זאב צחור

.

(

ל

=
'

'י

,,

רנדלדדרנ מרינרנ

שראל  :אקדמיה
'
ופוליקוקה
'

,

*

קתדרה 378

זאב צחור

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה
בשער המאמר :
משכן הכנפת סמוך

בשנת  , 1968כאשר פרש דוד בן  -גוריון מראשות הממשלה  ,הכריז האיש בן השבעים ושבע שעתה

הוא מבקש להתמקד במשימה החשובה ביותר בחייו  .מי שתמה מהי המשימה החשובה ביותר המצפה

לחנוכתו
( צילום  ,אפתים

ארדה )

למי שהיה יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית טרם הקמת המדינה וראש הממשלה הראשון של

ונעמיד השמאלי
( ובהמשך

מדינת ישראל  ,נכונה תשובה

המאמר ) :

מפתיעה :

לכתוב את תולדות הקמת מדינת ישראל .

1

בן  -גוריון האמין

שיש בכוהה של ההיסטוריוגרפיה לשמש כלי לעיצוב החברה הנוצרת עתה במדינה החדשה .

הכנסת ' בת
מנורת הקנים
'שבעת

לאחר שניסה כמה דרכי כתיבה החליט להתמקד בכתיבת זיכרונות מנקודת המבט של משתתף -
מתבונן ; לא אוטוביוגרפיה שבמרכזה קורות חייו אלא היסטוריה הנכתבת על ידי מי ש ' היה שם ' ,

.

בצומת ההתרחשויות  ,ותיעד אותן בזיכרונו וביומניו בזמז אמת בן  -גוריון היה משוכנע שיש ביכולתו

לכתוב היסטוריוגרפיה מהימנה  ,הנסמכת על תיעוד רחב  ,על ידיעה ממקור ראשון ועל יכולת שיפוט .
התפקיד החינוכי החשוב שייחס בן  -גוריון לנרטיב הלאומי ניזון ממשמעות הספרים בעיצוב חייו  .כך

לדוגמה את ראשית דרכו אל הסוציאליזם הוא ייחס להתפעמותו  ,בהיותו נער צעיר  ,מספרה של

הנרייט ביצ " ר סטאו אוהל הדוד תו. 0

2

המעמד המיוהד שהקצה להיסטוריוגרפיה לא היה חריג  .זאב ז ' בוטינסקי  ,ארתור רופיז  ,ברל כצנלסון ,
יוסף חיים

ברנר ורבים אחרים הותירו אחריהם מעין יומני קריאה המצביעים על ההשפעה הישירה

.

של הספרות ההיסטורית שקראו על חייהם ועל עיצוב השקפת עולמם הם הרבו להזכיר את טיל

אולנשפיגל ופאן טדאוש  ,מיכאל סטרוגוף וגריבלדי  ,גיבורים אמתיים ומדומיינים  ,סיפורי בדיה

וספרים סמי  -מחקריים ששימשו אותם כהסבר לתוויית ההתגלות שעברה עליהם  ,ושמכוחה הם נעשו
ציונים או סוציאליסטים או

שניהם .

יומני הקריאה הללו מאפשרים לנו להשוף  ,באמצעות הגיבורים השונים והדגש עליהם  ,את הדינמיקה
הרעיונית שעתידה הייתה לקבץ את הקוראים לקבוצות משנה בעלות מאפיינים אידאולוגיים  .כך
למשל לספרו של בז ' יזובסקי ' להבות ' נועד תפקיד חשוב בגיבושה הרעיוני של תנועת ' השומר
הצעיר ' ,

3

והסיפורים שתיארו את עלילותיהם של דה ולרה ופילסודסקי השפיעו על עיצובה של

תנועת בית " ר .

4

בבואו לכתוב את זיכרונותיו ראה בן  -גוריון לנגד עיניו את המפעל ההיסטוריוגרפי האישי של

.

וינסטון צ ' רצ ' יל ספריו על קורות העמים דוברי אנגלית ובעיקר ספרו המונומנטלי על מלחמת

.

העולם השנייה היו המופת שביקש לחקות בעשור שנותר לו עד מותו הספיק בן  -גוריון לכתוב לא

פחות מעשרה כרכים המתפרשים על פני קורות היהודים למן ימי הולדת האומה ( ' עיונים בתנ

ועד הקמת המדינה
1

(

שני הכרכים של ' מדינת ישראל המחודשת ' .
)

ראו על כך במאמרי ' בן  -גוריון כותב אוטובייגרפיה '  ,קשת ,
עמ '

2

ראו  :ד ' בן  -גוריון  ,בית אבי  ,תל  -אביב , 1975

3

על השפעת הספר על עיצוב השקפת העולם של

ירושלים תשנ " ח ,

עמ '

65

הוא ליקט חומרים לחמישה כרכים

( . ) 1974

. 34

' השומר

הצעיר ' ראו  :צ ' לם  ,שיטת החינוך של השומר הצעיר ,

. 49

ראו  :י ' שביט  ,המיתולוגיה של הימין  ,בית ברל
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נוספים  ,שלושה מהם הספיק לפרסם בחייו בשם ' זכרונות ' ושניים הם כרכי איגרותיו  .עוד שלושה
כרכים שכתב פורסמו לאחר

מותו .

.

המאמץ ההיסטוריוגרפי שהשקיע בן  -גוריון לא החל לאחר פרישתו בהיותו כבן שלושים כתב בן

-

.

גוריון מעין מחקר היסטורי על מוצא ערביי ארץ  -ישראל ספרו הראשון  ,שהיה ספר מתקרי  ,נכתב
 5בסך
חמישים וארבע שנים לפני פרסום ' מדינת ישראל המחודשת ' והתמקד בתולדות ארץ  -ישראל

.

הכול הותיר אחריו בן גוריון כשלושים ספרים ומאות מאמרים  ,וברבים מהם קיים מרכיב

היסטוריוגרפי בולט .
אין להסביר את השפע הזה כנובע משאיפה של אב מייסד להותיר לדורות הבאים סיפור היסטורי
,
שהוא הוא גיבורו לפנינו דוגמה אחת  ,אמנם בולטת בהיקפה אולם לא יוצאת דופן בשאפתנותה

.

לתשומת הלב המיוחדת שהקצו מנהיגי ' המדינה בדרך ' לעיצוב ההיסטוריוגרפיה של היישוב ואתר כך
של המדינה  .משה סמילנסקי  ,מרדכי בן  -הלל הכהן  ,ברל כצנלסון  ,ארתור רופין  ,יצחק טבנקין  ,מאיר

.

יערי וכמוהם רבים ממנהיגי התנועה הציונית לא הסתפקו במה שנקרא אז ' עשייה ' הם השקיעו מאמץ
רב בהבניית המעשה שהיו שותפים לו תוך הדגשת שני מישורים  :הקניית ממד תאורטי לפעילותם

ושיבוצה במסגרת משנה רעיונית סדורה ; תיאור המעשה כסיפור

עלילה .

גם ראשי ארגוני הכוח  ,ישראל שוחט  ,מנחם בגין  ,נתן ילין  -מור  ,משה סנה ויצחק שדה  ,הקפידו לתעד

.

את פעולותיהם  ,להעיד עליהן ולספר עליהן במסגרת רעיונית ועלילתית החשיבות המיוחדת שהקצו

:

אישים אלה להיסטוריוגרפיה באה לידי ביטוי לאחר הקמת המדינה במאמץ שהשקיעו בהפצת ספריהם

.

ובהנהלת תוכנם לצורך זה הם ייסדו מכוני מחקר ובהם הועסקו מעין ' סופרי הצר ' ששבו וסיפרו את

.

הסיפור על פי קווי המתאר ההיסטוריוגרפיים שהתוו מנהיגי הארגון שאליו השתייכו ברכה חבם ויהודה
ארז  ,יוסף שכטמן ויוסף נדבה  ,יוסף שפירא ויוסף ברסלבסקי  ,פיתחו את הסיפור הראשוני שסיפרו
מנהיגיהם והפכו אותו להיסטוריוגרפיה מקצועית ,

כל אחד ודגלו  ,כל תנועה וההיסטוריוגרפיה שלה .

רבים ממנהיגי הציונות והיישוב התברכו בכישרון כתיבה ויכלו להוציא מתהת ידם סיפור חיים

.

המשולב בנרטיב היסטורי סיפורם  ,שהודק בידיהם המיומנות של ' סופרי התצר '  ,נקרא בשקיקה
ובאמון על ידי קהל קוראים שעבר סוציאליזציה חברתית ואידאולוגית אשר הפכה אותו לצרכן צמא

של ההיסטוריוגרפיה התנועתית  .ארון הספרים הפרטי היה לתעודת זהות קבוצתית .
הקמת המדינה אמורה הייתה להיות התהלה חדשה גם מבחינת ההיסטוריוגרפיה  .מאות אלפי העולים
שהיתוספו לה בשנותיה הראשונות לא עברו את תהליך הסוציאליזציה החברתית  -האידאולוגית

.

שאפיינה את החברה היישובית הישראלים ההדשים  ,שהיו עד מהרה לרוב אזרחי המדינה  ,הביאו

.

עמהם נרטיבים אחרים  ,כל קבוצה וסיפורה המיוהד לכאורה הכול היה בשל להיסטוריוגרפיה חדשה ,
משוחררת מנטל המחלוקות היישוביות וההצרות הפוליטיות שביטאו

אותן .

והנה בבואנו לבדוק

ממרחק הזמן אנו מגלים שהנרטיב רב  -הפנים שעוצב בתקופת היישוב נגרר אל המדינה החדשה
והושתל בה על סמליו הקודמים
5

וכלי עיצובו הוותיקים .

בן גוריון כתב עם יצחק בן  -צבי את המאמר ' מוצא הפלחים '  ,והמאמר נכלל בספרם המשותף  ,ארץ ישראל בעבר
ובתוה  ,ניו  -פרק

. 1918

1 1

1
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השאיפה לייצר היסטוריוגרפיה המתאימה לנרטיב הקבוצתי  ,שאיפה שליוותה את המתיישבים

.

הציונים לכל אורך תקופת היישוב  ,הולידה עם הקמת המדינה מאמץ אינטנסיווי במיוחד לכאורה
הסיבה ההשובה לאינטנסיוויות זו הייתה סיום המשימה ; עם תום תקופת ' המדינה בדרך ' והקמת
המדינה החדשה ביקשו המנהיגים  ,התנועות והמוסדות להנציח את מקומם בסיפור ההרואי של

.

.

התקומה אולם הייתה סיבה השובה יותר  ,והיא שאלת הזכות להנהיג את המדינה במאבק על כך ,
שהתמקד בכיבוש דעת הקהל  ,נועד להיסטוריה הקרובה תפקיד ראשון במעלה בכינון הדמוקרטיה

.

הישראלית השאלה ' מי הקים את

המדינה ? '

.

הייתה לנושא אידאולוגי ופוליטי בבהירות לכנסת

הראשונה  ,הבחירות הפורמטיוויות של הדמוקרטיה הישראלית  ,עמדה שאלה זו במרכז תעמולת

.

הבחירות של המפלגות העיקריות כל אחת מהן ביססה את תביעתה להנהגה הלאומית על חלקה
המכריע בהקמת המדינה  ,וכל אחת מהן הצביעה על יריבותיה כגורם שעיכב את התחייה הלאומית
או הפריע לה באופן

מודע .

ההיסטוריה הקרובה  ,שמחולליה הזכירוה שוב ושוב בנאומי הכיכרות ,

6

עמדה לאחר הבחירות במוקד שורה של פרויקטים שנועדו למהר ולקבע בתודעת הציבור סיפור מייסד
שבמרכזו

פרשת המאבק להקמת המדינה מנקודת מבט פרטיקולרית .

המאמץ לכונן סיפור מייסד המסביר את הקמת המדינה התמקד בתוך החצרות הפוליטיות הוותיקות ,
כל מחנה והפרויקט שלו  ,כל פרויקט וההיסטוריונים שלו  .עתה התפתחו החצרות והיו למכוני

' לאחר מותי הם עתידים היו לשאת את שמות הארגון או האבות המייסדים  ,למן

מחקר .

' מוזאון השומר ' בכפר -

גלעדי שבגליל העליון ועד ' המכון למורשת בן  -גוריון ' בהר  -הנגב  .מכונים כמו ' מוסד הרב קוק '  ' ,מכון

ז ' בוטינסקי '  ' ,יד יערי ' ,

' יד טבנקין ' ובדומה להם מרכזים לשימור זיכרון

האצ " ל  ,ה ' הגנה '  ,ולח " י הם

רק חלק משורה של מוסדות שהוקמו לשם הנחלת תולדות ארגון או תנועה  .בדרך כלל פיתח המכון

ארכיון  ,ספרייה ולפעמים גם מוזאון ויחידת הסברה  .רובם העסיקו חוקרים מקצועיים שפרסמו את

פרות מחקרם בכתבי  -עת שהתאפיינו בזיקה למכון ולרעיון האידאולוגי הגלום בו .
המאמץ האינטנסיווי הניב ספרי סיכום רחבי יריעה  ,ובהם ' ספר תולדות ההגנה ' בשמונה כרכים ,

' מערכות הארגון הצבאי הלאומי ' בשישה כרכים וכרכים גדושים של ' ספר הפלמ " ח '  ' ,ספר השומר

.

הצעיר '  ' ,ספר בית " ר ' וכדומה על רקע עצמת המחלוקות הרעיוניות בין התנועות השונות וההבדלים
העמוקים ביניהם במבנה הארגוני  ,מפתיע לגלות עד כמה דומים היו המכונים השונים בדרכי איסוף
החומר  ,ריכוזו  ,מיונו  ,כתיבתו

ופרסומו .

עם זאת גם כאשר המחקרים השונים נסמכו על אותן

תעודות המסקנות היו שונות  ,לעתים קרובות מנוגדות  .כך למשל פרסמו שלושת הזרמים השונים

.

של תנועת העבודה הציונית שלושה ספרים שעניינם תולדות תנועות העבודה שלושת הספרים
נסמכו על אותם חומרים והגיעו למסקנות שונות  -כל תנועה העניקה לעצמה את התפקיד המרכזי
בכינון התשתית שאפשרה את הקמת
6

המדינה .

על המקום המרכזי של השאלה ' מי הקים את

7

המדינה ? '

בבחירות לכנסת הראשונה ראו במאמרי ' מפא " י מפ " ם

והקמת ממשלת ישראל הראשונה '  ,עיונים בתקומת ישראל ,

מארון  -ישראל  ,תל  -אביב
7

4

( . ) 1994

והשוו  :י ' נדבה  ,מי גרש את הבריטים

. 1988

מנקודת המבט של ' הקיבוץ המאוחד ' ראו  :י ' ברסלבסקי תולדות תנועת הפועלים הארצישראלית  ,א  -ד  ,תל  -אביב
; 1956

מנקודת המבט של מפא " י ראו  :צ ' אבן  -שושן  ,תולדות תנועת הפועלים בארין  -ישראל  ,א  -ג  ,תל  -אביב
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כל אחד מהמכונים שאף למהר ולהנחיל את סיפורו  .הימין הרוויזיוניסטי הקים הוצאת ספרים
שהתמקדה בכתיבת גרסה מיוחדת של מבצעי האצ " ל לילדים ולנוער  ,ובמסגרת זו פורסמה סדרת

.

חוברות שבהן משולבים תיאור הרואי  ,ציורי צבע וקטעי מסמכים בשבועוני הילדים של השמאל

.

הוקצה מקום בולט לסיפור התקומה על פי הנרטיב שהותווה בספרי המתקר שנועדו למבוגרים עתה
לא הסתפקו התנועות השונות בקוראים מבית והן פנו לציבור הרחב  ,מתחרות על בכורת הגרסה
שלהן בתודעה הציבורית  ,כל תנועה מול כל התנועות

האחרות .

הפרסומים זכו לתשומת לב ולתגובות רבות  ,בתוך המחנה זכו הפרסומים לתהודה חיובית ומחוצה

.

לו עוררו התנגדות  ,בטענה שהם מעוותים את ההיסטוריה התנגדות גדולה במיוחד עורר ' ספר

.

תולדות ההגנה '  .הספר פורסם בחלקים במשך למעלה מעשרים שנה מתוך מגמה להקנות לו מעמד

של היסטוריה רשמית הברו לוועדת המערכת אישים בולטים ובהם יצחק בן  -צבי  ,נשיא

המדינה .

בראש המערכת המקצועית הועמד בן  -ציון דינור  ,שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים

.

ובמקביל עסקן פוליטי פעיל במפא " י ושר בממשלה מטעמה עם הכותבים נמנו חיים הלל בן  -ששון

ויהודה סלוצקי  ,שבאו מן האקדמיה  .במדינה שאימצה זה עתה אמות מידה ממלכתיות  ,עוררה זעם

.

הפקת הספר במסגרת הוצאת ' מערכות '  ,ההוצאה הרשמית של מערכת הביטחון למרות המאמץ

.

להקנות לספר מהימנות מקצועית רוחם של חברי ה ' הגנה ' ריחפה על תוכנו שאול אביגור  ,שהיה

הספר .

עתה מראשי משרד הביטחון  ,היה הדמות הדומיננטית בעריכת

בתקופה שקדמה להקמת

המדינה הוא היה מראשי ה ' הגנה '  ,ובסוגיות רגישות כמו רדיפת אנשי האצ " ל או בפרשיות הקשורות

.

במעשים מביכים הוא שקבע עתה מה יפורסם ובעיקר מה ייגנז אנשי האקדמיה במערכת הספר

.

קיבלו את עמדתו ולא העמידו מולו את אמות המידה האקדמיות הספר התקבל כפי שאכן היה :

ה ' הגנה ' .

חצר ' שבא לפאר את קבוצת אנשי

שר הביטחון  ,בן  -גוריון ,

' מערכות '  ,התעלם מהביקורת הציבורית ; הקפדתו על אמות מידה

' ספר

שהיה ממונה על הוצאת
' ממלכתיות '

לא הלה על

.

היסטוריוגרפיה רק כשהתמנה לוי אשכול לראש ממשלה ושר הביטחון הוא הורה להוצאת

' מערכות '

.

להימנע מלהשתתף בפרויקט תנועתי והכרכים האחרונים של ' ספר תולדות ההגנה ' פורסמו בהוצאת
' עם

עובד ' ההסתדרותית .

8

.

המאמץ שהושקע בחיבור היסטוריוגרפיה היה רב  -ממדים גם בתוך כל אחד מן המתנות כך למשל
תוארה פרשת הבאתה לארץ וטיבועה של אניית האצ " ל ' אלטלנה ' בפירוט בספרו של מנתם בגין

' המרד '  ,שיצא בשנת

; 1950

אליהו לנקין  ,מפקד האנייה  ,פרסם את ספרו ' הייתי מפקד

אלטלנה '

בשנת  ; 1956ואילו בשנת  1978פורסמו בעת ובעונה אחת שני ספרים  ,את האחד  ' ,אלטלנה '  ,כתב
,
שלמה נקדימון מנקודת המבט של האצ " ל  ,ואת האחר  ,שגם הוא נקרא ' אלטלנה '  ,כתב אורי ברנר

.

סגן מפקד הפלמ " ח  ,מנקודת המבט של מטביעי האנייה התיאור של נקדימון דומה לזה של בגין  ,של

. 1963

ספרו של פ ' מרחב  ,תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית  ,א  -ב  ,מרחביה  , 1959סוקר את תנועת הפועלים

הבין  -לאומית אולם הוא מייצג את עמדת ' השומר הצעיר ' במאבק הפנימי על הבכורה
תולדות ' ספר תולדות ההגנה ' היא פרשה מרתקת לעצמה הראויה למחקר נפרד .

בארץ .

1
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זאב צחור

.

אצל בן  -גוריון בספרו ' מדינת ישראל המחודשת ' וב ' ספר תולדות ההגנה ' ספריהם של נקדימון וברנר
נסמכו על מקורות דומים ונכתבו בשיטה דומה אולם מסקנותיהם היו הפוכות  ,איש איש על פי
ההיסטוריוגרפיה שהותוותה לפניו על ידי מנהיגי החצר הפוליטית

שלו .

בשנות החמישים התרכזה הפעילות ההיסטוריוגרפית במכונים בעלי זיקה פוליטית מובהקת אבל היו

גם גורמים אחרים שעסקו בכך  .בשנת  , 1948עם קום המדינה  ,יזמה משפחת פלאי פרויקט רב  -ממדים
בקנה המידה של אותם ימים  :הוצאת אנציקלופדיה

עברית .

היזמה הייתה אמנם פרטית אולם

האוריינטציה הייתה לאומית  ,חדורה ברוח הציונות הנלהבת של ימי הקמת

המדינה .

בכרכים

הראשונים של האנציקלופדיה  ,שנכתבו בעיצומה של מלחמת העצמאות  ,ניכר שוני מהותי בין שני

.

סוגי ערכים אלו שעניינם מדעי הטבע או נושאים אוניוורסליים שאינם קשורים בלאומיות היהודית
נכתבו על ידי אנשי מדע  .המגמה הייתה להטיל את כתיבת הערך על בר סמכא שנושא הערך מצוי

.

בתחום מתקרו לעומת זאת ערכים שעניינם הציונות ותולדות המדינה נכתבו על ידי מחברים בעלי

זיקה אידאולוגית מוגדרת .
.

.

כרך שלם של האנציקלופדיה הוקדש לארץ  -ישראל ראש מערכת הכרך היה בן  -ציון נתניהו בבואו
לבחור כותבי ערכים היו שיקוליו דומים לאלו שהיו מקובלים בפרסומי המכונים התנועתיים  .כך
למשל המחקר על תולדות מדינת ישראל הופקד בידי חיים יחיל  ,שלא נחשב חוקר מובהק של

הנושא אולם עמדותיו הרעיוניות בענייני הציונות והמדינה היו חדורות להט לאומי  .כתיבת הערך
על עבר הירדן נמסרה ליוסף שכטמן  ,שנודע כמחבר הביוגרפיה של זאב

ז ' בוטינסקי

יותר מאשר

כחוקר עבר הירדן  .המחקר על תקופת המנדט והדרך למדינה נמסר אמנם לאיש האוניברסיטה

העברית אולם הבחירה הייתה בבנימין אקצין  ,שלא היה היסטוריון  ,אלא משפטן ואיש מדע המדינה .
דרך אגב  ,אקצין ושכטמן היו בעבר עוזריו האישיים של ז ' בוטינסקי  ,כמו העורך הראשי בן  -ציון

נתניהו .
הפער

הבולט

בין

הגישה

המדעית

הקפדנית

של

עורכי

האנציקלופדיה

העברית

בערכים

האוניוורסליים לבין המגמתיות המובהקת בערכים הקשורים להיסטוריוגרפיה הציונית והישראלית

.

הבליט את הקושי המיוחד שבפניו ניצבו ההיסטוריונים המקצועיים באוניברסיטאות היסטוריונים
אלו  ,ובשנים הראשונות הכוונה היא לאנשי האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שהייתה אז

האוניברסיטה היחידה  ,לא שותפו בניהול הפרויקטים ההיסטוריוגרפיים הגדולים של שנות החמישים .
החוקרים המעטים מן האוניברסיטה שנטלו חלק בפרויקטים אלו  ,כמו בן  -ציון דינור  ,חיים הלל בן -

ששון  ,בנימין אקצין

ויהודה סלוצקי  ,עשו זאת

' אקס

קתדרה '  ,כאשר הם משילים מעליהם את האתוס

האקדמי  ,גם בעיצוב תכניות לימוד ההיסטוריה בבתי הספר היה שיתופם של ההיסטוריונים מן
האוניברסיטה

שולי .

ושוב  ,יוצא דופן היה דינור  ,שהיה שר החינוך בראשית שנות החמישים ,

ושמעורבותו בתוכני הלימוד בתחום ההיסטוריה הייתה רבה  .בתכניות הלימודים של בתי הספר נעשה

שימוש בנרטיב כגורם בונה אומה  .מושגים טעוני פתוס לאומי כמו ' חורבן ומרד '  ' ,שואה ותקומה ' ,
' מאורעות ' ו ' העפלה '  ,הוחדרו לתכניות הלימודים בהיסטוריה  ,ובחלק מבתי הספר נקראו שיעורים

.

אלו שיעורי מולדת פרשות היסטוריות כמו שליחות הצנחנים לאירופה בעת מלחמת העולם השנייה

 383קתדרה
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ומבצעים שונים במלחמת העצמאות הועצמו ; טרומפלדור והנה סנש הוצגו כגיבורים לאומיים ,

והביוגרפיה שלהם הובנתה בהתאם .
.

הקשר בין תכניות הלימודים בהיסטוריה לבין האידאולוגיה הדומיננטית לא הוסתר בשנים הראשונות

.
החמישים התקבל חוק החינוך הממלכתי עדיין נועד להוראת תולדות היישוב והמדינה תפקיד מגייס .

לאחר הקמת המדינה נחלקה מערכת החינוך ל ' זרמים ' מונחי אידאולוגיה גם לאחר שבראשית שנות

כך למשל המקום שהוקצה לארגוני הכוח הפוליטיים שפעלו במסגרת המאבק למדינה לא היה מנותק
מהוויכוח המר בסוגיה הפוליטית ' מי הקים את

המדינה ? ' .

בשנות החמישים והשישים מקובל היה

ללמד בבתי הספר שהכוה הלוחם של ה ' יישוב המאורגן ' היה ה ' הגנה '  ,ושארגוני ה ' פורשים '  ,האצ " ל

ולח " י  ,היו קבוצות שוליות  .התיקון שנעשה בהתחלף ההנהגה הפוליטית היה פוליטי לא פחות  :עתה

למדו בבתי הספר על שלושת ארגוני המחתרת  ,ה ' הגנה ' ,
בגודלם

האצ " ל

ולח " י  ,כאילו שלושתם היו שווים

ובחשיבותם .

בשנות החמישים והשישים צמחו באוניברסיטה העברית היסטוריונים שכבר בלטו בתרומתם לחקר

תולדות היהודים בעת ההדשה  .שמואל אטינגר  ,מאיר ורטה  ,יצחק בער  ,ישראל היילפרין  ,יעקב
טלמון ויעקב כ " ץ פרסמו אז מחקרים חשובים בתולדות הלאומיות היהודית אולם הם הקפידו להתרחק
מנושאים שעניינם תולדות מדינת

ישראל .

אפילו דינור  ,היסטוריון  -פוליטיקאי שנודע בלהטו

הלאומי  ,שהובע גם בין כותלי האוניברסיטה  ,העדיף  ,בבואו לעסוק במחקר מקצועי  ,להתמקד במאה
השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה ונמנע ממחקר ישיר

בהיסטוריה בת הזמן .

על רקע ההסתלקות המודעת של היסטוריונים אלו מתקר תולדות מדינת ישראל אין זה מפתיע

שבכתבי  -העת המדעיים בתחום ההיסטוריה שיצאו בארץ  ,ובראשם ' ציון '  ,לא פורסמו עד שנות

.

השבעים מחקרים שעניינם המאבק על הקמת המדינה ועיצובה בשנותיה הראשונות לכאורה אין בכך

תמה  .ההנחה המקובלת היא שהמחקר ההיסטורי מחייב פרספקטיבה ,

ושזו מחייבת פסק זמן בין

התרחשות המאורעות לבין המחקר עליהם  ,מה גם שקיימת מגבלת זמן המונעת את פתיחת המסמכים
בפני החוקר במשך עשרות

שנים .

אולם במהלך הזמן פיתחה הדיסציפלינה ההיסטורית כלים

.

המאפשרים בדיקה מקצועית של תהליך היסטורי בעצם התרחשותו באוניברסיטאות נודעות בעולם
קיימים מכונים המתמהים במחקר

קונטמפורלי .

גם באוניברסיטה העברית הוקם מכון המתמקד

ב ' יהדות זמננו '  ,וחוקרים חשובים שהתקבצו בו הצליחו להתגבר על מגבלות הפרספקטיבה וחסימת

הארכיונים  .עובדה בולטת היא שעלה בידם לבדוק ממרחק זמן קצר את שואת היהודים  ,ושפרסומיהם

בנושא זה זכו לתהודה בין  -לאומית  .מחקר ענף נערך במכון על יהודי ארצות  -הברית ויהודי דרום
אמריקה בזמננו  .הקר יהודי ברית  -המועצות היה כה צמוד מבחינת הזמן להתרחשויות שם עד שהיה
בו כדי לשמש גורמים שפעלו למען

יהודי ברית המועצות שמאחורי מסך הברזל .

.

9

התרחקותם המודעת של ההיסטוריונים מחקר מדינת ישראל באותן שנים ראשונות בולטת ביתר שאת
?
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כתירה יסב

זאב בחרר

.

ניסיונות בודדים החל חקר המדינה במסגרת אוניברסיטאית רק בשנות השבעים גם אז נכנסו לתחום

זה חוקרים בודדים והתנהלו בתוכו בזהירות רבה  .אניטה שפירא  ,יוסף גורני  ,יואב גלבר ויהודה

המדינה .

באואר נגעו בנושא בהמשך לדיון המרכזי שלהם בתקופה שקדמה להקמת

החדירה

ההדרגתית של האקדמיה לתחום ההיסטוריוגרפיה הישראלית התנהלה במקביל לירידה הדרגתית

.

בפעילותם של המכונים התנועתיים בעת הזאת דומה היה שעניינו של הציבור בהיסטוריוגרפיה

הלאומית החל להתפוגג  .ביטוי מעניין לכך היה הירידה הגדולה במספרם היחסי של הסטודנטים
שבחרו ללמוד באוניברסיטה בחוגים לארכאולוגיה ולהיסטוריה של עם

ישראל .
.

בשנות השישים נכתבו עבודות דוקטור ראשונות שעניינן המאבק על הקמת המדינה בגל הראשון של

עבודות אלו בלט הקשר של החוקר לנושא מחקרו  .יהודה באואר  ,חבר קיבוץ שנוסד ערב הקמת
המדינה כחלק מהמאבק של תנועת העבודה בבריטים  ,כתב עבודת דוקטור שעניינה המאבק של תנועת
העבודה בבריטים באותה תקופה ; יוסף שלמון  ,בן מושב דתי  ,בהר לחקור את הציונות

הדתית ; יוסף

גורני  ,שלא הסתיר את זיקתו לזרם המרכזי בתנועת העבודה הישראלית  ,חקר את ' אחדות

העבודה ' .

עבודת דוקטור שעניינה האצ " ל באירופה כתב אלי תבין  ,שהיה מפקד האצ " ל שם ; ואת עבודת

.

הדוקטור הראשונה על האצ " ל בארץ כתב שלמה לב  -עמי  ,שגם הוא היה ממפקדי הארגון יהודה ניני ,
יוצא תימן  ,כתב על עליית התימנים ; מאיר פעיל  ,מפקד בפלמ " ח  ,חקר את הפלמ " ח ; וברוך בן  -אברם

מקיבוץ כפר  -המכבי ,

שהשתייך ל ' חבר הקבוצות '  ,כתב דוקטורט על ' חבר הקבוצות ' .

מעיניהם הקפדניות של מנחי עבודות הדוקטור הראשונות שעסקו בשורשי הישראליות  ,לא נעלמה

.

הזיקה האישית של החוקרים לנושא מחקרם הסלחנות שבה התייחסו שמואל אטינגר  ,יעקב כ " ץ  ,יעקב

.

טלמון ובני דורם לקרבה הרעיונית שבין תלמידיהם לנושאי מחקרם נבעה משתי סיבות סיבה אחת

.

הייתה התלות המוחלטת של המתקרים הראשונים בארכיוני המכונים הפוליטיים היה זה סוד גלוי

שקיים קשר בין נכונות המכון הפוליטי לפתוח את הארכיון שברשותו לבין הזיקה שבין החוקר לתנועה .
החשדנות כלפי מי ' שאינו משלנו '

10

הייתה אז חריפה מאוד  ,ונמוכים היו סיכוייו של חוקר שתויג כשייך

.

למחנה אחד לקבל מסמכים שנחשבו רגישים בארכיון שהקים המחנה האחר על רקע חשדנות זו הבררה
הייתה בין ויתור מוחלט על מחקר אקדמי בנושאים אלו לבין נכונות האוניברסיטה להשלים עם ביצוע

.

מחקרים על ידי חוקרים שיש להם קשר אישי לנושא שבחרו לחקור המנחים  ,היסטוריונים ותיקים
שבעצמם התרתקו מההיסטוריוגרפיה הישראלית  ,הניחו שיש מידה של יתרון למי שמצויים במכמני
שפת הקוד המאפיינת ארגונים פוליטיים  ,וכן שמערכת הבקרה האקדמית תדע להישמר מהטיה

.

פוליטית הסיבה האחרת לסלחנותם של מנחי עבודות הדוקטור הייתה האמון שלהם ביכולת תלמידיהם
להפנים את האתוס המקצועי שרכשו באוניברסיטה ולהיות נאמנים לכללים המחמירים של

.

הדיסציפלינה המנחים כמו תלמידיהם היו מודעים לכך שמדובר במחקרים ראשוניים  ,הנסמכים על
מקורות חלקיים  ,הנמצאים בעיקר בארכיונים התנועתיים  ,וכי לימים יבואו מחקרים שיסתמכו על
מכלול רחב יותר של מקורות ויתקנו את המחקרים הראשוניים ואולי אף ישנו את
10

11

ראו  :נ ' אלתרמן  ' ,מסביב למדורה '  ,בתוך  :הנ " ל  ,מגש הכסף  ,תל  -אביב  , 1974עמ ' . 516
הערכות אלו נסמכות על שיחותי עם שמואל אטינגר בבואי לבחור נושא לעבודת דוקטור .

מסקנותיהם .

11
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התמונה ההלה להשתנות בשנות השבעים  .רוב הארכיונים התנועתיים נעשו אז לארכיונים ציבוריים .
בשלב השקיעה של המערכת התנועתית  ,כאשר המקורות התקציביים של המפלגות הלכו ונסתמו ,
היה על המוסדות הללו לקבל את תנאי חוק הארכיונים הציבוריים  ,שחייב אותם להעניק שירות שווה

.

לכלל הפונים אליהם מעתה נחשפו החומרים האצורים בהם על פי קריטריונים קבועים

ומוגדרים .

במהלך שנות השמונים נכתבו עשרות עבודת דוקטור על מגוון התנועות  ,והארכיונים השונים היו

.

פתוחים לפני החוקרים ללא קשר לזיקתם האידאולוגית המחקר ההדש  ,המסועף יותר  ,אישר את

.

אמינותם המקצועית של נחשוני החוקרים שלא הסתירו את זיקתם לנושאי מחקרם התברר שאותן

.

עבודות דוקטור חלוציות עמדו באמות המידה האקדמיות המחויבות של כותביהן לאתוס המקצועי
גברה על זיקתם הרעיונית וממצאיהן ומסקנותיהן תקפים גם

היום .
.

תהליך חדירת האקדמיה להקר שורשי הישראליות היה כאמור אטי והססני בשנות השבעים והשמונים

התנהל עדיין הלק גדול מהמחקר במכונים התנועתיים  ,ועסקו בו חוקרים שלא היו מתויבים לכללי

.

הדיסציפלינה ההיסטורית מספר כתבי  -העת החוץ  -אקדמיים שעסקו בציונות ובתולדות היישוב היה
גדול ממספר כתבי  -העת האקדמיים שעסקו בנושאים אלה  .הבמות שהעמידו התנועות הקיבוציות

לבדן לפרסום מחקרים בתחום זה ( ' מבפנים '  ' ,מאסף '  ' ,קיבוץ '  ' ,בשער '  ' ,הדים ' ,

' שדמות '  ' ,בדרך '

.

ועוד ) עלו במספרן על אלה של כל האוניברסיטאות גם יחד בפעילות המחקרית הנרחבת והמגוונת
ניכר חוסר איזון בולט מבחינת נושאי המחקר  .תשומת לב רבה הוענקה לתקר השמאל הישראלי

.

ושורשיו הרעיוניים והארגוניים תנועה קטנה יחסית כמו ' השומר הצעיר ' זכתה לעשרות מחקרים ,
שרובם נעשו בתוך החצר התנועתית באמצעות חוקרי חצר  ,אולם גם באוניברסיטאות נערכו מחקרים

.

רבים יחסית על תולדות ' השומר הצעיר '  .לעומת זאת בלט בדלותו המתקר על הימיז מאמץ רב
הושקע בחקר המאבק הפוליטי

והדיפלומטי להקמת המדינה  ,אך המתקר על המאבק הצבאי היה דל.

כך למשל הדיון ההיסטורי על מלחמת העצמאות  ,שהייתה גורם רב חשיבות בעיצוב הזהות
הישראלית  ,היה מצומצם מאוד ,

ללא כל יחס לחשיבותו .

על פי אחד ההסברים חוסר האיזון בנושאי המחקר ההיסטורי נבע מסיבות אינטלקטואליות כמו השוני

.

במעמד ההיסטוריה בימין ובשמאל לשמאל  ,לפי גרסה זו  ,אין קושי לאמץ פרמטרים מקצועיים
אוניוורסליים ולהחילם על תולדות הציונות והמדינה  ,ואילו הימין נוטה להדגיש את הפרטיקולרי ,

המייהד אותן  ,ועל כן הימין הקלסי איננו נלהב לטפח מחקר היסטורי מקצועי  ,הנדרש להשוואות

.

לעמים אחרים  ,והמחויב לאמות מידה אוניוורסליות על פי הסבר אחר נעוץ חוסר האיזון בפערים
במקורות התקציביים ובחלוקת מלגות המהקר וכן בתפוצת הארכיונים ובזמינות המקורות
ההיסטוריים ; כיוון שבשנים הראשונות למדינה היה השלטון בידי השמאל הוא עודד מחקרים בנושאים
הקרובים לו  ,והימין לעומת זאת הורחק מצינורות היניקה הציבוריים ובהיעדר מקורות תקציביים

הפיק מחקר דל .
.

הסברים אלו  ,גם אם יש בהם ממש  ,הם חלקיים עובדה היא שבמחנה הימני צמחו היסטוריונים

.

חשובים שלא התקשו לעגן את מחקרם על תולדות המדינה בפרמטרים אוניוורסליים עובדה אחרת
היא שגם לאחר העברת השלטון במדינה לידי הימין  ,כאשר נמצאו תקציבים ראויים גם למכוני
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המחקר המקורבים אליו  ,לא הושג איזון בנושאי המחקר  .אין בידינו אפוא תשובה ממצה על השאלה

מדוע העדיפו החוקרים את חקר השמאל הישראלי על חקר הימין .
בדומה למיעוט היחסי של המחקר על תנועות הימין בולטת דלות הדיון בשתי קבוצות נוספות :

.

הערבים ויהודי ארצות המזרה המחקר על ערביי ארץ  -ישראל נערך בשני העשורים הראשונים לקיום

.

המדינה בעידוד תנועת ' הקיבוץ הארצי ' אהרון כהן  ,אליעזר בארי  ,יוסף ושיץ  ,יוסי אמיתי וחבריהם
לתנועה גילו בקיאות רבה בנושא והיו בידם כלי מחקר טובים  ,אולם נקודת המוצא האידאולוגית

_,

.

שלהם חלחלה אל הניתוה והמסקנות ובכך הם המשיכו את מסורת ' מתקרי החצר ' גם חוקרים מחוץ

',

לקיבוץ כמו מיכאל אסף ויעקב שמעוני לא השתחררו מההקשרים הפוליטיים של הדיון בערבים  .רק
במהלך שנות השישים התבססו המחלקות ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטאות  ,ואז החלו לבלוט
בהן חוקרים צעירים שעתידים היו לעשות להם שם כמזרחנים  ,אולם עיקר עניינם היה במדינות

.

המזרח התיכון  ,והדיון בערביי ישראל היה ונותר בשולי מחקרם בשנות התשעים החלו לבלוט
במסגרות אקדמיות בארץ חוקרים ערבים  ,בעיקר סוציולוגים ואנשי מדע המדינה  ,שעסקו
בהיסטוריוגרפיה של הערבים בארץ ,

אך עבודתם התאפיינה בהדגשת הממד הפוליטי והאפולוגטי .

וכך חקר הסוגיה החשובה הזאת עומד עדיין

12

בראשיתו .

,

.

גם יוצאי ארצות המזרח לא זכו למקום הראוי להם בהיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל הדבר עורר

תשומת לב ציבורית ושימש חומר מרשיע בידי פוליטיקאים  -היסטוריונים והיסטוריונים  -פוליטיקאים

'

'_ -

,, ,

.

שניצלו את פוטנציאל הקיפוח הטמון בכך כהוכחה נוספת לדיכוי מכוון של ה ' אחרים ' הרגישות הרבה

,,

,

;

',

--

בכל הקשור לנושא יצרה שורה של פתרונות מלאכותיים  .במשרד החינוך הוקמה מחלקה מיוחדת

.

להנחלת מורשת המזרח  ,שתפקידה בין השאר לעודד את חקר יהודי המזרת בכל האוניברסיטאות

.

הוקמו מרכזים מיוחדים  ,הוקצו תקנים וניתנו תקציבים לקידום המחקר שמואל אטינגר  ,ממעצבי
היאסכולה הירושלמית ' של תולדות היהודים  ,החליט שלא להמתין לתהליך האטי של התעוררות

,

נושאי המחקר והבשלת מחקרים היסטוריים  .אף על פי שידע היטב את המכשלות הטמונות בפרויקט
מקיף שבסיסו המחקרי ' נמצא עדיין בשלבים התחלתיים  ,מושפע מאוד ממגמות אפולוגטיות '  ,הוא

.

יזם בשנות השבעים פרסום ספר בן שלושה כרכים על תולדות היהודים בארצות האסלאם חיבור זה ,
שעל כתיבתו ועריכתו הופקדו מיכאל אביטבול  ,יוסף טובי  ,יעקב ברנאי ושלום בר  -אשר  ,יצא לאור
בראשית שנות

השמונים .

13

בעשור הרביעי לקיום המדינה התברר שעדיין אין בסיס מתקרי נאות

המאפשר בדיקה מעמיקה של תולדות יהודי המזרח במדינת ישראל  .וכך דווקא מפעל היסטוריוגרפי

.

זה חשף עד כמה דל חקר חלקם של יהודי המזרח במדינה בשלהי שנות התשעים החלה התעוררות

.

המסמנת מפנה ואולי פריחה בחקר יהודי המזרח ובמקביל בהקר ה ' אחרים ' גם כאן המובילים הם
הסוציולוגים

וגם עתה עדיין בולטת הנימה האפולוגטית .

 : :נעו ביג::ג "
14

14
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זאב צחור

.

תחום אחר שמיעוט העיסוק בו מעורר תמיהה הוא ההיסטוריה הצבאית של המדינה אמנם בתום כל
מלהמה התפרסמו ספרים רבים על אודותיה ; ספרי תהילה של היחידות הלוחמות  ,ספרי זיכרון

.

לנופלים  ,סקירות עיתונאים ואלבומי תמונות מילאו את המדפים לעתים הם כללו חומר היסטורי

.

חשוב ותיאורי קרבות פה ושם יצאו ספרים של חוקרים שביקשו להעמיק ולהבין את אירועי המלחמה
וסיבותיהם  ,אולם ספרים אלו  ,גם הטובים שבהם  ,נסמכו על עיתונות  ,על ריאיונות אישיים ועל
פרסומים רשמיים  ,ולא היה בהם כדי לענות על הציפיות ממחקר מקצועי  ,המבוסס על מקורות

.

מהימנים יותר בהכללה ספרים אלו  ,במיוחד הגל הגדול של הספרים שפורסמו לאחר מלחמת

.

העצמאות  ,תרמו להיסטוריוגרפיה את עולם הדימויים שהוטמע עמוק בתודעה הישראלית לפי עולם

דימויים זה המלחמות התנהלו ' מעטים מול רבים '  ,כאשר ' העולם כולו נגדנו '  ,והן הסתיימו בניצחון

.

סוחף למרות הנחיתות הישראלית והיתרון הערבי ספרים דומים נכתבו לאחר מלחמת סיני בשנת
1956

ובמיוהד לאחר מלחמת ששת הימים בשנת

1967

.
.

ספרי שלוש מלחמות אלו רובם ככולם נכתבו באווירה של להט הרואי ניתנה בהם תשומת לב למבטו

.

האישי של הכותב ספרים הנכתבים מיד לאחר אחד 1נוטים להתמקד בשדה הקרב תוך הצנעת
המערכת המורכבת המפעילה אותו  ,הם מעצימים סיפורי גבורה ומקצים מקום רב למפקדים כריזמטים ,

.

וחסר בהם ניתוח מקצועי הנסמך על תיעוד גם הספר ' תולדות מלחמת הקוממיות '  ,שנכתב במסגרת
המחלקה להיסטוריה של צה " ל  ,שלרשותה עמדו המסמכים הנדרשים  ,מושפע מהנוסח ההרואי שרווח

.

אז הובלטו בו הערכים שהצבא ביקש להנחיל לחייליו  ,כמו

' טוהר

הנשק '  ,גבורת החיילים שנלחמו

.

' עם הגב אל הקיר '  ,ה ' תושייה ' וה ' דבקות במטרה ' שגילו  ,ואלה גברו על המהימנות ההיסטורית 5י
יש להדגיש שצה " ל עצמו מצא שהפרסומים שיצאו מטעמו לאחר מלחמת העצמאות לא עמדו

.

בקריטריונים ראויים המחלקה להיסטוריה ממשיכה לפעול בתוך הצבא בהיקף רחב אבל למן שנות
השישים נמנע צה " ל בקפדנות מלפרסם היסטוריה רשמית מטעמו  .התוצר המחקרי של המהלקה

להיסטוריה בצה " ל איננו יוצא מגבולותיה  .רובו הגדול מסווג בסיווג ביטחוני  ,הלקו בסיווג גבוה

ענייננו נגיש אפילו לקצונה הבכירה בצבא .
.

הנחלת הערכים הצבאיים נעשית באמצעות יחידה נפרדת בשם ' מורשת קרב ' בפעולות שמארגנת

יתידה זו החיילים נחשפים לסיפורי קרבות תוך דגש על פרשיות גבורה ועל מלחמת מעטים מול רבים .
היחידה איננה מתיימרת להתוות נרטיב כולל אולם לא תמיד יש בידי החיילים כלים להבהין בין מורשת

.

קרב המתרכזת בסיפור גבורה נקודתי לבין היסטוריוגרפיה מקצועית פעולות להנחלת מורשת קרב
מתקיימות במסגרות שונות בכל יחידות הצבא  ,והחיילים נחשפים בהן לצורת דיון פשטנית מנקודת

.

מבט צרה  ,שמטרתה מלכתחילה טיפוח ערכים צבאיים ולא לימוד ההיסטוריה הצבאית לא יהיה זה
מוגזם להעריך שהמידע של חלק לא מבוטל מהציבור  ,כולל מעצבי דעת קהל ועיתונאים  ,נשאב

ממקורות כמו ה ' חצרות התנועתיות ' וסיפורי גבורה נוסח מורשת קרב  .בהיעדר גישה אל המקורות

המהימנים ואל מחקרי המחלקה להיסטוריה במטכ " ל הידע של הציבור על המלחמות לקוי .
15

תולדות מלחמת הקוממיות  ,תל  -אביב

. 1959

.

הספר יצא בצירוף הקדמה של בן  -גוריון לא צוין שם מחבר

הספר .
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על רקע זה אין קושי למצוא חוליות רופפות בסיפורי התהילה של היחידות הלוחמות  ,בפרשיות

.

מורשת קרב וגם בפרסומים הרשמיים על מלחמת העצמאות שנטמעו בציבור הערעור המקיף על

תקפות הנרטיב שהשתרש בציבור החל בעקבות אירועי מלחמת יום הכיפורים  -אז סרה התהילה

.

והחלה התהייה בדומה לגל הגדול של ספרי התהילה  ,גם ספרות הערעור נכתבה ללא תשתית
תיעודית

ראויה .

בעלי עניין כמו מפקדים או פוליטיקאים ולעתים אף שרלטנים ערערו על

ההיסטוריוגרפיה  ,שניזונה תהילה מחומרים שסיפקו לה גורמים שכללו גם הם בעלי עניין  ,חובבים

.

המקצועיים ?

ושרלטנים היכן היו החוקרים

בכל האוניברסיטאות בארץ קיימות מחלקות מפותחות להיסטוריה ולהיסטוריה יהודית  ,בחלקן קיימות

מחלקות מיוחדות לתולדות ארץ  -ישראל  .אנשי הסגל האקדמי שירתו בצבא  ,אחדים מהם מילאו תפקידי
קצונה בכירים  ,והנה אף באחת מהאוניברסיטאות לא קיים מסלול עצמאי להיסטוריה צבאית  ,בדומה
למסלולים הקיימים באוניברסיטאות נודעות

בעולם .

אין זו תוצאה של התעלמות ; בחלק

מהאוניברסיטאות הוקמו מרכזים להיסטוריה צבאית ומתקיים בהם מחקר צנוע  ,אולם המרכזים הללו

.

.

לא התפתחו מקובל להסביר זאת במגבלות הגישה למסמכים מסמכי צה " ל אצורים בעיקר בארכיון

צה " ל .

ארכיון זה פועל לכאורה עשר פי

חוק הארכיונים ופתוח לציבור כנדרש בחוק  ,אלא שפתיחת

התיקים לעיון מותנית בכך שאין בדבר פגיעה בביטחון המדינה  ,פגיעה ביחסי החוץ שלה או פגיעה

.

בצנעת הפרט מנהלי הארכיון לדורותיהם נקטו פרשנות מחמירה של המגבלות וכך נמצא שרק
כעשירית מתוך למעלה

מ 70 000 -

,

התיקים שעניינם מלחמת העצמאות פתוחים כיום לחוקרים ,

16

הגישה

לארכיונים הצבאיים של מדינות ערב קשה עוד יותר וכך נמנעת מהחוקר אפשרות לבצע מתקר ראוי .
המחקר הצנוע בהיקפו בתהום ההיסטוריה הצבאית המתקיים למרות המגבלות יש בו כדי להוכיח
שניתן להתגבר על החסמים שמטיל הממסד

הצבאי .

כך למשל על קרבות לטרון בשנת

1948

התפרסמו שורה של מהקרים שדי בהם לפרנס מאמר היסטוריוגרפי העוסק בתיאור קרבות לטרון .

17

נראה כי כמו בסוגיות האחרות שהעלינו  ,הסיבה לזהירות היתרה של החוקרים מן האקדמיה מלהיכנס

.

לכבשונו של חקר המלחמות היא מקומו המרכזי של נושא הביטחון בסדר היום הפוליטי בדומה
לנושא הדתי  ,העדתי והלאומי גם הנושא הצבאי הוא נושא טעון המשמש כלי בוויכוחים הפוליטיים

.

החוצים את החברה הישראלית הקר הקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים למשל יעסוק מן
הסתם בשאלה אם אכן היה להתיישבות בגולן תפקיד ביטחוני  ,או שמא להפך  ,ההתנחלויות בגולן

.

היו מכשול שהקשה על המטה הכללי לא מן הנמנע שמחקר יסודי של מהלך המלחמות יגלה שתהילת

.

מפקדים שמכוח תהילתם הפכו למנהיגים פוליטיים  ,הייתה בנויה על אחיזת עיניים ההוקר המקצועי ,
האמון על אתוס התובע ממנו מחויבות מוחלטת לאמת  ,מבקש להתרתק מן הפוליטיקה ומן
הפוליטיקאים ,

16

ועל כן יהסס מאוד לבחור לעסוק בהיסטוריה הצבאית של ישראל .

הפרטים מתוך דיון שנערך במרכז רבין ב -

1

ביוני

2000

ושנושאו היה ' היה או לא היה ומדוע לדבר על זה -

המחלוקת על חשיפת מסמכים '  .בין המשתתפים מיכל צור  ,מנהלת ארכיון צה " ל  ,ושלומית קרן  ,מנהלת יחידת
המוזאונים במשרד
17

הביטחון .

א ' שפירא  ' ,היסטוריוגרפיה וזיכרון  :מקרה לטרון תש " ח '  ,הנ " ל  ,יהודים חדשים יהודים ישנים  ,תל  -אביב

1997

.

י

בשדרה 390

זאב צחור

.

מדברינו עולה כי ההיסטוריוגרפיה הישראלית לא הגיעה עד כה להישגים רבים חוקרים הנוטים
לשמרנות מקצועית יכולים לראות בכך סימן חיובי  :טוב למחקר ההיסטורי שלא ייערך

בחיפזון .

חמישים שנה באמות המידה של ההיסטוריה הן כהרף עין  ,ומכל מקום אינן משך זמן המאפשר גיבוש

.

נרטיב היסטורי העומד במבחן כל החומרים אך זוהי נחמה

פורתא .

בעוד המחלקות האקדמיות

להיסטוריה התמקדו בדיון בתקופות רחוקות  ,הדיסציפלינות הסמוכות כמו סוציולוגיה ומדע המדינה

.

היו דינמיות יותר וטביעת חותמן בלימודי מדינת ישראל כבר ניכרת כך למשל עיקר הידע על
התהליך המורכב של קליטת העולים בשנים הראשונות למדינה עוצב על ידי סוציולוגים  ,חוקרי
חינוך

וגאוגרפים .

18

בהיעדר מחקר היסטורי מספיק  ,האמור להוות להם רקע ונקודת מוצא  ,נאלצים

.

חוקרים אלו להגביל את פרישת מחקרם להתבוננות נקודתית סוגיות מרתקות ורבות חשיבות
בהיסטוריוגרפיה הישראלית  ,כמו המעבר מיישוב למדינה  ,העלייה הגדולה בראשית שנות החמישים

וקליטתה  ,בניית הדמוקרטיה ודרכי גיבושה של החברה זכו אמנם למחקר  ,חלקו מרשים בהישגיו ,
אולם בהיעדר תשתית היסטורית מספקת נותר מהקר זה מוגבל ותמונת היווצרותה של המדינה על
מערכת השלטון

וההברה שלה עדיין איננה בהירה .

בהצביענו על הגורמים שהרחיקו את החוקרים מההיסטוריוגרפיה הישראלית התמקדנו בסיבה
המרכזית  -הקשר ההדוק בין ההיסטוריוגרפיה לפוליטיקה  .מאז המהפך הפוליטי בשנת
הישראלית תצויה

לשניים .

בטרמינולוגיה המקובלת נקראים שני חצאיה ימין

1977

ושמאל .

החברה

לחלוקה

דיכוטומית זו ביטויים אידאולוגיים חריפים ומשמעות אלקטורלית  .היו מערכות בחירות חשובות
שהוכרעו על שבריר אחוז  .השאלות שמברר המהקר ההיסטורי המקצועי  ,גם זה הפונה המישים שנה
ומעלה לאתור  ,הן לעתים קרובות השאלות שבמוקד המחלוקות הפוליטיות

היום .

חוקר המבקש

לבדוק סוגיה כמו יחסי דת ומדינה בשנותיה הראשונות של המדינה  ,עלול למצוא עצמו קובע עמדה

.

אקדמית באחד הנושאים הרגישים של המאבק הפוליטי היום רגיש לא פחות הוא הדיון ההיסטורי
בנושא ' שטחים תמורת שלום '  ,התופס מקום מרכזי בשיח הציבורי מאז עשר שנים לפני הקמת
המדינה  ,ושגם כיום  ,למעלה מחמישים שנה לאחר הקמתה ,

נראה כי אין הוא עומד לפני סיום .

.

מפעם לפעם מתקר עשוי לעורר ויכוח מר וסערת רגשות בסמוך לכתיבת דברים אלו הוגשה תביעה

משפטית נגד חוקר שכתב עבודת גמר לתואר שני על כיבוש כפר ערבי על ידי צה " ל במלחמת

העצמאות  .במהלך המחקר הגיע החוקר למסקנה שבעת כיבוש הכפר ערכו חיילי צה " ל טבח בתושביו .
כמה מלוחמי החטיבה תבעו את החוקר  ,את המנחה ואת האוניברסיטה שאישרה את העבודה על

הוצאת דיבה .

19

אין צריך לומר שנושאים המעוררים שערורייה ציבורית  ,התערבות גורמים פוליטיים

.

ותביעות משפטיות אינם מעודדים חוקרים שחונכו על ברכי האתוס המדעי הדור הצעיר של חוקרי
ארץ  -ישראל באוניברסיטאות המשיכו את מסורת מוריהם והרחיקו את נושאי מחקרם אלף ואלפיים
18

ראו לדוגמה  :מ ' ליסק  ,העליה הגדולה בשנות החמישים  :כשלונו של כור ההיתוך  ,ירושלים תשנ " ט ; צ ' צמרת ,
ימי כור ההיתוך  ,שדה  -בוקר

19

; 1993

,

א ' אפרת  ' ,עיירות הפיתוח '  ,צ ' צמרת וח ' יבלונקה עורכים )  ,העשור הראשון :

תש " ח  -תשי " ח  ,ירושלים . 1997
תרי כץ  ,שחיבר את עבודת הגמר ' יציאת הערבים מכפרים למרגלות הכרמל הדרומי '  ,אוניברסיטת חיפה , 1998
העיד בפגי שאילו ידע מלכתחילה את מה שהתגלה לו במהלך המחקר אפשר שהיה בוחר נושא אחר .

 391ץתדרה

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

.

שנים לאחור המעט שנכתב על ארץ  -ישראל בעת החדשה נעצר על סף הקמת המדינה  .בשל הזהירות

היתרה של החוקרים מן האקדמיה נותר אפוא חקר מדינת ישראל בידי גורמים אחרים .
בשלהי שנות השמונים  ,כאשר דומה היה שההיסטוריוגרפיה הלאומית מפנה את מקומה המרכזי בשיח

הציבורי ונדחקת לשוליים  ,פרץ ויכוח מקצועי  -אידאולוגי שעורר דיון סוער  ,ושהחזיר את
ההיסטוריוגרפיה לסדר היום  .כמה חוקרים שהגדירו את עצמם ' היסטוריונים חדשים '

20

טענו שהמחקר

.

ההיסטורי הוא מגויס על פי טענה זו ההיסטוריונים העמידו את שולחן הכתיבה שלהם לרשות הממסד

.

ויחד עמו גיבשו נרטיב לאומי אחיד שבמרכזו סיפור התקומה בסיפור המוזמן הזה  ,כך נטען  ,הצטיירו
הפלסטינים  ,שהיו הקהילה הגדולה והדומיננטית בארץ  ,באופן

מעוות .

על פי טענה זו יצירת

הדיכוטומיה בין היהודים לבין התושבים האחרים שבקרבם חיו  ,תוך הפרדה מוחלטת בין שתי

הקהילות  ,היא הבניה שרירותית של ההיסטוריוגרפיה  .הדימוי הקולקטיבי של הפלסטינים זויף
בהתאם למתכונת שפיתחו המזרחנים האירופיים  ,ותיאור השתלשלות מערכת היחסים בין היהודים
לפלסטינים ובעיקר

תיאור התפתחות הקונפליקט האלים ביניהם היו שקריים .

ן2

הערעור על תקפות המחקר הדן בתולדות המאבק להקמת המדינה ובדרכי עיצובה גלש
מהדיסציפלינה ההיסטורית לסוציולוגיה ולמדע המדינה והסתעף מערעור על אמינות הדיון בערבים

.

לערעור כולל על מעמדם בהיסטוריוגרפיה של ה ' אחרים '  :עדות  ,נשים  ,מהגרים  ,דתיים הוויכוח

-

הסוער עורר תשומת לב רבה  ,בין השאר משום שהתנהל בעיקר מחוץ לכותלי האוניברסיטאות ,
באמצעי

התקשורת .

המשתתפים הבולטים בוויכוח היו עיתונאים ופוליטיקאים  ,ורוב החוקרים

יך ' "

.

האמונים על הדיסציפלינה המקצועית לא נטלו בו הלק לוויכוח הזה נועד תפקיד חשוב בהחזרת

הדיון ההיסטורי אל השיח הציבורי אולם היה לכך מחיר באופי הדיון .
השיח הער  ,שבגלל אופיו הציבורי לא הקפיד על כלים מקצועיים  ,ערבב בין המחקר שנעשה ב ' חצרות
הפוליטיות '  ,שמעצם מהותו אכן היה מגויס  ,לבין המחקר שנערך באוניברסיטאות  ,ושעדיין התמקד

.

בתולדות אירופה ובתולדות היהודים בה בקרב משתתפי הוויכוח בלט חלקם של בעלי מניע אידאולוגי

.

שניצלו את הוויכוח כזירה לגיוס תומכים בעמדתם וכך בדרך בלתי צפויה הוחזרה ההיסטוריוגרפיה
הישראלית לנקודת ההתחלה שלה :

מקום בולט בשיה הציבורי ושימוש בה ככלי אידאולוגי .

תשומת הלב הרבה שמשכו אליהם הוהיסטוריונים החדשים ' טמונה בהכרה שהבשילה במהלך השנים
שההיסטוריוגרפיה הישראלית כפי שעיצבוה

ה ' הצרות האידאולוגיות ' אכן

הייתה היסטוריוגרפיה

.

' מטעם '  ,ושהמחויבות הראשונה שלה הייתה לגיוס הפוליטי למחנה שבו נכתבה לא היה קושי לגלות
שגם תכניות הלימודים בבתי הספר הושפעו משיקולים פוליטיים  ,ושחילופי הדגשים בהן חופפים
לחילופי שרי חינוך

לדורותיהם .

22

20

הכינוי מיוחם לבני מוריס בשל מאמרו

21

ראו לדוגמה :

22

. Israel, London 1987
~
לאחר נה פרסם ' מרכז שלא '  ,שגם הוא מוסד בעל א ריינטציה אידאולוגית  ,מחקר השוואתי שעניינו השינויים

Flapan , The Birth

5.

,

( ' The New Historiography : IsraeI Confronts ] 15 Past ' , Tikkun , 6 ) 1988

; the Arab-Israeli Con ict 1947 - 1951 , London 1992

.

0

~Pappi , The

].

הציונות ראו  :י ' חזוני  ,ד ' פוליסר ומ ' אורן  ,המהפכה השקטה
בספרי הלימוד של משרד החינוך בנושא הוראת
בה ראת הציונות  ,ירושלים תש " ס .
-
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במהלך השנים  ,כאשר גוועו העיתונים התנועתיים  ,שהיו מקור חשוב להפצת ההיסטוריוגרפיה

.

התנועתית  ,נחשפו הטיות היסטוריוגרפיה  ,ולעתים גרר הדבר הטיות שכנגד דוגמה החוזרת על
עצמה מדי פעם היא הטענה שהתנועה הציונית הפקירה את האורתודוקסים במזרה אירופה לכיליונם

בשואה .

23

טענה זו  ,שמשמיעים בדרך כלל גורמים פוליטיים או עושי דברם  ,מעוררת מדי פעם סערה

.

ציבורית אף על פי שהסימוכין לה מפוקפקים  ,העצמה הרגשית הטמונה בטענה זו די בה כדי להטיל
ספק בספרי הלימוד של בתי הספר וממילא בהיסטוריוגרפיה כולה  ,ללא הבהנה בין ההיסטוריוגרפיה
האידאולוגית למקצועית ,

וכך נוצר בתודעה הציבורית כר קליטה להיסטוריה אחרת .
.

ה ' היסטוריונים החדשים ' אינם המשך ישיר ל ' סופרי החצר ' שגיבשו היסטוריוגרפיה מטעם ' מחקרי

החצר '  ,שהיו התוצר ההיסטוריוגרפי התשוב בעשורים הראשונים למדינה  ,היו מתויגים מלכתחילה
כמחקרים שמקורם בבית מדרש אידאולוגי

מוגדר .

מקוראיהם לא נסתרה מחויבות החוקרים

.

לאידאולגיה של ה ' הצר ' שאליה השתייכו קהל הקוראים שאליו פנו היה הסידי אותה ' חצר ' ועל התוצר

.

המתקרי הוטבעה תווית אידאולוגית ברורה ובלתי מוכחשת אדרבה  ,זו נישאה ברמה וברוב

גאווה .

.

הקוראים שמחוץ לחצר ידעו מראש מהי נקודת המבט האידאולוגית  -הפוליטית של החוקר המחקר
( המועט  ,כפי שציינו ) שנעשה אחדוץ היה שונה לחלוטין בנקודת המוצא  ,בשיטה וממילא

בתוצר .

הדגש בו היה על מחויבות לאתוס אקדמי  ,בראש ובראשונה על החתירה לחקר האמת תוך מאמץ מודע

.

להימנע מהטיה אידאולוגית לעומת זאת מחקריהם של ה ' היסטוריונים החדשים '  ,שחלקים לא
מבוטלים מהם לוקים בהטיה אידאולוגית  ,אינם מסומנים  .אדרבה  ,מחבריהם מבקשים להעטות על

עצמם אצטלה אקדמית של חוקרים שאמות המידה המחייבות אותם הן מקצועיות בלבד .
בשנת , 1976

כאשר פורסמה החוברת הראשונה של ' קתדרה '  ,נראה היה שמוקד המהקר ההיסטורי

עובר מהמוסדות התנועתיים למוסדות האקדמיים  .במאמר הפותה את החוברת הביע ישראל קולת ,
מראשוני החוקרים מן האקדמיה שבחרו לעסוק בתולדות היישוב  ,תקווה שהדור הצעיר של החוקרים
יצליח להשתחרר ממעמסת האפולוגטיקה הציונית והאידאולוגיה הלאומית  .הוא הצביע על סימנים

לפריצת דרך במתקר ועל חוקרים צעירים  ,משוחררים מהנטל האידאולוגי  ,המחויבים

לאתוס האקדמי

.

בלבד בצד הנימה האופטימית של המאמר הנה כבר אז  ,כמה שנים לפני הופעת ה ' היסטוריונים
החדשים '  ,העריך קולת שביקורת ההיסטוריוגרפיה הציונית עלולה לגרור בעקבותיה מחקרים שיביאו
ל ' בחינה מחודשת שלה  ,כאשר לא האמת היא המדריכה

החדש ' .

24

[ את המחקר החדש ] אלא הצורך הפוליטי

קולת חשש שהביקורת המוצדקת על היסטוריוגרפיית ה ' הצרות ' הציוניות שרוותה אז ,

תוליד את היפוכה  ,שהוא היסטוריוגרפיית ' חצרות ' אנטי  -ציוניות  .חצי יובל לאחר פרסום המאמר

מתברר שהן ההערכות האופטימיות של קולת והן אלו הפסימיות התממשו .
בשנת החמישים למדינה נפתחה באוניברסיטת בן  -גוריון מחלקה עצמאית ללימודי מדינת

ישראל .

האישור שנתנה המועצה להשכלה גבוהה לפתיחתה מלמד על קיומו של סגל אקדמי ראוי המתמחה

23

סערה רבה עורר פרסופ ספרו של ת " ד וייסמנדל  ,מן המיצר  :זכרונות משנות תש " ב  -תש " ה  ,ירושלים

הסערה התעוררה מחדש וביתר שאת עם פרסום מהדורת הספר בניו  -יורק בשנת
24

י ' קולת  ' ,על המתקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות '  ,קתדרה ,

1

,

. 1980

אלול תשל " ו ) ,

עמ '

. 24

. 1960

תולדות מדינת ישראל  :אקדמיה ופוליטיקה

מבשים שכהתחיות

מנועות של מקר

מישת ' שיאל עיניות ימריץ

מאלי

בקרות הנן tloen
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1

והאידאולוגיות .

של התפתחות זו נוגע למשמעויותיה הפוליטיות

בחסות המוסדות התנועתיים לביל המחקרים המעטים שבוצעו במוסדות האקדמיים  ,המחקרים שנערכו

במוסדות האידאולוגיים היו מחויבים בראש ובראשונה לנרטיב שטיפחו מנהיגי התנועה  ,ואילו המתקר

.

שבוצע באקדמיה היה מחויב לכללים הדקדקניים של הדיסציפלינה המקצועית בשנים האחרונות חלו

שינויים דיאלקטיים בחלוקה

זו .

ראשיתם בדעיכת התנועות
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בעשורים הראשונים לקיום המדינה הייתה כאמור הלוקה ברורה בין המחקרים האינטנסיוויים שנערכו

הוותיקות .

עם התפוגגות הלהט

האידאולוגי וקריסת התנועות הקיבוציות שבאה בעקבותיו  ,פג האמון ב ' מחקרים מטעם ' ולא נותרו

.

פעילותו התנועתית בשנות השבעים ,

ו ' מכון

לבון ' סיים את פעילותו העצמאית בשנת

2000
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ועדות היגוי
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התחומים שהוזנחו בחקר מדינת ישראל  ,כמו העדות  ,הערבים וההיסטוריה הצבאית  ,הביאו אל שולחן
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,

.

_,

,
(

(,

,, ,.,

;

האקדמית וכך בתקופה שדומה היה שחקר תולדות המדינה עומד להשתחרר מנטל הפוליטיקה  ,הוא

.

,

'

התנועתיים משבשים מחקרים מוטים אלו את ההבחנה בין ההיסטוריוגרפיה האידאולוגית לבין

ר

ן.

(

.

,

.

.

גם על האוניברסיטאות  ,שעד כה עלה בידן להרחיק את הפוליטיקאים הנה כי כן הצד הפסימי של

(-

( -ין (

למרבה הפרדוקס באותו זמן מתחולל באוניברסיטאות תהליך הפוך חלק מן החוקרים שפנו אל

.

'
,

( ,( ,

,,

מקובלים בעבר באוניברסיטאות בלבד .

שב ומשמש את צרכיה הדרך שבה חודרת הפוליטיקה החדשה להיסטוריוגרפיה הישראלית מאיימת

;

=

.

הכתיבה שלהם אידאולוגיה וחשבון  .בהיעדר התיוג הפוליטי שאפיין קודם את מחקרי המוסדות

1,

(

 -ן

המחקר הנערך עתה במוסדות התנועתיים לשעבר ועיון בתוצריו מלמדים שדווקא במוסדות אלו

על פי הכללים המחמירים שהיו

ן

( (

,

,

הרצוג '  ' ,יד טבנקין ' ו ' יד יערי ' מצאו דרך לחבור לאקדמיה בדיקת שיטות

המחקר מבוקר היטב ומשוחרר מכבלים אידאולוגיים .
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המחקרים הנערכים במסגרתם נבדקים בקפידה ,

(

ל

גוריון והיה לחלק ממנה  ' ,יד יצחק בן  -צבי ' בנתה קשר מסועף לכל האוניברסיטאות גם מוסדות
קטנים יותר כמו

(

-

מוחלט ובניתוק מכל זיקה אידאולוגית  .ה ' מרכז למורשת בן  -גוריון ' נספח ישירות לאוניברסיטת בן -

' מרכז

,

'

,1 , ) ' ,
,, ,,, ( ( 1
, ,, ,

: . (,
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,

ועדות אלה מורכבות מחוקרים בכירים בעלי מעמד  ,וכצפוי החוקרים

מהאוניברסיטאות שהסכימו להשתתף בהן התנו את נכונותם לפעול במוסדות אלו בחופש אקדמי

,

.

הדיסציפלינריות המקובלות באקדמיה  .אלו שבחרו בדרך זו פנו לאוניברסיטאות וביקשו למנות להם

אקדמיות .
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שביקשו להמשיך עשר חייבים היו להשתנות הדרך שבתרו רובם הייתה התנתקות מהאידאולוגיה

התנועתית .
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שינוי משמעותי זה חייב אותם להשתנות מבחינה מקצועית ולאמץ את השיטות

;
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המוסדות

.
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ל

להם דורשים חלק ממוסדות המחקר התנועתיים שקעו וגוועו לאטם  ' :בית ברל ' לדוגמה הפסיק את
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תמונת המצב עתה הוא שיבוש יכולת ההבחנה בין היסטוריוגרפיה מקצועית לאידאולוגית הצד

2י2נננ
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המחקר כיום לא ניתן להצביע על מאפיינים ברורים המייחדים אותה כך למשל עדיין לא ברור אם

44
ש88888נ

,,,

,,
(

