8
תם ולא נשלם

בכיח יגורים ( בשלביה הראשינים של המלחמה
ריחפה מעליו סכנה קיומית מוחשית )  ,והיותו

ישות נטולת ריבונות הנתונה תחת שלטון זר ,

אביבה חלמיש

ציבור שלא יכול היה לפעול בכוחות עצמו אלא
נזקק לעזרתו של גורם אחר  ,אחד מן המשקיפים

טוביה פרילינג  ,חץ בערפל  :דוד בן  -גוריון  ,הנהגת
היישוב ונסיונות הצלה

ירושלים :

המרכז

שדה  -בוקר ,

המכון

בשואה ,

למורשת בן  -גוריון  -קריית

האחרים .
יש גם קושי בגידור תחום החקר ' היישוב

והשואה ' .

המנדט

בתקופת

התיבה

הגדירה

ליהדות זמננו ע " ש אברהם הרמן  -האוניברסיטה

היישוב את החלק הציוני של הציבור היהודי

של אוניברסיטת

שהתגורר בארץ  -ישראל  ,אותו ציבור ששאף

. ' Dp

לתקומה לאומית של העם היהודי בארץ  -ישראל

העברית

בירושלים  ,הוצאת הספרים

בן  -גוריון בנגב ,

תשנ " ח % ,

+

1126

ונתן לכך ביטוי בהשתתפות בחיים הפוליטיים ,
בדרך

בקבלת המרות של ההנהגה הנבחרת ובלקיחת

כלל מציבים אותו בקרב המשקיפים  ,העומדים מן

השפה

מהו המקום הראוי ליישוב בחקר

השואה ?

חלק

התרבותית

בהוויה

שבמרכזה

.

זו הקטגוריה השלישית

העברית לפיכך  ,כאשר עוסקים ביישוב עוסקים

להגדרת הצדדים בשואה  ,הנבדלת מן המחוללים

רק בחלק מן הציבור היהודי שהתגורר אז בארץ -

הצד

) bystanders

) perpetrators

l ( the

 , ( theהרודפים והרוצחים  ,מצד

ישראל .

לעומת זאת

דנים

כאשר

בהנהגת

אחד ומן הנרדפים  ,הקרבנות )  , (the victimsמצד

היישוב  ,ובייחוד כאשר מדובר ביישוב ובהנהגתו

אחר אולם היישוב הוא ללא ספק מקרה ייהודי ,

בתקופת השואה  ,הכוונה היא לאמתו של דבר

.

ולהנהגתה .

השונה מן המשקיפים האחרים  -אלה שעליהם

לתנועה הציונית כולה

הוחל המונח ' העולם הנאור ' במקורו  ,ובמיוחד

הקטגוריה ' משקיפים ' כלל אינה מתאימה  ,שכן

ארצות  -הברית ובריטניה  -וזאת משלוש בחינות :

ציונים

וארגוניה

היותו בשר מבשרם של הקרבנות  ,היותו מועמד -

באירופה מקומם בין הקרבנות ואשר לציונות ,

ההסתדרות

חברי

במובן זה

הציונית

.

הרי אל מול המוסכמה הרווחת שהתקומה קשורה
1

מטביעו של מושג זה הוא ככל הנראה ראול הילברג
)  ( Hilbergבספרו ( עדיין לא תורגם לעברית ) The :
the European fews , Chicago
1961

.

וראה ד '

מכמן ,

, ,
the 0

' הקר

באופן

( כמעט

)

ישיר

בשואה ,

2

ועוד

לפני

Destruction 0

" הציונות לנוכח

2

כך נאמר במגילת העצמאות של מדינת ישראל

השואה "  :בעיות  ,פולמוסים ומונחי יסוד '  ,הנ " ל :

( קביעה זו משקפת מוסכמה ומגילת העצמאות היא

השואה וחקרה  :המשגה  ,מינוח וסוגיות יסוד  ,תל -

אחד הגורמים להתבססותה של מוסכמה זו )  ' :השואה

אביב תשנ " ח  ,עמ '

. 251

שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון  ,בה הוכרעו

קתדרה

94

,

טבת

תשי ,

ס ,

עמי

172 - 155

אביבה חלמיש

חדרה . 56
~

שהושמעה בבוטות רבה הטענה שהציונות ניצלה

העיקריות ( ומוזכרות כאן רק עבודות שראו אור

מטרותיה  ,הועלתה סברה

בדפוס ) הן עבודותיו של יהודה באואר שנדפסו

את השואה להשגת

הפוכה  :השואה איימה להנחית על הציונות מכת

במחצית הראשונה של שנות השישים ;

6

הסדרה

מוות  ,והמדינה היהודית קמה בסופו של דבר

המקיפה על ההתנדבות של בני היישוב ובנותיו

למרות השואה ולא כתוצאה ממנה  ,כי השמדת

לצבא הבריטי  ,מאת יואב גלבר  ,שראתה אור

יהודי אירופה חיסלה את הציבור שלשם פתרון

בשלהי

שנות

מצוקותיו דרשה הציונות להקים מדינה זו ,

השמונים ,

וכרתה את הגזע שאמור היה להצמיח

אותה .

שנות
7

השמונים ,

3

קושי נוסף נובע מכך שזה שנים רבות הדיון

ובראשית

השבעים

ועבודתה של דליה עופר  ,משנות
על עלייה ב בתקופת

המלחמה .

8

מחקרים אלה עוסקים בפעילות המעשית של

)

היישוב  ,שבוצעה בשיתוף עם הבריטים או נגדם

והוא מתנהל כבמעין

 -שיגור הצנחנים לאירופה  ,ההתנדבות לצבא

טריבונל עממי שבו נכרכים יחדיו הטחת האשמות

הבריטי והעלייה הבלתי  -לגאלית  .פורצת הדרך

בנושא היישוב והשואה ( או הציונות והשואה

קיבל אופי שיפוטי ,

וחריצת משפט ; הדברים הגיעו אל סף האבסורד

בחקר מכלול התנהגותו של היישוב והנהגתו

של הושבת היישוב  ,הציונות והנהגותיהם על

נוכה השואה היא דינה פורת בספרה ' הנהגה

ספסל הנאשמים לצדם של המחוללים ( גם אם

במלכוד ' ,

בדרכי עקיפין ובחצאי

וסימן

רמיזות .

) 4

9

שהניח את התשתית לבאים אחריה

את

הראשיים

הפרמטרים

של

המחקר אלא להצביע על ציוני הדרך

מצב המחקר והשיח הציבורי

השיח

העיקריים .

סקירות מקיפות של מצב המחקר בתחום זה עד סוף

התנהגותם של היישוב ושל ההנהגה הציונית

שנות השמונים ראה  :ד ' פורת  ' ,ההיסטוריוגרפיה

בתקופת השואה פרנסה כתיבה רבה ומגוונת ,

הישראלית על היישוב לנוכח השואה '  ,יהדות זמננו ,
6

וזהו ככל הנראה התחום הפורה ביותר בחקר
תולדות היישוב במאה

העשרים .

נקודות הציון

5

לטבת מיליונים יהודים באירופה  ,הוכיחה מחדש

6

בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר

המולדת והעצמאות על  -ידי חידוש המדינה היהודית
בארץ  -ישראל  ,אשר תפתה לרווחה את שערי המולדת

ההתגוננות '  ,ילקוט מורשת  ,א ( כסלו תשכ " ד ) ,

.

שוות  -זכויות בתוך משפחת העמיפ שארית הפליטה

94 - 86

7

עמ '

.

גלבר ,

תולדות

ההתנדבות ,

א-ד,

ירושלים

שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות
אחרות לא חדלו להעפיל לארץ  -ישראל  ,על אף כל

וגורל יהודי אירופה  , ' 1942 - 1939קובץ יד ושם  ,יג
( תש " ם )  ,עמ ' . 158 - 129

לחיי כבוד  ,חירות ועמל  -ישרים במולדת

עמם ' .

8

ראה  :א ' פריזל  ' ,חורבן יהדות אירופה  -גורם בהקמת

מדינת ישראל ? '  ,מולד ,
עמ '

. 32 - 21

] 250 - 249 [ 40 - 39

מסוימים

-

' שותפים

בעקיפין

לרצח

ד ' עופר  ,דרך
 , 1944 - 1939ירושלים

ליגאלית לארץ  -ישראל

. 16
שישה

בים  :עלייה ב ' בתקופת השואה

הספר הוא הרחבה של

; 1988

העברית בירושלים בשנת

ורשימה מפורטת של מבססי גישה זו ראה

על היותם של מנהיגי המדינה  -לטעמם של חוגים

וכן :

הנ " ל

' המדיניות

הציונית

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של האוניברסיטה

( תש " ם ) ,

אצל  :מכמן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 257הערה

5

י'

; 242 - 232

הנ " ל  ' ,הצנחנים ותוכנית

תשל " ט  -תשמ " ג ;

קושי  ,מניעה וסכנה  ,ולא פסקו לתבוע את זכותם

4

שנות התשעים ראה  :מכמן ( לעיל  ,הערה  , ) 1במיוחד
הערות השוליים  ,וכן הביבליוגרפיה העשירה
המובאת בספרו של פרילינג .
י ' בצוואר  ,דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית
 , 1945 - 1959מרחביה  , 21966במיוחד הסעיף ' השואה
וה " הגנה " '  ,עמ '

לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה

3

( תש " ן ) ,

עמ ' - 117

; 131

ועל מצב המחקר בשלהי

9

: 1981

- 1939

' עלייה בלתי -

. ' 1942

ד ' פורת  ,הנהגה במלכוד  :הישוב נוכח השואה

, 1945 - 1942

תל  -אביב  ; 1986הספר הוא עיבוד של

המיליונים '  .ראה בספר הנסקר ברשימה זו  ,עמ ' . 945

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של אוניברסיטת תל -

אין הכוונה לתת כאן סקירה מפורטת של ספרות

אביב בשנת תשמ " ג  ' :חלקה של הנהלת הסוכנות

תם ולא נשלם

.

האקדמי והציבורי בתחום זה לאחר מכן הופיעו
ספריהם של הוה וגמן  -אשכולית ויחיעם ויץ ,

11

החיבורים הללו וכמובן בספרים ובמאמרים מפרי

עטו של הביוגרף שלו שבתי טבת .

12

שהשלימו זה את זו בהצגת התמודדותה של

נוסף על החיבורים שנכתבו על פי כללי המחקר

של יהודי אירופה .

אחרים .

מפא " י עם המידע על גורלם

דוד בן  -גוריון תפס מקום מרכזי בכל אהד מן

האקדמי הופיעו גם פרסומים בז ' אנרים

מקום מיוחד שמור לספרו של ש ' בית  -צבי ,

13

' הציונות הפוסט  -אוגנדית במשבר השואה '  ,ועל
בירושלים במאמצים להצלת יהודי אירופה בשנים

. ' 1945 - 1942
10

ח'

וגמן  -אשכולי  ,אלם  :מפא " י

לנוכח השואה ,

הגבול

שבין

לכתיבה

מחקר

פובליציסטית

ניצב ספרו מעורר המחלוקת של תום שגב

והשואה ' .

 , 1942 - 1939ירושליפ תשנ " ד  .הספר הוא עיבוד של

' המיליון השביעי  :הישראלים

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של אוניברסיטת בר -

חשיבותם של שני ספרים אלה בתרומתם -

אילן בשנת  ' : 1989מפא " י מול שואה והצלה ,

. ' 1942

- 1939

מן הראוי לציין שווגמן  -אשכולי הגישה

14

עיקר

להפריית הדיון האקדמי ובשלהוב

העקיפה -

עבודת גמר לתואר שני באוניברסיטת בר  -אילן
בשנת תשל " ז

()1

בנושא  ' :עמדת המנהיגות היהודית

12

הבוער  ,ירושלים ותל  -אביב

בארץ  -ישראל להצלת יהודי אירופה ( , ' ) 1944 - 1942
ופרסמה מאמר בשם זה  ,ראה  :ילקוט מורשת  ,כד
( חשון תשל " ח )  ,עמ ' . 116 - 87
11

השחור '  ,אלפיים ,

ובאנגלית :

י ' ויץ  ,מודעות וחוסר אונים  :מפא " י לנוכח השואה ,
 , 1945 - 1943ירושלים תשנ " ד  .הספר הוא עיבוד של

13

אירופה ,

' 1945 - 1939

( תשנ " ה ) ,

. 195 - 111

עמ '

and the Holocaust, New

"

 -Gurionח 8

ש ' בית  -צבי ,
השואה :

הציונות

הפוסט  -אוגנדית

במשבר

מחקר על גורמי מישגיה של התנועה

תל  -אביב תשל " ז .

העברית בירושלים בשנת  ' : 1987עמדות וגישות

.

10

; 1987

הנ " ל  ' ,החור

0 ]1 1996ץ

עבודת דוקטור שהוגשה לסנט של האוניברסיטה

במפלגת פועלי ארץ  -ישראל כלפי שואת יהודי

ש ' טבת  ,קנאת דוד  :חיי דוד בן  -גוריון  ,ג  :הקרקע

14

הציונית בשנים , 1945 - 1958
ת ' שגב  ,המיליון השביעי  :הישראלים והשואה ,
ירושלים 1991

חררה 158

-

אביבה חלמיש
השיח הציבורי מעל דפי העיתונות ובאמצעי

האלקטרוניים .

לפרסם ברבים כל פיסת ממצא  ,ללא אריגתו

.

התשעים

בהקשר רחב יותר פרילינג ראוי לברכת יישר

נוצרה הכלאה עשירת פרות  -במאמרי ביקורת

כוח מיוחדת על אומץ לבו לשהות נגד הזרם של

התקשורת

ספרים ,

על

בשנות

ובמאמרים

בפובליציסטיקה

' ההיסטוריה

של

המנצחים '

ועל

המאמצים

פולמוסיים  -בין הדיון על היישוב והשואה

שהשקיע בשחזורם של צעדים שלא הובילו

לשיח הנושא את הכותרת ' פוסט  -ציונות '  ,ועוד

לשום מקום  ,של ניסיונות סרק שלא הניבו את

ידם של המתפלמסים נטויה .

הפרות המקווים ושל כישלונות כפשוטה של

15

.

טוביה

מילה בקצרה  ,גם מאמצים שהסתכמו  ,בלשונו

פרילינג  ,החוקר המובהק של נושא בן  -גוריון

של אחד מן המנסים לעשות  ,בכך ש ' ההר לא

הוא אימץ כשיטת מהקר את הנחייתו

הוליד אפילו עכבר ' ( עמ '  , 500ספטמבר , ) 1944

של גיבור הספר לאנשיו ' להפוך כל אבן '

ראויים בעיניו לשחזור הוגן  ,ללא חכמה שלאחר

( במאמץ לחלץ ילדים ממלתעות הנאצים  ,עמ '

מעשה .

 , ) 288והפך לא מעט אבנים רק כדי לראות

ספרו של פרילינג הוא מופת לחקירה שיטתית ,

הוא נטל על

אקדמית

לתוך

שדה זרוע

והשואה .

16

מוקשים

ולהראות שאין מתחתן

זה

מאומה .

נכנס

ליושר

אינטלקטואלי ,

להגינות

.

עצמו מלאכה שיש בה מידה של כפיות טובה ,

ולכתיבה רהוטה המחבר אינו עושה קיצורי דרך

שכן היא כרוכה בארגון חומר עצום בכמותו

של פשטנות  ,אינו מתחנף לקורא ואינו מנסה

ובעשיית סדר בדברים שכתבו קודמיו  ,כדי לתת

להקל עליו ,

תרבות

תמונה כוללת של הנושא וליצור תשתית הולמת

הרייטינג  ,ואינו נגרר לניסוחים קצרים וקצביים

אינו

נכנע

לתכתיבי

אחת .

לדיוניו שלו  .שיטת עבודה זו  ,שהיא הכרחית

המתאימים לציטוט בשורת כותרת

במחקר היסטורי ראוי לשמו  ,נעשתה  -להוותנו

פותח לקורא צוהר לסדנת ההיסטוריון  ,משתף

 -מצרך נדיר למדי במקומותינו  ,ולזכותו של

אותו בלבטיו ובשיטות עבודתו  ,ומלמד אותו

פרילינג נזקפת העובדה שהוא לא נכנע לבון -

פרק בכתיבת

היסטוריה .

הוא

הנושא אמנם סבוך

טון של רדיפה אחר חומר ארכיוני חדש  ,הנחשף

ומורכב  ,אך הכותב כמו נוטל את הקורא בידו

עתה בכמויות הולכות וגדלות  ,של קריאות

ומוליך אותו בפיתולי המבוך  ,משוחה אתו ,

היאויריקה ' עם גילוי מסמך סנסציוני ושל הריצה

מזכיר לו דברים שנאמרו קודם לכן ורומז על

15

עניינים הנוגעים אמנם בנושא הנדון בפרק שבו

,

ראה סיכום ביניים של הדיון בתחום זה  :ד ' מכמן

עורך )  ' ,פוסט  -ציונות ' ושואה  :הפולמוס הציבורי

.

הישראלי בנושא ה ' פוסט ציונות ' בעגים 1996 - 1993
ומקומה של סוגיית השואה בו  -מקראה תשתית

למחקר  , ) 8 ,רמת  -גן
16

תשנ " ז .

פרילינג פרסם מאמרים על הנושא הזה מאז ראשית

שנות השמונים  .ט ' פרילינג ,

' מעורבותו של בן -

גוריון בהצלת ילדים ובפולמוס הקליטה  ,נובמבר
1942

-

מאי  , ' 1945עבודת מ  .א  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים ,

והשואה , ' 1945 - 1939
לפילוסופיה ,

. 1982

חיבור לקבלת התואר ד " ר

האוניברסיטה

. 1991

הנ " ל ,

' דוד

בן  -גוריון

העברית

בירושלים ,

הפירוט המלא של הפרסומים הרלוונטיים

מובא בביבליוגרפיה של הספר .

.

הוא עומד אך יידונו בהרחבה במקום אחר פה
ושם אכן יש חזרות וכפילויות  ,אך לא מעבר
למידה הסבירה בספר בהיקף

שכזה .

התוצר

הסופי הוא מרשים  ,שילוב מוצלח של משיכות

מכחול גדולות עם הצגת פרטי הפרטים  .אין זה
בהכרח ספר שקוראים את כל  -כולו בבת אחת
מכריכה לכריכה  ,זהו גם ספר יען שחוזרים אליו
שוב ושוב לבירור עניין זה או אחר בעזרת מקור
אמין

ומדויק .

מעתה ואילך לא ייתכן דיון

בעניינים הנדונים בספר זה ללא התייחסות אליו
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תם ולא נשלם

הן

מידע

כמקור

כנושא

והן

להסכמה

או

בתודעתנו דווקא בתור הקטגור של ישראל

.

למחלוקת .

קסטנר מאז ואילך נחלקו הכותבים על בן  -גוריון

למרות רגישותו של הנושא מצליח פרילינג

והשואה לקטגורים שנוטלים לעצמם גם את

לנסח את דבריו כך שגם כאשר אין מקבלים את

עמדת השופט ולסנגורים הנוטים להזדהות עם

דעתו הם אינם מקוממים ייתכן שמקורה של

שולחם  -אלה מגנים אותו ואלה מגינים

.

עליו ;

.

תחושה זו  ,מעבר לסגנון הכתיבה  ,הוא במידת

אלה תוקפים ואלה מתגוננים הביוגרף של בן -

הענווה שמגלה ההיסטוריון כלפי נשואי מחקרו :

גוריון  ,שבתי טבת  ,מצהיר במפורש על עמדה

ראוי לציין כי
לרשות

רוב

החוקרים

התיעוד

לא

היו

והנתונים
לנגד

המחליטים ואנשי הפעולה במהלך

שעמדו

עיניהם
1942

של

ו 1943 -

פרו בן  -גוריונית  ,נוקט עמדה אפולוגטית  ,ויחסו

.

אל גיבורו גובל בהערצה גישתו של פרילינג היא
אמפתית  ,ומה שמאפיין את כתיבתו יותר מכל

והנה  ,על

הוא המאמץ הבלתי נלאה להסביר  -בשיטתיות ,

אף יתרונם של רהקוקרים  ,עדיין נותרו לא מעט

בנשימה ארוכה

בסלובקיה  ,בטורקיה או

בשרץ  -ישראל .

חידות בדבר מניעי הסלובקים והגרמנים בפרשה

באחריות ,
ולעתים ,

רבה ,

בסבלנות

יש להודות  ,על גבול התירוץ .

ההיא 1התכנית להצלת היהודים בסלובקיה שממנה

.

הסתעפה ' תכנית אירופה ' ] ספק אם גם כיום אפשר

להשיב באורה חד  -משמעי על כל השאלות שצצו

החלק הראשון של הספר

. ) 345

ועדיין צצות סביב אותה תוכנית ( עמ '

מי אשם בכשלון מאמצי ההצלה
ההתוודעות

של

היישוב

סוקר את שלבי
לנעשה

והנהגתו

דברים דומים הוא כותב בפתה הדיון על פרשת

באירופה ואת התגובות הפומביות  :מחאה והקמת

שליחותו של יואל ברנד ( ' סחורה תחת דם ' ) :

ועד ההצלה  .החלק השני  ' ,תוכניות ההצלה ' ,

יש להעיר שעלינו להבחין בקפידה בין מה שאנחנו

משחזר ומנתח את חמשת דפוסי ההצלה והסיוע

יודעים היום  ,לאחר מעשה  ,לבין מה שידעו גיבורי

משלביה .

שבהם היה היישוב

מעורב :

גדולה '

' הצלה

השוב מאד להבחין

( ניסיונות לחלץ יהודים משטחים שבשליטת

היטב בין מה שידוע היום לחוקרים על המצב

הנאצים או גרורותיהם ) ; ' הצלה קטנה ' ( פעולות

הפרשה בכל אחד

בהונגריה  ,על מניעי הנאצים  ,על תוכניותיהם
וכיוצא באלה לבין מה שהמחליטים היו יכולים

לדעת אז ( עמ ' , 658

ההדגשות

במקור .

סיוע ליהודים בשטחים הללו ) ; שיגור שליחים
אל האזורים הללו ; ניסיונות להניע את בעלות

) 17

הברית לשבש את ההשמדה באמצעות הפצצות ;

.

הוא קטגוריה בפני עצמה בכתיבה

והתגייסות לצבא הבריטי החלק השלישי  ' ,מימון

על בן  -גוריון והשואה  .מאז פרצה לזירה הציבורית

ההצלה

האפורים

שאלת התנהגותו של היישוב בתקופת השואה

והמייגעים יותר של הנושא  ,אולם דווקא בו

בראשית שנות החמישים קשה  ,כמעט בלתי

מצויים רבים מן החידושים של הספר  .בין לבין ,

זו .

כרקע לדיון הראשי או כתוצר לוואי שלו  ,נדרש

של

הסנגור

הספר

ובהם

גרינוולד ,

ההקוק

התמודדותה של הציונות בפרק זמן נתון עם

' חץ בערפל '

לקיים דיון ענייני בסוגיה טעונה

אפשרי ,
החטא

הקדמון

במשפטו

של

רשום

על

מלכיאל

שמו

והסיוע ' ,

לעוד

עוסק

נושאים

בצדדים

רבי  -חשיבות ,

דילמות מרכזיות שליוו אותה שנים רבות קודם
17

ובדומה לכך כותב פרילינג בהקשר אחר שהתמונה
' היתה כה סתומה אז עד כי גם היום החוקרים
חלוקים בדעותיהפ עליה ' עמ ' . ) 742

,

לכן  ,כגון את מי להעלות לארץ

( ' את

מי

להציל '  ' ,הפלשתינוצנטריות ' ושלילת הגלות .
)

אביבה חלמיש

קתדרה . 60

השחזור המפורט והמורכב שך ניסיונות ההצרה

הניצולים שחבו את הייהם למאמצי ההצלה של

 -פעולות של ממש ותכניות שלא יצאו מן הכוח

מועטים ?

התנועה הציונית מעיד שהמאמצים היו

אל הפועל  -מתחיל רק לאחר שהכותב המחיש

או שהוא נובע

לקורא אי אלו עניינים בסיסיים שבלעדיהם לא

שהמאמצים נעשו אך רק מיעוטם נשאו

ניתן לרדת לפשרו של הנושא  .קודם כול הוא

אצל שגב הדברים אינם נאמרים במפורש  ,אך

מבהיר ' עד כמה קשה להבקיע אל משהו שלא

או אולי הכוונה היא

מכך ?

רוחם אינה מותירה מקום

לספקות .

פרי ?

פרילינג

היה עד כה בתחום הנסיון האנושי המוכר ' ( עמ '

משיב ברורות  :המאמצים נעשו  ,אך תוצאותיהם

 , ) 89שהרי ' " שואה "  ,כפי שהתהוללה באותה עת

היו דלות  .ספרו הוא אפוא ' סיפורם של נסיונות

האנושית '

עתירי מאמץ ודמיון  ,אומץ ותקווה  ,אך גם

במקביל הוא מקנה לקורא את תחושת

סיפורם של נסיונות נואשים  ,כואבים ועקרים '

באירופה לא נכללה עדיין בהתנסות
(

עמ ' . 96
)

המבוך  ,הערפל וההתמודדות עם הבלתי ידוע

(

עמ ' . ) 208

שהייתה מנת חלקם של מקבלי ההחלטות אז .

ומדוע נכשלו מאמצי

להצגת סגולותיו של הספר אסתייע בהשוואת

להגיד ללא ספק [ ההדגשה שלי  ,א " ת ]  :כל שלוש

האופן שבו הוא מטפל בסוגיות שכבר נדונו

הפרשות האלה [ פרשת טרנסניסטריה  ' ,תכנית

בעבר בידי מי שהמחבר מרבה להתווכח אתו בלי

אירופה ' ויסחורה תמורת דם ' ] היו גדולות על

וכך כתב תום שגב :

מידותיהם של מנהיגי היישוב  ,ובהם דוד בן -

להזכיר את שמו

במפורש .

18

הנה כי כן  ,כתשעה מיליון יהודים ישבו באירופה
ערב

המלחמה .

כשישה

נספו .

מיליון

כשלושה

ההצלה ?

שגב  ' :אפשר

גוריון ; כולם נבחרו לתפקידיהם שנים רבות
לפני

השואה ' .

פרילינג אינו מחפש תשובות

20

מיליון נשארו בחיים  :רובם ניצלו הודות לתבוסת

קלות בדרך של הפניית האשמה כלפי פנים ,

הגרמנים במלחמה  ,חלקם הורות לסיוע שקיבלו

אלא בודק עקב בצד אגודל לא רק מדוע

הג ' וינט היהודי

הניסיונות נכשלו  ,אלא גם מדוע עצם קיומם

מממשלות וארגונים שונים  ,בהם

ומכמה אלפי אנשים טובים כמעט בכל ארץ -

חסידי אומות

העולם .

בתוך כך היו מבצעי הצלה

דרמטיים  ,כגון הברחה מצרפת לספרד ,

מילוט

.

יהודי דניה לשווריה ועוד רק חלק קטן יחסית מבין
הניצולים

חבו את

התנועה הציונית .

הייהם

למאמצי ההצלה של

אבד בתהום הנשייה .
פעולות ה ' הצלה הגדולה ' נכשלו לא מפני שהיו

גדולות על מידותיהם של בן  -גוריון ועמיתיו ,
אלא קודם כול בגלל הגרמנים וגרורותיהם  ,אלה
שהשמידו

19

היהודים

את

ומנעו

את

חילוצם

.

ממלכודת המוות מלבד זאת קשה ולעתים בלתי

כיצד עלינו להבין את מכלול הדברים הללו ומה
עלינו ללמוד מן הסיפא
18

שלהם ?

האם מיעוט

שמו של שגב אינו מופיע בגוף הטקסט ( ראה

במפתח )  ,אך פרילינג התפלמס אתו

בפומבי :

' המיליון השביעי כמצעד האיוולת והרשעות של
התנועה

( , ) 1992

הציונית ' ,

עמ '

עיונים

; 367 - 317

בתקומת

ישראל ,

ובמאמרו המשותף עם

2

י'

באואר  ' ,לא תום ולא שגב  -המיליון השביעי
ותוכנית יואל ברנד '  ,עתון זן ,

161 - 160

אפשרי היה להוציאן מן הכוח אל הפועל בגלל
מדיניותן של ארצות המעבר ,
' ייתקעו '
מעשיים

הניצולים

וביורוקרטיים

19

והערימו

למיניהם .

קשיים

למשל אחד

המכשולים בדרך העברת ילדים מארצות הבלקן

לארץ  -ישראל היה מדיניותה של תורכיה  ,שאסרה
מעבר של קבוצות בנות יותר

( מאי  -יוני

. ) 1995
שגב ( לעיל  ,הערה , ) 14

עמ '

. 84 - 83

בשטחן

שחששו שמא

20

שם  ,עמ '

. 78

מ 50 -

ילדים ,

תם ולא נשלם

והתירה כניסה של קבוצה חדשה רק לאחר יציאת

וההתנדבות לצבא הבריטי  -התאפשר רק הודות

קודמתה עכשיו צריך לעשות חשבון :

לשיתוף פעולה עם גורם חיצוני .
.

.

נניח  ,על
יבשתית

ררך

המעמה

של מירקיה

שבהמען ,

בררביה

הצייה

בי

תירך

הפקיקות

בשביך לפחות  .העברת אלף יורים פירושה

KIDN

"
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הציונות עמדה אז כעני בפתח פנייתו החוזרת

ונשנית של בן  -גוריון בקריאה כמעט נואשת אל
נשיא ארצות  -הברית

פרנקלין

רוזוולט

ד'

הצברת עשרים קבוצית שתארך כחמישה חורשים

לפחית .

ישרת -שלפים

העברת

יורים

תארך

"

כחמישים חורשים  ,בליטר יותר מארבע שזים ( עמ '

.,111

מאמצי ההצלה נכשלו גם בגלל המדיניות של
בריטניה בעניין ארץ  -ישראל  ,שבמסגרתה הוטלו
הגבלות שונות ומשונות  ,מספריות ואחרות  ,על

כניסת יהודים לארץ  -ישראל בתקופת המלחמה
( כגון איסור כניסתם של אנשים שיצאו משטחי

בשעה שהם  -הם אלה שנזקקו

אויב ,
מקלט ;

) 21

למקום

והם נכשלו גם בגלל סירובן של מדינות

המערב  ,ובראשן בריטניה וארצות  -הברית  ,לשנות
את מדיניות ההגירה

שלהן .

ניסיונות ה ' הצלה

22

אריה
של' -
עלה !
ביקורתו
' אנא ,

הגדולה ' ו ' ההצלה הקטנה ' והמאמצים להביא

נבון על מיעוט היתרי

להפסקת ההשמדה על ידי הפצצת מסילות הברזל

העלייה ,

המובילות למתנות ההשמדה נכשלו כי ליישוב
חסרה נקודת המשען הארכימדית להרמת המשא

.

הכבד הזה הוא היה קטן  ,חלש ונטול ריבונות ,
הוא לא נהנה ממרווח תמרון בין הצדדים ולא היו
לו קלפי מיקוח  ,והוא היה תלוי לחלוטין ברצונן
הטוב של המעצמות  .והא ראיה  :ביצוען של שתי

פעולותיו הממשיות  -שיגור הצנחנים לאירופה

להתערב ולחלץ את תכנית הכופר

.

תמורת דם ' ) נותרה ללא מענה הפנייה מתועדת
לא רק מן הצד היהודי אלא גם בארכיון הלאומי

ליעדה .

בוושינגטון  ,כלומר היא הגיעה
21

ב ' וסרשטיין ,

ראה בעניין זה :

אירופה , 1945 - 1939
22

וראה בעניין זה :

בריטניה ויהודי

תל  -אביב . 1982

the lews , New York 1984

,

0

.א

בשנות השלושים ( פרק

בעקורים
1957

( פרק

Haven

:)6
~

הוא עובר ישירות לדיון

.

ומה היה כוחו

אז ?

התעלמו

~ The

בכלל אין כל התייחסות לשנות המלחמה  ,ומדיון
)5

.

The

מעניין שבספר הדן במדיניות ההגירה האמריקנית

Divine , American

פרילינג  ,שנאמנה עליו שלא פסח על שום תיק

אינו מפליא אותו  ' :שהרי מי היה דוד בן  -גוריון

1938 - 1945 , New Brunswick 1970 ; D . S . Wyman ,

Abandonment

אבל

רלוונטי  ,לא מצא תשובה של רוזוולט והדבר

Feingold, The Politics o( Rescue :

Roosevelt Administration and the Holocaust ,

( ' סחורה

R.A .

Immigration Policy , 1914 - 1951

ממנו ' .

ומדוע ?

' משום שהם העריכו נכונה שהצד היהודי העומד

למולם הוא חסר  -אונים '

(

עמ ' . 749
)

בשונה ( לטובה ) מרבים מקודמיו  ,עיקר עניינו

.

של פרילינג הוא במעשים ולא בדיבורים הוא אף

1944
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אביבה חלמיש
מלמדת

הפעולה שהציע הרטגלם רק לאחר שהבהיר

שהמעשים היו דווקא חיוביים יותר מן הדיבורים

לקורא ש ' התברר שאי  -אפשר להציל את כולם ' ,

' בדרך כלל נוטים

וכי ' ההתמודדות היתה משולה להכנסת היד

לחשוף אמירות מתחסדות של מנהיגים באמצעות

לאש  ,אולם הנהגות יהודיות באירופה ובארץ -

עורך

בין

השוואה

וטובים יותר מן

אלה

לאלה ,

הכוונות .

וזו

ממנה ' .

הצבעה על הפער בינן לבין מעשיהם ; ואילו כאן

ישראל לא יכולות היו לחמוק

לפנינו אמירות אכזריות של מנהיג  ,והן אינן

שנראה כדושיח  -שיח ( או דו  -קרב ) סמוי עם טענותיו

מתיישבות עם מעשיו  ,שלא היו אכזריים כלל

של שגב -הוא הודף את הניסיון להדביק לבן -

בניגוד להתבטאויותיהם

גוריון את דעותיה של דמות שולית מן השורות

התקיפות בדבר הפעלת קריטריונים ציוניים

היו

ועיקר '

. ) 807

( עמ '

במעשי הסיוע וההצלה  ,פעלו בן  -גוריון ועמיתיו
למען

ישראל

כלל

והקצו

למטרות ' לא ציוניות '

כספים

( עמ '

, ) 815

האחוריות של ההנהגה הציונית :

שיקוליו של

בן  -גוריון ' .

עם

ובמה

' לא אלה

זאת

על אף

' ציוניים '

הימנעותו העקיבה משיפוט מעשיהם ודבריהם

והנהלת

לא

של

מנהיגים

ציונים

בתקופת השואה ,

הסוכנות היהודית הקצתה בסופו של דבר יותר

התאפק פרילינג במקרה זה מנקיטת עמדה  ,והוא

ולסיוע ליהודי אירופה מכפי

מכנה את שיקוליו של הרטגלס ' שיקולי תועלת

כסף להצלה
שהתכוונה ( עמ '

מבישים ' ואת המסמך כולו  ' -מסליד '

. ) 915

( עמ '

פרילינג שם ללעג את שיטת ספירת ההתבטאויות

. ) 251 - 250

( עמ '  , ) 943ובדרך כלל הוא נוהג בציטוטים מדברי

מי שיקרא בעיון ( וכמעט מתבקש לומר  :קריאה

גיבוריו בזהירות  ,כשהוא מעגן אותם בזמן ומייחס

חתרנית ) את הדיון אצל שגב בסוגיה ' את מי

להם משקל בהתאם למיקום של בעליהם

להציל ? ' יגלה שעל פי שיטתו של פרילינג ,

בהייררכיה הציבורית  ,למסגרת שבה הם נאמרו

הנותנת עליונות למעשה על פני המלל  ,מגיע

אמירתם .

ליישוב ציון הרבה יותר גבוה ממה שהתכוון שגב

דוגמה לשיטתו ישמש אותנו אופן טיפולו בתזכיר

לתת

לו  :לאחר הבאת קטעים ארוכים מתוך

שחיבר ושלח אפולינרי הרטגלס  ,המזכיר המדיני

תזכיר זניח וחסר השפעה אומר שגב כמעט בדרך

שגב ,

אגב כי בשלב מסוים ההליטו לסייע לכל מי

שמצא אותו באחד התיקים של ועד ההצלה  ,הביא

שאפשר  ,והוא מביא דיווח שמסר איש מחלקת

הוא נהג זהירות

העלייה לבן  -גוריון בקיץ  ' : 1944ברור שבתנאי

בתארוך  ' :הוא חובר כנראה בראשית  , ' 1943אך

המלחמה אין השאלה עומדת על דבר בחירת

( או נכתבו

)

ולמטרת כתיבתם ( או

של ועד ההצלה  ,בנושא ' את מי

בספרו קטעים ארוכים

ממנו .

להציל ? '

)

.

מיד  ,ללא אסמכתא וללא הסתייגות  ,קבע

החומר  ,הבאנו את אלה שיכולנו להביא ' .

24

והרי

ובפרשנות .

שהתזכיר ' שיקף לא רק את דעת מתברו '  ,ובסופו

לנו הבדלים בדגש  ,בפרופורציות

של הדיון פסק  -ושוב בעלמא  -כי ' כמעט כל

הנהגת היישוב התלבטה לא רק בדילמה הקשה -

ראשי הסוכנות הסכימו על העקרון שאת המעטים
אשר ניתן להציל יש לבחור על  -פי צורכי המפעל
הציוני

בארץ  -ישראל ' ' ,

לא מעשית  ' -את מי

להציל ? '  ,אלא גם בשאלה

אם עליה להשקיע מאמצים רק בהצלה שתחנתה

2

פרילינג לעומת זאת מציג בקצרה את דרך

שגב ( לעיל  ,הערה , ) 14

שלרוע המזל הייתה בעיקרה עיונית וכמעט לגמרי

עמ ' . 88 - 86

הסופית היא ארץ  -ישראל או שעליה ליטול חלק

24

שם  ,עמ '

. 88
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תם ולא נשלם

בחילוץ אנשים מן הבערה למקום מבטחים כלשהו .

מורגש שהמחבר מתחבט בין המסקנה הברורה

פרילינג מסביר שיש לעשות הבחנה הדה בין

שאיש  ,ובכלל זה בן  -גוריון  ,לא יכול היה לחזות

שנות המלחמה  -ובמיוחד מאז הגעת הידיעות על

את עצמת האסון הצפוי  ,וש ' הוא לא ראה וגם לא

ההשמדה  -שהן פרק זמן בפני עצמו  ,לבין כל
.

תקופה אחרת  ,וטוען שאין להקיש לגבי עמדת
ההנהגה בתקופת השואה מהתבטאויות וממעשים

שנאמרו ונעשו לפניה ואחריה  .לפני היוודע דבר

;

,

להבאת אנשים דווקא ואך ורק לארץ  -ישראל  .אך )
בתקופת השואה היא עסקה בכל הצלה אפשרית .
,,
הוא

לראיה

לאומות

העולם

שבו קרא
להוציא

את הילדים מגיא ההרגה
ולהביא אותם לכל יעד
אפשרי ,

ללא

הבדל :

' לארצות הנייטרליות . . .
לארצותיכם  . . .למולדתנו

! ' ( עמ '

. 214
)

מ  -נינשק

~ ,

,,
,,

(

( היהד ! ת ! תנ ! עהמ תחת

) ! 942

הנאצים בסוף

ש8

שבמהלכה לא התנו בן  -גוריון ואחרים בהנהגת
היישוב את ההצלה בבואם של הניצולים אל ארץ -
ישראל ואליה בלבד  ' ,שהרי ההצעה להציל את
יהודי הונגריה התבססה מפורשות על איסור

, ,,

 , , :א; ,4 1
(

עמ ' . ) 740

ת

עמלג  -ת -

מרכז

", ,4 , , ,
, , , ,, ,, " ,, ,
.

לשלוח את היהודים המחולצים אל תחומיה של

ארץ  -ישראל '

Ilu
~a

וכהוכחה נוספת מובאת ' פרשת ברנד ' ,

(

מהבר

רחומה

של

בן  -גוריון באספת הנבחרים
בנובמבר

,

התבטאויות

פומביות  ,דוגמת נאומו

1942

.

ך,

(

(,

;

מעלי

ארץ  ' -שדאל

תל  -אביב
ביבא
-

תרץ

,ן

;

"

היה

יכול

מראש

לראות

כיצד

תתורגם

אידיאולוגיה רצחנית למעשה השמדה מתוכנן ,

שיטתי וכוללני '  ,לבין הרצון להציג את בן -

' פלשתינוצנטריות ' ו ' שלילת הגלות'
בתקופת השואה

גוריון

בלב הספר ניצבת התקופה שבין סוף

1942

לראשית  , 1945עת התנהלו עיקר ועיקר תכניות
הסיוע

וההצלה .

מקדימה

אותה

סקירה

של

עמדותיו של בן  -גוריון מאז עליית הנאצים
לשלטון בשנת

1933

,

-

השואה ולאחר תום המלחמה אכן פעלה הציונות

מביא

'

,

,

- ,

,

:

.

,

(

- -,

, ,

;

-

-,

,

, ,

'

'

;, ,

:

, , ,, ,

ועד הגעתן של הידיעות

המוסמכות על השמדת יהודי אירופה  .בחלק זה

וחודרת ,

במיוהד

כבעל

אחרים :

' בחינת

מהלך הדברים מאז שהנאצים עלו

לשלטון

בהשוואה

בגרמניה . . .

ראייה

למנהיגים

הדה
ציונים

מוכיחה כי אולי יותר מכל מנהיג

ציוני אחר בן  -גוריון אכן חש את הסכנה
המתקרבת ' ( עמ '

. 107
)

לחיזוק טענה זו מובאות

אזהרות שהשמיע בן  -גוריון לפני ליל הבדולח

1943
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אביבה חלמיש

על סכנת השמדת היהדות ( או העם

ציונים אחרים על התרוששות ועל אבדן בסיס

( אוקטובר , 1938
עמ '

) 26

עמ '

ואחריו ( דצמבר , 1938

הצפוי להם בעתיד חשבו בן  -גוריון ומנהיגים

היהודי ) בעולם

) 24

הקיום הכלכלי  ,על התערערות המעמד ההוקי ועל

כולו .

אי אפשר להימלט מן התחושה שבדיונים אלה

חלאות שיהיו מנת חלקם לעת מלתמה עולמית ,

דבק במחבר אבק של צפיית השואה  ,ותבל הרי

שהכול היו משוכנעים שתפרוץ במוקדם או

ברור ומובן ששום כות דמיון אנושי לא יכול היה

במאותר  ,אולם אין בדיבורים אלה כדי להעיד על

לצפות את ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה

מודעות לסכנה קיומית לעם היהודי ,

לפני שזו התרחשה בפועל במהלך מלחמת העולם

עליית היטלר לשלטון בגרמניה ולא בשנים

.

לא לפני

.

השנייה  ,וכל ניסיון לייחס סגולות נבואיות

הראשונות אתריה לא אחת נבואות האימה יותר

למנהיג זה או אתר באשר לשואה כפי שהתחוללה

מששיקפו הערכת מצב שקולה  ,נועדו לשמש

בעליל אינו בגדר הענקת ציון לשבח אלא דווקא

כלים חינוכיים לשכנוע הציבור היהודי בצדקת

דופי .

עלול לגבול בהטלת

כקודמיו שנקלעו

העולם

השקפת

אומריהן .

של

25

היה

לא

-

להתבטאויות אלה דבר וחצי דבר עם הפרכה

בניגוד לשיטתו המובהקת בספרו  -ממלכודת

המכונה צפיית השואה  ,ובן  -גוריון לא היה שונה

קרעי הציטוטים שניתן לפרשם כך או אחרת

מן האחרים בכך שלא צפה את ההתפתחות

לדיון הבעייתי הזה לא נמלט גם פרילינג

.

ושאינם מתיישבים זה עם זה לשם הדגמה  ,לאחר
שהשמיע בשנת

1938

אזהרות על סכנת השמדתו

.

העתידה גם הוא וגם הם לא יכלו להבין מראש

.

לאן מובילים הסימנים של האסון ההולך וקרב אין

של העם היהודי כתב בן  -גוריון  ,כחודשיים לאחר

פלא אפוא שהדיון בסעיף

פרוץ המלחמה  ' :לאחר המלחמה הגדולה [ מלחמת

מסתיים באמירה בנלית למדי  ' :בן  -גוריון אכן חזה

הרוסית .

כמה מיסודותיו של העתיד לבוא  ,ואילו כמה מהם

העולם

אבדה לנו היהדות

הראשונה ]

הפעם אבדה לנו היהדות הפולנית מיד עם
ראשית המלהמה  ,ואין יודע מה ילד

יום ' ( עמ '

' תחושות מבשרות רע '

הוא כלל וכלל לא העלה בדעתו '

(

עמ ' . 28
)

הגיעה העת להודות שאיש לא צפה את השואה ,

26

האם מלמדת השוואה זו על יכולתו של בן -

ולהכיר בכך שהמנהיגים הציונים נבדלו זה מזה

השימוש במילים השמדה  ,חורבן וקטסטרופה

ראה החלטות הקונגרס הציוני ה  -יט  ,המדברות על

. 40
)

גוריון לנבא את העתיד

להתחולל ?
25

לתיאור העתיד הצפוי ליהודי אירופה רווח בשנים

' אסון היהדות הגרמנית  -ההרס וההשפלה של
קיבוץ רב  -תרבות ועשיר כוח יצירה '  ,ומיד לאחר

שלפני המלחמה בקרב מנהיגים ציונים רבים  ,וגם

מכן נאמר בהן ש ' הדיאגנוזה הציונית על מצב העם

טרגי .

היהודי בגולה נתאמתה באופן
המאורעות את נכונות הפתרון לשאלה היהודית ,

מקומה של התיבה שואה לא נפקד מן הארסנל

.

כן הוכיחו

המילולי לפני שנות הארבעים אוצר מילים זה

אשר הוכרז ע " י

העיד על ראייה נכותה של המציאות  ,שהייתה

והמושב הרביעי של מועצת הסוכנות היהודית ,

מבוססת על ניסיון העבר  ,אך לא על כישרון

לוצרן

.

לצפות את העתיד בקרב ההנהגה הציונית שררה
הסכמה כללית שלמיליוני יהודים בגולה אבדה
התקווה לעתיד טוב יותר מבהינה כלכלית ,
לאומית  ,תרבותית ואישית  ,אך כאשר הם דיברו
על קשיי ההווה של יהודי אירופה ועל הגורל המר

20

הציונות ' .

באוגוסט -

6

בספטמבר  : 1935דין וחשבון

סטינוגרפי  ,ירושלים , 1936
26

הקונגרס הציוני הי " ט

עמ '

. 505

ראה  :י ' כ " ץ  ' ,השואה  -האם היה ניתן לצפותה
מראש '  ,הנ " ל  ,לאומיות יהודית  ,ירושלים תשל " ט ,
עמ '

; 71 - 54

י'

שביט  ' " ,הגיטו הפולני " ו " נבואת

השואה "  :בין רטוריקה קטאסטרופלית לבין מדיניות

הצלה '  ,הנ " ל  ,המיתולוגיות של הימין  ,בית ברל

[ תש " ד ] ,

עמ '

. 84 - 65
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תם ולא נשלם

לא בכוח הנבואה על גורלם של יהודי אירופה

. 1937

ולא בתעוזת הצעותיהם לפתרון הבעיה  ,אלא

באותן שנים  ,היה ביכולתם לשנות את המאזן

במידת האחריות הביצועית נוכח גודל המצוקה

הדמוגרפי בארץ  -ישראל אך לא לחלץ מאירופה

של יהודי אירופה מה ההבדל בין הצעותיו של

את כל היהודים הנתונים במצוקה וצפויים

.

וייצמן להעלות

,

100 000

יהודים בשנה במשך

שנה ואלו של בן  -גוריון בדבר העלאת
יהודים בשנה במשך

20

,

100 000

שנים לבין דיבוריו של

15

גדולים ככל שהיו המספרים שהופרחו

מהם .

לסכנה  ,ואפילו לא חלק ניכר
לגיבור

הספר

שלפנינו ,

הרי

ואשר

כל הציטוטים

המובאים בפתח הכרך השלישי של הביוגרפיה

ז ' בוטינסקי על העלאת מיליון יהודים לארץ -

' קנאת דוד ' מאת שבתי טבת תחת המילים

שנים ( ועוד חצי

' הקרקע הבוער תחת רגלי בן  -גוריון ' עניינם

ויש להשלים עם

המפעל הציוני בארץ  -ישראל ולא מצבם של

ישראל המערבית בתוך

10

מיליון לעבר הירדן המזרחי

) ? 27

כך שמציאת פתרון למצוקה היהודית באירופה

יהודי אירופה  ,בוודאי

בשלהי שנות השלושים הייתה מעל לכוהה של

הגענו

הציונות  ,הישנה והרוויזיוניסטית כאחד .

מדילמות היסוד של הציונות מראשיתה  ,שהספר

זאת ועוד  ,כאשר העריכו המנהיגים הציונים
שמלחמה עולמית עלולה לפרוץ בעתיד הנראה
לעין

הייתה

ממוקדת

חרדתם

של

בגורלו

אפוא

אל

לא במישרין .

הפלשתינוצנטריות ,

שלפנינו בוחן את משמעותה בתקופת

פלשתינוצנטריות ,

אחת

השואה .

בציונות  -ציון

שיסודה

שהתגבשה לאחר משבר אוגנדה  ,פירושה מיקוד

הארץ  -ישראלי .

היא

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,ותחושת הזמן

הפעולה הציונית במפעל

הדוחק שנתונים היו בה מנהיגי הציונות מאז

רואה לנגד עיניה את טובת הארץ ( בהבדל מטובת

ראשית שנות השלושים מקורה היה בניתוח

העם ) ודוגלת בגאולה ( בניגוד להצלה  ,במשמעות

המציאות הארץ  -ישראלית והיא נבעה מדאגה

המקורית של המושג בציונות  ,שאין לה כל קשר

לגורל המפעל

הציוני .

הזמן

נע

האירופי

עם המונח הצלה בתקופת השואה .

) 30

בהקשר של

בתפיסה הציונית במסלול ובקצב שונים  ,לא

תקופת השואה יש

סינכרוניים לאלה הארץ  -ישראליים  ,עתידה של

משמעות משולשת  :ריכוז המאמצים בבניין ארץ -

ארץ  -ישראל הוא זה שהצריך לדעתם עלייה

ישראל ( על חשבון הצלת העם באירופה ) ,

גדולה ומהירה  ,כדי שבבוא שעת ההכרעה יהיו

.

שם יהודים רבים  ,ורצוי שהם יהיו שם הרוב כך

, 1935
27

וכך נטען בעת פולמוס החלוקה בשנת

בתקופת המלחמה  -להבדיל מן השנים שלפניה

ראה בעניין זה  :א '

תשמ " ח ,

281932

שניירא ,

ואחריה  -לא הנהתה התפיסה הפלשתינוצנטרית
' תפישת הזמן בפולמוס

עמ ' 317 - 316

.

] ? 1943

.

את מאמצי ההצלה לביסוס טענה זו הוא נעזר

בציטוט מדברי בן  -גוריון בעצרת נוער בתל  -חי

מח ' ארלוזורוב אל ח ' וייצמן ,

ירושלים  [ ,תל  -אביב
29

והעדפת ציונים על פני

יהודים ' .

וכצנלסון בשנת

החלוקה '  ,הנ " ל  ,ההליכה על קו האופק  ,תל  -אביב
28

בלעדיות להצלה שיעדה הוא
' סתם

ארץ  -ישראל

כפי שכבר ראינו פרילינג קובע חד  -משמעית כי

טען ארלוזורוב בשנת
29

לתיבה פלשתינוצנטריות

30

עמ '

ביוני  , 1932יומן
( מושב הוועד הפועל הציוני בירושלים  ,כ " ז אדר ב -

. 342 - 333

ה ניסן תרצ " ה  ,ירושלים ולונדון [ חש " ד ] ,

מי שרואה מה אופף אותנו כאן  ,מה אורב לנו כאן ,

מי שרואה את הסיטואציה הפוליטית העולמית . . .

את

30

עמ '

. ) 151

להסברת מונחים אלה ועל התפתחותם ראה :

א'

סכנת המלחמה הממלאה את חלל עולמנו  ,איננו

חלמיש  ' ,מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים :

יכול לזלזל כל שהוא בצו החמור  :לחתור אל הכמות

עמ '

המכסימלית ככל המוקדפ ' [ ההדגשות שלי  ,א " ת ]

בין " גאולה " ל " הצלה " '  ,זמנים ,

. 98 - 86

58

,

אביב , ) 1997

אביבה חלמיש

קתדרה 166

במרס  ' : 1943מה לנו הארץ הזאת על הרריה
ועמקיה  ,אם העם היהודי לא ימצא בה את

ו,

. ) 155

( עמ '

גאולתו '

31

זו כמובן התבטאות

הצהרתית  ,ולשיטתו של פרילינג עלינו לחפש

,

את
שנאהב עוד
ומאתנו דורש
'המורה
שיעור ההיסטוריה . .
 הידיעות עלהמתרחש באירופה ,
אריה נבון 1943

הבקי

s

- ,

נ

של הבריטים

לקרש קפיצה לביטול ההגבלות שהם הטילו על
העלייה ולסיכול תוכניותיהם להעניק שלטון עצמי
(

שני המנהיגים הציונים

שם .
)

 -נשיא ההסתדרות

הציונית ויושב ראש ההנהלה הציונית  -עולה

ש

השאלה מדוע נזקק פרילינג להוכחת טיעונו
דווקא לציטוט

מווייצמן .

האם פירוש הדבר

שבאין  -ספור התבטאויותיו של בן  -גוריון בכתב
ובעל  -פה לא נמצאה אמירה חד  -משמעית שכזו

י
,

להפוך פעולת

לא

זהו עניין מוקשה  .בהתחשב ביחסי היריבות בין

ברמה האופרטיווית  ,להבדיל מהרמה

ההצהרתית ?

ועניין נוסף  ,היכן התקבלה החלטה זו  ,מתי ועל
ידי

מי ?

ועד כמה מייצגת העמדה המוצגת כאן

מפי וייצמן את ההסתדרות

~

י ,.

חירום הומניטרית

לרוב הערבי בארץ  -ישראל

-?tים4

הציונית ?

תמיהתי זו אינה באה לערער על התזה של
פרילינג שבתקופת השואה לא צמצמה התנועה

ר

י

יי

את

ההגבלות

ניצולים

הפוליטיות

מאירופה ,

שהוטלו

התנועה

על

הציונית

קליטת
תנסה

הציונית את מאמצי ההצלה שלה על פי אמות
מידה פלשתינוצנטריות  .אדרבה  ,ברצוני לאשש
אותה ואף לטעון שהגישה המרחיבה ננקטה עוד

.

יותר .

בכ 20 -

השנים הראשונות לאחר

את ההחלטות המעשיות ואת הביצוע והנה דווקא

מוקדם

כאן מגייס פרילינג את חיים וייצמן  ,ש ' הפריד בין

ההחלטה על ציונות  -ציון אכן היה פירושה של

שאלת הפליטים לבין המחלוקת הפוליטית על

הפלשתינוצנטריות עלייה סלקטיווית  ,הנותנת

העלייה אל ארץ  -ישראל וגורלה המדיני והתחייב

לאיכות עדיפות על הכמות ( אם כי כמעט במקביל

שלא לנצל את המצב המיוחד כדי לכפות על

אימצה הציונות גם את עבודת ההווה  ,שבאה

ממשלת בריטניה שינוי כולל במדיניותה ' ( עמ '

לענות על צורכי רוב העם היהודי  ,שצפוי היה

 , 806העניין  :תכנית
ראשית

) 1943

.

טרנסניסטריה ;

הזמן :

השני של שנות השלושים קיבל הממד הכמותי

והוא ממשיך :

זו היתה התחייבות

השובה  :וייבמן הודיע בעצם

שהתנועה הציונית תוציא את סוגיית ההצלה אל
מחוץ לתחום המשחק הפוליטי בינה לבין

בריטניה .

למעשה הוא הצהיר כי אם יסכימו הבריטים להסיר
31

,

וראה דיון דומה במאמרו של טבת לעיל  ,הערה , ) 12
עם 147 - 145 ,

.

.

להמשיך לשבת עוד זמן רב בגולה ) אולם בשליש

חשיבות עליונה  ,על חשבון שמירת האיכות ,
מתוך

הכרה

דמוגרפיות

בצורך

הדחוף

בארץ  -ישראל .

ליצור

עובדות

העיקרון של טובת

הארץ  ,שקודם לכן הכתיב עלייה סלקטיווית  ,חייב

עתה לוותר על האיכות לטובת הכמות .
וכך בשליש השני של שנות השלושים חל מפנה
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תם ולא נשלם

בררנית

אנוכיות יישובית  ,אלא היא ביטוי למחויבות של

ומדודה המונחית על ידי תפיסת הגאולה לגישה

היישוב כלפי הגולה בהיותו המרכז המהותי של

העלייה

במדיניות

הציונית

מגישה

היהודי .

שיש בה יסודות של תפיסת הצלה  -עלייה

העם

גדולה מכל שדרות הציבור היהודי בגולה תוך

היישוב נושא באחריות לגולה ובעצם אי  -אפשר

ויתור על הכשרה וברירה  .אבל גם אז  ,בשליש

על פי תפיסתו של בן  -גוריון

להפריד בין גורלותיהם '

(

עמ ' . ) 154

בעינה

צדה האחר של מטבע הפלשתינוצנטריות הוא

התפיסה הפלשתינוצנטרית  ,מתוך מודעות לכך

המונח המופיע בספר שלפנינו ובמקומות רבים

השני

של

השלושים ,

שנות

נותרה

.

שאין בכוחה של ההסתדרות הציונית לדאוג

אחרים בשם שלילת הגולה אחד מן החידושים

רוצה לומר שממש עד ערב

שמציע פרילינג  ,ברמת המידע והפרשנות  ,הוא

עצמה הציונות אחראית

הפרכת הטענה המקובלת כי התנהגותה של

לגורלו של כל עם ישראל  ,מתוך שהכירה

הנהגת היישוב בתקופת השואה הונעה על ידי

במגבלות כוחה שלה ובמגבלות כושר הקליטה

שלילת הגולה  ' ,הרי לכם הסבר קל לכל חטאי

לכלל

השואה

ישראל .
לא

32

ראתה

.

של ארץ  -ישראל רק בשלהי שנות השלושים ,

העבר וההווה של הציונות '  ,סונט פרילינג

עוד לפני פרוץ המלחמה  -נקודת המפנה הייתה

בטוענים ששלילת הגולה הביאה את ההנהגה

ליל הבדולח  -התגלו ניצנים ראשונים של

לטשטוש חושים  ,לשקיעה בעצמה וסיכלה כל

תפיסה חדשה של הציונות את יחסיה עם העם

סיכוי שתראה דבר אחר מלבד יעדיה הצרים

. ) 123

והוא יוצא לסתור ' את ההנחה

היהודי  ,בכיוון של אחריות לכלל ישראל  .גישה

( עמ '

זו התחזקה במהלך המלחמה ובאה לידי ביטויה

המוטעית כאילו " שלילת

המלא רק לאחר קום

היתה בהכרח גם

המדינה ,

הפקרתה '

הגולה " של
( ) 177

בן  -גוריון

.

פרפרזה על אחת ממטבעות הלשון הידועות של

הדיון בסוגיה זו יצא נשכר לדעתי מתיקון קל

בן  -גוריון תסייע להבנת השינוי  :בראשית שנות

שעשוי להיראות תחילה כעניין של מינוח גרידא

.

השלושים פתח בן  -גוריון במהלך ' ממעמד לעם ' ,

אך משמעותו עמוקה יותר בלוז האידאולוגיה

ובשנות הארבעים הרחיב את תחולתה של

הציונית ניצבת שלילת הגלות ( כמצב  ,כאורה

ישראל ' .

חיים )  ,ולא שלילת הגולה ( היהודים החיים שם ,

בשנות השלושים הונע בן  -גוריון על ידי הצורך

שם קיבוצי ליהודים החיים בארץ כלשהי  ,גולת

האחריות הציונית ' מציונים לכלל

בעלייה גדולה  ,והוא היה מוכן לתת לכמות

פולין

למשל .
)

33

על פי התפיסה הציונית הגלות

עדיפות על האיכות  ,מתוך נקודת מבט ארץ -

 -המצב שבו היהודים הם מיעוט הנתון לחסדיו

ישראלית  :הצורך ליצור רוב כתנאי להשגת

אימת

הריבונות .

של

שלטון

לא

להם ,

היים

תחת

ואילו בזמן המלחמה נבעה גישתו

מתוך אחריות לעם

עצמו .

פרילינג מציע

פרשנות חדשה לפלשתינוצנטריות של בן  -גוריון
בתקופת המלחמה :

היא

' איננה

בגדר

של

33

לא אחת חל עירוב בין שני מושגים אלה  -גלות
וגולה  -גם בדבריו של אותו כותב  .למשל יחזקאל
קויפמן פרסם בשנת תר " ץ ספר בשם ' גולה ונכר '  ,אך
בספרו ' תולדות האמונה הישראלית '  ,הבחין בין גולה

לגלות ( בשנים שלאחר חורבן בית ראשון )  ,ראה  :שם ,
32

ראה דברי שרתוק  ,הקונגרס הציוני הי " ט  ,דין וחשבון
עמ ' ; 314 - 309

דברי

סטינוגרפי ( לעיל  ,הערה , ) 25
בן  -גוריון במישב הוועד הפועל הציוני המצומצם ,

באוקטובר , 1936

אנ " מ  , 525 / 10648 ,עמ '

. 117

ד'
26

ד  ,ספר ראשון  ,ירושלים ותל  -אביב תשכ " ד  ,עמ ' , 14
וראה שם  ,הקדמה  ,עמ '  . 50 - 9ובשנות השלושים
כתב  ' :מהותה של הגלות הוא נכר  -העדר ארץ

,

לאומית ' בחבלי הזמן  ,תל  -אביב תרצ " ו ,

עמ ' . 279
)

אביבה חלמיש
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האנטישמיות לגילוייה  ,מוגבלים בעיסוקיהם

על כן  ,אפילו בהוגים אלה נעשתה הבחנה בין

 -הייתה

הפניית עורף להווי הגלותי ומסורותיו לבין אי -

הכלכליים ואינם אדונים לגורלם

שורש הבעיה היהודית הציונות ביקשה לתקן

הפקרת בני הגולה לגורלם .

מצב זה באמצעות הקמת מרכז יהודי ריבוני

לסיכומו של עניין  ,שלילת הגלות ( אפילו בניסוח

להיסטוריה

שלילת הגולה ) אינה מסבירה את מיעוט המעש

והשגת שליטה על גורלם

וייתכן

.

בארץ  -ישראל ,

החזרת

כגורם אקטיווי
המדיני ,

החברתי ,

היהודים

הכלכלי

והיא

והתרבותי ,

הציעה להשיג זאת באמצעות הגירה מאורגנת
של יהודים

לארץ  -ישראל ,

של היישוב

36

להצלת אחיו

באירופה ,

שהטענה ששלילת הגולה ( או הגלות

)

גרמה

להפקרת יהודי אירופה נוצרה במהלך לוגי הפוך
-

מהתוצאה

לסיבה .

קיימת עובדה ברורה :

ביישוב  ,חברת מהגרים שרוב חבריה זה מקרוב

היישוב לא הציל את הגולה ; ומאחר שקשה

באו משם והשאירו קרובי משפחה מאחור  ,בגולה ,

להשלים עם שלל הסיבות האובייקטיוויות ,

חיו זו לצד זו שלילת הגלות ברמה האידאולוגית

החיצוניות  ,שמנעו את ההצלה ( סיבות שפרילינג

והקיבוצית ואמפתיה לגולה ברמה הרגשית

מציגן כאמור היטב )  ,מפנים את אלומת האור של

אמפתיה זו לא מנעה גילויים של

להתבטאויות

והאישית .

פנס

החיפוש

פנימה

ונתפסים

התנשאות מצדם של חוגים ביישוב שראו בציבור

אומללות שוליות ברוח שלילת הגלות והגולה ;

שלילת הגולה

ולבסוף מגיעים למסקנה שהציונים לא הצילו את

הייתה מעין תרגום פנים יהודי של ' אתה בחרתנו '

יהודי אירופה לא ( או  :לא רק ) כי לא יכלו  ,אלא

ויישום יהודי פנימי של תפיסת עם סגולה  ,שעל

כי בעצם לא ממש רצו  ,שהרי יחסם אל יהודי

פיה היישוב בארץ נעלה מן העם בגולה היו

הגולה היה שלילי .

היושב בציון נזר העם

היהודי .

.

התבטאויות ברוח זו גם בתקופת השואה  ,אולם

שבועה במרומי מצדה ' אם אשכחך הגולה . . .

'

אינה

רק אות להרגשת עליונות אלא גם ביטוי של

סולידריות והזדהות .

34

סוד התפקוד של היישוב וההנהגה הציונית
בשנות המלחמה

ייתכן שכתם שלילת הגולה

מעצם טיבו של תחום חקר ' היישוב והשואה ' אין

בשל

לצפות שיתרום להבנת השואה  ,שהרי פעילותו

התבטאויותיהם של קיצוניים דוגמת ה ' כנענים ' ,

של היישוב  -ונניח עתה לשאלה אם יכלה להיות

שהם בבחינת היוצא מן הכלל שאינו מעיד על

רבה יותר  -הייתה בסך הכול זעירת ממדים  ,וכל

הכלל למשל בימשא הפתיחה ' של ' הוועד לגיבוש

המעשים גם יחד לא השפיעו כהוא זה על מהלך

בתקופת

השואה

ביישוב

דבק

כולו

.

הנוער העברי '  ,שהיה מעין מצע של הכנענים

( ' תורת הלאומיות העברית ' )  ,לעג מחברו

ל ' גבורת

.

השפן ' של יהודי אירופה אולם לדעת הביוגרף

המלחמה

וההשמדה .

למעשה

הקר

במסגרת

היישוב והשואה מהלכים אלה משמשים רקע

.

להבנת פעילותו של היישוב באותה תקופה אבל

של מי שחיבר את המסמך כתיבה זו גילתה ' חוסר -

במה שנוגע ליישוב  ,תרומתו של הספר שלפנינו

יתר

חורגת מן הנאמר בכותרת המשנה שלו  ' :בן -

הבנה גמור לגבי הלכי הרוח של בני זמנו ' .

35

גוריון  ,הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה ' ,
34

55

ראה  :י ' ויץ  ' ,יישוב  ,גולה ושואה  -מיתוס ומציאות ' ,
יהדות זמננו  ( 6 ,תש " ן )  ,עמ ' . 145

וכוללת גם מידע רב  -חשיבות על תפקודם של

י ' פורת  ,שלח ועט בידו  :חייו של יונתן רטוש ,
ישראל תשמ " ט  ,עמ '

199 - 194

 .הציטוט מעמ ' . 198

36

י ' שביט  ,מעברי עד כנעני  ,ירושלים

1984

 ,עמ ' . 204

תם ולא נשלם

היישוב

והנהגתו

וולונטרית  ,נטולת

כחברה

.

ריבונות  ,תחת שלטון זר בעת חירום פרילינג
מצביע על מקום קבלת ההחלטות  ,מאתר את
מקורות הסמכות  ,ומפענח איך נשמרה המרות
של ההנהגה  ,ואיך זו פעלה בתנאים כה קשים

ארוכה של גופים  ,תנועות ומפלגות  ,ארגוני עולים

.

ואיגודים מקצועיים היא תפקדה בתוך סבך מורכב
ביותר  -מלחמת עולם  ,שואה  ,שלטון זר ופעילות

.

של שירותי ביון זרים על כן דפוס הפעולה דועיקרי
של אותה ' מערכת מקבילה ' היה אלתור ואף גלישה
ל ' תהום אפור ' ( עמ '

. ) 738

בלי לשבור את כללי הדמוקרטיה ובלי לגלוש
למעין דיקטטורה בתוקף

הנסיבות .

באותה גלישה לתהום אפור תולה פרילינג את

גם הדיון על תפקודו של היישוב כנושא לעצמו

ההסבר לכך שרבים ממאמצי ההצלה כלל לא

אינו נערך בהלל מחקרי ריק  ,אלא מתנהל ,

הגיעו לידיעת הציבור  ,בוודאי לא בתקופת

קודמים .

המלחמה  ,אך גם לא אחריה וכל כך למה ? לא רק

למשל בעבר נכתב רבות על ועד ההצלה וניתנה

בגלל הכלל שההיסטוריה שייכת למנצחים  ,ולכן

הדעת למעמד הציבורי של חבריו וליחסים בין מי

פעולות שנכשלו  -שלא הצליחו להציל יהודים

חלקית לפחות  ,כדיאלוג עם חוקרים

שעמד בראשו ,

יצחק גרינבוים ,

לבן  -גוריון .

.

 -דינן

להישכח .

אלא גם מפני שפעולותיה

אליבא דפרילינג ועד ההצלה היה גוף נטול

החשאיות של הנהגת היישוב " לא היו לגיטימיות

סמכויות שנועד לשמש כולא הברקים של הסערה

מבחינת כללי המשחק של הדמוקרטיה היישובית

שטלטלה את היישוב עם היוודע דבר ההשמדה

והציונית ; הן היו כרוכות בשותפים מפוקפקים ,

המתכנן

בהם  ,ובמהלכים נוקשים

באירופה  .הוא לא היה הגוף היוזם ,

שהיה קשה

" להתפאר "

והמבצע של פעולות ההצלה ( ומכאן שהימנעותו

שטעמיהם היו מסובכים מכדי שאפשר יהיה

של בן  -גוריון להופיע בפניו במהלך המלחמה ,

להסבירם לציבור הרחב ועל פניהם נראו

אלא כאשר בא להודיע על הכוונה לפרקו  ,אינה

" אכזריים " '  .אילו כל זה היה מוליד הצלחות -

מעידה על חוסר התעניינות ופעילות מצד בן -

גוריון בתחום ההצלה ,
הסוכנות

היהודית ,

עמ '

שאת

. 201
)

גם להנהלת

הפרוטוקולים

של

ישיבותיה מתקופת המלחמה כבר סרקו חוקרים

ניחא ; אך מכיוון שמדובר בכישלונות  ' ,בן  -גוריון
ואנשיו ' ויתרו מראש ' על הנסיון המועד

לפרוש את פעולותיהם החשאיות ( עמ '

לכשלון '

. ) 985

הנהגת היישוב  ,הלוא היא ההנהגה הציונית ,

.

לאורך ולרוחב  ,הוא מייחס השיבות מוגבלת

הייתה נתונה בצבת של מגבלות זרוע אחת של

בתחום קבלת ההחלטות החשובות אלה התקבלו

צבת זו היא שעל פי מעמדה הסטטוטורי של

בהנהגה משולשת ( ' טריומווירט בלתי  -מוצהר ' ) ,

ההסתדרות הציונית ( שנקבע בכתב המנדט בשנת

מקבילה '  ,שכללה  ,על פי סדר כוחם

פעילותה הוגבלה לענייני הקמת הבית

.

' מערכת

) 1922

וחשיבותם  ,את בן  -גוריון  ,אליעזר קפלן ( גזבר

הלאומי היהודי בארץ  -ישראל  ,ובאופן פורמלי לא

הסוכנות היהודית ) ומשה שרתוק ( לימים  -שרת ,

היה לה מנדט לייצג את העם היהודי כולו ולפעול

.

ראש המהלקה המדינית ) :

בשמו ולמענו הזרוע האחרת והמשמעותית יותר

 ,מערכת מקבילה ' זו אף היא לא היתה מתואמת כל

בהקשר של דיון זה  ,הוא היחס המסתייג והחשדני

.

צורכה היא תפקדה בתוך ערפל  ,לקתה באי  -סדר
ולעתים

אף

ניכרו

תנועתיות  ,ואישיות
ציבור

פלורליסטי

בה

נאמנויות

סותרות .

וערני

מוסדיות ,

.

של יהדות העולם כלפיה השינוי שעברה ההנהגה
הציונית בשלהי שנות השלושים  ,עת ההלה

היא צמחה מתוך

לראות עצמה כאחראית לכלל ישראל  ,היה במשך

בשורה

רוב תקופת המלחמה חד  -סטרי  ,ולא התלוותה

שהיה

מאורגן
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אליו הכרה בה ובמנהיגותה מצד היהודים בכל

אוניוורסליות נוסה ' זו דרכו של עולם '  ,וכמו

העולם מקרה החקר שמביא פרילינג בעניין זה

פונה אל הצדקנים למיניהם להשפיל עיניים

הוא ההתנהגות של יהודי דרום  -אפריקה  ,שהיו אז

ולבחון את מעגלי החיים שלהם כבסיס להשוואה

.

הקהילה השנייה

( אחרי ארצות  -הברית

בסך

)

.

תרומותיה לקרנות הציוניות כדרכם של בעלי

ולהגברת הענווה בבואם לשפוט את קודמיהם :
אולי ראוי להזכיר עוד שאחרי הכל גם בתקופה של

המאה  ,המבקשים להיות גם בעלי הדעה  ,רצו

אבל וכאב עמוק כמעט כל האנשים  ,בכל מקום

יהודי דרום  -אפריקה לסייע לאחיהם באירופה

הבסיסיים

ישירות וללא תיווכה של הסוכנות היהודית

( עמ '

ממשיכים

וזמן ,

להיות את

והרגילים פחות או

יותר .

הייהם

הם ממשיכים לעבוד ,

.

 , ) 879 - 873ועד שלב מאוחר של המלחמה הם לא

לאהוב  ,לאכול רק מעטים בכל מקום וזמן  ,פורצים

הכירו בהנהגה הציונית בתור ההנהגה של יהדות

את שגרת ההתנהגות ומאמצים להם אורח ציים

העולם בכלל ולצורך מאמצי הסיוע וההצלה

.

בפרט לכל אורך המלחמה הייתה פעילותם מלווה

חריג .

כלל זה הל גם על יהודי ארצות  -הברית

ויהודי בריטניה ואף על יהודי הונגריה  ,למשל ,
לפני שהונפה מעל ראשם המאכלת של אייכמן

בחשדנות  ,הם העמידו תנאים למשלוח הכסף

והבר מרעיו ( עמ '

ומסקנתו של פרילינג היא ' שהקהילה הדרום -

הנרי פיינגולד  ,בספרו על הפוליטיקה של

אפריקנית מנעה מן העוסקים בהצלה סכומי כסף

ההצלה ( או ליתר דיוק  :אי  -ההצלה ) של הממשל

שאספה למען יהודי אירופה ' פרשה זו מעידה ' עד

האמריקני  ,מסביר את שורשי הכישלון המועד

כמה היישוב הארץ  -ישראלי והתנועה הציונית לא

מראש לגייס את ארצות  -הברית למבצעי ההצלה

. ) 829

שאספו  ,דרשו קבלות על ההוצאות של ההנהלה ,

.

היהודי '

היו " בעלי הבית " על הכיס

(

עמ ' . ) 879

של יהודי אירופה בכך שהיהודים ניסו ' להטיל

עמדתה של יהדות דרום  -אפריקה בשאלת מימון

על מדינת לאום מודרנית שליחות הומניטרית

להסברת

להציל מיעוט זר שלגביו אין לה כל אחריות

ההצלה

משמשת את
בעלות

התבטאויות

גם

פרילינג

פלשתינוצנטרי .

אופי

לדוגמה דברי בן  -גוריון על היותה של הסוכנות
היהודית

' אורגניזציה כלל

ישראלית לבניין

.

לגאלית בקשתם הייתה שהממשל של רוזוולט
ינקוט

תגובה

מוסרית

והומניטרית .

תגובות

כאלה הן נדירות בהיסטוריה וכלל אינן קיימות

.

לגיוס

בזמן מלחמה ייתכן שהנבל בסיפור זה  ,בסופו

הכספים להצלה ממקורות אתרים  ,קרי מיהודי

של חשבון  ,אינו מחלקת המדינה או אפילו

ארץ  -ישראל '

העולם ( עמ '

מוסברים

) 806

טקטי

כצעד

פקידים מסוימים אלא עצם טבעה של מדינת

.

תפקודה של הנהגת היישוב בתקופת השואה

הלאום ' .

37

אם נחיל הנחות אלה על המקרה של

הנהגת היישוב

היישוב והשואה  -אף בהתחשב במעמדו המיוחד

הייתה אמורה לדאוג בראש ובראשונה לציבור

כפי שהוצג בראשית

מואר בספר גם מכיוון

' שלה '  ,ליישוב ,

נוסף .

ובכלל זה לצרכיו היום  -יומיים .

פרילינג עושה מאמץ כמעט דידקטי להסביר את
ההתנהגות לא רק של ההנהגה אלא גם של
היישוב עצמו  ,שמואשם שוב ושוב בכך שניהל
חיי

שגרה

באירופה .

בשעה

שהמשרפות

לשם כך הוא

מגיים

העלו
גם

של היישוב כמשקיף ,

המאמר  -תתעורר השאלה אם הטענות כלפי
התנהגותו של היישוב בתקופת השואה והציפיות
משאלות

לב

להתנהגות

לסולידריות ולאלטרואיזם שלא מן העולם

הזה .

עשן

אמתות

37

אחרת

.

אינן

בגדר

פיינגולד לעיל  ,הערה , ) 22

עמ '

הוא .

תם ולא נשלם

חדרה

171
~

ואולי הנבל בסיפור הזה אינו בן  -גוריון אלא

לסטראוטיפ השלילי שדבק ביישוב הארץ  -ישראלי

דרכו של עולם . . .

ובבן  -גוריון ובעמיתיו להנהגה :

' האם תתמיד

אחיזתו של הסטריאוטיפ השלילי

הזה ?

נחיה

. ) 952 - 951

כוחו של סטראוטיפ

ונראה ' ( עמ '

כל אחד משלושת מתווי הדרך בחקר סוגיית

שאלה זו אינה שייכת לחקר העבר הרחוק

שאלה פתוחה .

( תקופת השואה )  ,אלא להבנת העבר הקרוב יותר

היישוב והשואה הותיר בסוף דבריו

.

זו של יהודה באואר  ,מראשית שנות השישים ,

וההווה של החברה הישראלית ונשאלת השאלה

היא  ' :האם היו אפשרויות שלא נוצלו לחדירה

מהן הציפיות שטיפחה החברה הישראלית משנות

בדרכים אחרות לגולה ? שאלה טראגית זו נשארת

החמישים ואילך לגבי ההנהגה בשנות הארבעים

פתוחה עד שיענה עליה מחקר יסודי בדבר ההצלה

ומניין הן נובעות  .במונחים המוכרים לישראלי

דינה פורת  ,שהתייצבה למשימה

של שנות התשעים אפשר לשאול אם מצפים
היהודית

באירופה ' .

38

והעמידה את המחקר היסודי על ניסיונות ההצלה

מיושב

ענתה  ' :למעשה עשה הישוב בתחום ההצלה יותר

( הרמטכ " ל ? )

ממה שסברו בשנים שמיד לאחר המלחמה ויותר

את דעת הקהל ( לטפל

היום . . .

הנהלת

ראש

הסוכנות

להזיל דמעה  ,לארגן מהאות ולגייס
בפצועים ? )

או שעליו

יתכן שהישוב יכול היה

להותיר את הטיפול בעניינים אלה לאחרים

לעשות יותר  ,לו התעורר ולו השקיע מוקדם

ולהקדיש את מרצו וזמנו לתחומים שעליהם

39

הוא הופקד ושבהם כוחו  -פעולות מדיניות

ממה שסבורים

יותר  .אך ספק אם יכול היה לעשות הרבה יותר ' .

פרילינג מחזק את הלקה הראשון של הטענה של

ומבצעיות ברמה האסטרטגית והטקטית .

פורת ומראה שעשו אפילו יותר ממה שנראה היה

בקשר לכך ראוי להביא את הדברים שכתבה

באמצע שנות השמונים על דבריה הפתוחים של

רישיונות

.

פורת ' ייתכן שהיישוב יכול היה לעשות

יותר ' הוא

פורת בסיום הדיון על פרשת

העלייה לילדים ,

שבסופה ,

,

29 000

לאחר שנה של

משיב שהיישוב כנראה לא יכול היה לעשות יותר

מאמצים מצד חברי הנהלת הסוכנות ושליחי

הצליחו .

היישוב  ,הילדים לא באו  ' :זהו אחד המקרים

ספרה של פורת הסתיים בהנחה שיש עדיין מקום

שבהם מרגיש ההיסטוריון  ,שהוא רוצה לזרוק

להשלמת המצע העובדתי  ,אך לאחר ספרו של

הצידה את כל הכללים שלמדוהו

פרילינג הושלם ( כמעט  ,ליתר ביטחון ) המחקר

מאופקת  ,בדיקת מקורות מדוקדקת ,

ברמת ' מה קרה בעליל ' נותרו פה ושם עניינים

מסקנות זהירה ומוצדקת  -ופשוט לשבת תחתיו

פתוחים למחקר נוסף ( בעיקר בתחום המימון ,

ולבכות ' .

ואולי יימצא מי שיכתוב את הביוגרפיה של

יכול להרשות לעצמו  ,וודאי שאין הוא שמור

אליעזר קפלן )  ,אך אין להניח שאי שם נחבא לו

למנהיגים בכלל ובעתות חירום בפרט .

מסמך שישנה כליל את התמונה ויהפוך את

ותשובתו של פרילינג בעניין זה ( שאני זו

הקערה על פיה השאלה שנותרת פתוחה בסופו

הקושרת אותה לכאן ) :

ממה שעשה  ,ובכלל זה הניסיונות שלא

.

.

של

ממש ,

נוגעת

הספר ,

במשפט

האחרון

ראה בספרו של באואר ( לעיל  ,הערה , ) 6
פורת ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 493

. 242

40

-

לשון
הסקת

זהו לוקסוס שספק אם היסטוריון

הרי גם אילו בן  -גוריון ועמיתיו היו קורעים קריעה
ומעפרים ראשיהם בעפר והיו יושבים ומקוננים על

38
39

עמ '

40

פורת ( שם ) ,

עמ '

308

.

קתדרה 72

אביבה חלמיש
מדרגות הרבנות או על המדרגות של ארמון הנציב

רבים מן הישראלים מסרבים להשלים עם החולשה

העליון  ,וגם אילל לא היו מוציאים יום אחד ללא

הנוראה שהייתה מנת חלקו של העם היהודי  ,גם

פרסום שבע קינות ותשע מחאות על המתרחש

של אלה שישבו בציון  ,בתקופת מלחמת העולם

באירופה

בכל

-

זאת הדגרים

האלה לא

היו

נחשבים ההליף ראוי למעשה הממשי הנדרש מראש

.

הציבור ומעמיתיו למול אתגר כמן השואה יחד עם
זאת  ,גם החלק הרגשי הוא הלק מהדיוקן של

. ) 943

מנהיג  ,של הנהגה  ,אפילו של תקופה ( עמ '

.

השנייה אם פרילינג נעזר בכישלונה של ארצות -

הברית לחלץ קומץ בני ערובה מטהרן לצורך
המחשת הקושי בהצלת המוני יהודים בתקופת

השואה ( עמ '  , ) 946הקורא הישראלי בשלהי שנות
התשעים רשאי לתהות מה עומד מאחורי דבריו

שבה מצפה הקורא למצוא ולו

של הרמטכ " ל אהוד ברק בעת שדיבר בביקורו

ובנקודה וו ,

קורטוב של ביקורת על מיעוט גילוי הרגשות ,

באושוויץ על כך שהגענו

מדי .

על הקימוץ בהבעת הזדהות ואמפתיה  ,או לפחות

וכאשר קוראים על תכניות להחדרת כוח גדול של

התייחסות לעניין זה  ,נראה שפרילינג מתאמץ ,

50

שנה מאוחר

הפלמ " ח

לוחמים ארץ  -ישראלים לאירופה ושיגור

אולי יתר על המידה  ,להחליק את הדברים ולהציג

אל מעבר

לקווים כדי שיעסוק בהצלה ובהמרדה

את גיבורו ( כמעט ) ללא דופי והרי בסופו של

( עמ '

) 422

אין הקורא יכול שלא להעלות תיוך של

דבר  ,אחרי קריאת תלי התלים שנכתבו על

מבוכה  ,ולהיאנח  -הרי אפילו מבצע נוסח ' מבצע

.

התנהגות היישוב והנהגתו בתקופת השואה ,

אנטבה ' לא היה מושיע את מיליוני היהודים

ולאחר שמשתכנעים שהיה זה מצב סבוך ושקוצר

באירופה הכבושה בידי הנאצים .

היד היה אובייקטיווי ,

ומבינים כיצד נוצר

הסטראוטיפ השלילי ומי היה מעוניין בדמוניזציה
של בן  -גוריון  ,נותרת עדיין תחושה של ריחוק
רגשי ואיפוק

יתר .

ובעניין אהרון זה הרי אין

מדובר בבן  -גוריון בלבד אלא בהברה שהיו בה
סממנים ספרטניים  ,שכפתה על עצמה איפוק
רגשי 41ונהגה על פי צו המשורר  ' :אל ספוד  ,אל

 /לעת כזאת  / .אל הורד ראש . . .
כפליים עבוד  / ,כפליים יצור ! ' .

בראשית הדברים הוצגו שלוש הקטגוריות של
ה ' משתתפים '

בשואה :

המחוללים ( הרודפים ) ,

והמשקיפים .

הקרבנות

המהקר

בספרות

the

) rescuers

4a

לאמתו של דבר

קטגוריה נוספת :

יש

המצילים

ואולי ביסודה של ההתקפה על

היישוב והנהגתו כמו גם של הכתיבה על ניסיונות
ההצלה מצויה משאלת הלב שלא התגשמה ,

ברגע

שהיישוב ישתייך לקטגוריה זו  ,הקטנה מכולן .
אכן הקר פרשת היישוב והשואה כמעט תם  .אך

הדיון העובדתי בנושא היישוב והשואה כמעט תם ,

ההתמודדות של ההברה הישראלית עם משקעי

אך השלכותיו עדיין מטילות צל כבד על החברה

התקופה ההיא והשלכותיהם עליה לעולם לא

בכות

רע

/

42

הישראלית .
מקבלים

/

(

אירועים מן ההווה והעבר הקרוב

משמעויות מורכבות

תושלם .

וטעונות בשל

אנלוגיות  ,הקשרים ואסוציאציות הנוגעים לשואה .

43

בספרו

של

41

42

במפתח לספרו של ע ' אלמוג  ,הצבר  :דיוקן  ,תל -

אביב

תשנ " ז ,

' איפוק

רגשי ' .

מופיעות

שמונה

הפניות

ד ' שמעונוביץ ( שמעוני )  ' ,אל ספוד '  ,הפועל הצעיר ,
 13במאי  ( 1921בעקבות מאורעות  , 1921שבמהלכם
נרצח גם הסופר י " ח ברנר ) .
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