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(באדיבות ארכיון האו"ם
)UN Photo/VA

בבוקרו של יום שישי ה־ 9ביוני  ,1967כיומיים לאחר תום הקרב ההרואי בגבעת התחמושת והשלמת
כיבוש העיר העתיקה בירושלים — בטרם נדמו התותחים ,וכשהעיר עדיין לא טוהרה מצלפים; בעוד
החזית הסורית בוערת ,וטרם נכבשה הרמה הסורית; וכשרבים מן החללים עדיין לא הובאו לקבורה,
ולחלק מהמשפחות אפילו טרם הודיעו על נפילתם — התקיים בפסגת הר הצופים טקס הנפת דגלי
המדינה והאוניברסיטה .זה היה הדבר הדחוף ביותר לעשותו באותה שעה ,לקיים טקס סמלי לציון
השיבה אל ההר.
למעשה כבר קודם לכן ,בצהרי יום שלישי ה־ 6ביוני ,מיד עם השלמת כיבוש הגבעה הצרפתית,
וכשהכוחות כבר היו מוכנים לחבירה להר הצופים ,לפתע חדלו כולם לנוע ,והתקיים טקס מאולתר
קטנטן:
אחת התצפיות מגלה ג'יפ צבאי קטן בלווית זחל"ם ,הדוהר אל ההר .הוא נראה ונעלם חליפות בתוך מסך
העשן הסמיך המתוח לאורך כל הדרך ,מסתנן לבסוף וחומק לו בין הכדורים המשתוללים [ ]...ועוצר רק
כשמגיע אל סמוך לשער הראשי .שומריו הנדהמים [של השער להר] מזהים בג'יפ זה דווקא את שר הבטחון
רב־אלוף משה דיין ,את אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס ,את ראש אג"ם ,האלוף עזר וייצמן ועוזרו האלוף
רחבעם זאבי ,בקיצור ,חלק ניכר מהצמרת הבטחונית של צה"ל במלחמה .דיין מבקש משומר השער להודיע
ל'מלך' [מפקד ההר] שהוא הגיע1 .

בטקס הנפת הדגלים ,שהתקיים כאמור ביום שישי בבוקר ,נשא רקטור האוניברסיטה העברית פרופ'
נתן רוטנשטרייך נאום חגיגי ואמר בו בין השאר כי השיבה אל ההר 'איננה רק סמלית' ,וכי בקרוב
מאוד יחודשו המעבדות ,המחקר וההוראה במקום .לאחר ביקור ראשי האוניברסיטה באמפיתאטרון,
הציטוט מתוך חלום יעקב על הסולם והמלאכים (בראשית כח ,יב) ,שעל פי אחד המדרשים התרחש בירושלים (בבלי,
פסחים פח ע"א) .הביטוי רומז כאן לשיירות הדו־שבועיות ול'מלאכים' שעלו וירדו בהר .היו מי שכינו את נטישת ההר
במאי ' 1948ירידה לצורך עלייה' .מאמר זה מתמקד באוניברסיטה העברית ,שהייתה מוסד דומיננטי ובעל השפעה
רבה יותר מאשר בית החולים 'הדסה' ,שהיה גורם משני בהקשר של דיון זה בהר הצופים .אני מודה מקרב לב לעמיתיי
פרופ' יפעת וייס וד"ר אסף זלצר על קריאה מוקדמת של כתב־היד וכן לקריינים העלומים מטעם המערכת על הערותיהם
החשובות .תודה מיוחדת למנהל ארכיון האוניברסיטה עופר צמח ולצוותו וכן תודה מיוחדת לבני יגאלעם (איגי) על
עזרתו באיתור מסמכים ארכיוניים בתקופת היותו סטודנט למשפטים.
1

מ' גילת ,הר הצופים ,רמת גן  ,1969עמ'  ;136–135נרקיס ,שתיאר את האירוע בספרו ,אמר לדיין בחיוך 'שמרתי לך את
חיתוך הסרט בדרך להר הצופים' .דיין סירב אז להצעת נרקיס לכבוש את העיר העתיקה ,וכינה אותה 'הוותיקן הזה'.
ראו :ע' נרקיס ,אחת ירושלים ,תל אביב תשל"ה ,עמ' .215–211
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'שבו נערך טקס הפתיחה הרשמי בשנת  ,1925ולאחר מבט לעבר מדבר יהודה והרי מואב' ,המשיכו
המשתתפים להנפת דגל נוסף ,על בנייני בית החולים 'הדסה'2.
בדיון שהתקיים בוועדה המתמדת של האוניברסיטה כעבור שלושה ימים ,כלומר יום לאחר תום
מלחמת ששת הימים ,הוחלט לתכנן 'טכס ציבורי גדול ,שיסמל את החזרה להר הצופים' ,והוקמה 'וועדת
התכנון להר הצופים' בראשות השופט חיים כהן .סגן נשיא האוניברסיטה פרופ' דוד עמירן העלה
במכתב שכתב אל ראש הוועדה ביום שני ה־ 12ביוני ,חמישה ימים אחרי שחרור העיר העתיקה ,רעיונות
שונים להחזרתה של 'הקריה על הר הצופים' לשימוש .בין השאר הוא הציע להקים על ההר את מרכז
טרומן ,שתוכנן לקום בגבעת רם; להעלות מיד אל ההר את הפקולטה למשפטים ,ש'קשורה פחות מכולן
עם יחידות לימוד אחרות' ,ולהעביר לשם את המכון הביולוגי ,לבניין ההיסטורי הקיים ולבניין חדש
שיוקם; להסב את בנייני המעבדות שעל ההר למכונים עיוניים ,מהלך שיהיה זול יותר מאשר לשקמם
כמעבדות; להעלות אל ההר את יחידות השירות ,כגון הוצאת 'מאגנס' ומרכז בובר לחינוך מבוגרים ,וכן
את המכינות האקדמיות ואת בית הספר לתלמידי חו"ל; לרכוש דירות למרצים בשכונות שיח' ג'ראח
וואדי ג'וז; ולהקים מיד שיכוני סטודנטים בשטח הקריה ,בהנחה שיהיה קל לגייס תרומות לשם כך.
עמירן ציין כי 'מבחינה מדינית יש לכך חשיבות מכרעת ,ויש להזכיר לעצמנו ולשלטונות [ההדגשה שלי]
שהעדר יישוב יהודי בצמוד לו [לקמפוס] עלה לנו בתש"ח באבדן הקשר עם הר הצופים'3.
ברוח אותה יעילות אופורית התקבלה ב־ 16ביוני בוועדה המתמדת הצעת החלטה לשקם במהירות
את הר הצופים; להעביר אליו בהקדם את הפקולטות למדעי הרוח והחברה ויחידות נוספות שהקמתן
כבר אושרה אך טרם נבנו ,כגון מכון טרומן והמכון לביולוגיה ,ויחידות עצמאיות ,כגון הפקולטה
למשפטים ובית הספר לתלמידי חו"ל; ולתת עדיפות גבוהה להקמת שיכונים לסטודנטים ולמורים
על ההר .נוסף על כך התקבלו שתי החלטות בעלות משמעות סמלית :לתת דין קדימה למכון
למדעי היהדות ולמכון ללימודי אסיה ואפריקה' ,שני המכונים שהם ערישתה של האוניברסיטה
העברית' ,ולקיים מעתה את ישיבות הסנאט על הר הצופים .משמעות סמלית הייתה גם להחלטה
לחדש מסורת היסטורית ולקיים באמפיתאטרון שעל ההר את טקס ההענקה של תוארי דוקטור כבוד
של האוניברסיטה .הטקס אמור היה להתקיים ממילא בתוך כשבוע ,ושורה של נכבדים עתידים היו
לקבל את התואר; המפורסם שבהם היה רמטכ"ל המלחמה יצחק רבין .כעבור שבוע נדונה בסנאט
האוניברסיטה החלטת הוועדה המתמדת והוחלט ברוב עצום — שישים וחמישה תומכים ,ארבעה
נמנעים וללא מתנגדים — להמליץ באופן עקרוני לחבר הנאמנים לשקם את הר הצופים ולעבד במשך
הקיץ תכנית שיבה מדויקת .הפרוגרמה שהוכנה במהלך הקיץ נדונה בסנאט במהלך פברואר–מרס
 ,1968וגם שם ,אף שהתנהל דיון מעמיק בבעיית פיצול הקמפוסים ובאופן פיצולם ,הייתה הסכמה
כמעט מקיר אל קיר על עצם שיבת האוניברסיטה אל ההר4.
2
3
4

הודעה לעיתונות 9 ,ביוני  1967אא"ע .08/1967 ,הכינוי אמפיתאטרון מופיע שם.
פרוטוקול הוועדה המתמדת מ־ 11ביוני  ,1967אא"ע 08/1967/1 ,וראו גם מכתבים בעניין זה שם.
החלטות הוועדה המתמדת ,ישיבה כא 16 ,ביוני  ,1967עמ'  ,2אא"ע ,כרכי הפרוטוקולים של ישיבות הסנאט; דיון
והחלטת הסנאט מ־ 21ביוני  ,1967סעיף  ,2אא"ע ,שם; דיוני הסנאט  28בפברואר ו־ 3במרס  ,1968אא"ע ,שם (דיונים
אלה של הסנאט הם מקור היסטורי מרתק וראוי לדיון מורחב נפרד) ,וראו עוד להלן בסיכום.
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(צילום :אילן ברונר ,לע"מ)
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מצבם המוזנח של האמפיתאטרון ושל ההר ִחייב לצאת ב'קול קורא' לציבור ולהזמין סטודנטים
ומתנדבים לבוא אל ההר ולסייע בעבודות הניקיון לקראת חידוש הטקס של הענקת תוארי דוקטור
כבוד שם ,והם אכן באו בהמוניהם — עדות לתחושת גודל השעה .זאת ועוד ,רבין בנאומו המפורסם
בטקס ,שהוכן בחפזה בעזרת מרדכי (מורל'ה) בר־און ,כינה את האירוע 'מעמד הר הצופים' — רמיזה
ברורה למעמד הר סיני5.
די בסקירה קצרה זו כדי לבסס את הרושם ששרשרת האירועים המתוארים שהתרחשו סביב הר
הצופים נבעו לא רק מן הצורך או הרצון לנצל הזדמנות ולהשיג עבור האוניברסיטה שטח מחיה או
מבנים .התחושה היא שכאילו השתחרר כאן קפיץ שהיה דרוך שנים רבות.
תיאורים אלה מזכירים במשהו את החזרה העצמתית של ילדי כפר עציון לקיבוצם החרב לאחר
תשע עשרה שנות ניתוק ,כפי שתוארה בספרה של עמיה ליבליך 6.בני הקיבוץ השקיעו בשימור
ובהחייאה של זיכרון צור מחצבתם במשך תשע עשרה שנות ניתוק; למשל מדי שנה הם הצמידו
לאזכרה הממלכתית של הוריהם ביום הזיכרון לחללי צה"ל טקס של תצפית לעבר 'האלון הבודד' ,עץ
אלון עתיק הנמצא במרכז גוש עציון.
5
6

מ' בר־און' ,עדותו של האיש מאחורי הנאום' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור השני :תשי"ח–תשכ"ח (עידן,)21 ,
ירושלים תשס"א ,עמ'  ;408–402ריאיון בעל־פה עם בר־און ,דצמבר .2015
ע' ליבליך ,ילדי כפר עציון ,ירושלים וחיפה תשס"ז.
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מטרת המחקר הנוכחי 7לבחון את היחס להר המנותק במשך תשע עשרה השנים  ,1967–1948הן
ברמה המוסדית־פוליטית־מדינית ,כלומר מצד הממשלה והצבא ,והן ברמה של בעלי הנכס ,פרנסי
האוניברסיטה .השאלה המרכזית היא אם הקווים הרעיוניים שאפיינו את היחס להר הצופים בתקופת
ייסוד האוניברסיטה ,הכו שורשים והמשיכו להתקיים גם בתקופת 'האוניברסיטה בגלות' 8,או שמא
הפכו מבני ההר אט אט לנכסי נדל"ן ,שראשי האוניברסיטה התלבטו באילו תנאים ניתן להפיק מהם
יותר או אפילו להיפטר מהם בעסקות חליפין וכדומה .אפשר לבחון שאלה זו גם בהשוואה לגוש
עציון :שלושה מתוך ארבעת יישובי הגוש — משואות יצחק ועין צורים של 'הקיבוץ הדתי' ורבדים של
'השומר הצעיר' — בחרו שלא לשוב לאדמות המקום עם שחרורו ,והעדיפו להישאר באזור השפלה,
אף שההצעה לשוב לגוש עלתה ונבחנה 9.בני קיבוצים אלה כבר שינו את כיוון ההיסטוריה שלהם,
התמקמו במקום חדש ,ופרשת הגוש הפכה עבורם לנחלת ההיסטוריה.
השאלות שיידונו במאמר זה הן :האם הר הצופים שימש קלף מיקוח בעל יוקרה בין־לאומית להשגת
מטרות אחרות או שהייתה תמיד תכנית ראלית לשוב אל ההר ברגע שהדבר יתאפשר? מה היה הכיוון
של הצעדים המעשיים שננקטו ,ומה דובר מאחורי הקלעים? האם בחזרה הדרמטית של האוניברסיטה
אל ההר הקדימו את המעשה למחשבה ,ורק לאחר שהונפו אל על דגלי החזרה אל ההר החלו לבדוק
את המהלכים לעומק ,או שהמהלך היה פרי תכנית מגרה שרק חיכו לרגע המתאים למימושה? שאלות
אלה ייבחנו לאור חומר מארכיוני האוניברסיטה ,המדינה ,צה"ל והמוסדות הציוניים ובסיוע פרסומים
באמצעי התקשורת ,ראיונות עם בעלי תפקידים ומחקרים משלימים שנכתבו בנושא10.
כדי לתחם את הסוגיה הנחקרת יודגש שלא אעסוק במסגרת זו במספר סוגיות משיקות ,כגון פירוז
ירושלים או חלקים ממנה (תכנית ברנדוט השנייה) 11,אלא בערך המוסף הייחודי של הר הצופים
בהקשר זה; כמו כן לא אעסוק בתהליכי הקמתה ומיקומה של הקריה האוניברסיטאית החדשה במערב
העיר 12,אלא במידה שהדברים נוגעים למתרחש על הר הצופים; וכך גם באשר לחזרה הנלהבת אל
 7זהו המשך למחקרים קודמים .ראו :י' פז' ,האוניברסיטה העברית בהר הצופים כ"מקדש"' ,א' הד וש' כץ (עורכים),
תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים ,א :שורשים והתחלות ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;308–281הנ"ל' ,הגן הבוטאני
וגן הנביאים — על שני פרויקטים להקמת גנים־לימודיים באוניברסיטה העברית בראשיתה' ,ח' לבסקי (עורכת) ,תולדות
האוניברסיטה העברית בירושלים ,ב :התבססות וצמיחה ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .472–443
 8כך כינו את האוניברסיטה בחוברת שהודפסה בשנת  ,1953אא"ע.06/1953 ,
 9ש' רייכמן וי' כץ' ,ההתיישבות היהודית בגוש עציון  :1970–1967סוף מעשה במחשבה תחילה?' ,עיונים בתקומת
ישראל( 3 ,תשנ"ג) ,עמ' .153–144
 10בשלבי סיום הכנת המחקר התברר לי כי פרופ' יפעת וייס מהחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטה העברית עוסקת
גם היא בסוגיית המובלעת .שמחתי להחליף עמה מחשבות ואף להזמין אותה לדיון משותף שהתקיים בכנס 'האגודה
הגאוגרפית הישראלית' בחנוכה תשע"ו (דצמבר  .)2015ראו את תקצירי ההרצאות בכנס באתר 'האגודה הגאוגרפית
הישראלית' ( .)http://www.geog.bgu.ac.il/IGA/p2.1.htmlמטבע הדברים חלק מהחומרים והמסקנות שלנו חופפים,
ובחלקם המיקוד והמבט שונים .מלבד זאת וייס הוסיפה מידע מהארכיון הלאומי הבריטי ומארכיון האו"ם ואני הוספתי
מידע מארכיון צה"ל .ראו מאמרה שהתפרסם לאחרונהY. Weiss, ‘Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, :
sondern durch meinen Geist: Die Hebräische Universität in der Skopusberg-Enklave’, Jahrbuch des SimonDubnow-Instituts, 14 (2015), pp. 59–90
 11א' בן־דרור ,המתווך :ראלף באנץ' והסכסוך הערבי–ישראלי  ,1949–1947קריית שדה בוקר תשע"ב.
 12ראו הרצאותיהם של ע' פייטלסון וא' זלצר בכנס 'האגודה הגאוגרפית הישראלית' (לעיל ,הערה .)10
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ההר ביוני  ,1967הדיון יתמקד אך ורק בחזרה של המוסדות אל הר הצופים ולא למשל בשאלה הרחבה
של איחוד העיר וכדומה13.

הרקע ההיסטורי והיווצרות המובלעת :האוניברסיטה כסמל בתקופת
המנדט והשפעתו על הסכם הפירוז של 1948
בשנת  ,1913כשהוגי האוניברסיטה וקברניטיה חיפשו אתר מתאים עבורה בירושלים ,היה הפוטנציאל
הסמלי של האתר אחד השיקולים המרכזיים .כמובן גם שיקולי מיקום ,מרחב ומחיר עמדו לנגד עיניהם,
אך נושא הנגישות והקשר האימננטי עם העיר היה ככל הנראה שולי למדי .וכך בעקבות נאומיהם של
חיים ויצמן ומנחם אוסישקין ,שדיברו על 'אוניברסיטת ציון על הר ציון — הבית השלישי!' ,ובהתאמה
מעניינת לתאוריה של מירצ'ה אליאדה על התנאים להיווצרות מקומות קדושים ,נבחר לצורך הקמת
האוניברסיטה מקום שהוא גם גבוה מאוד ונישא מעל סביבתו וגם שומם יחסית ומחוץ לעיר14.
ארבעת טקסי הפתיחה של האוניברסיטה ,החל בטקס הנחת אבני הפינה ביולי ' ,1918בעוד
התותחים מהדהדים ברקע' כדברי ויצמן ,ועד טקס הפתיחה המרהיב באפריל  ,1925בהשתתפות
הלורד ארתור ג'יימס בלפור ונכבדים מרחבי העולם ,היו חוליות בשרשרת ההבניה של האוניברסיטה
כמקום קדוש15.
על פי תכנית האב הראשונה ,שהכין פטריק גדס ,אמור היה להיבנות במרכז הקמפוס ,על פסגת
ההר ,היכל עם כיפה ענקית ,שעתידה הייתה ליצור דיאלוג עם הכיפות של מבני הקודש המרכזיים
של שלוש הדתות הנמצאים באגן הקדוש למטה 16.התכנית הבליטה את בנייני הקמפוס במעין
בדידות מזהרת על קו הרקיע של הר הצופים .אמנם הייתה תכנית רעיונית להקים שכונת מגורים
בסמוך לאוניברסיטה ,כבסיס לעיר אוניברסיטאית שתתפתח צפונה 17.אולם כידוע בתקופת המנדט
לא התפתחו הדברים בכיוון זה .יתרה מזאת ,המיקום של האוניברסיטה התברר כבעייתי משהו ,הן
מבחינת הקשר הגאוגרפי לעיר ,במיוחד על רקע המציאות הגאופוליטית־ביטחונית שהתהוותה ,והן
מבחינת פוטנציאל הצמיחה והגידול המרחבי של המוסד באתרו.
13
14

15
16

17

א' רמון' ,מחששות כבדים לסיפוח נלהב ונרחב :מהלכי השלטון הישראלי ל"איחוד ירושלים" (יוני  ,')1967י' בן־אריה
ואחרים (עורכים) ,חקר ירושלים לתקופותיה :חומר ודעת ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .415–365
מ' אליאדה ,המיתוס של השיבה הנצחית :ארכיטיפים וחזרה ,תרגם י' ראובני ,ירושלים תש"ס .על הבחירה של מקימי
האוניברסיטה בהר הצופים כבבואה של הר ציון ראו :י' כץ' ,המפנה ביחסם של אוסישקין וחובבי ציון לפיתוח ירושלים
ולהקמת האוניברסיטה העברית לפני מלחמת העולם הראשונה' ,ח' לבסקי (עורכת) ,ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית,
ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;131ח' לבסקי' ,ועד הצירים בירושלים' ,שם ,עמ'  ;182–178ובמיוחד :פז ,האוניברסיטה כמקדש
(לעיל ,הערה .)7
א' גורן' ,מבט מהר הצופים :י"ל מאגנס והשנים הראשונות של האוניברסיטה העברית' ,הד וכץ (לעיל ,הערה  ,)7עמ'
.385–363
מ' שפירא' ,האוניברסיטה והעיר :פטריק גדס ותכנית האב הראשונה לאוניברסיטה העברית  ,'1919הד וכץ (שם),
עמ'  ;256–201נ' רובין' ,תכנונה של ירושלים :מבט נוסף על עבודתו של פטריק גדס' ,ק' כהן־הטב ,א' זלצר וד' בר
(עורכים) ,עיר בראי מחקרה :מחקרים בגאוגרפיה היסטורית יישובית של ירושלים :מוקדש ליהושע בן־אריה בהגיעו
לגבורות ,ירושלים תשע"א ,עמ' .214–184
שפירא (שם).
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

זאת ועוד ,ההרכב האנושי והאידאולוגי של ראשי האוניברסיטה והמרצים ,שרבים וחשובים בהם
השתייכו לאגודות 'ברית שלום'' ,איחוד' וכדומה ,חיזקו ביישוב את הדימוי של מגדל שן מתנשא
ומנותק או של 'ההר מול העמק' ,ותרמו באופן פרדוקסלי להעצמת דימוי האוניברסיטה כמקדש18.
נראה שגם הוויכוח המתמשך בשנים הראשונות בין שני מייסדי האוניברסיטה ,ויצמן ויהודה ליב
מאגנס ,באשר לעצמאותו של המוסד וזיקתו לממסד הציוני ,השפיע בעקיפין על גורלו של ההר בשנת
 .1948ויצמן הממלכתי דגל באוניברסיטה המשתלבת במדינה לאומית ,ואילו מאגנס האנטי־ממסדי,
שהגדיר את עצמו לא־ציוני ,סלד מפוליטיקה לאומית והעדיף מרכז רוחני; לעומת זאת ,ולכאורה
באופן הפוך ,ויצמן דווקא תמך בהקמת מכוני מחקר אליטיסטיים ומעבדות לחוקרים בלבד ,ואילו
מאגנס העדיף את מדעי הרוח ואוניברסיטה של פקולטות הוראה לסטודנטים ,שתקרב אליה את העם.
מכיוון שמאגנס הוא זה שהצליח לגייס תורמים חשובים בארצות־הברית ,הוא היה לבעל המאה ובעל
 18ח' בן־ישראל' ,פוליטיקה על הר הצופים בתקופת המנדט' ,ח' לבסקי (עורכת) ,תולדות האוניברסיטה העברית
בירושלים ,ג :התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  ;86–3מ' ליסק וא' כהן' ,האוניברסיטה
העברית כמרכז תרבותי חלופי בישוב היהודי' ,לבסקי (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;133–87א' שפירא' ,תנועת העבודה
והאוניברסיטה העברית' ,הד וכץ (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .689–675
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הדעה ודחק את ויצמן החוצה .הדבר התבטא בשלושה מישורים :חוסר משמעת ממסדית (במיוחד
בקרב המרצים) והחלשת כוחה של מייסדת האוניברסיטה ,ההסתדרות הציונית; פלורליזם של דעות
וחופש ביטוי; יחס חשדני ומתנכר מצד הגופים הפוליטיים־ציוניים כלפי ראשי האוניברסיטה .מצב
זה הקרין על חופש הפעולה הפוליטי שנטל מאגנס ועל ההסכמה שבשתיקה מצד הממסד הציוני
ליזמותיו באשר להר הצופים בתקופה הקריטית בשנת 19.1948
עם זאת המנהיגים הפוליטיים של היישוב ,ובראשם אנשי מפא"י ותנועת העבודה ,ראו בשלושת
המוסדות שקמו על ההר ,האוניברסיטה ,הספרייה הלאומית ובית החולים 'רוטשילד־הדסה' ,את
הסמלים התרבותיים המרכזיים של ירושלים העברית ,הרבה מעבר לחשיבותם התפקודית .תפיסה זו
באה לידי ביטוי למשל בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים משנת  ,1937שהוגשה לוועדת
החלוקה (ועדת וודהד )1938 ,בניסיון להותיר את החלק העברי של ירושלים במדינה היהודית המוצעת.
בתכנית זו בחרו מעצבי קווי החלוקה לוותר על מרחב העיר העתיקה ,על שלל המקומות הקדושים
ליהדות הנמצאים בו (הכותל ,הרובע היהודי ,הר הזיתים) ,ואפילו על גוש השכונות הדרומיות
(תלפיות ובנותיה) ,אך התעקשו שלא לוותר על רכס הר הצופים על סמליו־מוסדותיו .זאת למרות
מיקומו הבעייתי ,מחוץ לרצף היישובי היהודי בירושלים ,ואף שבשיחות מקדימות עם הבריטים הם
התריעו כי השליטה האסטרטגית של הרכס הזה על אגן העיר העתיקה תמנע קרוב לוודאי את קבלת
התכנית על ידי הצד שכנגד20.
כידוע בגלל התנגדות הבריטים לא יצאה תכנית זו אל הפועל ,אולם היא הותירה חותם במפות —
בדמות חצי מובלעת בצפון־מזרח העיר ,שכללה את מוסדות הר הצופים וחיבור יבשתי צר סמוך
לשכונת שיח' ג'ראח — וגם ,לחיוב ולשלילה ,בתודעתם של מקבלי ההחלטות בצד היהודי בהמשך.
ואכן עקב מיקומו הבעייתי של הקמפוס ביחס לעיר העברית עלו בשלהי תקופת המנדט רעיונות
לפתוח שלוחה אקדמית במתכונת כזו או אחרת באזור נגיש יותר ואף בתל אביב ,שלוחה שניתן יהיה
ללמוד בה מספר תחומים ,כגון מכינה ,לימודים מעשיים ובית ספר למשפטים .עם פרוץ מאורעות
הדמים בתש"ח עלה החשש שיחידות האוניברסיטה יתחילו לעזוב את הר הצופים21.
גם תכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר  1947הותירה את ירושלים בכלל ואת הר הצופים בפרט
במצב קשה ומורכב 22.לנושא דיוני חשוב להדגיש מספר עניינים הקשורים בקורות ההר בשנת .1948
19

20
21
22

במקביל לביסוס האוניברסיטה התנהל בשנים  1929–1925משא ומתן להקמת הסוכנות היהודית המורחבת ולשילוב
הלא־ציונים בה .בהקשר זה חיזק מאגנס ,שתמך במדינה דו־לאומית פריטטית ,את מעמדו כלא־ציוני המובהק לעומת
ויצמן .הדבר סייע לו במגעיו הבין־לאומיים בעקבות מאורעות תרפ"ט וכן בבלימת ההתקפות על הר הצופים בשנת
 .1948ראו גם :ח' בן־ישראל' ,וייצמן והאוניברסיטה העברית' ,ב"ז קדר (עורך) ,חיים וייצמן :המדען ,המדינאי ומדינאי־
המדע ,ירושלים תשע"ה ,במיוחד עמ' .113–106
י' פז"' ,ירושלים החדשה" בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים ( ,')1938–1937קתדרה( 72 ,תמוז תשנ"ד) ,עמ'
 134–113ומפות שם.
ראו למשל :ש' סמבורסקי אל מאגנס 9 ,במרס  ,1948אא"ע ;06/1948/1 ,בן־ישראל (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ;113א' כהן,
ההר והגבעה :האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת טרום העצמאות וראשית המדינה ,תל אביב תשס"ז.
לסקירה כרונולוגית מפורטת של קורות ההר בשנת  1948ראו :מ' ארנוולד ,מצור בתוך מצור :הר הצופים במלחמת
העצמאות ,ירושלים תש"ע.
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'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

ראשית תחושת המצור .מיד כשהחלו תקריות הירי ,ובמיוחד הירי על התחבורה להר הצופים,
השתנו במהירות סדרי החיים בקמפוס 23.הסגל והסטודנטים גויסו להגנת המוסדות; קורסים רבים
בוטלו או הועברו לבתי המרצים במרכז העיר; חלק מהמחלקות והמשרדים עברו למקומות ארעיים
בעיר; מחשש לחדירת מכוניות תופת ביקשה הנהלת האוניברסיטה מהבריטים אישור להציב מחסום
ביקורת על הכביש הראשי של הר הצופים ,החוצה את שטח האוניברסיטה; הסגל שלא גויס התבקש
לשמור בלילה על הקמפוס ,ומקצת חברי הסגל ביקשו אישור להישאר ללון על ההר ,כדי לצמצם
נסיעות ,ועוד 24.נראה שבשלב הראשון הייתה הפסקת לימודים כללית על ההר ושרר הלם לנוכח
המציאות המורכבת והמסוכנת.
ראשי האוניברסיטה חששו מאוד מסכנת התפרקות המוסד' :אם לא נצליח לשכן כמה מעבדות
בעיר יעברו רוב המתמחים [ ]...לתל אביב כדי לעבוד שם בעבודות שימושיות והמחלקות שלנו
תתפוררנה לגמרי .האוניברסיטה היא היום קו חזית ואין לדעת מתי תחדל להיות בחזית .ובחזית אי
אפשר לחקור אפילו מחקר שימושי לא ,וקל וחומר מחקר טהור' ,כתב הרקטור 25.סנאט האוניברסיטה
התכנס והחליט לצאת בקריאה לאומות העולם 'לאחוז באמצעים נמרצים כדי לשים קץ לשפיכות
הדמים בארץ הקודש' ,אך הוועד הפועל של האוניברסיטה ביקש מחברי הסנאט 'לגנוז את ההצעה',
שאינה מתואמת עם ההנהגה הפוליטית .במקביל ניסו ראשי האוניברסיטה להמריץ את הבריטים
לממש תכנית ישנה לסלול דרך שתעקוף את שכונת שיח' ג'ראח ,אך גם הצעה זו לא הגיעה לכלל
מימוש .מי שהתאמץ לקדם רעיון זה היה באופן מקברי משהו מנהל בית החולים 'הדסה' ד"ר חיים
יסקי ,שכעבור זמן קצר נהרג בהתקפה על שיירת 'הדסה' בעברה בשכונת שיח' ג'ראח .באחד ממכתביו
אל מנהל האוניברסיטה ד"ר ורנר סנטור הוא כתב:
לצערנו נראים הדברים שאנו עומדים ערב מאורעות דמים העלולים להמשך חדשים רבים ,ואנו מצווים לדאֹג
לפתרון תכליתי יותר של בעית הבטחון [ ]...הבטחת הקשר בין העיר ובין הר הצופים היא ,לדעתי ,אחת
הבעיות החשובות והדחופות ביותר העומדות בפני ירושלים היהודית .אין להפקיר את הר הצופים ויש לשמור
עליו לא רק מבחינה אידיאולוגית ,אלא גם מבחינת בטחונה של ירושלים היהודית.

ובמכתב אל יושב ראש הוועד הלאומי יצחק בן־צבי כתב יסקי' :אני רואה בסלילת הכביש בעית חיים
או מות להר הצופים'26.
לידת הסכם הפירוז .מאז החלטת החלוקה וכניסת ירושלים למעגל מעשי האיבה והקרבות ניסה
מאגנס להפעיל את השפעתו ויוקרתו בזירה הבין־לאומית כדי להוציא את הר הצופים ומוסדותיו
ממעגל האלימות ,בהתאם להשקפתו הפציפיסטית .פעילותו השתלבה היטב בהגדרה של כל ירושלים
קורפוס ספרטום ,שכן בנסיבות אלה מעשיו מאחורי הקלעים לא נחשבו כפגיעה — שלא לומר בגידה —
23
24
25
26

בדצמבר  1947היה אירוע ירי על קו  ,9סטודנטית בבית הספר לאחיות נהרגה והיו מספר פצועים ,בהם שני רופאים
(שם ,עמ'  .)128מלבד אירוע זה הייתה סדרה של תקריות 'קטנות'.
תכתובות באא"ע.06/1948/1 ,
סמבורסקי אל מאגנס (לעיל ,הערה .)21
יסקי אל סנטור 10 ,בפברואר  ,1948אא"ע ;06/1948/1 ,יסקי אל בן־צבי 26 ,בפברואר  ,1948אצ"מ ,J1/8733 ,נדפס
אצל ארנוולד (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .56
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בממסד הציוני .יתרה מזאת ,אפשר שהוא ניסה להפוך את הר הצופים למקרה מבחן או לניסוי שיוכיחו
כי התכנית לבינאום ולפירוז של העיר כולה אפשרית וניתנת ליישום .משה ארנוולד עמד במחקרו
בצורה משכנעת על תרומתו הייחודית של מאגנס להפיכת הר הצופים ומוסדותיו לאזור ניטרלי שמחוץ
למשחק המלחמה 27.כבר בחודש פברואר ניסה מאגנס — שכיהן גם כיושב ראש מועצת 'הדסה' —
להביא את הרופאים היהודים והערבים בירושלים להסכמה על הניטרליות של 'הדסה' ושל יתר המוסדות
הרפואיים; הוא גם פעל להגדיר את בית החולים מוסד אמריקני שיש להגן עליו; באמצע חודש מרס
קרא למועצת 'הדסה' להסכים לפירוז מלא של הר הצופים עד יציאת הבריטים ,בתקווה שהאו"ם יצליח
עד אז להשתלט על התוהו ובוהו בעיר; ובסוף מרס הסכים הוועד הפועל של האוניברסיטה ליצור 'פרוז
ונאוטרליזציה של הר הצופים' ,ומאגנס הפעיל את קשריו אצל ראשי הצלב האדום ואצל הבריטים כדי
לקדם רעיון זה .צעדים עצמאיים אלה של מאגנס התקבלו באופן אמביוולנטי בקרב הנהגת היישוב .היו
שסברו כי הכללת הר הצופים באזור המקודש של ירושלים יכולה להועיל להגנת המוסדות היהודיים
שם 28,אך גורמים צבאיים חששו כי הסייגים שנוטלים עליהם ראשי האוניברסיטה ו'הדסה' בהיבטים
הביטחוניים עלולים להיות להם לרועץ 29.ואכן ייתכן ששורש המצב המורכב של הר הצופים בשנות
היותו מובלעת נעוץ במה שנראה אמנם כהישג אישי של מאגנס ,ושהוביל בסופו של דבר לחתימה על
ההסכם לפירוז הר הצופים ביולי  ,1948אך היה בסיס לתקריות רבות ולנטישה בפועל של ההר.
הבריטים והר הצופים .אין ספק שלבריטים היה יחס סנטימנטלי מיוחד לרכס הר הצופים
ולמוסדותיו .כחלק מהתפיסה האנגליקנית־מילינריסטית ומתוך תחרות עם מעצמות אירופיות
אחרות על הנראוּ ת ,ניסו גורמים בריטיים במהלך המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים
לקנות אחיזה במקומות נישאים סביב העיר — החל במתחם האנגליקני (כנסיית המשיח) בפסגת
העיר שבתוך החומות ,המשך ברכישות של הקונסול ג'יימס פין בטלביה ,וכלה ברכישת האחוזה
על פסגת הר הצופים על ידי הלורד גריי היל 30.כבר בתחילת תקופת המנדט ביקשו הבריטים לחזק
את אחיזתם ברכסים המקיפים את האגן הקדוש; כך בכתף הינום וציר רחוב המלך דוד ממערב ,כך
ברכס ארמון הנציב מדרום ,וכך במיוחד ברכס הר הצופים מצפון־מזרח .מיד אחר הכיבוש הבריטי
הם תפסו את מתחם אוגוסטה ויקטוריה ,והפכו אותו תחילה למטה השלטון הצבאי ולארמון הנציב
הרברט סמואל .בהמשך הם החזיקו את אחוזת הלורד היל ,שנרכשה בידי ההסתדרות הציונית עבור
האוניברסיטה ,אך נאלצו לשחרר את המקום ללא התלהבות יתר ,ולבסוף הם הקימו את בית הקברות
הצבאי האימפריאלי 'במקום הנשקף ביותר לעבר מקום ההקרבה' 31.הרכס ומוסדותיו המשיכו להיות
27
28
29
30
31

ארנוולד (שם) ,עמ' .132–128
על פי פרוטוקול ועדת המשנה לענייני קרקע ושיכון של ועדת ירושלים 18 ,בפברואר  ,1948כפי שמופיע אצל ארנוולד
(שם) ,עמ'  ,129הערה .184
ארנוולד (שם) ,עמ'  ;131זאת אף שבמקביל קיבלה הנהלת האוניברסיטה באופן פורמלי את מרות ה'הגנה' .ראו:
שאלתיאל אל סנטור 3 ,במרס  ,1948אא"ע ;06/1948/1 ,סנטור אל שאלתיאל 8 ,במרס  ,1948שם.
י' קרמון' ,תמורות בנוף העירוני של ירושלים במאה הי"ט' ,קתדרה( 6 ,טבת תשל"ח) ,עמ'  ;73–38י' ורמן' ,מאחוזת
גריי היל ל"מגרש האוניברסיטה" בהר הצופים' ,הד וכץ (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .200–163
ר' פוקס' ,תולדות התכנון של בתי־הקברות הבריטיים בארץ־ישראל' ,קתדרה( 79 ,ניסן תשנ"ו) ,עמ' .139–114
עמי בכתובים מחקר על 'תחרות בריטית־ציונית על הרכסים בירושלים' שהצגתי בכנס לכבוד ארבעים שנה
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

חביבים על הבריטים ,ואישים בריטים רמי מעלה קשרו את עצמם למקום .כך וינסטון צ'רצ'יל נטע
עץ בקמפוס בשנת  ,1921והלורד בלפור השתתף בטקסי הפתיחה של האוניברסיטה בשנת .1925
הקשרים בין ראשי השלטון הבריטי לאוניברסיטה ולראשיה נמשכו לכל אורך תקופת המנדט ,וחלק
מהאישים ,ובהם נורמן בנטוויץ' ,אדווין סמואל וכמובן מאגנס ,היו קשורים רשמית לשני הצדדים.
לכל אלה הייתה השפעה רבה על יחסם המיוחד של הבריטים להר ולמוסדותיו כשפרצו מעשי האיבה
לקראת עזיבתם.
טראומת שיירת 'הדסה' והשפעתה על הסכם הפירוז .אף שנראה היה שהבריטים תומכים ברעיון
הפירוז ,ואף שהם נענו לפניותיו של מאגנס לחזק את הביטחון בדרך אל ההר ,ההתקפה על שיירת
האוטובוסים ,שיירת 'הדסה' ,ב־ 13באפריל ,גרמה הלם כללי ויצרה מבט חדש על המצב .בהתקפה
נרצחו שבעים ושמונה עובדים ונוסעים ,בהם אחיות ורופאים ,ובראשם מנהל 'הדסה' הד"ר יסקי.
האירוע נתפס כ'מחדל בריטי זועק לשמיים' כלשון מאגנס ,שכן נוסעים היו לכודים חמש שעות בשני
אוטובוסים משוריינים ובכלי רכב נוספים במרחק עשרות מטרים בלבד מכוחות בריטיים מצוידים
היטב 'שהמתינו להוראות' ,ומאות מטרים מלוחמי ה'הגנה' ,שלא הורשו להתערב .מאגנס ,כך נראה,
לא התאושש מהאסון .הוא עזב את הארץ בחסות הקונסול האמריקני — וכנראה באישור הערבים
למעבר שלו בעיר רמלה ,בדרכו לשדה התעופה — ומאז המשיך בניסיונותיו להציל את הר הצופים
בעזרת קשריו בארצות־הברית ,עד פטירתו כעבור כחצי שנה 32.הבריטים ,שקרוב לוודאי חשו אשמה
על המחדל ,העבירו לבן חסותם המלך עבדאללה ובאמצעותו למפקד צבאו הגנרל הבריטי ג'ון גלאב,
הוראות ברורות ומחמירות שלא לפגוע במוסדות ההומניטאריים והמדעיים על הר הצופים .היה בכך
ניסיון לכפר על מחדליהם בעת ההתקפה על השיירה אך גם תרומה ממשית לריסון הלגיון במה שנוגע
להר הצופים ,אף שהוא ראה בו מקום בעל חשיבות אסטרטגית ממעלה ראשונה 33.נראה שכתוצאה
ממערכת הבלמים הזו לא חלו תזוזות משמעותיות בגזרת הר הצופים בקרבות אפריל–מאי ,לא בשלהי
הנוכחות הבריטית ולא בקרבות המוגבלים שבין הלגיון לכוחות המגן העבריים .כך הוכשרה הקרקע
לסרטוט גאוגרפי של המרחב שהוגדר באופן רשמי כאזור מפורז.
מעורבות האוניברסיטה בחתימה על הסכם הפירוז .בד בבד עם תהליך הקמת המדינה והעברת
האחריות ההגנתית הפורמלית למרחב ירושלים לידי המדינה ,התרחש מעבר הדרגתי של האוניברסיטה
מחסות ההסתדרות הציונית לחסות ממשלת ישראל ,מההיבט הביטחוני והתקציבי גם יחד ,תוך
הדגשת השמירה העדינה על החופש האקדמי .בתקופה זו החלו להתגבש יחסי האוניברסיטה והמדינה,
לאיחוד העיר .על הר הצופים ראו גם :י' בן־אריה ,ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט ,ג ,ירושלים תשע"ב,
עמ' .1806–1720
 32על אסון השיירה ראו בהרחבה :ארנוולד (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ;190‑133על פרשת מאגנס בתש"ח ראו בהרחבה:
בן־ישראל (לעיל ,הערה  ,)18עמ'  ;86–74ארנוולד (שם).
 33ב' מוריס ,הדרך לירושלים :גלאב פשה ,ארץ ישראל והיהודים ,תל אביב תשס"ז; א' קדיש ומ' ארנוולד ,קרבות יבוסי,
תל אביב תשס"ח; מ' ארנוולד' ,האוניברסיטה העברית בירושלים במלחמת העצמאות' ,לבסקי (לעיל ,הערה  ,)18עמ'
Y. Paz, ‘The Lines of Conflict in Jerusalem – A Comparison between the 1937 Plan and the 1949 Reality’, ;436
S.K. Danielsson and F. Jacob (eds.), War and Geography: The Spatiality of Organized Mass Violence (War
Stories, 1), Paderborn 2016, pp. 191–212
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והמשמעות הייתה לקיחת אחריות מלאה של המדינה הן על המרחב של ההר — כמו על כל נקודה
יהודית מבודדת ,למרות היותו כביכול מחוץ למדינה — והן על הפתרונות למצב המורכב של תפעול
המוסדות .דוד בן־גוריון ,שהבין היטב את תפקידה וחשיבותה של האוניברסיטה במדינה העתידה
ואת מעמדם הבין־לאומי הרגיש של ההר ומוסדותיו ,העביר כבר בפברואר הנחיות לדוד שאלתיאל,
מפקד מחוז ירושלים ,כולל הדגשים על חשיבות הנושא 34.מנגד ,ראשי האוניברסיטה דרשו להמשיך
להיות מעורבים בכל משא ומתן או החלטה פוליטית על עתיד הר הצופים ,ואף פנו בקריאה פומבית
לממשלה הזמנית ,שתכריז על ריבונותה על הר הצופים ,לאור חשיבותו הרבה ,ועל נכונותה לחזק את
המוסדות שעליו 35.נראה ששילוב כוחות זה הכשיר את הקרקע במישור הבין־לאומי לניסוח הסכם
הפירוז וחתימה עליו בסוף ההפוגה הראשונה.
ההסכם לפירוז הר הצופים ,שנחתם ב־ 7ביולי  ,1948כלל שישה סעיפים ,שעיקרם' :השטח
המסומן במפה המצורפת יהיה נתון תחת הגנת האו"ם [ההדגשה שלי]' ,ודגל האו"ם יונף על הבניינים
הראשיים; כל אנשי הצבא של שני הצדדים יוצאו מהשטח ,ואין להשתמש בשטח למטרות צבאיות;
לצורכי אבטחה תוצב משטרה אזרחית מזוינת :שמונים וחמישה שוטרים בצד הישראלי וארבעים
בצד הירדני; כמו כן יוצבו במקום שלושים ושלושה אנשי סגל אזרחי (למעשה היו שלושים וחמישה;
האו"ם ידאג להספקת מזון ומים ולתחלופת האנשים; כניסה ויציאה מהשטח — כולל עובדים ,תושבים
ומבקרים — ייעשו אך ורק דרך המעברים המאושרים ובפיקוח האו"ם; מספר תושבי הכפר עיסאויה,
שהיה בשטח המפורז אך היה נטוש ,לא יגדל מעבר לאוכלוסייה הקיימת 36.ראוי לשים לב לשני
נושאים מהותיים :על האו"ם הוטל להגן על האזור ,והפיקוח שלו הוגבל לכניסות וליציאות אך לא
חל בתוך השטח עצמו .ההסכם פירט את ארבעת המרכיבים הגאוגרפיים של המובלעת :בית החולים
'הדסה' ,האוניברסיטה העברית ,אוגוסטה ויקטוריה והכפר הערבי עיסאויה .המפה שצורפה להסכם
(ראו בעמוד הבא) חילקה את השטח לאזור בשליטה ישראלית ,אזור בשליטה ירדנית ורצועת הפקר
ביניהם; בית הקברות הצבאי הבריטי נכלל בחלק הישראלי37.
כעבור כשבועיים נחתם הסכם ההפוגה השנייה .להסכם צורפה מפה הנושאת את התאריך  21ביולי
 ;1948המפה לא הייתה מוסכמת על ממשלת ישראל ולכן חתמה עליה רק ירדן .במפה זו הותווה להר
הצופים קו גבול שונה מעט מאשר במפת הסכם פירוז ההר מ־ 7ביולי .ואולם המפה בחתימת שני
הצדדים שצורפה להסכם לפירוז הר הצופים 'נעלמה' ,ועל כן התייחסו האו"ם וירדן בהמשך רק למפה
34
35

36
37

סיכום פגישה של סנטור עם בן־גוריון בתל אביב 12 ,בפברואר  ,1948אא"ע ;06/1948/1 ,בן־גוריון אל שאלתיאל16 ,
בפברואר  ,1948שם.
סנטור אל ל' כהן 1 ,ביוני  ,1948אא"ע ;06/1948/1 ,סנטור אל א' קפלן 11 ,ביולי  ,1948אה"מ ,גל .17108/12-סנטור
היה מראשי הפעילים בתנועת 'ברית שלום' ,שהתנגדה למדינה לאומית .לתמצית הביוגרפיה שלו ראו :א' זלצר,
תולדות האוניברסיטה העברית ,ד :ספר האישים :מייסדים ,מעצבים וראשוני הפרופסורים לפני קום המדינה ,ירושלים
תשע"ג ,עמ' .45–42
לנוסח עברי מלא של ההסכם ראו :ספר החוזים למזרח התיכון :אוסף הסכמים ,אמנות ובריתות־צבאיות ,תל אביב
תשט"ז ,עמ' .9
הבריטים אמנם טענו שהוא בשטח ההפקר .ראו' :בלונדון מודאגים לגורל בית הקברות הבריטי על הר הצופים' ,דבר,
 11בפברואר  .1951לניתוח מקיף בהיר ומתודולוגי של הסכמי הר הצופים ראוTh. Meron, ‘The Demilitarization of :
Mount Scopus: A Regime That Was’, ILR, 3, 4 (1968), pp. 501–525
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השנייה ,ואילו ישראל התייחסה למפה הראשונה 38.אזורי הפער בין שתי המפות (המסומנים ברקע
אפור במפה שלמעלה) היו בסיס לחיכוך מתמיד ולתקריות רבות במהלך תשע עשרה השנים הבאות.
חשוב לציין שראשי האוניברסיטה ו'הדסה' ראו בהסכם הפירוז הישג גדול וציפו לחזרה לשגרה
ולהמשך הפיתוח 39.לאחר החתימה על ההסכם שוב העלו ראשי האוניברסיטה את הצורך הדחוף
בהמשך עבודת המוסדות ובביסוס האחיזה בהר באמצעות הקמת שכונת מגורים ,עיר אוניברסיטאית,
לסגל ולסטודנטים ,בצמוד למוסדות .אברהם גרנובסקי מקק"ל הדגיש את האתגר לשוב לפעילות
בהר הצופים ואת הצורך באחיזה איתנה בהר; בין השאר דיבר על אפשרות לסלול כביש עוקף להר
הצופים ,בהתאם לאישור שנתנו הבריטים 'לפני אסון השיירה' .גם הזואולוג אהרון שולוב דרש 'לעודד
את עלייתם של אנשי המדע לשם טיפול ועבודה במחלקותיהם' ,והדגיש כי 'בה במידה שיחודשו
 38ע' כהן (בשם היועץ המשפטי של משרד החוץ) אל סגן אלוף ח' נאון ,קצין מטה לוועדות שביתת הנשק ,חוות דעת
משפטית 16 ,ביוני  ,1953אה"מ ,גל.17108/12-
 39סנטור אל מפקד ההר י' מלכוב 13 ,ביולי  ,1948אא"ע .06/1948/2 ,זהו מכתב ברכה לרגל החתימה על ההסכם,
ובו הודה סנטור למלכוב על מסירותו ,על מאמציו ועל הפתרונות היצירתיים שסייעו ,למרות הנשק הדל ,להחזיק
בהר בתקופה הקשה ,ובלשונו של סנטור' :להציל את הר הצופים ,את הרכוש הלאומי הגדול של המוסדות ואוצרות
תרבותיים שאין להם תחליף ,והצלתם את כבוד ישראל ואת כבוד ירושלים העברית' .ראו גם מכתב הוקרה של ממלא
מקום מנהל בית החולים 'הדסה' ד"ר דייויס אל ד' יוסף על מאמציו לפירוז ההר 13 ,ביולי  ,1948שם .דייויס כתב בין
היתר' :הבה נקווה כי הפתרון שהושג לא יכזיב ושבמהרה נוכל לקבל את פניך בכתלי המרכז הרפואי'.
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החיים האקדמיים ויגדל מספר האנשים הנמצאים על ההר ,יהיה הכרח לחדש את הטיפול בהקמת
השיכון [ההדגשה שלי] בקרבת המוסד .יתכן שהקמת שיכון כזה תהיה בה ערובה בעתיד כנגד נסיונות
שהתנסתה בהן האוניברסיטה במשך השנה הזאת'40.
בטרם יבש הדיו על הסכם הפירוז כבר אירעו תקריות ירי ראשונות ,ופרצו ויכוחים על פרטי היישום
של מעבר השיירות אל ההר .הירדנים דרשו לבדוק בעצמם את כל הציוד המועלה להר ,בניגוד לאמור
בהסכם ,וכתוצאה מכך נעצרה עליית השיירות .יומיים לאחר עליית השיירה הראשונה נורה ונהרג חייל
או"ם בנקודה שבה הותקפה שיירת 'הדסה' באפריל .העלייה להר חזרה להתנהל בכלי רכב משוריינים,
תחת יידויי אבנים ואף ירי וצליפות ובאי ודאות רבה .ב'פלסטיין פוסט' ( )Palestine Postנכתב כי
הניסיון לפירוז הר הצופים 'נדון לכישלון' ומעיד על חוסר התוחלת ברעיון של בינאום כללי של העיר41.
בתוך כך ,בהמשך להודעה שתחום העיר ירושלים שבשליטת מדינת ישראל הוא שטח מוחזק
על ידי המדינה ,קיבלה הממשלה הזמנית בחודש אוגוסט החלטה רבת משמעות שקבעה והדגישה
את מחויבות המדינה והממשלה להתבססות האוניברסיטה העברית בירושלים ולהמשך שגשוגה
ועצמאותה .הממשלה הכריזה כי האוניברסיטה תישאר בירושלים ,וכי היא רואה בהר הצופים חלק
מהשטח שהיא מחזיקה בעיר ,ותעמוד על המשך פעילות המוסדות על ההר42.
מאזור מפורז למובלעת :הר הצופים בהסכם שביתת הנשק .בהסכם לפירוז הר הצופים ,שנחתם
כאמור ביולי  ,1948הודגש כי האזור יהיה 'בחסות או"ם עד לגמר פעולות האיבה או חתימת הסכם
חדש' .ב־ 30בנובמבר נחתם בין שני המפקדים הצבאיים של אזור ירושלים ,סגן אלוף משה דיין
וקולונל עבדאללה אלתל' ,ההסכם להפוגה כנה' ,שהגדיר את קווי העמדות של הצדדים בעיר .כעבור
חצי שנה נחתם ברודוס הסכם שביתת הנשק ,שהיה אמור להחליף את ההסכם להפסקת אש כנה
בירושלים ואת ההסכם לפירוז הר הצופים .בגלל לחץ זמן נרשם בסעיף  8של ההסכם (פסקאות )3–1
כי הוסכם באופן 'עקרוני' בלבד על מספר נושאים ,ובהם:
חופש תנועה בדרכים חיוניות ,בכללן דרך בית־לחם ודרך לטרון — ירושלים; חידוש עבודתם הסדירה של
המוסדות התרבותיים וההומניטריים שעל הר־הצופים וגישה חופשית אליהם [ההדגשה שלי]; גישה חופשית
אל המקומות הקדושים ואל מוסדות תרבות ,והשימוש בבית־הקברות שעל הר־הזיתים; חידוש עבודתה של
תחנת השאיבה בלטרון; אספקת חשמל לעיר העתיקה וחידוש התנועה בקו מסילת הברזל לירושלים.

לצורך יישום הסכמות עקרוניות אלה ואחרות נקבע שמיד לאחר כניסת ההסכם לתוקפו תוקם ועדה
מיוחדת שתקדם במיוחד את הנושאים שכבר הוסכם עליהם עקרונית .נקבע כי לוועדה המיוחדת
תהיה הסמכות היחידה 'לגבי עניינים כאלה שיובאו בפניה'43.
40
41

42
43

סנטור אל ד"ר א' גרנובסקי מקק"ל ,אה"מ ,גל ;17108/12-דו"ח שולוב 27 ,ביולי  ,1948אא"ע.06/1948/2 ,
פ' אופנר ,פלסטיין פוסט 31 ,באוגוסט  ,1948תצלום הכתבה באה"מ ,ג .287/23-בין השאר ציין הכתב כי משיחות
עם השוהים בהר הוא מסיק שהם חיים בתחושת 'פחד מתמיד כבני ערובה'; בעוד שהערבים נעים בחופשיות בתחום,
היהודים נאלצים לעשות זאת פעם בשבועיים תחת עיניהם הפקוחות של הירדנים .להרחבה ראו :ארנוולד (לעיל ,הערה
 ,)22עמ' .349–317
החלטת ממשלה מ־ 4באוגוסט  ,1948אא"ע ;06/1948/2 ,בן־גוריון אל סנטור 8 ,באוגוסט  ,1948שם.
ספר החוזים (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  ;48וראו גם :י' ארנון־אוחנה ,על משמר הר הצופים ,ירושלים  ,2008עמ'
 .102–100יש לזכור שבאותן שנים פעלו במקביל שתי וועדות בענייני שביתת הנשק; האחת ועדה רגילה ,שתפקידה
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על הסעיף הקטן הזה ועל פרשנותו נשפכו נהרות של דיו — ושל דם — והוא נקלע לסבך של
אינטרסים נוגדים שלא יושבו מעולם .זמן קצר אחרי חתימת ההסכם החלו הירדנים לבצע תרגילי
השהיה מחוכמים כדי למנוע את קידומו של סעיף  8הנזכר .כתוצאה מלחצי ישראל התכנסה
אמנם הוועדה המיוחדת ,אך נציגי ירדן קיבלו הוראה שלא להתקדם במשא ומתן 44.מדי פעם הם
היו מוכנים לגלות גמישות בשאלות כמו המעבר בלטרון והגישה למקומות הקדושים ,אך עמדו
בסירובם לכל ויתור בעניין שיח' ג'ראח והגישה להר הצופים .הם טענו כי מדובר בעמדת מפתח,
החולשת על העיר העתיקה ועל האזור כולו .יתרה מזאת ,בגלל חשד שישראל מבריחה אל ההר
אמצעי לחימה ,חידש הלגיון את דרישתו לבדוק את השיירה בעצמו ,וָ לא — יבטל את הסכם הפירוז.
רק בלחצו של ראש המשקיפים הגנרל ויליאם אדוארד ריילי עודכן הסכם השיירות :סוכם שהאו"ם
ימשיך לבדוק את תכולת כלי הרכב ,אך בנוכחות קצין ירדני ,וכן שעובדי המוסדות יעלו להר
בהתאם לצורך45.
הניתוח המשפטי של היחס בין שני ההסכמים לא היה חד־משמעי .בסקירה שהכין המשפטן
הצבאי דב ינון בשנת  1954הוא הגיע למסקנות אלה :בהסכם הר הצופים הודגש כי האזור יהיה
'בחסות או"ם עד לגמר פעולות האיבה או חתימת הסכם חדש' .ההסכם החדש הוא הסכם רודוס,
המתייחס מפורשות ליצירת מצב חדש בהר הצופים .לפיכך נראה שהסכם רודוס מבטל הסדרים
זמניים קודמים ,ובכלל זה את חסות האו"ם על האזור .הסכם רודוס קבע כי האזור חייב לחזור למצבו
הנורמלי שלפני המלחמה ,לרבות קשר אורגני עם ישראל ,וכי 'תאורגן מיד' ועדה ליישום ההסכם
העקרוני .ההסכם גם קבע עדיפות לדיון ביישום הנושאים שכבר הוסכמו עקרונית (ירדן דרשה לדון
תחילה בבעיות הכפר עיסאויה] .הוויכוח המתמשך הוביל לקיפאון ,וזה גרם לדברי ינון לתקריות
רבות .מכיוון שבינתיים לא נוסח הסכם חלופי לביצוע ,נותר הסכם הר הצופים בתוקף ,כולל אחריות
האו"ם 46.קיפאון זה עורר פסימיות באשר לסיכוי לממש בנסיבות הקיימות ובמיוחד לנוכח עמדת
ירדן את ההסכם העקרוני בדבר שיבה אל הר הצופים47.

44
45
46
47

היה לדון בתלונות על הפרות שביתת הנשק וכדומה ,והשנייה ועדה מיוחדת ליישום ההסכם העקרוני שנוסח בסעיף
 8הנזכר.
לדברי מירון הירדנים טענו שאינם יכולים לערוב לביטחון המובלעת ואוכלוסייתה בתנאים הנוכחיים ,ויישום סעיף 8
היה תקוע מפני שהיה מותנה 'בהסכמת שני הצדדים' .ראו :מירון (לעיל ,הערה .)37
'שאלת המעבר להר הצופים תועבר לדיוני לוזאן?' ,דבר 29 ,במאי ' ;1949כיצד פורז הר הצופים' ,שם 9 ,ביולי ;1948
'היום תעלה שיירה להר הצופים; הסכם הפירוז הוארך זמנית' ,שם 11 ,ביולי .1949
ד' ינון ,סקירה משפטית רטרוספקטיבית 12 ,באפריל  ,1954א"צ ;303-1338/1979 ,מירון (לעיל ,הערה .)37
'כתב "טיימס" מנבא כשלון למו"מ על מעבר להר הצופים' ,דבר 6 ,בדצמבר  ,1949ושם צוטטו דבריו של כתב העיתון
'טיימס' ( )Timesהלונדוני 'בעקבות שיחותיו עם המלך עבדאללה' .בשלב זה החל ניסיון לערב את האמריקנים בפעילות
לפתיחת המוסדות ,ואף הייתה פנייה ישירה אל הנשיא הרי טרומן ,אך גם מהלך זה לא הניב הצלחה .ראו :צ' סימור,
נשיא אוניברסיטת ייל ,אל ל' רבינוביץ' (יזם ופילנתרופ יהודי אמריקני) ,ושם דיווח על התכתבותו עם מזכיר המדינה
האמריקני ד' אצ'יסון ( 7 ,)Achesonבנובמבר  ,1949אה"מ ,נ ;57/8-סנטור אל ויצמן 21 ,בדצמבר  ,1949שם; חומר
עבור נשיא ארצות־הברית טרומן ,שם; ויצמן אל סנטור 9 ,בינואר  ,1950אא"ע .06/1950/1 ,ויצמן כתב כי 'אין השעה
נאותה' לפנייה כזו אל טרומן.
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תשע עשרה שנות המובלעת :תהליכי קבלת החלטות בממשלה
ובאוניברסיטה
מקובל לתאר את תמצית תולדות המובלעת כך :הר הצופים היה במשך תשע עשרה שנים ,עד שפרצה
מלחמת ששת הימים ,מובלעת ישראלית בשטח ירדן; בשנים אלה הוא הוחזק על ידי שמונים וחמישה
'שוטרים' (במירכאות ובקריצה) ,שהתחלפו מדי חודש ,והם קיבלו אספקה על ידי שיירה שעלתה אחת
לשבועיים בחסות האו"ם.
אולם כאמור שום דבר לא היה מובן מאליו; לידתו של ההסכם לוותה באי הסכמות רחבות ,רוב
התקופה היו ויכוחים ,איומים ותקריות — כולל תקריות דמים — ובשום שלב לא נוצרה שגרה קבועה
מתמשכת .ניתן לחלק את תשע עשרה שנות המובלעת לארבע תקופות משנה48.

 ,1952–1948תקופת אי ודאות
השנים הראשונות לאחר נטישת ההר נעו בין הפסקת לימודים זמנית לבין חיפוש פתרונות
קבע חלופיים .מצד אחד היו אלה שנים של אמונה ותקווה שבקרוב ממש יימצא פתרון מוסכם
והאוניברסיטה תשוב לביתה ,ומצד אחר היו גלים של פסימיות ואכזבות .מיד עם תחילת העזיבה
של ההר הוחל בחיפוש אחר פתרונות חלופיים ברחבי העיר ונעשו ניסיונות לאלתר המשך סביר של
לימודים ומחקר בסביבה החדשה ,אך כל עוד בערה התקווה שיש אפשרות ראלית לשוב להר ,היה
קשה לבצע צעדים של קבע.
ואכן בכל טקס ואירוע הובעה התקווה שהנה עוד מעט קט חוזרים אל ההר .כך היה בנאומים בטקס
ההסמכה הראשון לאחר המלחמה ,שמרבית המוסמכים הופיעו אליו מאובקי מדים ישר מהחזית ,וכך
בנאומי טקס פתיחת הפקולטה לרפואה ,שנערך בגן העיר 'סמוך לעמדות הלגיון' ,בהשתתפות ראשי
המדינה; כך בנוסח מגילת היסוד לבניין הפקולטה לרפואה' ,שייבנה על הר הצופים'; וכך גם כשאיש
עסקים מניו יורק תרם  100,000דולר להקמת בית ספר לכלכלה — דווקא 'על הר הצופים' 49.העיתון
'ניו יורק טיימס' ( )New York Timesציטט תכנית להפוך את ירושלים למרכז תרבות ,כולל הגדלת
אוכלוסייתה פי שניים בתוך חמש שנים ,הקמת תעשייה עתירת ידע והקמת 'עיר אוניברסיטאית על
הר הצופים' 50.באפריל  1950הצטרף נשיא האוניברסיטה פרופ' זליג ברודצקי ,עם מספר מלומדים
מחו"ל ,לשיירה שעלתה להר הצופים ,ודיווח כי 'הלב נצבט למראה הבניינים הגדולים והמפוארים של
האוניברסיטה העברית העומדים שוממים [ ]...יש צורך רק להוריד את האבק ,כדי שהאוניברסיטה תוכל
 48ברחבי העולם יש כיום עשרות רבות של מובלעות; הדוגמה ההיסטורית המפורסמת ביותר היא העיר ברלין בתקופת
המלחמה הקרה .מעקב אחר התופעה מראה כצפוי שבאזורים של אי שקט זהו פתרון זמני ולא יציב .ידועות גם מובלעות
צבאיות ,כתוצאה מהסכמי הפסקת אש ,כמו כיס פלוג'ה בשנת  1948או כיס הארמיה השלישית בשנת  .1973לרשימת
המובלעות ברחבי העולם כיום ,כולל הר הצופים ואף קיבוץ עין גב ,ראו ’List of enclaves and exclaves‘ :בוויקיפדיה
()https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_enclaves_and_exclaves
' 49א' אילת :ישראל לא תניח לירושלים להיסחף בסערה' ,דבר 4 ,באפריל ' ;1949טקס חלוקת התעודות באוניברסיטה ,זו
הפעם הראשונה :במדינת ישראל ולא על הר הצופים' ,מעריב 22 ,באפריל ' ;1949נפתחה הפקולטה לרפואה' דבר18 ,
במאי ' ;1949תרומה להקמת בי"ס לכלכלה ליד האוניברסיטה' ,דבר 7 ,באוגוסט .1949
 50מצוטט"' :אוכלוסית ירושלים תוכפל ב־ 5שנים"' ,מעריב 4 ,באפריל ' ;1949חזרה לירושלים' ,דבר 4 ,באפריל .1949
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להתחיל בעבודתה במקום [ ]...אנו מקווים שבקרוב נוכל
לחזור למקום הנהדר הזה' 51.לנוכח הנזקים וגנבות
הציוד מהמעבדות והמשרדים קראה התאגדות עובדי
האוניברסיטה לחבריה להתנדב לתורנויות השגחה על
ההר ,והוסיפה' :מקווים אנו שלא ירחק היום בו ישוב
הר הצופים לשמש מרכז תרבות עליון ,משגשג ושוקק
חיים של מדינת ישראל ויהדות התפוצות'52.
גם בחגיגות מחצית היובל לפתיחת האוניברסיטה,
שהתקיימו בחצר בניין טרה סנטה בל"ג בעומר
תש"י ,בהשתתפות אלפים ,ציינו כל הדוברים את
הארעיות שבמצב הנוכחי ואת התקווה לשוב ממש
בקרוב 'הביתה' .הנשיא ויצמן כתב בדברי ברכה לרגל
האירוע כי האוניברסיטה נותקה 'ממקום הקבע שלה',
מהמכונים ומהמעבדות ,שצוידו במאמצים מרובים,
וכי הוא בטוח 'שממשלת ישראל לא תשקוט ולא תנוח
עד שמעוות זה יתקון' .בפתיחת הטקס נוגן 'המנון
האוניברסיטה' ,הכולל את המילים 'על הר הצופים
מגדל אור  /ונשקף הוא ברוֹ ם  /אל נגהו נכסף דור ודור
 /התפלל אליו דֹם' 53.עם זאת ראוי לציין שדווקא ראש
הממשלה בנאומו במעמד זה לא הבטיח דבר ואפילו
לא עורר אשליות באשר לסיכויי החזרה להר הצופים.
אדרבה ,בסוף ברכתו הדגיש ,כנראה לא במקרה ,כי
'האור שנדלק על הר הצופים לפני עשרים וחמש שנים
יבהיק במלוא כוחו בירושלים המשוחררת'54.
עם זאת האווירה הכללית הייתה פסימית ,והסיבה
לכך הייתה תרגילי ההשהיה שנקטו כאמור הירדנים
בשנים  1952–1949בעניין מימוש סעיף  8הנזכר .הללו
השאירו את הנהלת האוניברסיטה ואת הדרג הפוליטי
במצב של פסיחה על שתי הסעיפים וקושי לקבל החלטות .ביולי  1949ניתח סגן אלוף דיין ,שהיה
51
52
53

54

'פרופ' ברודצקי מספר ממראה עיניו בהר הצופים' ,מעריב 6 ,באפריל .1950
מנשר  20בפברואר  ,1950אא"ע.06/1950/1 ,
'חגיגה מרהיבת עין לציון יובל האוניברסיטה' ,דבר 7 ,במאי  .1950על המנון האוניברסיטה ראו :א' הכהן' ,משירי
ירושלים בראשית תקופת המנדט' ,י' בן־אריה (עורך) ,ירושלים בתקופת המנדט :העשייה והמורשת ,ירושלים תשס"ג,
עמ'  ;493–492ד' אלמגור ,כך שרתי לך אוניברסיטה שלי ,ירושלים תשל"ה.
'המבחן העליון של ישראל יהיה מבחן הרוח' ,דבר 7 ,במאי .1950
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למעלה :מעבדת
לימוד שוממה
באוניברסיטה
העברית שעל הר
הצופים ,שנות
החמישים של
המאה העשרים
מימין :בול שיצא
לרגל חגיגות חצי
יובל לאוניברסיטה
העברית .על
הבול מצויר מבנה
הספרייה של
האוניברסיטה
שעל הר הצופים,
אף שבזמן הופעתו
לא ניתן היה
להגיע למקום,
 9במאי 1950

(מאייר הבול :מ' קראוס,
באדיבות השירות הבולאי,
חברת דואר ישראל,
תל אביב)
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במגע קרוב עם ראשי הלגיון ,את המצב בהר הצופים ,וציין כי 'הערבים הקשיחו את עמדתם' בעניין
זה ואין פניהם לפתרון 55.הוא הציע לבחון שלוש חלופות :המשך הסטטוס קוו ,כלומר שימור הסכם
הר הצופים על חסרונותיו ומגבלותיו; חתירה לפתרון צבאי ,בנימוק שהירדנים הפרו את סעיף ;8
פנייה לאו"ם שיקבל עליו אחריות לביצוע הסכם שביתת הנשק (סעיף  )8ולהפעלת המוסדות על
ההר .דיין מצא חסרונות בכל אחת מהחלופות :החלופה הראשונה ,המשך הסטטוס קוו ,לא תאפשר
להפעיל את המוסדות בהר הצופים; החלופה השנייה ,פתרון צבאי ,פירושה לחימה ובעקבותיה לחץ
בין־לאומי על ישראל; והחלופה השלישית ,פנייה לאו"ם ,הייתה כרוכה בשלוש בעיות :ראשית ,מצב
שבו מוסדות ישראליים יהיו בחסות או"ם ,שנית ,הדבר יחייב להקדים איום ישראלי על ירדן ורק אז
יתערב האו"ם וינסה להשיג פשרה ,ושלישית ,נוכחות האו"ם תשלול מישראל עמדה חשובה על ההר,
אם כי תאפשר את הפעלת המוסדות .בסיכומו של דבר העדיף דיין את החלופה השלישית — כלומר
הוא התנגד לפתרון צבאי — וביקש לשלבה עם פשרה מול הצלב האדום בעניין הפעלת בית החולים
אוגוסטה ויקטוריה.
לאחר כארבעה חודשי קיפאון החליט המלך עבדאללה לחדש ביזמתו את המשא ומתן ,מתוך
מצדו להחליט לבנאם את
חששו שהיעדר הידברות עם ישראל יפעל לרעתו באו"ם ,שעלול היה ִ
העיר העתיקה .לירדן ולישראל היה אינטרס משותף להתחלק בירושלים ,על אפם וחמתם של
המדינות הנוצריות והאו"ם ,והדבר סייע בעקיפין לתיאומי עמדות גם בעניין הר הצופים .אולם
מכיוון שסוגיות כביש לטרון ודרך בית לחם נפתרו ברובן בעזרת כבישים עוקפים ,לא היה לישראל
יתרון משמעותי להציע לירדנים בתמורה לגישה החופשית להר הצופים 56.לכן עד מהרה חזר
עבדאללה לעכב את המשא ומתן ,בעיקר בגלל לחצים פנימיים בממלכתו ובדרגי הצבא .דיונים בין
הצדדים התנהלו שוב ושוב בשנים  ,1952–1949ללא סימנים שירדן מתכוונת להגמיש את עמדתה
בעניין הר הצופים57.
גם בקרב מקבלי ההחלטות בישראל לא הייתה אחדות דעים .בשלהי  1950אירעה תקרית בין
שניים מהגופים מקבלי ההחלטות :יאיר ארן ,סגן ְמנהל אדמיניסטרטיווי באוניברסיטה ,פנה אל ד"ר
ליאו כהן ,איש משרד החוץ שהיה גם חבר הוועד הפועל של האוניברסיטה ,ושנסע להשתתף בוועידת
אונסק"ו ,ארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם ,בפירנצה .ארן ביקש מכהן ללחוץ על ראשי
הארגון לשכנע את ירדן לאפשר הקלות בעניין הר הצופים המנותק ,ובין השאר 'רשות להורדת חלק
מספרית האוניברסיטה' .מזכ"ל אונסק"ו ,פרופ' חיימה טורס־בודט ממקסיקו ,שביקר אז בארץ ,תהה
אם הדברים נאמרים 'על דעת הממשלה' אך הבטיח לפעול בעניין .במשרד החוץ זעמו כשנודע להם
על כך ,משום שמדיניות המשרד הייתה הפוכה ,דהיינו לא להוריד כלום מההר ולהשאיר את המצב
הקשה כקלף מיקוח וכאמצעי לחץ בין־לאומי על ירדן להשגת גישה חופשית ולהחזרת הפעילות להר.
 55דיין אל שרת 17 ,ביולי  ,1949א"צ .303-1338/1979 ,מעניין שאיש צבא שלח מכתב לאיש ציבור נבחר.
' 56גברו הסיכויים למעבר יהודי אל הר הצופים' ,דבר 2 ,בדצמבר  .1949להרחבה ראוY. Katz and Y. Paz, ‘The Transfer :
of Government Ministries to Jerusalem, 1948–49: Continuity or Change in the Zionist Attitude to Jerusalem?’,
JIH, 23, 2 (Autumn 2004), pp. 232–259
 57ראו למשל' :ועדת הפיוס לפגישה עם עבדללה' ,מעריב 13 ,באוגוסט .1950
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במשרד החוץ ראו בפניית האוניברסיטה ישירות לגורם בין־לאומי עקיפה של הגורמים המוסמכים,
מעשה שנתפס כחמור באותם ימי ראשית שבריריים ,במיוחד מצד האוניברסיטה ,שכבר הייתה חשודה
במעשים כגון זה .הנשיא ברודצקי ניסה בתשובתו למנכ"ל משרד החוץ להפיס את דעתו ,שהיה זה
מהלך תמים ,ושבעתיד כל פנייה לגורם בין־לאומי תיעשה בתיאום עם משרד החוץ58.
אף שרשויות התכנון החלו כבר בשלהי שנת  1949לנסות לאתר במערב ירושלים שטחים לצורכי
האוניברסיטה ,עדיין הייתה ציפייה לפתרון בהר הצופים .עם זאת היו מי שכבר אז צפו — כמו למשל
אבא אבן — שצרכיה העתידיים של המדינה יחייבו בכל מקרה את הרחבת האוניברסיטה ,ולכן גם
אם תקום קריה חדשה במערב העיר ,עדיין יהיה צורך בקריה שעל הר הצופים ,אם וכאשר תוחזר לנו
בעתיד 59.ראש הממשלה בן־גוריון הדגיש בטקס הנחת אבן הפינה לבית החולים 'הדסה' במשכנו
החדש בעין כרם כי הבניינים על הר הצופים 'לא נעזבו ולא ייעזבו' ,וכי המשכן החדש 'לא בא
כתחליף לזה שבהר הצופים ,אלא בנוסף אליו [ההדגשה שלי]'60.
בראשית  1952הגיעה הממשלה למסקנה ש'בעיית הר הצופים חייבת להיפתר השנה' ,משום שלא
ניתן לעכב את תחילת העבודות להקמת הקמפוס החדש במערב העיר .לפיכך כונסה במשרד החוץ
התייעצות על 'תכנית להעלות את שאלת הר הצופים בפני דעת הציבור בעולם' .בן־גוריון ומשה
שרת נפגשו עם ראשי האוניברסיטה לתכנן את הצעדים הבאים בשאלת המשך המאבק או הקמת
קריה חדשה 61.נראה שגם הסגל האקדמי ,שהתעייף מהפיצול בין עשרים ושישה מבנים ברחבי העיר,
תמך בהקמת הקריה החדשה .יתרה מזאת ,נראה שהסגל לא ממש התגעגע לימים האחרונים בהר
הצופים:
בשעת המצור על ירושלים קיימו אנשי האוניברסיטה בחירוף־נפש ובקרבנות יקרים את המוסד ושמרו על
מקומו בהר הצופים [ ]...יש הכרח להמציא לה מקום מתאים לעבוד בו במנוחת נפש וביעילות ,לא הרחק
ממרכז ירושלים ,ולא במקום שמם או במקום אסטרטגי קשה ,עלינו — טענו המרצים — לעבוד בתנאים טובים
ושקטים לפחות ב־ 10השנים הקרובות ,כדי להתבצר ולמלא את תפקידנו הגדול לברכה למדינה ולעם62 .

הדברים נאמרו על רקע ניסיונם של בן־גוריון ורשויות התכנון למקם את הקמפוס החדש בעיבורי
העיר ,באזור עין כרם או אף סמוך לצובא.
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ו' איתן אל ברודצקי 27 ,באוקטובר  ,1950אה"מ ,ג ;5544/2-ברודצקי אל איתן 12 ,בנובמבר  ,1950אא"ע;06/1950/1 ,
וייס (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .74ראו גם תשובה שלילית של איתן על בקשה דומה של פרופ' ש"ה ברגמן 6 ,בדצמבר
 ,1950אא"ע .06/1950/1 ,על מעורבותו הפוליטית של ברודצקי ועל קריאתו לעצמאות מול הממשלה ראו :זלצר
(לעיל ,הערה  ,)35עמ' ' ;20–16האוניברסיטה תשמש את המדינה אך תשמור על עצמאותה' ,דבר 24 ,במאי .1949
מהתכתובת עולה שהנהלת האוניברסיטה בראשותו לא הסכימה לקבל 'רכוש נטוש' במערב העיר ,מנימוקים מוסריים
ופוליטיים ,אלא רק כהשאלה זמנית.
דו"ח נשיא האוניברסיטה ברודצקי לוועד הפועל על שיחותיו עם ראש הממשלה 20 ,באוקטובר  ,1949אא"ע,
' ;06/1949/2א' אבן על צרכי האוניברסיטה העברית' ,דבר 14 ,בדצמבר .1951
נאום בן־גוריון 5 ,ביוני  ,1952אה"מ ,ג.5544/19-
סיכום דיון במשרד החוץ 30 ,במרס  ,1952אה"מ ,חצ ;360/15-פגישת בן־גוריון ושרת עם ראשי האוניברסיטה שבה
הוסכם כי אם לא תיפול הכרעה חיובית בחודשים הקרובים יש להניח שהנושא 'יקפא לשנים רבות' 4 ,במאי ,1952
אא"ע.06/1950/1 ,
'האוניברסיטה תובעת מהממשלה ומהציבור להבטיח תנאים הוגנים לעבודתה ולקידומה' ,דבר 22 ,בינואר .1952
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ניידת רנטגן נטושה
באותה עת כתב הנציג באו"ם וקצין העיתונות של משרד החוץ יהודה גדעון כי 'נראה לנו
בכניסה לבית החולים
שלא רק בציבור היהודי בעולם ,אלא אפילו אצלנו ,הולכת ונשכחת בעיית הר הצופים' ,כלומר
'הדסה' במובלעת
הר הצופים1958 ,
הולך ודועך הלהט הציבורי לשוב להר .במשרד החוץ הוחלט להתחיל בתעמולה ובלחץ בין־
(צילום :מיכה בר־עם)
לאומי על ירדן שתפעל בהתאם לסעיף  63.8נקבע שיש להפריד מבחינה טקטית בין שאלת
הגישה להר לשאלת הגישה לכותל ,ושיש להכין חוברת הסברה בנושא הר הצופים ומצבם העגום
של בית החולים והאוניברסיטה המנותקים מבנייניהם .הוחלט כי החוברת ,שניתנה לה הכותרת
'האוניברסיטה בגלות' ,תצא לא מטעם משרד החוץ אלא מטעם האוניברסיטה ו'הדסה' ,אך תופץ
על ידי משרד החוץ ,במקביל לפעולות הסברה בעיתונות וברדיו ,ואנשי האוניברסיטה התבקשו
להכין את החוברת64.
על רקע המשבר בירדן לאחר רצח המלך עבדאללה ובעקבות השיחות הלא־פורמליות עם הירדנים
הכין במאי  1952שאול הרמתי ,קצין מטה שביתת הנשק ,תזכיר עבור הרמטכ"ל ומשרד החוץ .תמצית
 63גדעון אל משרד החוץ 6 ,בפברואר  ,1952א"צ.303-1338/1979 ,
 64י' זוסמן אל י' הופמן ,המזכיר האדמיניסטרטיווי ,דו"ח 'על המצב התחזוקתי העגום בהר' 6 ,ביוני  ,1952אא"ע;06/1952/1 ,
ל' כהן ,’Mount Scopus: A University in Exile‘ ,חוברת בת  11עמודים ובה תיקונים בכתב יד 6 ,בפברואר ,1953
אא"ע.06/1953 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

דבריו :הירדנים מודים כי כיום אין כל אפשרות לקדם פתרון באמצעות משא ומתן — ולכן יש ליצור
משבר .במצב הפוליטי השורר בירדן ועקב הסכסוך בין בריטניה למצרים נפתח לדעת הרמתי חלון
הזדמנויות להשיג גישה יבשתית להר הצופים ,ללא פעולת לחימה רחבה .הטקטיקה שהציע :התראה
לירדן על אי קיום הסכם הר הצופים ,מערכת הסברה עולמית על נחיצות הפעלת המוסדות על הר
הצופים לצורך שמירת היציבות ויצירת משבר כדי להביא לפתרון.
הרמתי סבר כי מכיוון ש'הדסה' והאוניברסיטה אינן מסתירות את 'הפתרונות האלטרנטיביים
[ההדגשה שלי]' שהן מתכננות במערב ירושלים ,הרי כל עיכוב נוסף מסכן באופן רציני את הסיכוי
להשיג גישה להר הצופים ללא חידוש כללי של המלחמה' ,ובהרשותנו למצב להתכווץ הוא עלול
מאוד לשלול מאיתנו לתמיד לא רק את השימוש בבית החולים ובאוניברסיטה ,אלא את העמדה
היחידה החשובה ביותר בא"י ,עליה מתבסס במידה רבה חוזק מצבנו בירושלים [ההדגשה שלי]'65.
במקביל ומאותה סיבה הוא ניסה לעכב בתירוצים שונים את הורדת הספרים מהר הצופים66.
הנהלת האוניברסיטה הגבירה בתקופה זו את לחציה על הממשלה למצוא פתרון מדיני ביצועי
להורדת ציוד מדעי חיוני וספרים ,ועיקר הלחץ בא מלמטה .מנהלו לשעבר של בית הספרים
הלאומי פרופ' שמואל הוגו ברגמן תבע לקיים דיון יסודי 'על גורלו של בית הספרים השבוי על
הר הצופים' ,ולא להמתין עד שמומחי משרד החוץ ימצאו 'שעה נכונה' כשבינתיים נגרמים
נזקים כבדים לספרים יחידאיים ,ובהם דפוסי ערש יחידים במינם ואוצרות תרבות אחרים .הוא
דרש לברר מה נעשה במישור המדיני הפנימי ,במישור המדיני הבין־לאומי ובמישור התרבותי הבין־
לאומי (אונסק"ו וכדומה) ,ומה נעשה לצמצום הנזק בספרייה עצמה 67.כתוצאה מהלחץ המתמשך
הגמישה הממשלה מעט את עמדתה והסכימה לאפשר הורדה של  10אחוזים מהספרים וציוד
חיוני68.

 ,1958–1953שנים של מלחמות גבול
בשנת  1953בא לקצו הוויכוח בין האוניברסיטה לממשלה על מיקום הקמפוס החדש .הממשלה
הקצתה לאוניברסיטה  500דונם במיקום מרכזי 'בלב ירושלים' ,בגבעת רם ,והבנייה החלה שם במרץ
65
66

67
68

הרמתי אל הרמטכ"ל ואל משרד החוץ 18 ,במאי  ,1952עמ'  ,43–42א"צ.303-1338/1979 ,
שרת אל סנטור 13 ,במאי  ,1952אא"ע .06/1952 ,שרת הצטדק והאשים בעיכובים את משרד הביטחון ,שאנשיו טענו
כי 'הזמן אינו בשל לכך' לאחר רצח המלך עבדאללה .ואילו נציג משרד החוץ עצמו טען בהמשך כי עם העברת משרד
החוץ לירושלים אנשי המשרד מעוניינים 'להוריד פרופיל' ככל האפשר בכל שאלה שיש לה זיקה לענייני מעמדה הבין־
לאומי של העיר .ראו :מ' קומיי אל סנטור 22 ,ביוני  ,1952שם.
ברגמן אל סנטור 25 ,ביוני  ,1952אא"ע.06/1952 ,
מזכר פנימי מאת סנטור 19 ,ביוני  1951שלפיו משרד החוץ מסכים להורדת  70,000ספרים — שהם  10אחוזים מכלל
הספרים שנותרו על ההר — וכמה אוספים ,אך שר הביטחון וצה"ל מתנגדים ,אא"ע ;06/1951/1 ,בקשה לאפשר את
ההורדה :שרת אל שר הביטחון 20 ,ביולי  ,1951אה"מ ,ג ;5544/19-הוראה לאפשר את ההורדה :המזכיר הצבאי של
ראש הממשלה אל הרמטכ"ל 7 ,באוגוסט  ,1951שם .מכיוון שעד ראשית  1952לא בוצעה ההורדה המובטחת ,שוב
נכתבו מכתבים בעניין ,ומשרדי הממשלה גלגלו את האחריות זה על זה .ראו :סנטור אל בן־גוריון 10 ,בפברואר ,1952
אא"ע ;06/1952/1 ,סנטור דרש במכתב זה ללחוץ על ירדן בעניין הורדת הספרים .מנגד הירדנים דרשו תמורה אפילו
עבור הורדת אוסף העשבייה .ראו :ארן אל נ' קדרון ,משרד החוץ 26 ,ביוני  ,1953אה"מ ,ג.5624/11-
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קבוצת חיילים
ששירתה במובלעת
הר הצופים עם שלד
וגולגלות שנשארו
ללא שימוש
בחדרי הלימוד
באוניברסיטה,
ראשית שנות
השישים של המאה
העשרים

(צילום :רס"ן יוסק'ה
קרן ז"ל ,באדיבות אריה
שניפר)

רב .כעת חידשו ראשי האוניברסיטה ביתר שאת את הלחץ הציבורי להאצת הורדת הציוד והספרים
שנותרו על ההר .במקביל החליט המטכ"ל להסדיר את ההחזקה הצבאית של ההר והקים יחידה
ייעודית קבועה למטרה זו .התחלת פעילותה של היחידה החדשה לוותה במשבר :מפקד היחידה
הנמרץ דרש מעובדי האוניברסיטה שיפתחו לו מספר אגפים בבניינים שעל ההר ואיים לפרוץ אותם;
העובדים נאלצו לפתוח חדרי אוספים וחדרי חוקרים ,ואנשי היחידה פרצו ארונות ,גנבו חפצים וגרמו
נזקים לציוד ולמסמכים .באותה תקופה הגיש פרופ' גאורג האז תלונה וכתב' :בכל הפסימיזם שלי אף
פעם לא חלמתי דווקא על אפשרות כזו שהמשטרה שלנו דווקא תהרוס את המחלקה שלי ,ששמרתי
עליה באופן מיוחד [ ]...היה בוודאי צורך להרוס פרי עבודה של  12שנים' .בשל אירועים אלה ננקטו
צעדים משפטיים נגד הקצין ,אך הוא טען במשפטו שהמתלוננים הגזימו ,ובית המשפט הצבאי קיבל
את טענותיו 69.באותה תקופה החלו עובדים שביקרו בהר להסליק בחפציהם ואפילו בבגדיהם ספרים,
חומרי מעבדות וכרטיסיות קטלוג .נראה שמעשים אלה הביאו לאי סדר ועוררו חשש להיעלמות ציוד,
ולכן החלו קציני צה"ל — כנראה לבקשת הנהלת האוניברסיטה — לערוך חיפושים בחפציהם ועל
גופם של העובדים ,והדבר עורר תרעומת רבה .בעקבות פנייה אישית של אחד החוקרים מהמחלקה
לגאולוגיה אל ידידיו על ההר התבקשו מספר גבירות אמריקניות שהצטרפו לשיירה שעלתה להר
וביקרו שם ,להוריד באופן דיסקרטי בתיקיהן האישיים מספר צנצנות קטנות שהכילו דגימות מינרלים,
' 69הממשלה הקצתה  500דונם בלב ירושלים לבניני האוניברסיטה' ,דבר 16 ,במרס  ;1953וראו שם גם את מאמר המערכת;
ד"ר ד' אסטרייכר אל זוסמן 18 ,בפברואר  ,1953אא"ע ;06/1953 ,תיאור דומה של פגיעה צה"לית ברכוש נמסר מצד
'הדסה' :זוסמן אל מ' שחם ,מפקד חטיבה  12 ,16במרס  ,1953שם; תלונה של פרופ' הז 6 ,במאי  ,1953שם.
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'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

אך הדבר נתגלה וגרם מבוכה רבה .על רקע זה החלו להחתים את החוקרים על התחייבות שלא יורידו
דבר מההר ,וגם פעולה זו גרמה להתמרמרות ואחדים מהעובדים נעלבו מהדרישה החדשה70.
ככלל התאפיינה תקופה זו בעיקר בתקריות גבול קטנות מחד גיסא ובחיפוש הזדמנויות לשיבה אל
ההר מאידך גיסא ,במקביל להקמת הקריה החדשה בגבעת רם .התקריות המקומיות התמקדו במספר
אתרים בשולי השטח המפורז שהירדנים טענו שהם מחוץ לתחום שבשליטת ישראל ,ואילו ישראל
עמדה בתוקף על מימוש ריבונותה בהם .מדובר בראש ובראשונה בניסיונות מתמשכים של תושבי
הכפר עיסאויה — שנעשו בהתעלמות ואף בעידוד של השלטונות הירדניים — לנגוס בסטטוס קוו
ובהסכם .נגיסות אלה התבטאו בעיבוד שטחים חדשים ,בהחדרה של למעלה מ־' 1,000מתיישבים'
חדשים לכפר וכן בסלילת כביש אספלט אל
הכפר דרך השטח הישראלי71.
מוקד סכסוך נוסף היה השטח המכונה
'גן שולמית' ,שנתרם לאוניברסיטה בשנות
השלושים לשם הקמת גן בוטני־תנ"כי 72.שטח
זה היה לטענת הירדנים — ועל פי מפתם —
מחוץ לתחום הישראלי ,ואילו ישראל טענה כי
הוא בתוך שטחה .בשל המחלוקת הונחו כוחות
צה"ל לקיים לעתים 'פטרולי ריבונות' בשטח
זה ,ואלה גררו כצפוי תגובות ירי מצד הירדנים.
התקרית החמורה ביותר התרחשה במאי ,1958
כאשר פטרול של 'שוטרים' הותקף בירי מכיוון
אוגוסטה ויקטוריה ,וקצין או"ם שבא לסייע בחילוץ הנפגעים נורה אף הוא .התוצאה הייתה
שארבעה חיילי צה"ל וקולונל מכוח האו"ם נהרגו73.
מצדה ביצרה בשנים אלה את ההר בניגוד להסכם ,הקימה יחידה סודית מובחרת
ישראל ִ
קבועה על ההר (מצוף  ,)247הקימה שלוש עשרה עמדות היקפיות מבוצרות ('קיפודים'),
והגבירה את הפעולות להברחת נשק איכותי להר .כל אלה כמובן יצרו אי שקט בצד הירדני,
70
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א' פרנס ועובדים נוספים אל זוסמן 6 ,באוקטובר  ,1955אא"ע ;06/1953 ,פרופ' ג' ויטנברג אל ההנהלה 6 ,באוקטובר
 ,1955שם; ד"ר ה' שטייניץ אל ארן 28 ,בנובמבר  ,1955שם.
סגן אלוף נאון ,קצין מטה לוועדות שביתת הנשק ,אל ראש אגף מבצעים במטכ"ל ואל משרד החוץ 2 ,ביוני  ,1953א"צ,
 ;303-1338/1979מ' גזית ,לונדון ,אל י' תקוע 1 ,באפריל  ,1955שם; תקוע אל ראש הממשלה ושר החוץ 12 ,ביוני
 ,1958שם .שניפר תיאר את 'סיורי הריבונות' אל מול 'השתלטות זוחלת' .ראו :א' שניפר ,סיפורה של יחידת 'מצוף :'247
מובלעת הר הצופים ,עמ' http://www.matzof247.com/?page_id=633 134–120
פרופ' א' איג ,שנטע את הגן ,קרא לו 'גן שלומית' ( ,)Salomaעל שם התורמת ,גב' סלומון ,אך השם שהשתרש בתקופת
המובלעת היה 'גן שולמית' ,כשם הנערה בשיר השירים .ראוA. Eig, ‘Gan Shlomit: Shlomit Garden’, Palestine :
 ;Journal of Botany (Jerusalem Series), 1, 2 (November 1938), pp. 109–110פז ,הגן הבוטני (לעיל ,הערה ,)7
עמ' .451
'זוהו  4השוטרים שנהרגו ביריות הירדנים' ,מעריב 27 ,במאי  4' ;1958שוטרים וקולונל פלינט נרצחו בהר הצופים' ,דבר
 27במאי  .1958וראו עוד להלן.
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שראה בהר הצופים עמדה אסטרטגית ראשונה במעלה ,ושחשש מכוונותיה של ישראל להשתלט
עליו74.
הסכם אורוטיה ויישומו .בדצמבר  1957ביקר במזרח התיכון מזכ"ל האו"ם דאג המרשלד
( .)Hammarskjöldאחת ממטרות ביקורו הייתה הרגעת משבר השיירות להר הצופים ,על רקע
התנגדות ירדן להעלאת בנזין ישראלי להר 'עבור הגנרטור' .ירדן התלוננה על ביצור ההר ועל
שימוש בבנזין לצורך כריית מנהרות ,וישראל התלוננה על הפרות של הסכם הפירוז ,על בעיות בכפר
עיסאויה ועל מניעת הורדת ציוד אקדמי חיוני .המרשלד הבין שיש בהר הצופים פוטנציאל להצתת
האזור כולו ולכן מינה שליח אישי מיוחד לעניין ההר .השליח ,ד"ר פרנסיסקו אורוטיה (,)Urrutia
דיפלומט קולומביאני נמרץ וחיובי ,בא לישראל ונכנס בעובי הקורה 75.בתוך פחות מחודש הוא טס
עשרים ושמונה פעם בין רבת עמון לירושלים ותל אביב ונפגש עם ראשי המדינה והצבא ,עד שגיבש
טיוטה להסכם תפעולי בעניין הר הצופים .הסכם אורוטיה קבע בין השאר כי בכל שיירה שחוזרת
ריקה מההר ניתן יהיה להוריד לפחות משאית ספרים אחת ,ושהורדת הציוד מההר תתוגבר על ידי
משאיות של האו"ם 76.נוסף על כך הוסכם על סוג הגנרטור והחלפתו ,על סוגי הדלק וכמותם וכן
על כמויות החומרים שמותר להעלות להר ,כמויות שנקבעו על פי ממוצע של השנים האחרונות.
נותר ויכוח על שמונה סוגי חומרים שיכולים לשמש גם למטרות צבאיות .ישראל הסכימה לפיקוח
של האו"ם גם על שטח ההר עצמו ,ולא רק על השיירות ,אך זאת רק לאחר יישום מלא של ההסכם,
כלומר הפעלה של המוסדות — והסיכוי לכך היה קטן מאוד 77.אורוטיה הסכים להתעלם מהמחלוקות
המשפטיות ולמצוא פתרונות אד־הוק .הוא ביקש שישראל תגמיש את עמדותיה בעניין הכפר עיסאויה
ובית החולים אוגוסטה ויקטוריה .ישראל דרשה הדדיות בעניין בית החולים 'הדסה' .בסיום שליחותו
של אורוטיה נותרו מספר נושאים ללא הסכמה ,וישראל חששה שיהיה זה בסיס לנגיסה נוספת במה
שכבר הוסכם.
בחודשים הבאים נוצר משבר מכיוון אחר לגמרי .הגל הלאומני ששטף את המזרח התיכון הגיע
גם לירדן 78.ירדן כרתה ברית עם הממלכה ההאשמית בעיראק — כמשקל נגד לברית בין מצרים
הנאצריסטית לסוריה — וחלק מהאנרגיות הלאומניות בה הופנו לתקריות גבול עם ישראל .במאי
 1958אירעה כאמור התקרית החמורה שנהרגו בה ארבעה לוחמים ישראלים וקצין או"ם .זו יכולה
74
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על יחידת מצוף  247ראו ספר אינטרנטי צומח ועשיר במידע ובאיורים (נכון לינואר  2017הוא מכיל  316עמודים) ,מאת
אחד מאנשי היחידה ,אריה שניפר ,המתאר עצמו 'מ"נערי המלך" בין השנים  :'1967–1965שניפר (לעיל ,הערה .)71
שניפר הוסיף לי ידע רב בשיחה בעל־פה ,ואני מודה לו על כך.
על ביקור המרשלד ובעיית הר הצופים ראו למשל' :ירדן תדחה כל פשרה בענין הר הצופים' ,מעריב 1 ,בדצמבר ;1957
'האמרשלד :בעית הר הצופים טעונה חומר נפץ' ,שם 14 ,באוגוסט  .1959פרוטוקולים מפורטים ודו"חות על פגישותיו
של אורוטיה עם בן־גוריון וג' מאיר 3 ,בדצמבר  ,1957א"צ 29 ;303-1338/1979 ,בדצמבר  1957ו־ 5בינואר ,1958
א"צ .303-1338/1979 ,ראו גם כותרות 'דבר' 1 ,בדצמבר .1957
נקבע שתינתן עדיפות עליונה להורדת העשבייה וחלק מהקונקורדנצייה של הספרות הערבית הקלסית.
מירון (לעיל ,הערה  ,)37עמ' .516
בין השאר גרם פרץ הלאומנות למלך לדרוש מהאנגלים לפנות את כוחותיהם מהממלכה .ראו :א' שלים ,המלך חוסיין:
ביוגרפיה פוליטית ,תרגמה ד' ברעם ,אור יהודה תש"ע ,עמ'  ;159–99מ' ז"ק ,חוסיין עושה שלום :שלושים שנה ועוד
שנה בדרך אל השלום ,רמת גן תשנ"ז ,עמ' .44–36
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

הייתה להיות עילה לכאורה למדינת ישראל לבצע צעד לחימה משמעותי .אולם האינטרס המורכב של
ישראל היה באותו שלב הפוך — לא לסכן את היציבות השבירה בממלכה השכנה .במחצית השנייה
של  ,1958בעקבות ההפיכה הצבאית בעיראק ,שבה נתלה בכיכר העיר המלך חסן ,בן דודו של חוסין,
הבין המלך הירדני שהוא נתון בסכנה 79.במצב זה נקלעה ישראל לסתירה בין חלון ההזדמנויות לבין
הצורך בשכן יציב ממזרח ,והחליטה שוב להותיר את התכניות במגֵ רה.

 ,1964–1959השנים השקטות
לאחר שהמלך חוסין נחלץ מהסכנה וייצב את ממלכתו ,היו השנים הבאות השקטות ביותר בגזרת
הר הצופים .בשנים אלה נמשכה כסדרה הורדת הספרים והציוד ,בהתאם להסכם אורוטיה ,וההר הלך
והתרוקן מנכסיו האקדמיים 80.הורדת הספרים התנהלה בד בבד עם הקמת הספרייה הלאומית החדשה
בגבעת רם .הנהלת האוניברסיטה ביקשה מחברת 'סולל בונה' ,שהקימה את שלד הבניין ,לזרז את
עבודתה ,ולאפשר להניח את ארגזי הספרים במרתפים ,כדי לחסוך שינוע נוסף ועלויות אחסון בעיר81.
באופן פרדוקסלי לכאורה ככל שהתקדם תהליך ביסוס הקמפוס במערב העיר ,הלכה ופחתה התלות
האקדמית בהר והזיקה של האוניברסיטה אליו.
בשנת  1962נפטר המנהלן יעקב זוסמן ,שהיה אחראי לתחזוקת מבני האוניברסיטה על ההר.
מכיוון שמרבית הרכוש שהיה בעל ערך כבר הורד ,הוחלט לדון אם האוניברסיטה צריכה לקבל
עליה להמשיך לטפל בהר או שמא להעביר את האחריות לגוף ממלכתי שיפעל בשמה .נערכה
בחינה יסודית של ההשקעות בתחזוקת ההר ,והוכן תסקיר על מטרות הנהלת האוניברסיטה בהר
הצופים .הנימוקים בעד המשך הטיפול בהר היו :שמירת הבעלות על הנדל"ן; המשך הורדת הרכוש
המיטלטל בעל הערך; שמירת 'הקשר הסנטימנטלי של המוסד אל כור מחצבתו'; צרכים מדיניים
שהאוניברסיטה מסייעת להם 82.לאור זאת הוחלט לבחור מחליף לזוסמן שימשיך את תפקידו,
אולם לענייני חשוב לשים לב לשני הנימוקים האחרונים — הקשר הסנטימנטלי להר הצופים והסיוע
לצרכים מדיניים.
בשנת  1966שוב סקרו ראשי האוניברסיטה מה נותר על ההר ,ושקלו לצמצם את כוח האדם האזרחי
במקום ,שעלותו הייתה יקרה מאוד .בשלהי  1966כתב סגן הנשיא עמירן לנציג משרד החוץ' :אין
אני צריך לציין בפניך את הקשר העמוק שבין האוניברסיטה לבין הר הצופים ,שהוא בעינינו המסד
עליו היא מושתתת ,ואת כוונתה לשמור עליו ולחדשו בבוא העת' .עם זאת ,כתב ,ההוצאה השוטפת
בסך  65,000ל"י לשנה ,ללא שום תועלת ,מציקה מאוד לתקציב השוטף ,ולכן ביקשה האוניברסיטה
79
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אנגליה וארצות־הברית נחלצו לעזרתו — בסיוע שקט של ישראל — ואף חילצו את משפחתו לארץ מבטחים .ראו :ז"ק
(שם) ,עמ' .38
רשימות ההורדות וסדרי עדיפות שכל מחלקה התבקשה למסור ראו :אא"ע ,06/1958 ,ושם למשל עדיפויות המחלקה
לגאוגרפיה מתוך הספרייה הלאומית (אף שהמחלקה לא הייתה קיימת כאשר האוניברסיטה שכנה על הר הצופים):
עמירן אל מזכירות מדעי הרוח 28 ,בינואר .1958
החלטות ועדת הפיתוח של האוניברסיטה 31 ,בינואר  ,1958אא"ע.06/1958 ,
י' גורן (אחראי ההורדות) אל צ' פנקס 17 ,ביולי  ,1962אא"ע.06/1962 ,
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שהמדינה תקבל עליה את המעמסה הכספית ,ואילו האוניברסיטה תמשיך להיות אחראית למקום
מבחינה מנהלית83.
בשנת  1965נוצרה תחושת צפיפות בקמפוס בגבעת רם ,והחלו לדון בפתרונות אפשריים .אחד
הרעיונות שעלו אז היה לקבל מהמדינה שטח נוסף בפרוזדור ירושלים .אחד המתנגדים לכך היה דווקא
סגן הנשיא עמירן ,שסבר שהדבר יהיה כרוך בעלויות שוליות גבוהות ,והוא העדיף את האפשרות של
ציפוף גבעת רם והוספת בנייה לגובה84.

 ,1967–1965חימום הגבולות
שלוש השנים האחרונות שלפני מלחמת ששת הימים עמדו בצל הקמת הפת"ח והשלכותיה על
התחממות הגבול 85וכן הושפעו מן הבריתות הצבאיות בציר מצרים–סוריה ,כשהמלך חוסין נגרר
בעקבותיהם .ענני מלחמה החלו להיקשר באופק 86.עם זאת החרדה של בן־גוריון בראשית התקופה,
שמא תוך כדי ניסיון ישראלי לכבוש את הדרך להר ישתלטו הירדנים על הר הצופים וישמידו את
אוצרות הרוח הנדירים — 'ולא הרי חורבן הבניינים כהרי חורבן הספרייה הלאומית' — הפכה כעת
לא רלוונטית 87.ראשית המערכה בירושלים ביוני  1967התמקדה בכיבוש שלוש גבעות — גבעת
התחמושת ,גבעת המבתר והגבעה הצרפתית — מתוך מגמה ברורה לחבור במהירות להר הצופים.
למרות העיכוב בגבעת התחמושת ,מגמת המערכה נותרה בעינה עד החבירה המלאה אל ההר.
האופוריה .העיר העתיקה נכבשה/שוחררה ביום רביעי  7ביוני ,וכבר למחרת הוציא נשיא
האוניברסיטה אליהו אילת מכתב לחבר הנאמנים בארץ ובחו"ל ,ובו הדגיש את הרגע ההיסטורי ,את
הנופלים ואת המתנדבים שבאו מחו"ל לסייע ,וציין כי 'עם איחודה ההיסטורי של ירושלים בא הקץ
לגלותה הארוכה של האוניברסיטה מהר הצופים' — כך ,באופן חד־משמעי ,ללא המתנה להחלטות
ממשלה או לוועדות .אילת הדגיש כי הוא יודע שכל שוחרי האוניברסיטה יראו זכות אישית להשתתף
'בהקמתו המחודשת של הר הצופים' .בו ביום התמנה מזכיר הפקולטה למדעי הרוח יוסף אבירם
למתאם בין המושל הצבאי להנהלת האוניברסיטה 88.למשרדי האוניברסיטה זרמו באותה עת מברקי
ברכה רבים מהארץ ומהעולם לרגל שחרור הר הצופים ,ערש האוניברסיטה .פרנסי האוניברסיטה ,שהיו
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עמירן אל מ' ששון ,משרד החוץ 11 ,בנובמבר  ,1966אא"ע .06/1966 ,ששון ביקש פירוט של העלויות כדי להביא את
הנתונים לדיון במשרדו ,והפירוט נמסר .בין השאר עולה מהתכתובת שהאוניברסיטה שילמה חלק משכרם של מפקדי
פרדה' ועוד.
צה"ל בהר ,ששמרו על רכושה ,וכן עלויות של 'מסיבות חגים'' ,מסיבות ֵ
פייטלסון (לעיל ,הערה  .)12יש לציין שביוני  1967תמך עמירן בהתלהבות בהוספת הקמפוס בהר הצופים ,אם כי הדגיש
את העלויות השוליות של מהלך כזה.
ש' שגב' ,ישראל לא תסכים לפיקוח או"ם על עמדותיה בהר הצופים' ,מעריב 31 ,בינואר  .1965נכתב שם שאחרי תקופה
שקטה יחסית שנמשכה שש שנים ,חידשו הירדנים את דרישתם לפיקוח של האו"ם על העמדות הישראליות.
על הרקע למלחמת ששת הימים ראו למשל :ע' גלוסקא ,אשכול ,תן פקודה! צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת
ששת הימים ,1967–1963 ,תל אביב  ,2004במיוחד עמ'  ;172–159מ' בר־און ,גבולות עשנים :עיונים בתולדות מדינת
ישראל  ,1967–1948ירושלים תשס"א ,עמ' .397–368
מצוטט אצל ארנוולד (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  .339מסיבה זו דרש בן־גוריון בזמנו מהצבא לבצר את ההר ולהכין תכנית
לאיגוף ולכיבוש מהיר.
א' אילת אל המושל הצבאי 8 ,ביוני  ,1967אא"ע.06/1967 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

בעלי ניסיון יחסי ציבור והכירו בחשיבות של גיוס המומנטום וההתלהבות ,הבינו שיש לארגן אירוע
גדול ובעל תהודה בין־לאומית ,וכך ,בלוח זמנים צפוף ביותר ,נולדה ההחלטה על חידוש מידי של
מסורת הטקסים האקדמיים באמפיתאטרון של הר הצופים .ההסבר להחלטה ,המפתיעה במהירותה,
על הטקס הזה קשור בחלקו לעובדה שחודשים רבים לפני האירועים ההיסטוריים של מלחמת ששת
הימים נקבע מושב חבר נאמנים של האוניברסיטה ,כבכל שנה ,ל־ 29–27ביוני  .1967כעת נותרו בידי
הנהלת האוניברסיטה שתי אפשרויות :לדחות את הכינוס לקיץ ,לאחר שהעניינים יירגעו — כפי שאכן
סברו בימי הכוננות והחרדה שלפני פרוץ המלחמה — או לחלופין לנצל את ההתרגשות ואת תחושת
הרגע ההיסטורי ולרתום אותם לטובת קידום האוניברסיטה .ההנהלה נטתה באופן ברור לאפשרות
השנייה והחליטה שאירוע הפתיחה המרכזי והחגיגי של כנס חבר הנאמנים יתקיים על הר הצופים,
באמפיתאטרון ההיסטורי שנערכו בו הטקסים בעבר ,ושבמעמד זה יוענקו תוארי דוקטור כבוד .כדי
להספיק להיערך הוחלט 'לוותר על כל יתר הטקסים הקטנים והארוחות החגיגיות'; התנאי היחיד היה
לוודא שיגיעו מחו"ל אישים חשובים 'כמו רוטברג; בוייאר; וינצקי וסודרסקי' 89,שהיו מראשי חבר
הנאמנים והתורמים .למעשה רק ב־ 19ביוני ,שמונה ימים לפני הטקס ,התקבלה ההחלטה באופן סופי
וודאי ,כולל רשימת מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד90.

פרדוקסים
פרדוקס הורדת הספרים והציוד .עם ראשית ניתוקו של ההר ומעבר היחידות האקדמיות למערב
העיר ,החל תהליך מקביל של הורדת ציוד חיוני .בשלב הראשון הוחלט לנסות להוריד מההר
באופן דחוף ומידי כל דבר 'בעל ערך מדעי ,כגון כתבי־יד ,מטבעות ,אינקונבלות [דפוסי ערש]
וספרים נדירים' וכן את מה שנחוץ למאמץ המדעי־מלחמתי 91.ככל שהתמשכה המציאות הזמנית
של ניתוק מהר הצופים ועלה הצורך למצוא פתרונות ארוכי טווח ,גבר הלחץ להוריד את הציוד
האקדמי שנותר על ההר .אלא שלמדינאים — וגם לאנשי האוניברסיטה — היה ברור שככל
שיצעקו על מחסור בספרים ובציוד מעבדות ,כך יסייע הדבר להפעלת הלחץ הבין־לאומי על
ירדן למלא את חלקה בהסכם ולאפשר גישה חופשית אל ההר המפורז .בראש המתנגדים להורדת
הספרים עמד כאמור משרד החוץ ,אך גם משרד הביטחון התנגד לכך מסיבותיו שלו ,ובהן החשש
שהורדה חשאית ללא הסכם ברור עלולה לגרום נזק לאוצרות תרבות ,ושהדבר ייזקף לחובתו .אלא
שהמציאות חייבה גמישות מחשבתית ופתרונות יצירתיים .בשנת  1951הגמיש משרד החוץ את
 89ראו החלטות הוועדה המתמדת (לעיל ,הערה .)4
 90בר־און סיפר לי בריאיון בעל־פה בדצמבר  2015על הבקשה החפוזה להכין את נאום רבין על 'מעמד הר הצופים' .וראו:
בר־און (לעיל ,הערה .)5
 91פרוטוקול ישיבת הסנאט 20 ,באפריל  ,1948אא"ע ;06/1948/2 ,פרוטוקול ישיבת הסנאט 28 ,באפריל  ,1948שם.
לשם הגנה על 'ערכי מדע ייחודיים' הועלתה הצעה 'לשחרר [מחובת גיוס ושמירות] אנשי מדע דגולים ,שיש לשמור
עליהם מפני סכנות מיוחדות' (שם) .ראו גם :א' פודור אל זוסמן 10 ,בפברואר  ,1952אא"ע .06/1952/1 ,פודור הודה
שאפשר לשני ביוכימאים לעלות להר ולהוריד את 'אחד מהמכשירים החיוניים ביותר' למחלקה ,וביקש
שם לזוסמן על ִ
לאפשר עוד שני ביקורים כאלה ,כדי להוריד עוד מכשירים חיוניים ובכך לסיים את 'שנות המדבר'.
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חיילי או"ם
בודקים ספרים
שהורדו מהספרייה
הלאומית בהר
הצופים ,לאור
רשימות שבידיהם,
ירושלים ,מאי 1959

(באדיבות ארכיון האו"ם
)UN Photo/VA

עמדתו ,ובעקבות פנייה לשר הביטחון הסכים הרמטכ"ל לסייע בהורדה של  10אחוז מהספרים
והציוד 92.הפעולה התבצעה בחמישה שלבים עיקריים( :א) ציוד הנחוץ למאמץ המלחמתי (חמ"ד),
שכבר הורד למעשה עם תחילת המצור; (ב) אוספים שאין להם תחליף (העשבייה; הקונקורדנצייה
לספרות הערבית); (ג) כתבי־עת וספרים חיוניים מהספרייה הלאומית; (ד) ציוד המעבדות; (ה)
שאר הספרים ,האוספים והציוד .בין השאר הושם דגש על הורדת אוספים שהיה להם מוניטין בין־
לאומי ,כגון האוסף הזואולוגי ואוסף צמחי התנ"ך של אפרים הראובני ,שזכה להתעניינות מצד
הנציבים העליונים ואנשי דת 93.הורדת רוב הספרים והציוד מההר נעשתה במסגרת הסכם אורוטיה,
בשנים  ,1960–1958והיו אף שניצלו קשרים כאלה ואחרים כדי לקדם הורדת אוספים וארכיונים
פרטיים ,למשל ארכיונו של מאגנס ,החפצים האישיים של התעשיין משה וילבושביץ ,שהורדו מן
 92סנטור אל בן־גוריון (לעיל ,הערה .)68
 93מ' אבן־ארי אל תקוע 5 ,באוגוסט  ,1955אא"ע.06/1955 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 0 4 - 6 9

'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

ההר לבקשת אחותו מניה שוחט ,ואוסף הצמחים החנוטים של הראובני 94.תהליך הורדת הספרים
והציוד ,שהתנהל במקביל להקמת הקריה החדשה בגבעת רם ,הביא באופן פרדוקסלי להפיכת הר
הצופים למאובן היסטורי ,חסר ערך אקדמי אמתי.
פרדוקס מכירת ההר .מיד עם תום מלחמת העצמאות הועלו רעיונות לחילופי שטחים בגזרת
ירושלים .בין השאר הציע בן־גוריון שתמורת חבירה יבשתית להר הצופים הוא מוכן לוותר על רמת
רחל 95.אולם כל הרעיונות לא הבשילו ,ועם השנים היה ברור שהירדנים אינם מתכוונים לוותר על
לפיתתם את ההר האסטרטגי הזה .בשנת  1954כתב הגאולוג פרופ' משה אבנימלך במכתב פרטי אל
הרקטור' :מכיוון שאין לקוות שנחזור בעתיד הקרוב להר הצופים ,מציע להציע לממשלה להציע לצד
השני לבצע חילופי שטחים; אזור ביה"ס לשוטרים תמורת הר הצופים' 96.הצעה דומה עלתה בעיתון
אנגלי ,שישראל תמסור את מבני הר הצופים לירדן ,אך בנטוויץ' הביע התנגדות לרעיון 97.אין ספק
שהחזקת המבנים על ההר ,במיוחד בתנאי התחזוקה הירודים ,גרמה להוצאה כספית גבוהה ומתסכלת
מדי שנה והייתה מצע לנביטת רעיונות מסוג זה .ואכן מעת לעת עלו רעיונות לאפשר שימושים
חלופיים במבני ההר 98והצעות להעמידם לשימוש של מוסדות תרבות בין־לאומיים דתיים (כגון
הקוויקרים) ואחרים ,אך בדרך כלל התגובה הישראלית הרשמית הייתה התנגדות עמוקה99.
פרדוקס בית הקברות הצבאי הבריטי .על פי המפות בית הקברות היה בשטח הישראלי ,אך
במציאות ,בגלל נחיתות טופוגרפית לעומת בית החולים 'הדסה' ומסיבות נוספות ,הוא היה מחוץ
לשטח הישראלי ומעבר למחסום השמור .בימי מלחמת העצמאות מוקש השטח ,ומיד בתום הקרבות
דרשה ממשלת בריטניה מישראל — הגם שלא הכירה בריבונותה במקום — לפנות את המוקשים ,כדי
לאפשר ביקורים בבית הקברות ,אך ביצוע הפעולה נגרר מספר שנים.
לפנות בוקר באחד הימים בסתיו  1952זוהתה דמות בשטח בית הקברות הצבאי .לאחר קריאות וירי
לעברה נמלטה הדמות לכיוון הכפר עיסאויה ,ובסריקה שהתקיימה בשטח נמצאה מגרפה .הבריטים
94
95
96
97
98

99

מ' שוחט אל האוניברסיטה העברית 10 ,במרס  ,1952אא"ע ;06/1952/1 ,ריאיון בעל־פה עם נגה הראובני (ז"ל),
 24במאי  2001בנאות קדומים; פז ,הגן הבוטני (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .466–464
ארנוולד (לעיל ,הערה  ,)22עמ' .349–347
אבנימלך אל ב' מזר 27 ,בספטמבר  ,1954אא"ע( 06/1954 ,מזר היה גיסו של יצחק בן־צבי ומקורב למקבלי ההחלטות).
'מנצ'סטר גרדיאן' ( ,)Manchester Guardianמצוטט' :בנטוויץ' נגד מסירת האוניברסיטה בהר הצופים לירדן' ,מעריב,
 21במאי .1962
למשל במאמר בעיתון הניו יורקי 'דיילי מירור' ( )Daily Mirrorצוטטה הצעה של הרב הראשי לישראל יצחק הרצוג
לתת את בית החולים 'הדסה' לערבים כמחווה של רצון טוב וידידות .ראו דיווח על כך :א' טולין (מנשות 'הדסה') אל
צ' היימן ממשרד החוץ 2 ,באוקטובר  ,1956אה"מ ,חצ ;160/21-הירדנים ביקשו לאפשר למכללה ערבית להשתמש
בבניינים ,תמורת הורדת ספרי הספרייה הלאומית .ראו :דו"ח על שיחת תקוע עם ראש מטה האו"ם הגנרל הל"מ ברנס,
 21ביוני  ,1955א"צ.302-1338/1979 ,
דו"ח תקוע (שם) .תקוע ציין שגם בעבר ביקשו הירדנים להשתמש בחלק מהבניינים ,לצורכי סוכנות הסעד והתעסוקה
של האו"ם ,וישראל התנגדה .לבקשת הקוויקרים להקים מכללה בין־לאומית בבנייני האוניברסיטה על הר הצופים ראו:
מ' ארנון ,קונסול ניו יורק ,אל השגרירות בוושינגטון 22 ,בנובמבר  ,1966אה"מ ,חצ .6556/39-ראו גם :א' אבידר,
קונסול שיקגו ,אל ב' אביטל ,שגרירות וושינגטון 3 ,באוקטובר  ,1966שם; אבידר ביקש לברר את מקור השמועות
על מכירה כביכול של אדמות האוניברסיטה ו'הדסה' על הר הצופים לאמריקנים .בעלון התאחדות הסטודנטים של
האוניברסיטה מאוגוסט  1966פורסמה הצעה של שני סטודנטים לחדש את הלימודים על הר הצופים במתכונת
'אוניברסיטה בינלאומית של שלום'.
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טענו שמדובר בגנן שהם שכרו כדי לטפל בבית הקברות ודרשו להחזיר לו את המגרפה .ישראל טענה
שהעניין לא אושר על ידה ובכל מקרה לא תחזיר את המגרפה ישירות אלא דרך מנגנון האו"ם .וכך
אכן היה — בשיירה הבאה הורדה המגרפה אחר כבוד ,נמסרה לנציגי האו"ם ,והם העבירוה לשלטונות
ירדן ,ואלה אולי החזירוה לגנן מעיסאויה100.
הוויכוח בשאלה מי יטפח את בית הקברות הצבאי — בדומה לוויכוח מי יטאטא את המדרגה
בכנסיית הקבר — היה ביטוי למאבק על ריבונות ,אך חשף פרדוקס נוסף :הכפר עיסאויה היה בשטח
ישראל ,אך תושביו היו נתינים ירדנים ,ולכן התנגדה ישראל להעסקתם על ידי הריבון הנגדי בשטח
ההר הישראלי101.
הבריטים רצו מאוד להמשיך לטפח את בית הקברות הצבאי בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בכל בתי
הקברות האימפריאליים ,אולם הם לא רצו לבקש את רשותה של ישראל לעשות זאת ולכן ניסו להגניב
גננים מהכפר עיסאויה .ישראל ,אף שבעיקרון נמנעה מלהסתבך בענייני מקומות קדושים בכלל ובית
הקברות הבריטי בפרט ,לא רצתה במקרה זה לוותר על סממני ריבונותה ,שהייתה רופפת בלאו הכי
בהר הצופים .מכאן התעקשותה בעניין האחריות לגינון ודרישתה שיובאו גננים ממערב העיר ,ומכאן
גם התעקשותה להשתתף בפועל בטקס השנתי לזכר החללים ,ב־ 11בנובמבר .כשביקשו הבריטים
להביא איש דת נוצרי לנהל את הטקס — ולא איש צבא ,כפי שהיה מקובל עד אז — דרשה ישראל
שבמקביל יגיע רב יהודי ממערב העיר וינהל את הטקס בחלקת החללים היהודים בבית הקברות102.
בדומה לכך עודדה ישראל ביקור של קרובי החללים ומבקרים אחרים בבית הקברות ,ובלבד שיבואו
מהצד הישראלי ,אף שלעתים חששה שהמבקרים יִ ראו את ההפרה של ההגבלות הצבאיות' ,את מה
שישראל מעוניינת להסתיר'103.

הסיפורים והמיתוסים ששימרו את הר הצופים כמקום סמלי בשנות
המובלעת
מדוע לא נדחק הר הצופים מן הזיכרון הקיבוצי הישראלי ,ומה גרם לפרץ הנוסטלגיה וההתלהבות
שנלווה לשיבה אליו מיד בתום מלחמת ששת הימים? לאור ההשוואה לגוש עציון סביר היה ששיקום
במקום חלופי ,נוח ונגיש ,יבלום את תשוקת השיבה ,כפי שקרה לשלושה מתוך ארבעת יישובי הגוש.
ואולם כמה וכמה גורמים רגשיים המשיכו להזין את גאוות 'האור שנדלק על הר הצופים' ,כדברי בן־
גוריון ,בתשע עשרה שנות הניתוק וסייעו לקיים את מיתוס הר הצופים104.
 100דו"ח על התקרית ,נאון אל אגף מבצעים במטכ"ל 19 ,באוקטובר  ,1952א"צ.302-1338/1979 ,
 101להרחבה בסוגיית הריבונות ראו :וייס (לעיל ,הערה .)10
 102דו"ח על המחלוקת החדשה ,נאון אל אגף מבצעים במטכ"ל 23 ,בנובמבר  ,1954א"צ' ;302-1338/1979 ,בריטניה
מסבכת את המו"מ על בית הקברות בהר הצופים' ,מעריב 30 ,במרס .1955
 103נאון אל אגף מבצעים פיקוד מרכז 23 ,בדצמבר  ,1952א"צ .302-1338/1979 ,תיק זה מכיל מאות מסמכים שעניינם
בית הקברות הצבאי הבריטי ואתגריו.
 104לכל גורם יש שפע התייחסויות בעיתונות התקופה וניתן לאתרן באתר 'עיתונות יהודית היסטורית' במרשתת.
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השפעת החרדות .אסון שיירת 'הדסה' באפריל  ,1948בדומה לנפילת מחלקת הל"ה ,הותיר חותם של
טראומה וחרדה אך גם היה למיתוס .בכל התייחסות לבדידות המסוכנת של אנשי ההר הוזכר גם סיפור
השיירה ,ונקשרה לו הילת גבורה .הדברים באו לידי ביטוי לאורך כל תשע עשרה השנים במכתבים
אישיים ,בתכנונים אסטרטגיים ובתכניות צבאיות חשאיות לאבטחת ההר שלא בהתאם להסכמים .חרדת
המצור וחרדה מפני אי הגעת עזרה במועד ליוו
את כל אנשי ההר בעת שירותם שם — ובאו לידי
ביטוי גם בהומור שחור — והדרג המדיני היה
שותף לחרדות אלה 105.לא במקרה ניתן להר
בתכתובת הצה"לית שם הצופן מצדה.
'האם השיירה תעלה או לא תעלה?'.
מדי שבועיים ביום רביעי עצרה ירושלים את
נשימתה בציפייה לראות 'האם השיירה תעלה או
לא תעלה?' .חדשות לבקרים הפתיעו הירדנים
בעיכוב עליית השיירה ,בגלל כל מחלוקת
שהתעוררה בין הצדדים 106.יום עליית השיירה
היה יום כוננות בירושלים ,הטנקים הפעילו
מנועים ,ותושבי העיר נהגו ללוות את השיירה
ממחנה שנלר ועד מעבר מנדלבאום ולהתבונן
מרחוק במסדר ובחיפוש המשפיל שערכו האו"ם
והירדנים בכליהם של ה'שוטרים' לפני עליית
השיירה להר .כשהשיירה החלה בנסיעתה נהגו
תושבי שיח' ג'ראח ללוותה במטחי אבנים107.
מיתוס ה'שוטרים' וסיפורי הברחות הנשק.
בספרו של מרדכי גילת 'הר הצופים' ,שיצא
לאור בשנת  ,1969מתוארים לאורך הספר
השוטרים — ללא מירכאות — ששמרו על ההר.
כפי שהעיד המחבר מאוחר יותר ,הספר עבר
צנזורה רצינית ,אף שנכתב אחרי המלחמה
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'תכנית העלאת ג'יפ
למצוף' — מסמך
 105על נושא זה ראו בהרחבה :שניפר (לעיל ,הערה  .)71וראו גם לעיל ,הערה .41
 106ראו למשל :עבה"י מקפיאה את עבודת הוועדות המעורבות" ,דבר 10 ,בינואר ' ;1950עבה"י עומדת בסרובה בדבר מאגף מבצעים
של פיקוד המרכז
שיירת הר הצופים' ,שם 6 ,בנובמבר .1950
 107גילת (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;73–66ר' סיטון אצל :שניפר (לעיל ,הערה  ,)71עמ'  ;71–69שיחות בעל־פה עם הסופר המסביר איך להבריח
חיים באר ,עם פרופ' ריכב רובין ואחרים .עד  1950העלו בשיירות גם חמורים — מזון לאריה שנותר בגן החיות (בסוף ג'יפ אל מובלעת הר
הצופים ,מרס 1962
שנת  1950הועבר גן החיות מן ההר) .ראו' :הוחלפו המשמרות בהר הצופים' ,דבר 17 ,באוגוסט  .1950שאגות הרעב
(באדיבות ארכיון צה"ל
של האריה החרידו את דרי ההר ואת תושבי הכפר עיסאויה גם יחד ,עד שהללו ארגנו הספקת מזון כדי להשתיקו .ראו :ומערכת הביטחון)
פ' אלפרט וד' גורן (עורכים) ,יומנו של מוכתר בירושלים ,רמת גן תשע"ד ,עמ' .250
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ואיחוד העיר ,וכמחציתו נפסלה .אמנם היה זה אחד הסודות הגלויים ביותר ששומרי ההר הם למעשה
חיילי חי"ר מובחרים — וכמובן גם הירדנים ידעו זאת — אך הכול הקפידו לקרוא להם 'שוטרים'
והרגישו שותפי סוד ,וה'סוד' נשמר עוד מספר שנים אחרי שחרור ההר .מפה לאוזן סופרו סיפורים
עתירי דמיון על השיטות שבהן משתמש צה"ל כדי להבריח נשק הגנתי והתקפי משוכלל אל ההר —
החל בהברחות ליליות דרך קווי האויב ,המשך במבריחים שהשתמשו בחמורים ,וכלה בניצול דפנות
כפולות באוטובוסים המשוריינים .בשיטות אלה אכן הצליחו להעלות להר מרגמות כבדות ואפילו
שלושה ג'יפים עם תותח ללא רתע (תול"ר) 108.מפקדים בכירים ,ובהם רבין וזאבי ,עלו מדי פעם עם
השיירות לביקורים קצרים להר ,כשהם מסווים עצמם כחוקרים ,חובשים מגבעות רחבות ומרכיבים
משקפי שמש .באותן שנים גם החלו לצמוח אגדות על מנהרה או מנהרות שמגיעות ממערב ירושלים
אל ההר ,והיו מי ששמחו לטפחן .גרעין האמת באגדות הללו היה ניסיון של ה'הגנה' וצה"ל לאתר
נתיב גישה אל ההר דרך מנהרת הניקוז העירונית שהובילה מי גשמים מאזור סנהדריה לכיוון ואדי
ג'וז 109.נוסף על כך ,כדי לספק הגנה מקומית ולמנוע חשיפה למוצבי האויב ,במיוחד בעתות ירי
ותקריות ,נחצבו שני מעברים תת־קרקעיים בין הבניינים שעל ההר .אחת האגדות המקומיות מספרת
שראש משקיפי האו"ם ניסה בביקור שגרתי בהר לתהות על פשר השמועות הללו ,ומפקד ההר ,שכונה
מלך ההר ,העצים את השמועות ורמז שהמנהרה מגיעה עד תל אביב110.
סמלים ונוסטלגיה .אחד הסמלים החזותיים מעוררי ההתרגשות בירושלים היה החנוכייה הענקית
שהוצבה בראש בניין הספרייה הלאומית והודלקה בימי חג החנוכה' .נרות החנוכה שהודלקו על
הר הצופים ,הם עדות להחלטתנו הנחושה שהר הצופים ישוב בקרוב להיות מקומה הקבוע של
האוניברסיטה העברית' אמר באחד הטקסים ברודצקי .הירדנים ראו בכך פרובוקציה והגישו תלונות
על כך לוועדת שביתת הנשק ולאו"ם 111.גם העלאת שופר לראש השנה 'במכונית מיוחדת' זכתה
לכותרת בעיתון 112.מכיוון שעל פי ההסכמים אסור היה להניף את דגל ישראל בהר הצופים ,הציבו
שם מגן דוד ענק ,שנראה למרחוק 113.נוסף על כך התפתחה מסורת טקסית שמיד לאחר הדלקת
המשואות בהר הרצל בערב יום העצמאות ,הודלקה בתגובה משואה ענקית בהר הצופים 114.שותפות
הציבור במתרחש בהר באה לידי ביטוי למשל במכתבי זיכרונות וכן בשמירת כרטיסי נסיעה באוטובוס
'אגד' קו  ,9שנסע להר הצופים עד מלחמת העצמאות.
ידיעות על תקריות גבול וסיורי ריבונות .לא דומה תקרית גבול בכפר מידיה או בידיה ,לתקרית
במקום עם השם התנ"כי 'גן שולמית' השוכן על פסגת הר הצופים .תקריות על ההר ,במיוחד כאשר
 108שניפר (לעיל ,הערה  ,)71עמ'  ;312הוראות פירוק ג'יפ והכנסתו לתוך דופן האוטובוס המשוריין 27 ,במרס ,1962
א"צ.49/2/1966 ,
 109ארנוולד (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ;343‑342שניפר (שם) ,עמ' .181–180
 110שניפר (שם) ,עמ' .226 ,212
' 111תואר אקדמי ל־ 146תלמידי האוניברסיטה העברית' ,דבר 11 ,בדצמבר ' ;1950זכר הר הצופים בפתיחת הלימודים',
מעריב 8 ,בדצמבר  ;1954שניפר (לעיל ,הערה .)71
' 112שופר להר הצופים' ,מעריב 20 ,בספטמבר .1960
 113ארנון־אוחנה (לעיל ,הערה  ,)43עמ' ' ;45או"ם מערער על הנפת דגל ישראל על הר הצופים' ,מעריב 27 ,באפריל .1958
' 114ירושלים מחכה למיפגן' ,מעריב 29 ,באפריל .1952
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היו בהן פצועים או הרוגים ,גרמו מתח רב ,בעיקר בשאלות אם פינוי הפצועים מתנהל כסדרו או
מתעכב ,אם הכוחות הישראליים יגיעו אל ההר וכדומה.
ההר בשירה ובספרות .מספר סופרים ומשוררים ירושלמים ,כמו עמוס עוז ויצחק שלו ,הזכירו
את הר הצופים כמקום שנמצא 'שם' ,מעבר לגבול ,אך לא מצאתי יצירות ספרות העוסקות באופן
ישיר בכמיהה אל ההר .בשירו המפורסם 'על גג מנזר נוטרדאם' ,הנפתח
במילים ַ ּ'גג ִמנְ זַ ר נוֹ ְטר־דָּ ם ִלי ָהיָ ה ִּכנְ בוֹ ֶ /את ַה ּק ֶֹד ׁש ֶא ְר ֶאה וְ ֵא ָליו לֹא
ָאבוֹ א' ,הזכיר שלו את הר הזיתים ,את שער יפו ואת שער שכם ,אך
דווקא את הר הצופים ,שניצב מולו במלוא הדרו ,לא הזכיר 115.לעומת
זאת בשירו 'נערי המכללת על הר הצופים' הוא כתב'ִ :מדֵּ י יוֹ ם יוֹ ִליכוּ ם
יהם ֶאל ִמ ׁ ְש ָּכן לֹא ָל ֶהםֵּ ,בית־גּ וֹ יִ ם [ֲ ]...הלֹא יֵ ׁש ִּכי נַ ְפ ׁ ָשם ֶ /אל ַהדֶּ ֶר ְך
ַרגְ ֵל ֶ
יכ ָלם ֵ /מ ַא ַחד ַה ַ ּגגּ וֹ ת יֶ ֱחזוּ הוּ ָ ׁ :שבוּ י,
ִּת ְכסֹףֶ ,אל ַה ְּכ ִב ׁיש ָהעוֹ ֶלה ְּב ַמ ֲעלוֹ ת ֵה ָ
ִמ ְת ַל ֵּבט ְּב ֵתילוֹ  / ,וְ אוֹ יֵ ב ְּב ִר ְכ ּבוֹ יִ ְר ְמ ֶסנּ וּ ' .המשורר הביע את ציפייתו
שהסטודנטים'ֲ ,א ׁ ֶשר ָּבם ְלמוּ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה  /וְ שָׂ ֵרי ֲעשָׂ רוֹ ת ִעם שָׂ ֵרי ֲח ִמ ּׁ ִשים',
יעשו מעשה ויכבשו מחדש את הר הצופים'ֲ :הלֹא ֵהם ְל ַבדָּ םְּ ,בכ ָֹחם
וּבע ֶֹצם יָ ָדם ָּ /ב ֲעלוּ ֶאת ַהדֶּ ֶרך ָל ָהר וְ ָהיְ ָתה נַ ֲח ָל ָתם ְלעוֹ ָלם'116.
ְ
ההר כפצע פתוח .הר הצופים נותר פצע פתוח במשך תשע עשרה
שנים .בשנת  1967חשו אנשים שמשהו עומד לקרות .כבר נכתב
הרבה על הנבואה של נעמי שמר בשיר 'ירושלים של זהב' ועל שיחתו
הנבואית של ראש ישיבת 'מרכז הרב' ,הרב צבי יהודה הכהן קוק ,בליל
יום העצמאות התשעה עשר 117.מתברר שגם לאנשי האוניברסיטה היו
תחושות כאלה ,והם אפילו הקדימו בכמה חודשים .כחצי שנה לפני
מלחמת ששת הימים קיבל עמירן ,סגן נשיא האוניברסיטה ,פתק מאת
חגי לב ,מנהל נכסי האוניברסיטה' :לפרופ' עמירן ,עניין הר הצופים
נרדם [ ]...אני רואה שלא תהיה ברירה אלא לכבוש את שייך ג'ראח
[ ]...ח' לב' .עמירן השיב בהומור' :חגי )1( ,בדבר שייח' ג'ראח — אני
מסכים בכל לב .סביר שספיר [פנחס ספיר ,שר האוצר דאז] יהיה מוכן
לשאת בהוצאות' — ניבא ולא ידע מה ניבא118.
 115י' שלו' ,על גג מנזר נוטרדאם' ,הנ"ל ,שירי ירושלים ,ירושלים תשכ"ח ,עמ'  .55שלו ִהרבה להזכיר בגעגועים את
'חורשת הר הצופים' .ראו' :סימפוניה ירושלמית' ,שם ,עמ' ' ;18 ,17ירושלים דהשתא' ,שם ,עמ' ' ;48ארני הר הצופים',
שם ,עמ'  ;87–86וכן :הנ"ל ,פרשת גבריאל תירוש ,תל אביב תשכ"ה ,עמ' .73 ,10–9
 116י' שלו' ,נערי המכללת על הר הצופים' ,הנ"ל ,אוחזת ענף שקד ,ירושלים תשי"ב ,עמ'  .86–85תודה רבה לחיים באר על
ההפניה.
 117על נבואת נעמי שמר ראו למשל :בר־און (לעיל ,הערה  ,)86עמ'  ;392–386לדברי הרב קוק ראוhttp://www.yeshiva. :
org.il/midrash/2022
 118לב אל עמירן 28 ,בפברואר  ,1967אא"ע ;08/1967 ,עמירן אל לב 1 ,במרס  ,1967שם.

101

קתדרה

הפתקים שהועברו
בין חגי לב ,מנהל
נכסי האוניברסיטה,
לפרופ' דוד עמירן,
סגן נשיא
האוניברסיטה,
כמה חודשים לפני
מלחמת ששת הימים
(באדיבות עופר צמח,
ארכיון האוניברסיטה
העברית ,הר הצופים,
ירושלים)
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מלחמת ששת הימים הביאה לגל של נוסטלגיה ומעשים סמליים גם בקשר להר הצופים .מלבד
טקס הנפת הדגלים ב־ 9ביוני  1967והטקס הראשי באמפיתאטרון ב־ 28ביוני ,נערכו טקס חידוש
הנסיעה של קו  ,9טקס מסירת הר הצופים חזרה להנהלת האוניברסיטה ,טקס חידוש הלימודים בבניין
רוזנבלום ,בהשתתפות בנטוויץ' וסול רוזנבלום ,שתרם שלושים שנה לפני כן להקמת הבניין ,וטקס
'השיירה האחרונה' — עלייה אחרונה של השיירה הדו־שבועית אל ההר .השיירה הסמלית ,שהצטרפו
אליה רבים ששירתו על ההר בשנות הניתוק ,יצאה כרגיל ממחנה שנלר ,עברה במעבר מנדלבאום,
ומסעה הסתיים במסיבה חגיגית ונוסטלגית על ההר119.

דיון וסיכום
דברי מפקד הסיירת הירושלמית אלוף משנה יוסי לנגוצקי יכולים לשמש מוטו לפרק הזמן האחרון,
ולמעשה לכל התקופה' :תשע־עשרה שנה צה"ל תכנן איך מבקיעים את המערך הירדני המבוצר שבצפון
העיר .זה [המערך הירדני] היה ידוע .התכניות היו בנויות ומוכנות .פעם קראו לתכנית "גרנית" ,ולפני
המלחמה הפכו את זה ל"פרגול"' 120.מנקודת מבט צבאית ומדינית נראה שבגזרת ירושלים היו מטרות
מלחמת ששת הימים ,בתרחיש המצומצם שלה ,מוגבלות למחיקת 'חרפת הכישלונות' של מלחמת
סמואל־צ ַמויל ,כיבוש רכס ארמון הנציב
ַ
תש"ח :פתיחת קטע הדרך בלטרון ,כיבוש גבעת הרדאר ונבי
וכמובן חבירה יבשתית אל הר הצופים .נראה שבגזרה זו התמקדו מטרות המלחמה בשלב הראשון
בתיקון הכישלונות בשיח' ג'ראח מצפון ובארמון הנציב מדרום ובכיתור העיר העתיקה .מנקודת מבט
גאו־פוליטית נוצרה הזדמנות ליצור חבירה יבשתית קבועה אל הר הצופים ,ולהסתפק בזאת ,שכן
כידוע אכן הייתה אפשרות לעצור את הקרב בשלב הזה ,אלמלא לחצים מלמטה ומתוך הממשלה ,כפי
שקרה גם בעניין הרמה הסורית .בשלב הזה יכול היה דיין לעצור את הקרב ולהסתפק בתצפית על
אגן העיר העתיקה מלמעלה בלי להיכנס אליה 121.זה כנראה ההסבר לכניסתו הטקסית של דיין אל
הקמפוס ,בצהרי יום שלישי ,עוד לפני כיבוש העיר העתיקה ,כפי שתואר בפתיחת המאמר .כעת נותר
רק להזמין את 'בעל הבית' לשוב לביתו122.
אולם מה הייתה עמדתו של 'בעל הבית' ,קרי אנשי האוניברסיטה? ייתכן שהטקס הדחוף בבוקר
יום שישי ה־ 9ביוני נותן את התשובה אולם לא ממש את ההסבר.
 119הודעה לעיתונות 1 ,ביולי  ,1967אא"ע' ;08/1967 ,השיירה האחרונה תעלה היום להר הצופים' ,מעריב 1 ,באוגוסט
.1967
 120אלוף משנה במילואים לנגוצקי ,מפקד הסיירת של חטיבת ירושלים במלחמת ששת הימים ,בריאיון עם א' ברנע,
בתכנית 'מחוץ לזמן' ערוץ הכנסת ,מאי .2012
 121בר־און (לעיל ,הערה  ,)86עמ'  ;392–386רמון (לעיל ,הערה .)13
 122זאת אף שמבחינה פורמלית 'בעל הבית' כבר פוצה בבנייה חלופית בגבעת רם .הבנייה שם תוקצבה כסוג של פיצוי
ממשלתי על אבדן המבנים בהר הצופים .ראו חוות דעת משפטית של ש' הורוביץ על חוק נזקי מלחמה בהר הצופים,
 6בדצמבר  ,1960אא"ע ;06/1961 ,חישוב המטראז' לפיצוי —  21,000מ"ר בנוי;  11,000בנוי חלקית — נספח לפניית
אגף הפיתוח של האוניברסיטה למס רכוש במסגרת התחשבנות עם הממשלה 14 ,בדצמבר  ,1961שם.
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'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר הצופים בתקופת המובלעת1967‑1948 ,

נראה שבשנים הראשונות לאחר נטישת ההר
הייתה כוונה אמתית לחזור אליו ברגע שיתאפשר
הדבר ,אם כאקס־טריטוריה ואם כחלק ריבוני
של מדינת ישראל .אולם לאחר שנכזבו התקוות
לשיבה ,דרשו פרנסי האוניברסיטה בתוקף
מהממשלה שלא להתמקם שוב מחוץ לעיר —
ושלא לחזור על הטעות לכאורה שנעשתה בשנת
 ,1914שאז העדיפו מייסדי האוניברסיטה מיקום
רב השראה ובעל נראות על פני קרבה ונגישות,
ושילמו על כך מחיר יקר בתש"ח; עתה ביקשה
האוניברסיטה מיקום מרכזי ככל האפשר ,וקיבלה
את מבוקשה.
התהליך שהתרחש עם השנים — הורדת
החומר האקדמי־מחקרי ,תחושת הרווחה במקום
החדש ומרחק הזמן — יכלו בהחלט להקהות את
הנוסטלגיה להר הצופים ולגרום להחלטה מושכלת
לדבוק בקמפוס החדש בגבעת רם 123.לכאורה היה
פער בין ההצהרות הקבועות לשוב אל הר הצופים
— למשל הקריאה השנתית של חבר הנאמנים
של האוניברסיטה לממשלה — לבין ההתבססות
הנינוחה בגבעת רם ,וניתן היה לחשוב שהר הצופים נותר סמל ולא מטרה מעשית.
ההפתעה הייתה ששדרת המנהיגות הוותיקה של האוניברסיטה לא שכחה והיא שהדהירה את כולם
חזרה במעלה ההר .החומר הארכיוני מלמד שראשי האוניברסיטה הוותיקים ,שראו בהר הצופים את
צור מחצבתם ,האלמה מאטר שלהם כהגדרתה של יפעת וייס 124,הם שלחצו על הממשלה לחזור
ולהתבסס בהר הצופים ולא להפך .יתרה מזאת ,בקרב פרנסי האוניברסיטה קינן החשש שאם לא
יזדרזו ,עלולה הממשלה למסור את הר הצופים לגורמים אחרים או נוספים ,כגון בית המשפט העליון
ובית הנשיא .נראה שהאוניברסיטה הוכיחה את נאמנותה לאתוס הסמלי שלה המכונה הר הצופים,
למרות המחירים שהיא נאלצה ונאלצת לשלם .השאלה אם לחזור אל ההר כמעט לא עמדה בספק125.
 123כמי ששייך לדור שהחל את לימודי התואר הראשון בגבעת רם ואז הועבר ללמוד בהר הצופים ,היינו במצב הפוך; זכרנו
בנוסטלגיה את המדשאות של גבעת רם ('מדעי הדשא' קראנו לזה) ,את המרחב והנגישות.
 124ביטוי זה מופיע אצל וייס (לעיל ,הערה  ,)10אך הראשון שהשתמש בו היה ויצמן ,במכתבו אל חוגגי מחצית היובל
לפתיחת האוניברסיטה .ראו' :עתיד גדול צפוי לאוניברסיטה העברית' ,דבר 5 ,במאי .1950
 125לאחרונה יש המנסים לתלות את החלטת האוניברסיטה לשוב להר הצופים ב'מניעים פוליטיים בשירות הממסד' ,כחלק
מהרוויזיה של הלגיטימיות של מלחמת  .1967ראו למשל קטע ממכתב של ס' גיסיס שמייצג גישה זו' :כדאי להזכיר כי
פיצולו של קמפוס האוניברסיטה העברית ,בין המדעים בגבעת רם למדעי הרוח ,החברה ומשפטים בהר הצופים ,גם הוא
ממפעלותיו של נתן רוטנשטרייך [ ]...שיקולים פוליטיים מרחיקי ראות וכבדי משקל שהעלו אנשים בתוך האוניברסיטה
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תרשים ידני של
אתרי המובלעת
(הוכן כנראה
לשימוש חיילי ההר)
(באדיבות אריה שניפר)
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הנהלת האוניברסיטה הפנימה ביטוי נוסף שהשתמשו בו אז' ,מפני חטאינו גלינו מהר הצופים',
ודרשה כאמור הוספה מידית של שכונות מגורים צמוד אל האוניברסיטה .גם בנקודה זו לחצו אנשי
האוניברסיטה על הממשלה ולא להפך ,אך גם בעניין זה הם מצאו דלת פתוחה והיענות זריזה126.
עיתוי החזרה להר הצופים התאים מאוד לתחזית צורכי הגידול של האוניברסיטה באותן שנים.
הדיונים התמקדו בשאלה מי חוזר להר הצופים ,ואולי לא מקרה הוא שדווקא מדעי הרוח (עם מדעי
החברה) הם שהוחזרו אל ההר הצופה אל האגן ההיסטורי הקדוש 127.אולי נעשה בכך משום צדק
פואטי לחזונו רב השנים של מאגנס.
השיבה אל הר הצופים יכולה להדגים ולהמחיש את תהליך בנייתו של סמל צעיר והשתרשותו
בתודעה הלאומית באופן שהעניק למקום משקל מעבר לנתוניו האובייקטיוויים־תכנוניים והשפיע על
החלטות היסטוריות .תשע עשרה שנה הן אולי תקופה קצרה מדי מנקודת מבטו של היסטוריון ,אך
תקופה משמעותית במחזור חיי מוסד אקדמי .אכן בעקבות תחושת ההחמצה הכפולה בשנת ,1948
ההחמצה הצבאית וההחמצה ההסכמית ,היה צפוי שהחלופות שנוצרו עם השנים ישכיחו את הזיקה
של האוניברסיטה להר הצופים .אך באופן פרדוקסלי דווקא פועלם של מאגנס וחבריו ,שתרם לכבילת
ישראל להסכם פירוז מורכב במשך תשע עשרה שנה ,הוביל לשימור הזיקה הסמלית — והסמלית
בלבד ,ולא הפרגמטית — אל ההר ,עד שפרץ הגל הנוסטלגי־רציונלי ביוני .1967

העברית נגד מהלך זה נדחו על ידו ,זולזלו והושתקו כליל' .לדברי גיסיס היה זה חלק ממהלך שנועד 'לספח חלקים
נכבדים מן השטחים שבירושלים המזרחית ובסביבותיה ,לבודד את ירושלים הפלסטינית [ ]...לנשל פלסטינים רבים ככל
האפשר ממגוריהם בירושלים' ('רוטנשטרייך חילק את האוניברסיטה' ,הארץ 2 ,בינואר  .)2015מבלי להיכנס לוויכוח
הפוליטי ,עיון בפרוטוקולים של דיוני הסנאט (לעיל ,הערה  )4מלמד שפרט לקול אחד או שניים ,הייתה הסכמה
עקרונית כמעט מוחלטת על חשיבות המהלך ,גם מבחינת הצרכים האוניברסיטאיים ,ובחלק מהמקרים אף הובעו דעות
שצידדו בהירתמות האוניברסיטה למשימות לאומיות כמו השיבה אל ההר ,למצער כדי לזכות באהדה ציבורית ובתמיכה
ממשלתית נדיבה .עם זאת אין עוררין שמחיר החלוקה לשני קמפוסים היה ועודנו קריטי ,והיו מי שתבעו חזרה סמלית
בלבד להר כדי למנוע חלוקה זו .וייס הזכירה את 'קולו הבודד של פרופ' פלסנר' שטען כי 'אין מטרות פוליטיות צריכות
לכוון את צעדי האוניברסיטה [...ואין ]...ליצור עובדות מוגמרות במקום שעתידו מוטל עדיין בספק' (הציטוט מתוך
פרוטוקול מ־ 28בפברואר [ 1968לעיל ,הערה  ;]4וראו :וייס [לעיל ,הערה .)]10
 126תחילה הוקמו ה'אסבסטונים' לסטודנטים; ובהמשך ,במסגרת תכנית 'הבריחים' — שכונות גבעת המבתר ,רמות אשכול
והגבעה הצרפתית .ראו :מ' בנבנישתי ,מול החומה הסגורה :ירושלים החצויה והמאוחדת ,ירושלים תשל"ג ,עמ'
 .296–293ראוי לציין את הדמיון המעניין בין הדיונים בשאלה מי יעלה להר הצופים ומי יישאר בגבעת רם לדיונים
שהתקיימו בשלהי שנת  1949על העברת משרדי הממשלה מתל אביב לירושלים ,עם הכרזתה כבירה .ראו על כך :כץ
ופז (לעיל ,הערה .)56
 127הייתה התלבטות באשר להחזרת מדעי הטבע ,בגלל העלות והקושי בהעברת המעבדות ,וכן באשר לספרייה הלאומית —
הובע חשש שהממשלה תתנגד לכך ,כיוון שהספרייה הלאומית חייבת לשרת את כלל הציבור ,ובסופו של דבר מחוסר
מקום לאחסון הספרים על ההר הוחלט שלא להעלות את הספרייה .ראו :ק"ד וורמן ,מנהל בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי ,אל מנכ"ל האוניברסיטה י' הרפז 18 ,בינואר  ,1968אא"ע .08/1
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