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עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל1967–1965 ,
לזכר ד"ר מיכאל פייגה,
עמית וחבר יקר ואהוב,
שנרצח בשרונה בתל אביב ב־ 8ביוני 2016

מבוא
בשער המאמר:
כרזות ממערכות
הבחירות בשנים
 1961ו־1965

(באדיבות דייויד סלע,
אתר נוסטלגיה אונליין)

בשנת  ,1948שנת הקמת המדינה ,עוצבה המפה הפוליטית בישראל לשנים רבות 1.רק כעבור שבע
עשרה שנים ,בשנת  ,1965השתנתה המפה הפוליטית הישראלית באופן רדיקלי :הוקמו במקביל שני
גושים פוליטיים גדולים ,בשמאל ובימין ,ובפעם הראשונה בקורות המדינה נוצר גוף פוליטי שניתן
היה לראות בו חלופה לשלטון מפא"י .שינויים אלה השפיעו על הזירה הפוליטית לשנים רבות2.
מטרת מאמר זה לסקור ממעוף הציפור את המפה הפוליטית החדשה ואת התהליכים שהביאו
לגיבושה; לא אעסוק כאן במפלגה או בגוש פוליטי ספציפיים אלא במערכת הפוליטית כולה ,על
סמך מחקרים קיימים ותיעוד ראשוני כאחד .המאמר משרטט את המפה הפוליטית החדשה ,ובוחן
מדוע הוקמו שני גושים פוליטיים יחד ובמקביל .כמו כן נבדק הקשר בין המפה החדשה לבין אירועים
פוליטיים שאירעו ערב מלחמת ששת הימים — הדחת לוי אשכול ממשרד הביטחון ומינוי משה דיין
לשר הביטחון במקומו וצירוף ראשי גח"ל לממשלה.

הקמת ה'מפלגה הליברלית' ופירוקה
השינוי הפוליטי המשמעותי הראשון שאירע אחרי פילוג מפ"ם בשנת  1954היה הקמת ה'מפלגה
הליברלית' על ידי איחוד שתי מפלגות המרכז — 'ציונים כלליים' וה'מפלגה הפרוגרסיבית' .המפלגה
הוקמה באביב  ,1961בעצם ימי פרשת לבון ולקראת הבחירות לכנסת החמישית ,והקמתה הייתה צעד
ראשון לקראת איחוד הכוחות הפוליטיים של מחנה המרכז־ימין.
היָ זמה לאחד את שתי מפלגות המרכז עלתה בתקופה שבה נקלעה מפא"י למבוי סתום .בשלהי
ינואר  1961התפטר דוד בן־גוריון מראשות הממשלה ,ניסה להרכיב ממשלה חדשה ,ונכשל — אף
שלמפא"י היו יותר מחמישים מושבים בכנסת 3.התוצאה הייתה פיזורה של הכנסת הרביעית לקראת
1

2
3

ראו :י' ויץ 1948' ,כנקודת מפנה במפה הפוליטית הישראלית' ,מ' בר־און ומ' חזן (עורכים) ,אזרחים במלחמה :קובץ
מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות ,ירושלים תש"ע ,עמ'  .548–524ניתן לראות במאמר הנוכחי המשך
למאמר זה.
בשנה זו גם התפלגה מק"י והוקמה רק"ח ,אך שינויים אלה אינם רלוונטיים למאמרי.
למפא"י עצמה היו ארבעים ושבעה מנדטים בכנסת ,ולסיעות המיעוטים ,שהיו סיעות לוויין שלה ,היו חמישה מנדטים.
סך הכול היו לה חמישים ושניים מנדטים.
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הבחירות לכנסת החמישית .כנס היסוד החגיגי של המפלגה התקיים בתל אביב ב־ 25באפריל .1961
ב'הבֹקר' ,היומון של מפלגת 'ציונים כלליים'' :היות ואנו עומדים בפני בחירות
ּ
וכך נכתב על האירוע
לכנסת החמישית ,תוצאות הבחירות האלה יכריעו בשאלה אם המפלגה הליברלית תוכל לשמש כבר
עתה מרכז לשלטון אלטרנטיבי במדינה'4.
לשתי הסיעות שהקימו את ה'מפלגה הליברלית' היו ארבעה עשר מנדטים בכנסת היוצאת 5,והיא
הייתה המפלגה השלישית בגודלה בכנסת ,אחרי מפא"י ותנועת 'חרות' .בבחירות לכנסת החמישית,
שהתקיימו ב־ 15באוגוסט  ,1961התחזקה המפלגה באופן מתון — היא השיגה שלושה מנדטים,
ובכנסת החדשה היו לה שבעה עשר מנדטים 6.אולם היא לא הצליחה להשיג את מטרתה .ב'מעריב'
נכתב כי מדובר בכישלון' ,כי הליברלים לא הגיעו לכוח שציפו להגיע אליו בהסתערות הראשונה'7.
בעיני הציבור הצטיירה ה'מפלגה הליברלית' כמפלגה אפורה ,שבראשה קשישים שעמדו לרדת מהבמה
הפוליטית 8,ושאין לה הנהגה מושכת .הוצע לנחום גולדמן ,נשיא ההסתדרות הציונית העולמית,
לברכת
לעמוד בראש המפלגה ,אולם אף שתמך בהקמתה הוא דחה הצעה זאת ,מתוך רתיעה לקפוץ ֵ
הפוליטיקה הישראלית ,שהייתה קרה ומאיימת מבחינתו9.
השאלה המרכזית מבחינת המפלגה הייתה ההצטרפות לממשלה החדשה .כל ראשי המפלגה שאפו
לכך ,ואילו בצמרת מפא"י התחולל מאבק בשאלה זאת .ותיקי מפא"י ,בראשות אשכול ,שהרכיב
את הממשלה 10,תמכו בצירוף 'אחדות העבודה' לממשלה החדשה והתנגדו לצירוף הליברלים.
אשכול תמך בצירוף 'אחדות העבודה' 'אולי מתוך מחשבה שהדבר יוליך לביטול הקרע שהתחולל
בשנת  1944ואולי בגלל זיכרונותיו השליליים מהשתתפות הציוניים הכלליים בממשלות הרביעית
והחמישית (11.')1955–1952
מנגד בן־גוריון תמך בצירוף הליברלים לממשלה .הוא חשש כי אם הם יהיו באופוזיציה הם יתקרבו
לתנועת 'חרות' .כבר למחרת כנס היסוד של המפלגה הוא כתב ביומנו ש'אחרי הבחירות יש להניח
הבֹקר 24 ,באפריל .1961
'הבֹקר לשאלות השעה :כנס היסוד של המפלגה הליברלית'ּ ,
ּ
4
 5ל'ציונים הכלליים' היו שמונה מנדטים ,ול'מפלגה הפרוגרסיבית' היו שישה מנדטים.
 6מספר המנדטים שהיו לה היה שווה לזה של תנועת 'חרות' ,אבל תנועת 'חרות' נחשבה כמפלגה השנייה בכנסת כי
קיבלה קולות רבים יותר 138,599 ,קולות ( 13.8אחוז) ,בעוד ה'מפלגה הליברלית' קיבלה  137,255קולות ( 13.6אחוז).
' 7יומן מעריב :הלקח' ,מעריב 16 ,באוגוסט .1961
 8בראש רשימתה לכנסת עמדו פנחס רוזן ,ראש ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,שהיה בן שבעים וארבע ,ופרץ ברנשטיין ,ראש
מפלגת ה'ציונים הכלליים' ,שהיה בן שבעים ואחת .בן־גוריון כתב ביומנו' :ברנשטיין הוא עובר בטל' (יומן בן־גוריון,
 13בספטמבר  ,1961אב"ג).
 9ראו :ד' זייגרמן ,המהפך הליברלי :מיזוגים פוליטיים :חקר המפלגה הליברלית בישראל ,תל אביב וירושלים תשע"ג,
עמ'  .138–134גולדמן לא כתב על כך בספר זיכרונותיו .ראו :נ' גולדמן ,זיכרונות ,תרגמה ע' קורנפלד ,ירושלים
תשל"ב .ואילו בן־גוריון כתב בלעג' :גולדמן כמובן עוד מהסס להיכנס למפלגה [הליברלית ]...לא יוותר מתוך ספק על
הפספורט האמריקני שלו' (יומן בן־גוריון 26 ,באפריל  ,1961אב"ג).
 10בהרכבת ממשלה זו הייתה תופעה חסרת תקדים שלא חזרה על עצמה מאז — נשיא המדינה הטיל על שר האוצר אשכול
להרכיבה למען בן־גוריון ,שהיה ראש הממשלה .תופעה זאת מעידה על חולשתו של בן־גוריון ועל התחזקותו של
אשכול.
 11א' למפרום ,לוי אשכול :ביוגרפיה פוליטית ,1969–1944 ,תל אביב תשע"ד ,עמ'  .279ה'ציוניים הכלליים' השתתפו
בממשלה הרביעית ,בראשות בן־גוריון ,ובממשלה החמישית ,בראשות משה שרת.
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שיבוא איחוד עם חרות' 12.ערב הקמת הממשלה ערך בן־גוריון פגישות ממושכות עם ישראל גלילי,
מזכיר 'אחדות העבודה' ,כדי לשכנעו להסיר את התנגדות מפלגתו לצרף את הליברלים לממשלה .ראש
הממשלה אמר כי הוא רואה את איחוד הליברלים עם 'חרות' 'כעובדה ,אם כי יכול להיות שיעברו 3–2
שנים עד אז ,אבל הם יתאחדו' .הוא היה משוכנע כי אם הליברלים יהיו באופוזיציה ,הם יתאחדו עם
תנועת 'חרות' וכך יגיע בגין לשלטון 13.דברים דומים הוא אמר בשיחתו עם חבר הכנסת יזהר הררי,
מראשי ה'מפלגה הליברלית' .הסירוב של מפלגות השמאל הציוני (מפ"ם ו'אחדות העבודה') לצרף
את ה'מפלגה הליברלית' לממשלה עלול 'להביא לידי דיקטטורה של חירות שתיהפך פשיסטית —
הליברלים בסופו של דבר יתאחדו עם חירות [ו]במפלגה המאוחדת יגבר כוחה של חירות' 14.בן־גוריון
רמז בדבריו אלה לאירועי רפובליקת ויימאר בראשית שנות השלושים.
הממשלה החדשה — העשירית במספר — קיבלה את אמון הכנסת בראשית נובמבר 1961
וה'מפלגה הליברלית' נשארה באופוזיציה .חבר המפלגה יצחק ארצי כתב על כך' :בסופו של דבר
נותרנו בחוץ [ ]...בדיעבד הניח הצעד של מפא"י את היסוד לפילוג המחנה הליברלי שהתחולל כעבור
ארבע שנים .ללא הדבק של מוסרות השלטון ,החלו סדקים במחנה הליברלי' .ארצי טען שמטרת
אשכול ואנשי 'אחדות העבודה' הייתה לפורר 'את הייצור הפוליטי החדש' ,ושהדחיפה לאופוזיציה
הביאה ל'ייבוש פוליטי' .ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,שהייתה רגילה להיות בממשלה ,ספגה מכה קשה,
וה'ציונים הכלליים' ,שקיוו להגיע לממשלה דרך הקשרים הטובים של אנשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית'
עם השלטון ,התאכזבו .הם התחילו לחפש שותף חדש ,כש'מעבר לדלת ארבה "חירות" עם ההצעה
המפתה להקים מסגרת משותפת' 15.כך פתחה הרכבת הממשלה פתח לתהליך הקמתם של שני גושים
פוליטיים חדשים — בימין ובשמאל.
בשנת  1964קיבלה ה'מפלגה הליברלית' את הצעת תנועת 'חרות' לדון בכינון גוש פוליטי
חדש .אחרי דיונים בהנהלת המפלגה בנובמבר ובדצמבר  ,1964עלתה הצעת החלטה שנכתבה
בלשון מעורפלת אך בפועל תמכה בפתיחת משא ומתן עם תנועת 'חרות' .נכתב בה כי יש לברר את
האפשרויות ל'שיתוף פעולה קבוע בין המפלגה הליברלית ובין גורמים אחרים קרובים לה ,שמטרתו
להביא להבראת המשטר במדינה' 16.תמכו בהצעה עשרים חברים ,בעיקר אנשי ה'ציונים הכלליים',
והתנגדו חמישה עשר חברים ,בעיקר אנשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית'.
בעקבות החלטה זו גאה המתח במפלגה ,והפור נפל בראשית  .1965בפברואר תמך רוב ניכר של
חברי הנהלת המפלגה בהצעת אלימלך רימלט ,מראשי ה'ציונים הכלליים'' ,לברר אפשרות ליצירת
12
13

14
15
16

יומן בן־גוריון 26 ,באפריל  ,1961אב"ג.
שיחות בן־גוריון עם גלילי 12 ,באוקטובר ו־ 28באוקטובר  ,1961אב"ג ,פרוטוקולים — פגישות .וראו :ע' שיפריס,
ישראל גלילי :שומר המסד ונוטה הקו ,רמת אפעל תש"ע ,עמ'  .110שיפריס התייחס שם לפגישה השנייה ,שהתקיימה
ב־ 28באוקטובר ,ולא לראשונה.
יומן בן־גוריון ב־ 13בספטמבר  ,1961אב"ג.
יצחק ארצי ,דווקא ציוני ,תל אביב  ,1999עמ'  .210–209ארצי ( )2003–1920היה מזכיר ה'מפלגה הליברלית' מטעם
ה'מפלגה הפרוגרסיבית' .המזכיר השני ,מטעם ה'ציונים הכלליים' ,היה יוסף תמיר.
ישיבת הנהלת ה'מפלגה הליברלית' 11 ,בדצמבר  ,1964בתוך :א' גולדשטיין' ,גח"ל בין משבר ללגיטימציה" :גוש
חרות־ליברלים"  ,'1969–1965עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה ,תשס"ו ,עמ' .119
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חזית פרלמנטרית דמוקרטית עם "תנועת החרות" וגורמים אחרים' 17.מכאן קצרה הייתה הדרך לפילוג
רשמי של המפלגה .בסוף החודש הודיע משה קול ,מראשי המתנגדים ,כי 'אין בסיס משותף בינינו
ובין "תנועת חרות"' 18,ובמרס  1965התפלגה ה'מפלגה הליברלית' באופן סופי .כך אפוא התפרקה
ה'מפלגה הליברלית' כארבע שנים אחרי הקמתה ,ונכשל הניסיון להקים מפלגת מרכז שאמורה הייתה
להתמקם מימין למפא"י ומשמאל לתנועת 'חרות' ,ולהיות שותפה בכירה בממשלת מפא"י.

הקמת ה'מפלגה הליברלית העצמאית'
שבעה מחברי הסיעה הליברלית פרשו והקימו את ה'מפלגה הליברלית העצמאית' ,ולמעשה הקימו בכך
מחדש את ה'מפלגה הפרוגרסיבית' 19.בכנס היסוד של המפלגה ,שנערך בתל אביב ב־ 7במרס ,1965
ביטא מנהיגה פנחס רוזן את תחושת האכזבה משותפיו' :אנו נפרדים משותפינו בעבר בצער ובאכזבה
עמוקה' ,והדגיש' :לא אנו מתפלגים ,אלא הם שפילגו את המפלגה .אנו שמרנו על הברית ואילו הם
הפרו אותה' .הדרך הפוליטית של המפלגה החדשה הייתה דומה לזו של ה'מפלגה הפרוגרסיבית':

שר העבודה יוסף
אלמוגי ושר התיירות
והפיתוח משה קול
בישיבת הממשלה,
 30במאי 1973

(צילום :חנניה הרמן ,לע"מ)

' 17הרוב בהנהלת הליברלים בעד מו"מ עם "חרות"' ,דבר 7 ,בפברואר  .1965שבעה עשר חברי הנהלה תמכו בהצעה,
ושנים עשר התנגדו.
 18דבר 26 ,בפברואר .1965
 19חלק מבכירי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' נשארו ב'מפלגה הליברלית' .הבולטים בהם היו חבר הכנסת ברוך עוזיאל ,שנבחר
לכנסת השישית מטעם גח"ל ,וחיים מרדכי שטרן ,מנכ"ל רסקו ,שהיה מועמד גח"ל לראשות עיריית תל אביב אך לא
נבחר לתפקיד ,ושכיהן כחבר הכנסת השישית מטעם גח"ל.
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מפלגה קטנה ומתונה שביקשה להיות שותפה זוטרה בממשלת מפא"י .בבחירות לכנסת השישית
היא קיבלה חמישה מושבים 20והצטרפה לממשלת אשכול .נציגה בממשלה היה משה קול ,שכיהן
כשר התיירות והפיתוח .בבחירות לכנסת התשיעית ,שנערכו במאי  ,1977ספגה ה'מפלגה הליברלית
העצמאית' מכה קשה — היא קיבלו מושב אחד בלבד ,במקום ארבעת המושבים שהיו לה קודם לכן21.
בבחירות הבאות לא עברה המפלגה את אחוז החסימה 22,וכך ירדה מהבמה הפוליטית.

הקמת 'גוש חרות־ליברלים' (גח"ל)
המגעים בין תנועת 'חרות' ל'מפלגה הליברלית' התחילו בינואר  ,1965לפני פילוגה 23.המשא
ומתן הביא להקמת גוף פוליטי' :גוש חרות־ליברלים' (גח"ל) .בסיעתו בכנסת היו עשרים ושבעה
חברי כנסת — שבעה עשר של 'חרות' ועשרה של הליברלים — והיא הייתה הסיעה הגדולה ביותר
בכל הכנסות עד אז אחרי מפא"י .הקמת הגוש היה אירוע פוליטי חשוב :בפעם הראשונה בתולדות
המדינה הוקם גוף פוליטי שעשוי היה להיות חלופה ממשית למפא"י ולשלטונה .בהסכם גח"ל
נכתב כי 'מתוך הסכם חופשי הרינו מקימים אלטרנטיבה ,במהותה המדינית ובכוחה הציבורי ,למפלגה
השלטת' 24.כנס היסוד של גח"ל ,שהוגדר 'טקס צנוע ,אך רב רושם' 25,התקיים בתל אביב ב־ 26באפריל
 .1965כל העיתונים ראו בהקמת הגוש ציון דרך משמעותי .ב'מעריב' נכתב' :הסכם זה מהווה מפנה
חשוב במחשבה המדינית ובהתארגנות המפלגתית במדינה ויכול לתרום גם לחיסול המיותר בחיים
המפלגתיים של המדינה ,להתהוות גושים פרלמנטריים גדולים בין מפלגות אשר גם אם אין זהות
מלאה בהשקפותיהן ,הרי יש ויש להן או אינטרסים משותפים או גישה זהה לבעיות מדיניות שונות'26.
מה היו שיקולי בגין בהקמת הגוש? השיקול העיקרי היה הערכתו שבלי צעד פוליטי משמעותי לא
תוכל מפלגתו לצאת מהבידוד שבו הייתה נתונה ולעולם לא תגיע למטרתה — כס השלטון .בבחירות
לכנסת השלישית ,שהתקיימו בשנת  ,1955השיגה תנועת 'חרות' הישג גדול — היא כמעט הכפילה את
כוחה 27.בבחירות לכנסת הרביעית ,שנערכו בנובמבר  ,1959היא השיגה שני מנדטים נוספים 28,אולם
בגלל ההצלחה הדרמטית של מפא"י 29נתפס הישג זה ככישלון חרוץ .נכתב על כך כי 'העלייה הקטנה
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

הצביעו עבורה  45,299מצביעים ( 3.8אחוזים).
בבחירות לכנסת השמינית ,שהתקיימו ב־ 31בדצמבר  ,1973הצביעו עבורה  56,560מצביעים ( 3.6אחוזים) ,ואילו
בבחירות לכנסת התשיעית ,שנערכו ב־ 17במאי  ,1977הצביעו עבורה  20,384מצביעים בלבד ( 1.2אחוזים) .יש לציין
כי בראש הרשימה עמד בבחירות אלה גדעון האוזנר ולא משה קול.
הצביעו עבורה  11,764מצביעים ( 0.6אחוז).
'ראשי "חרות" נפגשו עם ליברלים מחייבי "המערך"' ,מעריב 31 ,בינואר .1965
'טקס חתימת הסכם חרות־ליברלים' ,מעריב 27 ,באפריל .1965
'הוקם גוש תנועת החירות — המפלגה הליברלית' ,חרות 27 ,באפריל .1965
'יומן מעריב :הגוש חרות־ליברלים' ,מעריב 26 ,באפריל .1965
בבחירות לכנסת השנייה קיבלה תנועת 'חרות' שמונה מנדטים בלבד ( 6.6אחוזים) ,ובבחירות לכנסת השלישית —
חמישה עשר מנדטים ( 12.6אחוז).
המפלגה קיבלה שבעה עשר מנדטים ( 13.5אחוז).
מפא"י עלתה מארבעים מנדטים ( 32.2אחוז) לארבעים ושבעה ( 38.2אחוז).
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הידיעה על אודות
הקמת 'גוש תנועת
החרות—המפלגה
הליברלית' ,חרות,
 27באפריל  ,1965עמ' 1

במספר ציריה בכנסת עומדת בניגוד משווע לתקוות מנהיגיה' 30.הדשדוש נמשך גם בבחירות הבאות,
לכנסת החמישית .תנועת 'חרות' שמרה על כוחה ולא יותר מזה .בן־גוריון כתב אז בלעג' :חזית
השנאה וההשמצה ,כולם התפארו בניצחון .בגין ממש צהל על ניצחונו [ ...כי הוא] אף פעם לא שאף
להיות אלטרנטיבה ,לא לעמוד [בראש] ממשלה ,לא לרשת את מפא"י — כל מחוז חפצו היה לשמור על
 17מנדטים ,וניצחון זה הובטח לו' 31.הכישלונות של תנועת 'חרות' נבעו מהעובדה ש'חרות' מיצתה
את האלקטורט שלה ולא הצליחה להגיע אל ציבורים חדשים .לדברי הסוציולוג יונתן שפירא 'לנוכח
מצב זה חרות המשיכה להיות מפלגת אופוזיציה נטולת השפעה'32.
אירוע פוליטי שהמחיש לבגין עד כמה מפלגתו מבודדת היה אי צירופה ל'מועדון הארבע' .אחרי
הבחירות לכנסת החמישית הוקם גוש פוליטי של ארבע מפלגות — ה'מפלגה הליברלית' ,המפד"ל,
מפ"ם ו'אחדות העבודה' — שמטרתו הייתה לאלץ את מפא"י להקים ממשלה פריטטית כי מספר חברי
הכנסת של ארבע המפלגות יחד השתווה למספר חברי הכנסת של מפא"י 33.לדברי אמיר גולדשטיין
מפלגות 'מועדון הארבע' 'לא הסכימו ביניהן על צרוף "חרות" והפיכת המועדון למחומש — למרות
שמהלך זה עשוי להביא למיצוי חיובי של הלחץ על מפא"י .התעקשותן של מפלגות השמאל להותיר
את "חרות" מחוץ לגדר הביאה [ ]...להתפרקות "המועדון" אך גם המחישה את המשך החרם נגד
תנועתו של מנחם בגין [ ]...הן הוסיפו להתייחס לתנועת החרות כאל שותף לא רצוי ולא כשיר
לממשלה' 34.כך נותרה תנועת 'חרות' מחוץ למחנה.
30
31
32
33
34

'יומן מעריב :בן־גוריון — לאן?' ,מעריב 5 ,בנובמבר .1959
יומן בן־גוריון 16 ,באוגוסט  ,1961אב"ג.
י' שפירא ,לשלטון בחרתנו :דרכה של תנועת החרות — הסבר סוציולוגי־פוליטי ,תל אביב תש"ן ,עמ' .133
לגוש הארבע היו ארבעים ושישה מושבים לכנסת ,ולמפא"י היו אותו מספר של מושבים — ארבעים ושניים מושבים
שלה עצמה וארבעה מושבים של סיעות המיעוטים ,שהיו קשורות אליה.
גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .24–22
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המגעים הראשונים עם 'ציונים כלליים' על רעיון האיחוד התקיימו כבר בשנת  ,1955לאחר הבחירות
לכנסת השלישית ,והם התגברו בשנת  ,1961אחרי הקמת ה'מפלגה הליברלית' ,לנוכח הצורך החיוני
של תנועת 'חרות' לפרוץ את דרכה .בגין עשה הכול כדי ליצור גוש פוליטי עם ה'מפלגה הליברלית',
והיה מוכן להציע ויתורים מרחיקי לכת ברמות האידאולוגית והפרסונלית.
צעד משמעותי שננקט בתנועת 'חרות' היה הקמת 'תכלת לבן' ,סיעת תנועת 'חרות' בהסתדרות
הכללית ,שמטרתה הייתה הצטרפות להסתדרות ושבירת החרם נגדה .בגין הציע להקימה בוועידת
'חרות' השביעית ,שנערכה בינואר  ,1963ובתום ויכוח נוקב אישרה הוועידה ברוב גדול את הצעתו35.
הקמת הסיעה הגדילה באופן ניכר את מספר תומכי האיחוד עם תנועת 'חרות' ב'מפלגה הליברלית',
שכן אישים שטענו שאין טעם באיחוד כל עוד 'חרות' מחרימה את ההסתדרות שינו עתה את עמדתם36.
הסכם גח"ל ציין במפורש כי ה'מפלגה הליברלית' יכולה לנקוט עמדה עצמאית בשלושה נושאים
שהיו בנפשה של 'חרות' .הנושא הראשון היה שאלת יחסי דת ומדינה .הנושא השני היה שלמות
המולדת — נקבע כי עיקרון זה מחייב את תנועת 'חרות' בלבד ,ולפי דרישת הליברלים הסיר בגין את
התביעה שהוא יהיה חלק מההסכם 37.מבחינת תנועת 'חרות' היה זה עניין דתי כמעט ,אבל בשנת
 1965הוא היה לא רלוונטי ולא אקטואלי .גם הנושא השלישי היה כמעט קדוש מבחינת 'חרות' :שאלת
היחס לגרמניה ,שהייתה אקטואלית בשנת  .1965באותה שנה כוננו קשרים דיפלומטיים בין ישראל
לרפובליקה הפדרלית של גרמניה (גרמניה המערבית) .הכנסת דנה בכך במרס  ,1965ימים ספורים
אחרי פילוג ה'מפלגה הליברלית' וערב חתימת הסכם גח"ל .בגין התנגד נחרצות לכינון הקשרים
הדיפלומטיים' :לא נוכל לשכוח את אשר עוללו לנו בני האשמדאי .אין מחילה ואין כפרה למעשי
שטן אלה .לא ייתכנו יחסים ידידותיים וחברתיים בין יהודים לגרמנים .חשבון הדמים לא ייפרע בדור
זה' .לעומתו חבר הכנסת יוסף סרלין מה'מפלגה הליברלית' אמר כי סיעתו תומכת בלב כבד בכינון
היחסים הדיפלומטיים .לדבריו תשובה חיובית על פניית ממשלת בון איננה מסיימת 'את החשבון
ההיסטורי בין העם היהודי והגרמני' ,אבל תמיכת מפלגתו נובעת מ'הכרת צרכי ההווה והעתיד' ומאי
הרצון 'לדחוף את גרמניה המערבית לידי נאצר ,שהוא גדול אויבנו' 38.כדי להתגבר על הפער בין שתי
העמדות הוחלט לאפשר ל'מפלגה הליברלית' לנקוט עמדה עצמאית בנושא רגיש זה ,וכך אכן עשתה.
גם בשאלה הפרסונלית ָהרגישה הלך בגין לקראת ה'מפלגה הליברלית' .למרות הפער הניכר בין
הגודל של שתי הסיעות בכנסת ,הייתה רשימת גח"ל לבחירות לכנסת השישית כמעט פריטטית39.
כמה מראשי תנועת 'חרות' התנגדו להסדר הרשימה .יוחנן בדר כתב כי בגין 'מרחיק לכת לקראת
35
36
37
38

39

 324צירים תמכו בהצעה ו־ 257התנגדו.
גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  .113–112אדם מרכזי ששינה את עמדתו היה חבר הכנסת אלימלך רימלט.
זייגרמן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .168
י' ביצור' ,הכנסת ערכה חשבון נוקב עם גרמניה והחליטה שאין מנוס מכינון יחסים איתה' ,מעריב 17 ,במרס ;1965
'הסיעות מצהירות עמדותיהן' ,דבר 17 ,במרס  .1965יש לציין כי בהצבעת הכנסת השנייה על השילומים ,שנערכו ב־9
בינואר  ,1952הצביעו ה'ציונים הכלליים' נגד.
בעשרים ושניים המקומות הראשונים היו אחד עשר נציגי 'חרות' ואחד עשר נציגי הליברלים ,במקומות העשרים
ושלושה — העשרים ושישה היו נציגי 'חרות' ,ובהמשך הייתה הרשימה שוב פריטטית.
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הליברלים' 40,אבל הוא התעקש לחתום על הסכם נדיב כדי לסלול את דרכו למרכז הזירה הפוליטית.
הוא התנהל בדרך דומה כשהוקמה בשנת ' 1949ברית חרות־הצה"ר' .הוא העניק אז לאנשי הצה"ר,
שלא עברו את אחוז החסימה 41,מקומות ראליים ברשימת 'חרות' בבחירות לכנסת השנייה 42כדי
להיות המנהיג היחיד של התנועה הרוויזיוניסטית והיורש הברור של האב המייסד ,זאב ז'בוטינסקי.
הסכם גח"ל היה בתוקף שנים רבות — כל עוד בגין היה בזירה הפוליטית .רק בשנת  1984הוא שונה
לרעת ה'מפלגה הליברלית' ,מסיבה אחת ויחידה — פרישת בגין מהזירה הפוליטית .דוד לוי אמר כי
'הליברלים ידעו שכל עוד בגין חי הסכם גח"ל יישמר'43.
בראשית  1965היו במחנה ימין־מרכז שתי מפלגות בינוניות ,תנועת 'חרות' ו'המפלגה הליברלית';
ובקיץ של אותה שנה היו במחנה זה שתי מפלגות חדשות ,שונות מבחינת הגודל והמטרה .הראשונה
הייתה גח"ל ,מפלגה גדולה יחסית שהוקמה כדי להיות חלופה לשלטון ,והשנייה הייתה ה'מפלגה
הליברלית העצמאית' ,שהוקמה על ידי מתנגדי האיחוד ,ושמטרתה הייתה להצטרף לממשלה כשותף
זוטר .הראשונה הייתה מפלגת ימין־מרכז ,השנייה — מפלגת מרכז־שמאל.

הקמת 'המערך' של מפא"י ו'אחדות העבודה'
במחצית הראשונה של שנות השישים התחולל תהליך דומה במחנה השמאל .שתי מפלגות קיימות,
מפא"י ו'אחדות העבודה' ,הפכו לשתי מפלגות חדשות .הראשונה הייתה 'המערך' ,שהוקם על ידי
איחוד שתי המפלגות .והשנייה' ,רשימת פועלי ישראל' (רפ"י) ,הוקמה על ידי מתנגדי האיחוד,
ומטרתה הייתה לפגוע במפא"י ,שהייתה מפלגתם בעבר .הראשונה הייתה מפלגת שמאל־מרכז,
והשנייה הייתה מפלגת מרכז .מדובר בתמונת ראי של ההתפתחות במפלגות הימין.
הרעיון לאחד את מפלגות הפועלים עלה בראשית שנות השישים ,לנוכח הפיצול והניכור העמוקים
ששררו בתנועת העבודה בימי פרשת לבון .עדות מובהקת ליחסים העכורים בתנועה הייתה הסירוב
החד־משמעי של שתי מפלגות הפועלים מפ"ם ו'אחדות העבודה' להצטרף לממשלה שניסה בן־גוריון
להרכיב בראשית  .1961סירובן היה סיבה מרכזית לכישלון הרכבת הממשלה.
בנובמבר  1961הורכבה ממשלה חדשה; 'אחדות העבודה' הצטרפה אליה בעוד מפ"ם החליטה
שלא להצטרף .צעד זה נתפס כסימן חיובי להתקרבות בין מפא"י ל'אחדות העבודה' ,שפרשה
ממנה בשנת  .1944במאמר המערכת של 'דבר' נכתב כי בקואליציה החדשה 'נפגשות מחדש זו
הפעם הראשונה מאז הפילוג בראשית שנות הארבעים מפלגת פועלי ארץ־ישראל ומפלגת אחדות
העבודה — בלי שאחדות העבודה תקשור את גורלה בדרכה של מפ"ם' ,מפלגה שתלושה 'מהצרכים
הממשיים והבעיות המיידיות של החברה הישראלית' .ההחלטה העצמאית של 'אחדות העבודה'
40
41
42
43

י' בדר ,הכנסת ואני ,ירושלים  ,1979עמ'  .172בדר ( )1994–1901היה מראשי תנועת 'חרות' והדובר המרכזי שלה
לענייני כלכלה .כיהן כחבר הכנסת שנים רבות (.)1977–1949
הצביעו עבור הצה"ר  2,892מצביעים בלבד ( 0.67אחוז).
בעשירייה היו שני נציגי הצה"ר אריה אלטמן ואליעזר שוסטק; שניהם כיהנו אחר כך כחברי כנסת שנים רבות.
זייגרמן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .297
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'להשתתף בנשיאה בעול השלטון' מצדיקה אולי את 'התקוות לחידוש אחדותה של תנועת הפועלים,
או של רובה הגדול'44.
תהליך האיחוד בין שתי המפלגות התחיל בעקבות מאמר שכותרתו הייתה מליצית למדי' :עוז
לתמורה בטרם פורענות' 45.המאמר רחב ההיקף פורסם באותו יום 11 ,בינואר  ,1963בשניים מעיתוני
תנועת הפועלים' ,דבר' ו'למרחב' 46.מחברו היה יצחק בן־אהרן ,מראשי 'אחדות העבודה' ,שהתפטר
מהממשלה מספר חודשים קודם לכן 47.המסר המרכזי של המאמר היה שאין טעם להמשיך לקיים
מסגרות נפרדות של שלוש מפלגות הפועלים ,מפא"י ,מפ"ם ו'אחדות העבודה' ,ושיש לאחדן במסגרת
משותפת חדשה .המחבר ציין כי 'רב המשותף ביניהן לבין אחיותיהן ויריבותיהן' ,והדגיש כי 'לא ייכון
כוח מדיני פועלי ,בעל כושר־ביצוע בממדי התקופה שאנו חיים בה ,ללא ארגון כולל בעל משמעת־
פעולה של כל החטיבות הרעיוניות החברתיות בתנועת הפועלים'.
48
מאמרו של בן־אהרן עורר הדים רבים .בן־גוריון כתב עליו ביומנו ביום פרסומו ,ובמאמר תגובה
שפרסם ב'דבר' הביע תמיכה נלהבת בעמדת בן־אהרן .הוא טען שהאיחוד עשוי לבטל תופעה שקשה
להגזים בעומק סכנתה — שיתוף פעולה בין השמאל הציוני לתנועת 'חרות'' :ה"מועדונים" של הימין
והשמאל 49,קצרי הימים ,שנוצרו בזמן האחרון ,הניסיונות המתרבים בכנסת ומחוצה לה ,של שותפות
בין הימין הקיצוני האמון על "כן ,לשבור" 50ובין השמאל "המהפכני" פותחים פתח לאפשרויות חולניות
ומסוכנות בחיינו הציבוריים ,שראינו בארצות שונות במזרח־אירופה שנסתיימו במהפכות פאשיסטיות'51.
לא כולם נענו לקריאתו של בן־אהרן .גלילי אמר כי מפלגתו תומכת באיחוד של שלוש מפלגות
הפועלים על בסיס תכנים ציוניים־סוציאליסטיים ,אבל המשמעות של איחוד מלא בין המפלגות היא
חיסול 'אחדות העבודה' .ראשי המפלגה ו'הקיבוץ המאוחד' קיבלו את עמדת גלילי :הם תמכו באיחוד
באופן עקרוני ,אך 'דיברו על הצורך לשמור על המסגרת העצמאית של התנועה'52.
מאמרו של בן־אהרן היה למעשה חוליה משמעותית בדרך לאיחוד שתי מפלגות ,שהבשיל
כשנתיים לאחר פרסומו .המגעים בין המפלגות התחילו בדצמבר  ,1963בניצוחו של אשכול ,ראש
44
45
46
47
48
49
50

51

52

'דבר היום' ,דבר 3 ,בנובמבר .1961
גלילי הוא שהציע את הכותרת למאמר ,אך הוא לא קיבל את תוכנו.
'על המשמר' ,יומון מפ"ם ,לא פרסם את המאמר עצמו אלא דיווח על אודותיו .ראו' :י' בן־אהרון מנמק פרישתו ומעלה
השקפה לאיחוד תנועת הפועלים' ,על המשמר 11 ,בינואר .1963
בן־אהרן ( )2006–1906כיהן כשר התחבורה מדצמבר  1959ועד מאי  .1962הוא היה חבר כנסת שנים רבות (–1949
 )1977–1969 ,1964ומזכיר ההסתדרות (.)1973–1969
'מאמרו של בן אהרן — אין הוא מביע דעת חבריו .מצב הקיבוץ המאוחד חמור .העלייה פסחה על הקיבוצים' (יומן
בן־גוריון 11 ,בינואר  ,1963אב"ג).
בן־גוריון התכוון ל'מועדון הארבע'.
הכוונה למאמרו של ז'בוטינסקי 'כן ,לשבור' (במקור ביידיש' :יה ,ברעכען!') ,שפורסם ב־ 4בנובמבר  1932ב'היינט',
העיתון ביידיש הנפוץ בפולין .ז'בוטינסקי קרא במאמר זה למאבק נגד הסתדרות העובדים ונגד המונופול שלה .בן־
גוריון השתמש במאמר זה כעדות למשטמה של ז'בוטינסקי לתנועת הפועלים ולמוסדותיה.
ד' בן־גוריון' ,תקוותי שקריאת בן־אהרן לאיחוד תמצא הד נאמן' ,דבר 15 ,בפברואר  .1963בן־גוריון התכוון למאבק
המשותף של מפלגות השמאל הציוני ותנועת 'חרות' באותם ימים נגד מדיניות הממשלה בעניין המדענים הגרמנים
במצרים.
שיפריס (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .115–112
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עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל1967–1965 ,

הממשלה החדש .עשרים שנה קודם אשכול עשה ככל יכולתו לשכנע את אנשי 'סיעה ב' שלא לפרוש
ולהקים את 'אחדות העבודה' ,ובמהלך השנים האמין כי ניתן להחזיר את הגלגל לאחור .כשהגיע
לתפקידו בשלו התנאים לאיחוד משני טעמים :מאמרו של בן־אהרן ופרישת בן־גוריון ביוני .1963
כל עוד כיהן בן־גוריון כראש הממשלה כלל לא שקלו ראשי 'אחדות העבודה' ומפ"ם להתאחד עם
מפא"י ,בגלל אישיותו ומשקעי העבר הכבדים שרבצו ביניהם ,ובשנות שלטונו האחרונות של בן־
גוריון גבר המתח עם ראשי המפלגות הללו בעיקר בגלל פרשת לבון; כשפרש מהשלטון נפתח צוהר
לאיחוד.
מעבר לראייה האידאולוגית פעל אצל אשכול הטעם הפוליטי־האישי .הוא שאף לצרף למפלגתו
כמה מראשי 'אחדות העבודה' שהיו בעלי רקע ביטחוני מובהק :האלופים יגאל אלון ומשה כרמל,
שהיו מפקדי חזיתות במלחמת העצמאות ,וגלילי ,שהיה ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' (הרמ"א).
אשכול ראה בהם משקל נגד לצעירי מפא"י שהיו בעלי הילה ביטחונית ,ובראשם משה דיין ושמעון
פרס 53.שיקול זה היה משמעותי במיוחד בדרמה שהתחוללה ערב מלחמת ששת הימים.
המשא ומתן עם מפ"ם התמקד בצירופה לקואליציה .ראשיה הציגו רף גבוה והעלו דרישות רבות,
כמו ביטול הממשל הצבאי וייצוג הולם בממשלה .אשכול ניסה ללכת לקראתם ,אולם מפ"ם נשארה
באופוזיציה ,ומטבע הדברים שאלת האיחוד עמה ירדה מסדר היום .המשא ומתן התמקד אפוא באיחוד
עם 'אחדות העבודה' ,שהייתה בעבר חלק ממפא"י ,בניגוד למפ"ם ,שמעולם לא השתייכה למפא"י.
אנשי 'אחדות העבודה' ביקשו לדון בהקמת 'מערך' של שתי המפלגות — הם חששו שמפלגתם עלולה
להיעלם בתוך מפא"י במסגרת איחוד מלא .לכן העדיפו להקים מסגרת מחייבת פחות ,שבה תהיה
'אחדות העבודה' מפלגה עצמאית ,ואשכול קיבל את בקשתם.
ב־ 26באוקטובר  ,1964בימים שבהם דנה ה'מפלגה הליברלית' בשאלת האיחוד עם תנועת
'חרות' ,החליטה מזכירות מפא"י כי השיחות בין נציגי המפלגות 'יוצרים את הבסיס למערך בין שתי
המפלגות' .רוב גורף ,עשרים ואחד חברים ,תמך בהחלטה ,שניים נמנעו' ,ורק אחד היה נגד — דוד בן־
גוריון' .אשכול ציין כי ההצעה איננה כליל השלמות ,כי 'רצינו שזה יהיה יותר ברור ויותר מחייב ועם
יותר אמונה בלב .אבל אם המערך ייצא לפועל ,נזכה להיות פה למאווי הציבור' 54.מאמר המערכת של
'דבר' בירך על החלטת המזכירות :אמנם לא ניתן 'לברך על המוגמר' אך מדובר ב'צעד גדול קדימה',
ומותר לקוות 'כי האמונה בחשיבותו של הליכוד הפועלי ואותו הרצון הכן' הפכו ל'בסיס לאיחוד
במחנה העבודה' 55.בעוד 'דבר' התייחס להחלטה באופן חגיגי ,לפי 'מעריב' האווירה ששררה בישיבת
המזכירות לא הייתה חגיגית כלל .הישיבה הסתיימה בשעה  2לפנות בוקר 'אחרי  8שעות של דיון
מייגע ,מרגש ,לרגעים אף מזעזע' 56.בנובמבר  1964אישר מרכז מפא"י ברוב גדול מאוד את ההצעה
לכינון 'המערך'57.
53
54
55
56
57

פרס כיהן כסגן שר הביטחון מדצמבר  1959עד מאי  ,1965תחת שרי הביטחון בן־גוריון ואשכול.
'מזכירות מפא"י אישרה הצעת אשכול בדבר כינון מערך עם אחדות־העבודה' ,דבר 27 ,באוקטובר .1964
'דבר היום :הכרעה חשובה בענין חשוב' ,דבר 28 ,באוקטובר .1964
' 21הצביעו בעד "המערך"' ,מעריב 27 ,באוקטובר .1964
 182חברים תמכו בהצעה ,שמונה התנגדו ועשרים וחמישה נמנעו.
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שר החינוך
והתרבות זלמן
ארן (מימין) ,ראש
הממשלה לוי
אשכול ויושב ראש
הנהלת הסוכנות
משה שרת ,בוועידה
העשירית של
מפא"י ,תל אביב,
 17בפברואר 1965

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

ההכרעה הסופית על הקמת 'המערך' נפלה בוועידה העשירית של מפא"י ,שהייתה ועידתה
האחרונה .היא התקיימה באווירה מתוחה ,וביום נעילתה ,ב־ 19בפברואר  ,1965נערכה — לראשונה
בוועידות מפא"י — הצבעה חשאית על השאלה אם להמשיך במשא ומתן עם 'אחדות העבודה' להקמת
'המערך' 'על בסיס ההסכם שהושג' 63( 1,306 .אחוז) מצירי הוועידה תמכו בכינון 'המערך' ,ו־740
( 37אחוז) התנגדו .התומכים הביעו בגלוי את שמחתם על ההחלטה ,אך ידעו כי היא עלולה לזעזע
את מפא"י ,אפילו עד פילוג.
גם בקרב חברי 'אחדות העבודה' התחולל ויכוח על הקמת 'המערך' .הנהגת המפלגה ,בראשות
גלילי ושר העבודה יגאל אלון ,תמכה בכינון המערך מסיבות אידאולוגיות ,פוליטיות ואישיות.
ראשית ,מבחינתם העיקרון של אחדות תנועת הפועלים היה עיקרון כמעט מאגי ,והם ראו את 'המערך'
הזוגי כשלב בדרך 'לאיחוד הנכסף' 58.שנית ,הם רצו לבלום את הכוח של שתי קבוצות יריבות:
קבוצת הצעירים במפא"י ,שאנשי 'אחדות העבודה' שאפו לקחת מהם את מקומם במישור הביטחוני,
ומחנה הימין ,שהיה בתהליכי איחוד כדי להתקרב לשלטון .סיבה מרכזית לתמיכה של ראשי 'אחדות
העבודה' בהקמת 'המערך' הייתה התחושה שאין עוד טעם לקיימה כמפלגה נפרדת; היא מיצתה
את דרכה וערכה מאבקים על נושאים שלא היו מקובלים על הציבור ,כמו המאבק נגד הקשרים עם
גרמניה .תחושה זאת עלתה בעקבות מפלתה בבחירות לכנסת הרביעית 59,והפכה למגמה פוליטית
אחרי הבחירות לכנסת החמישית; אמנם המפלגה התחזקה מעט 60,אבל האכזבה הייתה גדולה.
 58א' יזהר ,בין חזון לשלטון :מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה ,רמת אפעל תשס"ה ,עמ' .387
 59היא איבדה יותר מרבע מכוחה — ירדה מעשרה מנדטים ( 8.2אחוזים) לשבעה ( 6אחוזים).
 60היא קיבלה מנדט נוסף ( 6.6אחוזים).
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עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל1967–1965 ,
והעמיקה'61,

'התחושה שאחדות־העבודה הגיעה אל מבוי סתום מבחינת השפעתה הציבורית הלכה
ומתוך כך התחזקה ההכרה שהמפלגה חייבת לדון בעתידה62.
מול הנהגת המפלגה עמדה קבוצה שהתנגדה לאיחוד עם מפא"י .בראשה ניצב יצחק טבנקין,
המנהיג ההיסטורי של 'אחדות העבודה' ו'הקיבוץ המאוחד' ,שבשנות השישים נחלשו כוחו ומעמדו.
כמו בן־גוריון הוא תמך באיחוד מלא של תנועת העבודה והתנגד ל'מערך' הזוגי .טבנקין טען כי
לא ניתן 'לתאר איחוד בין מפא"י לאחדות־העבודה נגד מפ"ם ,כשם שאין איחוד בינינו המכוון נגד
מפא"י'' .המערך' של שתי מפלגות בלבד 'עלול להחריף את המלחמה הפנימית בתנועת העבודה,
ויש לשאוף למצב יותר טוב מכפי שהוא היום' .הוא הדגיש כי המטרה היא למנוע מאבק פנימי כדי
'להפנות את מלחמת הבחירות הבאה נגד מפלגות הימין'63.
במרס  1965החליטה מועצת 'אחדות העבודה' ברוב גדול ( 202נגד  )59כי 'יש בסיס ל"מערך" עם
מפא"י' .גלילי אמר בשם התומכים כי 'המערך' המוצע 'מהווה ניצחון גדול לתפיסתה היסודית של
אחדות־העבודה' .הוא קבע כי אם 'המערך' לא יאושר על ידי 'אחדות העבודה' ,יעלה לשלטון המיעוט
במפא"י ,והוא ינהל מדיניות 'הפוכה מן הרצוי לכולם' .המתנגדים טענו כי 'לא למערך זה ציפו'.
טבנקין הביע חשש כי עם הקמת 'המערך' תיעלם 'הדמות המקורית של אחדות־העבודה ,שהייתה לה
מאז ומתמיד דרך שלה' .הוא אמר עוד כי דווקא עתה 'יחסר דגלה של אחדות־העבודה — זה הפסד
ולא תוספת כח' 64.עמדתו הייתה דומה לעמדתו בוויכוח עם בן־גוריון בשנות השלושים על שאיפת
מפא"י להגיע לשלטון בתנועה הציונית .טבנקין ראה את מפא"י כ'מפלגת הערכים' שאינה מוכנה
להתפשר על טוהר דרכה.
ההחלטה התקבלה ב'אחדות העבודה' ,כמו במפא"י ,בניגוד לעמדת המנהיג ההיסטורי ,אבל שלא
כבמפא"י ,במקרה זה לא גרמה ההכרעה למשבר או לקרע .המועצה הגיעה להחלטתה 'ללא חשבונות
אישים ,ללא שנאה הדדית ,ללא לחצים ,וכמעט ללא התארגנות של מיעוט ורוב' ,כמו במשפחה
שכולם מכבדים בה את כולם 65.אווירה זו נבעה מעמדת טבנקין ,שבכל מקרה לא התכוון לפלג
את מפלגתו .טבנקין ,שראה את עצמו כמנהיג תנועה קיבוצית יותר מאשר כמנהיג פוליטי ,חי בצל
הטראומה של הפילוג ב'קיבוץ המאוחד' ,שהתחולל שנים ספורות לפני כן .ומבחינתו שלמות תנועתו
הייתה חשובה הרבה יותר מהתנגדותו ל'מערך' ,והוא לא היה מוכן לסכן עיקר זה66.
טקס הקמת 'המערך' התקיים ב־ 20במאי  1965במקום סמלי :בבניין הטכניון הישן ,שבו נוסדה
בשנת  1920הסתדרות העובדים הכללית .האווירה בטקס הייתה מעורבת; אמנם שררה תחושה
חגיגית ,אך העיקה העובדה ששני האבות המייסדים החרימו את המעמד — טבנקין ,שחשש 'לטשטוש
הדמות הסוציאליסטית של אחדות העבודה בקרב הרוב במפא"י' ,ובן־גוריון ,שחשש 'לטשטוש
61
62
63
64
65
66

ד' הדרי ,ישראל גלילי :סמכות ללא תואר ,תל אביב תשע"א ,עמ' .410
יזהר (לעיל ,הערה  ,)58עמ' .351–350
מ' מייזלס' ,במפא"י — אופטימיות מסוייגת ,באחדות העבודה — פסימיות' ,מעריב 19 ,ביולי ' .1964טבנקין נפגש עם
יערי ורוטנשטרייך' ,דבר 19 ,ביולי .1964
'אחה"ע אישרה המערך' ,דבר 9 ,במרס .1965
י' בן־פורת' ,באחדות־העבודה הצביעו כמו במשפחה' ,ידיעות אחרונות 9 ,במרס .1965
ב' כנרי ,טבנקין בארץ־ישראל ,רמת אפעל  ,2003עמ' .787–786
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התצלום המשותף
האחרון של דוד
בן־גוריון ולוי
אשכול (ביניהם:
שר הדתות זרח
ורהפטיג מהמפד"ל),
 29בינואר 1965
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

הדמות הממלכתית־עממית של מפא"י' 67.במפא"י התחולל תהליך דומה לזה שהתחולל ב'מפלגה
הליברלית' — המיעוט התנגד לאיחוד עם 'אחדות העבודה' והתפלג.

בן־גוריון כחתרן וכאופוזיציונר
בתקופה הראשונה אחרי פרישתו של בן־גוריון באמצע שנת  1963היו יחסיו עם יורשו אשכול
סבירים .בראשית  1964היו גילויי חברות ביניהם ,ולמשל בחודש מרס פרסמו כל העיתונים תצלום
של לוי ומרים אשכול סועדים עם דוד ופולה בן־גוריון במלון 'גלי כינרת' בטבריה 68.אך מאז לא
צולמו תצלומים דומים .ארבע מחלוקות גרמו למשבר בין שני האישים.
הקמת 'המערך' .בן־גוריון התנגד להקמת 'המערך' של שתי המפלגות .הוא טען 'שיש להציע איחוד
מלא ולדרוש משאל עם בשתי המפלגות' ,וקבע כי איחוד מלא עשוי לבלום את הסכנה הגדולה — גידול
כוחן של המפלגות הדתיות ובמיוחד של תנועת 'חרות'' ,שהולכת וגדלה' 69.קוממה אותו במיוחד
העובדה ש'המערך' אמור היה להתמודד בבחירות להסתדרות כמסגרת אחת אך 'אחדות העבודה'
עתידה הייתה להמשיך להיות סיעה נפרדת במוסדות ההסתדרות; הוא ראה בכך 'הונאת הבוחר'70.
67
68
69
70

'יומן מעריב :המערך והמערכות' ,מעריב 19 ,במאי .1965
'האשכול'ים אצל הבן־גורין'ים' ,מעריב 17 ,במרס .1964
יומן בן־גוריון 13 ,באוגוסט  ,1964אב"ג.
'הסברת בן־גוריון' ,דבר 24 ,במאי .1965
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שרים נפרדים מראש
הממשלה לפני
נסיעתו לביקור רשמי
בארצות־הברית.
מימין לשמאל :לוי
אשכול ,סגן ראש
הממשלה אבא אבן,
שר המשפטים דב
יוסף ,שר התחבורה
ישראל בר־יהודה
ושרת החוץ גולדה
מאיר 31 ,במאי 1964
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

יום אחרי הבחירות להסתדרות ,שהתקיימו ב־ 19בספטמבר  ,1965תיאר בן־גוריון ביומנו בזעם כיצד
ניצלה 'אחדות העבודה' את מפא"י והשתלטה עליה .הוא ציין כי 'המערך איבד כ־ 24אחוזים (כמובן
רובם ע"ח [על חשבון] אה"ע [אחדות העבודה]) ,וכנראה יהיה לו אולי [ 1.5אחוז] או יהיה חסר לו 0.5
[אחוז] לרוב' 71.לנוכח התוצאה הוא קבע כי 'המנצח האמיתי' בהקמת 'המערך' הוא גלילי ,ש'ידע מה
הוא רוצה במערך ולשם הוא נערך :להציל את אה"ע [אחדות העבודה; ההדגשות שלי] ,שאיבדה כל
זכות קיום רעיוני ומדיני ,פרט לקיבוץ המאוחד .אין ספק שהוא המציא את המונח המחוכם והמטעה
של מערך ,ואשכול בטפשותו קיבל השם מערך לאחדות פועלי א"י' .באמצעות 'המערך' הבטיח
גלילי למפלגתו 'אחוז ידוע של קולות מפא"י ועכשיו הודות לזכותו לסיעה נפרדת יהיה בידו השלטון
על המערך בהסתדרות ,כי מפא"י תהיה לגמרי תלויה בו'72.
טעם נוסף להתנגדותו של בן־גוריון להקמת 'המערך' היה כוונתו של אשכול לקבל את דרישת
'אחדות העבודה' להסתלק מרעיון שינוי שיטת הבחירות ,עיקר שבן־גוריון ניסה שנים רבות לקדמו.
כבר בישיבת מזכירות מפא"י בנובמבר  1964הוא אמר כי 'עמדת המפלגה היא שיש לשנות שיטת
הבחירות 73ואין שום איש רשאי לבטל זאת על דעת עצמו' ,והודיע כי 'היות ולא הייתה סמכות
 71בן־גוריון התעלם לחלוטין מהעובדה שהמפה הפוליטית של ההסתדרות הייתה חדשה בגלל שתי מפלגות שהצטרפו
לבחירות :גח"ל ורפ"י' .המערך' קיבל כ־ 51אחוז מהקולות והיה רוב מוחלט.
 72יומן בן־גוריון 20 ,בספטמבר  ,1965אב"ג.
 73עשר שנים קודם לכן אישר מרכז מפא"י ברוב גדול את הצעת בן־גוריון להפוך את שיטת הבחירות לאזוריות (חמישים
ושניים תמכו ושישה התנגדו) .ראו' :מפא"י בעד בחירות אזוריות' ,דבר 17 ,בספטמבר  .1954בן־גוריון ציין אז ביומנו:
'לתימהוני מעטו המתנגדים' (יומן בן־גוריון 17 ,בספטמבר  ,1954אב"ג).
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למרכז לבטל עמדת המפלגה שקיבלו במוסדות העליונים של המפלגה — אני מתפטר ממרכז
המפלגה'74.
החלטת ממשלת אשכול במרס  1964להעלות את עצמות ז'בוטינסקי מניו יורק לארץ 75.בן־
גוריון התנגד כל השנים לצעד זה ,והתנגדותו נבעה מחרדתו הגדולה — הוא חשש שהדבר עלול
לקרב את בגין לשלטון .בתקופה שפרש מהשלטון היה יחסו לבגין קיצוני; הוא טען שבגין אדם
מסוכן ,ושאם יגיע לכס השלטון תהיה הדמוקרטיה הישראלית בסכנה חמורה .חודש לפני פרישתו
ביטא בחריפות במכתב אל חיים גורי את דעתו על בגין' :הוא טיפוס היטלריסטי מובהק :גזעני,
מוכן להשמיד כל הערבים למען שלמות הארץ ,מקדש כל האמצעים למען המטרה הקדושה שלטון
אבסולוטי ,אני רואה בו סכנה חמורה למצב הפנימי וחיצוני של ישראל' 76.ביולי  ,1964ערב טקס
קבורת עצמות ז'בוטינסקי ,אמר בן־גוריון לראובן ברקת ,מזכיר מפא"י ,כי '"ההלוויה" היא למעשה
הפגנה בעד חירות' .הוא חשש כי היא עלולה להוביל לכך שב'עוד חמש שנים בגין יגיע ,תחילה יחד
עם ורהפטיג 77,אחר כך בלעדיו'78.
יזמת אשכול לבטל את הדחת לבון .במאי  1964כתב אשכול לאנשי 'מן היסוד' 79כי החלטת מרכז
מפא"י להדיח את לבון איננה תקפה עוד; ההדחה אינה חלה לצמיתות ,אלא 'הייתה יפה לשעתה
בלבד' .תגובת בן־גוריון הייתה נזעמת .הוא כתב אל יושב ראש הכנסת קדיש לוז שביטול ההדחה הוא
הרה אסון :אשכול 'וגולדה וזיאמה — 80כולם מטובי חברינו — מוסרים את המדינה לידי בגין ,כי כולם
יודעים — גם אם יגידו זאת בימים הקרובים — כי הפחד ,ולא האמת ,דיבר מפיהם' 81.כך יצר בן־גוריון
תבנית קבועה — הוא תיאר את כל מי שלא היה מוכן לקבל את עמדתו כמסייע לבגין להגיע לשלטון.
בן־גוריון השתמש בבגין כבמקל חובלים נגד יריביו ,שהפכו חיש קל לאויביו.
המחלוקת על החלטת ועדת השבעה .במקרה זה לא הגיב בן־גוריון על מהלך שנקט אשכול אלא
היה היוזם .הוא לא קיבל את החלטת ועדת השבעה שלבון לא נתן את ההוראה ב'עסק הביש' .בהיותו
שר הביטחון הוא ביקש ביולי  1962מחגי אשד ,חבר מערכת 'דבר' שהיה בעבר חבר לח"י ,לכתוב
דו"ח על כל היבטי פרשת לבון ולהתייחס במיוחד לוועדת השבעה .הדו"ח שהוגש לבן־גוריון מתח
ביקורת חריפה על הוועדה82.

74
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ישיבת מרכז מפא"י 16 ,בנובמבר  ,1964אמ"ע.23/64 ,
י' ויץ וא' גראוייס־קובלסקי' ,שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל' ,קתדרה( 155 ,ניסן
תשע"ה) ,עמ' .194–161
בן־גוריון אל גורי ,ירושלים 15 ,במאי  ,1963אב"ג ,התכתבות .וראו :י' ויץ' ,יחסו של בן־גוריון לרביזיוניזם ולזרמיו',
עיונים בתקומת ישראל( 19 ,תשס"ט) ,עמ' .344–342
זרח ורהפטיג היה שר הדתות ואחד ממנהיגי המפד"ל .מבחינת בן־גוריון הוא היה סמל לציונות הדתית.
יומן בן־גוריון 9 ,ביולי  ,1964אב"ג.
קבוצה רעיוניות שלבון עמד בראשה.
שר החינוך והתרבות זלמן ארן.
בן־גוריון אל לוז ,שדה בוקר 2 ,במאי  ,1964אב"ג ,התכתבות.
הדו"ח ,שהיה סודי ביותר כשנכתב ,פורסם כספר בשלהי שנות השבעים :ח' אשד ,מי נתן את ההוראה' :העסק הביש',
פרשת לבון והתפטרות בן־גוריון ,ירושלים .1979
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באוקטובר  1964נועץ בן־גוריון עם שני פרקליטים בכירים 83והגיש את הדו"ח לשר המשפטים
דב יוסף ,שהיה מקורבו שנים רבות ,ולמשה בן־זאב ,היועץ המשפטי לממשלה .הוא תבע מהם להקים
ועדת חקירה משפטית שתחקור את התנהלות ועדת השבעה 84.בדצמבר  1964קיבל בן־זאב באופן
עקרוני את תביעת בן־גוריון ,ושר המשפטים תמך בעמדתו .בן־גוריון ציין ביומנו כי 'דב [יוסף] יציע
למנות ועדת חקירה [על השאלה] מי נתן ההוראה' 85.דברי יוסף בממשלה היו מנוגדים לעמדת ראש
הממשלה אשכול .הוא אמר כי הממצאים שחשף בן־גוריון 'חמורים מכדי שאפשר יהיה לעבור עליהם
לסדר־היום' ,וכי הממשלה חייבת 'להביא את העניין לידי חקירה' .שר המשפטים הדגיש ש'החלטות
ועדת השבעה משוללות תוקף משפט' ,ושנתגלו ליקויים בדרך פעולתה ,כמו אי השבעת עדים86.
בעקבות תמיכת יוסף 87ובן־זאב ,דרש בן־גוריון ממוסדות מפא"י להקים ועדת חקירה ,המשיך לתקוף
את ועדת השבעה ,וטען כי אין במסקנותיה 'משום קדושה מיוחדת — והן נטולות ערך של קביעה
שיפוטית או מדעית'88.
בלחצו של בן־גוריון התחילו מוסדות מפא"י לדון בסוגיה .בישיבת מזכירות מפא"י תקף בן־
גוריון את אשכול בנחרצות' :אשכול נכשל כשלון חמור הפוגע במדינה והיה צריך להתפטר'89.
אשכול מצדו הודיע בישיבת מרכז המפלגה כי אם תהיה חקירה הוא יתפטר 90,וכוונתו הייתה
לעשות זאת ביום ראשון ה־ 13בדצמבר .אשכול התייחס אל החלטת המרכז 'כאל הצבעת
אמון בו ,כנציגה הראשי של מפא"י בממשלה' 91.הוא ראה כיצד בן־גוריון מוביל את מפא"י
לטלטלה אדירה והחליט להוריד באופן סופי מסדר היום את שאלת הקמתה של ועדת חקירה .הוא
הפתיע גם את חבריו הקרובים והתפטר מראשות הממשלה ,ולנוכח צעדו בוטלה ישיבה מתוכננת
של מרכז מפא"י .אשכול הודיע כי יהיה מוכן להרכיב ממשלה חדשה בתנאי מפורש — הורדת
הפרשה מן הפרק .לבן־גוריון היה ברור שאשכול הצליח לטרפד את מטרתו להקים ועדת חקירה
נוספת92.
בישיבת הממשלה הודיע אשכול על התפטרותו והביע התנגדות תקיפה להחזרת הפרשה לסדר
היום .ניכר כי דיבר מדם לבו :הוא אמר כי כשהרכיב את ממשלתו לא דיבר איש על 'עניין הפרשה,
חידוש הפרשה ,שינוי הפרשה ,ועדת חקירה כזאת או אחרת' .עתה תבע בן־גוריון משר המשפטים
להקים ועדת חקירה ,ויוסף תמך בהקמת ועדת חקירה על אירועי  .1954אשכול הבהיר:
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

אהרן חוטר־ישי ,הפרקליט הצבאי הראשי ,ויצחק טוניק ,ששירת כתובע צבאי ראשי ,תחת פיקודו של חוטר־ישי; טוניק
כיהן כמבקר המדינה בשנים .1987–1982
יומן בן־גוריון 22 ,באוקטובר  ,1964אב"ג.
שם 2 ,בדצמבר .1964
'דב יוסף שולל את דרך פעולתה ותוקפה המשפטי של "ועדת ה־ ,'"7מעריב 7 ,בדצמבר .1964
יש לציין כי יוסף תמך בוועדת חקירה שתתרכז באירועי  1954ולא באירועי .1960
יומן בן־גוריון 8 ,בדצמבר  ,1964אב"ג.
'בן־גוריון :אשכול נכשל כשלון חמור' ,מעריב 13 ,בדצמבר .1964
'אשכול :אתפטר ,אם תיערך חקירה' ,מעריב 14 ,בדצמבר .1964
'ההכרעה בממשלה — מחר או מחרתיים' ,שם.
יומן בן־גוריון 17 ,בדצמבר  ,1964אב"ג.
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אני עצמי מתנגד בכל יכולתי ובכל תפיסתי בזוכרי איך הגענו לוועדת השבעה ,כל הופעת העניין בוועדת
החוץ והביטחון של הכנסת עם אפשרות של ועדה פרלמנטארית .אני מתנגד בכל ישותי להקמת ועדת חקירה
כשוועדת השבעה עשתה מלאכתה בשלמות מצפונית ,כאשר שבעה אנשים ,עם שר המשפטים בראשם יכולים
לעשות והם הגיעו למסקנה .איני מאמין שאפשר לטפל ב־ 1954ולא להגיע ל־.1964

אשכול ציין כי יש לו יסוד להניח שרוב השרים תומכים בהפסקת הטיפול בנושא זה ,כי מדובר
ב'כבודה של מדינת ישראל .אני מודה ,שמדינת ישראל יש לה הרבה לשמור על כבודה ,כי נכסים
חומריים אין לה ,יש לה נכס גדול — כבודה' 93.הערכת אשכול הייתה נכונה — חיים גבתי כתב כי
'חברי הממשלה תמכו בצעד זה ,כי לא ראו מוצא אחר מהמצב שנוצר'94.
אחרי שבוע הביעה הכנסת אמון בממשלתו השנייה של אשכול 95.וכך הוא הצליח להוריד את חרב
דמוקלס שאיימה עליו ולהראות כי הוא המועמד היחיד לראשות הממשלה .כשנה וחצי אחרי פרישתו
של בן־גוריון היה ברור לכול שאין לו סיכוי לחזור ללשכת ראש הממשלה.
שאלת ועדת החקירה עלתה בוועידת מפא"י .רוב ציריה תמך בעמדת אשכול ש'מוסדות המפלגה
לא יעסקו עוד בפרשה' .מיעוט תמך בהצעה ,שהייתה למעשה הצעת בן־גוריון ,ש'הפורום הנכון
לברור נושא הפרשה ( )1954הינו מוסדות ממלכתיים משפטיים' 96.אחרי ההצבעה 'המתח העצום,
ששרר משך הימים האחרונים בוועידת מפא"י ,פג ,ואף נשמעו מחיאות־כפים הורמו כוסיות יין'97.
אך למרות תחושת ההקלה ,הסתיימה הוועידה במשבר עמוק ו'ננעלה בסימן פרוד ופיצול' 98.השאלה
המרכזית הייתה מה יהיו הצעדים הבאים של בן־גוריון ,שמבחינתו היו תוצאות הוועידה מפלה צורבת.
אחרי הוועידה הייתה עמדתו הפוליטית והנפשית של בן־גוריון נחרצת :הוא לא היה מוכן להיות
חבר במפלגה בראשות אשכול .באפריל  1965כתב ביומנו שאינו מוכן להיות 'אקטיבי במפלגה ,כי
אין זו עוד מפלגה שהייתה כל השנים ,מאז כתב אשכול המכתב לחולדה 99הפכה המפלגה לסיעה או
עדר [ההדגשה שלי]' .עם זאת הוא ציין כי אינו פורש מהמפלגה' ,כי יש תקווה שתשוב לאיתנה'100.
במאי  1965כתב כי אשכול חושש מפתיחת תיבת פנדורה בקשר לפרשת לבון ,והוסיף' :הייתי איתו
הרבה שנים בממשלה — אף פעם לא שמעתי שיש תיבת פנדורה אבל אם הוא פוחד הוא אינו רשאי
לעמוד על יד הגה המדינה [ההדגשה שלי]'101.
בראשית יוני  1965התקיימו בחירות במרכז מפא"י למועמד המפלגה לראשות הממשלה .כל
השנים היה מועמד אחד ,שבחירתו הייתה עניין טקסי ,ואילו עתה נערכה התמודדות בין אשכול,
ראש הממשלה המכהן ,לבן־גוריון ,שכתב בלעג כי המרכז 'מתכנס מחר להכתיר את אשכול כראש
 93ישיבת הממשלה ב־ 14בדצמבר  ,1964אה"מ.
 94ח' גבתי ,סיפור חיי ,תל אביב תשמ"ה ,עמ'  .206גבתי ( )1990–1901כיהן כשר החקלאות בשנים .1974–1964
 95הממשלה החדשה הייתה זהה לקודמת מבחינת הרכב המפלגות והשרים ,למעט שינוי לא משמעותי — הקמת משרד
התיירות ומינוי עקיבא גוברין ,שהיה שר בלי תיק ,לשר התיירות.
 96תמכו בעמדתו  1,216צירים ( 58.1אחוז) ,ובעד עמדת בן־גוריון הצביעו  848צירים ( 41.9אחוז).
' 97אשכול :אני שמח שהרוב בוועידה הצביע בעד הסתלקות מן ה"פרשה"' ,מעריב 19 ,פברואר .1965
' 98ועידת מפא"י ננעלה בסימן פרוד ופיצול' ,חרות 21 ,בפברואר .1965
 99המכתב שכתב אשכול אל אנשי 'מן היסוד' במאי  ,1964ושבו הודיע על ביטול הדחת לבון.
 100יומן בן־גוריון 10 ,באפריל  ,1965אב"ג.
 101שם 12 ,במאי .1965
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הממשלה בכנסת השישית' 102.בהצבעה תמכו  179חברים ( 63אחוז) באשכול ,ו־ 103חברים (37
אחוז) תמכו בבן־גוריון — הצבעה ששיקפה את יחסי הכוחות במפא"י בין הרוב שתמך באשכול
למיעוט שתמך בבן־גוריון103.
בן־גוריון לא ציפה לנצח בהצבעה במרכז המפלגה ,אך ציפה לנצח בבחירות לכנסת השישית.
אחרי ההצבעה עלתה השאלה מה רוצה המיעוט :האם רצונו 'לסדר רשימה נפרדת' ,כלומר לפרוש
ממפא"י ולהקים מפלגה חדשה ,או 'להקים קבוצה אופוזיציונית בתוך המפלגה [שמטרתה] ללכת בדרך
ב"ג ,ולא בדרך גלילי'? 104המיעוט התכוון ליצור מסגרת נפרדת בתוך מפא"י — במטרה מפורשת
למנוע פילוג; איש לא התכוון להקים מפלגה חדשה ,והייתה תחושה כי הפור נפל .ב־ 26ביוני 1965
התקיימה בבית אל־על בתל אביב התכנסות דרמטית שבה 'עמד פרס להכריע על אי־פילוג ,ובן־
גוריון הופיע לפתע והפך את הקערה על פיה' 105.הוא אילץ את המשתתפים לקיים התכנסות נוספת
במקום לא ניטרלי ,בביתו בתל אביב .בן־גוריון הדגיש כי השאלה איננה 'פילוג או לא פילוג' אלא
שאלה מוסרית :מפא"י נמצאת בהתדרדרות ,ו'בלי מלחמה נועזת של נאמני התנועה וערכיה — תביא
 102שם 2 ,ביוני .1965
 103למפרום (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .429
 104יומן בן־גוריון 4 ,ביוני  ,1965אב"ג.
 105י' אלמוגי ,בעובי הקורה ,ירושלים תש"ם ,עמ' .253
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הצגת הממשלה
השתים עשרה —
השנייה בראשות
לוי אשכול — לפני
הנשיא זלמן
שזר ,בית הנשיא
בירושלים,
 23בדצמבר 1964

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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להסתאבות גמורה ולשלטון בגין [ההדגשה שלי]' 106.הוא קבע כי הדרך היחידה למנוע תהליך זה היא
הקמת מפלגה חדשה בראשותו ,וסיים את דבריו במשפט שנועד להצדיק את יזמתו' :גם אם הרשימה
תקבל  10צירים כדעת הפסימיסטים תמנע השתלטות בגין [ההדגשה שלי]' 107.כך אילץ רצונו העיקש
של בן־גוריון את אנשיו להקים עמו מפלגה חדשה ,ששמה היה 'רשימת פועלי ישראל' (רפ"י).
בקורות הפוליטיקה הישראלית התחוללו פילוגים לא מעטים ,כמו פילוג מפ"ם בשנת  1954או
הפילוג ב'ליכוד' בשנת  ,2005כשראש הממשלה אריאל שרון הקים את מפלגת 'קדימה' .אבל מעולם
לא היה מצב שהפורשים הלכו בעקבות המנהיג בחוסר רצון מובהק כל כך .יוסף אלמוגי כתב על
'פילוג ללא חדווה' 108,ויצחק נבון כתב כי כל מה שהציע בן־גוריון אינו 'בסיס מספיק אמיתי לפילוג
ולהקמת מפלגה חדשה'109.
בראשית שנות השישים היה לבן־גוריון אקדח טעון בשני כדורים .את הראשון הוא ירה בשנת
 ,1961כשאילץ את אנשי מפלגתו להדיח את לבון .ובשנת  1965נותר באקדחו כדור אחד והוא ירה
אותו כשהכריח את אנשיו לפרוש ממפא"י .כך נותר אקדחו ללא תחמושת ובאה לסיומה הקריירה
הפוליטית של האב המייסד.
החלטתו של בן־גוריון להקים מפלגה חדשה הייתה מבוססת על שתי הנחות פוליטיות שהיו חסרות
בסיס .ראשית ,הוא היה משוכנע כי 'המערך' יפסיד בבחירות ולא ירכיב את הממשלה הבאה .הוא
התייחס לכך לא מעט ביומנו .לדוגמה כמה ימים לפני ההצבעה במרכז מפא"י כתב כי 'המערך' 'יופיע
בשם אחדות פועלי א"י בסימן "את" לכנסת .אני בטוח שהמערך לא יקבל יותר מ־ 25מנדטים ולא
יוכל בשום אופן להרכיב ממשלה' 110.שנית ,בן־גוריון היה משוכנע בניצחון רפ"י וקבע כי תקבל
'בערך  '30מנדטים 111.באוגוסט  1965שאלו אותו אם אחרי הבחירות יחזור למפא"י ,ותשובתו הייתה
כי הכול תלוי במספר המנדטים שתקבל מפלגתו :אם היא תקבל רוב מוחלט' ,נשנה מיד שיטת
הבחירות'; אם היא תקבל פחות ,שלושים מנדטים' ,נשנה מפא"י'; אם תקבל חמישה עשר — 'קשה
לדבר עכשיו' .בן־גוריון לא שיער שהמפלגה עשויה לקבל מספר מנדטים קטן מזה.
יש לציין כי באותם ימים חל שינוי ביחסו כלפי בגין ,תנועת 'חרות' וגח"ל .אמנם בקיץ 1965
הוא ציין כי אין לו כוונה להקים קואליציה לא 'עם בגין ולא עם אשכול' 112,אבל ניתן למצוא ביומנו
עדויות לראייה חדשה .במאי  1965הוא ציטט את דברי יוסף ספיר ,יושב ראש ה'מפלגה הליברלית',
'שחרות למעשה הסתלקה מהרבה חלקים של הפרוגרמה .לא מדברים על שלמות הארץ' 113.וביוני
 1965הוא כתב כי גח"ל אינה רק בגין ,כי 'יש שם אנשים כמו רימלט ויוסף ספיר' ,ובגין עצמו 'יתנהג
וידבר עכשיו אחרת'114.
 106יומן בן־גוריון 29 ,ביוני  ,1965אב"ג.
 107שם.
 108אלמוגי (לעיל ,הערה .)105
 109י' נבון ,כל הדרך :אוטוביוגרפיה ,ירושלים  ,2015עמ' .273
 110יומן בן־גוריון 1 ,ביוני  ,1965אב"ג.
 111שם 11 ,ביוני .1965
 112שם 8 ,באוקטובר .1965
 113שם 28 ,במאי .1965
 114שם 27 ,ביוני .1965
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ישיבת פתיחת
הכנסת השישית.
מימין לשמאל:
חברי הכנסת דוד
בן־גוריון ,משה דיין
ושמעון פרס מרפ"י
וחברי הכנסת
יעקב חזן ומאיר
יערי ממפ"ם,
 22בנובמבר 1965
(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

גח"ל ורפ"י :תהליך ההתקרבות
הבחירות לכנסת השישית התקיימו ב־ 2בנובמבר  ,1965אחרי מערכת בחירות דרמטית וסוערת.
התוצאה הבולטת הייתה ניצחון סוחף של 'המערך' ,שהיה ניצחון אישי של אשכול .בניגוד לכל
הציפיות קיבל 'המערך' ארבעים וחמישה מושבים בכנסת החדשה 115,ועם ארבעת מושבי סיעות
המיעוטים ,שהיו קשורות אליו ,הוא קיבל ארבעים ותשעה מושבים .העיתונים הדגישו את ניצחונו
של אשכול .במאמר מערכת של 'הארץ' נכתב כי סיעת 'המערך' בכנסת השישית 'תעלה אך במעט על
כוחה של סיעת מפא"י בכנסת הקודמת [ ]...אולם מבחינה פוליטית ,ברור כי מר אשכול יצא מנצח [...
לאחר] שהוא הותקף על ידי בן־גוריון במלוא העוצמה אשר ב"ג מוכשר לה'116.
תוצאה נוספת הייתה כישלון של גח"ל ,שקיבלה עשרים ושישה מושבים ,מושב אחד פחות משהיה
לה בכנסת הקודמת 117.שמואל תמיר כתב' :בשלוש לפנות בוקר הוברר שקיבלנו  26מנדטים ,אפילו
פחות מהציפיות של הפסימיסטים[ .במטה הבחירות] נשתררה מבוכה'118.
תוצאה אחרת הייתה כישלון צורב של רפ"י ,שקיבלה עשרה מושבים בלבד 119.היה פער גדול בין
תוצאה זאת לתחזיות של בן־גוריון ,והכול ראו בכך כישלון אישי מהדהד שלו .שמואל שניצר כתב
 115הצביעו עבורו  443,379מצביעים ( 36.7אחוז).
' 116מיום ליום :ניצחון השאננות' ,הארץ 4 ,בנובמבר .1965
 117הצביעו עבורה  256,957מצביעים ( 21.3אחוז).
 118ש' תמיר ,בן הארץ הזאת :אוטוביוגרפיה ,לוד תשס"ב ,עמ'  .1307תמיר ( ,)1987–1923שכיהן כשר המשפטים בשנים
 ,1980–1977היה ראש מטה ההסברה של גח"ל באותה מערכת בחירות.
 119הצביעו עבורה  95,328מצביעים ( 7.9אחוזים).
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כי ברגיל תבוסה פוליטית איננה אסון אישי אבל תבוסת
בן־גוריון היא דבר שונה .הוא הגיע 'אל קצה מסלולו,
כשמאחוריו שמונה או תשעה אחוזים מן העם ,ואולי עשרים
אחוזים מחברי מפלגתו' .מדובר ב'טראגדיה אישית גדולה.
גם מי שלא הסכים תמיד עם דרכו הפוליטית ,גם מי שהתפעל
תמיד משיפוטו ,גם מי שלא האמין באינטואיציה שלו ולא
היה מוכן ללכת אחריו בעיניים עצומות ,לא יוכל לרצות
שכך תהיה אחרית דרכו בחיים הפוליטיים של המדינה אשר
עליה ניצח שנים כה מרובות'120.
בינואר  1966הביעה הכנסת אמון בממשלת אשכול,
הממשלה השלוש עשרה והשלישית בראשותו .בקואליציה
הרחבה היו שבעים וחמישה חברים 121,בלי גח"ל ורפ"י.
במכתב ששלח אשכול לחברי קיבוץ אפיקים הסביר מדוע
אינו מסוגל לצרף את רפ"י לממשלתו והדגיש ,בזעם ובצער,
כי בכינוס של רפ"י מיד אחרי הבחירות 'הראשון ברשימת
רפ"י' (בן־גוריון) הכתים 'את צמרת מפא"י בשם "הנהגה
מושחתת ומטומטמת" ואמר כי לא ינוח ולא ישקוט עד אשר
תסולק ,והרי ידוע לכם כי הנהגה זו נבחרה על־ידי חצי
מיליון מאזרחי הארץ'122.
קריקטורה של
אנשי רפ"י ,שהיו חלק מהשלטון שנים רבות ,נקלעו למצב בלתי נסבל :היה עליהם לשרת את
קריאל גרדוש (דוש)
המציגה את ניצחונו המדינה מספסלי האופוזיציה .רפ"י התחילה לשתף פעולה עם גח"ל בשני מישורים .מישור אחד
של אשכול בבחירות היה המישור המוניציפלי .בכמה עיריות הורכבו קואליציות של שתי המפלגות — לדוגמה בטבריה
לכנסת השישית,
מעריב 3 ,בנובמבר הוקמה קואליציה בראשות מאיר אדרעי מרפ"י ,ובחדרה הוקמה קואליציה בראשות דב ברזילי מגח"ל.
 ,1965עמ' 1
משפחת גרדוש) הקואליציה המשמעותית הוקמה בעיריית ירושלים :טדי קולק ,שעמד בראש רשימת רפ"י ,הרכיב
(באדיבות
אותה עם גח"ל ועם הסיעות הדתיות ונבחר לראשות העירייה 123.הוא עשה זאת אחרי שראשי מפא"י
אסרו על מרדכי איש־שלום ,ראש העירייה המכהן מ'המערך' ,לנסות להרכיב קואליציה עם גח"ל ,וכך
פונתה הדרך להרכבת קואליציה של רפ"י וגח"ל.
 120ש' שניצר' ,הניצחון והטראגדיה' ,מעריב 5 ,בנובמבר  .1965שניצר ( )1999–1918היה מבכירי עורכי 'מעריב' וכיהן
כעורכו הראשי בשנים .1985–1980
' 121המערך' — ארבעים ותשעה חברים; המפד"ל — אחד עשר; מפ"ם — שמונה; ה'ליברלים העצמאים' — חמישה; 'פועלי
אגודת ישראל' — שניים.
 122ירושלים 14 ,בדצמבר  .1965מתוך :א' למפרום וח' צורף (עורכים) ,לוי אשכול :ראש הממשלה השלישי :מבחר תעודות
מפרקי חייו ( ,)1969–1895ירושלים תשס"ב ,עמ'  .497דברי בן־גוריון נאמרו בכנס ארצי של רפ"י ב־ 4בנובמבר .1965
ראו' :ד' בן־גוריון חוזר ותוקף בחריפות את מפא"י ואשכול' ,דבר 5 ,בנובמבר .1965
 123הקואליציה הייתה רחבה ויציבה :ארבעה עשר מתוך עשרים ואחד חברי המועצה (רפ"י — חמישה ,גח"ל — ארבעה,
'אגודת ישראל' — שלושה ,מפד"ל — שניים) .על הרכבת קואליציית קולק ראו :י' ויץ' ,הפה שהתיר :בן־גוריון ,הקמת
רפ"י והחרם על תנועת החרות ב־ ,'1965ישראל ( 17תשע"א) ,עמ' ( 165–157להלן :ויץ ,הפה שהתיר).
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עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל1967–1965 ,

בן־גוריון לא היה מעורב בהרכבת הקואליציות בעיריות — עדות לירידת כוחו הפוליטי גם ברפ"י
בעקבות כישלונו בבחירות .אבל הוא לא התנגד להרכבת קואליציות עירוניות עם גח"ל .כשנערך
מאבק על ראשות עיריית תל אביב בין מרדכי נמיר ,ראש העירייה המכהן מטעם 'המערך' ,למרדכי
חיים שטרן ,ראש סיעת גח"ל במועצה ,הביע בן־גוריון תמיכה בשטרן124.
מישור אחר שנוצר בו שיתוף פעולה בין רפ"י לגח"ל ,מיד לאחר מושב הפתיחה של הכנסת
השישית ,היה המישור הפרלמנטרי .מזכיר רפ"י שמעון פרס ניסה לגבש ברית של מפלגות קטנות כדי
לערער את שלטון 'המערך' 125.ביטוי ראשון לכך היה הגשה משותפת של אי אמון בממשלה באמצע
מרס  1966בעקבות דברי שר החוץ אבא אבן ,שבריאיון לעיתון הצרפתי 'לה מונד' ( )Le Mondeגינה
את 'ההרפתקנות הצבאית' של ממשלות בן־גוריון ואת 'העמדות האירידנטיות' — כלומר את השאיפה
לספח שטחים למדינה — שביטא בגין במערכת הבחירות האחרונה 126.ב'דבר' נכתב כי אי האמון הוא
עדות ל'שיתוף פעולה הרמוני בין רפ"י וגח"ל' ,וכי יש לומר — בצער — שהתרגיל המשותף של שתי
המפלגות הוא דוגמה עגומה מאוד לתעייה במדבר האופוזיציוני ללא תכלית וללא מוצא127.
אישים מרכזיים ב'מפלגה הליברלית' ניסו למסד את הקשרים בין שתי הסיעות .הם שאפו לצרף
לגח"ל קבוצות ואנשים כדי לחזקה כחלופה לשלטון 'המערך' ולנטרל את הדומיננטיות של תנועת
'חרות' .הם הצהירו על מגמתם להדק את קשריהם עם רפ"י 128.בפברואר  1966קבע מרכז ה'מפלגה
הליברלית' כי 'יש לחתור לקראת הקמת מסגרת מפלגתית חדשה [ ]...בנוסף לשתי המפלגות (חרות
וליברלים) — [היא] תקיף חוגים רחבים בציבור שמחוצה להן' .אריה דולצ'ין אמר' :עלינו לראות את
רפ"י כשותף ,כגורם חיובי' ואל לנו לתקוף את רפ"י ואת בן־גוריון129.
גם ראשי 'חרות' תמכו בשיתוף פעולה עם רפ"י .מבחינת בגין היה הקשר בין שתי המפלגות מרכיב
פוליטי חיוני ,שכן הוא הקנה לו לגיטימציה באמצעות קשריו עם מפלגתו של בן־גוריון .בשיחה עם
שלמה נקדימון הוא הדגיש כי 'שיתוף גלוי בין גח"ל ורפ"י הוא האלטרנטיבה היחידה למערך'130.
בדר כתב' :בתקופה הראשונה של הכנסת השישית תמכתי בכל צעד של רפ"י שיוסיף לתהום שבינה
לבין המערך ,ויחריף את היחסים ביניהם'131.
אנשי רפ"י מצדם הבינו שמפלגתם לא תוכל לפעול לבד לאורך ימים .תוצאות הבחירות הוכיחו כי
בהליכה עצמאית היא לא תוכל לגרוף קולות של בוחרים רבים .כדי להצליח היה עליה להצטרף לגוש
פוליטי רחב .וכך נכתב כי 'באחרונה נפל דבר בחיינו הפוליטיים :ההתקרבות בין גח"ל ורפ"י הפכה
 124יומן בן־גוריון 15 ,בנובמבר  ,1965אב"ג .שטרן לא הצליח להיבחר לתפקיד ונמיר נבחר.
 125גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .174
' 126הכנסת דחתה את ההצעות של רפ"י וגח"ל להביע אי־אמון בממשלה' ,דבר 17 ,במרס .1966
' 127דבר היום :מדרון ציבורי ופרלמנטרי' ,שם.
 128זייגרמן (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;179גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .177
' 129סימפוזיון "ידיעות אחרונות" לקראת ראש השנה תשכ"ז' ,ידיעות אחרונות 14 ,בספטמבר  .1966דולצ'ין ()1989–1913
היה מראשי ה'מפלגה הליברלית' וראש המחלקה הכלכלית בהנהלת הסוכנות היהודית .כיהן כגזבר הסוכנות (–1968
 )1978ויושב ראש הנהלת הסוכנות (.)1987–1978
 130ש' נקדימון' ,שיתוף גלוי בין גח"ל ורפ"י' ,ידיעות אחרונות 14 ,בספטמבר .1966
 131בדר (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .199
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לעובדה קיימת' 132.בן־גוריון עצמו יזם את שלב ההתקרבות הבא .הוא הציע ליוסף ספיר להקים ועדת
תיאום פרלמנטרית של שתי המפלגות ,שתקבע 'עמדות משותפות לגבי נושאים בעלי אופי ממלכתי,
שיועלו לדיון בבית'133.
במרס  1966נעשה צעד נוסף בתהליך ההתקרבות — נציג רפ"י אליהו בן־שלום נבחר בקולות
מפלגתו וגח"ל למזכיר מועצת פועלי טבריה ,במקום נציג מפא"י 134.צעד זה לא היה משמעותי
כשלעצמו ,אך חשיבותו הייתה שהוא ננקט במישור ההסתדרותי .במאי  1966התקיימה ועידת היסוד
של רפ"י' ,שאיש לא שיער אז שתהייה גם האחרונה' 135.במהלכה הוחלט שאם גוף פוליטי אחר יקבל
את עשרת העקרונות של המפלגה — שביטאו את תפיסתה באשר לרפורמות במשק ,בחברה ,בשיטות
הבחירות ,במערכת הבריאות ,בהסתדרות ועוד — תהיה רפ"י מוכנה לשיתוף פעולה עמו 136.משמעות
ההחלטה הייתה פתיחת דלת לקשרים עם גח"ל ,ודיין הדגיש זאת באמרו כי רפ"י צריכה להשתתף
בקואליציה עם מפלגות המוכנות לשיתוף פעולה על סמך עקרונותיה' ,ארבעת העקרונות שניסח
דוד בן־גוריון בפתיחת הוועידה' ,ו'כי קואליציה כזאת יכולה להתבסס גם על שיתופה של גח"ל
[ההדגשה שלי]' ,ודבריו נתקבלו בתשואות סוערות על ידי צירי הוועידה137.
לקראת סוף  1966התהדק שיתוף הפעולה .בנובמבר  1966נערכה פגישה בין משלחת רפ"י
בראשות פרס וגד יעקבי למשלחת גח"ל בראשות סרלין .נציגי גח"ל הציעו להגביר את שיתוף
הפעולה הפרלמנטרי על ידי הקמת ועדת תיאום משותפת .תשובת נציגי רפ"י הייתה חיובית באופן
עקרוני — יעקבי הודיע כי הוא תומך בשילוב גח"ל בכל מוסדות ההסתדרות ,כולל הוועדה המרכזת
ומזכירות חברת העובדים 138.בדצמבר  1966התקיימה פגישה רשמית בין נציגי שתי המפלגות .הם
דיברו לא על חזית פרלמנטרית רשמית אלא על תיאום ,וצוין 'שכבר יש נושאים שבהם מתקיים
שיתוף־פעולה מלא בין שתי הסיעות' 139.כך אפוא כשנה אחרי הבחירות לכנסת השישית וחודשים
ספורים לפני ימי ההמתנה ומלחמת ששת הימים נוצר קשר הדוק ורצוף בין מפלגתו של בגין למפלגתו
של בן־גוריון במטרה לפגוע בממשלת אשכול.
בן־גוריון עצמו המשיך לתקוף את עמדת תנועת 'חרות' בנוגע לעקרון שלמות המולדת .בדברים
שפורסמו ב'מבט חדש' ,ביטאון רפ"י ,הוא קבע כי ניתן להגיע לשלום 'אך ורק על־יסוד הסטטוס־
קוו ,לא גבולות האו"מ 140,ולא "גבולות היסטורים" שהשתנו מזמן לזמן' ,וברור 'שמפלגת "חרות"
 132ג' רייכר' ,היריב המשותף מקרב רחוקים' ,ידיעות אחרונות 28 ,בפברואר .1966
' 133ב"ג הציע ועדת־תיאום לרפ"י וגח"ל' ,ידיעות אחרונות 8 ,באפריל  ;1966יש לציין כי בן־גוריון לא כתב על כך ביומנו.
' 134הסכם רפ"י–גח"ל במ"פ טבריה' ,ידיעות אחרונות 21 ,במרס .1966
 135אלמוגי (לעיל ,הערה  ,)105עמ' .259
 136ג' יעקבי ,חסד זמן :פרקי אוטוביגורפיה ,תל אביב  ,2002עמ'  .62יעקבי ( )2008–1935כיהן אז כחבר הוועדה המרכזת
של ההסתדרות הכללית מטעם רפ"י .אחר כך כיהן כחבר כנסת ( )1992–1969וחבר ממשלה (–1984 ,1977–1974
 .)1990ראו' :ננעלה ועידת היסוד של רפ"י' ,דבר 20 ,במאי .1966
' 137בוויכוח הכללי בוועידת רפ"י' ,דבר 19 ,במאי  .1966ראו :גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .179
 138מ' מייזלס' ,דיונים על יחסי רפ"י–גח"ל' ,מעריב 20 ,בנובמבר .1966
 139א' עמיקם' ,מגע — לא יותר ,'...ידיעות אחרונות 14 ,בדצמבר .1966
 140גבולות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר .1947
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התנגדה לשלום זה' .אבל במסגרת גח"ל היא הסכימה 'לשלום על בסיס הסטטוס־קוו ,אם כי להלכה
תוסיף לדגול ב"שלמות הארץ"' .לפיכך אין לפסול אותה' ,מפני שהיא דוגלת ב"שלמות הארץ"
שתבוא עם ביאת המשיח' 141.ניתן לראות בדברים מעין קבלה של עמדת תנועת 'חרות'.

ערעור מעמדו הפוליטי והציבורי של אשכול
ניצחונו הגדול של אשכול בבחירות לכנסת השישית היה נקודת השיא בתקופתו כראש הממשלה
ואולי בכל הקריירה הפוליטית שלו .מאז התחיל תהליך שקיעתו ,שהתבטאה בארבעה תחומים.
ירידת מעמדו של אשכול כשר הביטחון .בן־גוריון תקף את אשכול עוד לפני הבחירות ,ואחריהן
הפכו התקפותיו עליו לקשות ולארסיות יותר .בדבריו במועצת רפ"י הוא קבע ,בלי להזכיר את שמו
של אשכול' ,כי בעניינים ביטחונים נעשים דברים ללא אחריות ממלכתית וללא תחושה ביטחונית
והם עלולים להביא אסון תוך ארבע שנים' .הוא הוסיף כי 'נעשים דברים חמורים שאינני יכול לדבר
עליהם' 142.כמו כן האשים בן־גוריון את אשכול בהאשמה חמורה מבחינתו — פוליטיזציה של מערכת
הביטחון .באוגוסט  ,1965בימי מערכת הבחירות ,דיבר אשכול בחוג בית בביתו של שאול אביגור
שהשתתפו בו פקידים בכירים במשרד הביטחון .בן־גוריון קבע כי אשכול 'רתם את מערכת הביטחון
לצרכים מפלגתיים' 143.גם אחרי הבחירות נדרש בן־גוריון לאותו חוג בית וטען כי אשכול משחית
את המערכת ולכן אסור לו לכהן בתפקיד אפילו יום אחד נוסף .בהודעה אישית בכנסת הוא ציטט
דברים ממכתב ששלח אשכול אל אביגור ערב הבחירות וקבע כי הוא ניסה 'להפוך מוסדות הביטחון
לכלי שרת במלחמת הבחירות ולשמירת הכסא שלו' ,כשהוא מעמיד את 'האינטרס המפלגתי והאישי
למעלה מהאינטרס הממלכתי' .בן־גוריון הדגיש כי התנהלות זו היא סכנה גדולה למשטר 144.הוא גם
האשים את אשכול ב'מחדל ביטחוני'' ,שאיש לא ידע בדיוק מהו' ,ואפילו למקורביו לא היה ברור
במה מדובר .בן־גוריון עצמו לא הסביר — אף לא לדיין — מה הוא אותו מחדל 145.סיפור זה הטריד
את אשכול עד מאוד ,ומזכירו הצבאי ישראל ליאור כתב על כך' :איש לא ידע על מה דיבר בן־גוריון.
גם אשכול לא ידע דבר .הוא ניסה לנחש .אשכול קרא לי ,קרא לחברים אחרים שאל ,חקר .דבריו של
בן־גוריון הכאיבו לו מאוד .ראיתי אותו לא פעם שואל את עצמו למה התכוון "הזקן" .הוא לא ידע
ולא הייתה לו תשובה .באותם ימים תפסתי אותו לא פעם ברגעים ארוכים של הרהורים נוגים'146.
 141ד' בן־גוריון' ,תשובה לתם' ,מבט חדש 19( 85 ,באפריל  .)1967דברי בן־גוריון היו תגובה על ריאיון עם ד"ר ישראל
אלדד (שייב) ('לא ממשלת חירום — אלא משטר חירום' ,שם 18[ 72 ,בינואר  ,)]1967ויש לציין כי הם פורסמו פחות
מחודש לפני ימי ההמתנה.
' 142ד' בן־גוריון מאשים את הממשלה בחוסר אחריות ממלכתית' ,דבר 24 ,בינואר .1966
 143ויץ (לעיל ,הערה  ,)123עמ' .147–145
 144הודעה אישית של חה"כ ד' בן־גוריון ,ישיבת הכנסת ב־ 27בפברואר  ,1967דברי הכנסת ,מח ,עמ' .1487–1486
 145ע' גלוסקא ,אשכול ,תן פקודה! צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת הימים ,1967–1963 ,תל אביב  ,2004עמ'
.423
 146א' הבר ,היום תפרוץ מלחמה :זכרונותיו של תת־אלוף ישראל ליאור ,המזכיר הצבאי של ראשי הממשלות לוי אשכול
וגולדה מאיר ,תל אביב תשמ"ח ,עמ' .44
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דמות בכירה נוספת שתקפה את תפקודו של אשכול הייתה איסר הראל ,שכיהן כיועצו לענייני
מודיעין וביטחון 147.אחרי התפטרותו מתפקיד זה הוא טען כי אשכול 'מתקשה להחליט ,נוהג לחזור
בו מהחלטותיו וכי הוא אינו מקיים את הבטחותיו' .הראל שוחח עם ראשי מפא"י וביקש מהם להשפיע
על אשכול כדי לשנות את אורחות עבודתו ,שהם 'סכנה חמורה למדינה' 148.ערב מלחמת ששת
הימים הלך ונחלש מעמדו הציבורי של אשכול :ההתדרדרות במצב הביטחון ,ההתקפות החריפות
מצד האופוזיציה ,במיוחד מחוגי רפ"י ובן־גוריון ,עד כדי ערעור על כשירותו לכהן כראש הממשלה
ושר הביטחון ,והאשמתו ב'מחדל ביטחוני' — כל אלה ערערו את מעמדו של אשכול בציבור ובהכרח
גם מול הצבא149.
המצב הכלכלי .עם הקמת ממשלתו נראה היה שמעמדו של אשכול יציב ,אך דווקא אז החל תהליך
שפגע בדימויו ,ושנבע בראש ובראשונה מן המיתון הכלכלי ששרר באותה תקופה .בנובמבר 1964
החליטה ועדת השרים לענייני כלכלה לאמץ מדיניות כלכלית חדשה שבמרכזה היה קיצוץ משמעותי
בהוצאות הממשלתיות על ידי מהלכים כמו ריסון בבנייה הממשלתית והציבורית .הסיבות לכך היו
הפער המתמשך במאזן התשלומים וגידול של  80אחוז בגירעון המסחרי .הממשלה החדשה נקטה
צעדים כמו קיצוץ בסובסידיות למוצרי מזון והעברת חלק מתקציבי הפיתוח להחזרת חובות ולא
להשקעות בארץ .בעקבות צעדים אלה התחילה האטה במשק הישראלי ,והסימן המרכזי לכך היה
עלייה גדולה באבטלה ,במיוחד בעיירות הפיתוח ,שבכמה מהן נסקה האבטלה ל־ 20אחוז .המחאה
נגד האבטלה באה לידי ביטוי בהפגנות  1במאי  .1966אלפי מובטלים קראו 'לחם ,עבודה!' ,פגעו
ברכוש ,בעיקר בבנייני מוסדות ההסתדרות ,ועשרות נפגעו בהתנגשויות אלימות עם המשטרה.
בעקבות ההפגנות עלתה שאלת האבטלה לראש סדר היום הציבורי ולא ירדה ממנו חודשים רבים.
בראשית  1967הגיע מספר המובטלים ל־ 100,000איש ( 11.4אחוז)' ,מספר מבהיל של מובטלים
במונחי אותם הימים' .תחושת המצוקה ,שעברה מאזורי הפיתוח למרכז הארץ ,גרמה לירידה מורלית
ולגידול רב במספר היורדים מהארץ 150.בהקשר זה סיפרו 'בדיחות' כמו 'האחרון שיצא מהמדינה,
שלא יישכח לכבות את האור'.
מצב זה פגע בעיקר בשניים ,בשר האוצר פנחס ספיר ובאשכול ,שהיה מזוהה עם הכלכלה הישראלית,
לאחר שכיהן שנים רבות כשר האוצר 151.על פי תוצאות משאל שפורסם בעיתון 'הארץ' סברו  42אחוז
מהנשאלים כי יש להחליף את אשכול בראש ממשלה אחר ,כמעט כפול מאחוז תומכיו 152.דוגמה
בוטה ליחס כלפיו היא חוברת צנומה בשם 'כל בדיחות אשכול' ,שפורסמה בדצמבר  .1966הבדיחות
לוקטו על ידי אורי סלע ,שחי תקופה מסוימת בדגניה ב ,קיבוצו של אשכול ,והחוברת יצאה לאור
ב'הוצאת איסר' ,שהייתה כנראה פיקטיווית .הבדיחות היו וולגריות ועלובות ,והעיתונאי בועז עברון
 147הוא שירת בתפקיד חודשים ספורים — מספטמבר  1965עד יוני .1966
 148א' הבר' ,איסר הראל מותח ביקורת על "אשכול ושיטות עבודתו"' ,ידיעות אחרונות 8 ,ביולי .1966
 149גלוסקא (לעיל ,הערה  ,)145עמ' .187
 150י' גרינברג ,פנחס ספיר :ביוגרפיה כלכלית ופוליטית ,תל אביב  ,2011עמ' .272
 151אשכול כיהן בתפקיד אחת עשרה שנים — מיוני  1952עד יוני .1963
 152למפרום וצורף (לעיל ,הערה  ,)122עמ' .512
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כתב עליהן כי מאז נישואי הרב טולידאנו 153לא היה ביטוי כזה של 'חוסר טעם ,חוסר הומור ,חוסר
דמיון ,גסות שפלה והכפשת המדינה עצמה' 154.למרות זאת הבדיחות פגעו מאוד בדימויו של אשכול,
ומי שהיה המנצח הגדול בבחירות האחרונות ,הפך בתוך זמן קצר למושא של מחאה ואף של לעג
ובוז .בנסיבות אלה הגיע אשכול לתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים כשדימויו הציבורי
בעייתי ועגום.
מעמדו במפלגתו ,מפא"י .תהליך דומה התחולל במפלגתו של אשכול .הוא הצליח לגבור על
בן־גוריון ,משימה נפשית לא פשוטה ,אך אחרי הבחירות התחיל מעמדו במפלגה לשקוע .גם בהיותו
ראש הממשלה הוא היה מעורב בפעילות במפלגתו ,ואף עסק במינויים של בעלי תפקידים בדרג
השני .לדברי החוקר ארנון למפרום 'נכונותו של אשכול להיכנס לפעילות זו ,למרות עיסוקיו כראש
הממשלה ושר הביטחון ,מראה עד כמה היה חשוב לו ,כמנהיג מפא"י לכל דבר ועניין ,להשפיע על
איוש תפקידיהם של ראשי מפא"י בדרג הבינוני' 155.עם זאת אחרי הבחירות נאלץ אשכול להקטין
את מידת מעורבותו הפוליטית ,גם בגלל בריאותו הלקויה ,והפחית את השתתפותו בישיבות מוסדות
מפא"י 156.ועל כך נכתב כי' :אשכול היה מנהיג ביורוקרטי ורב־תחומי הנשען על השתתפות פעילה
ורציפה במוסדות רבים ,מפלגתיים ולא מפלגתיים .ולפיכך הפחתת השתתפותו במוסדות אלה הייתה
קריטית למעמדו הפוליטי' 157.שניים מילאו את החלל שהותיר אשכול במפלגה :גולדה מאיר158
וספיר ,שכוחו הפוליטי התחזק בעקבות מערכת הבחירות המוצלחת שניהל 159.מעמדו של אשכול
כמנהיג מפא"י התערער לנוכח הציר של השניים ,הוא איבד באופן ניכר את יכולתו לכוון את צעדי
מפלגתו ,והדבר בא לידי ביטוי במהלכים שנקטה ערב המלחמה.

אפילוג וסיכום
הדרמה הפוליטית שהתחוללה ערב מלחמת ששת הימים — מינוי דיין לשר הביטחון במקום אשכול
וצירוף נציגי גח"ל לממשלה — הייתה קשורה באופן הדוק לאירועים הפוליטיים שהתחוללו בשנים
 .1966–1965אפשר להבהיר זאת בהתייחסות לשלושה גיבורים מרכזיים.
בגין הביא להקמת גוש פוליטי של 'חרות' עם ה'מפלגה הליברלית' ,שהייתה תמיד במרכז הזירה
הפוליטית .מטרתו הייתה לצאת מהבידוד הפוליטי שבו היה שרוי מהקמת תנועת 'חרות' בשנת .1948
 153ביולי  1960התחתן שר הדתות הרב יעקב משה טולידאנו ,שהיה בן שמונים ,עם מרים סבאג ,שהייתה בת עשרים.
שלושה חודשים אחרי החתונה הוא נפטר.
 154ב' עברון' ,כעם בן מלכו' ,ידיעות אחרונות 30 ,בדצמבר .1966
 155למפרום (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .333
 156בחודשים הראשונים של  1967נכח אשכול בישיבה אחת בלבד מתוך חמש ישיבות מזכירות מפא"י ,ומתוך אחת עשרה
ישיבות לשכת המפלגה הוא נכח בחמש .ראו :שם ,עמ' .471
 157שם ,עמ' .472
 158מאיר נבחרה למזכירת מפא"י בראשית .1966
 159ספיר היה יושב ראש מטה הבחירות של 'המערך' (יחד עם השר משה כרמל מ'אחדות העבודה') .ראו :גרינברג (לעיל,
הערה  ,)150עמ' .251–243
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תעמולת בחירות
ברחוב הרצל
בתל אביב,
 22באוקטובר 1965

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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ואולם התוצאות הדלות של גח"ל בבחירות
לכנסת השישית גרמו לאכזבה בקרב אנשיה
והתחדדה ההכרה שבגין ומפלגתו נדונים
להמשיך לשבת על ספסלי האופוזיציה.
בעקבות זאת התחולל משבר חמור סביב
מנהיגותו ,וחבר הכנסת שמואל תמיר ניסה
להחליש את מעמדו בתנועת 'חרות' .בגין
התפטר מתפקידו כיושב ראש התנועה
וחזר לתפקיד בראשית  ,1967אחרי שתמיר
ואנשיו סולקו מתנועת 'חרות' ואף מגח"ל.
מהלכים אלה פגעו במעמדו ובדימויו
הציבורי ,ומבחינתו ימי ההמתנה היו
הזדמנות גדולה לשפר את מעמדו.
המפתח לשינוי היה הקשר בין גח"ל
לרפ"י ,שהתפתח אחרי הבחירות .לבגין
לא היו קשרים ישירים עם בן־גוריון ,אבל
הקשר בין שתי המפלגות סלל את דרכו
אל 'הזקן' .בגין השתמש בתרגיל פוליטי
מתוחכם — הוא פנה אל אשכול והציע לו
לפנות את תפקידו למען בן־גוריון ולהיות
'סגן ראש הממשלה לענייני פנים' .כך הוא
הציג את עצמו כפטריוט שהציע להחזיר
את יריבו המר לשלטון .תשובת אשכול,
שהיה בנתק מוחלט מבן־גוריון ,הייתה שלילית' :שני סוסים אלה [הוא ובן־גוריון] כבר לא ימשכו
בעגלה אחת' .יש לציין כי הייתה במעשה של בגין מידה של כפיות טובה כלפי אשכול ,שתרם תרומה
גדולה ללגיטימציה שלו.
מכל מקום בגין הצליח להשיג את מטרתו — הוא נפגש עם בן־גוריון ,פגישתם הראשונה אחרי
שנפגשו ערב מלחמת סיני .עתה התברר לו מה שכל המערכת הפוליטית כבר ידעה :בן־גוריון היה
זקן ומנותק ולא היה מסוגל להנהיג את הציבור בשעת משבר .אבל הפגישה הובילה להחלטה
משותפת — שתי המפלגות יצטרפו יחד לממשלה .ב־ 1ביוני  1967הצטרפו שני ראשי גח"ל ,בגין
ויוסף ספיר ,לממשלה כשרים בלי תיק יחד עם דיין מרפ"י .מבחינת בגין הצטרפותו לממשלה הייתה
צעד מכריע וחיוני בדרכו לכס שלטון ,עשור לאחר מכן160.
 160לפרטים ראו :י' ויץ' ,החזרה לכור מחצבתו :מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי ,פרישתו ממנה בשנת 1970
ומשמעותה' ,קתדרה( 141 ,תשרי תשע"ב) ,עמ' .158–133
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עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל1967–1965 ,

אשכול ,שתפקודו כשר הביטחון העניק לצה"ל כלים לניצחון הגדול ,ושתפקודו בימי ההמתנה
העניק למדינה מרחב מחיה מדיני ,נאלץ למרות כל זאת להעביר את תיק הביטחון לדיין .תהליך
ההדחה התחיל כשנה וחצי קודם ,ולא בימי ההמתנה .אריה נאור טען כי אשכול שילם מחיר
כבד על ניצחונו על בן־גוריון ורפ"י בבחירות לכנסת השישית .לדבריו אין לנתק את הטענות
שאשכול אינו מסוגל להוביל את העם לניצחון מן ה'פוליטיקה של דה־לגיטימציה מצד בן־גוריון
ומפלגת רפ"י' .אשכול אמנם ניצח בבחירות ,אבל 'בן־גוריון לא אמר נואש ,והמשיך לפסול
את אשכול לחלוטין מלמלא תפקיד של הנהגה .הוא כינה אותו בכינויי גנאי ,וטען שאינו ראוי
לאצטלה זו מטעמים מוסריים' .למסע ההסתה נגדו היה תפקיד מכריע בתהליך הדחתו 161.זאת
ועוד ,דימויו של אשכול כמנהיג הססן שאינו מסוגל להכריע באופן חד נבע מהדימוי שהדביקו לו
בימי המיתון.
בימי המאבק על תיק הביטחון התברר לאשכול שאישיים מרכזיים במפא"י תמכו בהעברת התיק
לדיין .לא היו אלה רק אישים שהיו קשורים למיעוט במפלגה ,כמו ראש עיריית חיפה אבא חושי
ושר המשפטים בעבר יוסף ,אלא גם אישים שתמכו בו ואף היו מקורביו .ביום ההדחה התקיימה
ישיבה מכרעת של מזכירות מפא"י ,ונדונה בה השאלה למי יש להעביר את תיק הביטחון — לאלון,
אפשרות שהייתה הרע במיעוטו מבחינתו של אשכול ,או לדיין .רוב גדול תמך בדיין :חבר הכנסת
דוד הכהן ,יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,טען כי 'דיין צריך לכהן כשר הביטחון'; דברי
חבר הכנסת ברקת היו נחרצים' :אין לחכות אפילו יום נוסף לסיום המו"מ .יש למנות את דיין כשר
הביטחון ללא מו"מ' .רק מעטים תמכו באלון 162.בסיום הישיבה אשכול הודיע כי הוא מזמין את דיין
לממשלה כשר הביטחון ,ודבריו התקבלו ב'מחיאות כפיים וקריאות הידד' 163.למעשה מפלגתו מילאה
תפקיד מכריע בהדחתו — 'כשגם חברי מפלגתו ,ובהם כמה מידידיו הקרובים ביותר ,הצטרפו לתביעה
בררה .הוא נותר
שיוותר על תפקיד שר הביטחון וימנה תחתיו את דיין ,לא נותרה עוד לאשכול כל ֵ
כמעט בודד במאבקו והותקף מכל עבר'164.
בן־גוריון מילא תפקיד מורכב ואירוני בדרמה שהתחוללה ערב המלחמה .במאבקיו הפוליטיים
בראשית שנות השישים הוא הדגיש את הצורך לעצור את בגין בדרכו לשלטון ,בנימוק שהוא עלול
להרוס את הדמוקרטיה הישראלית ולהפוך את המדינה לפשיסטית .בן־גוריון השתמש בנימוק זה גם
בימי פרישתו ממפא"י והקמת רפ"י .בפועל תוצאה מרכזית של מהלכיו הייתה דווקא שיפור במעמד
הפוליטי של בגין ושל מפלגתו .הקשר בין רפ"י לגח"ל העניק לבן־גוריון ולמפלגתו מרחב מחיה
פרלמנטרי ועמדות כוח במישור המוניציפלי .יתר על כן ,בימי ההמתנה סייע בן־גוריון רבות לשיפור
מצבו הפוליטי של בגין ,באופן ישיר ועקיף.
 161א' נאור' ,הדחת לוי אשכול מכהונת שר הביטחון ותוצאות מלחמת ששת ימים :אנטומיה של כמיהה למושיע' ,ד' הכהן
ומ' ליסק (עורכים) ,צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל ,קריית שדה בוקר תש"ע ,עמ' .453–452
 162לפרטים ראו ביומן בן־גוריון 1 ,ביוני  ,1967אב"ג .עשרים ושישה חברים השתתפו בוויכוח – תשעה עשר תמכו בדיין,
ושבעה תמכו באלון (שלושה מהם היו חברי ממשלה :ארן ,ששון וישעיהו).
 163מ' מייזלס' ,כך הכריעה מזכירות מפא"י על השינויים בהרכב הממשלה' ,מעריב 2 ,ביוני .1967
 164למפרום וצורף (לעיל ,הערה  ,)122עמ' .550–549
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ירושלים ,ינואר
1968
(צילום :משה מילנר,
לע"מ)

*
האירועים הפוליטיים שהתחילו בשנת  1965יצרו מפה פוליטית חדשה .עיקרה היה הקמת שתי
מפלגות גדולות ,שהתמודדו זאת מול זאת :בשמאל הוקמה בשנת  1968מפלגת 'העבודה' 165,ובשנת
 1969הוקם 'המערך' של מפלגת 'העבודה' ומפ"ם; ובימין הוקם בשנת ' 1973הליכוד' 166.כך נוצרה
מערכת פוליטית דו־מפלגתית יציבה שהייתה קיימת שנים רבות ,עד סוף המילניום .נוסף על כך
התהליכים הפוליטיים שהתחוללו בשנת  1965היו הבסיס לשינויים הדרמטיים שהתחוללו ערב
מלחמת ששת הימים.

 165המפלגה הייתה איחוד של מפא"י ,רפ"י ו'אחדות העבודה'.
' 166הליכוד' היה איחוד של גח"ל' ,המרכז החופשי' ,ה'רשימה הממלכתית' וה'תנועה למען ארץ־ישראל השלמה' .ה'רשימה
הממלכתית' הוקמה על ידי בן־גוריון ,ובבחירות לכנסת השביעית קיבלה ארבעה מושבים.
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