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85

בספר היא המפורטת ביותר שפורסמה אי
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מהדקי הברזל נתלדו עד כלות  ,ואבני המעטפת
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בהיסטוריוגרפיה הציונית נכתב על פעילותו ,
על אישיותו ועל תולדות חייו של תאודור הרצל

.

יותר מאשר על כל מנהיג ציוני אתר לתיאור
ולניתוח של פעילותו הפוליטית והמדינית של
דוד בן  -גוריון לדוגמה  ,שנמשכה למעלה מחצי
מאה  ,יוהדו מספר קטן של ביוגרפיות  ,כמה
עשרות ספרים ומאות אחדות של מאמרים

מקצועיים .

בכתבי  -עת

1

לעומת זאת על הרצל ,
הרצל הצעיר בימי

שפעילותו הציבורית נמשכה פחות מחמישית

שהותו בזלצבורג

משנות פעילותו של בן  -גוריון  ,נכתבו למעלה
מארבעים ביוגרפיות  2 ,כמה מאות ספרים וכמה

מקצועיים .

הסיבה

חזונו המעשי על מדינת היהודים בעתיד  ,מקומו

שדווקא על הרצל נכתב כל כך הרבה קשורה

בהתפתחות התרבותית והחברתית של היהודים

כנראה לפעילותו הציונית ולהשלכותיה  ,אך לא

בעת החדשה ואישיותו הציורית .

אלפי מאמרים בכתבי  -עת

פחות מכך לאישיותו המסקרנת ולתולדות חייו ,

בספר שלפנינו  ,בעריכתם המצוינת של גדעון

שכל המעיין בהן מתקשה לקלוט שאדם זה  ,שכל

שמעוני ורוברט ויסטריך  ,נמצא מכל

אלה .

סופרלטיב כמעט נמצא יאה לו ( ובצדו כמעט כל

מעשרים המאמרים שלוקטו יחדיו בעקבות כנס
שאורגן באוניברסיטה העברית במלאות מאה

1

שנה להוצאתו לאור של הספר ' מדינת היהודים ' ,

על פי כלל ההומר הביבליוגרפי המצוי במדרשת בן -
גוריון שבנגב ( בשדה  -בוקר ) אין פריט ביבליוגרפי

.

מצטיירת תמונה מעניינת של מסכת חייו של

אחד המרכז את כלל הפריטים על אודות בן  -גוריון

.

הרצל לגווניה השונים ברור שבלקט מעין זה

שיצאו לאור לאורך המאה העשרים .
2

השווה למשל הסקירה על הביוגרפיות שנכתבו על

שוררת הוסר אחידות  ,הן ברמה הכללית של

:צ

ההבנה והידע על פועלו ועל אישיותו של הרצל
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העובדה שתחת קורת גג זאת כונסו מאמרים

בצד קביעתו הבנלית כמעט כי הרצל הוא ' מייסד

שכתבו ביוגרפים שעסקו במשך שנים רבות

הציונות הפוליטית '  ,וכי הוא

בחומר העצום הקשור לתולדות הייו של הרצל

והלום לפקטור פוליטי ' שהיה ' הכוח החזק ביותר

' הפך אמונה מיסטית

בצד מאמרים של חוקרים שהרצל הוא לדידם

בתולדות ההיסטוריה המודרנית היהודית ' ( עמ '

היהודית

 , ) 214מציע פרידמן מספר הסברים מעניינים

והאירופית בעת החדשה  ,מורידה בהכרח מהרמה

להצלחתו של הרצל למשוך את התומכים בו

דמות

אתת

מני

רבות

בהיסטוריה

.

.

הכללית של הספר ואולם כנגד זאת עומדות

להאמין בפעילותו הדיפלומטית הוא מבהיר כיצד

הרמה הכללית הגבוהה יחסית של רוב הכותבים

שכנע את הנושאים והנותנים אתו  ,על אף

ועבודתם היסודית של העורכים  ,ובסופו של דבר

הקשיים האובייקטיוויים שניצבו בפניו  ,בצורך

לפנינו ספר מושך ומעניין התורם ממספר זוויות

ליישם את רעיונותיו  ,ועומד גם על הסיבות

למחקר התפתחות התנועה הציונית על גווניה

להתנגדות שקמה לו מצד דיפלומטים וראשי

השונים

ולהבנת הדרכים שהובילו להגשמת

יעדיו של

הרצל .

מדינות .

כאמור מצאתי שש סיבות

מרכזיות להתעניינות ההיסטורית בהרצל  ,ועל

האידאולוגיה

פיהן ניתן לסווג את עשרים המאמרים בספר .

בהגותו המדינית והפוליטית של הרצל כפי שבאה
לידי

פועלו הציוני של הרצל

ביטוי

בכתביו

אידאולוגיים שמשכו כבר בתקופתו ובמיוחד

הרצל הקים את ההסתדרות הציונית והביא לידי

לאחריה

המעצמות

ושהפכו

כך

ובנאומיו

יש אלמנטים

ובהן

שראשי מדינות אירופה

קבוצות
עם

גדולות
לנכסי

השנים

בהברה

היהודית ,

צאן

ברזל של

.

הגדולות זיהו תנועה זו כנציגתו של העם היהודי ;

האידאולוגיה הציונית עם אלמנטים אלה נמנות

וממשיכיו הפכו את ההסתדרות הציונית לתנועה

האבחנה

שמקורה

הלאומית המרכזית של היהודים ולגורם ראשון

באנטישמיות  ,התפיסה בדבר הפתרון הציוני

במעלה בכינונה של מדינת ישראל  -זוהי לטעמי

שיבוא לאחר הכרת אומות העולם בצרכים

בהרצל .

הלאומיים של העם היהודי  ,תפיסה שהתגבשה

הסיבה העיקרית להתעניינות הרבה
בספר שלפנינו  ,בעיקר בחלקו השני ,

151ח'The 210

בעיית

של

היהודים

לאסכולה העומדת בפני עצמה

-

הציונות

מאמרים

המדינית  ,והחתירה להקים מדינה בעלת אופי

המנתחים פן זה בהצלחת הרצל ישעיהו פרידמן ,

יהודי  -ליברלי  .דני גוטוויין בוהן במאמרו את

שמאמרו הוא הבולט בתהום זה  ,מנתה מזוויות

השפעת האנטישמיות על הרצל  ,ומוצא שהשפעה

' Visionary

and

, Leader

נכללים

.

שונות את הצלחותיו ואת כישלונותיו של הרצל

זו

בתחום הפוליטי והמדיני במאמרים אחרים נדונים

כתופעה נראתה להרצל באופן שונה כשלמד

היבטים שונים של אותו נושא ואולם פרידמן ניסה

באוניברסיטת וינה  ,בסוף שנות השבעים של

.

.

התפתחה

הדרגתי .

באופן

התשע  -עשרה ,

האנטישמיות

להאיר את העיקר אף שבמאמר בספר מעין זה אין

המאה

לצפות למצוא מבט רטרוספקטיבי  ,דידקטי ושלם

היהודים ' בשנת

על התפתחות פעילותו הפוליטית והדיפלומטית

תקופה הגיע הרצל למסקנה כי 'האנטישמיות

של הרצל  ,הרי במאמרו של פרידמן יש ניתוח

אינה תופעה אוניוורסלית שראשיתה בשנאת

מעניין מאוד של ניסיונותיו הפוליטיים של הרצל.

יהודים שרירה וקיימת בחברה הנוצרית  ,אלא היא

1895

וכשכתב את

.

' מדינת

רק בסופה של אותה

עולמו הפנימי והחיצומי של הרצל

מוצר שמקורו במשבר הפוליטי שהיה קיים

תרומה מכרעת למהפכה החברתית  -התרבותית

ואשר

שעברו היהודים בעת החדשה  ,ושבמרכזה עמדו

התשע  -עשרה ,

באירופה בסוף המאה

.

התפתח בתוך מסגרות של מצב הברתי  -כלכלי

תהליכי החילון תרומתה של הציונות הייתה גם

ספציפי  ,שהשפיע גם על התברה היהודית וגם על

בכך שהיא עצמה הייתה ביטוי לתופעת החילון

התברה הנוצרית ' ( עמ '

) 96

.

 187קתדרה

וגם בעובדה שהיא דחפה להתפתחותה המהירה

.

של אותה תופעה מספר מאמרים בספר עוסקים

מקומו הייחודי של הרצל בהתפתחות

בנושא זה  ,ובשלושת הבולטים שבהם  ,של יוסף

הלאומית של העם היהודי

שלמון  ,מרדכי ברויאר ורוברט ויסטריך מנסים

הצלחתו של הרצל להקים את ההסתדרות

החוקרים להבין  ,כל אחד מזווית אחרת  ,את

הציונית כתנועה לאומית יהודית שהגשימה

הקונפליקט שבו נמצא הרצל  -החילוני הליברל

לימים את רעיונותיו  ,הייתה תופעה כמעט

שהאמין בכל נפשו בעליונות התרבות האירופית

מכך

והגרמנית  -אל מול הצורך לכרות ברית עם

בפרספקטיבה היסטורית ההישג הגדול היה בכך

מופלאה

כבר

והרבה

בזמנו

יותר

רבנים אורתודוקסים שמקור אמונתם ונטיותיהם

.

.

שדווקא אינטלקטואל מתבולל ממרכז אירופה

התרבותיות היו הפוכים כמעט משלו אף על פי

הצליה להקים תנועה שפעלה בעיקר למען

שהרצל נתפס  ,לדברי ויסטריך  ,דווקא בקרב

הצלתם של יהודי מזרה אירופה  ,משימה שהברי

יהודים אורתודוקסים ( ולא רק בקרבם ) כדמות

תנועת ' חיבת ציון ' הרוסים נכשלו בה  ,וכן

משיחית המקבילה כמעט לדמותו המקראית של

לאומית

משה ( עמ '  , ) 327הייתה התנגדות עזה אליו מצד

בעובדה שהציונות הפכה

לתנועה

.

לגיטימית שהייתה מקובלת על אומות העולם ,

רבנים אורתודוקסים רבים לטענתו המוצדקת

ושזכתה להכרה מצד המעצמות הגדולות לנוכח

של שלמון  ,הרצל שהיה מודע לכוחם של

.

רעיונותיו הטריטוריאליסטיים והקולוניאליסטיים

הרבנים האורתודוקסים בהברה היהודית  ,ניסה

של הרצל תוהה שמואל אלמוג במאמרו אם אכן

דווקא לכרות אתם ברית ולשכנע אותם בטיב

היה יהודי  -לאומי במונחים המקובלים אך ברוב

פעילותו  ,אף שהיה כמעט ברור מראש כי הוא

.

.

המאמרים האחרים מוצגת דמותו כיוצרה של

ייכשל ואכן בסופו של דבר הוא הבין כי הדבר

הגדילה מכולם הדווה בן

אינו אפשרי ( עמ '  , ) 307לפחות בשלב זה ,

ישראל המבקשת להוכיח במאמרה שמנהיגותו

והסתפק בברית שכרת עם רבני תנועת

הלאומיות

היהודית .

.

של הרצל  ,גם בהשוואה למנהיגים לאומיים

ה ' מזרהי ' ברויאר מחזק את קביעותיו של שלמון

דופן ,

בהציגו את יחס האורתודוקסיה היהודית להרצל .

הוא היה על פי הגדרתה כמו ' ברק של אור שגילה

במאמרו הוא מתאר את יחסו העמוק והחיובי של

לעולם כולו תמונה חדשה של העם היהודי ,

אביו  ,יצחק ברויאר  ,ממנהיגי האורתודוקסיה

אחרים במאה העשרים  ,הנה תופעה יוצאת

תמונה אשר לעולם לא תימחק עוד ' ( עמ '

) 164

.

היהודית ,

אל

האדם

הרצל ,

ואפילו

הסמל ,

לעומת התנגדותו העזה של אביו לאידאולוגיה

מקומו של הרצל בהתפתחות התרבותית
= ,י י  ,וי ,ל ט
מיג ,שקם י ,
ייבי= = =
*וי = ,

. . . ..

במבט רטרוספקטיבי של

.

ההרצליאנית ולציונות אלה נתפסו עוד בבית

סבו  ,שלמה זלמן ברויאר  ,רבה רב ההשפעה של

שנה אין ספק כי

קהילת פרנקפורט שעל נהר מיין  ,כבבתים

הציונות והתנועה הציונית שיסד הרצל תרמו

התורה .

100

אורתודוקסים אחרים  ,כסטייה מערכי

תדוה 188

יוסף גולדשטיין

האידאולוגיה הציונית  ,חששו  ,תביא ' לחילון

-

קדושת העם ןהיהודי ] ' ( עמ '

בצד

) 309

.

יש

התרבותי  -ההברתי

הקונפליקט

הציונות ההרצליאנית לבין
היהודית עוסקים מספר

שלו ( עמ '

קשר

) 226

.

לעומתו טוען אדוארד טימס כי

ישיר

מעורבותו

בין

החברתית -

שבין

תרבותית של הרצל  ,שבאה לביטוי במיוחד

האורתודוקסיה

פעילותו

חוקרים במאמריהם

בכתיבתו

לבין

הפובליציסטית ,

הפוליטית והיעדים החברתיים שהתר לממש
במדינת היהודים שתקום  ' :מדינת היהודים [ של

תהיה

הרצל ] ,

אריסטוקרטית "

" רפובליקה

המבוססת על השקעות הון שנינות ומתוחכמות

ותובל על ידי אדמיניסטרטורים נאורים  ,בעלי
תחכום ותעוזה ' ( עמ '

) 65

.

' חוזה המדינה '
אחת התופעות שהפליאו לאורך שנים רבות את
החוקרים והמתעניינים בפעילותו של הרצל היא
יכולתו לצפות כיצד תיראה מדינת היהודים
כאשר תקום  ,מחקרים רבים יוהדו בעשרות
השנים האחרונות ליכולתו של הרצל לחזות
במאמריו ובעיקר בספרו האוטופי ' אלטנוילנד ' ,

- - -

,,

ש
. .ג

ie
folger.

*

.

כיצד תיראה המדינה העתידית רבים מהכותבים
בספר מסכימים מן הסתם עם קביעתו של נחום
גרוס כי הזונו של הרצל ( במקרה של גרוס חזונו
הכלכלי ) משקף את המציאות בישראל של סוף
המאה העשרים ( עמ '

דרור

,

, , ',

' ,

מטילה

) 239

ספק

.

עם זאת רחל אלבוים -

ביכולתה

של

ההברה

הישראלית  ,המפולגת והמסוכסכת  ,אשר הלקים

teip

נרהבים ממנה אימצו ערכים לאומיים  ,דתיים

fiermann Seer~ ann
Ea
~

ואתנים צרים  ,לקלוט אי פעם את הערכים
האנושיים הכלליים והאוניוורסליים שהרצל סבר

של

הרצל

למרכיב

שער ספרו של

ביחסך

הרצל ' ,אלטנוילנד'

בפתרונותיו הציוניים

ההברתי

הכללי

באופן טבעי נמצא

במאמרים הללו גם מסקנות הסותרות זו את זו .

כי המדינה היהודית צריכה לאמץ  -הומניזם ,
סובלנות  ,אוניוורסליות ותרבות קוסמופוליטית
( עמ '

. ) 263

יונתן פנסלר למשל מגיע למסקנה כי הרצל היה
רחוק מהבנת האספקטים החברתיים הקשורים

אישיותו של הרצל

בהתפתחותם של היהודים ואף ביקש להפריד

אישיותו המעניינת

באופן מוחלט כמעט בין הפתרונות החברתיים

ריתקה אף היא לאורך השנים חוקרים רבים :

שלהם זקוקים היהודים לפתרונות הפוליטיים

והגרמני  -המדיארי ,

מוצאו

והרב גונית של הרצל

היהודי  -המשכילי ,
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עולמו הפנימי והחיצומי של הרצל

את

שטבע

המרתקת

חותמו

על

שחיפשה

אישיותו

באספקט אחר של אישיותו של הרצל עוסקת חני

ריגושים

מיטלמן  ,המוצאת זיקה בין העולם הפנימי של

חייו ;

דרך

הרף

ללא

ואישיים ;

אינטלקטואליים

בעיותיו

הפסיכולוגיות שהיו בסיס ליחסים הלא שגרתיים
שהתפתחו

בינו

לבין

הוריו  ,אשתו  ,ילדיו

וסביבתו ; אהבת ההיים הטובים שהייתה טבועה
בו ; מערכות היחסים שיצר עם הבריו ומקורביו ;

והספרותית .

הרצל  -שהושפע להערכתה בצעירותו מציור
העולם הפסימי שהציג שופנהואר

מהאנטישמיות

ובבגרותו

( עמ '

החמורה

) 35

בהברה

האירופית  -לבין הפנטזיה בכתיבתו הספרותית
והפובליציסטית  ,שאליה הוא נסוג כדי לפתור את

.

בחלק

הקשיים שבתוכו רוברט ויסטריך מתרה מחזיק

בחלקו

אחרי רעיונותיה של מיטלמן וטוען כי במהזהו

הראשון  ,מנסים הכותבים לפענח את אישיותו

' הגטו התדש ' ניסה הרצל לפתור את המועקה

פעילותו הפובליציסטית
מהמאמרים

גדול

בספר ,

של הרצל לגווניה

במיוהד

השונים .

למשל כריסטוף

.

שהש לנוכח מצבם של היהודים פיטר לוונברג ,

שולטה ומילי הד מתארים את מערכת היהסים

שכבר בשנת

המורכבת בין הרצל לבין המקורבים אליו כמו

ציונית בגין בעיותיו הפסיכו  -פתולוגיות  4 ,מרחיב

1971

קבע כי הרצל פנה לפעילות

מקס נורדאו ( שולטה ) ומעריצים כאפרים ליליאן

עוד את היריעה  ,הפעם לא רק בניתוח פסיכולוגי

מיכאל ברקוביץ  ,היה

של אישיותו של הרצל  ,אלא גם בניתות יהסו אל

הראל וג ' וליוס שפס מנסים לענות שוב על

המציאות הפסיכולוגית החדשה שעתידה להיווצר

המצוין .

( הד במאמרה

)

.

השאלה שעשרות חוקרים ניסו להשיב עליה מאז

בקרב היהודים לוונברג קובע למשל כי ' הרצל

ראשית המאה  -מהי נקודת המפנה שבה פנה

היה נביאו של שינוי הערכים הרדיקלי של

הרצל לציונות מדוע הרצל  ,שהיה רחוק כל כך

היהודים ]  ,שהיו

.

מיהדותו  ,ואשר ראה עצמו הלק בלתי נפרד

הפסיכולוגיה וההתנהגות

[ של

תנאי מוקדם לאופי היהודי החדש  -האמיץ ,

.

מהאליטה הגרמנית  -האוסטרית הליברלית  ,פנה

ההחלטי והמוכשר באורה פיזי ' ( עמ '

לפתע לפתרון הציוני וביקש לפתור בעיקר את

קורנברג  ,היוצא מנקודת מוצא שונה מהתזה

מה באישיותו הניע

שהציג לוונברג ( במאמרו משנות השבעים ) ,

שפס מצטרף במידה

טוען  ,כפי שטען בהרהבה בביוגרפיה שכתב על

בעיית יהודי מזרח

אירופה ?

אותו לפנות לכיוון

זה ?

מסוימת ובהסתייגות לתשובה שנתן אלכם ביין

) 11

ז ' אק

שנות חייו המוקדמות של הרצל בווינה ,

5

כי

3

פנייתו הדרמטית של הרצל אל הציונות הייתה

תשובה אשר הייתה מקובלת על החוקרים במשך

פתרון לקונפליקט שבו היה נתון בין יהדותו לבין

עשרות שנים  -פרשת דרייפוס היא נקודת

שאיפתו

והחברה

המפנה ברקוביץ לעומתו רואה דווקא בפרשת

האוסטרית .

לאותן שאלות כבר בראשית שנות השלושים ,

.

להתערות

הרוח

בהיי

המפנה ;

באופן כמעט מפתיע  ,ובמיוחד בהשוואה לקובצי

ואילו הראל מוצאת כי שנות שהותו של הרצל

ליצור

פנמה בשנים  , 1893 - % 892את נקודת
בפריז

( ) 1899 - 1894

הן ' שנים שבהן

] [ yD ' K

מאמרים אחרים אשר עורכיהם
4

רעיונות פוליטיים הדשים  ,שסייעו לו ליצור את
פתרונותיו ל " שאלת

היהודים ' "

(

Psychoanalytic

עמ ' . ) 144

3

א ' ביין  ,הרצל  ,ביוגרפיה  ,תל -אביב  , 1976עמ ' .87 - 49

Charismatic

.

The: Psych 0
מם (
lalytic

() Iterpretaהו

150 - 191

5

 - Loewenberg, ~ Theodor Herzl :ק

01111 ) 81ק

Leadership ' ,

""

ג

 .קק

ניסו

1971 ,

.(,

"

"

תן

Study

) 8 . Wolman

o( History, New

ש ] Komberg, Theodor HerzE From Assimilation
1? ionism, Bloomington 1993
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יוסף גולדשטיין

באמצעות מספר מאמרים תמונת מצב היסטורית

גם אם באופן טבעי ניתן היה לוותר על מאמר

או לגבש רעיון אחד  ,עשו עורכי ספר זה ,

זה או אחר  ,הרי תרומתו הכללית של ספר זה

שמעוני וויסטריך  ,עבודה מצוינת למרות השפע

למתקר  ,להבנת פעילותו הציבורית ואישיותו

העצום של מאמרים בנושאים דומים לאלה

של הרצל ולהבנת הדרכים שהביאו ליישום מלא

.

בהיסטוריוגרפיה הציונית  ,הם ליקטו מאמרים

כמעט של רעיונותיו  ,ובמרכזם הקמת מדינת

מעניינים מאוד ושמרו על רמה אקדמית סבירה .

היהודים  ,היא גדולה במיוחד .

מקורות לתולדות השירות

'התפתתה מלתמה על קיום הבית של כל אחד

במולדתו ' ועל כן כל לותם היווה חזית .

הרפואי הצבאי בארץ  -ישראל
ובמדינת ישראל בתקופת

המתבר הוא רופא נפרולוג בכיר יליד ארצות -

הברית  ,בוגר אוניברסיטת ניו  -יורק  ,ששירת
בתיל האוויר האמריקני משנת
ועלה ארצה בשנת

מלתמת העצמאות

1968

.

1959

עד

1961

את חיל הרפואה של

צה " ל הכיר אישית משירותו במילואים .
לפנינו ספר עב כרס עשיר ביותר במקורות ,

% 949 - 1947

במסמכים ,

בתעודות

מעניינים ,

ובמכתבים

.

המובאים בדייקנות זהו מבהר יוצא דופן שנאסף

נסים לוי

מבין אלפי

המסמכים

קרא

שהמחבר

ומיין

.

בהקפדה ובחריצות הראויות לשבח נוספו על
ברוך הורוויץ  ' ,כל חייל

חזית ' :

השירות הרפואי

הטנאי בארץ  -ישראל ובמדינת ישראל בתקופת
מלחמת העצמאות  , % 949 - 1947תל  -אביב  :משרד
הביטחון ההוצאה לאור  ,ס0ס630 , 2

כך גם שפע של ריאיונות עם חלק מהדמויות

.

המרכזיות בזאת גדולתו של הספר  ,אך במידה

מסוימת גם כישלונו  -כי מרוב עצים  ,ענפים
ועלים אין רואים את

עמ' .

היער ; לא ניתן להבחין

באופן מוחשי בסיפור היסטורי ובחוט השני של

ספר זה הוא המשכו של הספר ' כל העם תזית ' ודן

האירועים הרציפים וההתפתחויות ,

בראשית דרכו של חיל הרפואה של צה " ל

מכשלה גדולה אתרת טמונה במבנה של הספר .

בתקופה הבריטית השם נובע  ,לדברי הסתבר ,

המהבר הילק את התקופה הקצרה שהכרך דן בה

1947

( פחות משלוש שנים ) לשבע תקופות ( זאת על פי

.

מן

העובדה

שלאחר

ה 29 -

בנובמבר

תאחל מאשה
וינגרטן סועדת
פצועים ברובע
היתודי בעיר
העתיקה של

ירושלים  /מאי

קתדרה

5ב, 1

תשרי

תשס " ג ,

עמ '

- 191

94

1948

קתדרה

. 92

()1

לעומת זאת בולטת בהיעדרה עובדת יסוד

( מועד

שלדעתי צריכה הייתה לתפוס מקום מרכזי בספר

שלב

על כל נושא רפואי בארץ בתקופה הנדונה :

באפריל

ארץ  -ישראל הקטנה ודלת האמצעים והמשאבים ,

חלוקה היסטורית שקבע בן  -גוריון ביומנו ) :

החדשים שלפני
קבלת

ה 29 -

החלטת החלוקה

העמידה ,
) 3 ( ; 1948

30

הפלישה ,

בנובמבר

15

15

האופנסיבה שלנו ,
שנת

1947

במאי

במאי עד

העברת היזמה לידינו ,

עד

24

19

; 1948
8

9

( )4

ביולי
עד

ביולי

18

3

שלב הדיפת

על

כ 600 000 -

,

תושביה היהודים  ,הייתה באותן

הרפואה .

שנים מעצמה עולמית בתחום אחד -

שלב

גלי העלייה של שנות השלושים הביאו ארצה

ביולי

) 6 ( ; 1848

בעיקר ממרכז אירופה מאות רבות של רופאים ,

עד

במרס

בוגרי אוניברסיטאות מעולות  ,בעלי הכשרה ,

הגדול ' במשך

התת  -מקצועות

; 1948

1948

פירוק צה " ל ה ' לוהם

()7

1949

באו " ם ) ;

שלב מהלומת הנגד לערביי הארץ ,

באפריל עד

; 1949

בנובמבר

1947
( )2

()5

10

.

ניסיון וידע רב בכל קשת

.

וההתמחויות הרפואיות רבים מהם ( לפחות

) 230

משמאל לימין :

ראש הממשלה דוד

בן  -גוריון  ,סא " ל

ד " ר חיים שיבר
( שיבא ) וסא " ל
אפרים

בן  -ארצי ,

1949

בזמן

מלחמת

העולם

השנייה

ניסיון

ייתכן שהלוקה מפורטת זו והתיאור הסינכרוני

רכשו

של כל שהתרחש בתהום הרפואה הצה " לית בכל

ברפואה צבאית במסגרת הצבא הבריטי וצבאות

.

אחד מפרקי הזמן הקצרים מגדילים את הדיוק

בעלות הברית לקראת מלחמת השחרור נוספו

גם

על אלה מאות אהדות של רופאים ניצולי

בתקופה דינמית כמלחמת השחרור קשה לקרוא

השואה  ,בוגרי הצבא האדום  ,יחידות הפרטיזנים

חמש או שש פעמים על מה שקרה בכל בתי

והמחתרות באירופה ומתנדבים ממדינות המערב

ההיסטורי  ,אך מקשים מאוד על

הקורא .

מח " ל .

היחס המספרי בין הרופאים לאוכלוסייה

ההולים הצבאיים  ,במד "א בחיל הנשים  ,ברפואה

(

בחיל האוויר  ,בחיל הים וכו ' בהפרשי זמן של

הגיע לשיא עולמי של רופא לכל

ימים או שבועות .

שיא שלא נשבר עד עצם היום הזה .

)

165

תושבים ,

קורות לתולדות השירות הצבאי הרפואי בארץ  -ישראל בשנים

1949 - 1947

גם מוסדות רפואה חדשים כיסו את הארץ כולה :

לפהות  ,לא נשלה למשימה  ,בהיעדר חובש ,

המרכז הרפואי המודרני של ' הדסה ' בהר הצופים

רופא !

' בילינסון '

עוד פתות מובנת נטיית המחבר להשמיט כל

בתל  -אביב  ,בית החולים

פרט מרגש  ,מסקרן או פיקנטי וכל סיפור אנושי

הממשלתי ובית ההולים ' רוטשילד ' בחיפה ועוד ,

הנוגע ללב ולהשאיר בטקסט רק עובדות יבשות .

וזאת מבלי להזכיר את עשרות מוסדות האשפוז

הפרטים על ההתארגנות הרפואית בעיר העתיקה

הישנים יותר התעשייה הכימית והפרמצבטית

הנצורה מדויקים  ,אולם אף שהעדויות האנושיות

בארץ הייתה ברמה גבוהה ארץ  -ישראל הייתה

המרגשות מאוד בנושא זה היו ברשות המהבר

בין היצואניות הראשונות של פניצילין בעולם ,

( הן מתוארות במקורות המצוטטים ) אין בספר כל

שנחנך בשנת  , % 939בתי החולים
ו ' אסותא '

בפתת  -תקווה

.

.

וזאת בעת שתרופה אנטיביוטית ראשונה זו

רמז על מחשבותיהם  ,רגשותיהם  ,עוז רוחם

הייתה עדיין קשה להשגה באירופה וחשיבותה

וגבורתם של הלוחמים  ,הפצועים והסגל הרפואי
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.

הצבאית הייתה רבה האם לא ראוי היה לדון
בספר על ראשיתו של חיל הרפואה בדרכים

שבהן נרתם ( או לא נרתם

)

פוטנציאל רפואי

גדול זה למסגרת הצבאית של צה " ל ? במקום זה

.

אנו מוצאים רמזים על מחסור בכוה אדם למשל

צבאיים .

לצה " ל היו חסרים פסיכיאטרים

תבל

שאין המחבר מציין כמה מומחים כאלה היו

לדוגמה בצבא הבריטי או הצרפתי בשנת , % 947
כשענף זה היה עדיין בהיתוליו  .יש לזכור כמובן

כלליים  -יותר מאשר בכל מדינות ערב גם יהד .

טיפול בפצוע
בשדה הקרב
בנגב  ,מבצע

התת  -מקצועות

חורב 'ר1948 ,
'דצמב

שבארץ היו אז עשרות רבות של פסיכיאטרים
זה

היה

המצב

בכל

יתר

הרפואיים  :היו בארץ לפחות

150

מנתחים

כלליים ואורתופדים  ,מספר גדול של רופאי
עיניים  ,מומחים לאף  ,אוזן וגרון  ,רנטגנולוגים
וכמובן מאות רופאים כלליים

ופנימיים .

לשם

.

השוואה נציין רק שבכל ממלכת ירדן היה בזמן

המסור יש אפוא בספר רק מעט מאוד ' מורשת

מלחמת השחרור רנטגנולוג אהד בלבד ( וגם הוא

קרב ' .

היה אירופי .

כדוגמה למחסור בכוה אדם המהבר

דוגמה נוספת לעיקור הטקסט מכל פרט העלול

מביא את סיפורה של ' חובשת קרבית ' תמרת כל

להיחשב

כי ד " ר סטנלי

הכשרה ( פרט להיותה בת של רופא  ) ,שטיפלה

לוין  ,איש

)

..
מהלם  .היא

כ ' פיקנטריה '  :מסופר
מח " ל

צעיר  ,טס ארצה

ב 15 -

במאי

מודה

 , 1948אך אין המחבר מזכיר שלוין נחת בלוד

היינו מצפים

במטוס ירדני  ,וזאת בעיצומה של מלחמת

שהמחבר ינסה לברר מדוע בעיר משופעת

השחרור ( אין ספק שהמחבר הכיר סיפור יוצא

רופאים

דופן זה הן מתוך היכרות אישית עם לוין והן

בפצוע שנפטר מאוחר יותר

שלא הכירה את המושג

הזה .

ברופאים כירושלים  ,שהיו בה

500

ץתדרה 194

נסים לוי
מתוך המקורות

המצוטטים .
)

לוין היה ברבות

הימים לרופא ילדים בעל שם עולמי  ,אך אין

.

עולים בהרבה על הסביר ואין המו " ל פטור

.

מאחריות למחדלי העריכה מפתח השמות  ,שהוא

.

הדבר מוזכר בספר כלל משום מה המהבר אינו

כמובן בעל חשיבות רבה  ,לקוי אמנם המחבר

כותב דבר על קורותיהן של הדמויות המרכזיות

מודיע שהוא מסתפק ברישום האזכור הראשון

בעשרות השנים שלאתר מלחמת השחרור יש

של כל שם  -כלל שבוודאי איננו מקובל וגם

להביא בחשבון שגיבורי הספר היו אנשים

אינו הגיוני  -אך גם כך אין המפתת

שלם .

צעירים בשנת  , 1948ורבים מהם הספיקו לעשות

שמות רבים המוזכרים בטקסט אינם מופיעים

היל בהייהם האזרחים בעשורים הבאים  .היינו

כלל במפתח  ,למשל

יששכרי ( עמ ' , 115

מצפים לקבל מידע על כך ולו בצורה תמציתית

 , ) 214 - 212ד " ר וינברן ומיכאל אדווין ( עמ '

.

ביותר .

הדבר לא היה מאריך את הספר אלא

ועוד .

ד"ר

) 228

במספור האיורים שוררת אנדרלמוסיה

בעמודים בודדים ואף אלה יכלו לבוא על חשבון

מוחלטת  :אין כל סדר בתצלומים  ,רבים מהם

כמה מהטבלאות הפחותות בחשיבותן  ,כגון זו

חסרים  ,ולפתות בעותק שבידי מופיעה אותה

המפרטת כמה גלולות מכל סוג תרם

קבוצת דפי כרום פעמיים ( כנראה על השבון

בעמוד

505

מד " א לתיל הרפואה מ  1 -בינואר עד
1948

30

באוגוסט

.

למרות חסרונותיו נראה שספר זה יתקבל בעניין

המחבר מצהיר במבוא שהוא מקבל על עצמו את
האתריות

לכל הטעויות

' אם

נפלו

בכתוב '  .זו מתווה נאה אך ההתניה

טעויות

' אם נפלו ' -

.

תמימה כל מי שערך פעם ספר יודע שאין כרך
בלי

התצלומים

התמרים ) ,

טעויות .

אולם בספר זה מספרן והיקפן

בקרב

תוקרי

מקורותיו
' מקורות

תולדות

העשירים .
לתולדות

הארץ

וזאת

בזכות

אילו הייתה הכותרת
השירות הרפואי

הצבאי

בארץ  -ישראל וכו "  ,היא הייתה נאמנה למציאות

ומאפשרת לנו להמליץ על הספר .

