר  -המכון לארכיאולוגיה  ,אוניברסיטת ד - 1אביב  ,תל  -אביב

91905

91012

69978

שבתי טבת  -מרכז דיין  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב 69978
פרופ ' משה ליסק  -המחלקה לסוציולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ד " ר מרדכי נאור  -המכון לחקר הציונות  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

91905

69978

ד " ר דליה עופר  -המכת ליהדות זמעו  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
פרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן  -החוג לתלמוד  ,אוניברסיטת הל  -אביב  ,תל  -אביב

91905

ד " ר זאב צחור  -המחלקה להיסטוריה  ,אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  ,באר  -שבע

פרופ ' שמעת רשף  -בית  -הספר לחינוך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

69978
84105

69978

מקררורנ מאיירינו
חובה נעימה היא להודות למי שהירשו לבית ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים
מרובעים [ ]  -מספר העמוד בו מובא האיור בקתדרה ' זו .
[ ] 67
אוסף נ ' גידל  ,ירושלים
אוסף משפתת עטייה  ,ירושלים
[ 0 , 37 , 35ש
ארכיון המכון לחקר תנועת העבודה  ,תל  -אביב
[ ] 140 , 137 , 128
ארכיון יד בן  -צבי  ,ירושלים
[ ] 160 , 149 , 143 , 66 , 61
ארכיון ציוני מרכזי  ,ירושלים
[] 158 , 113 , 105 , 96
בית בן  -גוריון  ,תל  -אביב
[ ] 49 , 42 , 41
בית טרומפלדור  ,תל  -יוסף
[ ] 168
גנזך המדינה  ,ירושלים
[ ] 123 , 119 , 117
הארכיון הישראלי לתיאטרון  ,אוניברסיטת תל  -אביב
הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה על  -שם אביעזר ילין  ,אוניברסיטת תל  -אביב
[ ] 167 , 164 , 153 , 152 , 150 , 130
לשכת העתונות הממשלתית  ,ירושלים
 , 79 , 74 , 71 , 68 , 62 , 5ס , 84 , 82 , 8ס , 95 , 9טסו ] 107 ,
אוסף קלוגר  ,שם
[ ] 104

"

מוזיאת התיאטרת  ,מוזיאון הארץ  ,תל  -אביב

[ ] 93

[ ] 118

משרד הבטחון  ,תל  -אביב

ד ' בן  -גוריון  ,יומן המלחמה  :מלחמת העצמאות  ,תש " ח  -תש " ט ( ערכו ג ' ריבלין
[ ] 191 , 181 , 179 , 178
; ג  ,עמ ' 849
תשמ " ג  ,א  ,עמ '  ; 416 , 5ב  ,עמ '
אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ  -ישראל  ,ב  ,החברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה והוצאת מסדה ,
] ]32 sO
ירושלים תשל " א  ,עמ ' 334
כתובות מספרות  ,קטלוג מס '  , 100מוזיאון ישראל  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '  134שט
] [ ss
 turנבון  ,בחזית ובעורף  ,עם עובד  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ ' 78
א'
[% 5
קושניר  ,אדם בערבה  :פרקי עלילה מחייו של יהודה אלמוג  ,עם עובד  ,תל אביב תשל  -ד  ,עמ ' 96
וא ' אורן ) ,

.

ביבא -

ח ' קשלס  ,קורות יהודי בולגריה  ,ד  ,דבר  ,תל  -אביב תש " ל ,
ח ' רוכל  ,דרך חיים  ,ירושלים תשל "ג  ,עמ '

98

עמ ' es

[ 9ש

-

[( 7

י ' רטנר  ,חיי ואני  ,שוקן תל  -אביב  ,תשל " ט ,
ארץ  -ישראל ,
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