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(ינואר  :)1964ההקשר הישראלי
בשער המאמר:
האפיפיור פאולוס
השישי מתפלל
באולם הסעודה
האחרונה בהר ציון,
 5בינואר 1964

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

ב־ 4בדצמבר  ,1963הפתיע האפיפיור פאולוס השישי את קהל שומעי נאומו בוועידת הווטיקן השנייה
ואת העולם הקתולי כולו בהודיעו על מסע עלייה לרגל לארץ הקודש .אף שכיהן בתפקידו רק חצי
שנה הוא החליט לשנות מדרכם של קודמיו ולצאת למסע צליינות מחוץ לאיטליה ,ובחר להודיע על
כך במהלך האירוע החשוב ביותר בתולדות הכנסייה הקתולית בתקופה המודרנית 1.הייתה זו פעם
ראשונה בתולדות האפיפיורות בעת החדשה שבה יצא אפיפיור מכהן מגבולות איטליה' .מעמיקה כל
כך אמונתנו' ,אמר האפיפיור באותו נאום בכנסיית פטרוס הקדוש' ,שיש צורך להגביר את התפילות
והמעשים למען סיום מוצלח של המועצה [האקומנית] עד שלאחר עיון היטב ותפילה לא מעט החלטנו
לעלות בעצמנו כצליינים לארץ ישו אדוננו'2.
הודעה מפתיעה זו הייתה למעשה תוצאה של פעילות הכנה של הווטיקן שנמשכה מספר חודשים
ושל משא ומתן שנערך בין רומא לבין ראשי הכנסיות המזרחיות ,בעיקר נציגי הפטריארך האקומני
אתנאגורס ( ,)Athenagorasראש הכנסייה האורתודוקסית באיסטנבול ובעל מעמד של ראשון בין
שווים בכנסייה זו .מטרת מגעים אלו הייתה לקיים פגישה בין ראש הכנסייה הקתולית לבין המנהיג
הבכיר של הכנסייה האורתודוקסית .פגישה זו אמורה הייתה להיערך לא ברומא ולא באיסטנבול אלא
בירושלים ,עיר שסמליותה הבין־לאומית ובעיקר הנוצרית הייתה ברורה 3.ההודעה על הביקור העתידי
פורסמה בעיתונות העולמית ,ותוארה בה חשיבותו ההיסטורית ומשמעותו מבחינת העולם הנוצרי4.
ביקור האפיפיור במדינת ישראל ובמיוחד הזווית הישראלית שלו לא זכו עד כה למחקר עצמאי,
ולכל היותר הוזכר המסע בקיצור במחקרים שעניינם רחב יותר 5.בדרך כלל נטו החוקרים ,בצדק,
אני מודה לפרופ' ריימונד כהן ,פרופ' יהושע בן־אריה וד"ר אמנון רמון על עזרתם בהכנת המאמר.
1

2
3

4

5

הדיון בוועידת הווטיקן השנייה חורג מנושא המאמר .על הוועידה ומשמעותה ראוD.G. Schultenover (ed.), Vatican :
 ;II: Did Anything Happen? New York 2007; M.L. Lamb, Vatican II: Renewal within Tradition, Oxford 2008א'
מרינברג' ,מועצת הוותיקן השנייה' ,זמנים ,)2008( 101 ,עמ' .41‑28
לנוסח הנאום בעברית ראו :ע' לוצ'אני' ,נבוא במלוא הענווה בסימן תפילה ,תשובה והתחדשות' ,מעריב 5 ,בדצמבר
.1963
R. Cohen, Saving the Holy Sepulchre: How Rival Christians Came Together to Rescue their Holiest Shrine,
 .Oxford 2008, pp. 158–164לאיגרות שהחליפו שני האישים ראוE.J. Stormon (ed. & trans.), Towards the Healing :
of Schism: The Sees of Rome Constantinople, Mahwah, NJ 1987, pp. 54–66
מברק משגרירות ישראל בפריז למשרד החוץ 4 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ .948/9-וראו למשל‘Pope Will Visit Holy :
 .Land’, New York Times, 5 December 1963בהמשך כהונתו יצא האפיפיור לביקורים בארצות רבות בעולם ובשל כך
קיבל את הכינוי .The Pilgrim Pope
מאמר יוצא דופן המוקדש כולו לביקור האפיפיור ,והמנתח את העמדות השונות בווטיקן ,בעולם ,בירדן ובישראל
כלפיו ,ראוTh. Stransky, ‘Paul VI’s Religious Pilgrimage in the Holy Land’, R. Rossi (ed.), I viaggi apostolici di :
Paolo VI, Brescia 2004, pp. 341–373
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לעסוק בשאלות הפנים־וטיקניות הנוגעות לביקור ובקשר שבינו לבין מערכת היחסים של הכנסייה
הקתולית וזו האורתודוקסית .על רקע זה תהו רבים מדוע בכלל התרחש ביקור ראשון זה מחוץ
לאיטליה ,מעין אירוע ענק חסר תקדים בתולדות מוסד האפיפיורות ,ביקור שהיה ראשון בשורה
ארוכה של מסעות אפיפיוריים שנערכו בשנים הבאות לפינות שונות של העולם הקתולי ,ושהקדים
בעשרות שנים את מסעותיהם של שלושת האפיפיורים הנוספים שביקרו לימים בישראל .האם
נערך המסע מתוך עניין אישי של האפיפיור פאולוס השישי לבקר במקומות הקדושים הנוצריים6,
או שמא הייתה היציאה לארץ הקודש אחד האמצעים שבעזרתם ביקש לחולל בכנסייה הקתולית
התחדשות רעיונית? היו שהציעו לקשור את הביקור לניסיונות שנעשו באותה התקופה לעצב מחדש
את מערכת היחסים עם היהדות ועם הכנסייה האורתודוקסית ,ואחרים מיקדו את הביקור בכינוס
ועידת הווטיקן השנייה ברומא ,שבה אותת האפיפיור לחשמניו כי הגיעה העת לעריכת רפורמות
בכנסייה הקתולית7.
מטרת המאמר הנוכחי להתמקד במגמות ובתפיסות שהיו במדינת ישראל בנוגע לביקור
האפיפיור פאולוס השישי .לדיונים שנערכו במערכת הפוליטית הישראלית ובעיתונות הישראלית
לקראת הביקור ובמהלכו יש חשיבות רבה ,מפני שהם משקפים את האופן שבו נתפס הביקור
בקרב קובעי המדיניות הישראלית ובמידה מסוימת גם בקרב אזרחי המדינה .השימוש בתיקי
ארכיון שהוקדשו לעניין זה וסקירה של עיתוני התקופה מאפשרים להעמיד את הביקור על רקע
השינויים המסוימים שחלו בשנות השישים במערכת היחסים המורכבת שבין הווטיקן לבין מדינת
ישראל ולבחון אם הייתה לו חשיבות מבחינה זו 8.המאמר עוסק לפיכך בהכנות שנערכו במדינת
ישראל למסע הבזק של האפיפיור במדינה ,ובביקור עצמו ,שנמשך שתים־עשרה שעות בלבד.
בדברים להלן אתרכז בזווית הישראלית של ביקור האפיפיור במדינת ישראל; אשחזר בפירוט
את ההכנות לקראתו ואעמוד על תוואי מסלול העלייה לרגל ועל אופיו; אנתח את קבלת
הפנים שנערכה לאפיפיור ואבליט את העמדות השונות בפוליטיקה ובעיתונות הישראלית כלפי
הביקור.

6

7
8

אין ספק שלאישיות המיוחדת של האפיפיור פאולוס השישי הייתה השפעה מכרעת על ההחלטה לצאת למסע העלייה
לרגל .הוא נחשב לפורץ דרך בכנסייה הקתולית במה שנוגע לפתיחתה למאמינים חדשים ,בתמיכתו במועצת הווטיקן
השנייה ובזכות מסעותיו הרבים בעולם ,הראשון מבניהם לארץ הקודש .ראוP. Hebblethwaite, Paul VI: The First :
Modern Pope, London 1993
U. Bialer, Cross on the Star of David: The Christian World in Israel’s Foreign Policy 1948–1967, Bloomington,
IN 2005, p. 85
הספרות בנושא יחסי הציונות ומדינת ישראל והווטיקן נרחבת ביותר .ראו לדוגמהL. Rokach, The Catholic Church :
and the Question of Palestine, London 1987; S. Minrabi, The Vatican and Zionism, Oxford 1990; F. Perko,
‘Toward a “Sound and Lasting Basis”: Relations Between the Holy See, the Zionist Movement, and Israel,
1896–1996’, Israel Studies, 2 (1997), pp. 1–21; A. Kreutz, Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict,
 ;Westport, CT 1990ביאלר (שם); א' רמון ,נצרות ונוצרים במדינת ישראל :המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות
והקהילות הנוצריות ( ,)2010‑1948ירושלים  ,2012עמ' .67‑17
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הכנות ראשונות בישראל לביקור האפיפיור
מיד משנודע בישראל על הביקור העתידי של האפיפיור החלה פעילות דיפלומטית ענפה במשרד
ראש הממשלה ובמשרד החוץ .רבים במשרד החוץ סברו כי לביקור תהיה השפעה פוליטית מרחיקת
לכת ,וכי הוא יהיה פריצת דרך משמעותית ביחסי החוץ של מדינת ישראל .ראשי המשרד העריכו כי
הביקור חשוב גם על רקע מערכת היחסים המתוחה עם מדינות ערב ,ולאחר שקבעו כי הוא 'הערובה
הבטוחה ביותר לשלום האיזור ונגד מעשי איבה בו' 9,הורו להדגיש כי שוררת 'קורת רוח בישראל על
הביקור'10.
בשל חוסר הבהירות באשר לתכניות הווטיקן נשלח שגריר ישראל ברומא מוריס פישר לנסות
לברר את הכוונות המדויקות .בחודשים שלפני כן הוא היה טרוד בבירור ההשלכות הצפויות של דיוני
ועידת הווטיקן השנייה על מערכת היחסים בין הווטיקן ליהודים .אמנם למדינת ישראל לא היה ייצוג
בוועידה ולא נכחו בה נציגים יהודים ,אך משרד החוץ התעניין במשמעותה ובהשלכותיה התאולוגיות
והמעשיות 11.הודעת האפיפיור תוך כדי הוועידה על מסע הצליינות שלו חייבה את פישר להתמקד
בעניין זה.
שליחותו של פישר לבירור בווטיקן בעקבות
הודעת האפיפיור לא הייתה המגע הראשון של
שליחי ישראל עם נציגי האפיפיור בנושא זה.
ההכנות לביקור היו פרי מפגשים בלתי רשמיים
בין הווטיקן לממשלת ישראל שנערכו מעט
קודם לכן .נציגים מרומא ובראשם המזכיר
האישי של האפיפיור מרטין פסקואלה מאקי
( )Macchiניהלו משא ומתן חשאי בישראל
וירדן ,לאחר שהווטיקן ניהל מגעים עם נציגיו
בשתי המדינות וכן עם ראשי העדות הנוצריות
השונות 12.כשבועיים לפני ההודעה הפומבית
של האפיפיור על הביקור נפגש השגריר פישר
עם מאקי ,ואז גם נטוו באופן סופי החוטים הדיפלומטיים שאפשרו את הביקור13.
האפיפיור יוחנן
העשרים ושלושה
בפגישותיו של השגריר פישר עם אנשי מזכירות המדינה בווטיקן לא נודעו אמנם פרטים רבים על
בשיחה עם מוריס
פישר ,שגריר ישראל תכנית הביקור ומועדו ,אך הנציגים אישרו בצורה רשמית את הודעת האפיפיור על מסעו ואף הביעו
באיטליה ,בעת קבלת
פנים בווטיקן לכבוד
 9מברק מאת ו' איתן למחלקת מערב אירופה 5 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.948/9-
פתיחת הוועידה
האקומנית השנייה 10 ,מברק מאת א' לבבי למשרד החוץ 6 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.1429/1-
 12באוקטובר  11 1962על פישר ופעילותו ברומא ראו :א' ביאלר ,צלב במגן דוד :העולם הנוצרי במדיניות החוץ של ישראל ,1967‑1948
(אוסף חיה פישר)
ירושלים ,תשס"ו ,עמ' .109‑101
 12מברק מאת י' מרוז אל ח' יחיל 5 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ"' ;948/9-לה מונד" :נמתח גשר בין הכס הקדוש לישראל',
הארץ' ;6.12.1963 ,אין ממש בשמועות על ביקור האפיפיור בישראל ובירדן' ,מעריב 26 ,בנובמבר .1962
 13א' איתן' ,אמצעי בטחון חמורים בביקור האפיפיור' ,ידיעות אחרונות 6 ,בדצמבר .1963
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רצון שייפגש עם נשיא מדינת ישראל 14.ממשלת ישראל פרסמה הודעה שבירכה על הביקור המסתמן,
והקימה ועדת שרים וועדת פקידים בין־משרדית שתפקידן היה להתוות ולארגן אותו15.
לאחר מספר ימים של ִריק דיפלומטי החלו נציגי ישראל בעולם להסביר את חשיבות המאורע16.
הוועדה הבין־משרדית לטיפול בביקור החלה בעבודתה ,ומשרד ראש הממשלה ניכס לעצמו את
הביקור והחל לנהל את המבצע ,בין היתר באמצעות החברה הממשלתית לתיירות ולשכת העיתונות
הממשלתית .הרוח החיה בארגון הביקור היה טדי קולק ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,שמונה כאחראי
לאירוע .הוועדה החלה לדון בהיבטים שונים של הביקור — אבטחת פמליית האפיפיור ,מדיניות
וטקס ,הסברה והכשרת המקומות הקדושים שבהם יבקר האפיפיור17.
ארגון הביקור על היבטיו הדיפלומטיים ועל השלכותיו המעשיות ,היה חייב להיעשות בתוך
פרק זמן קצר ביותר של ארבעה שבועות .בעייתית במיוחד הייתה העובדה שארץ הקודש הנוצרית
ההיסטורית והמיתית הייתה מחולקת בין מדינת ישראל לממלכה ההאשמית ,אשר שלטה על יהודה
ושומרון ועל ירושלים המזרחית .בווטיקן התלבטו כיצד יאורגן הביקור בישראל ובירדן ,ואיך יעבור
האפיפיור את הגבול בין שתי המדינות ,שהייתה ביניהן שביתת נשק.
בתחילה היה נראה כי לאחר נחיתה בירדן וביקור בירושלים המזרחית ,יעבור האפיפיור בבוקר
היום השני למסעו את קו הגבול בין שני חלקיה של ירושלים אל חלקה המערבי של העיר; הוא יערוך
ביקור ותפילה בהר ציון ,בסיומם יצא צפונה ויבקר בנצרת ובכפר־נחום ,ולבסוף יחזור לירושלים
המזרחית .מסלול זה לא היה תוצאה של משא ומתן בין ישראל לבין הווטיקן אלא הוכתב במידה
רבה לישראל .בתכנון של הווטיקן באו לידי ביטוי שאיפת האפיפיור לפקוד את המקומות הקדושים
כצליין ובעיקר רצון להימנע מתסבוכת פוליטית .אך בתכנית הביקור בכללותו ובתוואי שנבחר לא
התחשב הווטיקן בקשיים הפוליטיים והמעשיים הכרוכים במסע שהיה אמור להיערך במרחב מורכב
ושסוע מבחינה פוליטית וצבאית.
במשרד ראש הממשלה הוחלט כי השגריר ברומא יעביר לווטיקן שורת שאלות בנושאים שעדיין
נותרו עמומים :גודל הפמליה שתלווה את האפיפיור ,מסלול הסיור המדויק ,אופי הטקסים שייערכו
במהלך הביקור ,מיקומם ועוד 18.עקב לוח זמנים הדחוק התבקש פישר להציע לווטיקן כי לפחות
חלק ממסע האפיפיור ייעשה באמצעות מטוס או"ם שיחצה את הגבול בין ישראל לירדן ויעביר
את פמליית האפיפיור לאחר הביקור בצפון מדינת ישראל לשדה התעופה הירדני קלנדיה שמצפון
לירושלים 19.בדרך זו חשבו בישראל להתגבר על בעיית חציית הגבול הקרקעי והמתוח שבין שתי
המדינות.
14
15
16
17
18
19

'גב' מאיר תסקור ביקור האפיפיור בממשלה היום' ,הארץ .8 ,בדצמבר .1963
מברק ממשרד החוץ לשגרירות ישראל בפרטוריה 9 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ‘Government Issues ;986/5-
’ 8 ,Statement on Pope’s Visitבדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.254/3-
מברק מאת איתן אל יחיל 5 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.948/9-
'בעיות המתעוררות עם בקורו של האפיפיור (מבצע ___)' 9 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,גל.13899/4-
סיכום דיוני הוועדה הבין־משרדית לטיפול בביקור האפיפיור 9 ,בדצמבר  ,1963שם.
דו"ח מאת י' פראטו ,אחראי לעניינים כנסייתיים במשרד החוץ 16 ,בפברואר  ,1964אה"מ ,חצ.967/15-
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ההתלבטות באשר למסלול הביקור בשטח מדינת ישראל
עם חזרת השגריר פישר לישראל ומסירת דו"ח על פגישותיו בווטיקן לראש הממשלה ,התקיימה
בקריה בתל־אביב ישיבה דחופה של הוועדה הבין־משרדית שנכחו בה ראש הממשלה לוי אשכול,
שר החוץ אבא אבן ,קולק ואחרים 20.פישר הרגיע את הנוכחים באמרו כי 'האפיפיור פאולוס השישי
הוא איש מאד ליברלי ,יש לו רצון טוב' ,אך בישר כי הווטיקן החליט שהאפיפיור לא יחצה את קו
הגבול בירושלים כדי לעבור לחלקה הישראלי של העיר ,כפי שככל הנראה תוכנן בתחילה ,ושבכוונת
האפיפיור להגיע בדרך אחרת למקומות הקדושים בצפון מדינת ישראל.
אנשי הווטיקן ביקשו שהאפיפיור יחצה את הגבול באזור ג'נין ומשם יעשה את דרכו לתוך מדינת
ישראל .הסיבה לשינוי זה הייתה לכאורה רצון האפיפיור לראות את 'הרי אפרים' ואת המקומות
הקדושים הנוצריים בשומרון ,אך למעשה הוא נועד לעקוף את הבעיה שעוררה ירושלים הן לירדנים
והן לווטיקן .הווטיקן לא הכיר מעולם בחלוקת ירושלים בין מדינת ישראל לירדן ,ובשנות השישים
עדיין תמך בפתרון בעיית ירושלים באמצעות הגדרתה כ'גוף נפרד' ( ,)corpus seperatumתכנית
הבינאום של העיר וסביבותיה שהוצעה על ידי עצרת האו"ם בנובמבר  .1947אנשי האפיפיור חששו
כי אם תיערך קבלת הפנים הרשמית בירושלים ,תהיה בכך מעין הכרה בעיר כבירת מדינת ישראל.
ייתכן גם כי הירדנים לחצו על הווטיקן שהאפיפיור לא יעבור לצדה הישראלי של ירושלים דרך
מעבר מנדלבאום.
פוליטיקאים ,עיתונאים ורבים בציבור במדינת ישראל ראו בשינוי זה שכפה הווטיקן על ישראל
'כניעה ללחץ הערבי החזק למניעת הביקור בארץ' 21.מתכנני הביקור בישראל דווקא קיבלו את
דרישת הווטיקן וגרסו כי יש לכבד את רצונו .המסלול שונה עתה וקוצר כדי שיעבור דרך שכם ,ג'נין
ועפולה בדרך לנצרת ולהר תבור 22.שינוי זה חייב לפרוץ נקודת מעבר חדשה בין מדינת ישראל לבין
הגדה המערבית וזאת באזור שקט ושולי של קו הגבול בין ישראל וירדן.
לשינוי המסלול הייתה השלכה ישירה על המקום שבו אמור היה נשיא מדינת ישראל לפגוש את
האפיפיור ולקיים קבלת פנים רשמית .נראה כי הווטיקן הציע שפגישה זו תיערך בנצרת ,שלשם
אמור היה האפיפיור להגיע לתפילה בכנסיית הבשורה ,אך נשיא המדינה זלמן שזר ,אשכול ושאר
העושים במלאכה התנגדו לכך בתוקף .הם קבעו כי 'לא יתכן שהאפיפיור יסייר יום תמים בארץ
בלי שהנשיא יקביל את פניו מיד עם כניסתו לשטח ישראל' 23.הם סברו כי הפגישה צריכה להיערך
מיד עם הכניסה לשטח ישראל ,בדיוק כמו המפגש הצפוי בשדה התעופה ברמת־עמון בין המלך
הירדני חוסין לבין האפיפיור .מאחר שנצרת נפסלה על הסף כמקום מפגש בשל היעדר הקשר
20
21
22
23

'מ' פישר מביא עמו היום תכנית ביקור האפיפיור' ,על המשמר 11 ,בדצמבר ‘Preparing for the Pope’, Jerusalem ;1963
Post, 13 December 1963
'"חרות" תנסה להשפיע על הנשיא שלא ייצא למגידו' ,שערים 19 ,בדצמבר .1963
W. Granger Blair, ‘Pope Said to Alter Travel Plan To Avoid Jerusalem Problem’, New York Times, 17 December
 ;1963ח' יפת' ,האפיפיור יכנס לישראל דרך המשולש' ,הבוקר 17 ,בדצמבר .1963
התייעצות בעניין ביקורו של האפיפיור במקומות הקדושים בישראל 12 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,א.7934/8-
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ישראלי לאומי 24,חיפשו אנשי הוועדה הבין־משרדית מקום 'עברי מובהק' לקיום המפגש הרשמי
בין שני האישים.
היו שסברו כי על משלחת האפיפיור לטוס מקלנדיה ללוד ,וששם תיערך קבלת הפנים ,וראש
הממשלה אשכול אף הציע לשנות את שם שדה התעופה ל'ירושלים' .משהתברר כי האפיפיור איננו
מעוניין בטיסה בשמי האזור ,הוצע לקיים את המפגש בטבריה או בקיבוץ יזרעאל ,גבע או מרחביה,
יישובים שאמורים היו לייצג את ההתיישבות הישראלית .לאחר שנפסל גם הרעיון לקיים את המפגש
במעיין חרוד ,הנזכר בתנ"ך ,הועלתה ההצעה ששזר ופאולוס השישי ייפגשו ב'מגידו של שלמה
המלך' ,הסמוכה למקום שבו עתיד היה האפיפיור לחצות את קו הגבול בין ירדן לישראל .סגן מנכ"ל
משרד החוץ אריה לבבי מיהר להזכיר כי מגידו היא 'על פי הנבואה הנוצרית המקום של הקרב האחרון
בין הטוב והרע ,זה מקום שאפשר לדבר בו על השלום הנצחי' ,וקולק קבע כי 'על מגידו יהיה סיפור
פנטסטי בכל העולם' 25.לפיכך הוחלט בסיכום הישיבה כי פישר ילחץ בכל זאת על מזכירות המדינה
בווטיקן להיפגש עם שזר בנמל התעופה לוד ,ואם האפיפיור יסרב להצעה זו ,ייקבע מקום המפגש
במגידו 26.מאוחר יותר הודה אשכול כי 'מבחינת הסגולות ההיסטוריות ,אין מגידו נופלת מלוד'27.
באמצע דצמבר פורסמו בעיתונים פרטים נוספים על תכנית הביקור .נודע כי האפיפיור ימריא ב־4
בינואר במטוס 'אליטליה' לרבת־עמון ויחזור לקריית הווטיקן ב־ 6בחודש .הביקור יתחיל בירושלים
המזרחית ,האפיפיור ילון שם ולמחרת יחצה את הגבול לישראל ויבקר בנצרת ובאזור הכינרת; בלילה
השני ילון בירושלים המערבית ולמחרת יבקר בבית־לחם 28.מסלול זה הבליט את רצון הווטיקן לשמור
על איזון מסוים בין ירדן לישראל ,שכלל לא הוזכרו בשמותיהן .בהודעות שהעביר הווטיקן לעיתונים
המקומיים דובר על 'פלשתינה' ועל 'ארץ הקודש' ולא הייתה כל התייחסות לגבולות הפוליטיים
הקיימים .הווטיקן ערבב באופן מכוון את האתרים הקדושים שבהם עתיד היה האפיפיור לבקר ומנה
אותם ללא סדר גאוגרפי־פוליטי 29.אנשי האפיפיור עשו מאמץ שלא לפנות ישירות לממשלות ישראל
וירדן בעניינים הקשורים בביקור ,וההודעה הרשמית עליו נמסרה לשגריר ישראל ברומא על ידי
הנונציוס האפוסטולי של הווטיקן ליד ממשלת איטליה ,שגריר הווטיקן ברומא 30.הביקור בירושלים
תואם עם הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים שמואל ב' ישעיה ,משרה שנחשבה מעין המשך
לתפקיד המושל הצבאי 31.לתפילה החגיגית בכנסיית הדורמיציון הוזמנו 'השלטונות המקומיים' ולא
נציגיה הרשמיים של מדינת ישראל32.
24
25
26
27
28
29
30
31
32

'הוואתיקן היה מוכן לפגישה בין האפיפיור לשזר בירושלים' ,ידיעות אחרונות 20 ,בדצמבר .1963
על מגידו (ארמגדון) בתפיסה הנוצרית ראוE.H. Cline, The Battles of Armageddon: Megiddo and the Jezreel Valley :
from the Bronze Age to the Nuclear Age, Ann Arbor, MI 2001
התייעצות (לעיל ,הערה .)23
י' חריף' ,נלך בראש זקוף לעמק יזרעאל' ,מעריב 23 ,בדצמבר .1963
'אין לתת פירוש מוטעה לביקור האפיפיור בארץ הקודש' ,חרות 12 ,בדצמבר ' ;1963האפיפיור ישא "נאום חשוב" בבית
לחם ,יקרא לאחדות' ,הארץ 11 ,בדצמבר .1963
ג' שטרן' ,תוכנית ביקור פאולוס נמסרה רשמית לישראל' ,על המשמר 13 ,בדצמבר .1963
'ישראל קיבלה איגרת רשמית מהוטיקן על ביקור האפיפיור' ,למרחב 13 ,בדצמבר .1963
ש"ב ישעיה ,הממונה על המחוז ,אל מנכ"ל משרד החוץ 17 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,ג.8023/15-
ישעיה אל לבבי ,משרד החוץ 23 ,בדצמבר  ,1963שם.
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לאחר שפישר חזר לרומא ובידיו הבהרות ממשלת ישראל באשר לביקור החליטו אשכול ושאר
העושים במלאכה כי קולק ויוסף נחמיאס ,מפכ"ל משטרת ישראל ,יצאו בעקבותיו לרומא כדי לדון
במישרין ובעקיפין עם אנשי הווטיקן ולהתמודד עם היעדר מידע על הביקור 33.השגריר פישר ,שניהל
מגעים עם הארכיבישוף אנג'לו דל'אקווה ( )Angelo Dell’Acquaממחלקת המדינה של הווטיקן,
נאלץ להכחיש ידיעות שפורסמו באיטליה על כך שלמגעיו עם הווטיקן יש משמעות מדינית ולא רק
דתית ,והודיע כי קולק ונחמיאס באו לרומא 'כדי לעזור לשגריר בעצתם'34.

ההכנות לביקור האפיפיור במדינת ישראל
אחת הבעיות הראשונות בארגון ביקור האפיפיור שעמן התמודדה מדינת ישראל הייתה היעדר נוהל
לקבלת פני אורח ממעלתו .בשנות השישים ביקרו בישראל דרך קבע ראשי מדינות זרות ,ומשרד
החוץ ידע כיצד לארחם .לעומת זאת לא הייתה נהירה הדרך הנאותה לקבל איש דת בכיר כמו
האפיפיור ,שהוא גם ראש מדינה ,ומנהל הטקס במשרד החוץ אברהם גלבוע הופקד מטעם משרד ראש
הממשלה על גיבוש פרוטוקול הביקור.
היו שסברו כי כל שדרת השרד הישראלית ,מנשיא המדינה ועד פקידי הממשלה ,חייבת לקחת
חלק בקבלת הפנים .אחרים חשבו כי ניתן להסתפק בנשיא המדינה וברב הראשי שיקבלו את פניו35.
מקובל היה שבעת ביקורי ראשי מדינות בירושלים קיבלו תלמידי בתי ספר את פני האורח ונופפו
בדגלי מדינתו ,אך האפשרות שילדים יהודים ינופפו בדגלי הווטיקן נפסלה מיד ,כל שכן תליית דגלי
הווטיקן בחוצות ירושלים המערבית36.
במקומות שבהם היה צפוי האפיפיור לעבור ולבקר החלו עבודות הכשרה ,ולמשל נסללו כבישי
גישה להר תבור ולהר ציון 37.ממשלת ישראל תקצבה את הביקור והעבירה מאות אלפי לירות
למשרדי ממשלה שונים ,לעיריית נצרת ולגופים נוספים .בנקודת המעבר המתוכננת מצפון לג'נין
הוחזר לשימוש הכביש המנדטורי שנחסם עם התוויית קו הגבול .שר הפנים שקד על ניסוח תקנות
שיאפשרו להפוך את המקום בצורה חוקית ורשמית לתחנת מעבר בין־לאומית' ,מעבר תענך' ,שתופיע
במפות הרשמיות של שביתת הנשק בין ישראל לירדן 38.במגידו החלו עבודות שיפוץ מקום הטקס
33

34

35
36
37
38

ראו למשל :נ' ברון' ,פנים אל פנים' ,ידיעות אחרונות 13 ,בדצמבר  ,1963ושם ריאיון עם קולק המדגים כמה רבים
היו סימני השאלה באשר לביקור בשלב זה של הדברים; ח' יפת' ,נחמיאס וקולק יוצאים לרומא בקשר להכנות לביקור
האפיפיור' ,הבוקר 16 ,בדצמבר .1963
'הממשלה דוחה כל נסיון להפוך את מסע האפיפיור לבעיה מדינית' ,דבר 20 ,בדצמבר ' ;1963הנשיא יפרד מהאפיפיור
בירושלים' ,הבוקר 19 ,בדצמבר ' ;1963שגריר ישראל ברומא נפגע בשל "דחיקת רגליו" ע"י קולק ונחמיאס' ,חרות23 ,
בדצמבר .1963
יפת (לעיל ,הערה .)33
‘Israel Prepares to Receive the Pope on Pilgrimage’, The Times, 2 January 1964
‘Mt. Zion Road Paved for Pope Paul’s Visit’, Jerusalem Post, 15 December 1963
מברק ממשרד החוץ לשגרירות ישראל בפרטוריה 25 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ' ;986/5-שר הפנים יפרסם תקנות
לקביעת מגידו כתחנת גבול' ,מעריב 25 ,בדצמבר .1963
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תצלום אוויר של
כביש הגישה להר
תבור שנסלל לכבוד
ביקור האפיפיור

(צילום :משה מילנר ,לע"מ)

העתידי ,ואחד העיתונאים כתב כי 'כשיֵ רד האפיפיור ממכוניתו ידרכו רגליו במקום אשר לפי המסורת
הנוצרית תתחולל בו באחרית הימים המלחמה הגדולה בין הטוב לרע; מלחמה שעם סיומה ,תחדלנה
לעולמים שפיכויות הדמים עלי אדמות'39.
עם חזרת קולק ונחמיאס לישראל מפגישותיהם ברומא הם בישרו כי 'הדי ביקורו הקרוב של
האפיפיור הם הרבה יותר גדולים ממה ששיערנו' 40,והוסיפו פרטים על המסלול הסופי של הסיור
בישראל .נקבע כי עם חזרת האפיפיור מהביקור במקומות הקדושים בצפון יקבל ראש עיריית ירושלים
את פניו בכניסה לעיר ,ומשם ייסע להר ציון ,שטח הנמצא בריבונות ישראלית הסמוך לעיר העתיקה,
הפרדה מהאפיפיור ,כך הוחלט,
ושם יתפלל בכנסיית הדורמיציון ויבקר בחדר הסעודה האחרונהֵ .
תיערך במעבר מנדלבאום ,נקודת המעבר בין שני חלקי ירושלים החצויה.
בטקס הפרדה אמור היה האפיפיור לפגוש שוב את נשיא המדינה ,נוסף על המפגש במגידו.
אירוע זה היה תוצאה של ספק הצעה ספק דרישה שכפתה מדינת ישראל על אנשי הווטיקן ,אולי
מתוך רצון להפיס את דעת הקהל הישראלית ,שראתה במפגש במגידו פגיעה במעמד ירושלים.
מארגני הביקור הישראלים ראו במעבר מנדלבאום חלק אינטגרלי ממדינת ישראל .לעומתם אנשי
הווטיקן יכלו לטעון כי מעבר זה נמצא בשטח ניטרלי שבין שתי הישויות הפוליטיות ואיננו כלול
בתחום עיר הישראלית .חלק מהעיתונאים הישראלים הזהירו את הממשלה כי היא יוצרת תקדים
שיביא לכך שראשי מדינות זרות שיבואו לביקור בישראל יסרבו גם הם לבקר בירושלים ולקיים
 39מ' תלמי' ,הפגישה — בזירת קרבות' ,מעריב 20 ,בדצמבר .1963
' 40קולק ונחמיאס הביאו את תכנית ה"מסלול" של האפיפיור' ,הבוקר 20 ,בדצמבר .1963
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שם טקסים' 41.דבר' העריך מכל מקום כי פגישה שנייה זו 'תטול [ ]...את העוקץ מתוכנית הוטיקן
לעקוף את ירושלים בעת המעבר מן העיר העתיקה לנצרת' 42.במעבר מנדלבאום החלו לבנות סככה
מתאימה ,נקודת המשטרה במקום שופצה ,ובשטח ההפקר שבין שני צדי המעבר נעשו עבודות עפר
כדי לשפר את חזות האזור ,שסבל מהזנחה ארוכת שנים43.
תכנית ביקור האפיפיור במדינת ישראל — שמסלולו תענך ,מגידו ,עפולה ,נצרת ,הר תבור ,טבריה,
טבחה ,כפר־נחום ,הר האושר ,חדרה ,לוד ,רמלה וירושלים — נראתה סופית ,אך אז התברר כי לא
נדונה בצורה מספקת ברומא 44.משלחת מטעם הווטיקן התייצבה במשרד ראש הממשלה שלושה
ימים לפני הגעת האפיפיור לאזור ודרשה לכלול במסלול הסיור את הכפרים ריינה וכפר כנא ,על פי
טדי קולק ,מנכ"ל
משרד ראש הממשלה ,משאלה מיוחדת של האפיפיור 45.נראה כי הסיבה העיקרית לבקשה זו הייתה תחושת הווטיקן שמסלול
שארגן את ביקור
הסיור מנותק מהקהילה הקתולית הערבית המקומית .המעבר בשני כפרים אלו שמצפון לנצרת היה
האפיפיור
(צילום :דוד אלדן ,לע"מ) אמור לאפשר לתושבי הכפרים וסביבתם מפגש בלתי אמצעי עם האפיפיור והוסיף למסלול מקום
קדוש נוצרי ,כפר כנא 46.מסלול הסיור כלל עתה את האתרים הנוצריים
מגידו ,נצרת ,ריינה ,כפר כנא ,טבחה ,כפר־נחום ,הר האושר והר תבור,
ולכל אחד מהאתרים הללו היו מטרה וצידוק תאולוגי ופוליטי מצד
הווטיקן47.
ב־ 24בדצמבר מסר קולק בישיבת ועדת הפנים של הכנסת דו"ח
ביניים על ההכנות לקראת ביקור האפיפיור .הישיבה הפכה עד מהרה
לזירה לתקיפת משרד ראש הממשלה על הכניעה כביכול לדרישות
הווטיקן ,ועלו בה רמזים להתנגדות פוליטית וציבורית הולכת וגוברת
למתכונת הביקור ולמסלולו 48.קולק פתח בתיאור עבודות התשתית
שנעשו לאורך המסלול שבו יעבור האפיפיור ,והגדיר את מטרות
ההכנות המדוקדקות שנעשו בארץ על פי סדר חשיבותן :דאגה לביטחון
האפיפיור ,הבטחת ביקורו במקומות הקדושים 'בצורה מכובדת ובלי
הגזמות מבחינת הציבור הישראלי' וניצול הביקור למטרות תעמולה
ישראלית.
מיד לאחר סקירה זו נפנו רבים מחברי הוועדה לתקיפת קולק
ואשכול .למשל חיים לנדאו התריס כלפי קולק' :אנו [חברי הכנסת
41
42
43
44
45
46
47
48

'"פגישת מגידו" תידון בממשלה ביום א'' ,הארץ 19 ,בדצמבר  ;1963ראו למשל את הדיווחים לקראת ביקורו של מלך
בלגיה באזורנו :א' דן' ,אם בודואן יבוא לישראל יפגוש את שז"ר רק בירושלים' ,מעריב 3 ,בינואר .1964
'הממשלה תדון היום בסדרי בקור האפיפיור' ,דבר 23 ,בדצמבר  ;1963דו"ח מאת פראטו (לעיל ,הערה .)19
'ישנו פני מעבר מנדלבאום לקראת בואו של האפיפיור' ,הבקר 13 ,בדצמבר .1963
דו"ח מאת פראטו (לעיל ,הערה .)19
ל' זיאני אל ישעיה 1 ,בינואר  ,1964אה"מ ,ג.8023/15-
ישעיה אל זיאני 2 ,בינואר  ,1964שם; ישעיה ,זיכרון דברים 3 ,בינואר  ,1964שם.
מזכר הממונה על המחוז ,ינואר  ,1964שם.
פרוטוקול  140מישיבת ועדת הפנים 24 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,כ.144/11-
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מטעם סיעת 'חרות'] רואים בצורת הביקור הזה פגיעה בכבוד המדינה ,בריבונותה ופגיעה בנשיא
המדינה ,דבר שהיה ללא כל צורך וניתן היה למנוע לחלוטין' .הוא גם תהה מדוע לא הגיב משרד
הפנים בתקיפות על הודעת הווטיקן שהאפיפיור יבקר ב'פלשתינה'.
קולק התעלם מביקורת זו והעדיף להמשיך ולדבר על ההיבטים המעשיים של הביקור .למשל הוא
התייחס לממד הישראלי הציבורי של הביקור והסביר כי הממשלה אמנם תודיע לאזרחי המדינה שיש
להתייחס בכבוד לאפיפיור ולפמלייתו אך לא ייעשה מאמץ מאורגן להביא מאמינים לחזות במעבר
השיירה .רק בארבעה מקומות ,קבע ,יונפו דגלי הווטיקן בצד דגלי הלאום — במגידו ,נצרת ,הר ציון
ושער מנדלבאום .לבבי ,איש משרד החוץ ,התייחס לצד ההסברתי של הביקור והזכיר כי למרות
מחאות האופוזיציה על הוויתורים כביכול של מדינת ישראל' ,איש אינו מתעניין בזה בכלל ,מחוץ
לגבולות ארצנו' ,בעיקר מפני שאין פרוטוקול לביקור אפיפיור במדינות לאום49.

התנגדות לביקור מבית במדינת ישראל
בימים הראשונים שלאחר הודעת האפיפיור התייחסו רוב עיתוני ישראל לביקור בחיוב ,הסבירו אותו
לציבור הישראלי בהקשרים דתיים והיסטוריים ,דנו במשמעויותיו ונטו להדגיש את 'הרושם העצום של
העליה לרגל [של האפיפיור] על התיירות לישראל'' 50.ידיעות אחרונות' הודיע כי 'האפיפיור יתקבל
בכבוד מלכים' 51.ואילו 'מעריב' אמנם הזהיר כי 'מעשים ומחדלים מסוימים בביקור זה [עשויים]
לשוות משמעויות מדיניות לביקור אשר נועד לשאת אופי דתי בלבד'' 52.הארץ' ציטט מקורות מן
הווטיקן שראו בביקור האפיפיור 'צעד ללא תקדים המצביע על רצון הכנסיה הקאתולית להפגין יחס
של אחוה כלפי הדתות היהודית והמוסלמית' 53.כמו כן הבטיח העיתון כי 'פאולוס הששי לא ייסע
לירושלים כפי שנסע לשם טיטוס ,כן לא ילכו לשם כפי שהלך גודפריד מבויון [מלכה הצלבני הראשון
של ירושלים] או הגנרל אלנבי .הוא הולך לשם כאיש השלום'' 54.למרחב' שאל־הסביר כי 'עצם
העובדה שהאפיפיור יהיה אורח במדינת היהודים ,האם אינה מסמלת את התמורה היסודית שחלה
ביחסים שבין היהדות והנצרות?' 55.עיתונאים ודיפלומטים כאחד הסכימו כי 'הייתה זו החלטתו
האישית [של האפיפיור] עליה החליט ביודעו ובהבינו בדיוק משמעותה המלאה מכל הבחינות'56.
במחצית השנייה של חודש דצמבר התחלפה הנימה החיובית בדרך כלל בעיתונות כלפי הביקור
בנימה ביקורתית ,בעיקר על רקע הידיעה על העברת המפגש בין האפיפיור לנשיא מירושלים למגידו.
49
50
51
52
53
54
55
56

שם.
א' גינאי' ,אפיפיור ראשון בארץ הקודש אחרי  2000שנה' ,ידיעות אחרונות 5 ,בדצמבר  ;1963ע' ניבון' ,בין רומא
לירושלים' ,חרות 8 ,בדצמבר .1963
'האפיפיור יתקבל בכבוד מלכים' ,ידיעות אחרונות 5 ,בדצמבר .1963
'בקור האפיפיור' ,מעריב 5 ,בדצמבר .1963
'חוגים בוותיקאן :ביקור האפיפיור עשוי לתרום להפגת המתיחות באזור' ,הארץ 6 ,בדצמבר .1963
'ביקור האפיפיור — מעשה נועז' ,הארץ 13 ,בדצמבר .1963
'האפיפיור יהיה אורח רצוי בישראל' ,למרחב 8 ,בדצמבר .1963
מברק מאת איתן למחלקת מערב אירופה 6 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.948/9-
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האפיפיור לישראל
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ולא דרך ירושלים
בקריקטורה של
קריאל גרדוש (דוש)

(באדיבות דניאלה סנטו־
גרדוש ומיכאל גרדוש)
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עיתונאים ופוליטיקאים כאחד הביעו את דעתם השלילית על הליכתו של שזר למגידו ,על משקל
ההליכה של היינריך הרביעי לקנוסה וקבלת המחילה מהאפיפיור גרגוריוס השביעי שם57.
עיתון 'דבר' ,שייצג את עמדת הממשלה ,קיבל כפשוטה את הצהרת הווטיקן שאין לייחס לביקור
כל משמעות פוליטית ,וגרס כי 'במקום בו יבחר האפיפיור להיכנס לישראל ,שם הוא חייב להתקבל
בכל הכבוד הראוי לו על ידי נשיא המדינה וממשלת ישראל'' 58.הצופה' ייצג עמדת בינים וסבר כי
'מן הביקור לא תצא מן הסתם טובה לישראל ,נעבור אותו ללא תקלות מצדנו; כבוד לפי כל כללי
הנימוס לאורח וכבוד עצמי של העם היהודי שעל גבו חרשו חורשים כדי להעבירו על דת אבותיו'59.
לעומת זאת עיתונים אחרים שיקפו תחושת חמיצות ועלבון לנוכח יחס הווטיקן למדינת ישראל .למשל
'הבוקר' הלין על חוסר האיזון ביחסו של האפיפיור לישראל ולירדן 60.חיים גורי פסק ב'למרחב' —
'לא למגידו' ,והביא שורה ארוכה של נימוקים כנגד המפגש שם 61.הרצל רוזנבלום תיאר בעיתונו
'ידיעות אחרונות' את תמימות הדעים ששררה לכאורה
בקרב עיתונאי ישראל כנגד 'פגישת ראש הוטיקן אי שם
מחוצה לה [לירושלים] ,ז'סטה שיש עמה משום ִקפול
דגל היהדות' ,והתרה כי 'בל תיעשה שגיאה אשר תפגע
בכולנו בלי שיהיה בה להביא תועלת לאיש' 62.שמואל
שניצר תהה־זעק ב'מעריב' אם אין 'אצלנו איש היודע מה
משמעותו של המושג "הר־מגידון" [ארמגדון] במסורת
הנוצרית? האין איש יודע שלפי אמונתם ,שם ,במגידו,
עתידה להיערך באחרית הימים ההתמודדות המכרעת
בין הטוב והרע ,בין האמונה והאנטי־כריסט? ודווקא שם
אנחנו צריכים להפגיש אפיפיור ופמליתו עם נשיא מדינה
ושריו?'' 63.חרות' הוביל קו אופוזיציוני ונִ צי יותר וגרס כי
'הוד מלכות עומד מעל לכל הגינונים האחרים וממשלת
ישראל תחטא חטא שאין לו כפרה אם תוריד את דגל
המדינה וכבודה ואם תפגע במעמד ירושלים' 64.ב'מעריב' תיארה קריקטורה את נשיא המדינה ניצב
מכופף מתחת לשער כבוד שעליו כתוב 'ברוך הבא' ,ספק מקבל את פני האפיפיור ספק משתחווה לו65.
57
58
59
60
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65

פ' פלאי' ,בחסות החשכה' ,פנים אל פנים 2 ,בינואר  ,1964ושם על 'מגידו־קאנוסה'.
'קבלת פני האפיפיור' ,דבר 20 ,בדצמבר .1963
'מסע האפיפיור' ,הצופה 20 ,בדצמבר .1963
'ללא התבלטות' ,הבוקר 18 ,בדצמבר .1963
חגור [ח' גורי]' ,לא למגידו' ,למרחב 20 ,בדצמבר .1963
ה' רוזנבלום' ,למה פעמיים?' ,ידיעות אחרונות 22 ,בדצמבר .1963
ש' שניצר' ,לא למגידו' ,מעריב 20 ,בדצמבר .1963
'נשמור על כבודה ומעמדה של ירושלים' ,חרות 19 ,בדצמבר ' ;1963את כבוד האומה לא נניח למרגלות האורח' ,שם,
 20בדצמבר .1963
דוש' ,לא כך כך נוח' ,מעריב 20 ,בדצמבר .1963
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גם בקרב הציבור התעוררה מחאה כנגד המפגש במגידו .קבוצות שונות ,למשל ברית הסטודנטים
הדתיים 'יבנה' ,ביקשו מראש הממשלה להורות לנשיא שלא לנסוע למגידו 66.העיתונים מלאו
במכתבי קוראים על ביקור האפיפיור ורובם התנגדו לפשרות שהתכוונה הממשלה לעשות .כותב אחד
תהה כיצד 'דווקא כאן ,בארצם ,יכנעו שריהם [של היהודים] לצלב?' 67,וכותב אחר טען כי הגיע הזמן
'להציג עצמנו בפני אומות העולם ואפילו בפני האפיפיור בצורה חד משמעית :כתושבי ארץ ישראל
הקדושה [ולא ארץ הקודש הנוצרית]'68.
נשיא המדינה נפגש עם נציגי 'חרות' ,והם הפצירו בו שלא לוותר על כבוד מוסד הנשיאות ולא
להסכים לפגישה במגידו 69.הנשיא הודיע לאחר הפגישה כי 'ישקול את נימוקי המשלחת' 70.אל תוך
הקלחת הזו נכנס גם דוד בן־גוריון ,עד זה לא כבר ראש הממשלה ,והוא הכחיש שהביע דעה שנשיא
המדינה איננו צריך לצאת למגידו לפגוש את האפיפיור' .אין אני מביע שום דעה בכל עניין הנדון
בממשלה' ,כתב בהיתממות71.
אשכול מצדו עשה מאמצים גדולים לשכנע את מפלגות האופוזיציה שלא להפוך את עניין ביקור
האפיפיור לנושא מחלוקת פוליטית פנים־ישראלית .היה זה גם מבחן למנהיגותו כראש ממשלה,
משרה שאליה מונה רק מספר חודשים קודם לכן .בפגישות עם ראשי סיעות האופוזיציה הוא ביקש
להימנע מלהעלות את 'בעיית' מגידו בהצעות לסדר היום בכנסת' ,משום עדינות הנושא' 72.הוא
וחבריו השרים הגיבו בביטול על טענות בדבר השינויים שנכפו כביכול על ישראל ,וגרסו כי 'קבלת
הפנים הרשמית שתיערך במוזיאון העתיקות שבתל מגידו נחשבת מבחינת הפרוטוקול ככל קבלת
פנים אחרת שעורכת ישראל לאורחים רמי מעלה בנמל התעופה לוד' 73.אשכול סיכם את עמדתו
בישיבת ממשלה שנערכה לפני הביקור באמרו' :נלך קוממיות ,בראש זקוף ,לעמק יזרעאל ונפגוש
אותו [את האפיפיור] תחת כיפת השמיים על אדמה עברית'74.

הרב הראשי נסים והתנגדותו לפגוש את האפיפיור
כשבועיים לפני הגעת האפיפיור לישראל הודיע הרב נסים כי לא ישתתף בקבלת הפנים לכבודו,
לא במגידו ולא בירושלים ,והפך בכך את הביקור לנושא מחלוקת בעלת אופי דתי ,מבחן משמעותי
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ברית סטודנטים דתיים 'יבנה' אל ראש הממשלה 31 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,ג' ;5822/16-בוטלה הפגנת הסטודנטים
נגד "הפגישה במגידו"' ,הבוקר 26 ,בדצמבר .1963
א' אברהם' ,ביקור האפיפיור' ,מעריב 25 ,בדצמבר .1963
מ' קצב' ,ביקור האפיפיור וזהות עצמנו' ,מעריב 23 ,בדצמבר .1963
'קולק ונחמיאס' (לעיל ,הערה ' ;)40חרות תביע התנגדות לקבלת פני האפיפיור מחוץ לירושלים' ,הבוקר 19 ,בדצמבר
 .1963כבר באמצע דצמבר דיווח פישר לשזר על המגעים עם הווטיקן.
'משלחת חרות אצל הנשיא בעניין הפגישה במגידו' ,חרות 24 ,בדצמבר .1963
'בן־גוריון לא הביע דעתו על פגישת הנשיא והאפיפיור' ,דבר 23 ,בדצמבר .1963
ע' בן־ורד' ,חרות :פגישה בין הנשיא לאפיפיור רק בירושלים!' ,הארץ 18 ,בדצמבר ' ;1963משלחת חרות אצל הנשיא
בעניין הפגישה במגידו' ,חרות 24 ,בדצמבר .1963
'הממשלה דוחה כל ניסיון להפוך את מסע האפיפיור לבעיה מדינית' ,דבר 20 ,בדצמבר .1963
חריף (לעיל ,הערה .)27
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למפלגות הדתיות בקואליציה ובאופוזיציה .באותה התקופה כיהן הרב נסים לבדו בתפקיד הרב הראשי,
שכן עדיין לא מונה מחליף לרב הראשי האשכנזי יצחק הלוי הרצוג ,שנפטר בשנת  .1959לפיכך הוא
הוזמן לטקס מתוקף היותו ראש העדה הדתית המרכזית בישראל ,ובמעמד זה הוא ניצב בדרך כלל בצד
ראשי המדינה באירועים ממלכתיים 75.שר הדתות זרח ורהפטיג ,איש המפד"ל וחבר הקואליציה ,סבר כי
למרות הרגישות שבהשפעת הביקור על הציבור הישראלי,
'עלינו לקבל את האפיפיור בכבוד' .ורהפטיג הוסיף שיש
לקבל את פני האפיפיור 'לא מתוך התרפסות ,דבר שיגרום
לאי־כבוד לאומי' 76.הרב נסים ראה את הדברים באור אחר.
סירובו של הרב נסים לפגוש את האפיפיור הביך את
מארגני הביקור ,ובימים הבאים נעשו ניסיונות לשכנעו
לשנות את החלטתו .מועצת הרבנות הראשית סירבה
לדון בעניין ולנסות להביא את הרב הראשי לשנות את
החלטתו ,אך שרי הדתות והפנים ביקרו אצלו ופעלו
לשכנעו לשנות את החלטתו .אך הרב דבק בעמדתו,
ונימק זאת בכך שלא הווטיקן ולא מדינת ישראל טרחו
לכלול בטקסי קבלת הפנים לאפיפיור מחווה כלפי דת
ישראל .כפשרה הוצע שהרב יקבל את פני האפיפיור ליד
'היכל שלמה' או שייפגש עמו בסמוך לקבר דוד ,בהר
ציון ,אך הרב פסל הצעות אלו77.
סירוב הרב להשתתף בטקסים ,בדומה לסוגיית
השתתפות הנשיא בהם ,עורר ויכוח פוליטי .שרת החוץ
גולדה מאיר כינתה את התנהגות הרב 'פוליטיקניות צרת־
אופקים' ,ובישיבת ועדת הפנים התגלע ויכוח עז יצרים
על הדרך שבה נהג הרב נסים 78.חבר הכנסת מנחם כהן,
איש מפא"י ,גרס כי 'יש בגישתו של הרב הראשי לישראל
הרב הראשי הספרדי בחינת חילול השם בעמים' ,אך חברים לא מעטים בוועדה הגנו על הרב ועל עמדתו79.
יצחק נסים בתפילה
גם הציבור הרחב עסק בשאלה אם על הרב הראשי להיפגש עם האפיפיור' .משקיפים מדינים
ליד הכותל המערבי,
1967
(צילום :אילן ברונר ,לע"מ) סבורים כי יהיה זה מן הדין שהרב הראשי ,כנציג המוכר של הדת היהודית בארץ ,ישותף בצורה
75

76
77
78
79

'הרב נסים מסרב להשתתף בקבלת הפנים' ,הבוקר 24 ,בדצמבר  .1963לתיאור פרשייה זו מן הזווית של הרב הראשי
ראו ש' מייזליש ,מן ההר אל העם :חייו ופועלו של הראשון־לציון הרב הראשי לישראל רב יצחק נסים זיכרו לברכה,
תל־אביב  ,1993עמ' .152‑133
פרוטוקול  142מישיבת ועדת הפנים 31 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,כ.144/11-
'שר דתי ביקש מהרב הראשי להקביל את פני האפיפיור — הרב סירב' ,ידיעות אחרונות 24 ,בדצמבר .1963
א' צימוקי' ,שרת החוץ תוקפת בחריפות את הרב ניסים' ,ידיעות אחרונות 25 ,בדצמבר .1963
פרוטוקול  141מישיבת ועדת הפנים 27 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,כ.144/11-
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נאותה ובמקום נאות בקבלת פני האורח' 80,נכתב ב'הבוקר' ,בעוד שב'הצופה' פורסמו מכתבי תמיכה
של רבנים בעמדת הרב נסים' 81.ידיעות אחרונות' ערך משאל בקרב אישים שונים ,פרופסורים ואנשי
רוח ,בשאלה אם צריך הרב לקבל את פני האפיפיור במגידו 82.אחד מקוראי 'הארץ' הנגיד את הרב
נסים לפטריארך האורתודוקסי אתנאגורס ,שאמור היה להגיע מאיסטנבול כדי לפגוש את האפיפיור
בירושלים 83,וקורא של 'ידיעות אחרונות' הטעים כי 'נוצר הרושם שהאפיפיור אינו עומד לבקר
במדינה ריבונית אלא בעיירה גלותית' 84.בסופו של דבר מספר ימים לפני הגעת האפיפיור הסכים
הרב נסים להעביר ברכה לכבוד האורח ,ובאוויר נותרה מרחפת שאלת היחסים בין מדינת ישראל לבין
מוסדות הדת העליונים שלה85.

ביקור האפיפיור בנצרת וערביי ישראל
מיד עם תחילת המגעים בין ישראל לווטיקן קיבלה נצרת מקום מרכזי בתכנית הביקור — שם עתיד
היה האפיפיור לפגוש את הקהל הגדול ביותר במהלך הסיור במדינת ישראל .הביקור בנצרת ,אחד
המקומות הקדושים החשובים בארץ הקודש ,המקום שבו על פי המסורת הנוצרית קיבלה מרים,
אמו של ישוע ,את הבשורה על הולדת בנה ,ושבו התגורר עד בחרותו ,היה חשוב מאוד למדינת
ישראל .הייתה זו הזדמנות להראות קבל עם ועדה כי המדינה היהודית שומרת בקפידה על המקומות
הקדושים לבני דתות אחרות .נוסף על כך בזכות הריכוז הגדול של אוכלוסייה נוצרית־ערבית בגליל
התחתון ראו רשויות המדינה בביקור בעיר הזדמנות מצוינת להבליט את יחסה החיובי של ישראל
לתושביה הערבים ,גם כאשר הם היו נתונים תחת ממשל צבאי .מסיבות אלו הוקצו הסכומים הגדולים
ביותר מתקציב ביקור האפיפיור לשיפור מהיר של מראה העיר 86,וזאת אחרי שנים רבות של הזנחה
והתעניינות מועטה של ישראל בנצרת.
עיריית נצרת הקימה ועדה לביצוע עבודות השיפוץ .מחלקת עבודות ציבוריות שיתפה פעולה עם
עיריית נצרת כדי ששיפוץ רחובה הראשי של העיר והמקומות הקדושים בה יושלם עד הביקור87.
העירייה העסיקה כמה מאות פועלים כדי לבצע את העבודות הנחוצות ולקשט את הרחובות ואת
בתי העיר 88.במסלול הנסיעה וההליכה של האפיפיור לאורך הרחוב הראשי ,שנקרא עתה רחוב
פאולוס השישי ,הוקמו שערי כבוד ,החל במקום שבו היה אמור ראש העירייה המוסלמי של נצרת,
80
81
82
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84
85
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'הממשלה החליטה :שזר יפגש עם האפיפיור במגידו ובירושלים' ,על המשמר 23 ,בדצמבר ' ;1963הנשיא יקביל את פני
האפיפיור' ,הבוקר 23 ,בדצמבר .1963
י' אדלשטיין' ,הרב הראשי וביקור האפיפיור' ,הצופה 3 ,בינואר .1964
מ' ברש וח' מס' ,האם צריך הרב־הראשי להקביל את פני האפיפיור במגידו?' ,ידיעות אחרונות 2 ,בינואר .1964
י"א ישראל' ,הרב והאפיפיור' ,הארץ 12 ,בינואר .1964
מ' יודקוביץ' ,כיצד עלינו לקבל את פני האפיפיור?' ,ידיעות אחרונות 3 ,בינואר .1964
'ברכת הרב הראשי' ,מעריב 2 ,בינואר .1964
ע' מנצור' ,נצרת מכינה קבלת פנים' ,הארץ 15 ,בדצמבר  ;1963ר' עמיר אל ד' סימון ,מרכז ביקור האפיפיור,
 18בדצמבר  ,1963אה"מ ,גל.13899/4-
זיכרון דברים מפגישה במשרדי מע"צ 15 ,במרס  ,1963שם.
ש' לביא' ,חוצות נצרת ירופדו בפרחים לכבוד האפיפיור' ,ידיעות אחרונות 12 ,בדצמבר .1963
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ראש עיריית נצרת
סייף אלדין אלזועבי
(משמאל) על רקע
כנסיית הבשורה,
1966
(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

סייף אלדין אלזועבי ,לקבל את פניו ועד הכניסה לכנסיית הבשורה .עמודי התאורה קושטו ,נשתלו
צמחים ,ובית הדואר הקטן של העיר שופץ כדי שיוכל לקלוט את העיתונאים הרבים שהיו צפויים
לסקר את האירוע .פעולות בנייה נמרצות נעשו בכנסיית הבשורה ,שבנייתה טרם הושלמה ,ופועלי
'סולל בונה' עבדו במהירות להשלים את בניית קומת הקרקע של הכנסייה ,שבה אמור היה להתקיים
טקס המיסה המרכזי בביקור 89.תושבי נצרת ,אחרי שנים של הזנחה וחוסר עניין של המדינה בעירם,
התקשו להאמין למראה העובדים הרבים שניקו וטיפחו את העיר ולנוכח הכספים הרבים שהשקיעה
המדינה ושאלו' :מה קרה לנצרת שלנו המוזנחת?'90.
הדריכות לקראת ביקור האפיפיור בצפון מדינת ישראל הורגשה גם בשירותי הביטחון של המדינה.
אלו חששו שהאוכלוסייה הערבית־הנוצרית באזור תנצל את הביקור כדי לעורר מחאה פוליטית
אנטי־ישראלית .המשטרה ושירות הביטחון הכללי הפעילו מודיעים שפעלו בקרב התושבים ,ושניסו
להעריך את כוונותיהם ואת יחסם כלפי האפיפיור ,הווטיקן ונציגיו במדינת ישראל91.
M. Halevi, ‘The Politics behind the Construction of the Modern Church of the Annunciation in Nazareth’, The 89
Catholic Historical Review, 96 (2010), pp. 27–55
 90ע' מנצור' ,נצרת מצפה לאפיפיור' ,הארץ 1 ,בינואר .1964
 91ראו למשל :י' ארגמן ,מושל צבאי צפון ,אל נציג היועץ לענייני ערבים ,משרד ראש הממשלה ,צפון 2 ,בינואר ,1963
אה"מ ,גל .13899/4-על סוגיה רחבה זו ראו :ה' כהן ,ערבים טובים :המודיעין הישראלי והערבים בישראל ,ירושלים
תשס"ו.
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ישראל ,מדינות ערב וביקור האפיפיור
כבר בימים הראשונים שלאחר הודעת הווטיקן על הביקור ב'פלשתינה' הפך הסכסוך הישראלי‑ערבי
לחלק ממנו .ירדן וישראל התחרו ביניהן על לגיטימיות הביקור בשטחן ,וכל מדינה טענה ש'ארץ
הקודש' נמצאת בתחומה ולא בתחומי הישות הפוליטית האחרת .הממלכה ההאשמית ניצלה את ביקור
האפיפיור כדי להבליט את ייחודה הלאומי והשלטוני ועשתה מאמצים ניכרים להגדיר את עצמה על
רקע הביקור כמדינה ערבית מוסלמית שלמיעוט הנוצרי יש בה מקום מרכזי92.
בתחילה סברו עיתונאים ,אנשי דת ומדינאים כי האפיפיור יתערב בסכסוך הישראלי‑ערבי ואף
ישמש כמתווך בין שני הצדדים .אך עד מהרה התברר כי כוונת הווטיקן הפוכה לחלוטין — להתרחק
מכל היבט פוליטי הקשור בסכסוך .הווטיקן המעיט ככל שיכול היה בהיבטים פוליטיים ,וניסה לרצות
את הצד הישראלי והירדני כאחד .ברקע הדברים עמד ההבדל בין מדינות ערב לישראל במה שנוגע
ליחסים עם הווטיקן .לחלק ממדינות ערב היו קשרים דיפלומטיים עם הווטיקן ,אך הוא לא הכיר
רשמית במדינת ישראל וגם לא בממלכה ההאשמית .יתר על כן ,נראה כי הווטיקן חשש שהמשטרים
הערביים ירעו את מצבן של הקהילות הקתוליות בשטחם ,ולכן ביקש לצמצם ככל שניתן את
ההתייחסות הפוליטית למסע למזרח התיכון.
משרד החוץ וגורמים ישראליים אחרים עקבו בדריכות אחר תגובת הממשלות הערביות על הביקור
בישראל 93ואחר ניסיונותיהן לסכלו — משרד החוץ הלבנוני ניסה ללחוץ על הווטיקן באמצעות
השגריר ברומא ,ומגעים דומים התקיימו בקהיר ,בדמשק וברבת־עמון .העיתונים הישראליים ציטטו
בהרחבה את תגובות עמיתיהם בעיתונות הערבית והדגישו את הדיווחים השליליים שפורסמו בה,
למשל על כוונת מדינת ישראל לרצוח את האפיפיור במהלך הביקור 94.במכתב ההרגעה שהעביר נציג
הווטיקן בקהיר לליגה הערבית נכתב כי אין לביקור האפיפיור בארץ הקודש כל משמעות מדינית ,וכי
הוא יוקדש אך ורק לתפילה ,להתבוננות ולהצלת האנושות95.
מורכבות הביקור הייתה קשורה גם לחציית הגבול שבין ישראל לאויבותיה .כאשר עלתה ההצעה
שהאפיפיור יבקר בלבנון ובסוריה ,מיהר שגריר סוריה ברומא להיפגש עם האפיפיור והודיע כי ארצו
לא תוכל אפשר את הביקור בקיסריה־פיליפי (בניאס) .הנימוק היה שסביבת האתר הקדוש הנוצרי
שנמצא על הגבול בין סוריה לבין ישראל ממוקשת והוא איננו מוסדר לביקורים .דומה כי יותר מכול
חששו הסורים ממתן לגיטימציה לחציית הגבול לישראל ומהכרה בה דה־יורה 96.לביקור האפיפיור
92
93
94
95
96

K. Katz, ‘Legitimizing Jordan as the Holy Land, Papal Pilgrimage – 1964’, Comparative Studies of South Asia,
Africa and the Middle East, 23 (2003), pp. 181–189
ראו למשל :דו"ח מחלקת המחקר במשרד החוץ 12 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ ,1429/1-ושם ציטוט של מכתב ברכה
מחברי פרלמנט נוצרים בירדן שפורסם ב־.Jerusalem Times
ב' אליעזר' ,ביקורו של האפיפיור בעיני הערבים' ,למרחב 10 ,בדצמבר ‘Israel will kill Pope, Blame Arabs’, ;1963
Palestine Post, 8 December 1963
א' דן' ,הוואטיקאן מרגיע את הערבים' ,מעריב 19 ,בדצמבר ' ;1963קולק ונחמיאס חזרו מרומא' ,דבר 20 ,בדצמבר
.1963
י' בר־יהודה' ,השגריר הסורי ביקש מהאפיפיור לא לבקר ב"קיסריה־פיליפי"' ,הבוקר 18 ,בדצמבר .1963
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הייתה השפעה בעיקר על מערכת היחסים המורכבת שבין ישראל לירדן .בשנים שחלפו מאז מלחמת
העצמאות וחתימת הסכמי שביתת הנשק בין שתי המדינות הקפידה ממשלת ירדן הקפדה יתרה שלא
לחשוף ברבים כל סימן לשיתוף פעולה עם מדינת ישראל .ביקור האפיפיור בישראל והמעבר אליה
מירדן ובחזרה איים לזעזע מדיניות זו.

פעילות ההסברה הישראלית ביחס לביקור
ההתעניינות העולמית במסע האפיפיור הייתה רבה ,ולכן הייתה הוועדה לענייני הסברה אחת מוועדות
המשנה הראשונות שהחלו לפעול בשליחות הוועדה הבין־משרדית שהקימה הממשלה .רשויות שונות
בישראל מיהרו להבין את המשמעות ההיסטורית־ההסברתית של המסע והתכוונו לנצלו לצורכי
הסברה ,בעיקר כלפי מדינות קתוליות .המטרה הייתה לנסות לעודד את תנועת הצליינות הנוצרית
המקרטעת לישראל .אנשי הוועדה עמדו על חשיבות תיעוד הביקור ,צילומו והסרטתו וטרחו לספק
מידע לעיתונאים הרבים שעל פי הצפוי התעתדו לבוא למדינת ישראל לסקר את הביקור 97.אנשי
לשכת העיתונות הממשלתית העריכו כי יותר מ־ 800עיתונאים יבואו לקראת הביקור ,ו'מעריב'
השווה את התכונה התקשורתית לקראת ראשית ינואר לזו שעורר משפט אייכמן מספר שנים קודם
לכן 98.מערך ההסברה של מדינת ישראל הפיץ מאמרים על האתרים שבהם יבקר האפיפיור ועל
הקהילות הנוצריות בישראל .המאמרים תורגמו לשפות כמו צרפתית ,אנגלית ,איטלקית וגרמנית,
וצורפו אליהם תצלומים של המקומות הקדושים99.
הרשויות הנחו מראש את העיתונאים הרבים ,חילקו להם אישורי מעבר ,העמידו לרשותם
אוטובוסים כדי שיוכלו לעבור ממקום למקום ,וגם הציעו להעביר סרטי צילום לשדה התעופה ומשם
לשלחם באמצעות מטוסים לחוץ לארץ 100.לשכת העיתונות הממשלתית החלה לסייע לקבוצות של
עיתונאים שהגיעו לישראל כשבוע לפני הביקור .הכתבים הזרים התעניינו לא רק בסיקור הביקור
החשוב אלא ניצלו את ההזדמנות כדי לדווח על המציאות הפוליטית והחברתית בישראל ,למשל על
המאבק הישראלי‑ערבי סביב מפעל המוביל הארצי ,שעמד לפני חנוכתו101.
מערך ההסברה הישראלי הופנה גם פנימה ,כלפי אזרחיה היהודים והערבים של המדינה .העיתון
'אליום' ,שיצא לאור בשיתוף פעולה של היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה והמחלקה
הערבית של הוועד הפועל בהסתדרות ,יזם פרסום של כתבות על האפיפיור ועל מסעו באזור' 102.קול
ישראל' שידר תכניות על הנצרות בכלל ועל ביקור האפיפיור בפרט103.
 97סיכום ועדת המשנה להסברה בעניין ביקור האפיפיור 10 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,גל ;13899/4-סיכום דיוני ועדת
המשנה להארחה בעניין ביקור האפיפיור 11 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,ג.5822/16-
 98ש' שגב' ,מבצע עיתונאי ללא תקדים לקראת ביקורו של האפיפיור' ,מעריב 2 ,בינואר .1964
 99חומר לפרסום לקראת ביקור האפיפיור 20 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,חצ.948/9-
 29 ,‘Visit of Pope Paul VI to the Holy Sites in Israel’ 100בדצמבר  ,1963שם.
 101א' יפה ,מנהל ההסברה ,אל י' אביעד ,מרכז ההסברה 12 ,בינואר  ,1964אה"מ ,ג.3924/6-
' 102כיסוי ביקור האפיפיור על ידי העיתון "אל־יום"' (ללא שם הכותב וללא תאריך) ,אה"מ ,גל.13899/4-
 103מנהל רשות השידור אל ש' בנדור ,משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה 23 ,בדצמבר  ,1963אה"מ ,גל;6864/8-
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היו שסברו כי ביקור האפיפיור מצריך
התייחסות של אנשי חינוך והורים לילדים
יהודים ,שהיכרותם עם הנצרות הייתה מוגבלת
וסטראוטיפית ,כדי להכינם למפגש עם נציגי
הדת הנוצרית 104.מנגד היו שמחו על ה'חג'
החדש שפרץ פתאום לרחוב הישראלי' :כל
הצמר גפן של העונה הזאת [ככל הנראה יבול
הכותנה] לא יספיק לסתום את אוזניהם של
המאזינים שאינם יכולים להבין מניין צומחת
הרוח הקתולית [כך!] המנשבת מעל גלי תחנת
השידור הישראלית'105.
יום לפני הגעת האפיפיור לישראל
פרסם ראש הממשלה אשכול הודעת ברכה.
בירושלים ,בנצרת ובשאר המקומות שבהם
עתיד היה האפיפיור לבקר הושלמו ההכנות ונתלו הדגלים .מבצע 'שלום' ,הביקור הראשון של
אפיפיור במקומות הקדושים בארץ־ישראל ,עמד להתחיל ועורר חשש וציפייה דרוכה כאחד בקרב
ראשי מדינת ישראל ,שחששו מכישלונו106.

מסע האפיפיור ,קבלת הפנים בישראל ומסלול הסיור
בשבת  4בינואר נחת האפיפיור בנמל התעופה ברבת־עמון ,התקבל בטקס רשמי קצר ויצא למסעו
בגדה המערבית ובירושלים .בדרך עצרה הפמליה בנהר הירדן והאפיפיור התפלל שם ,ולאורך
מסלול נסיעתו המתינו המונים שנופפו בדגלי הווטיקן וירדן .בהגיע השיירה לשער דמשק (שער
שכם) בירושלים ,גאתה התלהבות תושבי העיר המזרחית 107.ההמון צבא על מכונית האפיפיור ,והוא
התקשה להתחיל את ביקורו בעיר העתיקה .טקס קבלת הפנים שהיה אמור להיערך מול החומות
בוטל ,והאפיפיור הלך בדוחק עצום אל דרך הייסורים .אנשי משטרה פילסו את דרכו לכנסיית הקבר
ושם התפלל בפני קהל המאמינים .ביקורו בהר הזיתים ובגת־שמנים התקיים כבר לאחר החשכה108.
נוסח הרצאתו של פ' [צ"ל :ש'] קולבי ,מנהל המחלקה לעדות נוצריות במשרד הדתות ,אשר שודרה ב־ 3בינואר ,1964
אה"מ ,ג.5822/16-
F. Doron, ‘The Papal Pilgrimage’, Jerusalem Post, 25 December 1963 104
 105ד' רובין אל מנהל רדיו ירושלים (ללא תאריך) ,אה"מ ,גל .6864/8
' 106הודעת ראש הממשלה לפני בוא האפיפיור' ,מוצ"ש (ללא תאריך) ,אה"מ ,חצ' ;254/3-אשכול מפרסם הודעת ברכה
לאפיפיור' ,מעריב 3 ,בינואר .1964
 107לניתוח האינטרסים הירדניים בירושלים המזרחית ,על מקומותיה הקדושים והקהילות הנוצריות שבה ,ראוK. Katz, :
Jordanian Jerusalem: Holy Places and National Spaces, Gainesville, FL 2005
 ;M. Bracker, ‘Pope Acclaimed in Holy Land’, The New York Times, 5 January 1964 108על הביקור בירדן ומשמעויותיו
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מברק של מוריס
פישר לאריה לבבי,
סמנכ"ל משרד
החוץ ,על גובה
הכיסאות והכנות
אחרונות לקבלת
הפנים לאפיפיור
ופמלייתו במגידו,
 25בדצמבר 1963

(ארכיון המדינה ,ירושלים)
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למעלה :קבלת
הפנים לאפיפיור
פאולוס השישי
ליד תל מגידו,
 5בינואר 1964
למטה :נשיא
המדינה זלמן שזר
מברך את האפיפיור
עם כניסתו לישראל.
מימין לשמאל:
שר החוץ אבא אבן,
נשיא בית המשפט
יצחק אולשן,
יו"ר הכנסת קדיש
לוז וראש הממשלה
לוי אשכול
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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בשעת בוקר מאוחרת למחרת ,ה־ 5בינואר ,לאחר נסיעה מירושלים דרך השומרון ,חצתה שיירת
האפיפיור את קו הגבול בין ירדן לישראל באזור תענך ונפתח הביקור במדינת ישראל ,שארך כשתים־
עשרה שעות ונמתח על פני כ־ 300ק"מ .עיתון 'דבר' דיווח למחרת ש'רומי וירושלים נפגשו על אדמת
מדינת ישראל .כאלפיים שנה לאחר לידתה של הנצרות בגליל חצה יורשם של פטרוס ופאולוס,
נציגו של ישו ,האפיפיור פאולוס השישי את הגבול באיזור תענך לביקור של יום במקומות הקדושים
לנצרות בישראל'109.
השיירה הגיעה לחצר המוזאון בתל מגידו ,נשיא המדינה שזר לחץ את יד האפיפיור והחלה קבלת
הפנים הרשמית הקצרה' .מעריב' תיאר במליציות משהו את המעמד' :כאן ,במקום בו ניצח יהושע בן
נון את מלך מגידו ,במקום בו יערך על פי האמונה הנוצרית הקרב האחרון בין כוחות האור לבין כוחות
החושך נפגשו בסימן של שלום וברוח של סובלנות נשיא מדינת ישראל ונציגו של ישו הנוצרי עלי
אדמות' 110.מתחת לאפריון שנמתח מעל בימת כבוד נשאו הנשיא שזר והאפיפיור את נאומיהם ,האחד
בעברית והשני בצרפתית ,נאומים שנבדלו זה מזה מבחינות רבות .שזר ,בנאום שתואם עם משרד
ראש הממשלה ועם משרד החוץ ,הדגיש במתכוון את הסוברניות של מדינת ישראל ואת מעמדה של
ירושלים כבירת המדינה ושילב בנאומו רמזים וקשרים תנ"כיים רבים' .ירדנו לקראתו מירושלים
הבירה עיר דוד' ,הוא נאם כשהוא פונה אל האפיפיור' ,אל מגידו ,שבנה שלמה המלך ,למען החיש לו
את ברכתינו ,מיד עם הגיעו לארצנו ,ארץ הקֹדש' .לעומת זאת האפיפיור הדגיש בנאומו את עובדת
היותו צליין והקפיד שלא להזכיר את המילה ישראל וגם לא את עם ישראל .את היהודים כינה 'בני
עם הברית' 111.אמנם כשסיים האפיפיור את דבריו הוא הוסיף את המילה 'שלום' בעברית ,וקהל
המאות במקום הריע לכבודו ,אך חשוב לזכור כי רוב הקהל שנכח בטקס לא הבין את דבריו .לכל אורך
הביקור ,בירדן ובישראל ,נישאו נאומי האפיפיור בצרפתית ובספרדית ,שפות שבני המקום לא הכירו.
בסיום הטקס יצאה השיירה לנצרת באבטחה כבדה של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי.
ייתכן כי ברקע הדברים עמדה ההתנקשות בחייו של נשיא ארצות־הברית ג'ון פ' קנדי בנובמבר
 1963בדאלאס ,טקסס .מסלול הנסיעה בנצרת עבר ברחוב הראשי של העיר ,שנשא עתה את שם
האפיפיור ,ומשני צדיו המתינו רבים .על רקע חוסר הסדר ששרר בביקור האפיפיור בירדן ,נראו
סדרי האבטחה הקפדניים שקבעה ישראל הכרחיים .למרות המחאות שנשמעו קודם לכן מצד מנהיגי
הקהילה הערבית־ישראלית על כך שהדבר נעשה באופן מכוון ,כדי להפריד בין האפיפיור לבין הקהל,
בסופו של דבר הביעו רבים שביעות רצון מהסדרים שנקבעו.
האפיפיור התקבל בפתח כנסיית הבשורה על ידי הפטריארך הלטיני אלברטו גורי ( ,)Goriהבישוף
היווני־הקתולי ג'ורג' חכים והבישוף איזידורוס ,ראש הכנסייה היוונית־אורתודוקסית בישראל .אלו
הפוליטיות ראו :כץ (לעיל ,הערה  ;)92למפה ובה תיאור מסע האפיפיור בירושלים המזרחית ראוF. Burda (ed.) Le :
Pape Paul VI en Terre Sainte, Paris,1964, pp. 34–35
' 109האפיפיור ביקר במקומות הקדושים לנצרות בארץ' ,דבר 6 ,בינואר .1964
' 110ברכתנו ואיחולינו לכם :שלום שלום!' ,מעריב 5 ,בינואר .1964
' 111ברכת הנשיא בקבלו את פני האפיפיור במגידו' 5 ,בינואר  ,1964אה"מ ,חצ‘Address of his Holiness Pope ;254/3-
) 5 ,Paul VI to President Zalman Shazar’ (Official Vatican Translationבינואר  ,1964שם.
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למעלה :ביקור האפיפיור בכנסיית הבשורה בנצרת
למטה :שידור טלוויזיה של המיסה שערך האפיפיור בכנסיית הבשורה

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

ייצגו את הממסד הקתולי ואת קהילות
המאמינים הנוצרים .עוד נמנו עם קהל
מקבלי הפנים סגן ראש הממשלה אבא
אבן ,אלוף פיקוד הצפון אברהם יפה ורבה
הראשי של נצרת־עילית ,שהשתתפותם
הייתה אמורה להדגיש את שלטון ישראל,
גם בנצרת .בתוך הכנסייה המתין קהל
מאות ,שכלל נכבדים בני דתות שונות ואת
חברי הסגל הדיפלומטי ונשותיהם ,שכולם
היו לבושים בגדי שרד .למגוון הנוכחים
נוספו נזירים ונזירות רבים .האפיפיור
פרש תחילה לתפילה במערת הבשורה,
ׁ
והמיסה שערך בכנסייה שודרה בטלוויזיה
קתדרה
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לרחבי העולם הקתולי .בסיום התפילה הוא נשא נאום שבו הדגיש את חשיבות נצרת באמונה ובמסורת
הנוצרית .הביקור בנצרת נמשך כשעתיים.
לאחר נסיעה קצרה יחסית דרך ריינה וכפר כנא הגיע האפיפיור לצפון הכינרת .את הביקור באזור
פתח בכנסיית הדגים והלחם שבטבחה .בתום תפילתו בכנסיית פטרוס הסמוכה טבל את ידיו במימי
הכינרת והיזה מהם על הקהל הנלהב ועל הצלמים ,שחלקם עמדו בתוך מי האגם כדי לצלם מעמד זה,
עדות נוספת למודעות התקשורתית של האפיפיור ואנשיו .האפיפיור סייר בשרידי בית הכנסת הקדום
בכפר־נחום ,ואחר כך פנתה השיירה להר האושר ולאחר תפילה ומנוחה קצרה שם המשיך האפיפיור
הה ְש ַתנוּ ת שבהר תבור.
לביקור בכנסיית ִ
שיירת האפיפיור חזרה לירושלים בנסיעה ישירה מהר תבור דרך כבישי מדינת ישראל .לא דווח על
גילויי מחאה ציבורית ישראלית כנגד הביקור ,ואין בידינו עדויות להפגנות או לכרזות אנטי־קתוליות
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ביקור האפיפיור
בבית הכנסת
העתיק בכפר־נחום
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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ביקור האפיפיור
בהר תבור

(צילום :דוד אלדן ,לע"מ)

שהונפו כאשר חלף בכבישי ישראל .השיירה נכנסה לעיר הבירה של מדינת ישראל לאחר רדת
החשכה ,והיו שטענו מאוחר יותר כי הדבר נעשה במכוון ,כדי להצניע ככל שניתן את ביקור האפיפיור
בירושלים הישראלית .מכל מקום הישראלים עשו כל מאמץ להבליט את הביקור והתעקשו על טקס
קבלת פנים בכניסה לעיר .בין מקבלי הפנים שם היו ראש העירייה מרדכי איש־שלום ,והוא הגיש
לאפיפיור לחם ומלח והדגיש בדבריו עד כמה גדול הכבוד לקבל את פני האפיפיור 'בשערי עיר דוד
בירתנו' 112.עוד נכחו במקום אליהו אילת ,נשיא האוניברסיטה העברית ,והרב הראשי של העיר הרב
אליהו פרדס .לאחר הסערה שעורר סירובו של הרב נסים להשתתף בטקסי קבלת הפנים לאפיפיור
החליט ראש הממשלה לבקש את הרב פרדס לקבל את פני האפיפיור בכניסה לעיר113.
המעבר בירושלים עורר בקרב מארגני הביקור חשש מסוים מתגובת תושבי העיר היהודים,
ובפרט מתגובת תושבי מוסררה ,הקרובה למעבר מנדלאוםְ ׁ ,שכונה 'בעלת המשקע החברתי וריבוי
תושבים בעלי רמה תרבותית נמוכה' 114.אך המעבר בעיר עבר ללא כל תקלות ,והאפיפיור ,שלווה
Il Pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa: 4–6 gennaio 1964, Rome 1964, p. 81 112
' 113השתתפות הרב פרדס בטקס לאפיפיור — בהחלטת אשכול' ,הארץ 9 ,בינואר .1964
 114י' ביצור' ,מותר לנו לטפוח על הכתף' ,מעריב 7 ,בינואר .1964
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האפיפיור ומנכ"ל
משרד הדתות
ש"ז כהנא מבקרים
באולם הסעודה
האחרונה בהר ציון

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

על ידי שר הדתות ומנכ"ל המשרד ,נסע להר ציון בכביש שנפרץ במיוחד עבורו ,כדי לאפשר
לפמלייתו להגיע ישירות לפסגת הר ציון .זהו מקומו של קבר דוד ,שהיה אז המקום הקדוש היהודי
החשוב ביותר בתחומי מדינת ישראל ,ובקומה שעליו נמצא חדר הסעודה האחרונה 115.ממשלת
ישראל ,שהחזיקה מקום קדוש נוצרי זה ,הקפידה לשמור על הסטטוס קוו שם כל השנים מאז 1948
ולא התירה קיום תפילות נוצריות .האפיפיור היה אחד הראשונים שהותר לו להתפלל שם תפילה
בעלת אופי ציבורי116.
האפיפיור בחר שלא לפקוד את מרתף השואה ,אשר שכן בהר ציון מאז שנת  117,1949אך אחד
מאנשיו ,הקרדינל איז'ן טיסראן ( ,)Tisserantהגיע למקום בלוויית שר הדתות .ביקור זה התקיים
בעקבות משא ומתן ממושך בין הווטיקן לישראל והיה קשור בין היתר בהתעוררות העיסוק בעמדת
הווטיקן והאפיפיור פיוס השנים־עשר בעניין השמדת היהודים' .אנחנו נמצאים כאן' ,אמר הקרדינל
D. Bar, ‘Re-Creating Jewish Sanctity in Jerusalem: The Case of Mount Zion and David’s Tomb between 1948– 115
1967’, JIH, 23 (2004), 233–251
 116מ' ברש' ,ביקורו של האפיפיור מנקודת ראותה של היהדות הדתית' ,ידיעות אחרונות 20 ,בדצמבר .1963
 117על מרתף השואה ראוD. Bar, ‘Holocaust Commemoration in Israel during the 1950s: The Holocaust Cellar on :
Mount Zion’, JSoS, 12 (2005), pp. 16–38
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הזקן לאחר דקת דומייה' ,כדי להביע ולבטא את השתתפותנו בצער העם היהודי' .בחירתו להשתמש
במילים אלו נראתה בדיעבד רבת משמעות 118.לאחר שהדליק שישה נרות במקום חזר לכנסיית
הדורמיציון ,ששם התעכב האפיפיור לתפילה119.
בתום מסע של כשתים־עשרה שעות במקומות הקדושים שבישראל יצא האפיפיור מגבולות המדינה
בשער מנדלבאום 120.גם כאן ביקשה ישראל לשוות לטקס אופי ממלכתי וחגיגי ,ולכן הוזמנו אליו כל
האישים שהשתתפו בטקס קבלת הפנים במגידו .האפיפיור בחר להתייחס בנאומו למעשי האפיפיור
פיוס השנים־עשר בשנות מלחמת העולם השנייה והדגיש כי הוא פעל למען כל מי שהיו במצוקה121.
אך העובדה שהוא לא הזכיר במפורש את השמדת היהודים בשואה עוררה תגובות שליליות בקרב
עיתונאים ופוליטיקאים ישראלים .היו שהעריכו כי ההתייחסות להתרחשויות במלחמת העולם
השנייה לא הוכנה מראש ,וכי החלטת האפיפיור להזכיר את קודמו התקבלה תוך כדי הביקור ,אולי
כתגובה על הלחץ שהופעל עליו לבקר במרתף השואה או בשל סירוב הרב נסים לפגשו 122.ואולם
מאחר שכל נאומי האפיפיור היו מלאכת מחשבת דתית ופוליטית ,נראה שלא היה בנאום זה כל
אלתור אלא הייתה זו החלטה מושכלת של הווטיקן להעלות את הנושא הרגיש ודווקא במהלך המסע
בארץ הקודש .אולי נבעה החלטה זו מיחסו המיוחד של פאולוס השישי לשני האפיפיורים שכיהנו
לפניו .הוא שימש כסגן מזכיר המדינה תחת האפיפיור פיוס השנים־עשר בעת מלחמת העולם השנייה
ולאחריה .יורשו של פיוס השנים־עשר בתפקיד ,יוחנן העשרים ושלושה — אשר בזמן המלחמה שימש
כנונציו (שליח אפיפיורי) באיסטנבול — העניק משקל משמעותי לדיון הכנסייתי בגילויי האנטישמיות
בכנסייה הקתולית 123.ייתכן גם כי פרסום מחזהו של רולף הוכהוט (' )Hochhuthממלא המקום'
בשנת  1962והצגתו במקומות שונים בעולם ,הם שהביאו את האפיפיור להתייחס לקודמו — המחזה
עסק בשתיקת האפיפיור בפרט והווטיקן בכלל לנוכח מאורעות השואה.
כשעזב האפיפיור את ירושלים המערבית דיגל משמר כבוד של צה"ל את נשקו ,והשיירה חצתה
את הגבול לחלקה המזרחי של העיר .האפיפיור עוד הספיק להיפגש באותו הלילה עם הפטריארך
אתנאגורס 124.בפגישה זו היה צירוף אינטרסים של הווטיקן והכנסייה האורתודוקסית כאחד — חשש
של הנוצרים המזרחיים מהתעצמות הנוכחות הקתולית בארץ השתלב ברצון כן של הווטיקן לגשר על
פער של מאות שנים מאז המאה האחת־עשרה והסכיזמה הגדולה בין שני פלגי הנצרות .בשל אינטרסים
משותפים אלו נפגשו שני האישים שוב למחרת ,הפעם בפטריארכייה היוונית־אורתודוקסית 125.עוד
' 118קרדינל טיסרן במרתף השואה' ,דבר 6 ,בינואר  ;1964לתצלום של המעמד ראו :אה"מ ,טס.10130/8-
 119לתצלום של התפילה שם ראו :אצ"מNSC\141587 ,
' 120ברכת הנשיא בהיפרדו מן האפיפיור בשער מנדלבאום' 5 ,בינואר  ,1964אה"מ ,חצ.254/3-
 5 ,‘Address of Pope Paul VI at the Mandelbaum Gate, Jerusalem’ 121בינואר  ,1964שם.
' 122דו"ח על ביקורו של האפיפיור בישראל מאת מ' מנדס ופ' קולבי לשר הדתות' 9 ,בינואר  ,1964אה"מ ,ג.5822/16-
 123צ' בכרך' ,אנטישמיות ,שואה והכס הקדוש :בעקבות ספרים חדשים על הווטיקן והשואה' ,יד ושם ,לא (תשס"ג),
עמ'  ;302‑285ש' פרידלנדר' ,פיוס השניים־עשר והשואה :עיון מחדש' ,מ' חזן וא' כהן (עורכים) ,תרבות ,זיכרון
והיסטוריה :בהוקרה לאניטה שפירא ,תל־אביב תשע"ב ,עמ' .349‑337
' 124פאולוס ה־ 6ואתנגורוס נפגשו בהר הזיתים' ,דבר 6 ,בינואר .1964
' 125אטנאגוראס ייפגש עם האפיפיור בירושלים' ,הבקר 23 ,בדצמבר .1963
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הפרדה מן
ֵ
האפיפיור בשער
מנדלבאום

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)

הספיק האפיפיור לפקוד ביום האחרון של ביקורו בארץ הקודש את כנסיית המולד בבית־לחם ,ולאחר
פגישה עם אנשי כמורה בירושלים המזרחית עזב דרך רבת־עמון חזרה למשכנו ברומא.

סיכום
בחלוף יותר מחמישים שנה מאז ביקור האפיפיור פאולוס השישי בישראל ניתן לבחון שוב את סיור
הבזק שערך בארץ הקודש ולהעריכו בהקשרו הפנים־נוצרי ומבחינת התגובה הישראלית עליו,
שעמדה במוקד המאמר הנוכחי.
נראה כי מספר סיבות עיקריות הניעו את פאולוס השישי לצאת לסיור בארץ הקודש .מעבר לאישיות
המיוחדת של אפיפיור זה וכמיהתו הכנה לבקר בערש הנצרות ,הוצגו בראשית שנות השישים בעיקר
שיקולים דתיים ופוליטיים פנים־כנסייתיים שהובילו לביקור .בפרסומים רבים שיצאו לאור לאחר
הביקור כונה האפיפיור צליין השלום והמגשר בין מזרח למערב 126.אכן בסיום ועידת הווטיקן השנייה
בשנת  1965הכריז האפיפיור פאולוס השישי על הסרת החרם שהטילו שליחי האפיפיור בשנת 1054
על הפטריארך של קונסטנטינופול ,חרם שהטלתו נחשבה לרגע שבו חל הקרע (הסכיזמה הגדולה)
בין מזרח למערב ובין אורתודוקסים לקתולים .למפגש הכפול של האפיפיור עם הפטריארך האקומני
בירושלים היה חלק חשוב במגמת פיוס זו.
 126ראו למשל .POC, 14 (1964) :גיליון זה של כתב־העת הוקדש כולו לביקור האפיפיור ,וכותרתו' :פאולוס השישי,
צליין של ישוע ,צליין של אחדות' .הגיליון כולל את הנאומים שנשאו האפיפיור ומקבלי פניו ,ציטוטים מעיתוני
האזור ,איגרות ומברקים שהועברו לאפיפיור מנציגים ומשגרירים שונים ועוד .המטרות הפנימיות של הווטיקן בביקור
האפיפיור משתקפות יפה בגיליון זה .כמו כן ראו את הפרסום של הווטיקן על הסיור (לעיל ,הערה .)112
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כיום ברור כי הביקור בארץ הקודש נועד גם לעורר תשומת לב ,פנים־וטיקנית וקתולית כאחד,
לוועידת הווטיקן השנייה ולרפורמות שהוביל באותה התקופה האפיפיור בכנסייתו .חלק מהחוקרים
העריכו כי האפיפיור היה זקוק לאירוע מרשים כמו הביקור במקומות הקדושים שבארץ הקודש כדי
לעורר את דיוני הוועידה ולמשוך תשומת לב לתוצאותיה127.
הזווית הישראלית והיהודית של הביקור תפסה מקום שולי מבחינת הווטיקן .האפיפיור סייר
במדינת ישראל בלי לשנות את המדיניות המסורתית של הווטיקן שלא להכיר בה באופן רשמי.
בנאומיו הוא נמנע בעקביות מלהזכיר את שם מדינת ישראל ,ובהתייחסו לעם ישראל בחר להשתמש
במושג עם הברית .מברק התודה ששיגר האפיפיור לנשיא שזר מוען לתל־אביב ,ללא אזכור ירושלים
וללא אזכור שמה של מדינת ישראל .מכתבים דומים נשלחו למושל העיר העתיקה בצד הירדני
ולממונה על מחוז ירושלים בצד הישראלי128.
כמה צעדים שנעשו במהלך הביקור — המפגש עם ראשי המדינה היהודית ,השימוש במילה שלום,
התודה שהופנתה לנשיא המדינה שזר והביקור במרתף השואה — נתפסו בישראל כרמזים לשינוי
שחל בתודעת הווטיקן כלפי מדינת ישראל כנציגת העם היהודי 129.היו שהעריכו כי היה בכך אישור
למדינות ההכרה דה־פקטו במדינת ישראל או לפחות הכרה מוסרית בקיומה של מדינת ישראל130.
אך מאוחר יותר התברר כי כל אלו היו כמעט חסרי משמעות .שזר אמנם התגאה בכך שעמד מול
האפיפיור 'כשווה עם שווה' ,והוסיף' :לא נשקתי יד ,לא כרעתי ברך ולא אמרתי הוד קדושתו' .הנשיא
הדגיש כי דיבר בשם 'כולם — בשמו של החוזה תיאודור הרצל ו־ 12מליוני היהודים החיים כיום'131,
אך חוץ מחיזוק הגאווה הלאומית לא הניב ביקור האפיפיור למשרד החוץ הישראלי רווחים גדולים
לשיפור מערכת היחסים עם הווטיקן .גורמים במחלקה הנוצרית במשרד הדתות קבעו כי הביקור היה
הצלחה גדולה אם כי הודו שלמפגשים בישראל הייתה חשיבות מועטה מבחינת הווטיקן .אף הם סברו
כי מטרתו העיקרית של הביקור הייתה לפתוח את הכנסייה הקתולית לעולם הרחב ,לפגוש את ראש
הכנסייה האורתודוקסית ולהבליט את הקשר של הכנסייה הקתולית למקומות הקדושים ולקהילה
הנוצרית הקתולית בארץ הקודש132.
 127מ' מנדס ,הוטיקאן וישראל ,ירושלים  ,1983עמ'  ;62‑60רוקח (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;69‑68כהן (לעיל ,הערה ,)3
עמ' .147‑146
 128ל' זניני אל ישעיה 14 ,בינואר  ,1964אה"מ ,ג' ;8023/15-האפיפיור מודה למושל העיר העתיקה' 23 ,בינואר ,1964
שם.
 129קשה למצוא התייחסות של יהודי התפוצות לביקור .העניין קשור בסוגיה הרחבה של יחסי הווטיקן עם ארגונים
יהודיים שונים ועם הנהגתם .להתייחסות מסוימת ראוI. Goldstein, My World as A Jew: The Memories of Israel :
 Goldstein, II, Cranbury, NJ 1984, p. 156וכן ראו את עדותו המעניינת של רב יהודי קנדי שדיווח כעיתונאי על ביקור
האפיפיורR. Slonim, In the Steps of Pope Paul: A Rabbi’s Impression of the Pope in the Holy Land, Baltimore :
1965
' 130פיגארו :הכרה מוסרית בישראל' ,דבר 10 ,בינואר .1964
' 131תגובות למסע האפיפיור' ,דבר 8 ,בינואר ' ;1964הנשיא מביע תקוה ליחסי כבוד הדדי עם הוואטיקן' ,שם 10 ,בינואר
 .1964ייתכן כי שזר רמז כאן לפגישתו הלא מוצלחת של הרצל עם האפיפיור פיוס העשירי בשנת  .1904הרצל ניסה
לגייס את האפיפיור לתמוך בהקמת בית לאומי יהודי בארץ־ישראל אך האפיפיור דחה בקשה זו.
 132דו"ח (לעיל ,הערה .)122
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חמישים שנה לביקור האפיפיור פאולוס השישי בארץ הקודש (ינואר  :)1964ההקשר הישראלי

עם כל זאת נראה כי אחת המטרות של הביקור ,גם אם מטרה משנית ,הייתה קשורה במערכת
היחסים המורכבת שהלכה והתעצבה מחדש בין היהודים — ולא מדינת ישראל — לווטיקן 133,ושבזמן
הביקור עמדה על סף שינוי קריטי 134.בסתיו  ,1963מספר חודשים לפני שהודיע האפיפיור על
יציאתו למזרח ,התכנס ברומא מושב נוסף של ועידת הווטיקן השנייה ,והאפיפיור פאולוס השישי
הוביל שם את המגמה להסיר מעל כתפי היהודים את האשמה הקיבוצית בהריגת ישוע 135.בסיום
המושב השלישי של הוועידה ,בשלהי  ,1964ובמושב הרביעי והאחרון ,שהתכנס בשלהי ,1965
התקבלה ההחלטה באשר ליחס הכנסייה לדתות לא־נוצריות ( ,Nostra Aetateכלומר בזמננו שלנו,
בעתותינו — המילים שבהן פותחת ההחלטה) ,והיא כללה סעיף מיוחד שעסק בחוסר אשמה של
היהודים בהרג ישוע 136.נראה שאחת ממטרות ביקור האפיפיור בארץ הקודש ובמדינת ישראל הייתה
לסמן למשתתפי הוועידה כי זו העת להתפייס עם היהודים137.
יש לראות את ביקור האפיפיור באזורנו גם בהקשר הרחב של מערכת היחסים של התנועה הציונית
ולאחר שנת  1948מדינת ישראל עם הווטיקן ,יחסים מורכבים שהתאפיינו ברתיעה ובחשדנות הדדית.
למשל כאשר הכריז האפיפיור פיוס השנים־עשר בשלהי שנת  1949על שנה קדושה ועודד צליינים
לצאת אל המקומות הקדושים בארץ־ישראל ,התעורר מיד בקרב ראשי מדינת ישראל חשש מגל
צליינות נוצרי אשר ישטוף את מדינת ישראל ויביא להגשמת שאיפת הווטיקן לבנאם את ירושלים138.
בדומה לכך בתחילת  ,1963כשהתקבלו במדינת ישראל הידיעות הראשונות על כוונת האפיפיור
לבקר במקומות הקדושים בארץ ,היו שסברו כי מאחורי ביקור זה עומדת מזימה של הווטיקן.
אכן ניתוח ההשקפה הפוליטית הישראלית על הביקור ובמידה מסוימת גם בחינה של היחס אליו
בציבור הישראלי ,חושפים מורכבות וחוסר אחידות ,ודומה כי היו שלוש עמדות עיקריות בנושא זה.
העמדה הרשמית של הנהגת המדינה בכללותה ,של ראש הממשלה ושל אנשי משרד החוץ הייתה
בעיקרה אוהדת ,גם אם חשדנית ,ובמרכזה ציפייה שהביקור יניב לישראל רווחים פוליטיים .למרות
החיבוטים שליוו את תהליך קבלת ההחלטות בממשלת ישראל ,ההתלבטויות והלחצים שהופעלו על
 133על מערכת היחסים בין הכנסייה הקתולית ליהודים ראו למשלPh.A. Cunningham, N.J. Hofmann & J. Sievers, The :
Catholic Church and the Jewish People: Recent Reflections from Rome, New York 2007
 134לעמדה זו ראוN. Matsoukas, ‘La signification théologique et historique de Vatican II’, POC, 16 (1966), pp. :
326–337
 135על האפיפיור פאולוס השישי ויחסו לעדות הלא־נוצריות ראוC. Walker, Missionary Pope: The Catholic Church :
 .and the Positive Elements of other Religions in the Magisterium of Paul VI, New York 2009, pp. 209–296על
הוועידה ראוA. Melloni, Storia del Concilio Vaticano II, I–V, Bologna 1995–2001 :
 136הספרות על נושא זה נרחבת ביותר .ראו למשלN. Lamdan & A. Melloni (eds.), Nostra Aetate: Origins, :
Promulgation, impact on Jewish-Catholic Relations, Berlin 2007; A.J. Cernera, Examining Nostra Aetate After
 .40 Years: Catholic Jewish Relations in Our Time, Fairfield, CT 2007לנוסח ההצהרה באנגלית ראוTh.F. Stransky :
 ;& J.B. Sheerin (eds.) Doing the Truth in Charity, New York 1982, pp. 339–341לנוסח העברי של ההחלטה ראו:
י' ליפל וד' רוזן ,הכנסיה הקתולית ,העם היהודי ומדינת ישראל :לקט מסמכים ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' .12‑11
 137ראו על כךSh. Goldman, Zeal For Zion: Christians, Jews and the Idea of the Promised Land, Chapel Hill, NC :
2009
' 138העליה לרגל הנוצרית' ,הארץ 28 ,באוגוסט  ;1949איתן אל מנדס ,משרד הדתות ,כ"ו בטבת תש"י 15 .בינואר ,1950
אה"מ ,חטיבה  ,130חצ.2397/3-
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אשכול ועל השרים בנוגע לדרך הנכונה להתמודד עם משימה דיפלומטית ומדינית כה כבדה ,שררה
שביעות רצון מן הביקור ומהישגיו ,גם כשהתבררו כמוגבלים .מי ששיקף עמדות אלו היה למשל
עיתון 'הארץ' ,שציין את המבחן המשולב והמורכב שעמו התמודדה מדינת ישראל במהלך הביקור:
ארגוני ,פוליטי והיסטורי; העיתון העריך כי מדינת ישראל עמדה בהצלחה בכל המבחנים האלו139.
לעומת עמדה זו ניתן להציב את העמדה הדתית המסויגת של הרב נסים ושל חוגים דתיים אחרים.
אלו הבליטו את המתח הדתי שבין הנצרות לבין היהדות ואת המשקעים הכבדים שבין שתי הדתות140.
למשל עיתון 'המודיע' העריך כי 'עקבותיו של הביקור יהיו רשומים עוד ימים רבים בשל אותה
התרפסות זולה של אנשי "מה יפית" נוסח ישראל'141.
חוגי האופוזיציה בימין ועיתונאים רבים הביעו התנגדות נחרצת לביקור (במתכונת שגיבש
הווטיקן) והתמקדו בדרישה שהכס הקדוש ישנה את עמדתו באשר להכרה במדינת ישראל ובירושלים
כבירתה .גישה שלילית זו באה לידי ביטוי נרחב בעיתונות ,ונראה כי הייתה לה השפעה על דעת
הקהל הישראלי .שלום רוזנפלד הדגיש ב'מעריב' את החלטת האפיפיור שלא לבקר במרתף השואה
ובה בעת להתייחס לפולמוס על פעילותו של האפיפיור פיוס השנים־עשר בזמן המלחמה 142,נושא
שרבים בציבור הישראלי הוסיפו להתלבט בו גם ימים לאחר הביקור 143.אורי צבי גרינברג כתב כי
'זה היה שבוע של התנצרות הקול והעם והחלל של הקרקע היהודי' 144.אחד מקוראי 'הבוקר' התריע
מפני זרם צליינות עצום שישטוף את ישראל' ,וידוע מה שיוכל להתרחש מתיירים מדומים אלו'145.
בחלוף השנים התברר כי מידת ההשפעה של ביקור האפיפיור על כל אלו הייתה מצומצמת.
הישראלים לא התנצרו כפי שהזהיר גרינברג ,וגל צליינים לא שטף את מדינת ישראל ,אף שעולי
רגל נוצרים ואנשי כמורה רבים יותר הגיעו לביקור במקומות הקדושים .גם ההשפעה של הביקור על
מערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין הווטיקן הייתה שולית .הקשרים בין שני אלו התפתחו בצורה
מהוססת והדרגתית במהלך העשורים הבאים עד חתימת הסכם היסוד בין הווטיקן למדינת ישראל
בסוף שנת  1993והחלפת השגרירים ביניהם בראשית  .1994מאז שנת  ,2000לאחר הפסקה ארוכה,
ביקרו במדינת ישראל שלושה אפיפיורים נוספים ,והאחרון שבהם היה האפיפיור פרנציסקוס ,אשר
בא לאזור בשנת  .2014גם הפעם היה אחד משיאי הביקור פגישתו עם הפטריארך ברתולומאיוס,
ראש הכנסייה האורתודוקסית באיסטנבול ,פגישה שעמדה בסימן חמישים שנה למפגש ההיסטורי בין
הכנסייה המזרחית למערבית שהתרחש בשנת  .1964עם זאת לעומת ההתעלמות המוחלטת כמעט
מלאה מעצמאותה של מדינת ישראל בביקור בשנות השישים ,הרי הביקור בשנת  2014נערך באווירה
אחרת ואף כלל הנחת זר סמלית על קברו של בנימין זאב הרצל ,חוזה מדינת היהודים בהר הרצל.
' 139מבחן משולש' ,הארץ 7 ,בינואר .1964
 140ראו למשל :ס' ריינולדי' ,פרוטסטנטים ויהודים חוששים מ"קתוליזציה" של המקומות הקדושים' ,מעריב 20 ,בינואר
.1964
' 141הד היום' ,המודיע 6 ,בינואר .1964
 142ש' רוזנפלד' ,מסע פאולוס בסימן פיוס' ,מעריב 10 ,בינואר .1964
 143צ' קסלר' ,דברי הסנגוריה של האפיפיור על פיוס ה־ — 12בעיני אישי ציבור בארץ' ,ידיעות אחרונות 7 ,בינואר .1964
 144א"צ גרינברג' ,בולמוס התועים והמתעים' ,הצופה 16 ,בינואר .1964
 145ש"א גרינברג' ,הצדדים השליליים של ביקור האפיפיור' ,הבוקר 9 ,בינואר .1964
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