,

שלטה מצרים בארץ  -ישראל  ,גיבנון ובדרום
 ( .מלכות גדולה
סוריה ; היא נחשבה אז ל ' מעצמה
'
1
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מכתבי אל  -עמארנה בלבוש

עברי

במונחי התקופה ) והיו לה קש ם דיפלומטיים
הדוקים עם ' מעצמות ' וממלכות וימאיות אחרות;

"

ובהן מיתני  ,חת  ,בבל

ואשור  .י ובוצת

,

המכתבים

מהתכתובת המלכותית המצרית עם ממלכות אלו
( ובכללן אוגרית) ששרדו בעמ ללה  -סך הכול

ציפורה

כוכבי  -דייני ,

למלך

אדוני :

מכתבי אל -

עמארנה  ? ,מד  ,תענך ומכתבים נוספים מהמאה

הארבע  -עשרה

לפסה " נ

המקראית  ,כ ) ,

ירושלים :

( ספריית

האנציקלופדיה

מוסד ביאליק והוצאת

הספרים של אוניברסיטת בן  -גוריון בנגס ,
345

תשס " ה ,

כארבעים ותשעה מכתבים  -ה 4ייעוד

למרות מספרם הזעום ,

מארכיונים נוספים  ,במיוחד
ובצירוי

החתית  ,הם מספקים לנו ידע

4רכיוני הביר

""

4י

"

ר על הכלליץ

והנהגים של השירות הדיפלומ4י כמאה הארבעך

עשרה והשלוש  -עשרה לפסה " נ  .קבוצת המכתבים

עמ '

הגדולה בארכיון עמארנה ,

ד " ר ציפורה כוכבי  -רייני  ,מוסד ביאליק והוצאת
הספרים של אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב זיכו את
ציבור הקוראים העברי במהדורת תרגום של מכתבי
עמארנה  ,תרגום שייחלו לו דורות של סטודנטים
ישראלים בתחום חקר המקרא  ,תולדות ישראל

ותולדות ארץ  -ישראל והמזרח הקדום .
מכתבים זו ,

"

 ,יובצי

יקר מפי ,
מכתבים

350

במספר  ,נחשפה בשנת

קבוצת
1889

באתר אל  -עמארנה שבמצרים התיכונה  ,מקום
שבו יסד פרעה אמנחותפ הרביעי באמצע המאה

הארבע  -עשרה לפסה " נ עיר בירה  ,ואליה העביר

את הארכיון המלכותי מבירתו הקורמת נוא  -אמון .
הבירה החדשה התקיימה כשבע  -עשרה  -עשרים
שנה  ,ועם מותו של פרעה אמנחותפ הרביעי ננטש
היישוב  ,והארכיון המלכותי הוחזר לנוא  -אמון ,
אך חלק ממנו נותר בעמארנה  .באותו פרק זמן

301

המכריע מכתבים שנכתבו אל

ב ספר  ,הם ברובם

מיה"

מצרים ופקידיו

משפחת המלוכה
המצרית ואל
השמש  ,תבליט
מתקופת
אל  -עמארנה
(כיום במחאון הממלכת
בברלין )
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הבכירים בידי ונמלכים הכפופים שבתחום השלטון

תכולת הארכיון  ,חקר לשון התעודות  ,הרקע

המצרי ב ' כנעה  ,ועליהם נוספו מכתבים ספורים

ההיסטורי למכתבי עמארנה והתייחסות קצרה

ממלכים שהיו כפופים למלך מיתני ( נוח ' שה

למכתבי כאמד א  -לוז ותענך  .את הספר חותמים

וקטנה )  ,מכתב אקידים
מלך מצרים עצ ו  .מכתבים אלה תורמים להבנת

מצרים וכמה מכתבים של

"

""

שלושה מפתחות  :מוענים ונמענים ; שמות

אנשים ;

שמות גאוגרפיים  ,אתניים וחברתיים .

טיב השלטון ק צרי בכנען באותה עת  ,והם

אך תהא זו טעות לראות את התרומה הבלעדית

חשובים במיוחד בשל תרומתם ללימוד ההרכב

או העיקרית של תרגום זה בעצם העמדת תרגום

האתני  ,הריבוד והמתחים החברתיים  ,המתיחות

נוח להבנה לקורא הישראלי  .לא זו בלבד שהתרגום

פוליטית והמצב הביטחוני בערי כנען ובסביבתן

משקף את הישגי המחקר הלשוני מאז ימי קנודטזון

הקרובה  ,וזאת בחקופה שקדמה אך כמאה שנה

בתחום האכדית  -ה ' פרוורית '  ,שבה נכתבו מכתבים

ל לכנען לפי התיארוך המקובל

אלו  ,אלא שהוא בהחלט מתחרה בתרגומו של

"

לכניסת בני יקה
של כניסה זו .

*

מוראן  .עבודת התרגום של כוכבי  -רייני  ,שנמשכה

עד לשנת  , 1987עת הופיע תרגומו הצרפתי של

שבע שנים  ,היא עבודה למופת  .קודם כול  ,היא

 eלמכתבים אלו  ,הייתה

קראה מחדש את כל המכתבים בכתב היתדות

המהגנה ביותר שלהם מהדורתו של
המהדורה
~

ולא הסתפקה בתעתיקים של קנודטזון  .העתקי

המכילה

כתב היתדות של מרבית המכתבים שהיו ידועים

נ " ל מוראן

L.

) oran

~

יורגל קנודטזוןן

( C- A- Knudtzon , 191

תעתיק ותרגום גלמני  ,ועליה נוספה בשנת

מהדורה של אקיז

.".

עם תעתיק

על ידי החוקרים לודוויג אבל והוגו ווינקלר ,

ל המכתבים שהתפרסמו אחרי

שהעתקיהם לא היו כה מדויקים  ,ולאחר מכן ,

( מהדורה ש ייה  . ) 1978המהדורה עם תרגום

בשנים  , 1915 - 1914על ידי אוטו שרדר  ,שהעתקיו

) . 8 . Mercerנ ) 5 .

נחשבים טובים יותר אך חייבו גם הם בדיקה

שנכללו בה מכתבים נוספים

מחדש ; לכן החלטת המתרגמת לחזור ולבדוק את

~

ותרגום אנגלי
1915

אנגלי שפרסם
לשנת , 1939
מאוד לא

הע*

מדויאו"

.

~

.

ה אור מהדורתו של קנודטזון ,

קריאותיו של קנודטזון חייבה בדיקה של לוחות

ולא ניתן היה להסתמך עליה

רבים ככל האפשר במוזאונים השונים שבהם הם

1992

נשמרים  .בכך הסתייעה המתרגמת בהשוואות

ומקיף של כל המכתבים

שעשה אישה  ,פרופ '

צורכי מחקר  .אשיי

לתרגום אנגלי

)(A. E Rainey

~מואל סרסר

עגם

שפורסמו מאז

"

רייני

1970

לקנודטזון בשנת

1915

נעשו בשנים

1892 - 1889

האנגלית זכו רק בשנת

להימן

ביקורתיות

) ( collations

אנסון רייני  ,במשך שנים במוזאונים השונים  ,לשם
הכנת עבודת המחקר הגדולה שלו על הדקדוק של
האכדית ( ה ' כנענית ' ) של מכתבי עמארנה  .במסגרת

",

בדיקותיו אלו הכין רייני תצלומים משוכללים של

ן

( היא כאמר א  -ןז בדרום בקעת הלבנון )  ,שהם בני
תקופתם של מ בי עמארנה בקירוב  ,וכן תרגום

וכל אלו עמדו לרשות המתרגמת  -תרומה יקרת

4י תענד מן המאה החמש  -עשרה .

ערך לעבודתה  .לא פחות מכך סייע בידה חיבורו

לתרגום המכתשם הקדימה המתרגמת מבוא כללי

על האכדית של מכתבי עמארנה (  , ) 1996חיבור

וקן מידע בסיסי על גילוי ארכיון

שסיכם שנות מחקר מרובות שלו ושל תלמידיו

של ארבעה ממ
( עמ '

) 16 - 1

"""

ע ארנה יהקש ו הארכאולוגי ,

"

"

פרסום הלוחות ,

מרבית הלוחות שבדק ותעתיקים חדשים שלהם ,

( שלמה

יזרעאל ,

דניאל

סיון ,

שמואל

ניצן ,

מכתבי אל  -עמארגה בלבוש

שרה ריבנר ואחרים )  ,ושקידם את חקר הלשון
ה ' היברידית ' הזו הרבה מעבר לתרומתו של מוראן

עם -י

הכרונולוגיה המצרית בפרט ו כיונולוגיה
המזרח הקדום בכלל כרוכות במקשי אי ודאויות

של

בכל הנוגע למאה הארבע  -עשרה

בחקר לשון זו .

,
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"

ייסה

" נ ונתונות

על רקע כל אלו מובנת התלהבותו של כותב

במחלוקת  .אך ניתן היה לצפותן קופחות לטבלה

לה ייכי פרעיני

שורות אלו ממלאכת תרגום זו של המכתבים .

משווה של השיטות השונות

לעומת זאת במה שנוסף על התרגומים עצמם -

השושלת השמונה  -עשרה ולהפני

המבוא הכללי  ,המבואות לכל אחת מקבוצות

העדכנית של חמש  -עשרה ה

והביבליוגרפיה

המכתבים

המלווה

מתעוררות אצל המבקר מספר שאלות

אותם

-

המבוא הכללי סוקר את גילוי האתר והלוחות ,
פרסום הלוחות  ,תכולת הארכיון  ,חקר לשון
התעודות והמחקר ההיסטורי

חסרים כאן מספר מרכיבים חיוניים .

ההיסטורי

המחקר

בציון

מתמצית

אך

סקירת

1

העובדה

ש ' בשנים האחרונות נכתבו עבודות מסכמות
התורמות להבנת המאורעות ההיסטוריים של
תקופה זו ' ( עמ '  , ) 9בלא שום הפניה לעבודות

אלו  .בהמשך הפסקה נאמר ש ' ידיעותינו הורחבו
והועשרו

[. . .

]

הודות לתגליות באתרים שונים ,

בעיקר בחתושה

[...

]

הם

האחרונות ,

""

שחסרונה כאן מורגש  .טבלה סינכ ונית של מלכי
מצרים  ,חת  ,מיתני  ,בבל ואשול הייתה יכולה

ותהיות .

( עמ ' . ) 12 - 1

""

"

ספרות המחקר

ובאוגרית '  ,אך גם כאן אין

לתרום לספר זה .
חסרה לי גם סקירת המערך הג

ושוליטי בקדמת
1

*

אסיה בתקופה הנדונה  ,למן בבק

שור במזרח ,

מסיפ

דרך ממלכת מיתני בצפון

טמיה ומרחב

"

הקטנה ובצפון
מרותה כריבונית במזרח אסיה -

סוריה  ,הממלכות הזעירות וערי הלינה
וארץ  -ישראל  ,מצרים והיקף קיטונה הריבוני
 ממלכת חתבארץ  -ישראל ובדרום סוריה ,
ולכסויאווה והממלכות
והיקפה באסיה הקטנה וממלכת א

של סוריה

,

סקירה כזו

הכפופות לה במערב אסיה הק4נ .
חיונית

'השלמת

להבנת

"

התמ ק

"

ההיסטורית

העיסקת

בשינויים

כל הפניה לספרות  ,ואפילו לא לשתי העבודות

במישור הבינלאומי ' ( עמ ' , ) 11

המסכמות המצוינות שפורסמו לאחרונה  2 .בסקירת

הגאופוליטיים שהתרחשו באזור ב4קופה הנדונה .
בעיה בפני עצמה היא המפה

הכרונולוגיה הפנימית של מכתבי עמארנה ניתנות

"*

 ' 1יב  .מצוינים

אמנם הפניות לספרות המחקרית  ,אך אין הפניות

בה ערים כמו לרמה  ,ארך ומא ק ואזורים כמו

לספרות המחקר על הכרונולוגיה המצרית בפרט

עילם  ,שומר ואכר  ,שכלל אינם הנרים במכתבי

יתרה מזו ,

עמארנה  .ולעומת זאת לא נרשמו בה ארצות

בפסקה זו  ,כבספר כולו  ,אין למצוא ולו גם תאריך

ן עמארנה  ,כמו

ועל זו של המזרח הקדום בכלל .

קדום אחד מעבר לציון כללי של
1

3

המאה !

נכון ,

ואזורים המיוצגים בהרחבה במכ

בחקר לשון התעודות חסרים למשל הפניה לחקר

שנעשו

הגלומות  ,במיוחד המחקרים של פ  .ארצי  ,בר  -אילן ,

רייני .

ספר השנה של אוניברסיטת בר  -אילן  ,מדעי היהדות

והרוח  ,א ( תשכ " ג )  ,עמ '
131 - 158 ; ] . K hne ,

7

; ~
157- 167

3

,

111 Aviv
-

 .קע

Decher, Ugarit- ; 57 - 24

 .עק

) 1974 ( ,

Rainey,

101 - 122

;

6

253 -260 ; A . F.

, Studies , 15 ) 1995 ( ,

 .קע

) 1975 ( ,

 .עק

) 1976 ( ,

ואזכור עבודות

מוסמך ודוקטור של יזרעאל  ,ניצן  ,סיון  ,ריבנר ואחרים

תל  -אביב

.א

:4

ת " א"

603 - 733

 .קע

Kdin 1999 ,

ן

"" ,
,

הסרה לי במיוחד שמה לעבודתו קל
ool
1962
~

אנסון

IGengel ,

; 999

, 4 .ש ' ,
""  4ע ,
"

Watson and

Studies, Leiden , Boston, and

3

,

בהדרכת

Geschichte des hethitischen Reiches ,

45 . ( ,ט ) Wyatt

Ugarit-Forschungen

137- 140 ; Sh . Izre' el, Israel Oriental

 .קק

2

באוניברסיטת

Polititical History of

Forschungen , 1 ) 1969 ( ,

,

*

כרדוניאש ( בבל )  ,סוברתו  ,אסורן יאלשיה  .מבין

.א

Leiden

4ו תן  ) ,אבעט
0

Handbook

K.A . ffitchen ,

Suppiluliuma ana ithe .Amarna Pharaohs, Live

אמנון
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ערי המדינה קנזכרות במכתבי עמארנה מצוינת

גאוגרפיים והנפשות הפועלות בפרק זמן נתון

במפה נייה  ,הנשרת בקצרה רק בשני מכתבים ,

( עמ ' יג )  .לסידור זה אכן יש יתרונות  ,מאחר שהוא

ם מכתב  ,אך נעדרות מן המפה

מכנס יחדיו את כל המכתבים הנוגעים לאזור

קטנה  ,שממנה ש לנו לפחות חמישה מכתבים ,

מצומצם יחסית ( פרשת עברי  -אשרתה  ,פרשת

ןהות)  ,עכו  ,כומידי  ,חצור ויישובים
וכן בארות ( ב -

עזירו וכיוצא באלה ) או למערכת יחסים מסוימת

ובארץ  -ישראלי

( בבל ומצרים  ,מתני ומצרים  ,אשור ומצרים וכיוצא

ושאין ממנה

,

"

בבקעת הלבנק ; הצפון

"

מערב לירדן

(

*1

מספר ציונים

עבר הירדן

ם נזכרת רק

ירושלים ) .

ולבסוף ,

כמו אבד  ,ארזאווה ונייה -

באלה ) .

יתרון נוסף של סידור זה שהוא מאפשר

לייחד מבוא לכל אחת מקבוצות המכתבים

הללו .

ברם דווקא יתרון זה מוחמץ במקרים רבים  ,ואין

ממוקמים במפא שלא במדויק .
זאת ועוד  ,אק במבוא סקירות  ,ולו גם קצרות ,

הקורא מקבל מבוא משמעותי הכולל ניתוח

עם הפניות לנשפרות הרלוונטית  ,על מבנהו ,

ראשוני של המכתבים המוצגים בקבוצה זו  ,מיקוד

השלטון המצרי בכנען 4ועל

בנקודות חשובות שמומלץ לתת עליהן את הדעת ,

המערך היישוב שם והריבוד החברתי ביישובים

או לפחות הפניות למחקרים רלוונטים  .כך למשל

ן
אלו  .להוציא ה ייחסות קצרה וחלקית י
לשאלת

היה מקום להקדים לכלל מכתבי ה ' מעצמות ' מבוא

של

ארגונו וטיבו

,

"

-

העפירו  ,אין הוון בשאלת המתחים החברתיים
המתגלים במקוחי במכתבים מאמורו ומגבל .

שיצביע על המאפיינים של דפוסי התכתובת בין
מלכים שווי מעמד  ,ולהקדים למכתבי שליטי

5

לבסוף  ,חסרה בפרק המבוא התייחסות לנושא

כנען מבוא שיצביע על מאפייני דפוס מכתביהם

הדיפלומטיה מכיליה כפי שהם משתקפים במכתבי

לחצר המצרית ועל מאפייני מכתביו של פרעה ,

יום

עמארנה  ,ואין
1
כאמור

הפניה לספרות הרלוונטית .

אחת

לעילי

;

הגדולות  ,של

התרומות

הריבון ,

 (.עמ '

אליהם .

) 41

במבוא למכתבי מתני ומצרים

היה מקום להפניה למאמריהם של

מכתבי עמארלה היא לחקר הדיפלומטיה וכלליה

ברייאן

במזרח הקדוח בכלל ובמאה החמש  -עשרה עד

בעריכת כהן ווסטברוק הנזכר לעיל  ,ובמבואות

השלוש  -עשרה הפרט  .כאן היה מקום לאזכר

לפרשיות עבדי  -אשירתה ועזירו ( עמ ' , 113

קעיו

) ( Betsy % 1 . Bryan

ופנחס ארצי בקובץ

) 139

של דוד אלגביש  ,ואת קובץ

היה מקום להזכיר את עבודת הדוקטור של כותב

המאמרים של ו טברוק וכהן  ,ואת התרומה של

שורות

אלה  ' ,תולדות ממלכת אמורו וארץ אמורו

ן
ליווראני 6 .
לחלקו לעיקרי שלי הספר  ,המחברת בחרה
1
אשר

1200 - 1500

לפחות את

"

להציג את תרגיאי
4

המכתבים לא לפי סדר מספורם
לפי אזורים
;
אלא
י

הוא חסרונה של ביבליוגרפיה עשירה יותר לכל

ש

pt and Canaan
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8

חיסרון אחר המורגש בחלקו העיקרי של הספר

במהדורות קוק? טזיל ירייניי
למשל the .New :

לפנה " ס '

7

ואת חיבורו של איתמר

אוניברסיטת בר  -אילן תשל " ג ( . ) 1973
Concise ftistory of

ג

'Appendix 111 .

Singer,

.

1

0 Izre' el, Amurru Akkadhn : 4תAmurru ' 12 5 101

"

tinguistic Study , 11 ( ftarvard Semitic Studies 41 ( ,
134 - 195

 .עק

Aflanta 1991 ,

מכתבי אל  -עמארנה בלבוש ענז -י

 171קדרה

אחד מהמכתבים  .אמנם אין לצפות לביבליוגרפיה
מלאה בחיבור זה  ,אך בין מה שניתן כאן לרשימה
מקיפה המרחק גדול  .חיסרון זה מורגש במיוחד
בהיעדר הפניה לתרגומים

חלופיים במקומות

שבהם באה בחשבון קריאה אחרת העשויה לשנות
שינוי משמעותי את הבנת המכתב  .כך למשל
במכתב

מתלונן שוורדתה שליט גת

366

(?)

שכל

' אחיו ' נטשוהו במלחמתו נגד העפירו  ,ומוסיף

ששליטי עכו ואכשף מיהרו לעזור לו ר/אך ' עתה
]1

4

-

,

א

ם] ן) -

"אולברייט

" " " " -"27
 . ) 28ויליאם

'

ע1-1ם50-ן ' ( עמ '  , 210שורות

תרגם

they are fighting against me

לעומתו

נדב

( בעבודת

נאמן

 , ) 1975רייני (  , ) 1978מוראן

( ב  -ץ ]): )41

behold ,

הדוקטור
( ) 1992

but

_

שלו ,

וסמית9

,

היה להתגבר על בעיה זו על ורי הסתפקות
בור  ,כמקובל ,

הבינו ששליטים אלו נלחמים לצדו של שוורדתה .

בקיצורי ספרות המחקר בגוף ה

כוכבי  -רייני העדיפה ללכת בעקבות אולברייט

והוספת רשימה ביבליוגרפית ב ו

ותרגמה :

' ועתה הם עוינים

הגם שאני

אותי ' .

" "",

החיבור ובה

פתיון

פירוט האזכורים המקוצרים .

זה היה מקל

מקבל החלטתה לתרגם כך  ,הרי מבחינה לשונית

על הקורא המתחיל  ,אך מאפשר לקורא המבקש

ייתכן גם התרגום האחר  ,ומן הדין היה לציין גם

להעמיק למצוא את מבוקשו .

,,

אותו  .דוגמה אחרת לחסרונה של ביבליוגרפיה

למען האמת  ,איני סבור שהחזירונות הללו

מכתב זה זכה למספר

הם באשמת המחברת  ,בוודאי ל

כולם  .זכותה

אך מבין אלו

לכתוב את הספר כראות עיני

יש במכתב

101

. ) 138

( עמ '

תרגומים מנוגדים מלווים בדיונים .

10

",
",

,,
ן

ויש להביא

צוין רק התרגום של ליווראני  ,שהמחברת עצמה

בחשבון שהמחברת היא כלשניתן בהכשרתה ולא

ובצדק .

היסטוריונית  .במקרה כזה האחה ות לחסרונות

לא הלכה בעקבותיו ,

כאמור המחסור בהפניות ביבליוגרפיות תוך
התעלמות ממחקרים רבים מורגש גם בפרק
המבוא הכללי ובמבואות לקבוצות

המכתבים .

אלו מוטלת על המערכת של

היוצאה

שתפקידה להנחות את המחברים

האנציקלופדיה

' ספריית

-

יסדרה

,
"
ההקימה
ע',

המקהא

לאור ,

זו של

ובמקרה

ניתן אמנם להניח שהצמצום במספר ההפניות

הצורך  -להטיל את מלאכת

נבע מרתיעה מודעת או לא מודעת מהעמסת

נוסף  .זאת ועוד  ,לאור בקיאותם ן ארבה של הזוג

מידע ביבליוגרפי רב מדי על הקורא  .אך אפשר

רייני בספרות המחקרית של תקוש

9

The Inflectional Morphology of the

Smith,

s. P.
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קתדרה 172

אמנון אלטמן

זה סביר שנעליה

מהם החסרונות הביבליוגרפיים ,

של סטורנטים ותלמידים יותר מאשר לקוראים

מן הרושם שחיבור זה נפל

שוחרי דעת  ,ומאחר שאין אנו משופעים בספרות

קרבן לקיצוצן לתקציב  ,שבעטיים נאלץ עורך

עזר עשירה בשפה העברית בתחום זה  ,הרי זוהי

ואיני יכול

להן4יחרר

הסדרה להכת

?

ימחברת

החמצה .

צמצומים כואבים .
העקרונית :

כך או כך  ,לספר הנוכחי יש פוטנציאל מכירה

תפקידו ?

טוב  ,ויש להניח שעם הזמן תאזל המהדורה

ספר זה מצטלף אל ספרו של שמואל אחיטוב

הראשונה  .על כן יש לקוות שהן המחברת והן

עבריות ' ואל ספרו של מרדכי

המערכת ייזמו הוצאת מהדורה חדשה שבה

אלא שכ ן מתעוררת השאלה

""

לאיזה קהל קלק ים מכוון הספר ומה
ואסופת

כוגל

כתובי
' אסופת אקובות

היסטוריות מאשור

ובבל ' ;

שלושתם יחד מהווים תת  -סדרה של תרגומי

תעודות הקש העז

1
י
לעולם התנ " ך  ,וודאי יתווספו

בעתיק היומים
אליהם "

יתוקנו החסרונות שצוינו בכתבה זו  .או לחלופין ,
שהמערכת תיזום חיבור כרך משלים שייוחד
לרקע המקיף של מכתבי עמארנה  .ולבסוף  ,יש

של תעודות נוספות  .האם

להודות למחברת על השנים הרבות שהשקיעה

ורים לעמוד לעצמם  ,ומיועדים

בהכנת תרגומים אלו  ,ולעורך הסדרה על שדחק

התנ " ך

ודחף במטרה להחיש את פרסום הספר  .יש גם

ובמחקרו  ,כך שישמשו לו נקודת מוצא ומדריך

לקוות שלאחר שהוכיחה את עצמה כמתרגמת

ספרים אלה

לקורא

""

המקכןל

שמתעניין

בעולם

בתחום הנדון  ,או שהם מוגבלים

קפדנית תסכים כוכבי  -רייני לקבל על עצמה את

לציבור הסטוה טים המתחילים ולתלמידי בתי
המשלימים ספרים
ן
כלי עזר
ן
הספר  ,ואמורןם להיות

תרגומה של התכתובת המצרית  -החתית מימי
רעמסס השני וח ' תושילי השלישי  ,שיש בה תרומה

הספר

חשובה במיוחד לחקר הדיפלומטיה והיחסים

להרחבת ידיעווגיו

אחרים ולשם

"

",

בקורסים

אוניברסיטאיים ?

' למלך אדוני ' בצורתו הנוכחית מתאים לשימושם

הבין  -לאומיים של התקופה .

שהם

עירית עמית  -כהן

של

מעניינה

הגאוגרפיה , ,

,

ושנדונים בספרים ובמחקרים

משלהי התקופה העות ' מאנית

"",

ולי
המנדט  :רכישות קרקע  ,אידאולוויש

יוסי בן  -ארצי  ' ,להפוך מדבר לכרמלי  :התהוות הכרמל

הוצאת מפריס ע " ש י " ל

'

ום דעת זה

שעוסקים בהתיישבות היהודי ~ כארץ  -ישראל

המרחב השלם וחלקיו

כמרחב נבדל בעיר מעורבת , 1948 - 19 % 8 ,

ההיסטורית ,

ירושלים

מאגנם  ,תשס " ד 360 ,

:

סוף תקופת

התיישבותית

והשפעותיה על תכנון השכוניתן
וההשתנות במרחב  1 .נושאים גאמ %ש ?ים  -היסטוריים

ההתפתחות

אלה ממוקדים באזור מתוחם היטב ומאורגנים

,

עמ '

בעשרה פרקים  ,שבעה מייצגיל את החלקים
השלם :

ושלושה את

הפרק הישון  ,שעניינו

,,

עיקרך ומבנה  -עיקרת גאוגרפי וביטויו בספי

תהליך רכישת הקרקעות על יד יודים  ,הפרק

במגוון העקרונות המאפיינים את הגאוגרפיה

התשיעי  ,שמתאר את התבססותה של ה ' אידאה

כתחום דעת עצמאי נכלל עקרון המרחב השלם
וחלקיו ,

הבוחן

את

החלקים

המרכיבים

את

מערבת

הירוקה ' בכרמל ואת פיתוח

האאשים

המאפשרת גישה טובה בין

הכבישים
והשכונות ,

המרחב השלם ואת היחסים ביניהם  ,ועל פי זה

והפרק העשירי  ,שמצדיק את כותרת הספר ובוחן

מאפשר לתחום מרחבים שונים ולהבדילם זה

את הכרמל כמכלול  ,הן על פי לתהליכים שהיו

הגאוגרפים הנוקטים עיקרון זה מסגלים

התיישבותיים

מזה ;

אותו לנושאי המחקר וההוראה  ,ובספר זה הוא

שותפים בעיצובו  ,הן על פי

שפעלו בו .

מבנה זה מקל את הקריאה בס ק אך גם מעלה

מותאם לגאוגרפיה ההיסטורית  .ההחלטה לכתוב

ספר שעניינו גאוגרפי  -היסטורי ולהדגיש בו את

מספר שאלות  ,בעיקר בשני

עקרון השלם וחלקיו השפיעה על תיחום נושא
הספר  -הן בזמן  ,הן במרחב  ,הן מבחינת הנושאים

ניסה להתמודד אתה וגם

וארגונם .

הזמן

שנבחר

והפיתוח ההתיישבותי

הוא

היהודי ;

תקופת

"

עסקנים

בזה :

לחדש וה

ההרחבה והצמצום .
אשר למתודולוגיה  ,תיאור

המרחב שנבחר

.,

וסיפ4ל

הוא אותו חלק של הכרמל אשר נכלל בימינו
בתחום המוניציפלי של העיר חיפה  ,והוא פוצל

בתקופת המנדט נחשפים בפרק

לאזורים ולשכונות  .ואשר לנושאים  -הכותב

רב  .לפירוט זו נלווית הבטחה

אינו

עוסק

בתהליכים

בהיבטים

חברתיים ,

גאוגרפיים  -פיזיים
תרבותיים ,

כלכליים ,

פוליטיים ואחרים הנדרשים לניתוח חבלי ארץ

את

הכרמל

 ,והאחר הוא

האויים

המרכיבים

או

שתלויים

האחד הוא המתודולייה  ,שהכותב

זה

המנדט

הגופיי "

והשכונות

התפתחותם

יספר

בפירוט

אמוצגת בפרק

המבוא כתפיסה חדשנית  -שלא ישסתפק

בניתוח

המתודולוגי הגאוגרפי  -היסטורי אל4
... . . . . .
שהוא בבחינת היסטוריה מקומית ; המתודה של

לצרף ניתוח

-

יקרחבה

מעבר ליחידת הזמן שנבחרה לדיון  .הוא אינו

ההיסטוריה

מציג ניתוח השוואתי  -חבלי ; הוא מסתפק בנושאים

המבוא  ,והיא ממומשת בפרקים השונים בשיבוץ

1

בפרקים

ראו למשל  :א ' דגני  ,ד ' גרוסמן

וא ' שמואלי ( עורכים )  ,השרון בין ירקון לכרמל ,
תל  -אביב חש " ן ( פרקים

אחדים ) ;

, 1967 - 1900

א ' שמואלי  ,א ' סופר

ונ ' קליאוט ( עורכים )  ,ארצות הגליל  ,חיפה

.

בפרק

מ ' ניישטט  ,הגולן  ,תל  -אביב תשכיח ;
' עידן '  :מ ' נאור ( עורך )  ,עמק יזהע ל , 1967 - 1900 ,
אצבע הגליל ,
ירושלים תשנ " ג ; מ ' נאור (

מתכונת זו קיימת בספרים רבים  ,אס בספר כולו אם

נבחרים .

המקומית

נדונה

)

הנגב ,

; 1983

,

מיי

""

עולקי
ירושלים וכשנ " ב ; מ ' ג

ר

(

 , 1967 - 1900ירושלים תשמש ,ןעוד .

.

, ., , ,
ו

"

חוברות בסדרת

ltt

ן

,

"

ע ד )  ,ישובי

עירית עמית  -כהו

קתדרה 174

של

הרחב

בכרמל המערבי ומר גורלו '  -והרבה בהפניות ,

הפרשיות

אך ההסברים למונחים וההקשרים הרעיוניים

לטיים  ,שללא ההפניות ואזכור

אינם קיימים ; ובפרק הסוגר את הספר אין דיון ,

אנקרוטות המאפיינות ספרים

בכרמל .

פרשיות שונות בסקירת התהליך

של התפתחות האזורים והשכונות .
הן סיפורים

המקורות היו ~
ששקת

שמוציאות רשוית
בגלל ריבוי יפרטים

אלא סיכום של מאפייני ההתיישבות

מקומיות לכבוד חגיגות יובל .

סיכום זה מדגיש את המקובל בספרים ובמחקרים

והפרשיות נשבר לעתים

גאוגרפיים  -היסטוריים המנתחים התיישבות בחבלי

ההקשר הלוגי  -התרומה

ארץ  :את התהליך הגאוגרפי  ,שעניינו ההתפתחות

של המתודול (4ה  ,היינו ההיסטוריה המקומית -

שעניינו

ךיכח

רצף הקריאה

להבנת התהליך

"

היישובית ,

ואת

התהליך

ההיסטורי ,

התיישבותי ולדיון המבקש לייחד

הגורמים הפעילים בתהליך ההתיישבות  -הגופים

את החבל

ולהידילו

מהמקרים

מלעלט

מאזורים אחרים .

באחדים

הציבוריים והגורמים הפרטיים  .אבל אין בסיכום

המקומי

ונשכחת

זה פירוט של מאפייניה של ההיסטוריה המקומית

הן זו הקושרת את הפרטים

בהקשר של הכרמל ; אין התייחסות לעובדת היותה

הכרמל  ,הן זו המקשרת בין
להתרחשויות
אירועי השכונף למתרחש בארץ  -ישראל . 1כך קורה

אמצעי מתודולוגי להכרה מעמיקה ופרטנית של
האזורים והשכונות  ,וכן לכוחה לחיזוק זהות

למשל בפרק השישי  ,שבו נזכרת פרשת רכישת

מקומית  -הן של האוכלוסייה המתגוררת באזורים

יירחב-
",

הראייה הכללן

.

הסיפור

' הנוטע ' והסכם

ובשכונות אלה  ,הן של האוכלוסייה החיצונית ,

שאינו מעורה בתולדותיה של

המתבוננת בשכונות ובאזורים אלה או קוראת על

הקרקעות ברוןן יה ונזכרים חברת
ךמ

ה ' העברה ' 2 ,

*

ארץ  -ישראל לא ידע במה מדובר ולא יוכל לקשור

אודותיהם ומייחדת אותם ממקומות אחרים .

3

עניין נוסף בתחום המתודולוגיה הוא שלצד

את אותה ' היסעוריה מקומית ' לתמונה הכוללת  .עם

זאת הקורא זו ק לסיפור שופע עלילות ומאבקים .

הסיכום הגאוגרפי  -היסטורי נדונים בפרק העשירי

לו הוזכרון ההשרים הלוגיים או נמצאה דרך

שני נושאים שלא פורטו בפרקים הפנימיים אבל

בתוך הפרקים עצמם ובפרק

הובלטו בכותרת  -הכרמל כמרחב נבדל ויחסו

מסכם  -ייתכן שהמתודה הייתה זוכה להבלטה

לחיפה העיר המעורבת  4 .שני נושאים אלה מייצגים

נושאי

את השלם  ,אבל הבלטתם מעוררת ציפיות לדיון

"

לבטאם באופן בעור -

ה

רבה יותר .
כותרות מסקינ
פרשת פיליפ
2

",

ותב

הסתפק

בסעיפים

ת  " ' -ספסרות ופשיטות רגל " :

"

מעייר

ושות " או ' שלמה ויך  :בורד

מורחב  ,ואלה מתממשות רק בחלקן .

נקשרת לעניין ההרחבה והצמצום  -כנגד הפירוט
לרישיונות הגירה

חברת ' הנוקען הייתה חברה קבלנית לנטיעת פרדסים
שהקימה

הסקירות

המושבות בשלהי

' בני בנימין '  ,ארגון שיסדו איכרי

1920

3

"

יוסדה

חברת

בשנת

ובאמצעותה קיוותה

המשקיעים צהירת

"

שביקשו להשקיע

' הנוטע ' היו בעיקר יהודים אמריקנים ,

'Sense of Community and Neighborhood

 .קע

בנים חסרי קך ע במושבות  .חברת ' הנוטע '  ,שהייתה
1929

ותשלום לגרמנים .
Taln ,

 Assessment of the Social Doctrine ofתן

כדי לתמוך בהתיישבות של

בס נימין ' לגייס הון ולתמוך בבני האיכרים .
הסתדרות '
מניותי

הערה זו

2.

 :תת10

New Urbanism' , Urban Studies , 36 ) 1999 ( ,

1361 - 1379
4

על הערים המעורבות ,

בעיקר על היפה  ,הרהיב

לאחרונה  :ת ' גורן  ' ,עיריה משותפת בעיר

מעורבת :

במפעלי רכישת קרקע ונטיעות  .חברי

התגבשותו ופעלו של הממסד המוניציפלי בחיפה

' הנוטע ' רכשן קרקעות בשרון אך גם בערים הגדולות
' ותתענייני בקרקעות הסמוכות
תל  -אביב

בתקופת המנדט '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה ,

 ; 2000הנ " ל  ' ,האמנם איפה ואיפה ? מדיניות מוניציפלית

הסכם ה ' העברה ' נחתם בין הסוכנות

וחלוקת משאבים בין יהודים לערבים בחיפה בשנים

יליהיים

לחדרה

ורמצתי
עלת
היהודית ל

*

הון ורכוש של

גרמניה הנאצית  ,ועניינו היה העברת

יהודים מגרמניה לארץ  -ישראל בתמורה

 , ' 1947 - 1940קתדרה ,
. 142 - 113

113

( תשרי

תשס " ה ) ,

עמ '

המרשל השלם וסלקיו

17

הרב  ,הסקירה הרחבה של האזורים והשכונות
בכרמל והתיבול באנקדוטות ובאירועים מקומיים ,
בולט הצמצום בפרק האחרון  ,פרק שלכאורה
אמור היה להתמודד עם המתודולוגיה  ,שניתן לה
דגש רב הן ב ' פתח דבר '  ,הן במבוא  ,הן בכותרת -
ההתפתחות הנפרדת של הכרמל בתקופת

המנדט .

מכיוון שכך בחרתי להתייחס לא למתודולוגיה ,
אלא לייחודו של הספר  ,גם אם אין הוא מוצג
במפורש אלא מתבהר במהלך הקריאה והעיון -
העיקרון הגאוגרפי של המרחב השלם וחלקיו
וביטויו בספר זה .

חלקי הספר וייחודם
רבים הם המחקרים  ,עבודות הדוקטור והספרים
בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית העוסקים בחבלי
ארץ  ,אזורים מתוחמים  ,מקומות יישוב וצורות
התיישבות  .בישראל הייתה עדנה למחקר בתחום
הנושאים הנסקרים במחקרים אלה חוזרים

דעת שבאמצעותו בוחנים את ההופעת התנאים

על עצמם  ,והמחקרים כתובים למעשה בתבנית

הגאוגרפיים על מהלך ההיסטוליהג חוקרים את

נכללים :

שרידי העבר בנוף נוכחי ; משחזרים ת הגאוגרפיה

גאוגרפית

של העבר בנקודת זמן מסוימת ; מנתחים שינויים

רכישת הקרקע ,

גאוגרפים ביחידה נופית שנעקו על ידי אדם

על

חקרים נובעת

זה .

אחידה  ,שיש למלאה בתוכן  .בתבנית זו

תיחום

היחידה

הנחקרת

מבחינה

ומבחינה היסטורית  ,תהליך
תכניות

ההתיישבות

ומימושן ,

מאבקים

לאורך זמן .

6

אותה תבנית של

,

"
""

הקרקע  ,שלבים בהתיישבות  ,הנוף הפיזי  -היישובי ,

גם מהגדרתה של יחידה ח לזת גאוגרפית

אידאולוגיה ומנהיגות מקומית  ,מוסדות ומערכות

) ( region

טבעיים או

התיישבות  -תשתיות  ,מנהל  ,בסיס כלכלי -

מתוכננים  ,הנגזר מתוך סביבה

ולעתים גם פולקלור ותרבות .

-

בגבולו
אזור מתוחם
~

ומתאפיין ביחסים ובקשרים

5

תבנית זו נובעת מהגדרות שעל ברכיהן חונכו

המערכות הגאוגרפיות

( תשתית ,

הגאוגרפיה ההיסטורית  -חיבור של שני תחומי

היהודית בשרון הדרומי  , ' 1929 - 1918עבודת דוקטור ,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,
' ההתיישבות היהודית בשרון

6

בין השנים

 , ' 1939 - 1929עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשנ " ט ; י ' כץ  ,ההתיישבות היהודית בהרי
חברון ובגוש עציון  , 1947 - 1940רמת  -גן

וכשנ " ב ;

נוף ,

ר ' אהרונסון  ,הבארון והמושבות  :הההישבות היהודית
בארץ  -ישראל בראשיתה 490 - 1882ג ירושלים . 1990

ראו למשל  :ע ' עמית  -כהן  ' ,הפעילות ההתיישבותית

התיכון

, "",

כלכלה ,

דמוגרפיה  ,מנהל  ,חברה ) ' .

תשנ " ג ;

"

( 15מ ) ) 5ץ

חוקרים רבים  ,בראש ובראשונה הגדרתה של

ר ' אידן ,

"

6תקיימים בין
( Geographical

המתארגנות

5

בתוכו

ה

וגרפית רחבה

עמ ' . 160 - 138
7

,

י ' בן  -אריה  ' ,למהותה של הגאוגרפיה
מחקרים בגאוגרפיה של ארץ אוראל ,
10 Regional Analysis :
ofAmerican

1
, 4 P, roaches
~
ה) ' 14 4 0

,",
)

)

ההיסטורית ' ל
1

( תש " ל ) ,

Berry,

', .

ית

8.
14.

ץתדרה

) חדרה 176

עמית  -כה

עירית

אולם

"

בלןאלצי

ויןתל

המקובלת ,

בחר

מן

נושאים שונים לחבלים שונים

ולשכונות שננוה .

הנקראים בענין

לחרוג

התבנית

דרכו זו יצרה מגוון פרקים

רב  .כך למשל זוכה שכונת אחוזת

סר הרברט

ספיאל

של מפעל

הנישות

מאבות התכנון הפיזי המודרני של היישוב היהורי

בארץ  -ישראל .
בכרמל המרכזי החל התכנון הפיזי בפברואר

 , 1921ובאביב

1923

ניגשו למכירת המגרשים

לתיאור רחב

ועודדו את הרוכשים להתחיל בבנייה  .הפיתוח

ושל העימותים בין ההנהלה

הושפע ממצבי הגאות והשפל של שנות העשרים -

לפועלים ובין 4פועלים לבין עצמם  .בפרק זה

עלייה  ,שגשוג כלכלי ומשברים כלכליים  .משברים

היא עיקר  ,גם לא התכנון

אנקדוטות

,

( פרק

קאיקע

לא רכישת

ההתיישבותי ,

"

יא

שלישי )

העימות בין משקיעים פרטיים

לפועלים יהולופ מאוחדים  ,תופעה שאפיינה את

יעדומה,
*

אלה

משתקפים

והשפעתם

המשובצות בפרק .

כן

מתוך

מתבררת

מן

הדברים

תמיכתה של ' חברת הכשרת היישוב ' באזור

זה ;

המחצית השקן

של שנות העשרים של המאה

החברה לא רק דאגה להכשרת קרקע  ,לסלילת

באתע

ישראל בכלל ובחיפה  ,שזכתה

דרכים ולנטיעות  ,אלא קישרה בין המתיישבים

.,

'  ,בפרט  .לעומת זאת הפרק

באזורים החדשים לבין עיריית חיפה  .תושבי

4ן ו " מילואים " של רכס הכרמל ' ,

השכונה בכרמל המרכזי שיתפו פעולה בנושאים

העשרים

לכינוי ' חיפה
הרביעי  ' ,של

 *,ום"

עיקרו רכישת 4קעות .
בחרתי ל
והשישי .

"

*

כלליים שהיו מעניינם של כלל התושבים  -מים ,

את דברי בשני פרקים  ,השני

שירותי קהילה ומבני ציבור  .פעולות אלה קידמו
התארגנויות של ועדים להשגת מטרות משותפות .

מתמקד בתכנון ובפיתוח של

בכרמל המערבי  ,כמו בכרמל המרכזי  ,פעל

הכרמל המרמזן המערבי והצפוני וכן בדמויות

קאופמן על פי הנחיותיו של גדס  ,ולאחר שהושלמו
בשיווקם .

הפרק השנ

מרכזיות וב ' חבהת הכשרת היישוב ' שהותירו את

התכנית

חותמן בשני תקליכים אלה באזור זה  .הוא נפתח

בתיאור התפתחותה של שכונה זו בהר בן  -ארצי

הגדולה לאזור זה שהגיש בשנת

לשלב פרשיות רבות הנוגעות לרכישות הקרקע ,

ל ' חברקן כשרת היישוב ' האדריכל פטריק

לבנייה ולהקמת מוסדות

בסקירת התכמן
1920

"" ,

וחלוקת

המגרשים

למכירת המגרשים ,

החלו

גדס  ,אדריכל אקוטי  ,מהדמויות המובילות של

ציבור  .כך למשל מסופרת בהרחבה רבה פרשת

י15ת210

בירינג  -אנגלהרדט  ,ששורשיה בתקופת השלטון

 ' ( Commission 's Carmel Estatesנחלת הכרמל

התורכי  .בירינג  ,מהנדס  -מיסיונר שוודי שרצה

' )  ,הייתה מבוססת על מספר

לבנות כפר נופש בכרמל  ,ואנגלהרדט  ,איש עסקים

נגישות גבוהה כדי לקדם את

רוסי ממוצא גרמני  ,קיוו יחד לבנות רכבל מכפר

הגצם .

תנועת עיר

של ועד הצ

(ייפ

עקרונות  :יציל

התכנית  ,שכותרתה

"

פיתוח האזור ; הקלטת נופיו ושמירה על

ייחודם ;

הנופש לנמל  .מלחמת העולם שמה קץ ליזמה  ,אבל

פיתוח בשלבן ן כשכל קטע יתפתח במתכונת

הקרקע  ,שגודלה

של כפר גנים ~ .תקנית גדס הוצאה אל הפועל בידי
ריכרד קאופמל אדריכל ומתכנן ערים שהגיע

ולמגורים ( ידועה כיום כמתחם רחוב הצופים )  ,עוד

לארץ  -ישראל
1ע

Isard ,
 ) 0תש

""

,
,,
י

 ,עשנת
; ג- 1

4ל1

יט5ט 11ומין .

"

2

 .קע

, 1920

) 1964 ( ,

ושנחשב

54

,

לאחד

Geographers ,

 1מג Regional Analysis :

Methods 0

; Regional Science, New York 1960

כ 100 -

דונם  ,ושיועדה לנופש

העסיקה שנים רבות את ' חברת הכשרת היישוב ' ,
ובספר שלפנינו העסיקה ארוכות את הכותב .

C . E Tames
,

1954
19 -22

ש

P.E. lames

New York

 .קק

"

"

נסי שוי

Geography,

'The Regional

American

45 . ( ,ט )

המרחב השלם וחלקיו

הכרמל

הצפוני

מתחלק

לשלוש

חטיבות

קבוצות אוכלוסייה שונות זו

זון במאפייניהן

", ,

והסקירה של אזור זה מצומצמת לתהליך רכישת

החברתיים  ,הכלכליים

הקרקע  ,התכנון  ,שיווק המגרשים והפיתוח .

ושכירי יום  ,מעמד ביניים וסוחריך  ,עולי גרמניה ,

הפרק השישי סוקר את אזור רושמיה -

והאידאולוגוים :

,

אנשי ' המזרחי ' .

' הלב הגאוגרפי של המרחב העירוני בחיפה '
( עמ '

. ) 202

בגלל הייחוד הנופי  -מיקום האזור

פועלים

סיכום

בתוך המרחב העירוני המתפתח  -והמעמד

מבנה הספר  ,אופן ריכוז המידע בו  ,ההרחבה והדיון

המיוחד של הקרקעות מבחינת ההיבט המשפטי

מייצגים ' דור ביניים ' של מחק ןמ גאוגרפיים -

והבעלות על הקרקע  ,ממוקד פרק זה בנושאים
אלה .

רכישות

הקרקע

ברושמיה

והמאבקים

היסטוריים .

",
קלסיים
",

מצד אחד משתייך

ארצי לקבוצה של מחקרים

פרו של בן -

שמתמקדים

עליה מתוארים במספר פרשיות  :חוזה החכירה

במקורות הראשוניים ובחשיפתם

של קרקעות האזור בין ' חברת הכשרת היישוב '

מבנה הספר מעיד כי הוא שייך ל נלצת מחקרים

מהצד האחר

""

לנציגי הממשל הבריטי  ,תביעות ערביי הכפר בלד

מודרניים  ,שאינם מסתפקים במקושה הראשוניים

א  -שיח ' וניסיונות יזמים יהודים לנצל את חוסר

אלא מנסים לפרוץ מעבר לחומר אינפורמטיווי ,

יהציג

היבטים

הבהירות באשר למעמד המשפטי של הקרקע

להעלות שאלות  ,להגיע להכללות

כדי לרכשה ; פרשת חברת ' הנוטע '  8והתחרות על

חדשים  .לשילוב בין שתי

שביקשו להתיישב בכרמל  .הדיון בהתיישבות

הגישויקייות
ממד נוסף  -תיבול העובדות המ
מקום  .אמנם סיפורי המקום משתליים לא

הקרקע ; פרשת קבוצת רושמיה  ,קבוצת פועלים

"
"
הנייח

בספר זה יש

בסיפורי
פעם

ההשוואתי .

קבוצות פועלים באזור זה כולל גם ניסיונות

על המחקר  ,על הדיון הרחב או

התיישבות נוספים לצד סלילת כביש ( כביש

עם זאת באמצעות השילוב פונה

רופין )  ,שנועד לספק תעסוקה למתיישבים ולהקל

לאוכלוסיית החוקרים אלא גם לאוהבי הסיפור

על הנגישות לשכונה ותכנית מפורטת שהגיש ד " ר

הפרטי ולמי שמסיירים בכרמל

השכונות ,

לודוויג נוימן  ,מהנדס יהודי מווינה  ,ליישוב ארבע

בעקבות הזיכרון  ,הנוסטלגייה והילתשת .

ספר לא רק

"בין

מערב למור

על חברת ' הנוטע ' ראו  :נ ' וולטג  ,לשמור על הקיים

גלעדי ) ;

ולבנות את החרב בני בנימין  , 1939 - 1920תל  -אביב

דה מנשה  -עסקן  ,יזם וציוני '  ,ק דוה ,

'

2000

( הוצאת המשפחה  ,הובא לדפוס על ידי דן

ע ' עמית  -כהן  ' ,בין

תשס " ה )  ,עמ ' . 98 - 71

""

:

הברון פליקס
114

( טבת

חדרה

177
~
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משה

ארנוולל

בפרט בתקופת הביניים שלקראת ביצוע החלטת

משה ארנוהלד

החלוקה של האו " ם  .יונה בנדמן בחר להתמקד
בספר שלפנינו באחת הסוגיות שנבעו מהחלטת

מתפנים ומתווכחים
יונה בגדמן  ,מ

,

ספנים את

ירושלים ?

העימות גין

' ב העליון בסוגיית הפינוי מירושלים ,

מערד

1תל  -אביבן :

תשס " ה ,

המערכת האזרחית בארץ  ,לבין הדרג הצבאי

י

הדרג הצבאי 4

הפינוי  :העימות בין הנציב העליון  ,שייצג את

הביטחון

-

ההוצאה

לאור ,

עמ'

120

הבריטי באשר לעיתוי הפינוי ולאופן הפינוי של
ירושלים .
מתברר שלאימפריה הבריטית מרובת המנדטים
היו אמנם ניסיון ויכולת רבה בכיבוש ובשליטה ,
אך אלה סייעו לה אך מעט כאשר החליטה לסיים

1947

את שלטונה המנדטורי במקום זה או אחר ולפנות

מדינות  ,יהודית וערבית  ,בארץ -

את כוחותיה  .ההחלטה על הפינוי ואופן ביצועו לא

עצרת האו " ח החליטה
על הקמת

%

ב 29 -

בנובמבר

ישראל  ,וקבעה שירושלים תהיה גוף נפרד

היו פשוטים ועוררו התלבטויות  ,ויכוחים ועימותים

( קורפוס ספהט ם )  ,שינוהל על ירי מועצת נאמנות

פנימיים  ,שהתחילו עוד לפני החלטת החלוקה של

בהחלטה נקבע גם שירושלים

האו " ם  .המטרה הייתה להשתדל להתפנות בצורה

זיקה

מסודרת  ,לא תחת אש  ,ולהימנע מפגיעה ביוקרתה

.

"

מטעם האו ם .
תהיה

מפורעת וניטרלית ,

ושתהיה

והערבית ;

של בריטניה  .הוויכוח נסב על קביעת מועד הפינוי

דת  ,פולחן וחינוך ; השפות

ועל שיטת הפינוי  .בנדמן מתאר ומנסה להסביר

עברית וערבית ; ולמושל העומר

את ההחלטות ואת המדיניות של הבריטים  ,שנראו ,

כלכלית לשה המרינות  -היהודית

יחופש

תושביה ייה

בקי יין
הרשמיות ~

לה

בראשה יהיו לכויות מיוחדות לטיפול במקומות

"

ילכויות
הקדושים
לכאורה

ואולי נראים גם כיום  ,לא מובנים

ותמוהים .

את שיתוף הפעולה שלהם בביצוע החלטת

ולהגנה עליהם .

פי החלטה זו אמורה הייתה

השלום י
י
ולשמש כעין גשר בין
ירושלים לה ןעי עיר

"

האו " ם התנו הבריטים בכך שהדבר יהיה מוסכם

גם על היהודים וגם על הערבים  .בריטניה הודיעה

לקום בארץ -
שתי המדינות קחדשות שצפויות היו 1
ישראל  .החלשש זו נראתה מחייבת ומתחשבת ככל

באורח חד  -צדדי  ,וזאת בין השאר כדי להמריץ את

לא ניתן היה
המעורבים  ,אך י

שני הצדדים להגיע להסדר ביניהם  .לא ברור מה

התנגדו לה בכל תוקף  ,היהודים

ציפתה בריטניה להשיג בהתניה זו  ,שהרי הייתה

קיבלוה מתוה כורח  ,והבריטים  ,ששלטו עדיין

ולמאמצים

הניתן בכל

היךדים

ליישמה  .העהבום

,

כי תסיים את המנדט ותפנה את ארץ  -ישראל

מורעת

היטב

לכישלונות

הרבים

לשתף פעולה

הממושכים של גורמים שונים לפשר ולגשר בין

עם האו " ם  .האו " ם עצמו לא עשה די כדי לאפשר

שני הצדדים  .עם התקדמות תהליך הפינוי הוציאה

להוציא לפועל את החלטתו בעניין עתידה של

בריטניה באופן הדרגתי את כוחותיה הצבאיים  ,אך

ירושלים  .מעב זה יצר בעיה קשה ומסובכת לכל

בד בבד הזרימה תגבורות צבאיות לארץ מאזורים

בעיר מתוקף ה4נדט  ,לא היו מוכנים

הצדדים והגוללים המעורבים בעניין .

אחרים כשבועיים לפני סיום

המנדט .

פינוי של בריטניה מארץ  -ישראל

עמדתו הבסיסית של הנציב העליון  ,שישב

ולאופן מיקו ה  ,על כל הכרוך בכך  ,הייתה

במרכז השלטון הבריטי בירושלים  ,הייתה שיש

השפעה רבה ע  %המתרחש בארץ בכלל ובירושלים

לצאת מירושלים באופן מסודר  ,תוך שמירת

להחלטת

*"

קתדרה

, 123

ניסן

תשס " ז ,

עמ '

- 178

180

,

מתללם ומתווכחים
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הבריטים עצבים ,
רח המלל דוד

,

בירושלים ,
14

השקט בעיר  ,ולא להותיר בה חלל ריק  ,שעלול
היה לגרום לאנרכייה ולשפיכות

דמים .

דעתו

לכוח זה  .בריטניה  ,שרצתה לשעור על קשריה

הטובים בעולם הערבי  ,חששה ש44ד

כזה יתפרש

הייתה שיש ליצור זיקה ישירה בין היציאה

כסיוע לצד היהודי וכפגיעה באינטרסים של הצד

מירושלים לסיום המנדט  ,ולהשאיר בעיר כוחות

הערבי .

צבא עד שייכון בה מודוס ויוונדי  .הוא נימק זאת

בנדמן מסביר היטב את

קרות המערכת

""

משרד

הצבאית ואת השיקולים והרקע ל דיניות הפינוי

המושבות תמך בו  ,מחשש שאנרכייה תפגע

שנקטה  .הוא מסביר את שליחת ה גבורת הצבאית

הנציב

לארץ כמעט ברגע האחרון לגלן תום המנדט ,

העליון הדגיש שעזיבת מרכז השלטון בירושלים

בהחלטת ראש ממשלת בריטליה לתת גיבוי

בצורך לשמור על המקומות

הקדושים .

ביוקרתה של בריטניה בעולם

הנוצרי .

משמעותה סיום המנדט בארץ כולה  .המערכת

"

.

בירושלים
י
הלליון
י
צבאי להישארותו שלן הנציב

הצבאית  ,שראתה את תפקידה בביצוע הפינוי

עד למועד שקבעה הממשלה ל 6ום המנדט  .לא

באופן מסודר ובמינימום אבדות בנפש ובציוד ,

הייתה כאן חזרה מההחלטה להתענות אלא להפך

זה

צוע ההחלטה

לחצה להקדים את הפינוי ככל הניתן  .ם

גבר ככל שהתעצמה והתרחבה מלחמת האזרחים

ניסיון לתת את הסיוע הנדרש נ

המקורית  .היה

,

יכולת הצבאית

בכך גם ביטוי

בין היהודים לערבים  .המערכת הצבאית התנגדה

הבריטית :

להשאיר כוח צבאי מבודד בירושלים לאחר

הדרגתי ומתוכנן של יחידות

הפינוי הכללי  ,בגלל הסיכונים שהיו צפויים

שונים בארץ  ,וזאת בתנאים הק~ ןם של מלחמה

יכולת לבצע באוש מסודר פינוי
~

שאיות מאזורים

*

במאי

1948

ץתדרה 180

משה ארנולד

בין שתי קהיליה

,

כאשר הכוחות הבריטיים נמצאים

הבריטים ( עמ '  . ) 96 - 94מצב זה הוא הרקע להבנת

13

אירועים והתנגשויות בין שתי הקהילות בירושלים

בריטים בעיר העתיקה

ובמקומות אחרים בשלהי המנדט הבריטי ואת

לעתים בתווך ימשל
במאי  1948ישאו חיילים

מראשית דצמבר

1947

עד

של ירושלים ג

מדות שחצצו בין לוחמי הרובע

היהודי ללוחמו

הערבים שכיתרו אותם  .כאשר

*"" ",

תוצאותיהם  .בנדמן בחר בדוגמה של דיר יאסין
( עמ '  , ) 95אך יש דוגמאות בולטות

נוספות :

זרימו הבריטים לארץ במהירות

ההתערבות המינורית של הצבא הבריטי בעת

רבה כוחות השנים ואיכותיים מארצות אחרות

כיבוש שכונת קטמון  ,שהייתה לה חשיבות רבה

והציבו אותם בנקודות תורפה כדי לאבטח את

לצד הערבי  ,אך לא הייתה ממוקמת במקום חיוני

היה צורך בכ

השלב האחרו

"

לבריטים ; טבח אנשי השיירה להר הצופים

של הפינוי .

ב 13 -

שלא

באפריל  ,שנעשה מתחת לאפם של הבריטים ; הזמן

לאפשר את בקאה שלי ועדת הביצוע של האו " ם

הרב שחלף ( כיממה ) עד שהגיעו הבריטים לחלץ

כל הגורמים

את שיירת נבי דניאל בדרך לגוש עציון בסוף מרס

לא

של

ברוריך החלטתה
ן

בריטניה

לארץ  -ישראל  ,לשני ה  1 -במאי . 1948

שחששו ליוקרתה של בריטניה אם תיווצר בארץ

היו לכאורה לתמוך בהקדמת

ממחקרו של בנדמן לא ברור מה הייתה הסיבה

לארץ ולסייע בידה במילוי

לעמדתו הנחרצת של הנציב העליון  .האם אכן

תחליף ראוי לשלטון

הייתה ראייתו רחבה וארוכת טווח מזו של אנשי

הנציב העליון  ,שרצה

המערכת הצבאית ? האם הייתה זו דעתו האישית ,

זןושלים חלל שלטוני  ,לא לחץ

או שהייתה זו דעתה של כל המערכת האזרחית

את בוא הוועדה  ,כדי שיהיה
החלל  .אין לכך הסבר בספר .

האם היו בתוך מערכת זו חילוקי דעות

אנרכייה ,

לואה

"

צפוריי ה
של הוו

*"~

ייימצא
וו גם מדוע

פקידה  ,כדן

הבריטי  .לא

שלא ייווצר

""

 , 1948דבר שכמעט גרם לחיסול השיירה .

להקדים ככל יתן
גורם שימלא יק

..

בארץ ?

פנימיים ?

האם יש לחפש הסבר לעמדתו של

דעתו של קנאיב באשר למועד הפינוי התקבלה ,

הנציב העליון בעברו  ,למשל ביחסיו עם המערכת

זכתה לתקופה של שקט  ,אלא

בעבר ?

אך ירושלים

*".

לא

לאחד ממוקדי הלחימה בין

הפכה עד מעך

על כל הכרוך בכך  .בנדמן מסביר

היהודים לערב

הצבאית או האזרחית או בתפקידים שמילא

על שאלות אלה אין בספר שלפנינו תשובות
מספקות .

היטב את הסתן 1הפנימית בין רצונו של הנציב

יש חשיבות רבה לכל מחקר העוסק בתקופת

הסדר גם בתקופת ההתפנות

המעניינת והייחודית של הקמת המדינה  ,שהמחקר

העליון לשמוק ול

פועל של מפקדי הצבא לצמצם

לבין המדיניות

"

וההנחיה שלא

הממוקדת  ,והתמציתית לעתים  ,של בנדמן עלולה

בין שתי הקהילות  ,פרט למקרים

להקשות על מי שאין לו ידע קודם ורקע נרחב על

את הכוחות הלמצאים בשטח

להתערב במלחינו
שבהם עלול

"

עליה רחוק עדיין ממיצוי .

נראה לי שהכתיבה

דבר לסכן אינטרסים חיוניים של

הנושא  ,להפיק את מלוא התועלת

ממחקרו .

שלמה אהוונסון

.

פוליטי שנוצר בידי בן  -גוריון כדי לחלוק על
מדיניותו של לוי אשכול ועל

דללי

של

שהקימה מפא " י בהנהגתו של אשוקל

האש שדעכה

' אחדות העבודה ' בהנהגתו של

י4

"

' המערך '

עם מפלגת

ק טבנקין ועם

מפ " ם  .סופו של מכשיר זה היה שץצא משליטתו
זכי

שלום  ,כאש

בעצמותיו  :דוד בן  -גוריון ומאבקיו

על דמות המדינה והנהגתה
שדה  -ברקר :

בן  -גוריון

, 1967 - % 963

קרית

הרצאת מכון כן  -גרדיון וארניברסיטת

שגב  ,תשס " ה 324 ,

עמ '

על דוד בן  -גוריון שנתפרסמו לא מכבר  ,ואשר
עוסקות בקטעים של חייו הפוליטיים הארוכים או

בהיבטים שונים של מדינאותו בתקופות נתונות .
בספר זה עוסק המחבר בתקופת השפל  -עד
לשקיעתו המלאה של

הימים  -מלחמה ש ' הזקן ' לא רלה בה מטעמים

יתרונו המובהק

הוא בתיעוד מקורי שהמחבר עשה בו שימוש רב .

שונים הטעונים עיון .

'

חסרונו הוא בהיעדר תיעוד נוסף ובפרשנות של

טעויות עובדתיות והן פרשנויו

התיעוד הנחוץ כולו ובהתעלמו

היא

בקונצפטואליזציה

י

ממחקרים של

"

,

שלום טוען במבוא כי עיקר עןסוקו של בן -
גוריון בענייני הביטחון חייב או ם

את הדברים בסוגיות שונות פירוש הפוך או שונה

-

לא באי הכרת

קודמיו המבוססים על תיעוד מוללם כראוי .

"

תשומת לב מועטה בלבד לעוגיות חשובות
בחיי

העם

והמדינה ,

ומשפט  ,בניית חברה  ,גיבוש

ביצירת כלים או בשימוש בכלים קיימים במדעים

ולמקורן לא רק

בהיעדר תשתית תאורטית ראויה

התיעור ושל העדויות שציטט  -כך שניתן לפרש

כלומר

". ,

של המחבר ואת פרשנותן  .ואכן  awמצויות הן

אחרות

משלו .

*,

המבוא לספר מקפל בתוכו א ן עיקרי התזות

להעניק

הבעיה

 ,ן,

המבוא

ספרו של זכי שלום מצטרף לשורה של מונוגרפיות

גיבורו .

של בן  -גוריון והפך למכשיר בררך למלחמת ששת

כלן

מעקיך

קביעת מערכת יחסים הולמת דת

"

סדרי

שלטון

חישד

נאויהן

דינה  ,ועיסוק

אינטנסיבי בסוגיות כלכליות  .להקרמתנו וההדגשות
שלין  ' ,הזנחתן ' של סוגיות אלה ~
לא נבעה מ ' חוסה

השונים להערכת מהלכים של מדינאי  .שלום לא

ענין ' או מ ' חוסר ידע ' של בן  -גוליהן  ,אלא במידה

עשה שימוש של ממש בכלים הללו  ,ולכן כאשר

לה בידי חבריו

הוא פוסק הלכה ואומר כי ' לדעתנו ' נהג בן  -גוריון
כך וכך מטעם זה או אחר  ,אין בידו לעתים קרובות
כלים ראויים כדי לאשש את דעתו בהשוואה לכל
דעה אחרת  .מטיבו של מחקר היסטורי שיש בידי
החוקר תאוריה ,

מקורות

ראשוניים

ומשניים

הטעונים הצלבה  ,והיקשים הגיוניים  ,שהופכים

רבה מרצון מודע להותיר ' נתחים '

להנהגה כדי שהללו יאפשרו לו

~אל

"~

בשאלות שנראו לו גורליות לעצם קיימה
 -בטחון ויחסי חוץ ( עמ ' . ) 2

באין מפריע
של המדינה

,

דברים אלה אין להם אחיזה של ממש לא בדגם
המנהיגותי התאורטי שתואם את

""

שיותו של בן

גוריון  ,אף לא במקורות הכתובים ללא במעשיו של

' דעה ' לחוות דעת מוסמכת עד שיימצא מי

בן  -גוריון  ,לא בתקופה שקדמה יזו
זה ולא בתקופה שבה עוסק הספי

לדבר .

הנכון בכמה וכמה סוגיות  ,שהמהל דן בחיצוניותן

שיאשש או יפריך את מסקנותיו בכלים העשויים

עם זאת יש בספרו של שלום כמה תובנות
חשובות ובראשן תפקידה של רפ " י  -מכשיר

"

ולא במעמקיהן  ,כמו ' פרשת

,

הנדונה בספר
הפך מכך הוא

ון ' והשלבים

שקדמו למלחמת ששת הימים  .יל על כז  ,המחבה
~

"

התדרה 182

שלמה אהרונמנן

ל ביחסי ישראל  -גרמניה ובנושא

והולך בדיונו של המחבר בהחלטתו של בן  -גוריון

הכור בדימונקן סוגיות שיש לעסוק בהן בקשר

לקבל את יזמת דיין למלחמת מנע במצרים .

המדינה  ,ולדיול הראוי להל

המחבר מסכים בעקיפין  -שני עמודים לאחר

כמעט אינו דן

*"

וביחול

ליחסי החוץ

מכן  -כי לא יזמת דיין למלחמת מנע שכזו

במערכות הפקקןות .
עד לפרישקן הראשונה לשרה  -בוקר לא ראה

הניעה את בן  -גוריון  ,אלא פיתוח האופצייה

ב - 7גוריון דרך לאקן את שיטת השלטון היישובית ,

הגרעינית של ישראל הודות לשיתוף הפעולה

שהוא היה אחק שיאשיה
עד סוף  . 1944ן לשנות החמישים

אך לא היחיד  -לפחות

הישראלי  -הצרפתי במלחמת . 1956

אולם הוא

לא היה בידו

קופץ משם למרשת לבון ' של  , 1960ומדלג על

סדרי השלטון ולעסוק ביתר

תקופה ארוכה יחסית וסוערת של דיונים פנימיים

הסוגיות שאוזכהן

לעיל  ,וזאת לא רק בשל ההכנות

ומחלוקות פנימיות בענייני חברה  ,מדינה  ,תרבות

למלחמת

ות ובשל המלחמה עצמה  ,אלא

ודת  ,משיחיות ותכניה של היהדות  ,שהעסיקו את

אופייה וחלוקתה הדמוגרפית

בן  -גוריון ואת מבקריו אחרי מלחמת סיני ; כל אלה

ל ישראל הזו היוליים וקיבלו צורה רק סמוך

נשתזרו בוויכוח הגלוי על ' פרשת לבון '  ,בפולמוס

לאחר שפרש

על היחסים עם גרמניה  -שנקשר למשפט אייכמן

"
""

הכוח לתקן

גם

העצי
משום שההכבה ,

"
,

לפרישתו לשקה בוקר בשנת
מראשותה של ה ' שיטה '  ,שהוא נחשב כביכול

. 1953

ולהשלכותיו

הציבוריות

-

ובוויכוח

הסמוי

למחצה על פרויקט דימונה  .בדיון על פרויקט זה

למייסדה ולראאה  ,היה בן  -גוריון פנוי לבקרה
נ_ אם כי הדא ללה לעשות זאת עוד קודם לכן -

נתעלם מעיניו של המחבר מקור הכרחי  -ספרו

וביקש לחולל קךנויים מפליגים בסדרי השלטון ,

של פייר פיאן ' שתי הפצצות '  ,שבו מתואר הצד

",

כפי שחולל בצק ל במעבר מיישוב למדינה על פי
לא
למשרד הביטחון 1
ן
הדגם הבריטי  .גם כאשר שב

הצרפתי של הפרויקט מפי בר

סמכא .

1

חדל בן  -גוריון מלחתור להנהגת שיטת הבחירות

תלי טילים

הבריטית  rilnan ) ,משטר קבינטי אנגלי  -ו ' כללי

בהיעדר שימוש ראוי במקורות חשובים  ,מהם

במקומותינו  .חתירה זו

שנתפרסמו במחקר של יצחק גרינברג  ,ההיסטוריון

הכתיבה במידה הבה את התנהגותו במה שנוגע

הכלכלי של מערכת הביטחון  ,בכתב  -העת של מכון

של ענייני חוץ וביטחון

בן  -גוריון  -ששלום נמנה עם עובדיו  -התעלם

לבון '  ,שהמחבר מרבה לדון

המחבר מסוגיה ראשונה במעלה שהעיבה על יחסי

משחק ' בנוסח

להשלכות

,

4יטי -

השחייות

ירישת

שונים  ,ובהם

בן  -גוריון  -אשכול לפני מלחמת ששת הימים ,

בה על פי דרכה

שיים

דיונו של

בפרישתו הראשונה של

התקופה שלה מוקדש גופו של

הספר .

כוונתי

בן  -גוריון לשרק  -בוקר גולש להרצאה ארוכה

למאמרו של גרינברג על הקמת התשתית למחקר

על משנתו הבדקחונית של מי שבן  -גוריון מינה

ופיתוח במערכת הביטחון .

2

לאחר שירש את

לפני צאתו לקדה  -בוקר לרמטכ " ל  ,דהיינו משה

בן  -גוריון כראש הממשלה ושר הביטחון החליט

מכנה בשם ' מדיניות ההסלמה '

אשכול לבטל את פרויקט הטילים הישראלי ,

יחסיו עם ראש הממשלה משה

שהוחל בו בימי קודמו במקביל להזמנת הטילים

ליין  ,על מה

שהו

שהלה אימץ ,

"""

שרת ועל הנסן9דת שבהן ' קראו " זקני מפא " י " '
לבן  -גוריון לשנץ מפרישתו לאחר שתיק הביטחון

' נלקח ' מלבון .

"

תיאור הזה רדוד  ,והוא מתרדד

1

 PEan , Les deux bombes , Paris 1982ן

2

י ' גרינברג  ' ,אספקטים של מדיניות ותקצוב '  ,עיונים

בתקומת ישראל  , ) 1999 ( 9 ,עמ ' . 187 - 167

האש שדעכה

, ,,
,

בלבד .

בדומה לכך אני מבקש להצ ע  ,טענה חלופית

לדידו של גרינברג היה זה אחד המקורות לביקורתו

כי ישראל של

מצרפת  ,ולהשליך את יהבו על הצרפתים

לטענתו מרחיקת הלכת של של

-

",
""

שוד הצפון דוד

החמורה של בן  -גוריון על יורשו  ,מעבר לטיפולו

הרמטכ " ל יצחק רבין ושל אלוף

של אשכול בדימונה גופה  .ואכן בבוא העת מעלו

אלעזר ביקשה בפירוש להתעמת עש

"

סוריה  ,וסופה

שך

גם עם ירדן

הצרפתים באמונה של ישראל ולא סיפקו את

היה שהסתבכה עם מצרים ואח

הטילים  ,שנועדו להשלים את תכנית הגרעין של

( ועיראק )  ,בעוד שסוריה עמדה למעשה מן הצד

ישראל  ,במועד שבו אמורים היו לספקם  ,דהיינו

במשבר של  . 1967אני סבור כי ב במידה אפשר

אולי משום שישראל הסלימה את

לטעון שישראל ביקשה להרתיע
דמשק  ,לאחה
שהכתה בירדן דווקא ( פעולת 41וע  ,בנובמבה

בשנת

- 1967

מאבקה בסוריה  ,ואולי משום שיצאה למלחמה

ללא הסכמתו של הגנרל דה  -גול .

) 1966

יש בפרשה זו הסבר מעניין  -ששלום אמור

,

4

*
,

בשל פעולת מחבלים שקברו בשטחה

בדרכם מסוריה  .ואולם הרתעה ( הובילה אכז

להסלמה  ,ולא לרגיעה  ,כאשר ' ?3

K

אמנם אשכול הלך בעקבות בן  -גוריון והמשיך

לבסוף  -בעידודם של הסוב

לם  -בחיכוך

בכרכורים שונים ובניסיונות מגושמים לרמות

הבלתי פוסק בין ירושלים לד

והצעיד את

את האמריקנים למחצה  ,לשליש ולרביע בעניין

כוחותיו לסיני .

היה להכירו  -לסיבותיה של מלחמת ששת

הימים :

של ישראל  .ואולם במשבר של

1967

עדיין לא

""*"

מדוע עשה זאת נאצר ? זוהי

דימונה  ,ובד בבד לפתח את האופצייה הגרעינית

מצרים נאחז

הודה

,

 ,והמקורות

ז 4אינם זמינים .

הראשוניים המצריים בעניין

,

יבעדויות

עמד לרשותה כלי השיגור העיקרי  .לישראל עדיין

יש אולי פתרון לחידה בתיעול

לא היה אפוא איום גרעיני אמין  ,ואילו מצרים

הסובייטים שנפתחו לאחרונה למשקר  ,אך שלום

שתצא למלחמה אם

אינו נזקק להם כראוי  ,ועל כן עמלתו של בן  -גוריון

תעבור ישראל את הסף הגרעיני  .איום מצרי זה

נגד הפתיחה במלחמה בשנת  1947מצטיירת

הוסתר מן הציבור בידי ממשלת אשכול  ,ולכן לא

בספרו כעמדה קנטרנית  ,פוליטךק במובן הצר

הכריזה ברבים מאז

1965

היה ברור לעם מדוע נכנס הצבא המצרי לסיני

של המילה ומנותקת מל

המציאית .

ואולם על

במאי  , 1967ומה העסיק את הסובייטים באותה

פי

עת  ,פרט לחיכוך הבלחי פוסק בין ישראל לסוריה

מאוד שברית  -המועצות עמדה לתחורי

התיעוד

והעדויות של

של

הסובייטים

ייתכן

הגמביט

ערב המשבר  ,דהיינו השלמת פרוייקט הגרעין

המצרי  ,מתוך תקווה שישראל

של ישראל  ,ובכללו טילים לטווח בינוני  ,שיכלו

ואז תופצל דימונה מל האוויר ל 44הצבת הטיל

להגיע לשטחה של בריה " מ .

הבינוני שהוזמן בצרפת  ,ואשר

פתח במלחמה

טי""4

הפעולה שלו

גבל בתוככי רוסיה הסובייטית  .ממשלת
הסלמה

מכוונה ?

אשכול

התלבטה ימים ארוכים  ,הקרויים ' וזקופת ההמתנה ' ,

' מערכת ההבנות ' שהייתה ביל ב - 7גוריון לנשיא

כיצד להגיב על הצעד המצרי  .ע הקע זה עמדתו

ג ' ון קנדי בפרשת דימונה מתוארת בידי שלום על

של בן  -גוריון כי בתנאים של

והם ימים אין

סמך ' המקורות שבידינו '  .אך מן המקורות שפורסמו

לצאת למלחמה יזומה ללא תמיכת מעצמה  ,נראית

ברבים מכבר בידי האמריקנים בקבצים השונים של

הגיונית  :ראשית  ,משום שהיה על ישראל להמתין

' Foreign! .עילה תמונה

גרעינית שלה

United: States
:

הפוכה

'

;

או לפחות שונה במידה ניכרת משלו .

עד להשלמתה של האופצייה

ולא לסכנה בהיעדר טילים .

"

"

שניי"

 ,משום שעצם

חדרה
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שלמה אהרונסון

הניחו להם לעבוד עוד בצוותא  .טרגית עור יותר
היא תוצאת הקרע הזה  ,שראשיתו בוויכוח בין

אשכול לבן  -גוריון על חקירת ' הפרשה '  ,ועור

לפני כן בכניעתו של אשכול  -מאחורי גבו של

בן  -גוריון  -לכלי התקשורת שתבעו לזכות את
לבון  .בלחץ העיתונות  ,ו ' מעריב ' בראשה  ,תמרן
אשכול ועדת שרים שלא הוסמכה לכך לזכות
את

לבון

המעשית ,

מאחריותו
ל ' עסק

המיניסטריאלית ,

הביש ' במצרים .

ואולי

גם עיתון

' הארץ ' נכנע לבסוף ללחץ תומכי לבון  .פירושו

של דבר היה  ,מבחינתו של בן  -גוריון  ,שכלי
התקשורת יקבעו מדיניות בנושא שאמור היה
להתברר

במערכת המשפטית ,

ולא

במערכת

הפוליטית  ,שפעלה תחת לחץ ציבורי בלא שקבעה

מי אשם ב ' עסק הביש ' .
עתה תבעו כלי התקשורת את ראשו של אשכול
עצמו ואת שובו של בן  -גוריון  ,אם ניתן  ,או לפחות
את מינויו של דיין לשר הביטחון  .אשכול לא היה
מסוגל להסכים לשובו של מי שאולי יכול היה
למנוע את המלחמה או לפחות להימנע מכיבוש
הגדה המערבית כולה  .הוא נאלץ להסכים למינויו
של דיין לשר הביטחון  ,וגם לצירופו של מנחם
דוד בן  -גוריון

הפתיחה במלקטה

ללא תמיכה ראויה מבחוץ היו

בגין לממשלת חירום לאומית  ,ועמו לכניסתה של

ולוי אשכול בשדה
ההשפה  ,לקראת

בה סיכונים וסכ ות בהשוואה ליתרונותיה  ,לנוכח

לגיטימי לחייה של

נסיעתו של

מהלכי ה ' הרתל

ראש  -הממשלה
ללווייתו של

וינסטון צ ' רצ ' יל,
ינואר 1965
( צילום  :פריץ

כהן )

"

ן

של רבין שעלו בעשן ההסלמה .

הניצחון הגדול כמו העלים את הטרגדיה הזאת ,

טרגדיה וניצחת
הטרגיות
אשכול

לבין ,

הי

זה נעוצה בקרבה שבין לוי

שאת תוצאותיה אנו חיים  ,ומתים  ,עד היום הזה .

בן  -גוריון בעמדותיהם בעניין

נחוץ לה אולי טרגיקון גדול  ,שיכתוב את סיפורה

הפתיחה במל לה  ,שעה שהיחסים ביניהם לא

"

ישראל  ,לצדה של ' אחרות העבודה ' בהנהגתו של
איש ארץ  -ישראל השלמה יצחק טבנקין .

~

שבגיור

' ארץ  -ישראל

השלמה ' כגורם

כראוי .

