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ויאמר זה מוקדש
לזכרו של

פרופ ' יהושע אריאלי

מבוא
עוד בתקופת היישוב השתלבו בגישתם הלאומית של מייסדי האוניברסיטה העברית יסודות נאו

-

רומנטיים וליברליים ; מצד אהד הדגישו את הרות הלאומית  -הרומנטית  ,ומצד אתר נקטו עמדות

.

סובלניות וקוסמופוליטיות הלכי רוח אלה באו לידי ביטוי במעורבותם הפעילה של רבים ממורי

האוניברסיטה באגודות ' ברית שלום ' ו ' איתוד ' .
השאלה שעומדת במרכז מהקר זה היא עד כמה השפיע כינון המדינה על התפיסה העצמית ועל
דפוסי הפעילות הציבורית של הקהילה האקדמית הירושלמית  :האם המשיכה לדגול באידאולוגיה של

מרכז רוחני  ,תוך קיום זיקה חזקה לרעיון של ישות פוליטית דו  -לאומית בארץ  -ישראל ודאגה מתמדת
לשמירת זכויות האזרת  ,או שלאור הנסיבות תלה תפנית דרמטית בהזדהותם הפוליטית של
הפרופסורים מהר

הצופים ?

בהקשר זה אבקש לטעון כי הקהילה האקדמית הירושלמית לא רק שלא

התגייסה לשירות הממסד ( כפי שגרסו הלק מעמיתיי )  ,אלא שגם בתקופה המעצבת של בינוי המדינה

מאמר זה הוא חלק ממחקר על מעורבותם קל האינטלקטואלים הישראלים בעיצוב התרבות הפוליטית הישראלית בנושאי
זכויות האזרח בתקופת ההגמביה של תנועת

העבודה  .אני

עורך מחקר זה בסיוע מרכז לריק לחקר השונות  ,היישוב

ותולדות מדינת ישראל  ,מרכז מינרבה לזכויות האדם ומרכז

r" r

למחקרים חברתיים  -כולם באוניברסיטה העברית

בירושלים  .מענק מחקר מטעם המכון לחקר תנועת העבודה על שם פנחס לבון אפשר להרחיב את המחקר

ולהעמיקו .

מאמר זה ממתיך ומשלים את מאמרי ' מעצבי ההגמומה או אאוטסיידרים מנוכרים ? תפקידם של האינטלקטואלים
הישראלים בעיצוב פניה של המדינה המתהווה '  ,אשר ראה אור במאסף הציונות  ,כב ( תשס " א )  ,עמ '
קתדרה
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ביקרו רבים מן הפרופסורים בחריפות את מעשיה של הנהגת המדינה ואת הרטוריקה שלה בתחומים

המרכזיים של מדיניות החוץ ושל מדיניות הפנים .
אבקש להוכיח את טענתי תוך התייחסות לשישה תחומי מחלוקת העיקריות  ( :א ) הסתייגות

האוניברסיטה מן המגמות הממלכתיות בתהום ההוראה והמחקר ; ( ב ) דחייתם של רבים מן הפרופסורים
( ולא רק של אלה שהיו מזוהים עם ' ברית שלום ' ו 'איהוד ' ) את הקונצפציה של בן  -גוריון בדבר עליונות
המדינה על החברה ; ( ג ) התנגדות נחרצת לתפקידו המרכזי של הצבא בתהליך בינוי האומה  ,להתפשטות

תפקידי הצבא ולקישור בין הצבא לבין ערכים אוניוורסליים ; ( ד ) דרישת הפרופסורים לפתרון צודק
והוגן של בעיית הפליטים הפלסטינים ; ( ה ) השתתפות פעילה של אנשי אקדמיה במאבק לביטול הממשל

הצבאי ; ( ו ) תרומתם הפעילה לקידום הביקורת הציבורית בתחום הפיתוח הגרעיני וגיוון השיה בסוגיות

הביטחון .
העמדה הביקורתית מאוד של העילית האקדמית של האוניברסיטה הלאומית בסוגיות מרכזיות של

בינוי האומה בישראל היא תופעה ייחודית בראייה ההשוואתית  ,ולכן ניתוח היסטורי  -סוציולוגי שלה

אמור לתרום רבות לקידום המחקר הסוציולוגי וההיסטורי .
מעורבותם של הפרופסורים בשיח הציבורי  :מודלים אפשרתם
אנשי רוח היו הממציאים  ,המעצבים  ,המגבשים והמטפחים של התאוריה הליברלית  ,אף שרבים מן
האינטלקטואלים ידועים דווקא בהיותם תומכים נלהבים של דפוסי משטר אוטוריטריים ואף

טוטליטריים .

1

תפיסה של עליונות זכויות הפרט איננה חלק אימננטי מהמורשת האינטלקטואלית

באשר היא  ,אף שברוב ארצות העולם נכללו במהלך המאה העשרים הרעיונות הליברליים בתוך הקוד

התרבותי של קהיליות האינטלקטואלים ( וללא ספק בקרב המשתייכים לאחת מתת  -הקהילות הגדולות
בקרבם  -הקהילה

האקדמית .
)

השאלה היא אם תהליך דומה התרחש גם בקרב האינטלקטואלים

ואנשי האקדמיה הישראלים ; סוגיה חשובה זו טרם זכתה לטיפול מהקרי ראוי .
.

אנשי האקדמיה בישראל  ,בדומה לעמיתיהם בעולם המערבי  ,נהנים מחופש אקדמי מושג זה הוא
מטושטש ויש לו לפחות שתי פרשנויות

2,

על פי הפרשנות המצומצמת והמצמצמת יש לפרופסורים עם

קבלת הקביעות חופש מוחלט לחקור בתחומם מבלי שגורם חיצוני יוכל להתערב באורת כלשהו
בעיסוקיהם במסגרת המוסד האקדמי

(

האוניברסיטה או כל מוסד מחקרי אחר .
)

ואילו על פי הפרשנות

המרחיבה מוטלות על הפרופסורים חובות שמעבר לתחומי עיסוקיהם הצרים  ,כעומדים בשער וכמגנים
על החברה או על חלקים שבתוכה משרירות השלטון והמדינה  ,וזאת כיוון שהם זוכים לפריווילגיה
ששום מקצוע אחר אינו מעניק  -הופש ביטוי מוחלט והגנה מפני פיטורים ( אלא אם כן עבר הפרופסור

עברה פלילית או עברה שיש עמה קלון .
)

1

ראו :

2

ראו :

מבחינה זו יש לפרופסורים מעצם מיקומם המוסדי תנאים

.

.

4 ( , The Intellectual Revolt against tiberal Democracy, Terusalem 1996ט ) 2 Sternhell

New

217-284
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:
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לעומת זאת אנשי רוח אחרים ( סופרים  ,משוררים  ,שהקנים ,

עיתונאים וכדומה ) אינם נהנים ממלוא הפריווילגיות של אנשי אקדמיה והם חשופים יותר מהם ותלויים

.

יותר בגורמים בעלי פוטנציאל דיכוי אין חולקים על כך שמנהיגותם של הפרופסורים בחברה היא

ביסודה עניין של השפעה ולא של כוה או של סמכות .

44

לפרופסורים אין שום כוה מתוקף תפקידם  ,זולת כותם
האוניברסיטאות ; השפעתם קשורה לממד

בין כותלי

.

הרוחני והרבה פחות לממד הפוליטי של פעילותם עם

זאת מבחינה מוסדית  -לגלית אין עוד תפקיד בהברה
המאפשר לאדם  ,לפתות להלכה  ,לעמוד כפרט מול
השלטון המדיני ולהשמיע את קולו ללא מורא

ופחד .

הוא יכול לעשות כן מתוקף ערכים מוסריים כלליים או

מתוקף תחומי התמהותו או מתוקף שני אלה במשולב .
אם הנחה זו נכונה  ,הרי נוצר מתה מובנה בין הפרופסור
או הפרופסורה לבין המדינה  ,מתה זה גובר ככל
פחות

שהמדינה

' פתותה '

וקרובה

יותר

למשטר

טוטליטרי או ככל שהיא עסוקה יותר במשימות גדולות

ומהפכניות.
עם זאת בשדה ההברתי שבו מתנהל המאבק על
דעת הקהל ועל עיצוב דרכה של התברה מתחרים
אנשי

אקדמיה

לכתליה

-

באינטלקטואלים

סופרים ,

משוררים

שפועלים

מחוץ

ופובליציסטים ;

ולעתים מצטרפים לשורות מעצבי דעת הקהל גם

אמנים  ,אנשי קולנוע ותאטרון  ,באירועים ציבוריים
שונים יוצרים אנשי אקדמיה בריתות וקואליציות
בלתי פורמליות עם האינטלקטואלים המשתייכים
לתת  -הקבוצות הפרופסיונליות והסמי  -פרופסיונליות

44

הללו .

כתוצאה מכך ייכללו בהכרח בכל

סקירה של התבטאויות נציגי הקהילה האקדמית בנושאים אקטואליים ושל השפעתן הציבורית ,

התייחסויות נרהבות למעורבותם של אנשי רוה אחרים בשיח הציבורי .
עבודת מחקר זו באה לנתח את הנרטיבים החלופיים של האינטלקטואלים  -של אלה המזוהים

עם מהנה העבודה  ,כלומר עם מפא " י ו ' מן היסוד '  ,כמו נתן רוטנשטרייך ויהושע אריאלי  ,של אלה
המזוהים עם הרוויזיוניסטים  ,כמו בנימין אקצין  ,של אלה המזוהים עם המפלגה הליברלית  ,כמו יעקב
טלמון ושמואל הוגו ברגמן  ,ושל אלה המזוהים עם ' ברית שלום ' ו ' איחוד '  ,כמו מרטין בובר  ,עקיבא
ארנסט סימון וגרשם

שלום .

אשתדל לשחזר את תולדות ההתפתחות הרעיונית של הקבוצות

הפוליטיות השונות תוך דיון במעורבות אנשי האקדמיה בהן .

רבר )" ל
אריאלי  ,ז
יהושעחיים ( ( לד (
( צילום :

"
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בחינת תרומתם של האינטלקטואלים להיווצרותה של חברה אזרחית אוטונומית במדינה ריכוזית

.

היא אחד הנושאים המרתקים בסוציולוגיה של הפוליטיקה בכלל ושל זו הישראלית בפרט לאור
העובדה ההיסטורית כי האוניברסיטאות משמשות לעתים קרובות מרכז לטיפוח רוחות מרדניות ביחס
לשלטון  ,יש טעם לבחון באופן אמפירי את ההיפותזה על ההתמודדות הנצחית בין האינטלקטואלים

.

לבין הממסד השולט תלות הדדית ומתה בין האינטלקטואלים לבין האליטה הפוליטית ויתר האליטות
מעצבים את הדילמות המוסריות והמוסדיות של האינטלקטואלים

.

וקובעים את תגובותיהם על בעיות ההשתתפות בסדר החברתי כדברי
שמואל נוח אייזנשטדט ,

' התגובה

הקיצונית ביותר במישור הארגוני

והמבני מתבטאת בפרישתם של האינטלקטואלים מן הסדר הקיים ,
כשהם מקיימים לעצמם יחידות נבדלות ונפרדות או מסתגרים

בד '

.

אמותיהם בקצה השני קיימות שתי אפשרויות  :כניעה מוחלטת של

האינטלקטואלים לאנשי השררה או תפיסת השלטון ' .

3

הסוציולוגים האמריקנים סיימור ליפסט ואייסוק באסו עיצבו
טיפולוגיה עדינה יותר של ארבעה דפוסים של התנהגותו החברתית

של האינטלקטואל  ( :א ) שומר שערים )  ( ; (gatekeeperב ) איש המצפון
החברתי )  ( ; (moralistג ) המשמר )  ( ; (preserverד ) הסייען

) caretaker

4

ליפסט ובאסו הלקו על התפיסה המסורתית של תפקידו החברתי של
איש אקדמיה הקובעת שבהיותו אינטלקטואל מוטלת עליו החובה
לשמור על ערכים תרבותיים ומוסריים ולהבטיח שהשליטים יפעלו
בנימין

אקצין

( צילום  :פוטו ר ' מ ' ק ( לר )

.

ויתנהגו בהתאם לערכים הללך כידוע יוצרי תפיסה זו טענו שעל מנת למלא את התפקיד הזה  ,על

איש אקדמיה להתרתק מכל שיתוף פעולה עם הממסד  ,שאם לא כן הוא עלול לאבד פרספקטיבה ,

.

לנהוג בקונפורמיות ובהסכמה שבשתיקה וללקות בניוון רוחני ומוסרי על מנת להתאים את המודל

הסוציולוגי של תפקיד האינטלקטואל לתמורות שהתרחשו במאה התשע  -עשרה והעשרים  ,הציעו
ליפסט ובאסו את ההגדרות הבאות :

א.

אינטלקטואל שומר שערים מתאפיין בהבעת ביקורת חיצונית תוך מעורבות נפשית  ,ההדרת

.

מסרים ופרספקטיבה אוניוורסלית ופיתוח מתמיד של חלופה רעיונית קיימים שלושה טיפוסים של

.

אינטלקטואל שומר שערים  :המבקר  ,המותה והמנוכר כל שלב הוא תנאי לבא אחריו ; כך לדוגמה
אינטלקטואל מנוכר אשר לא עבר שלבים של ביקורת ומחאה לא יוגדר שומר שערים  ,כי היעדרם

הטיפוס .

של שלבים אלו מלמד על הוסר מעורבות נפשית חזקה  ,שהיא מאפיין מרכזי של

אינטלקטואל מותה שלא עשה שימוש באסטרטגיות ובתוכני פעולה של הטיפוס המבקר יתקשה

.

להצביע על חלופה כוללת בעוד שהאינטלקטואל המבקר נמצא בדרך כלל בפריפריה של המערכת
3

ש " נ אייזנשטדט  ,אינטלקטואלים ומסורת  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

4

ראו :

4 . ( , The Intelligentsia andם ) Gella

111 - 150

 .קע

.ג

and Political Roles ' ,

the Intellectuals, London 1976 ,

23 - 22

.
- Basu , 'The Roles of

,

ש

5 . Lipset
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הפוליטית ומגלה נכונות מתמדת ליציאה ממנה  ,האינטלקטואל המוחה מתאפיין במעורבות בפעילות

תוץ  -מערכתית ולעתים בלתי

ב.

לגלית ;

האינטלקטואל המנוכר נמצא אף בגלות רותנית .

5

נושאי הדיון של איש המצפון החברתי מוגדרים על ידי סדר היום הלאומי הקיים  ,כך

.

שהאינטלקטואל עוסק בפרשנות ובהערכה  ,אך לאו דווקא בהצגת חלופות לסדר יום זה הוא מתמקד
בדרך כלל באירוע ספציפי בפרק זמן מסוים  ,וביקורתו נוגעת להתנהגותם של הגורמים השונים

בקשר לאירועים נקודתיים .

ג.

6

האינטלקטואל המשמר משמיע ביקורת מדי פעם  ,אך הוא שומר על מעורבות חברתית לא רק

מבהינה רעיונית  ,אלא גם מבחינה ארגונית ( במכוני מחקר ציבוריים ופרטיים  ,בתפקידי ייעוץ ,
בתפקידי פרשנות באמצעי התקשורת

וכו ' .
)

האינטלקטואלים המשתייכים לקטגוריה זו מתאפיינים

בקשרים ענפים עם מקבלי ההחלטות במערכת הפוליטית והם בעלי פוטנציאל השפעה לא מבוטל .
מבחינה אקדמית המשתייכים לקטגוריה זו מרבים לעסוק במחקר חברתי יישומי  -בטוות הקצר או

בטוות הארוך .
ד.

7

האינטלקטואל הסייען מקבל על עצמו בגלוי ובמוצהר תפקיד של מנהיג הברתי  ,והוא משתלב

בתפקידים מרכזיים באחת הרשויות .

8

בולטות האינטלקטואלים מסוג זה הביאה לכך שרשויות אהדות

( כגון הבנק הלאומי המרכזי  ,בית המשפט העליון  ,ועדות ממלכתיות למיניהן וכו ' ) נתפסות כבעלות

לגיטימציה אינטלקטואלית  -מקצועית ולא מדינית  -פוליטית .
.

פולמוס האינטלקטואלים על תפקידם ההברתי הראוי הוא ממושך מאוד בהקשר זה גרס זאב
שטרנהל :

הקטגוריה האינטלקטואלית הקלאסית היא זו של . . .

.

כלבי שמירה של החיים הפוליטיים מקננת בלבם ההכרה

כי אסור לו ליוצר העצמאי  ,דווקא בשל הירותו לעשות כן  ,להסתגר במגדל שן  ,לרחוץ בניקיון כפיו ולהתעלם

.

מהנעשה סביבו ההשתתפות בהיי הציבור היא ביטוי לאחריותו של היחיד להברה  .יהד עם זאת  ,על פי תפיסה

.

זו  ,חובתו הראשונית של אינטלקטואל לשמש כמטיף בשער  ,ולא יותר מזה עליו לשמור על הירותו על  -ידי

עמידה זהירה בשולי הפוליטיקה  ,ולהתריע על הנעשה תוך ישיבה קבועה על הגדר . . .
אבסולוטית לא לשלטון אלא לאידיאולוגיה  ,לא לכוח הפוליטי והמחזיקים בו אלא לערכי יסוד .

[ מתוך ]
9

מחויבות

עד כמה אכן מילאו אנשי האקדמיה בישראל תפקיד הברתי זה ? יש לציין כי המקרה הישראלי הציב
בפני האינטלקטואלים אתגר מיוחד במספר היבטים  :העובדה שמרבית העם היהודי נותרה מחוץ
5
6

ראו שם ,

עמ ' 129 - 125

.

.

ראו  :שם  ,עמ '  135 - 130ליפסט ובאסו אינם מבהירים מהו אירוע הברתי נקודתי  ,כמה ימים ( מודשים  ,שנים ) הוא
יכול להימשך אלו אינן שאלות סתמיות לדוגמה הם מקבלים את טענתו של ג ' ון קנת גלברייט כי דווקא

.

.

הפרופסורים מן הדפוס הזה הם שהובילו את מהלך המחאה הציבורית נגד מלחמת וייטנם והם שתרמו להצלחתו

.

יותר מכל קבוצה חברתית אחרת ( שם  ,עמ '  ) 154אינני בטוה כי אפשר לראות את מלחמת וייטנם הממושכת -
ואת המאבק הציבורי להפסקתה  ,שהיה ממושך לא פחות  -כאירועים נקודתיים

.

.
.

7

ראו  :שם  ,עמ '

140 - 135

8

ראו  :שם  ,עמ '

143 - 140

9

ז ' שטרנהל  ' ,עלייתו ונפילתו של מוג  , ' 77פוליטיקה ,

9

( אוגוסט , ) 1986

עמ '

56 - 54

.
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~

למדינה שהוקמה  ,הגדרת הזהות הלאומית על בסיס דתי וקיומו של מיעוט אתני  -לאומי ערבי גדול

.

בתהומי מדינת ישראל מהקר זה בוהן את מידת ההזדהות של העילית האינטלקטואלית הארץ -

ישראלית עם האתוס הציוני ההגמוני מחד גיסא ואת מידת מחויבותה לתפיסה המקורית של
האינטלקטואלים כמבקרי השלטון מאידך

גיסא .

מהקר זה מתמקד באירועים מוציו  -פוליטיים

ששימשו מעין מקרי מבהן ואתגר הן למדינה  ,למוסדותיה ולמנהיגיה והן לקבוצות שונות של
אינטלקטואלים  ,שהיו חצויים בין מחויבותם לבניית מדינה ותרבות עברית לבין מחויבותם
המוסרית

והמקצועית ,

השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא אם אכן אפשר לומר כי

האינטלקטואלים הישראלים הצליחו ליצור שיח אזרחי אוטונומי  ,במיוחד בענייני זכויות האדם
וחירויות הפרט  ,או שצודקים אלה הטוענים שהמדינה הריכוזית הכתיבה את כל דפוסי ההשתתפות

בתחום הציבורי .
האוניברסיטה העברית נגד הממלכתיות באקדמיה
התנגדותם של אנשי האוניברסיטה העברית ושל עמיתיהם מהטכניון וממכון ויצמן למדע לחקיקת
חוק המועצה למוסדות ההשכלה הגבוהה והמדע במחצית הראשונה של שנות החמישים ממחישה היטב
יעקב דורי ,
נולים

:

דוד אלון )

את ניסיך13רניהם של מוסדות ההוראה והמחקר הוותיקים להתנער מפיקוח ממלכתי ולשמור על

.

עצמאותם  ,למרות תלותם הכלכלית ברשויות המדינה עמדה זו של האוניברסיטאות

החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה
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התקנונים של המוסדות לחינוך גבוה וסדרי הנהלתם ; בדיקת זיקת המוסדות הללו למדינה מתוך
שמירה על הירותם האקדמית ; משיכת גדולי המדע והתורה היהודים בעולם לעבודה מדעית
בישראל וכן משיכת סטודנטים יהודים בתפוצות להשתלמויות במוסדות להשכלה גבוהה

בישראל .
כפי שמצא אורי כהן  ,בן  -גוריון ביקש לנצל את ההמלצות של ועדת דורי כדי לכונן פיקוח הדוק
על פעולותיהם של המוסדות להשכלה גבוהה  ,בעיקר על פעולות האוניברסיטה העברית  :ראש
הממשלה דרש לאשר כל מינוי של
פרופסור לסנאט האוניברסיטה  ,כל
תכנית לימודים אקדמית  ,כל חוקה
אקדמית וכל הקצאת כספים למוסדות

גבוהה .

להשכלה

הפיקוח הממשלתי

ההדוק על תהום ההשכלה הגבוהה
ועל המהקר עתיד היה להתבצע לא
רק באמצעות חוק המועצה למוסדות
ההשכלה הגבוהה והמדע  ,אלא גם על
ידי מספר מועצות ממשלתיות למחקר
מדעי שאמורות היו להיות מופקדות
על התקציבים ועל חלוקת המהקר
במדינה  ,וכך יכולה הייתה המדינה
לעצב את תחום המתקר על פי רצונה ,ביסודו של דבר ברור היה לחברי הוועדה כי צעדים אלו של
הממשלה נועדו בראש ובראשונה להגביל את האוטונומיה ה ' מופרזת ' של האוניברסיטה העברית ,

שביקשה להמשיך את התפתחותה כמוסד עצמאי גם בתקופת המדינה .

11

אני מקבל את טענתו של

כהן כי ' ועדת דורי הייתה דוגמה מובהקת למצב בו המושלים קראו את המומחים לדגל והללו לא
התייצבו לשרת את

צורכיהם ' .

לדיוני הוועדה נלוו משברים ומתחים חריפים בין האוניברסיטה

העברית  ,שנאבקה נואשות לשמור על האוטונומיה המוסדית והאקדמית שממנה נהנתה בתקופת

המנדט  ,לבין נציגיו של ראש הממשלה .
ב 26 -

במאי

1952

אושרה בממשלה הצעת תוק המועצה למוסדות ההשכלה הגבוהה והמדע  ,לפי

ההצעה  ,שהכינו מקורבי ראש הממשלה  ,עתיד היה ראש הממשלה עצמו לשבת בראש המועצה  ,ולצדו
שר החינוך  ,נשיא בית המשפט העליון  ,הרמטכ " ל  ,היועץ המשפטי לממשלה  ,מנכ " ל משרד האוצר ,
יושב ראש הנהלת הסוכנות  ,נציג ' קרן קיימת לישראל '  ,נציגי אגודת הסופרים  ,הסתדרות המורים ,
הסתדרות הרופאים  ,לשכת עורכי הדין ואיגוד המהנדסים והאדריכלים  ,מנהל המועצה המדעית

11

א ' כהן  ' ,ועדת יעקב דורי  :האוניברסיטה העברית בירושלים בראשית שנות החמישים בין אוטונומיה אקדמית

להלאמה '  ,הרצאה בכינוס השנתי השלושים ואהד של האגודה הסוציולוגית הישראלית  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,
15 - 14

בפברואר

2000

.

צ  ,יו

ייבר

ד,

ו
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לישראל ונציגי שלושת המוסדות האקדמיים שהיו קיימים באותה עת  -האוניברסיטה העברית

.

הטכניון ומכון וייצמן המועצה הוסמכה לתת הכרה אקדמית למוסדות

חדשים ולאשר את תקנוניהם ,

לאשר מינויים מנהליים ואקדמיים וכן

לאשר את דרכי קבלת התלמידים למוסדות אקדמיים ואת אופן רכישת

.

התארים בהעניקה למועצה סמכויות רחבות מאוד הפכה למעשה הצעת

החוק את ראשי המדינה למנהלי  -על של האוניברסיטאות הקיימות  .יתר
על כן  ,הצעת החוק הפכה את המדינה לגורם הקובע בלעדית אם

.

תוקמנה אוניברסיטאות הדשות בישראל כדברי קליין :
בהתאם לרוה התקופה  ,הממלכתיות  ,נתפסה המדינה כחייבת

להדור לתחום

.

ההשכלה הגבוהה ולכוונה בהתאם לרצונה ולצרכיה חסידי הממלכתיות ביססו
את תפיסתם בזכות הלאמת מערכת החינוך הגבוה על שלושה נימוקים
מרכזיים  :ראשית  ,חלקה של המדינה בכלל  -לאו דווקא בישראל  -במימון
המוסדות האקדמיים עלה מאוד עם השנים  ,וכבעלי המאה הם תבעו להיות אף

.

בעלי הדעה שנית  ,המדינה המודרנית בנויה על אנשי מקצוע בעלי הכשרה

.

אקדמית שלישית  ,כחלק מדאגתה להפיכת הדור הצעיר להיות ' שומרי מסורת
המחקר של

האומה .
'

המדינה חייבת  ,לדעתם  ,להיות הגורם המתאם בין

המוסדות האקדמיים ומפקח על

פעילותם .

12

בדיון על הצעת החוק בכנסת  ,כחודש לאחר שאושרה בממשלה  ,אמר
דינור :

' כאשר התפתחו המדעים

והמדינה הרחיבה את מערכת

שירותיה בשטחים מרובים שקודם לכן היו מחוץ לתהומה  -כגון
חינוך  ,בריאות  ,כלכלה ופיתוח הארץ  -הוכנסה גם האוניברסיטה

לתחום התעניינותה של המדינה ' .

13

הצעת החוק הועברה לוועדת החינוך והתרבות  ,שבראשה ישבה הברת

הכנסת שושנה פרסיץ ממפלגת ה ' ציונים הכלליים '  ,ובמשך יותר משנה
( מסוף יולי

1952

ועד לסוף אוגוסט

) 1953

נערך בה הקרב הפרלמנטרי

.

הראשון על אופייה המוסדי של ההשכלה הגבוהה בישראל מדוע ראש
הממשלה והרמטכ " ל צריכים לפקח על החינוך הגבוה ? מדוע יש להקים
גוף כה גדול

ומסורבל ?

תלויים בפקידי

ומדוע חייבים המוסדות האקדמיים להיות כה

הממשלה ?

השאלות שצצו במליאת הכנסת שבו ועלו

.

בדיון בוועדת החינוך דינור טען שוב כי המדינה ' נותנת את התקציב
למעלה  :שושנה

2

פרסיך  ,וצריכה לקבוע את

נציגי שלושת המוסדות האקדמיים הבכירים הופיעו בפני הוועדה

ה

למטה  :הרב שמחה
אסף

הדברים ' ;

אנשי הסגל באוניברסיטאות סברו אחרת .
ב2-

.

12

קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

13

דברי שר החינוך ב " צ דינור בדיון על הצעת החוק לכנסת לקריאה ראשונה ,

לה ,

עמ ' . 2454

34

בדצמבר

1952

.

אף שראשי

30

ביוני  , 1952דברי הכנסת  ,כרך

הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה
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יבשה את הצעת החוק ( נשיא האוניברסיטה העברית פרופ ' זליג ברודצקי
רקטור האוניברסיטה

פרופ ' הרב שמחה אסף ומנכ " ל הטכניון שלמה

קפלנסקי היו חברים בוועדת דורי )  ,ואף שהחוק המוצע העניק למוסדות
הללו

מעמד מועדף

והכרה אוטומטית ,

התנגדו

נציגיהם להוק

.

במתכונתו המוצעת כדברי קליין  ' ,נראה שבתוככי כל אחד מהמוסדות
הללו התחוללה מהומה לא קטנה למראה החוק וכוונת המחוקק  ,ולכן
ביקשו לבוא בפני הוועדה

ולומר את הדברים ' .

14

המוסדות יוצגו עתה

לא בידי מחברי הצעת החוק אלא בידי נציגים אחרים  ,והם היו מלאי

.

הששות נציגי מכון וייצמן חששו מפגיעת המדינה בחופש המתקר ,

.

הניהול האקדמי והמינויים המנהליים והאקדמיים ד " ר משה בלוך אמר

שאין להכתיב ' לראש מחלקה כיצד עליו לנהל את העבודה ' ; אהרון
קצ ' לסקי ( קציר ) טען ש ' אין המועצה צריכה לומר כיצד יש לנהל את
הכספים

ומהו

המבנה

האדמיניסטרטיבי

וכיצד

יש

למנות

את

הפרופסורים ' ; וד " ר ישראל דוסטרובסקי הכריז כי מגמת התיאום בין
המוסדות פסולה מלכתחילה ' :אם ישנו מקצוע מסוים הנלמד רק במקום

.

אהד  ,הוא גורם לכך שאין קנאת סופרים ' נציגי הטכניון הששו אף הם
מהשתלטות המדינה על המוסדות להשכלה גבוהה ועל תופש המחקר

.

והניהול גם נציגי האוניברסיטה העברית בירושלים  ,הרקטור החדש

פרופ ' בנימין מזר והמנהל ד " ר ורנר סנסור  ,הביעו השש שהחוק יביא

.

להפיכת האוניברסיטה למוסד פוליטי משנשאלו ראשי האוניברסיטה
העברית והטכניון כיצד סמכו נציגיהם את ידם על ההוק המוצע  ,ענו
כי ראש הממשלה מינה את ברודצקי  ,אסף וקפלנסקי ' על בסיס אישי '
כחברי הוועדה שהכינה את הצעת ההוק  ,וכי הם אינם מייצגים את

מוסדותיהם .

15

בעיטת הממסד האינטלקטואלי בחסות הממלכתית שהוצעה לו
הפתיעה הן את יוזמי החוק והן את חברי ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת  ,וזו כוננה ועדת משנה מטעמה לעיבוד מחודש של הצעת החוק .
בתמיכת חברי הכנסת מתנגדי התוק דתו נציגי האוניברסיטה העברית
ומכון וייצמן את הניסיון להפוך את המועצה לגוף הנתון לשליטה ,
להכוונה  ,לוויסות ולפיקוח מטעם הממשלה  ,הם ראו במועצה כלי לביסוס מוסדות ההשכלה הגבוהה

ולתמיכה כספית בהם ותו לא .

16

למשה
אהרוןי
נצ לסק קצ
:

בזה אחר זה נפרמו בוועדה סעיפי ההצעה המקורית  ,למגינת לבם של

:

(

)

למטה  :זליג ברודצקי
14
15

16

קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 38
הכנסת השנייה  ,ועדת החינוך והתרבות  ,כ , 58 /
הכנסת השנייה  ,ועדת החינוך והתרבות  ,כ , 88 /

' צ זים אי
:

14
13

ו  -באוגוסט  , 1952אמ " י .
 ,אמ " י .
בינואר
19

1953
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נציגי הממשלה נושאים כגון הגדרת מוסד מדעי  ,הרכב המועצה ובכלל זה חברותם של נציגי כל
האיגודים המקצועיים האקדמיים בה וחברותו של ראש הממשלה  ,סמכותה התקציבית של הכנסת כלפי
המועצה  ,מידת אי תלותם של חבריה בממשלה ודינם של תארים שניתנו על ידי מוסד לא מוכר  -כל

.

אלה נוסחו מחדש ועדת המשנה הכינה הצעת חוק מתוקנת  ,והביאה אותה לאישור מליאת ועדת

.

החינוך והתרבות הנוסת החדש ריכך את הזיקה שבין הממשלה למועצה  ,בקבעו כי המועצה תטפח
ותתאם את שיתוף הפעולה בין המוסדות המוכרים על ידה לרשויות המדינה  ,אך לא תכפיף את המחקר

.

ואת החינוך המדעי לצרכיה כפי שרצו יוזמי החוק מהמת הוויכוח הקשה שהתלהט במליאת ועדת
החינוך והתרבות בין נציגי הממשלה שהתנגדו להצעה המתוקנת לבין הברי הוועדה שתמכו בה  ,הוחלט
ב 18 -

באוגוסט

1953

להקפיא את שתי הצעות ההוק ; בכך הצליתו אנשי האקדמיה למנוע הקמת מנגנון

.

שאמור היה לקבוע באופן חד וברור את האופי הממלכתי של מוסדותיהם בפברואר

1954

הקים דינור

ועדה נוספת  ,שאמורה הייתה להכין את החוק בהתאם לתפיסותיו הממלכתיות  ,וההצעה החדשה אכן
הובאה לכנסת בסוף אוקטובר

1955

 ,אך היא אפילו לא הועלתה כלל להצבעה בקריאה ראשונה .

החוק שהתקבל בסופו של דבר בכנסת  ,באוגוסט  , 1958חוק שהוכן בוועדה בראשות נגיד בנק

.

ישראל דוד הורוביץ  ,היה שונה לגמרי הוועדה קבעה כי סמכויותיה של המועצה להשכלה גבוהה
תצטמצמנה לייעוץ בלבד באשר להשתתפות המדינה בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה  ,וכי התקציב
יאושר על ידי הכנסת  ,כמקובל ; באשר לחירות האקדמית קבעה הוועדה ש ' כל מוסד להשכלה גבוהה

.

ולמדע ייהנה מחופש אקדמי ומנהלי בתחום חוקתו המאושרת ' י1

הפרומסורה הירושלמית בגד תפיסת הממלכתיות
כבר בשנות העשרים והשלושים הלקו רבים ממורי האוניברסיטה העברית על תפיסת הציונות כפי

.

שהתגבשה במנגנוני היישוב עם פרוץ מלחמת העצמאות  -המאבק על קיומו הפיזי של היישוב

היהודי שהיה מאבק גם על קיומה של מדינה יהודית חד  -לאומית  -ביטא מרטין בובר את לבטיו

במילים הבאות  ' :לפני יובל שנים כשהצטרפתי לתנועה הציונית היה לבי שלם  .היום נקרע בו קרע .
הרי מלהמה על מבנה מדיני עלולה להפוך בכל שעה למלחמה על קיום האומה  . . .אולם אף לקראת
ניצחון לא אוכל לשמוח מפני שחוששני שמא ניצחון היהודים פירושו  -מפולת הציונות ' ,

18

רבים

הסימנים כי גם לאתר הקמת המדינה ביקרו הלק נכבד מן האינטלקטואלים בחריפות את הכללים

המרכזיים של בניית האומה הישראלית .
הוויכוח בין בן  -גוריון לפרופסורים מהר הצופים נגע לשני יסודות של תפיסת הממלכתיות .
ראשית  ,רבים מן הפרופסורים הלקו על הקונצפציה של בן  -גוריון בדבר עליונות המדינה על התברה.
שנית  ,לא היה קונסנזוס באשר לתפקידו המרכזי של הצבא בתהליך בינוי האומה ובאשר לקישור בין

הצבא לבין ערכים אוניוורסליים .
עמ ' . 54

17

מצוטט אצל  :קליין ( לעיל  ,הערה , ) 10

18

מ ' בובר  ' ,ציונות ו " ציונות " '  ,בעיות הזמן ,

27

במאי

1948

.

14יו

למען החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

ייתכן שתפקיד האינטלקטואלים בדיון על הממלכתיות היה שולי  ,אך כבר בשנת

1948

כתב בובר

שהמדינה היהודית שזה עתה הוכרז על הקמתה היא ניצחון המגמה ' להיות עם ככל העמים '  ,מגמה
שביטויה הוא ריבונות  ,ומשום כך הקמת המדינה אינה אלא המרת

' מושג החיים " עצמאות " במושג

.

השלטון " ריבונות " ' על פי תפיסתו של בובר  ,אין המדינה היהודית אלא אמצעי להגשמתו של

ה ' הומניזם העברי '  ,וזכות קיומה מותנית בזיקתה אל עקרונות הציונות

הרוחנית ; לכן כל עוד לא

נפתר הסכסוך בין היהודים לערבים בדרכי שלום  ,אין מקום לדבר על הגשמתה של הציונות .

19

בכך

תזר בובר על טענה שביטא שלוש שנים לפני כן ; אז טען  ' :כל המדיניות הציונית אינה בעיני אלא
אמצעי למטרה  ,שהיא תקומת האדם היהודי '  ,וקבע כי יש ' לבדוק ולשוב ולבדוק את האמצעי  ,ובכל

פעם לראות עד כמה עשוי הוא לשרת את המטרה הזאת ' .
הממלכתי במרכיבי המורשת העברית  .גם עקיבא ארנסט סימון הזהיר כבר בראשית שנות החמישים
מפני סכנתה של משיחיות שקר העלולה למלא הלל רוחני ריק שנוצר  .הציונות היא ' תנועה פוליטית
מודרנית ' וחייבת לפעול במסגרת הגבולות המוצבים על ידי המציאות ההיסטורית  ,טען סימון  .כפי
20

בובר גם ביקר את השימוש הפוליטי

21

22

שמציין אריה סימון ,

' K~ p

סימון חוזר ומדגיש  ,כי העצמאות המדינית  -עם כל החשיבות שיש לייחס

לה  -אינה אלא אמצעי לשלמות המוסרית ' .
למען המדינה  .המדינה ומוסדותיה הם אמצעים בידי ההברה ולא מטרות בפני עצמן ' ,
כל יוזמה של בניית חיים של שותפות בין בני  -אדם שיהיו בלתי תלויים במדינה ' .
23

גם ברגמן סבר כי ' המדינה למען האזרה ולא האזרה
24

וקרא ל ' עידוד

25

התנגדות נחרצת לרעיון הממלכתיות והמשיחיות המדינית אפיינה לא רק את האינטלקטואלים

.

שהזדהו במשך שנים עם ' ברית שלום ' ו ' איחוד ' בשנת תש " ח כתב פרופ ' נתן רוטנשטרייך כי
' מדינת היהודים מכשיר היא בידי עם ישראל הבא לסייע בידיו לממש את ייעודו האנושי והחברתי
בזמן הזה  ,כלומר את התכנסותו בארצו ואת כינון חייו החברתיים על בסיס העבודה

והצדק ' .

26

כעבור כעשור  ,בשנת  , 1957כתב רוטנשטרייך לבן  -גוריון כי ' אין לזהות את הציונות עם
המשיחיות  ,המכוונת לקץ ההיסטוריה  ,בעוד הציונות היא תנועה היסטורית שצמחה מתוך תנאים
היסטוריים מיוחדים על מנת ליצור מציאות היסטורית שונה לעם היהודי

' 27 ,

בשנת  , 1959בהרצאה

שנשא לפני פעילי מפא " י  ,הזהיר רוטנשטרייך במפורש מפני הכתרת הממשלה הלאומית בהילה

19

ראו דיון בנושא זה  :ש ' רבבי  ' ,המדינה היהודית בהגותו הפוליטית של בובר '  ,א ' שפירא ( עורכת )  ,עצמאות :
השנים הראשונות  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

20

50

. 214 - 195

מ ' בובר  ' ,מדיניות ומוסר ' (  , ) 1945הנ " ל  ,תקווה לשעה זו  :סוגיות מענייני הרוה והמציאות  ,תל  -אביב תשס " ב ,

עמ ' . 14
 .קק

 1963 ,וז0ץ Buber, ' Israel ' s Mission and Zion ' ) 1957 ( , idem, Israel and the World, New

4 .ג

21

258 -263

22

ע " א סימון  ' ,משמעותה הכפולה של המושג " פרימיטיביות " '  ,הנ " ל  ,הזכות לחנך והתובה לחנך  ,תל  -אביב תשמ " ג ,
עמ '

23

24

25

.

א ' סימון  ' ,משנתו של ע " א סימון '  ,ע " א סימון  ,פרקי היים  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ '
' פרופ ' ברגמן על התוכן הרוחני והמוסרי של המפלגה הליברלית '  ,דבר ,

21

( נובמבר , ) 1963

ביולי
עמ '

196

.

1961

.

.

25

ש " ה ברגמן  ' ,סוציאליזם גורדוני '  ,שדמות למדריך ,

26

נ ' רוטנשטרייך  ' ,לבירור מושג המדינה ' (  , ) 1948הנ " ל  ,על התמורה  :פרקים בשאלות העם והמדינה  ,תל  -אביב

עמ ' . 19

27

12 - 11

114

תשי " ג ,
' לבירורה של סוגיה '  ,הליפת מכתבים בין דוד בן  -גוריון לנתן רוטנשטרייך  ,הזות  ,ג ( תשי " ז )  ,עמ ' 29

.

"
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של אוטופיה  ,משום שתהליך זה עלול לגרום לזיהוי טוטלי של היצירתיות החברתית עם מוסדות

הממשל הביורוקרטיים .

28

תפיסת עליונות הפרט וההברה על המדינה באה לידי ביטוי בשורת מאמרים של רוטנשטרייך
ובחיבורו הידוע

' עוצמה

ודמותה ' .

29

רוטנשטרייך חזר והדגיש כי ' הסדר המדיני הוא אך אחת

ההתממשויות של הסדר בכלל  ,של הסדר הנוצר והסדר המובן ואינו ראשוני מבחינה ישותית ' .

30

כמו

כן הבליט את תלות המדינה בהברה האנושית היוצרת אותה :
המדינה השרויה בין הכרה לשרירות אינה יכולה להתקיים אם אין מתייחסים אליה כאל מדינה ואם אין

.

מתכוונים אליה כאל צורת התארגנות שיש בה עוצמה המדינה אינה חלק של הטבע שאפשר לו להתקיים בלי

.

הפעילות המתמדת של האדם המתכוון אליו המדינה נבנית והולכת תמיד והיא נבנית והולכת הן על ידי כך

שבונים אותה במפורש כצורה שיש בה עוצמה והן על  -ידי כך שבונים את אופני ההתייחסות החברתית
וצורותיה שהתבלטותם המפורשת היא המדינה  .כדי לקיים את המדינה צריך לקיים גם את אופני ההתנהגות
וצורותיה אשר כלפיהם יש למדינה מובן כצורה של התארגנות מובלטת הקיימת לשם

כך .

31

מכאן נבעה מסקנתו של רוטנשטריך כי ' תפקידה של המדינה בעלת העוצמה הוא לממש את הזכות

.

מכוחה של המדינה ' לדבריו  ' ,האדם בעל הזכויות אינו מניח למדינה להעניק את הזכויות תוך שהוא

.

עצמו יהא מממשן האדם בעל הזכויות דורש בשם עיקרון הזכות שהמדינה תממש את זכותו שלו

ולמענו ' .

32

עמדה זו באה לידי ביטוי גם בדברים שכתב רוטנשטרייך כעבור שנים

רבות .

בראייה

רטרוספקטיבית סבר כי ' המשבר הגדול בדרכה הרעיונית של תנועת העבודה חל לאמיתו של דבר

.

עם הקמת המדינה זהו משבר אובייקטיבי  ,מבחינה אנושית עמוקה מאוד  :כיצד נוהגים כאשר ציפייה
מתממשת ?

.

נוצר מצב של ניתוק ולא רציפות ' ועוד הוסיף  ' :ספק אם התמודדנו בשעתו עם בעיות

.

הניתוק ועם סכנת הטשטוש ומחיקת הרציפות במקום זאת הלכנו אחרי קסמה החד  -צדדי של הציפייה

לממלכתיות שהתממשה ' .

33

הפרופסורלמ נגד המלללטריזצלה של החללם האזרחללם
יסוד אחר של תפיסת הממלכתיות שעליו נחלקו בן  -גוריון ואנשי האוניברסיטה העברית הוא כאמור
תפקידו המרכזי של הצבא בתהליך בינוי האומה והקישור בין הצבא לבין ערכים אוניוורסליים  ,החל
מהקמת המדינה הוטל על צה " ל תפקיד חינוכי חשוב  ' :צבאנו חייב להיות גורם מהנך  ,מעלה ומבריא ' ,
28

נ ' רוטנשטרייך  ' ,שלטון  ,חברה ותהומיה ' (  , ) 1959הנ " ל  ,בין עם למדינתו ( הקיבוץ המאוהד  ,תשכ " ו ) ,

עמ ' ; 227 - 216

וראו דיון בנושא  :מ ' קרן  ,בן  -גוריון והאינטלקטואלים  :עוצמה  ,דעת וכריזמה  ,שדה  -בוקר תשמ " ח  ,עמ '
29

נ ' רוטנשטרייך  ' ,לחשבונה של מדינת זכויות האדם ' (  , ) 1973הנ " ל  ,עיונים בציונות בזמן הזה  ,ירושלים תשל " ח ,
עמ ' ; 165 - 153

30

85 - 84

.

הנ " ל  ,עוצמה ודמותה  :עיונים בפילוסופיה מדינית  ,ירושלים

תשכ " ג .

הנ " ל  ' ,המדינה והאדם המדיני '  ,מאסף לדברי ספרות  ,ביקורת והגות  ,ג ( תשכ " ב ) ,

.

31

שם  ,עמ '

32

הנ " ל  ' ,לחשבונה של מדינת זכויות האדם ' ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

33

הנ " ל  ' ,המשבר בדרכה הרעיונית של תנועת העבודה '  ,מגוון ,

74 - 73

2

159

עמ ' . 78

.

( תשל " ז ) ,

עמ '

22 - 12

.

התופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

אמר בן  -גוריון בכנסת בדיון על חוק שירות ביטחון

ב 29 -

151

"

תדדה

באוגוסט  , 1949וגישה זו הביאה להגדרת

.

צה " ל כ ' בית הספר של האומה ' תולדות התהוותו של המיליטריזם הישראלי ( אשר מוגדר לעתים
ביטהוניזם או תברה במצור ) נדונו רבות  -על ידי סוציולוגים בשנים האחרונות  ,וקיימת הסכמה כללית

.

שגיוס תובה הוא הדרך לבינוי האומה בישראל בשלבים שונים של מלתמת העצמאות היו העולים
כמחצית מן המתגייסים לצה " ל ; משום כך בלטה דווקא בצבא הבעייתיות של שילוב העולים ביישוב
, ,, , ,,,

הוותיק ,

וראשי ההנהגה ייחדו לצה " ל מקום מרכזי בתהליך מיזוג הגלויות ' .
4

במשך שנים רבות מקובל
;

;

היה להעריך את תרומתו של צה " ל בכך שהוא מלכד ומאחד את ההברה הישראלית למרות ההבדלים ,

השונויות והשסעים המפלגים אותה.
עוד בתקופה שקדמה להקמת המדינה פעלו בפלמ " ח ולאתר מכן ביחידות הסדירות של

ה ' הגנה '

.

קציני הסברה ותרבות אחרי הקמת המדינה התרחבו תפקידי הצבא וגברה והתגוונה מעורבותו
בעניינים אזרחיים
34

)

. role expansion
(

ראו  :ד ' הכהן  ' ,צה " ל וקליטת העליה '  ,עולים ומעברות  , 1952 - 1948 :ירושלים תשל " ה  ,עמ '

; 126 - 115

ז ' דרורי ,

' הלקו של צה " ל בקליטת העלייה ובחינוך בתקופת העיצוב של מדינת ישראל  , ' 1953 - 1948 :עבודת דוקטור ,
אוניברסיטת בן  -גוריון  ,תשנ " ז .

"

.

=,,, ,

בא
עט עוחמיט

17

קיבנר ,

במאי

1948
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כבר באסופת מאמרים של ה ' ליגה לשיתוף פעולה יהודי  -ערבי ' שהופיעה בשנת

1939

יצא בובר

בהתקפה בוטה נגד ההסתמכות על הכוח בהתיישבות בארץ  ,והסביר את הסיכון הטמון במה שכינה

' פוליטיקה של לגיונותי  ,הוא טען כי המוסדות הציוניים ביקשו להסתמך על כוח צבאי זר בבואם
לחדש את היישוב היהודי בארץ  ,במקום לנסות לרקום יחסי אמון עם תושבי המקום  ,ובעשותם כן
לא התחשבו בנסיבות הקיומיות המיוהדות של עם ישראל  ,אשר אי אפשר להשוותן לאלה של
המעצמות

הקולוניאליות .

35

לאחר כשנה יצאו אנשי ה ' ליגה ' שוב נגד המגמות המיליטריסטיות ,

שלהרגשתם התפשטו ביישוב היהודי בגין המלחמה  ,ואשר לדעתם לא היו תולדה מחויבת המציאות

של הצורך האובייקטיווי להתגונן .

36

בעשור הראשון לקיום המדינה יצאו אנשי 'איהוד ' שוב ושוב נגד מה שנראה להם כהתחזקות
פולחן החרב והמיליטריזם הממלכתי ונגד עליית מעמד הצבא והשיקולים הצבאיים בתרבות

.

הפוליטית הישראלית הם טענו כי אנשי הצבא מנסים לשטוף את מוחם של תושבי
המדינה הצעירה ולשכנעם בצורך בטיפוח שיטות לוחמה חדשניות ומקצוענות

.

צבאית  ,כשאליהם מצטרפים במקהלת הסכמה המדינאים והרבנים הצבאיים אך

הצבא  ,כך הסבירו אנשי ' איהוד '  ,אינו יכול מעצם טיבו שלא להיכשל בפתרון
בעיות חברתיות
בפברואר

ופוליטיות ,

1952

37

יצא הרמטכ " ל רב  -אלוף יגאל ידין בהצעה להנהיג בשתי הכיתות

הגבוהות של בתי הספר התיכוניים בישראל מגמה צבאית  ,בצדן של המגמות

והחקלאית .

הוותיקות  -הראלית  ,הספרותית  ,הביולוגית

במגמה זו  ,הסביר

הרמטכ " ל  ,יכשירו את עצמם תלמידים לא רק לקריירה צבאית  ,אלא גם לתפקידי

.

מנהיגות בכירים במדינה כולה נוסף על הכשרה במקצועות צבאיים ספציפיים
ופיתוח הכושר הגופני  ,ילמדו בה גם את המקצועות הכלליים בהקשרים צבאיים ,
עקיבא ארנסט סימון

.

כדי להכין את נפשם לשירות המיוהד הזה כך למשל  ,הציע ידין  ,ניתן לקצץ בלימודי שקספיר וללמד
את התלמידים אנגלית באמצעות יומני המלחמה של הגנרלים  ,ואילו הישובים מתמטיים וגאומטריים

ניתן לעשות בקשר לבעיות הבליסטיות של תותחים וטילים  ,ולאו דווקא בעזרת חישובי מסחר וכספים .
במאמר שפרסם ב ' דבר ' הציע ידין מהפכה בגישה אל החינוך התיכוני בארץ  ' :בשאלות אלגבריות לא

ילמדו התלמידים על סוחרים שקנו או מכרו יין  ,אלא על מהירות מטוס א ' לעומת מהירות מטוס ב " .
35

מ ' בובר  ' ,על הפוליטיקה שלנו '  ,דרכינו ( אוגוסט  , ) 1939עמ '  ; 5מצוטט אצל  :ת ' הרמן  ' ,מ " ברית

38

שלום " ל " שלום

עכשיו "  :הפציפיזם הפרגמטי של מחנה השלום בישראל '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תשמ " ט  ,עמ '
- 173
36

37
38

. 174

' יתרון הנשק ' ,

2

בספטמבר

; 1940

ראו אצל  :הרמן ( שם ) ,

עמ ' 218

.

עמ ' 182

.

ראו בעניין זה  :הרמן ( שם ) ,
י ' ידין  ' ,הצבא ובית הספר '  ,דבר  12 ,באפריל  ; 1950לדיווח על נאומו של ידין בפני כנס מנהלי בתי ספר תיכוניים
ראו  :במחנה  14 ,בפברואר  , 1952עמ '  2ראו גם את מאמרו של סגן  -אלוף א ' לפן  ,שעמד בראש הקבוצה שעסקה

.

בנושא במטה הכללי  ' ,מגמה צבאית בתיכון '  ,הארץ ,
הנ " ל

' הביטחוניזם ומבקריו , ' 1967 - 1949 ,
ירושלים תשנ " ט  ,עמ '  , 103 - 62במיוחד

עמ '

20

בפברואר

( עורך )  ,אתגר

. 69 - 67

1952

.

דיון מקיף בנושא ראו  :מ ' בר  -און ,

הריבונות  :יצירה והגות בעשור הראשון למדינה ,

למען החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

תופעות של הדירת הצבא לבתי הספר התיכוניים לצורך מיון וגיבוש ופעולות של הגדנ " ע  ,שהיה
קשור

לצה " ל ושפעל במסגרת

בתי הספר להכין את בני הנוער לשירות הצבאי  ,היו קיימות כמעט

.

מאז קום המדינה אולם ההצעה של ידין  ,שקראה למיליטריזציה גלויה ומכוונת של מערכת החינוך

.

האזרחית  ,נתקלה בהתנגדות מצד המהנכים אמנם בסוף תקופת שירותו של רב  -אלוף מרדכי מקלף

כרמטכ " ל  ,בשנת  , 1953הוקמה פנימייה צבאית ליד בית הספר ה ' ראלי ' בחיפה  ,אך הייתה זו מסגרת
שונה מזו שביקש ידין להקים  ,ואת כל המקצועות האזרחיים למדו חניכי הפנימייה יתד עם התלמידים

.

הרגילים הרעיון ללמוד מתמטיקה באמצעות תרגילים בבליסטיקה או ללמוד אנגלית בעזרת יומני
המלהמה של גנרלים מעולם לא נוסה  ,וההצעה נתנה הזדמנות לכמה בירורים עקרוניים בדבר דרכו

החינוכית של צה " ל .
הבולט בין בעלי השיה הזה היה פרופ ' עקיבא ארנסט סימון ( חתן פרס ישראל בחינוך בשנת , ) 1964
שרבים ראו בו סמכות מוסרית וחינוכית ממדרגה ראשונה  ,וזאת לא רק מפני שבמשך שנים רבות עמד

.

בראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים בסתיו
בשלושה חלקים שכותרתו ' מפרטה או אתונה :

1952

פרסם סימון מאמר גדול

לשאלת היסוד של החינוך הצבאי ' ' .
9

בפתה מאמרו סקר

סימון בהרהבה את משמעותם ההיסטורית של הדגמים התרבותיים המנוגדים המסומלים על ידי שתי ערי

המדינה היווניות האלה בעת העתיקה ,לאחר מכן הכה אל החומש את הצעתו של ידין ללמד מקצועות
אזרחיים בנוסח צבאי מיוהד  ,בהביאו ציטטות מדבריו של מהנך נאצי שהעלה הצעות דומות בשנות

.

השלושים בגרמניה הנאצים חייבו את כל הגימנסיות הגרמניות להוסיף את מקצוע הצבאיות בתור פרק

חובה לכל התלמידים  ,והמליצו ' ללמד מתימטיקה בעזרת הישובי מסמרים לפרסת הסוס . . .
.

ולוגריתמים

של בליסטיקה ' גם אז צוין  ,המשיך סימון  ,כי את חוקי הפיזיקה ניתן ללמוד בקשר לטנקים  ,לא רק
בקשר לטרקטורים ,

וכי ' גרמנית ניתן ללמוד ממרשל פון מולטקה  ,לא רק מהאחים גרים ' .

אולם לא זאת הייתה הנקודה העיקרית במאמרו של סימון  ,וניתן להניח כי גם הוא הבין שדבריו

.

של ידין נבעו מחוסר ידע בענייני חינוך יותר מאשר מנטיות פשיסטיות סמויות בניתוח מעמיק של

.

השירות הצבאי הצביע סימון על מספר סכנות אימננטיות של ההוויה המיליטריסטית הוא תיאר את
התכונות שהחינוך הספרטני ביקש לטפת ' :אומץ  -לב  ,כוה סבילות  ,פשטות החיים  ,מהירות הההלטה ,

קיצור הדיבור  ,מיעוט ההגות המשהה '  ,אלא שכל אלה כרוכים היו ב ' העדר מעצורי מוסר '  ,שכן
מצוותו העליונה של ההינוך הספרטני  -השירות למולדת  ' -נתמלאה אגב עבירות " תרצה "  " ,תגנוב " ,
 40במדינה
" תנאף "  ,וכך לא רק בימי מלהמה אלא גם בימי שלום  ,שנחשבו מעין שביתת  -נשק בלבד '

.

' הכל  -יכולה והכל  -מקיפה ' נותר רק מרחב צר לרשות היחיד  ' ,ולא היה מקום לאנשים כמו סוקראטס

...

שבדרכים שונות ובכיוונים שונים מתחו ביקורת על מדיניות אתונה עירם וביקשו
או אפלטון
 41התוצאה
להחדיר בה אידיאלים של צדק  ,או של ערבות כל היוונים זה לזה  ,או אידיאלים של הופש '

.

39

ע " א סימון  ' ,מפרטה או אתונה  :לשאלות היסוד של ההינוך הצבאי '  ,הארץ ,

הנ " ל  ,האם עוד יהודים
40

שם  ,עמ '

54

41

שם  ,עמ '

57

.
.

אנחנו ?

תל  -אביב תשמ " ב ,

עמ ' ) 69 - 47

.

19

בספטמבר

ו3-
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~

הייתה שהספרטנים ידעו  ,כדברי אריסטו  ' ,ישרוט על עבדים  ,אך לא על בני  -חורין  ,והשכילו

.

להילחם  ,אך לא להיות בשלום ' בכל אלה  ,ציין סימון  ,יש משום אקטואליות מעוררת דאגה  ,שהרי

' גם מצבנו המדיני החיצוני  -אי יהודי בים ערבי  -וגם יסודות מסוימים בתוך ירושתנו הרוחנית

.

עשויים לקרבנו אל דוגמת ספארטה הלכה תיאוקראטית ישנה  ,שנותקה מזיקתה הדתית  ,עלולה

.

להפך על  -נקלה למשטר טוטאליטארי או צבאי  -ודוגמתה של יפאן תוכיח אכן  ,ההקבלה איננה

מקרית כלל ; והסיכויים  ,או הסכנות  ,של ספארטאניזציה הם אפוא בולטים למדי ' .

42

סימון הזהיר מפני

הרדוקציה הפסיכולוגית ( מה שמכונה לעתים ' ראש קטן ' ) והמורטוריום המוסרי הנובעים מעצם ההיתר

.

להרוג אנשים  ,שהוא הכרחי בעת ביצוע משימות צבאיות ' מוסר השלום ומוסר המלהמה תרתי דסתרי

הם  ,מצוות הופכות עבירות ועבירות הופכות מצוות ' ,

כתב .

סימון הכיר בעובדה כי ' כל עוד לא נגיע לידי פירוק נשק כללי  ,נראה שיהיה הכרח בצורה כלשהי
של חינוך צבאי ' ; אך סבר שניתן לחנך ' לקראת גישה חיונית של שיתוף קיום  ,ואפשר  -אף של שיתוף -

.

פעולה ' הצעד הראשון של חינוך לשלום הוא המאבק נגד סטראוטיפים

גזעניים .

43

סימון הדגיש כי

מחובתם של המחנכים להתמודד לעומק עם הבעיות המוסריות של השירות הצבאי  ,והעלה ארבע הצעות

קונקרטיות  ( :א ) לקיים שית תאורטי מתמשך על ההתנגשות בין הפרט לבין הערכים והצרכים של הכלל

.

במהלך השירות הצבאי ( ב ) לנתח את המושג ביטחון תוך הדגשה מתמדת שהמנגנון הצבאי איננו הגוף
היחיד המופקד עליו  ,ושאין הוא יכול לספק את צורכי הביטחון של החברה במלואם ; חינוך מוסרי נאור

הוא תנאי הכרחי לביטחון ההברה ( סימון זכר את דברי מאגנם כי

' העולם החדש לא

מעצמו  ,מתוך הניצחון הצבאי המוחלט בלבד  ,והראיה לכך  -וורסאיל

' ) 44

.

יוכל להתהוות

( ג ) לנתק את הקשר ההכרחי

.

כביכול בין החינוך הגופני לבין ההינוך הצבאי ( ד) לחזק את הדיאלוג בין המומחים לחינוך לבין
המומחים הצבאיים  ,על מנת שקולם של ההמומחים לחינוך יישמע בדיונים על הכנתם של בני נוער

לשירות הצבאי  ,במיוחד בכל מה שקשור לחינוך קדם  -צבאי  ,אם אין כוונה לבטלו בעתיד הקרוב .

45

תגובה זו הייתה אופיינית לאיש ' איהוד '  -הרי בזמנו כבר התנסו אחדים מחברי האגודה לא  -פעם

בהבעת התנגדות להתפשטות ההינוך לצבאיות  ,גרשם שלום לדוגמה סיפר כי בשנת

1917

שיתף

פעולה עם ' קבוצה קטנה של סטודנטים ואקדמאים שביקשו לארגן התנגדות בציבור נגד הכוונות

.

שדובר בהן הרבה  ,להנהיג כבר בבית  -הספר הינוך צבאי ( מעין גדנ " ע גרמני ) ' עורך דין ציוני שהיה

פעיל גם ב ' יונג יודה '  ,אלברט בר  ,היה איש קשר של הקבוצה  ,ורוב חבריה היו גרמנים בעלי הלך

.

רוח אנטי  -מיליטריסטי הקבוצה ' חיפשה דרכים אל אישים בעלי השפעה בציבור הרחב שינהלו

.

תעמולה נגד כוונות אלו שבאמת לא יצאו אף פעם אל הפועל היו אז עדיין כוחות ליברליים חזקים ,

אפילו בימי מלהמה '  ,סיכם שלום .
42
43

44

שם  ,עמ '

69

46

השוואה בין

הגדנ " ע

.

לבין היל דומה של הצבא הגרמני שאמור

עמ ' . 17

ע " א סימון  ' ,החינוך לשלום בעתות מלהמה '  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 22
י " ל מאגנם  ' ,מהשבה מאומצת  -תפקיד האוגיברסיטה ' ( נאום בפתיחת שנת הלימודים תש " א ,
הנ " ל  ,מבוכת הזמן  ,ירושלים חש " ו  ,עמ ' . 22
.ק

the Good' , Scripta Hierosolymitana , 13 ) 1963 ( ,

45

13

46

ג ' שלום  ,מברלין לירושלים  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '

,

0

. 75

17
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 155ושתדדה

מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

היה לקום בימי מלחמת העולם הראשונה וההתנגדות העזה של שלום לרעיון זה אינן משאירות מקום

לספק באשר להתנגדות העקרונית של אנשי ' איחודי למיליטריזציה של מוסדות החינוך .
עם זאת יש לציין שגם רוטנשטרייך  ,שלא צמח בשורות ' איחוד '  ,ושהיה מקורב להוגי מפא " י  ,יצא

.

נגד הצעתו של ידין במאמר שראה אור בעיתון ' דבר ' כתב רוטנשטרייך שאין הוא מערער על הזכות

.

' להזרים תוכן לא צבאי לתוך הצבא אולם בשעה שהצבא נכנס לרשות החינוך המוגדרת הוא בא

.

להזרים תוכן צבאי לרשויות לא צבאיות ואינו בא לספוג תוכן לא צבאי לרשות הצבאית ' ' על פלישה
זו של הצבאיות לתחומים לא צבאיים יש לערער להלכה ולמעשה '  ,תתם

רוטנשטרייך .

47

עם זאת בשנות השישים דווקא מיתנו אחדים מן האינטלקטואלים את ביקורתם על תפקידו של

.

הצבא במערכות השונות של ההיים האזרחיים סימון אמר אז בעניין החינוך הצבאי כי הוא מודע לכך
ש ' אין ברירה אלא להכין לקראת יום מהר שמא תהיה מלחמה  ,אתרת תהא זו התאבדות ' ( עם זאת גרס
כי ' אי  -אפשר שלא להכין גם לקראת יום מחרתיים  ,לקראת השלום  ,אחרת גם זו התאבדות '  ,וטען

כי ' עלינו לתנך  -אפילו בצבא -

לקראת יום המחרתיים המקווה בו יש להאמין כי ישרור שלום ' .

48

)

הוא אף תזר בו מחלק מטענותיו מתחילת שנות החמישים  ' :עליי להודות כי עם הקמת המדינה תשבתי

.

כי נהיה באמת לוקים בפסיכולוגיה מיליטריסטית בגלל המצב החיצוני  ,ובזאת דומה שטעיתי אני

.

מתרשם שהאווירה אצלנו דומה יותר לפסיכולוגיה האנגלית מאשר לזו הגרמנית קיימת נכונות

להילחם אך לא התפתחה פסיכולוגיה מיליטריסטית ' .
שהוא לעתים בכוונה שימוש לרעה  ,בסיסמה

49

עם זאת התריע סימון מפני ' השימוש המופרז ,

ל " ביטהון ! " -

בכל עניין  ,לצורך ושלא לצורך  -עלול

לפגום בדמוקרטיה הישראלית ובאפשרויות של ויכוח תופשי בתוכה ' .

50

את הוויכוח בין הביטהוניסטים למתנגדיהם ( שעמם נמנו פרופסורים מהשורה הראשונה של סגל

האוניברסיטה העברית ) יש לראות בראש ובראשונה על רקע המחלוקת על אופיו ועומקו של הסכסוך
הלאומי שחוללה הציונות  ,היינו הסכסוך בין היהודים שבאו לארץ להקים בה מולדת לעצמם לבין
הערבים הפלסטינים  ,שביקשו  ,כמו שאר ערביי המזרח התיכון  ,ריבונות ועצמאות בארץ שבה

.

התגוררו מאות שנים הביטחוניסטים סברו שהאיבה הערבית עמוקה ובלתי מתפשרת  ,ולכן אין לפי

.

שעה כל סיכוי לפיוס  ,ואין מנוס מהצבת הביטחון והכות הצבאי בעדיפות העליונה לעומת זאת
סימון  ,רוטנשטרייך וחסידיהם האמינו שניתן להקטין בהדרגה את האיבה ולקרב את סיכויי הפיוס ,
או לכל הפחות לצמצם את ממדי הסכסוך הן על ידי הימנעות מרבית משימוש באמצעים אלימים והן

.

על ידי הצבת הדיפלומטיה ומדיניות מאופקת ומתונה במרכז עדות מעניינת על ויכוח זה בין

המדינאים לבין הפרופסורים מצויה בזיכרונותיו של סימון  ,אשר סיפר בשיחה עם אהוד בן  -עזר
בספטמבר : 1966

.

47

נ ' רוטנשטרייך  ' ,ערעור על המגמה הצבאית '  ,דבר ,

48

ע " א סימון  ' ,השאלה הערבית כשאלה יהודית ' ( 966נ )  ,שיחה עם א ' בן  -עזר  ,אין שאננים בציון :

הציונות  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ ' , 138
49

שם  ,עמ '

43נ .

50

שם  ,עמ '

149

155

2

במאי

1952

.

( קטע זה לקוה מתוך חלק אחר של השיחה  ,שנערך במאי

) 1970

.

שיתת

על מחירי

תדדה 156

אלק אפשטיין

-

ד " ר מאגנם ז " ל  ,בשיחתנו האחרונה בניו  -יורק  ,ימים מועטים לפני פטירתו בשנת  , 1948סיפר לי על שיחת

.

פרידה עם בן  -גוריון בן  -גוריון אמר לו  ,בערך  ,דברים אלה  ' :ההבדל בינינו אינו כל כך עקרוני כפי שהוא

.

הבדל של סדר המאורעות  ,של עיתוי גם אתה מעולם
לתוספת

ממלכתיות .

אלא שאתה האמנת במדינה דו  -לאומית שתבוא לנו

בדרכי שלום  ,כלומר  ,הקדמת בסדר העתים את השלום לאותה מדינה בה

.

חפצת אני לא יכולתי להאמין באפשרותה של מדינה זו  ,ואי לזאת הקדמתי

את המדינה לשלום  .אבל אני מאמין שהמדינה תביא לנו שלום ' .

51

סימון סיכם ואמר כי ' למעשה צדקו שניהם בחלק השלילי של תפיסתם .
בן  -גוריון צדק בכך  ,שהשלום לא הביא לנו את המדינה היהודית ,
ומאגנם צדק  ,לפי שעתו לפחות  ,בכך שהמדינה לא הביאה לנו את

.
גוריון ' .

השלום עכשיו צריך לעשות מאמץ עליון כדי שבשאלה זו יצדק בן -
52

דברים אלה של סימון נאמרו חודשים ספורים בלבד לפני

מלחמת ששת הימים  ,ונראה כי מגמות חברתיות ופוליטיות שהתהוו
במציאות הגאופוליטית ההדשה בתקופה זו

לא גרמו להתקרבות בין

המדינאים לפרופסורים ; יתר על כן  ,נכונותם של אנשי האקדמיה
לפשרות טריטוריאליות עם מדינות ערב הרחיקה אותם עוד יותר
מההנהגה הפוליטית ,

והקרע התעצם במיוהד בימי מלחמת לבנון .

יהודה ליב מאגנה

דרישת הפרופסורים לפתרון בעיית הפליטים
הסכסור בין היהודים לערבים מילא תפקיד מכריע בתהליך עיצובם של ההסדרים הביטחוניים

.

והשפעתם על זכויות הפרט בכל שנות קיומו של היישוב היהודי בארץ  -ישראל שאפה ההנהגה
הערבית לחסל את הנוכחות הציונית בארץ  ,אולם בסוף מלהמת העצמאות כמעט ונעלמה הנוכחות

הערבית בשטחים שהפכו למדינת ישראל  :בסוף  , 1947ערב המלחמה  ,היו באותו חלק של ארץ -
ישראל המנדטורית שהפך למדינת ישראל

,

826 000

חתימת הסכמי הפסקת האש  ,נותרו בגבולות ישראל
האוכלוסייה המקורית

תושבים ערבים  ,ואילו בתהילת  , 1949ערב
כ 120 000 -

,

ערבים ( כהמישה עשר אחוז מן

) 53 ,

בעיית הפליטים הפלסטינים נוצרה במהלך המלחמה  ,ולא הייתה פרי תכנון מוקדם יהודי או

ערבי .

54

תוצאות מלהמת העצמאות היו הרות אסון להברה הפלסטינית וגרמו סבל אנושי לא יתואר

למשך דורות  ,אך יש לציין שתוצאות אלה לא היו מובטחות מראש  ,ובמהלך המלחמה הייתה זו

.

אפשרות סבירה בהחלט שחברת המהגרים  -המתיישבים היהודית היא זו שתמוטט ותוכחד כפי שציין

.

51

שם  ,עמ '

52

שם .

53

צ ' קיימן  ' ,אחרי האסון  :הערבים במדינת ישראל  , ' 1950 - 1948 ,מהברות למחקר ולביקורת ,
עם ,

16 - 7

145

.

ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית הפליטיפ הפלסטינים  , 1949 - 1947 ,תל  -אביב תשנ " א  ,עמ '

382

10

( דצמבר , ) 1984

למען החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

כעבור המישים שנה ברוך קימרלינג  ' ,שני הצדדים תפסו את המצב כמלחמה " על כל הקופה " ,
שבעקבותיה ישרור פוליטית רק אהד משני

היישובים .

זאת לפחות היתה התחושה הכנה

.

והסובייקטיבית בקרב היהודים  ,שאך התלו אז לעכל את תוצאות השואה ומשמעותה אפשרות שואה

נוספת בפלסטינה הילכה אימים על היהודים  ,ודוקטרינת הלחימה שלהם הושפעה מחרדה זו ' .
כבר באפריל  -מאי

55

ההלו מנהיגי היישוב הצבאיים והאזרחיים  ,במישור המקומי ובמישור

1948

.

הלאומי  ,לתת דעתם על הבעיה אם להתיר את שובם של הפליטים אם לאו משקרבה ההפוגה
הראשונה  ,בראשית יוני  ,הפכה בעיה זו לאהד הנושאים הפוליטיים והאסטרטגיים הראשונים במעלה

.

שהמדינה הצעירה התחבטה בהם מדינות ערב לחצו  -כל אחת באזורים הסמוכים לגבולותיה וכולן

.

יהד בפורומים הבין  -לאומיים  -לכפות על ישראל לאפשר לפליטים לשוב נמצא להן תומך נמרץ

בתביעתן זו בדמותו של פולקה ברנדוט  ,המתווך בענייני ארץ  -ישראל מטעם ארגון האומות
המאוחדות  ,אשר לחץ על ישראל מאז קיץ

1948

.

להסכים להחזרת מספר ניכר של פליטים דאגתם

של גורמים בין  -לאומיים לנוכח בעיית הפליטים הלכה וגברה במהלך המחצית השנייה של

 , 1948ככל

.

שגדל מספר הפליטים ומצוקתם החריפה  ,כן התעצמו הלחצים על ישראל בעיית הפליטים תפסה
מקום בראש כל דיון על הסכסוך במזרח התיכון ; ומדינות ערב הציגו את פתרונה  ,באמצעות החזרת

הפליטים לבתיהם  ,כתנאי בל יעבור להסכמתן להגיע להסדר עם ישראל .
אבל רוב הישראלים היו תמימי דעים כי הזרת הפליטים תהיה בגדר אסון מבחינה פוליטית וצבאית

.

כאחת כדברי ברוך קימרלינג ויואל מגדל  ' ,גם מטעמי ביטחון  ,גם בלחץ היהודים שכבר הניחו את
ידם על רכוש ערבי נטוש  ,וגם מתוך דאגה למקומות קליטה לפליטים היהודיים שיבואו  ,הגיעו
המנהיגים הישראליים בין אפריל לאוגוסט

ישראל ' .

לשטח שבשליטת

56

1948

לידי החלטה לאסור את שיבת הפליטים הערביים

אשר לבחינה הצבאית  ,הרי ברור היה שהמלחמה רחוקה עדיין

מלהסתיים  ,ועל כן הייתה החזרתם של הפליטים מביאה להחדרה של גיס המישי עצום ; ומן הבהינה

.

הפוליטית היא הייתה יוצרת מיעוט ערבי גדול ועוין כיוון שכך יצאו הן הגורמים הצבאיים והן
הגורמים האזרחיים הבכירים נגד ההזרת הפליטים  ,ובעמדתם זו תמכה שדולה של יישובים יהודיים

ברחבי הארץ .
.

כך חשבו אפוא בימים ההם רוב יהודי ישראל  ,אך לא כולם בספטמבר

1948

' איחוד '

ניסחו הברי

.

גילוי דעת שנאמר בו כי 'צריך להיות ברור שלא יתכן פתרון של שלום ללא ויתורים הדדיים מדינת

.

.

ישראל עובדה היא ערביי ארץ  -ישראל והמדינות הערביות מוכרחים להשלים עמה ולהכיר בה ' ועוד
קבעו אנשי

' איחוד ' :

.

בעיית הפליטים הערבים  ,חייבים אנו פליטי אלפי שנים  ,להבינה יפה יותר מכל אומה אחרת בעיה זו  ,תוצאת

.

מלחמה שאנו לא רצינו בה  ,תוכל למצוא את פתרונה המלא רק בשעה שיושכן השלום בארץ  -ישראל מטעמים

.

צבאים  ,כלכליים  ,סוציאליים ופוליטיים גם יחד אין להטיל על מדינת ישראל בשעה זו מעמסה גדולה זו אבל

55

56

ע ' אופיר

( עורך ) ,

ל  : 48 -מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל  ,ירושלים

ב ' קימרלינג  ' ,אל נכבה ' ,
 , 1999עמ ' . 35
ב ' קימרלינג וי ' מגדל  ,פלסטינים  :עם בהיווצרותו  ,ירושלים
50

, 1999

עמ '

. 141
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מדינת ישראל מחויבת להכיר ללא דהוי בזכותם היסודית של פליטים אלה לשוב אל ביתם ונהלתם כאזרחים

.

שווי זכויות כמו כן  ,יש כבר היום להרשות את שיבתם של אנשים וקבוצות מסוימות  ,בייחוד לשם אהוד
משפחות שנקרעו  ,כמובן תוך התחשבות מלאה בנסיבות זמן

המלתמה .

57

כעבור עשרים שנה בסיטואציה דומה שיגר ברגמן מכתב למערכת ' עמודים '  ,ביטאון הקיבוץ הדתי  ,ובו

.

מחה על השמחה המיותרת והשגויה  ,לתפיסתו  ,על גירוש הערבים מארץ  -ישראל בגיליון אלול תשכ " ז

של ' עמודים ' מצא ברגמן תמונה של מה שנדמה היה לו במבט ראשון ככפר ערבי שנכבש על ידי צה " ל
והוא ' עזוב מיושביו ' ( אחר כך אמנם זיהה ברגמן שמדובר בכלי רכב קרביים ולא בכפר נטוש ) ; מתהת
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התמונת שפורסמה

ב עמודים ' והכיתוב
שהכעיס את בדגמן
/

אדיב ' ר  ,ה ,

כן ואברד כל

.

.

לתמונה נכתב  ' :כן יאבדו כל אויביך  ,ה ' ! ! ' לדברי ברגמן  ' ,תמונה זו ציערה אותי מאוד התמונה עם

.

הכתובת שלה לא רק שהיא מזיקה מבהינה פוליטית  ,אלא מזיקה ביותר מבחינה חינוכית ' ברגמן שאל :

' האם לא היה טוב יותר להדפיס תחת התמונה את הכתובת  " :בנפול אויבך אל תשמח  ,ובכשלו אל יגל
לבך ? " '

.

והוסיף כי ' הערבים הם קורבנות הלאומנות המודרנית  ,כמו רבים מתוכנו  ,אך בגלל זה אינם

" אויבי ה ' "  ,ועל זה יעיד כל מי שמכיר את המוסלמים הכרה אישית ' .

58

ברגמן עצמו הכיר אותם  :במשך

בספטמבר . 1948

57

' לקראת עצרת האו " ם  -עמדתה של " איחוד " '  ,בעיות הזמן ,

58

ש " ה ברגמן  ' ,בנפול אויבך ' ( למערכת ' עמודים '  ,טבת תשכ " ח )  ,המובאות מתוך הנ " ל  ,במשעול  ,תל  -אביב תשל " ו ,

17

ב ' עמודים ' נתפרסמה באלול

עמ '  ( 63בספר מצוין התאריך  , 1948 :אך זו טעות  ,התמונה
נתפרסמה בטבת תשכ " ח )  .לעניין הפליטים שלאחר מלחמת ששת הימים ראו :
328 - 329

 .קק

.

the Zionist-Arab Con ict 1881 - [ 999 ,
~

,

0

 Historyן

תשכ " ז  ,ותגובת ברגמן

Benny Morris, Righteous Victims :

למען החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

חדרה

159
-

תקופה ארוכה לפני הקמת המדינה השתתף בפגישות בין יהודים לערבים שהתקיימו מדי שבוע באחד

.

מבתי הספר בירושלים בפגישות הללו השתתפו כחמישים יהודים  ,רובם מורים לערבית  ,ומשכילים

ערבים צעירים ( רובם המכריע גברים  ,אך לעתים השתתפו גם נשים  ,ביניהן סטודנטיות מוסלמיות
מהאוניברסיטה העברית

)

-

סופרים  ,עיתונאים  ,אנשי חינוך ומרצים  ,אשר סיפרו על המשפחה

הערבית  ,על מעמד האישה בחברה המוסלמית על בעיות בתיי הכפר והפלאת  ,על הספרות הערבית

וכו '  .ברגמן היה סבור שלימוד כזה חיוני לאינטליגנציה העברית ולאינטליגנציה הערבית כאתת .

59

ברגמן הכיר בדיאלקטיקה של התהייה העברית בארץ  -ישראל  ,אך לדעתו חייב היה היישוב כולו
לגלות אחריות רבה בכל מה שקשור לשמירת זכויותיהם של

לדבריו ,

' אם

הערבים .

היה כאן חטא בגירוש הערבים במקומות מסוימים וביהם רע

.

.

אליהם  ,הלא כולנו לוקחים הלק בחטא זה כולנו שותפים בו אסור לנו
להוציא את עצמנו מן האחריות הזאת  ,כאילו אנו היינו טובים יותר מן

האתרים ' .

חנה ארנן

60

גם מאגנם  ,ששהה אז בארצות  -הברית  ,פנה אל בן  -גוריון בקריאה
לפתור את בעיית הפליטים הערבים 'אך ורק על הבסיס של יחס אנושי ,

.

ולא על  -ידי מיקוח פוליטי ' בעזרת ד " ר תנה ארנדט  ,שסייעה לו לפרש את עקרונות 'איהוד ' לציבור

.

האמריקני  ,כתב מאגנס מאמר  ,האהרון שהתפרסם בימי חייו  ,על קונפדרציה יהודית  -ערבית בסיכומו
של המאמר דן מאגנס בצד ההומניטרי  ,לא הפוליטי  ,של בעיית הפליטים הערבים  ,והוא חזר על קריאתו :

.

יש הרבה צדדים לבעיה  -צבאי  ,פוליטי  ,הומניטרי אין ספק כי אפשר להעלות נימוק מתקבל על הדעת

לטיפול בבעיה מנקודת מבט זאת או אהדת  .לי נדמה שכל ניסיון לטפל בשאלה אנושית כה עצומה שלא מתוך

.

נקודת המבט האנושית  ,המוסרית  ,יוליך אותנו למבוי סתום למרבה הצער אותם האנשים שיכלו להצביע על

הטרגדיה של העקורים היהודים בחינת הנימוק העיקרי בעד עלייה המונית לארץ  -ישראל מוכנים עתה  ,עד
כמה שידוע לעולם  ,לסייע ליצירת סוג נוסף של עקורים

בארץ  -הקודש .

61

.

מאגנס אף פנה אל ועד ה ' ג ' וינט ' בקריאה לעזור לפליטים האומללים האלה ' היתה להם האפשרות

.

להושיט יד  -עזר של אח יהודי לאלפים השרויים בצרה השלום יכול לבוא רק אם ירגישו ישראל

וישמעאל כי אתים הם ' ,

כתב .

62

.

אבל שיקולים פוליטיים הכריעו  ,והתגובה לא באה לשם השלמת

התמונה יש לציין כי כעבור שנים רבות  ,במאי  , 1961הציע פרופ ' ישעיהו ליבוביץ להפנות את כספי

.

המגבית לעזרה לפליטים הפלסטינים ליבוביץ היה סבור כי ' בעיית הבעיות שלנו היא היחסים עם

.

הערבים  ,ופה אנו יכולים להיות אקטיביים יש לתת פיצויים לפליטים ללא תנאים של

הפיצויים נראה בעיני גם כהצדקה היחידה למגבית '  .גם הרעיון הזה לא יושם מעולם .
63

59
60

61

62
63

ע " ה ברגמן  ' ,פגישות עם שכנינו ' ( 945נ )  ,הנ " ל ( שם ) ,
ש " ה ברגמן  ' ,ספקות ' ( מכתב אל עורך ' נר ' , ) 1950 ,

עמ ' - 80

הנ " ל

( שם ) ,

.
עמ ' . 60

81

T . L . Magnes, ~ lewish-Arab Confederation' , Commentary, October 1948

מצוטט אצל  :בנטויטש  ,למען ציון  :ביוגרפיה של ד " ר
' " בדיחה  -ולא ליברלים ! "  ,שיהה עם פרופ '

י"ל

מאגנס  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '

י ' לייבוביץ '  ,פי האתון ,

16

במאי , 1961

218

עמ ' . 2

.

שלום ; מתן

"

תדדה 160

אלק אפשטיין

גישתם של הפרופסורים הברי 'איחוד ' לבעיית הפליטים לא השתנתה גם לאחר תום
בשנת

1950

הקרבות .

פרסמו בביטאונם ' נר ' החלטה שהתקבלה בישיבה מורחבת של האגודה :

הכרה עקרונית בזכותם של כל תושביה הקבועים של ארץ  -ישראל  ,להגיע בדרך חזרה אל מולדתם לידי חידוש

.

חייהם בתנאים אנושיים הוגנים במקרים שאינם רוצים לשוב מטעמים אובייקטיביים הכרחיים  ,יש להם מכל

.

מקום הזכות אם לשיקום חדש ממקור אתר  ,ואם לפיצויים אישיים מסוימים ביצוע מפעל עצום זה יש להגשים

תוך שיתוף פעולה בין מדינת ישראל  ,ערביי ארץ  -ישראל  ,מדינות ערב והאומות המאוחדות .

64

על רקע דברים חוזרים ונשנים אלה של חברי 'איהוד ' קשה לקבל את טענתו של יורם שדה כי ' עיקר
התנגדותם לתכנית החלוקה לא נבעה מדאגה לזכויותיהם הפוליטיות של ערביי הארץ  ,כי אם מן
העובדה שהקמת מדינה יהודית " ככל הגויים " לא תאמה את תכנית המרכז הרוחני ואת האידיליה

הדו  -לאומית שקיוו לייסד

בארץ  -ישראל ' .

65

אין כל בסיס עובדתי לפקפק בכנות כוונותיהם

והצהרותיהם של מאגנם  ,בובר  ,סימון ועמיתיהם בתחום זה  ,ומה גם שקיימות עדויות לא מעטות

לחשיבות הרבה שייחסו הוגי דעות אלה לבעיית הפליטים הפלסטינים .
בהקשר זה מן הדין להביא כדוגמה את מכתבם של בובר  ,סימון  ,לאון רות וסנסור לבן  -גוריון בקשר

להקמת שכונת גבעת  -שאול ב בשטח הכפר דיר  -יאמין  ,הסמל הטרגי של האלימות היהודית בימי

דיר  -יאמין
לאחר הכיבוש

64

נר  ,ג ( אדר תש " י ) ; מצוטט אצל  :י '

אוניברסיטת תל  -אביב  , 1976 ,עמ
65

שם  ,עמ '

71

.

' 73 - 72

שדה ,

.

' הקבוצה

האוניברסיטאית ב " בברית שלום " '  ,עבודת מוסמך
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מנחם בגין  ,אסע
רזיאל נאור ואורי
הכנסת
גרינברג
בישיבת
צבי

הראשונה,

26

בדצמבר 1949
( צילום  :הגס כין )

מלחמת העצמאות  .הכפר דיר  -יאפין היה אהד הכפרים שהתקיפו הכוחות היהודיים בימי מבצע נחשון
באפריל

1948

בניסיון לפנות את הדרכים החסומות המובילות

לירושלים .

ב9-

באפריל  ,בעקבות

לתימה עזה בין אנשי מיליציה פלסטינים לכוהות אצ " ל שקיבלו מידת מה של סיוע באש מרגמות

מה ' הגנה '  ,יצאו הכוחות הפלסטיניים מן הכפר ואנשי אצ " ל נכנסו אליו  .יש להדגיש כי במהלך כל
תודש אפריל

% 948

התנהלו קרבות קשים באזור ירושלים ; וכן יש לציין כי למחרת אמורה הייתה

להתכנס מועצת הליגה הערבית כדי לאשר את התכנית לפלישת צבאות ערב לארץ  -ישראל עם סיום
המנדט

ב 15 -

במאי

% 948

.

באווירה מתוחה זו  ,ובתגובה על אבדותיהם  ,נקמו הלוחמים היהודים
66

בברוטליות באנשי הכפר  :הם טבחו רבים מהגברים  ,הנשים והילדים שנותרו בו -

כ % 20 -

איש ,

והתעללו באחרים ; אלה שנשארו בחיים הוצעדו בבושת פנים ברחובות ירושלים היהודית כ ' שבויים ' .
בעקבות הטבה פרצה סערה ציבורית  .למרות השתתפותה הפעילה של ה ' הגנה ' בשלבים המוקדמים של
הקרב  ,שבהם נהרגו רבים מבני הכפר  ,התנערו מפקדי ה ' הגנה ' וההנהגה היהודית המרכזית כליל מן

ההתרחשות וגינו אותה .מנתם בגין  ,מפקד אצ " ל  ,הכתיש לימים שבדיר  -יאסין נערך טבח באוכלוסייה
לא לוחמת וטען כי האבדות של הערבים נגרמו בעת הלחימה  ,ובמקביל התפאר שאירועי דיר  -יאסין

.

היו מן הגורמים המרכזיים לבריחת הערבים מן הארץ כלי התקשורת הערביים השתמשו בטבח בדיר -

יאסין כבאבן פינה לטענתם שהציונות היא מרושעת מטבעה ; שידורים ברדיו ומאמרים בעיתונות

עוררו הפגנות ענק בדמשק  ,בבגדד  ,בקהיר ובטריפולי ( בלוב ) ,
66

קימרלינג ומגדל ( לעיל  ,הערה  , ) 56עמ '
 200הרוגים .

; 138

וקהילות יהודיות מקומיות הותקפו .

במקומות לא מעטים מופיעים מספרים אחרים  ,בדרך כלל בסביבות

י י
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כשפתהה ישראל במערכה שבה הובסו צבאות ערב סופית  ,עורר טבח דיר  -יאמין השש ממעשים דומים

.

מצד היהודים על רקע זה ולנוכח נכונותם של המפקדים הישראלים ליצור אזורים ' פנויים ' מערבים

נוצר עוד גל גדול של יציאה לגלות  .מכל הבחינות  ,משנסתיימה הלחימה היה דיר  -יאסין לסמל.
בקיץ

1949

שוכנו כמה מאות עולים הדשים ממזרח אירופה בדיר  -יאסין  ,ובמכתב המחאה ששלחו

לבן  -גוריון ציינו גובר  ,סימון  ,רות וסנסור כי הם מודעים אמנם לסגלותיהם של העולים החדשים

ומבינים כי הם זקוקים לשיכון  ,אך הם סבורים כי דיר  -יאסין
עניין דיר  -יאסין הוא כתם שחור על כבודה

של האומה העברית . . .

'איננו המקום המתאים ' .
[ ולכן ] מוטב להשאיר לעת עתה את אדמת

דיר  -יאסין בלתי מעובדת ומוטב להניח את בתי דיר  -יאסין בלתי מיושבים  ,מאשר לתולל פעולה אשר

.

חשיבותה הסמלית השלילית עולה לאין ערוך על תועלתה המעשית ישובו של דיר  -יאסין כי יצא לפועל רק
שנה אחת לאחר הפשע  ,ובתוך מסגרת התיישבות רגילה  ,יהיה בו משום אישור  ,או לכל הפתות השלמה עם
הרצה ההמוני

של אז .

הכותבים ביקשו שהכפר יישאר ריק ושומם  ,בתור ' סמל נורא וטראגי למלחמה ואות אזהרה לעמנו

ששום צרכים מעשיים וצבאיים לא יצדיקו מעשי רצת ממין זה שהאומה אינה רוצה ליהנות מהם ' .
67

מכתב זה  ,שעליו חתמו בובר  ,סימון  ,סנסור ורות  ,נשלח אל בן  -גוריון ב  6 -ביוני

; 1949

67

העתק המכתב נמצא באמ " י .

למען החופש  :מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמה המדינה

163

.

בן  -גוריון לא השיב על המכתב  ,ושכונת גבעת  -שאול ב קמה באתר הנטוש בטקס החנוכה נכחו שרים

אחדים  ,שני הרבנים הראשיים וראש עיריית ירושלים .
לאחר סיום מלחמת העצמאות הצהירו ראשי ' איתוד ' כי בכוונתם לעסוק בעתיד הקרוב בשלושה
נושאים  ' :לעמוד על המשמר בכל הנוגע ליחס לאזרח הערבי בארץ ; להדגיש את החשיבות המכרעת

של בעיית הפליטים . . .

להזהיר בפני האקטיביזם הצבאי והפוליטי החדש אשר ירש בצורה זו או אחרת

את מסורתם של הארגונים הפורשים והביא לשלשלת של מעשים עקובים מד. ' 0

68

בקול קורא ראשון

לממשלת ישראל  ,שפרסמה האגודה זמן ניכר בטרם נורתה הירייה האחרונה במלחמת העצמאות  ,כבר

הופיעה הדרישה שהממשלה תכריז ללא דיחוי ' על הכרתה העקרונית בזכות תושבי הארץ הערבים
הרוצים בכך לשוב אל ביתם ואל נחלתם עם סיום המלהמה ' ו ' על נכונותה להשתתף מייד בדיון עם

באי כוח ערביי ארץ  -ישראל  ,המדינות הערביות והגורמים הבינלאומיים על דרכי העזרה לפליטים

ועל פתרון בעיותיהם ' .

69

עם תום הקרבות נותרו כאמור בשטחים שהיו בפיקוח ישראל רק

הסכמי שביתת הנשק הזרו לישראל קרוב
כ % 50 000 -

,

ל 50 , 000 -

כ % 20 000 -

,

ערבים ; במסגרת

ערבים  ,כך שבסך הכול קיבלו אזרחות ישראלית
מ 700 000 -

ערבים  ,מרביתם כפריים  ,בעוד שיותר

,

ערבים פלסטינים היו עתה בשלטון

.

ירדני  ,לבנוני  ,מצרי או סורי 0י בתנאים הללו לא ירדה סוגיית הפליטים מסדר היום של אגודת

.

' איהוד ' גם כעבור מספר שנים במרס

לקיומה ( אם כי באיחור

מה .
)

1953

הוציאה האגודה גיליון מיוהד של ' נר ' לציון עשור

במאמר המרכזי בחוברת סקר סימון את פעילותה של האגודה מאז

כינונה  ,וקבע כי אף שהפתרון הדו  -לאומי אינו ניתן עוד ליישום  ,הרי הבעיות שנועד לפתור נותרו
בעינן  ,ויש להן שלוש בבואות בנות הזמן  ,והן  :בעיית הפליטים  ,בעיית המיעוט הערבי במדינה
ובעיית היחסים עם המדינות השכנותיי דומה הייתה עמדתו של ברגמן  ,אם כי היא נוסחה בהגדרות
כלליות יותר ופחות קונקרטיות ( הוא לא הזכיר במפורש את עניין הפליטים ולא את מכשול הממשל
הצבאי  ,אך דיבר על ' זכויות האדם  ,זכויות הפרט וזכויות המיעוטים ' ) ;

הפנימיות בין אנשי 'איחוד '  ,הייתה ביניהם הסכמה בשתי נקודות
(א

)

לטענתו  ,למרות המהלוקות

מרכזיות :

אנו רואים את מדינת ישראל כחלק אורגני מתוך המסגרת של המזרה הקרוב ושואפים לכך ,

שמדיניות  -החוץ שלנו ומדיניות הפנים שלנו ביחסים עם המיעוט הערבי  ,תצא מהנחת  -יסוד זו ,

ותיבנה על יסוד מונה זה .
(ב

)

אנחנו תמימי  -דעים בהשקפתנו ה ' ליברלית ' בנוגע לזכויות האדם  ,זכויות הפרט  ,זכויות

.

המיעוטים  ,זכות הבעה חופשית של הדעה 2י
68

69
70

הצהרה זו מצוטטת אצל  :הרמן ( לעיל  ,הערה , ) 35
גילוי דעת של ' איהוד '  ,בעיות הזמן 13 ,

באוגוסט

72

1948

.

אין איש יודע כמה בדיוק מקרב  1 , 400 , 000הפלסטינים היו לפליטים ; לפי אומדנים שונים מדובר על
( האומדן הבריטי )  ( 875 , 000 ,האומדן האמריקני )  ( 726 , 000 ,אומדן האו " ם ) ואף  ( 849 , 100האומדן הפלסטיני ) איש ;

,

711 000

ראו דיון ומפה
71

עמ '

205

.

5

בספרם של קימרליגג ומגדל ( לעיל  ,הערה  , ) 56עמ

ע " א סימון  ' ,הרהורים על העשור של " איהוד " '  ,נר ( מרס

ברגמן ( לעיל  ,הערה , ) 85

עמ ' . 59

) 1953

.

' 135 - 134

.

שתדדה

חדרה 164

אלק אפשטיין

~

אכן נושא המעמד וזכויות האזרה של המיעוט הערבי בישראל עמד
במוקד הפעילות הציבורית של הפרופסורים הברי ' איהוד ' במהלך שנות

מאבקם הרבות לביטול הממשל הצבאי .
' בדאגה רבה אנו מבמייבלם

שקללמת בצלבור בטללה

מסוימת ל" אידיאולוגלה של ממשל צבאל "'  :אנשל

אקדמיה במאבק לצמצומו ולבלטולו של הממשל
הצבאי
כידוע הממשל הצבאי הוקם באוקטובר  , 1948ובמשך שנה וחצי פעל
ללא בסיס הוקי

מוגדר .

בתהילה היו גם יהודים נתונים להגבלות

הממשל הצבאי  ,אך משנת
הצבאי על ערבים

בלבד .

1949

ועד לביטולו בשנת

בינואר

73

1950

1966

הוחל הממשל

הוענקו למושלים הצבאיים

סמכויות של מפקדים צבאיים לפי תקנות ההגנה ( שעת חירום ) ,

1945

.

74

דבר הקיקה משלים לתקנות ההגנה היו תקנות שעת חירום ( אזורי

ביטחון )  , 1949 ,אשר הסמיכו את שר הביטחון להכריז על אזורים

.

מוגנים לאורך גבולות המדינה לאותם אזורים הייתה הכניסה מותרת

.

רק לתושבים קבועים המתגוררים בהם התקנות אפשרו למפקדי הצבא
להוציא תושבים קבועים מאזורי ביטחון ולשלבם במקומות

אחרים .

באמצעות תקנות שעת חירום פונו הכפרים הערבים קסאם  ,קטיה

וג ' ואונה מתושביהם ב  5 -ביוני

1949

.

בשנים הראשונות לקיום המדינה

היו חמישים וארבעה אזורים תחת חסותו של ממשל צבאי  ,ולעתים כלל
אזור כזה מספר כפרים

75 ,

פעולות הממשל הצבאי נעשו כמעט ללא

.

פיקוח שיפוטי חיצוני תושבים שעברו על התקנות והצווים של הממשל
הצבאי נשפטו בבתי דין צבאיים  ,שבהם ישבו בדין שלושה  ,שמתוכם
רק אהד היה בעל השכלה משפטית  ,ועד לשנת

1963

לא הייתה כל זכות

ערעור על פסקי הדין שלהם .
תחילה היה הדיון על הממשל הצבאי מצומצם יחסית  ,וזאת בגלל
למעלת  :אפריט
אלימלך אורבץ
( צלום  ,דן שפזר )
( צילומי צלמנייה ' ג ( ן '

.

התערבות הצנזורה הצבא ת ' שמנעה מעורכי העיתונים לעסוק בעניין בהרהבה התקרית הקיצונית

)

73

(ראו בהרחבה  :א ' קורן  ' ,פשיעה  ,סטטוס פוליטי ואכיפת חוק  :המיעוט הערבי בישראל בתקופת הממשל הצבאי

 , ' ) 1966 - 1948עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

74

75

. 1997

דיון משפטי בנושא ראו  :מ ' צור  ,תקנות ההגנה [ שעת חירום ]  : 1945 ,נייר עמדה  ,ירושלים  , 1999עמ
ראו  :מ ' הופנונג  ,ביטחון המדינה ושלטון החוק  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '
State, Austin 1980

; 152 - 151

the

ש

' 80 - 79

Lustick, Arabs

.

קיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

בהקשר זה אירעה בינואר
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אז פסלה הצנזורה פרסום ידיעה על

דיוניה והצבעותיה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנושא

.

הממשל הצבאי כאשר הועלה הנושא לדיון בפני ועדת העורכים  ,חייב

נציג מפא " י היים שורר את צעדה של הצנזורה  ' :קרה משהו בארץ  :אי -

.
ציות והתקוממות . . .
יה יש להתמיר את הצנזורה  ,כי אצלנו משתוללת הדמוקרטיה ' . ' . . .

יש לראות את הדברים בעיניים פקוחות במצב
6

למרות הצעדים שנקטה הצנזורה עורר קיומו של הממשל הצבאי
פולמוס ציבורי חריף ומתמשך בישראל ; המאבק לביטולו היה אחד

.

המאבקים הארוכים ביותר בתולדות הדמוקרטיה הישראלית מתנגדי

הממשל הצבאי ( שהיוו הזית רחבה  ,אשר הקיפה הוגי שמאל וימין
כאהד

)

טענו כי מדובר בממשל מפלה ומקפה  ,המבוסס על תקנות

ממשלת המנדט הבריטי  ,שעשתה בהן שימוש כנגד היישוב היהודי טרם

הקמת המדינה .
בשנות החמישים הגישו תברי כנסת מסיעות רבות הצעות לביטול
הממשל הצבאי  :במאי

1951

הצעה כזאת ; בדצמבר

1954

ומאיר וילנר ( מק " י ) ; במאי

ביולי

% 959

-

הגיש הבר הכנסת אהרון ציזלינג ( מפ " ם

)

חברי הכנסת רומתם בסתוני ( מפ " ם

)

% 955

הבר הכנסת תופיק טובי ( מק " י ) ;

-

הברי הכנסת טובי  ,תנן רובין ( מפ " ם )  ,יצחק אונא

( מפד " ל ) ואלימלך רימלט ( ' ציונים כלליים ' ) ; בפברואר  - 1962הברי

הכנסת משה סנה ( מק " י )  ,יוסוף ח ' מיס ( מפ " ם )  ,פנחס רוזן
( ' פרוגרסיווים ' ) ויוחנן בדר

.

( ' הירות ' ) ב 22 -

כי ' תקנות ההגנה ( שעת חירום

)

1945

במאי

1951

ההליטה הכנסת

עומדות בניגוד ליסודות של

מדינה דמוקרטית ' והטילה על ועדת חוקה  ,חוק ומשפט להביא למליאת
הכנסת תוך שבועיים הצעת חוק לביטול תקנות אלו  ,אך הההלטה
התמוססה בדיוני

הוועדה.

ב 12 -

בפברואר

% 952

חזרה בה המליאה

.

מהחלטתה והאריכה את תוקפן של התקנות כפי שמציין יוסי אמיתי ,
' מכאן

ואילך  ,כל אימת שנתעוררו ספקות בדבר נחיצות קיומו של

הממשל הצבאי  ,היה זה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן  -גוריון

.

שהטיל את מלוא כובד משקלו למען המשך קיומו נראה שבן  -גוריון האמין באמונה שלמה בחיוניותו

יתעלה

:

שמואל

של הממשל הצבאי ובתקפותם של השיקולים האסטרטגיים שביסוד קיומו  ,בנוסף למגוון שיקולים

ב2ב

טקטיים  -מפלגתיים '  .יי

פטנק ' 1
ין בראון )
עטה :וריר
( צילום :

76

דבריו של ה ' שורר בישיבת ועדת העורכים
העיתונות  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' 202

.

ב 20 -

בינואר

1952

מצוטטים אצל  :ד ' גורן  ,סודיות  ,ביטחון וחופש

י ' אמיתי  ' ,המיעוט הערבי בישראל  :שנות הממשל הצבאי  , ' 1966 - 1948 ,שפירא ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

136

.

בר ( היס )

קתדרה 166

אלק אפשטיין

.

בשלבי המאבק השונים לקחו בו אנשי אקדמיה רבים חלק פעיל במחצית השנייה של שנות
החמישים ובתחילת שנות השישים חתמו פרופסורים רבים על גילויי דעת שונים בעד ביטול הממשל

הצבאי  ,ובהם לא רק תברי ' איחוד ' ותיקים כמו בובר וסימון  ,אלא גם רבים אחרים  ,וביניהם פרופ '
אפרים אלימלך אורבך  ,פרופ ' שמואל סמבורסקי  ,ד " ר יהושע אריאלי  ,פרופ ' משה אבנימלך ,

פרופ '

דן פטנקין ועמיתיהם .
באביב

1956

ראה אור בכתב  -עת של 'איהוד ' הדוח הראשון שכתב סימון על הממשל הצבאי .

כעבור כשנתיים ,

ב 24 -

78

בפברואר  , 1958התקבלה אצל ראש הממשלה משלחת מטעם ' איחוד ' ,

שכללה את סימון  ,בובר ושמעון שרשבסקי  ,והציגה בפניו את תכנית האגודה ועמדותיה בעניין

.

תושבי ישראל הערבים  ,הפליטים הערבים ומדינות ערב בתזכיר מטעם ועד האגודה שהגישו חברי

המשלחת לבן  -גוריון הומלץ על שינוי מרחיק לכת ביחס לאזרחיה
הערבים של ישראל  :החלת החוק באופן שווה על כל אזרח במדינה ,
ללא הבדל מוצא ; ביטול הממשל הצבאי באזורים שאינם סמוכים
לגבול ; צמצום סמכויות המושל הצבאי לטיפול בבעיות הצבאיות
והביטחוניות המובהקות של אזורי הגבול בלבד וביטול זכותו להתערב
בעניינים אזרחיים  ,כמו אישורי תנועה  ,רישיונות עבודה  ,רישיונות
בנייה  ,רישיונות נסיעה לסטודנטים  ,רישיונות נישואין וכדומה  ,ועד

אגודת ' איהוד ' אף הבליט את תמיכתו העקרונית בביטול הממשל
הצבאי  ,אולם ציין כי ' אין להתעלם מן הבעיות הביטחוניות הקשות

.

הקשורות אתו ' מהברי התזכיר הוסיפו כי הם מודאגים מההשפעה

ההרסנית של הממשל הצבאי על ההברה היהודית בישראל ; כלשונם ,
' בדאגה

אנו

רבה

מבחינים

שקיימת

בציבור

נטייה

מסוימת

ל " אידיאולוגיה של ממשל צבאי "  ,כאילו ישנו חלק של האוכלוסייה
במדינת ישראל  ,המיעוט הערבי  ,אשר ביחס אליו יש לבטל את החוק
שמעון שרשבסקי

האזרחי אשך הל על יתר אזרחי

המדינה ' .

79

חשש זה מפני המיליטריזציה של החברה האזרחית

בישראל כתוצאה מן הדרך המקובלת של ניהול הסכסוך בין היהודים לערבים מאפיין את רוחה של
' ברית שלום '  ,אשר במשך שנים רבות התקשתה להשלים עם התחזקות האתוס הביטהוניסטי בזהות

הקולקטיבית של החברה היהודית ביישוב .
במאי

1958

.

היבר ברגמן מסה לכבוד העשור הראשון של מדינת ישראל במסה זו טען ברגמן כי

הכישלון הגדול של מדינת ישראל הוא ש ' לא הצלחנו לפתור את שאלת המיעוטים הגרים אתנו

.

והמהווים חלק אורגני של מדינתנו ' לדבריו ' ,דרישתנו אל עצמנו ביום העשור צריכה להיות  :שוויון
78

79

ע " א סימון  ' ,דו " ח על הממשל הצבאי '  ,גר ( אפריל  -מאי

) 1956

.

ועד אגודת ' איהוד ' ירושלים  ' ,תזכיר בעניין הממשל הצבאי ' ( פברואר  , ) 1958נדפס בתוך  :מ ' בובר  ,ארץ לשני
עמים  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  . 235 - 232בובר הציג עקרונות אלה גם בהרצאתו בפני ידידי אגודת ' איהוד '
בארצות  -הברית בשנת
333 -334

 .קע

; 1958

Detroit 1998 ,

ראו :

 965 ,נ  -ל4ק Friedman, Martin Buber's Life and Work: The Later Years, 1

14 .
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גמור ללא כל סייגים והסתייגויות לאזרח הערבי במדינה  ,בהסתדרות העובדים  ,בחיים הכלכליים

והתרבותיים שלנו ' .

80

במקביל למאמציה להשפיע על רשויות המדינה ניהלה

.

המתנגדים לממשל הצבאי בספטמבר

% 958

' איהוד ' גם מערכה

פנימית במחנה

יזמו ראשי האגודה עצומה בעלת גוון ענייני וא  -מפלגתי

.

מוצהר בעניין זה  ,שבה פנו ' ליחידים  ,אנשי הרוח והמעשה  ,כדי לקבל את חוות דעתם השקולה ' על

העצומה בעד ביטול הממשל הצבאי התמו אז פרופסורים וסופרים רבים  ,וביניהם אורבך ( שהיה
מקורב לתנועת ' עוז ושלום

')

יוסף ולק ( ממייסדי ' עוז ושלום ' ) ,

וד " ר

( אנשי הקבוצה הכנענית )  ,אריאלי

אלישר  ,משה שמיר  ,אבא קובנר ,

ד"ר

וד " ר

ישראל לף ( ממייסדי

לאה גולדברג ואחרים .

81

עוזי אורנן ובנימין תמוז

ה ' תנועה לשלום

וביטחון ' )  ,אליהו

בובר חזר על תביעתו לבטל את הממשל

הצבאי גם בתגובתו הנזעמת על ריאיון שהעניק בן  -גוריון לעיתון
' לה  -פיגרו '

הפריזאי

ב 8-

בינואר

בתל  -אביב כעבור ארבעה

82 % 962

ימים .

ובעצרת המונים שנערכה

בתחילת

83

1963

פרסמו בכירי

האקדמיה גם גילוי דעת קבוצתי בעד ביטול הממשל הצבאי .

84

במרוצת השנים הונהגו שינויים בפרישתו של הממשל הצבאי
ובחומרת ההגבלות שהוא הטיל על האזרחים  ,במגמה להקל על הייהם
של הערבים שתיו בתהומיו  ,אך הדברים לא הגיעו לכלל ביטול

.

המנגנון ניתן לייחס את ההקלות הרצופות הללו ואף את ביטולו של
הממשל הצבאי בשנת

% 966

למאבק שניהלה הזית ציבורית רהבה

שהתגבשה מכל מרכיבי הקשת הפוליטית הישראלית  ,אך לא פתות

מכך  -לצמיחה הכלכלית המואצת במשק הישראלי ולהתרחבות שוק

העבודה  ,שיצרו ביקוש רב לידיים עובדות .
בפברואר

% 966

המליץ ראש ה ' מוסד ' דאז  ,איסר הראל  ,לראש

הממשלה לוי אשכול להשאיר על כנן את התקנות המנדטוריות לשעת

ולא כלפי הציבור הערבי בכללותו .

חירום  ,אך להפעילן באופן סלקטיווי  ,כלפי אנשים מסוימים ,

הראל המליץ להשאיר את סמכות הפעלתן של התקנות בידי צה " ל  ,לבטל את מנגנון הממשל הצבאי ,

.

ולהעביר את הטיפול הביטחוני  -האזרחי למשטרת ישראל הוא הציע שהצבא יתערב רק אם תישקף

סכנה תמורה לביטחון פנים .
ב  8 -בנובמבר

1966

אימצה הכנסת את הצעת הממשלה לבטל את הממשל הצבאי  ,הצעה שהתבססה

.

.

על הקווים שהתווה הראל כעבור תודש הוצאה ההחלטה אל הפועל המציאות שנשתררה בתחומי

80

ס " ה ברגמן  ' ,יום של השבון  -הגפם  :במלאות עשר שנים לקיומה של מדינת ישראל ' (  , ) 1958הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 58

עמ ' . 64
עמ '

.

81

ראו  :הרמן ( לעיל  ,הערה , ) 35

82

מ ' בובר  ' ,זכויות האוכלוסייה הערבית '  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 79עמ '

83

84

212

מ ' בובר  ' ,יש לתת למיעוט שוויון זכויות אמיתי '  ,שם  ,עמ '

ראו  :קרן ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ

' 95 - 93

.

243 - 242

.

. 242 - 241

,,

" ןן
ןן יעם
יטר היאק
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אלק אפשטיין

.

הממשל הצבאי לשעבר הוכיחה בדיעבד את צדקת הטענות שהועלו נגדו במשך השנים התברר כי

.

ביטול הממשל לא יצר סיכונים ביטחוניים עם זאת לא היה ביטול הממשל הצבאי מנוף בידי הממשלה

.

לשידוד מערכות ביחסים שבינה לבין המיעוט הערבי בתשובת ראש הממשלה אשכול למתדיינים
בכנסת בא לביטוי הלך הרוה האופייני להנהגת המדינה בתפיסתה את המיעוט הערבי מאז

. 1948

לדבריו לא הייתה הנכונות לביטול הממשל הצבאי פרי התפכחות מראייה מוטעית והשתחררות
מחרדות מוגזמות או פרי שינוי של ממש ביחסו של המיעוט הערבי למדינה  ,אלא נבעה מהביטחון

העצמי שרכשו הציבור היהודי ומנהיגיו בעקבות השיפור האובייקטיווי במקדמי הביטחון של המדינה .
כבר בשנים הראשונות לקיומו של הממשל הצבאי העלו כאמור אנשי ציבור רבים  ,בעיקר אלה
שהיו מזוהים עם המפלגה הקומוניסטית ועם מפ " ם  ,הצעות לביטולו  ,ואלה נדונו ונדחו פעם אחרי

.

עשרה  -עשרה שנות עידן בן  -גוריון אנשי אקדמיה רבים הביעו התנגדות נחרצת לקיום
פעם במהלך חמש
צורה כזאת של -ממשל על האזרחים  ,תוך הבלטת השפעתו ההרסנית על התושבים הערבים ועל

.

התושבים היהודים כאחד בצד הנימוקים הפרגמטיים הבליטו הפרופסורים גם נימוקים עקרוניים ,

ובכך ביטאו את נאמנותם למערכת הערכים הליברלית  ,המייחסת השיבות עליונה לשמירת זכויות

האזרח תוך ריסון השלטון  .גילוי דעת של קבוצת פרופסורים בנושא אף גרם למחלוקת גלויה בינם

.

לבין בן  -גוריון בדבר תפקידו החברתי של האינטלקטואל במדינה דמוקרטית עם זאת יש לציין
שקבוצות אנשי אקדמיה העלו הצעות לביטול הממשל הצבאי עשר שנים ויותר לאחר הקמתו  ,בשעה

שהועלו הצעות דומות בידי חברי כנסת מטעם ' חירותי  ,המפד " ל  ,ה 'ציונים הכלליים ' וה ' מפלגה
הפרוגרסיווית '  ,הצטרפותם של הפרופסורים למאבק ציבורי זה תרמה לביטול הממשל הצבאי בשנת

 , 1966אך ספק אם תרומתם בעניין הייתה אכן מכרעת .
בין

דור המייסדים לדור הממשיכים

בודדים מן הפרופסורים מהר הצופים חיברו ספרי זיכרונות וכתבו בהם על מעורבותם בעשייה
הציבורית ; אהד מהם היה ההיסטוריון והסוציולוג יעקב כ " ץ  ,דיקן הפקולטה למדעי ההברה בימי
פרשת לבון ורקטור האוניברסיטה בשנים

1972 - 1969

.

לדברי כ " ץ :

.

הסתגרותו היחסית של ההוקר הוא המחיר בעד הבטחת אי  -תלותו בשדה המחקר ואולם הסתלקות מודעת זו
מן הפעילות הציבורית אין פירושה התעלמות מן הנעשה בזירה זו  ,ויש אירועים ומעשים שמן הדין שיסלקו
את המחיצה בין החוקר

לסביבתו .

שתי סיבות עשויות להפקיע את החוקר מסבילותו הוולונטרית  ( :א

כשצפויה סכנת ערעור סדרי השלטון  ,המבטיחים בין השאר גם את חופש המהקר ; ( ב

לעשות מעשה עוול גלוי לעיניים .

)

)

כשהשלטון עומד

85

כך אכן פעלו ראשי הקהילה האקדמית הירושלמית ברוב הפרשות הבוערות שבהן הייתה

.

לאינטלקטואלים הזדמנות להביע את עמדתם עם זאת אין להתעלם מן ההבדלים הלא מבוטלים בין
85

תשמ " ט  ,עמ ' 138

י ' כ " ץ  ,במו עיני  ,ירושלים
מגדרם על שום מה ? '  ,הארץ ,

23

בינואר

; 139 -

. 1961

בכך חזר כ " ץ על הטענות שהעלה במאמרו ' יציאת חוקרים

מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

חדרה

169
~

הפרופסורים שהשתייכו לדור

המייסדים  ,ואשר הגיעו ארצה ממרכז אירופה בשנות העשרים

והשלושים ( למשל בובר  ,ברגמן  ,שלום וסימון )  ,לבין ממשיכי דרכם  ,שהתחילו את הקריירה
האקדמית שלהם בירושלים ( רוטנשטרייך  ,טלמון  ,אריאלי  ,אייזנשטדט  ,פטנקין
המייסדים ראו עצמם כשומרי שערים

) (gatekeepers

-

ואחרים ) ,

דור

הם הביעי ביקורת חיצונית תוך מעורבו ת

נפשית  ,החדירו מסרים ופרספקטיבה אוניוורסלית  ,ועסקו בהתמדה בפיתות חלופות רעיוניות ( מדינה
דו  -לאומית  -כנגד הציונות המדינית  -בתקופת היישוב ; עליונות של זכויות האדם ושוויון אזרחי
מלא של התושבים הערבים  -כנגד הממלכתיות -

בתקופת המדינה .
)

האינטלקטואלים שהשתייכו

לדור המייסדים אכן ראו את הערכים האוניברסליים כחשובים יותר מן הערכים של התחייה היהודית

הלאומית ושל בינוי  -אומה ובינוי  -מדינה בישראל .

86

לעומת זאת דור הממשיכים לא ניסחו חלופות

לדרך הציונות המדינית אלא דאגו שהדרך תהיה נקייה ככל האפשר ; בכך

מילאו ( במושגים של ליפסט ובאסו ) את התפקיד של איש המצפון ההברתי
) ( moralist

.

מבחינתם עליונותם של הערכים הציוניים על פני הערכים

האוניברסליים היתה בגדר דבר מובן מאליו .
אמנם עמדתם של הפרופסורים בני שני הדורות הייתה ביקורתית
למדי  ,אך בסקירת הפרשות שבהן מצאו לנכון להביע את מחאתם בולט

.

ההבדל בין דור המייסדים למי שאמורים היו להמשיך את דרכם אנשי דור
המייסדים ואף דור הממשיכים פעלו במלוא המרץ בימי פרשת לבון  ,בדיון
על הסכם השילומים ובהתארגנויות שביקשו לקדם את תהליך השלום בין

.

ישראל לארצות ערב לעומת זאת פרופסורים מדור הממשיכים  -שלא
כבני דור המייסדים  -לא מחו בימי הקמת השכונות והיישובים היהודיים

בשטתי היישובים הערביים שננטשו בימי מלחמת  , 1948לא בימי הדיונים
על זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים  ,לא כאשר ביקש אמנון זכרוני
לקבל פטור משירות צבאי מטעמי מצפון בשל היותו פציפיסט  ,ולא כאשר
הועלתה התביעה לשפוט את אייכמן בפני בית הדין הבין  -לאומי לפשעי מלחמה ; גם בדיון על מידת
חיוניותו של הממשל הצבאי ועל האפשרות לבטלו לא גיבשו בני דור הממשיכים עמדה אחידה ,

ומעטים יחסית הביעו דעה בעניין זה .
אין ספק כי נקיטת עמדה של ראשי האקדמיה בפרשות רגישות כמו פרשת לבון  ,הסכם השילומים
וויתור על השטחים תמורת שלום עם מדינות ערב תרמה רבות לגיבוש השיה האזרחי האוטונומי
במדינת ישראל  ,עם זאת בני דור הממשיכים לא הצטיינו בעיצוב האתיקה והמסורת המגדירות את

.

זכויות האזרח ואת חובות המדינה בתהום כיבוד זכויות אלו האינטלקטואלים מדור הממשיכים לא
הטילו ספק באופי היהודי של המדינה  ,בהיותה הנציגה הלגיטימית של כל עם ישראל לדורי דורות ,
בחיוניות השירות הצבאי ובעליונות השיקולים הביטחוניים  ,ועניינים אלה לא נדונו בראייה
86

לגבי דור המייסדים של האוניברסיטה העברית הנני מקבל את התיזה של יורם הזוגי ; ראו את ספרו המאלף
 . Hazony , The:ז  ,שערים 4 - 3
0ץ State: The Struggle (or Israel 's soul New
2000

"

.

.
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.

ביקורתית שהייתה מאפשרת ניסוח חלופות לגיטימיות בתחומים הללו במילים אחרות  ,נושאי הדיון
של האינטלקטואלים שמילאו את תפקיד איש המצפון החברתי הוגדרו על פי סדר היום הלאומי
הקיים  ,שעוצב מעיקרו על ידי

הפוליטיקאים .

וגם כשביקרו אותו בחריפות רבה  ,לא עסקו

.

אינטלקטואלים אלה בניסוח חלופות לסדר יום זה בניגוד לפרופסורים מ ' ברית שלום ' ו ' איחוד '  ,שגם
לאתר הקמת המדינה הציעו חלופות קונצפטואליות לבינוי האומה ובינוי המדינה בישראל ( בכל מה

שקשור למעמד האוכלוסייה הערבית  ,בגבולות הלגיטימיים של שיקולי הביטחון וכו ' )  ,הביקורת
שהשמיעו הפרופסורים מדור הממשיכים נגעה בדרך כלל לאירועים ספציפיים ( אם כי לעתים
משמעותיים מאוד  ,שבגללם קמו ונפלו ממשלות ) בנקודות זמן מסוימות ( אם כי לעתים הפולמוס
סביב אותם אירועים נמשך חודשים

ארוכים .
)

עם זאת אין להתעלם מן העובדה שביטויי המחאה

והביקורת היו נדירים יחסית בתקופה זו  ,ושהחברה האזרחית המתגבשת הייתה הלשה למדי  ,ולכן
דברי מחלוקת הריפים מצד האינטלקטואלים תרמו רבות לגיוון

השיח הציבורי

) ( diversification

העצמאי בישראל.
קשה להעריך בוודאות את מידת השפעתם של אנשי אקדמיה על קובעי המדיניות ועל הציבור ,

.

אך אני סבור כי במהלך השנים פחתה השפעה זו באופן ניכר שני האירועים הפוליטיים המרכזיים
שעיצבו הן את גבולות המדינה והן את גבולות השיה הציבורי בישראל  -הקמת המדינה ומלחמת

ששת הימים  -לא יכלו שלא להקטין את השפעת האינטלקטואלים כגורמים עצמאיים בשדה החברתי .
מלבד זאת נראה לי כי אפשר להצביע על תהליכים שונים שגרמו גם הם בהשפעתם המצטברת

לירידה משמעותית במעמדם של הפרופסורים בשיח הציבורי בישראל .
ראשית  ,יש לציין כי השפעת האינטלקטואלים על המנהיגים הפוליטיים תלויה במדינאים לא
פתות מאשר בפרופסורים  ,וגם כאן המעבר מדור המייסדים לדור הממשיכים לא תרם לעליית מעמדם

.

של אנשי הרוח בן  -גוריון  ,כצנלסון  ,שרת  ,שזר ולבון היו קשובים לאנשי הרוח יותר מאשר אנשי

.

הממסד הביורוקרטי או אנשי צבא ביתו ומשרדו של בן  -גוריון היו פתוחים לפני הפרופסורים ,

87

החל

מפגישותיו עם הברי ' ברית שלום ' בשנות העשרים עד לימי הפרשה ומשפט אייכמן  ,כאשר ניסה

.

בובר לשכנעו לא להוציא את אייכמן להורג בירושלים לא כך התנהגו מנהיגי תנועת העבודה בשנות
השבעים  -ראש הממשלה גולדה מאיר סירבה להיענות לבקשתם של שלושים וחמישה פרופסורים
בדצמבר

1971

לבוא לנמק בפניה את עמדתם שממשלת ישראל צריכה לקבל את הצעתם של

רוג ' רס

ויארינג להידוש משא ומתן עם מצרים .
שנית  ,הכישלון הפוליטי של התארגנויות האינטלקטואלים בשנות השישים הוכיח לממסד המדיני
כי צדק בשעתו יוסף אלמוגי בהערכתו כי משקלם האלקטורלי של אנשי האקדמיה בישראל הוא חצי

.

מעברה שתי קבוצות רעיוניות  -פוליטיות הוקמו אז בהשראתם של האינטלקטואלים  ' :מן היסוד ' ,

87

בדבריו באזכרה לפרופ ' שמואל אטינגר

ב 23 -

באוקטובר

1988

בירושלים סיפי עמיתו

פרופ ' מנחם שטרן על

' החוג לעיון שקוים בדירתה הפרטית של משפחת אטינגר  ,בשנות החמישים והשישים '  ,והעיד  ' :זוכר אני את

הופעתו של בן  -גוריון לעת זקנתו  ,בשנת  , 1967במסגרת

זאת ' .

ראו :

מ'

שטרן  ' ,שמואל אטינגר ותרומתו

להיסטוריוגראפיה היהודית '  ,ש ' אטינגר  ,היסטוריה והיסטוריונים  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '

19 - 14

.

הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדיגה
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שרוטנשטרייך מילא בה תפקיד מכריע  ,וה ' תנועה לשלום וביטהון '  ,שאריאלי היה האיש המוביל בה .
פעילי ' מן היסוד ' תזרו למפא " י בשנת  , 1967ורשימת השלום שהייתה מזוהה עם ה ' תנועה לשלום
וביטחון ' זכתה

.

ב 0 34 -

אחוז מקולות המצביעים בבתירות שהתקיימו בשנת

1969

.

מספר ההברים

והתומכים של התנועות הללו היה מצומצם יחסית  ,ואף אחת מהן לא הפכה לחלק אינטגרלי של

.

המערכת הפוליטית הממוסדת כניסתם של האינטלקטואלים למערכת האלקטורלית הייתה אפוא

טעות  ,אשר הביאה לירידה נוספת במעמדם החברתי בעיני המדינאים .

גולדה מאיר בעת
נאום בכנסת 1971 ,
גצילוםנ משה

שלישית  ,במרוצת השנים השתנו כללי התפקוד של המערכת התקשורתית  ,המהווה במה להעלאת

.

נושאים פוליטיים  -חברתיים לדיון ציבורי רהב התפתחותם של אמצעי התקשורת האלקטרוניים
הביאה לא רק לירידה ניכרת במעמדה של העיתונות הכתובה  ,אלא לשינוי בכללי התפקוד של
המערכת התקשורתית בכלל  :הדיון בכל עניין  ,תשוב ככל שיהיה  ,הוא בהכרת מעמיק פתות וקצר

.

למדי התנאים הללו אינם מטיבים עם האינטלקטואלים  -הם אמורים להצטיין בכתיבה  ,אך במקרים
רבים אין הם מתנסחים ומתבטאים היטב ברדיו ובטלוויזיה ; המרחב הדרוש להם ( הן מבחינת הזמן והן

.

מבחינת המקום ) חורג באופן ניכר מן המקובל בדיונים התקשורתיים העכשוויים אי יכולתם של
מרבית האינטלקטואלים לנצל את הפוטנציאל הטמון באמצעי התקשורת האלקטרוניים פגעה גם היא

במעמדם בשיח הפוליטי .
רביעית  ,המעורבות הנרחבת של המדינה בתהום ההשכלה הגבוהה וגיוון הולך וגדל במוסדות
ההוראה והמחקר ( הן מבהינה כמותית והן מבחינה איכותית ) תרמו באופן פרדוקסלי גם הם לירידת

.

מעמדם של אנשי האקדמיה בשיח הפוליטי בשנות החמישים והשישים חדל החינוך הגבוה להיות

.

נחלתם של נבחרים ונעשה פתוח לציבור רחב יותר כתוצאה מכך הפכו מוסדות ההשכלה הגבוהה

מילנר )

חדרה 172

אלק אפשטיין

~

למרובי אוכלוסים  ,והשינוי הכמותי הולל שינוי איכותי בדפוסי עבודתן של האוניברסיטא ו ת

88 ,

כדברי רוטנשטרייך  ,שינוי זה אינו רק ' נוטל מן הפגישה הישירה שבין מורים לתלמידים ובין
תלמידים לבין עצמם ומאווירת ההתכנסות וההשתקעות  ,המציינות בית  -מדרש '  ,אלא גם ' נוטל מן

פסגה ' .

.

ההילה של ההשכלה הגבוהה ההשכלה הגבוהה נעשית יותר ויותר מצרך  ,וחדלה להיות

89

הדמוקרטיזציה המהירה של החינוך הגבוה שינתה לחלוטין את סימני ההיבדלות התרבותית

ובעקבותיהם אף את גבולות ההשתייכות לקבוצות שנתפסו כאליטות .

90

נוסף על כך  ,פלורליזציה

הולכת וגדלה בתהום ההשכלה הגבוהה גרמה לתחרות בין האוניברסיטאות על ההכרה הסימבולית

( והתמיכה התקציבית ) מצד המדינה  ,ולמרות המאמצים הרבים של נציגי האוניברסיטה העברית
והטכניון למנוע את הממלכתיות של ההשכלה הגבוהה  ,לא שמרו
המוסדות הללו על אותה מידה של עצמאות שהייתה להם לפני קום
המדינה  ,ואילו מוסדות ההוראה והמחקר ההדשים לא זכו אפילו

לעצמאות זו .

91

חמישית  ,הגיוון במוסדות להשכלה גבוהה נתן את אותותיו בעמדות
הפוליטיות של

מוריהם .

בשנות העשרים והשלושים דגלו כמעט כל

הפרופסורים למדעי החברה והרוה בעמדות ליברליות וקוסמופוליטיות

ותמכו בכינון מדינה דו  -לאומית ; לא הייתה זו רק עמדתם הפרטית של
מאגנם  ,בובר  ,שלום  ,סימון ועמיתיהם  ,אלא היא נתפסה כעמדת
הפרופסורים מהר הצופים  ,ובתור שכזאת נמתחה עליה ביקורת נוקבת
מצד ההנהגה

המדינית .

עם זאת הממסד הפוליטי לא מצא בקרב

הפרופסורים דעות אחרות  ,ולכן  -וגם מתוך כבוד עמוק של היהודי
הגלותי ללמדנות ולידע -

 , , , , 1 , _ _Aי , , , , , , , , ,

ניהל שיח עם אותם פרופסורים מהר הצופים .

,

בשנות השישים השתנה המצב  :אנשי הסגל באוניברסיטת בר  -אילן ,

ברוך קורצויל

ובראשם ברוך קורצויל  ,ובאוניברסיטת חיפה  ,ובראשם הרקטור הראשון בנימין אקצין  ,היו רתוקים

1

,

.

מהתכניות הפוליטיות של ' ברית שלום ' ו ' איהוד ' לא פחות מאשר ההנהגה הפוליטית עצמה בשנות
החמישים והשישים נחלש במידה רבה הקשר בין המעמד האקדמי לבין הנטייה לעמדה פוליטית

.

מסוימת כפי שציין דניאל אלעזר  ,תהליך דומה התרחש ברוב ארצות המערב  -מאחר שבמאה
העשרים גדל מאוד מספר המשכילים בעולם המערבי  ,פחתה הנטייה להאמין שקיים קשר בין ידע

לבין סמכות מוסרית .
88

92

ראו  :נ ' רוטנשטרייך  ' ,ההשכלה הגבוהה בתקופה זו '  ,על החינוך האוניברסיטאי  :ההרצאות לכבוד א ' פוזננסקי ,
ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

89

90

91
92

בשנת

1962

כתב רוטנשטרייך כי ' בעולם  ,כפי שהוא מצטייר עתה  ,אבדה

שם  ,עמ '

-7

.8

13 - 7

.
עמ ' . 17

ראו  :ש ' זנד  ,האינטלקטואל  ,האמת והכוח  ,תל  -אביב תש " ס ,
ראו  :קליין ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 56 - 26
ד ' אלעזר  ' ,הפרופסור כמנהיג רוחני '  ,א ' בלפר ( עורכת )  ,מנהיגות רוחנית בישראל  :מורשת ויעד  ,ירושלים
תשמ " ו  ,עמ ' . 246 - 236

יים של
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מורשה תרבותית מוסכמת  ,הצריכה לימוד והעוברת מדור לדור באמצעות הלימוד ' ; נוסף על כך ,

גרס  ' ,אין נחשבים עוד נושאי  -הלימוד  ,מעיקרו של דבר  ,על  -פי כיוונה של התרבות הכללית  ,כנכסי

צאן  -ברזל של השכלה ושל עיצוב דמות האדם ' .

93

היעדר מורשה משותפת כזאת הביא לירידה במעמדן

של האוניברסיטאות  ,שייעודן המקורי היה לשמור ולטפה את המורשה הזאת .
שישית  ,שינויים במערכת הפוליטית גרמו לתמורות בדפוסי התפקוד של הממשל  ,ואלה השפיעו
על יכולתו לשלב אינטלקטואלים ולהיעזר

בהם  ,כפי

שציין ירון אזרתי  ,הממשל כבר אינו יוזם

אתם .

תכניות ואירועים אלא מגיב על אתגרים חיצוניים ומתמודד

במצב זה מתבקשים

האינטלקטואלים לכל היותר להציע דרכים לפתרון בעיות  ,אך לא להגדיר יעדים  ,וכך הם מאבדים

.

מן היתרון היחסי שלהם ומתחרים בגורמים אתרים  ,שלעתים קרובות גוברים עליהם בתחום זה בכך
נחלש המעמד החברתי הן של הידע המדעי

והן של המדענים עצמם .

94

שביעית  ,שינויים שחלו בסגנון כתיבתם של אנשי האקדמיה תרמו גם הם לירידת מעמדם

.

הציבורי במחצית השנייה של המאה העשרים גברה מאוד השיבותם של ההיבטים המתודולוגיים

.

בכתיבתם של אנשי אקדמיה  ,גם כאשר אין מדובר בפרסומים מקצועיים טהורים במקביל לכך הפכו

.

התבטאויות ערכיות  -מוסריות כמעט לא לגיטימיות בתחילת שנות השבעים אמר שלום  ' :לפי עניות

.

דעתי אין המדענים מסוגלים לפתור את בעיית הערכים בעיית הערכים תצטרך להיפתר באמצעים

.

ההורגים מתהומי המהקר המדעי הטהור אפילו בשלבים המתקדמים ביותר של המתקר המפורט אני

.

אומר זאת לכם כהשקפתו האישית של הומניסט לא  -פוזיטיביסטי אין אנו יכולים להימנע משיפוטי -
ערך ,

95

המאה

לא כך חשבו וחושבים מרבית החוקרים שהצטרפו לקהילה האקדמית במחצית השנייה של
העשרים ,

כללי הכתיבה בתחומי התברה והרוה השתנו ,

והדבר פגע ביכולתם של

.

האינטלקטואלים לשלב ניתוה מקצועי ואידאולוגיה פוליטית התביעה ( מצד אנשי האקדמיה עצמם

)

להפרדה מוחלטת בין ניתוח מקצועי לבין פרוגרמה אידאולוגית צמצמה את ערוצי ההשפעה

הפוטנציאליים של האינטלקטואלים .
שמינית  ,התחזקותה של השפה האנגלית בין כותלי האקדמיה תרמה גם היא להיחלשות מעמדם

.

של הפרופסורים בשיח הציבורי הפנים  -ישראלי העובדה כי מרבית הספרים והמאמרים הנוגעים
לשאלות כואבות הנמצאות על סדר יומה של החברה הישראלית מתפרסמים בהו " ל בשפה האנגלית

.

מקטינה מאוד את השפעתם של הפרסומים הללו על עיצוב דעת קהל בישראל פרסומים אלה

הופכים לנחלתה של קבוצת קוראים מצומצמת מאוד ( עמיתי הכותב והסטודנטים שלהם )  ,וכתוצאה
מכך הולך ונתלש הקשר בין האינטלקטואלים לאינטליגנציה ( ציבור הקוראים הפוטנציאליים של

חיבוריהם .
)

93

94

,

רוטנשטרייך לעיל  ,הערה , ) 87
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~

נוסף על כל הסיבות שפורטו לעיל מסתבר כי אי יכולתם של הפרופסורים להשיג השפעה של
ממש על תהליכים בחברה ובמדינה נבעה גם מכך שהם לא הצליחו ( או לא התכוונו כלל ) לטפח
שכבה רחבה של אינטליגנציה ביקורתית  ,שכבה שמהווה את הבסיס להיווצרותה של חברה אזרחית

.

בחלק ניכר ממדינות העולם התמקצעות  ,דבקות הולכת וגדלה בערכים מתודולוגיים  ,תוך נטרול
תפיסות וערכים רעיוניים סובייקטיוויים  ,והבניית מעמדה של השפה האנגלית כאמצעי תקשורת
דומיננטי גם בכתיבה על סוגיות ישראליות בוערות  -כל הגורמים הללו פערו תהום בין
הפרופסורים לבין קבוצות רהבות של משכילים בוגרי האוניברסיטאות  ,האמורים לתווך בין

.

האינטלקטואלים לבין הציבור הרחב ולטפח את ההברה האזרחית האוטונומית סטודנטים לשעבר
יכולים בהחלט לשמור על קשרים הן עם המוסד שבו למדו והן עם המורים אשר לימדו

אותם .

כתבי  -עת עבריים עצמאים בנושאי ההגות המדינית והחברתית יכולים להיות במות לדיון ביקורתי
בסוגיות

ציבוריות

בוערות

שמעסיקות

את

ההברה ,

ויכולים

לשמש

כערוצי

תיווך

בין

האינטלקטואלים שמפרסמים בהם את מאמריהם לבין המשכילים שמעריכים אותם  ,ושרוצים לדעת
עוד על עמדותיהם

ונימוקיהם .

כתבי  -עת כאלה יצאו בשנות החמישים והשישים ( ' מולד ' ,

' מאזניים '  ' ,אמות ' )  ,אך הם לא הצליחו להפוך לבמות פולמוס מקובלות  ,ומעטים היו הפרופסורים
שתרמו לכתבי  -העת הללו מאמרים פרי עטם ; בנסיבות אלה צפוי היה שיחדלו להופיע  ,גם משום

.

היעדר מסה קריטית וגם משום היעדר תרבות מפותחת של כתבי  -עת כתבי  -עת אחרים הנוגעים
בשאלות פוליטיות וחברתיות אקטואליות  ,ושיצאו לאור בשנות השבעים  ,פרסמו מאמרים
מקצועיים שלעתים לא היו נגישים לציבור קוראים רהב ; מלבד זאת תהליך הפקתם של כתבי  -העת
הללו היה ( ועודנו ) ארוך מאוד ונמשך מספר שנים  ,ולכן מאמר שראה אור בכתב  -עת כזה בהכרח
כבר איבד מן האקטואליות שלו  ,ולא היה בו כדי להשפיע על עיצוב השיח הציבורי

בזמן אמת .

האוניברסיטאות מצדן  -הוותיקות והחדשות כאחת  -לא עודדו את מוריהן לקחת הלק פעיל

בפולמוס הציבורי או לייסד במות לעיון ולדיון בעלי אופי אנליטי  -ביקורתי בסוגיות האקטואליות .
העיתונים המפלגתיים והביטאונים התנועתיים נסגרו בזה אחר זה וכך הפכו מוספי העיתון

' הארץ '

לבמת מפגש בלעדית בין האינטלקטואלים לאינטליגנציה  ,אך ספק אם יש בכוהו של עיתון יומי

לשמש כמעצב האינטליגנציה הביקורתית והחברה האזרחית המתגבשת במדינה ריכוזית .
הערות סיכום
מייסדי האוניברסיטה העברית הגיעו ברובם לפלסטינה המנדטורית עם הון סמלי מוכר  ,וראו את עצמם

.

כנציגיו הרוחניים של העם היהודי כולו ולא רק כמשרתיו האקדמיים של היישוב העברי מעמדם

האקדמי הבין  -לאומי וקשריהם האישיים עם העולם החיצוני חיזקו בקרבם את התביעה לאי תלות

.

תרבותית  ,שבשנות השלושים הייתה תופעה הריגה למדי בקהילה היהודית המקומית מאחר שחלקו

הגדול של תקציב האוניברסיטה מומן ישירות מתרומות שהגיעו בעיקר מארצות  -הברית  ,יכלו אנשי

האוניברסיטה לקיים אוטונומיה רעיונית עד כדי קריאת תיגר פוליטית על דרכו של הממסד הציוני .

175

רופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה

-

בתפיסת בינוי

אנשי האקדמיה לא ניסו לטייח את ההבדלים הרבים בינם לבין הנהגת היישוב

המחאה

.

האומה  ,ובכך תרמו רבות לגיבוש המחאה האזרחית בישראל יתרה מזו  ,הם הפכו את

.

האזרחית לערך חברתי השוב בפני עצמו הפרופסורים היו מודעים  ,כדברי רוטנשטרייך  ,לכך ש ' תנאי
האקזיסטנציה של האינטלקטואל היהודי בישראל שונים מן האקזיסטנציה של כלל האינטלקטואלים
בארצות  -המערב '  ,מפני ש ' שאלת התודעה החברתית  -האחריות של האדם לבניין התברה  ,היא שאלה
 96למרות זאת היו
חיונית בהברה הישראלית ונמצאת ברמה יותר אלמנטרית מאשר בארצות  -המערב '
בוויכוחים
אנשי הקהילה האקדמית פעילים מאוד בתחום הציבורי עקב השתתפותם הפעילה

.

.

ציבוריים סוערים רבים נאמרו על הפרופסורים דברי ביקורת ואף השמצות חריפות  ,ואף על פי כן
נראה כי הבעת אי הסכמה למדיניות הממשל הפכה לחלק אימננטי מהקוד האזרחי של אנשי

.

האקדמיה בהקשר זה יש להבליט את דבריו של רוטנשטרייך על הביקורת שמופנית כלפי פרופסורים
שבוחרים להשתתף באופן פעיל בהיי החברה :

.

לעתים מושמעת טענה כוללנית המזהה את משמיעי הדברים הביקורתיים עם פרופסורים נכון הדבר  ,כי אין

.

לבעל פרופסיה אקדמית שום מעמד של עדיפות אנושית והכרתית אולם התברה השקיעה לא מעט בהכשרתם
של אנשים אשר לפי מיומנותם חייבים הם לבדוק דברים  ,לבהוי את היחס בין הנחות לעובדות  ,להעדיף משא

.

ומתן של טיעון על פני צמידות דוגמאטית המתריסה כי אבוי לעובדות והעיקר הוא שאני צודק לפרקים
טוענים נגד אנשים אלה  ,כי מרוב מומחיותם אינם רואים דבר מעבר לד ' האמות של עיסוקם המקצועי ואינם

.

דואגים לחיי ההברה שמסביב ושהם שרויים בתוכה בעל כורחם ואילו פעמים אחרות טוענים דווקא נגד
דאגתם הפעילה לחברה המתבטאת בהשמעת דברים ובנכונות להולל מעשים  ,בטענה שיש כאן התפרצות

לתחום לא להם  ,או ערבוב תהומים בין סמכות מקצועית לבין שוויוניות הברתית .
רוטנשטרייך השיב למבקרים אלה באופן ברור והד  -משמעי  " :היה

97

זה מוזר  ,שלא לומר הוסר

-

אחריות  ,אם מי שסיגל לעצמו יכולת לבחון דברים ברב  -צדדיותם ומי שרואה גם את הצד השני
של המטבע  -ואולי יש יותר משני צדדים למטבע  -ישתמט מלעשות כן דווקא כאשר הצורך
מורגש יותר

מתמיד ' .

98

הדברים הללו מדברים בעד עצמם  ,ומשקפים את עמדתם של רבים מן

הפרופסורים הבכירים באוניברסיטה הלאומית במרבית הפרשות שהיוו אתגר מבחינה ציבורית

ועקרונית .
קשה לדהות על הסף את הטענה שאדישות האינטלקטואלים להתפתחותן ולהתחזקותן של
התנועות הפשיסטיות והקומוניסטיות הייתה אהד התנאים שאפשרו את השתלטות הטוטליטריזם ,

.

אשר הביא לעשרות מיליוני קרבנות במאה העשרים גישה לא ביקורתית של אינטלקטואל כלפי
הקונסנזוס החברתי היא מסוכנת ביותר דווקא להברה שאליה הוא משתייך  ,ואין הוא יכול לשרת

אותה טוב יותר מאשר בהתריעו מפני סכנות פוטנציאליות תוך שהוא משתמש במאגרי הידע שצבר .
לפיכך ביקורתיות האינטלקטואלים מצביעה על מעורבותם העמוקה בתהליכים החברתיים  ,ולא על
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הרגשת זרות וניכור ' במידה שאנו מוצאים דבקות העוקרת את שורשי הביקורת ומביאה להיווצרות
יחס דתי למסגרות חברתיות  ,למפלגות  ,לארגונים  ,ולהימנעות מבדיקת מושגים  -זהו פירוש

קונפורמיסטי של האחריות החברתית  ,ויש להבדיל בין אחריות חברתית לקונפורמיזם ' ,
רוטנשטרייך בשנת

1965

.

דברים אלה מבטאים את עמדתה של הפרופסורה הירושלמית במהלך כל

שנות בינוי האומה בישראל .
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