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ב– 12ביולי  ,1953במבצע בן יום אחד שמועדו המדויק היה ידוע למעטים בלבד ,הועבר משרד החוץ
הישראלי על רוב אגפיו ומחלקותיו ממקום מושבו בקריה בתל–אביב לקריית הממשלה בירושלים1.
היה זה חלק מתהליך העברתם של משרדי הממשלה לירושלים ,תהליך שהחל בקיץ  1949,2ושנמשך
כמה שנים .לפני מלחמת העצמאות הסכימה הממשלה שבדרך להגדרת מעמד ירושלים כ–corpus
 ,separatumישות נפרדת ,אך במהלך המלחמה שינתה ההנהגה הישראלית את עמדתה בעניין זה.
השינוי בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בהעברת משרדי ממשלה לירושלים ובריכוזם בעיר לשם
העצמת מעמדה .הכרזת ראש הממשלה דוד בן–גוריון ב– 13בדצמבר  1949על העברת המרכז השלטוני
של ישראל לירושלים והחלטת הכנסת שאישרה את הודעתו ,היו אחד השיאים של תהליך המעבר3.
עד אמצע  1953נותרו שני משרדי ממשלה בשלמות בתל–אביב :משרד הביטחון 4ומשרד
החוץ 5.העברת משרד הביטחון מתל–אביב לירושלים לא הועלתה ולא נדונה בשום רמה ,משתי
סיבות :המשמעות המדינית ושיקולים ביטחוניים 6.מנגד העברת משרד החוץ ,שהייתה לה משמעות
מדינית רחבה וסמלית דומה לזו של העברת משרד הביטחון ,נדונה בכנסת ובממשלה 7.הביורוקרטיה
הישראלית ,עמדותיה ואופן התנהלותה המסורבלת תרמו את חלקם לדיון זה 8.מעורבות הפקידות
במחלוקת פוליטית מדינית זו ,תקופה לא מבוטלת לפני ביצוע המעבר הרשמי ואחריו 9,השפיעה על
קבלת ההחלטות של הדרג הפוליטי .אין להתעלם מכך שהמעורבות הביורוקרטית נבעה גם מטעמי
נוחות — ירושלים נחשבה 'ארץ גזרה' לעומת תל–אביב המודרנית10.
˙¯È·Î ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰·ÂˆÈÚß ‡˘Â· È˜ÒÏ·Â˜–ÒÈÂÂ‡¯‚ ‰¯ÈÙÂ‡ ¯¢„ Ï˘ Ë¯ÂË˜Â„–ËÒÂÙ ¯˜ÁÓÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰Ê ¯Ó‡Ó
ÆÔÏÈ‡–¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ¨Ï¢˜˜ È„ÂÓÈÏÏ ‰¯„˙˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ¨ıÎ ÈÒÂÈ ßÙÂ¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ¨ß‰È„Ó‰ ÌÂÈ˜Ï ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú· Ï‡¯˘È
1

ידיעות לנציגויות ישראל בחו"ל 21 ,ביוני  ,1953מס'  ,685גה"מ ,חצ ;272/5תיק היועץ המשפטי ,משרד החוץ ,בנושא
העברת משרד החוץ ,גה"מ ,חצ.1817/3

2

Y. Katz & Y. Paz, ‘The Transfer of Government Ministries to Jerusalem, 1948–49: Continuity or Change in the
Zionist Attitude to Jerusalem?’, The Journal of Israeli History, 23 (2004), pp. 232–259

3

מ' בריצ'ר' ,המאבק המדיני על ירושלים' ,א' שאלתיאל )עורך( ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש :ספר זיכרון
ליעקב הרצוג ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .417384
שאלת הימצאות משרד הביטחון בתל–אביב מחייבת מחקר מעמיק בפני עצמו.
נ' מן' ,ההתפתחות ההיסטורית של הקריה בתל–אביב בשנים  ,'19551948עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן,
תשס"ח ,עמ' .193184
בריצ'ר )לעיל ,הערה .(3
דברי הכנסת ,ישיבה רכ ,כ"ג בשבט תשי"א 30 ,בינואר  ,1951עמ'  ;925פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לט/שיא ,כ"ח
באדר ב' תשי"א 5 ,באפריל  ,1951סעיף שט ,עמ'  ,1310גה"מ; פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לד/שיב ,ט' באייר
תשי"ב 5 ,במאי  ,1952שם.
גה"מ ,פ ,714/7ג ,9038/13חצ ;1817/3אב"ג ,יומנים ומכתבים.

4
5
6
7

8
9
 10הדבר בא לידי ביטוי בספרי זיכרונות של בעלי תפקידים במשרדי ממשלה .ראו לדוגמה' :אין להכחיש :את הידיעה על
W. Eytan, The First Ten Years: A Diplomatic History of Israel, New York 1958, pp. 73–86
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המדיניות הישראלית באשר לירושלים הייתה מורכבת ,מפני שההחלטות הבין–לאומיות בענייני
העיר היו חלק מההחלטות שהיו הבסיס להכרה הבין–לאומית במדינה ובהכרזת העצמאות .ישראל
ראתה בהחלטות אלה בסיס ללגיטימיות של המדינה 11,וכדי לבסס לגיטימיות זו נקטה עד שלהי 1949
עמדת אי הזדהות עם אחד הצדדים שנאבקו זה בזה במלחמה הקרה 12.אך יכולת התמרון הבין–גושי
שלה הלכה והצטמצמה ,בעיקר בגלל מצוקתה הכלכלית — המערב בכלל וארצות–הברית בפרט יכלו
לספק לה את הסיוע הכלכלי הנדרש .בנסיבות אלה שונתה המדיניות בראשית שנת  1950לפרו–
מערבית מובהקת 13.בין ראש הממשלה בן–גוריון לשר החוץ משה שרת התנהל ויכוח על הטקטיקה
הרצויה להגשמת המדיניות הפרו–מערבית .שרת דגל בהמשך הצגת אי הזדהות מדינית פורמלית בד
בבד עם האוריינטציה המערבית המעשית של ישראל 14.הוא הגדיר את המדיניות הבין–לאומית של
ישראל כמאמץ להשיג עזרה מרבית מהמערב מתוך התחייבות מזערית 15.ואילו בן–גוריון ביקש לקבל
את עזרת המערב מתוך התחייבות מוחלטת על כל המשתמע מכך .קווי היסוד של מדיניות החוץ
הישראלית שניסחו שני האישים והוויכוח ביניהם השפיעו על הנושא הנדון במאמר.
מטרת מאמרנו לנתח את שרשרת הגורמים לעיכוב מעבר משרד החוץ לירושלים .כפי שננסה
להראות בשורות הבאות ,היו לכך מחד גיסא סיבות שנגעו לנהלים ביורוקרטיים גרדא ומאידך גיסא
סיבות מהותיות יותר — יחסן של ארצות–הברית וברית–המועצות למהלך ,הפרשנות הישראלית ליחס
זה ומשמעותה.
16
המחקר כבר עסק בהיבטים שונים של שאלת ירושלים ,אולם לא התמקד במעבר משרד החוץ
ובהשפעתו על מעמד העיר כבירת ישראל .במאמר זה אנו בוחנים היבטים שונים של העברת משרד
החוץ מתל–אביב לירושלים ,מתוך ניסיון לעמוד על משמעות המהלך בהקשר של מעמד ירושלים

11
12
13
14
15
16

העברת משרד החוץ לירושלים קיבלתי ברגשות מעורבים ] [...בימים ההם העיר הייתה נטולת שמחת חיים ומוזנחת עד
כדי דכדוך .עם הקמת המדינה לא חלו שינויים מפליגים ,גם לא יכלו לחול מיד' )י' בן–יעקב ,יש שכר :זיכרונותיו של
דיפלומט ישראלי ,ירושלים תש"ע ,עמ' .(76
א' ביאלר' ,הדרך לבירה — הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת ישראל בשנת  ,'1949קתדרה) 35 ,ניסן
תשמ"ה( ,עמ' .191163
א' ביאלר' ,בן–גוריון ושאלת האוריינטציה הבינלאומית של ישראל  ,'19561948קתדרה) 43 ,ניסן תשמ"ז(,
עמ' .172145
ב' פינקוס ,מאמביוולנטיות לברית בלתי כתובה :ישראל צרפת ויהודי צרפת  ,19571947קריית שדה–בוקר תשס"ו,
עמ' .294269
שם ,עמ' .292285
שם.
בריצ'ר )לעיל ,הערה  ;(3ביאלר )לעיל ,הערה  ;(11נ' לורך' ,בן גוריון וקביעת ירושלים כבירת ישראל' ,ח' לבסקי
)עורכת( ,ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;403377ח' כהן' ,מעמדה של ירושלים במשפט
מדינת ישראל' ,י' פראוור וא' אחימאיר )עורכים( ,עשרים שנה בירושלים  ,19871967תל–אביב תשמ"ח ,עמ' ;267246
מ' גולני' ,ציונות ללא ציון — עמדת הנהגת היישוב ומדינת ישראל בשאלת ירושלים  ,'19491947א' בראלי )עורך(,
ירושלים החצויה  ,19671948ירושלים תשנ"ה ,עמ' S. Slonim, Jerusalem in America’s Foreign Policy ;5230
 ;1947–1997, The Hague 1998י' כץ ,ירושלים משכונות לעיר חצויה :מחקרים בתולדות ירושלים היהודית בעת
החדשה ,רמת–גן תשס"ב; כץ ופז )לעיל ,הערה  ;(2א' ביאלר ,צלב במגן דוד :העולם הנוצרי במדיניות החוץ של ישראל
 ,19671948ירושלים תשס"ו; & T. Mayer, ‘Jerusalem in and out of Focus – The City in Zionist Ideology’, idem
S. Ali- Mourad (eds.), Jerusalem: Idea and Reality, New York 2008, pp. 224–244
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כבירת ישראל .המאמר מבוסס על מקורות ארכיוניים שטרם נדונו במחקר .החלק הראשון של המאמר
עוסק בוויכוח על עצם מעבר משרד החוץ .החלק השני עניינו הוויכוח על אופן ביצוע המעבר .בחלק
השלישי נדונה השאלה כיצד הבינו קובעי המדיניות הישראלית את המדיניות האמריקנית באשר
לירושלים .ובחלק הרביעי נדונה המדיניות הסובייטית בנושא .בחלק החמישי נבחן הקשר בין העברת
משרד החוץ למאבקי כוח ביורוקרטיים .ואילו החלק השישי והשביעי עוסקים בתוצאות המעבר —
הניסיון להחרים את ירושלים כמקום מושב המערכת המנהלית הישראלית בכלל ומשרד החוץ בפרט.

א .תל–אביב או ירושלים
הרגישות הבין–לאומית למעמדה של ירושלים נעוצה בחשיבותה לשלוש הדתות המונותאיסטיות
ובמקומות הקדושים הרבים הנמצאים בתחומה .סוגיית ירושלים רבצה לפתחן של מדינות העולם כבר
במלחמת העולם הראשונה ובוועידות שהתנהלו בעקבותיה .החל מראשית תקופת המנדט הבריטי
היה נושא ירושלים אבן נגף בסכסוך היהודיהערבי וביחסים הבין–דתיים והבין–לאומיים .הבריטים
כריבון התקשו לקבוע מדיניות בנושא וליישמה עקב הפער שבין הבנתם שלהם את המציאות באזור,
העמדה הציונית ,העמדה הערבית וההסכמות הבין–לאומיות שבוטאו בכתב המנדט.
העברת שאלת ארץ–ישראל מידי הבריטים לעצרת הכללית של האו"ם בשנת  1946ומינויה של
ועדת האו"ם אונסקו"פ ) (UNSCOPהציבו גם את סוגיית ירושלים כנושא מרכזי שיש למצוא לו
פתרון .בהחלטת העצרת הכללית של האו"ם ב– 29נובמבר  ,1947שהייתה מבוססת על המלצות
אונסקו"פ ,אושרה תכנית שאמורה הייתה להסדיר גם את מעמד ירושלים .תכנית זו ,הידועה בשם
תכנית החלוקה או החלטה  ,181חילקה את שטח ארץ–ישראל בין מדינה יהודית למדינה ערבית
והציעה להפוך את ירושלים וסביבתה לישות בין–לאומית ) (Corpus Separatumבניהול האו"ם .בכך
קיוו לפתור את הרגישויות הדתיות והלאומיות בכל הנוגע לעיר.
הנהלת הסוכנות היהודית והממסד הציוני היו נכונים לקבל את ההצעה כחלק ממחיר ההכרה הבין–
לאומית במדינה יהודית 17,והייתה בכך פשרה לא מבוטלת מבחינתם .המערכת העירונית והמערכת
הממלכתית הישראלית שהוקמו עם כינון המדינה נערכו לקיום החלטה זו בתכנון ובביצוע .מדיניות
זו הכתיבה למדינת ישראל מציאות שבה הפעילות המנהלית של המדינה התקיימה בתל–אביב .אולם
במהלך  1949חל שינוי במדיניות הישראלית באשר להתנהלות הרצויה בענייני ירושלים ,שינוי שנבע
ממספר סיבות) :א( תוצאות המלחמה ברחבי הארץ בכלל ובירושלים בפרט — בניגוד להחלטת האו"ם
נוצר למעשה קו גבול שחצה את העיר בין אזור שהיה בשליטת הממלכה ההאשמית לשטח שבשליטה
ישראלית; )ב( חוסר היכולת של מוסדות האו"ם או המעצמות לקיים בשטח המתוכנן מנגנון מנהלי
בר קיימא ,כפי שנקבע בהחלטה  ,181מנגנון שאמור היה לאפשר לתושבים היהודים ,שהיו רוב
D. Gold, The Fight for Jerusalem: Radical Islam, the West, and the Future of the Holy City, Washington 2007, 17
pp. 131–134
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בעיר ,לחיות בצורה בטוחה; )ג( האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה כשישית מאוכלוסיית המדינה
היהודית ,והנהגת המדינה לא יכלה להתעלם מאוכלוסייה זו ומצרכיה) .ד( הסכמי שביתת נשק
שנחתמו עם מדינות ערב — ההסכמים עם ממלכת ירדן ,שנחתמו באפריל  ,1949הסדירו שליטה
ישראלית דה פקטו בעיר.
בשנת  1949החלה מדינת ישראל בתהליך שקט של העברת משרדים ממשלתיים ומוסדות שלטון
אחרים לירושלים ,למשל בית המשפט העליון .שיאו של התהליך היה הכרזה פומבית על המעבר
המנהלי .כאמור ב– 13בדצמבר  ,1949לאחר אישור הבינאום בעצרת האו"ם ,הכריז בן–גוריון על
העברת הפרלמנט–הכנסת וכל משרדי הממשלה לירושלים ,וההצהרה קיבלה גיבוי בהחלטת ממשלה
ובהחלטת כנסת 18.סיפוח הגדה המערבית ומזרח ירושלים לממלכת ירדן באפריל  1950חיזק את
הצורך הישראלי לנקוט עמדה בנושא ירושלים19.
כשנה לאחר החלטת הכנסת והממשלה על המעבר לירושלים ,בדיון בכנסת ב– 23בינואר 1951
בנושא 'מדיניות החוץ ופעולת משלחת ישראל בעצרת החמישית של האו"ם' ,תקף חבר הכנסת
שמואל כץ ,חבר תנועת 'חרות' ,את שר החוץ על אי העברת משרד החוץ לירושלים .לטענתו העובדה
שמשרד החוץ נותר בתל–אביב הייתה זילות של החלטת הכנסת' :החרדה לתוצאות נראתה להם כה
מוחשית ,שעד היום לא קיים משרד החוץ את החלטת הכנסת להעביר את משרדיו לירושלים ] [...היא
הוצעה על ידי הממשלה וקיימה כמעט בכל המשרדים חוץ ממשרד החוץ ,שגם הוא עד כמה שידוע
לי חלק מהממשלה' 20.ב– 30בינואר השיב שר החוץ שרת' :משרד החוץ נמצא בקריה ]בתל–אביב[
על פי החלטת הממשלה ,שנמסרה לכנסת ואושרה על ידה .שאלת העברת משרד החוץ לירושלים
אינה כיום שאלה עקרונית .אבל זוהי שאלה הכרוכה בהכנות ידועות ובנסיבות ידועות ,והממשלה
תעביר את משרד החוץ למועד הנכון' 21.השר ציין כי הימצאות המשרדים בתל–אביב נובעת מבעיות
טכניות גרדא ,שעתידות להיפתר ,ובכך התכוון למחסור במשרדים ובדירות מגורים בירושלים ,בעיה
שהטרידה את הביורוקרטיה ,ושהאטה את תהליך המעבר .אף ששרת אמר כי עצם המעבר מקובל על
הכול ,בסיפא של דבריו הייתה הערה משמעותית :הנסיבות והתזמון הם שיכריעו בשאלת ההעברה.
מכאן שבינואר  1951עדיין לא הייתה החלטה על מועד ההעברה .יתרה מזו ,ניתן לטעון כי דברי שרת
מעידים כי באותה עת הייתה אפשרות שמשרד החוץ לא יעבור כלל לירושלים ,אם הנסיבות והעיתוי
לא יתאימו.
ב– 5באפריל  ,1951בדיון בממשלה בנושא בניית קריית הממשלה בעקבות דו"ח שמסר שלמה
ארזי ,מנהל פרויקט הקמת הקריה ,עסקו גם בהעברת משרד החוץ .על שאלת בן–גוריון מתי תהיה
הקריה מוכנה ענה ארזי' :לפי קצב הבניה של עכשיו ,לא יהיה' 22.ארזי העיד כי המצב הכלכלי הקשה
וסדרי עדיפויות הביורוקרטיים עצרו את הבנייה .דבריו הובילו להחלטת ממשלה שהורתה לשנות
18
19
20
21
22

כץ ופז )לעיל ,הערה .(2
גולד )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .142138
דברי הכנסת ,ישיבה ריז ,ט"ז בשבט תשי"א 23 ,בינואר  ,1951עמ' .862
שם ,ישיבה רכ ,כ"ג בשבט תשי"א 30 ,בינואר  ,1951עמ' .925
פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לט/שיא )לעיל ,הערה .(7
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את סדר עדיפויות בבניית הקריה .בן–גוריון קבע כי 'יש דבר אחד דחוף — בנין למשרד החוץ ,בלי
בנין אי אפשר להעבירו הנה .הגיעה השעה שכמעט אפשר להעבירו ,כי אם באים כבר לירושלים גם
מזכיר האו"ם יבוא לירושלים' 23.בן–גוריון סימן אפוא את העברת משרד החוץ בעדיפות עליונה
מסיבות פוליטיות בין–לאומיות .בדיון עלו שאלות ביורוקרטיות נוספות שנגעו למעבר של משרד
החוץ לירושלים ,כמו מיקומן של הצירויות ,במיוחד זו הרוסית .דיון זה התקיים ללא נוכחות השר
הממונה על משרד החוץ ,שרת ,שהיה חולה 24.על כן לא היה מי שייצג בישיבה את עמדת משרד
החוץ בנושא המעבר ,ואם היה ויכוח בנושא הוא לא בא בה לידי ביטוי .בתום הדיון החליטה הממשלה
'ליפות כוחו של שר האוצר לאשר מתקציב הפיתוח הסכומים הדרושים לבניית בנין משרד החוץ ושאר
בנינים בקריה ,בהתאם לעדיפויות לבניה שיאושרו ע"י המוסדות המוסמכים' 25.החלטה זו נתנה לדרג
הפקידות' ,המוסדות המוסמכים' ,כוח לא מבוטל לקבוע את קצב הבנייה וקצב העברת משרד החוץ.
עמדת אנשי משרד החוץ לא הובאה בחשבון ,והם לא היו חלק מהמהלך.
שני כוחות פעלו כנגד החלטת הממשלה על העברת משרד החוץ .הכוח האחד נבע מהצד הטכני–
הכלכלי :ביורוקרטיה מסורבלת ומחסור כלכלי חסר תקדים )תקופת הצנע( 26.הכוח האחר נבע מהפער
בעמדות בנושא מעבר משרד החוץ .שר החוץ והביורוקרטיה המקצועית של משרדו התנגדו למעבר,
ובן–גוריון ומקורביו רצו לאלץ בדרך זו את העולם להכיר בירושלים כבירת ישראל .הביורוקרטיה
המקצועית במשרד החוץ חששה מתגובות נזעמות מצד המעצמות ,מדינות אחרות בעולם והכנסייה
הקתולית ,תגובות שיובילו לפגיעה משמעותית במדינה בסנקציות חסרות תקדים 27.ואילו בן–גוריון
ראה בביצוע המעבר דרך לקביעת עובדות בשטח.
בתחילת שנת  1951התרכזו אנשי משרד החוץ במניעת החלטות באו"ם על בינאומה של ירושלים,
ומאמציהם זכו להצלחה :המושב השישי של העצרת הכללית של האו"ם באותה השנה לא דן בבעיית
ירושלים .היה זה בעקבות פעילות מתואמת בין משרד החוץ הישראלי למחלקת המדינה האמריקנית
מתוך הבנה שהעלאת הנושא לא תועיל וללא קשר לעמדות האמריקנים בשאלת ירושלים 28.אנשי
משרד החוץ הישראלי ראו במניעת הדיון באו"ם הישג מדיני חשוב המוכיח את עמדתם' :הניסיון של
הדיונים הקודמים בעצרת בשאלת ירושלים ,יש בו לדעתנו כדי להוכיח כי הימנעות העצרת במושבה
הקרוב מדיון מחודש בבעיית ירושלים תהיה לטובתנו ,ואף תחשב להישג מדיני ,דוגמת הרווח שצמח
לנו מהימנעות העצרת בטיפול בבעיה בשנה שעברה' 29.מדיניות זו בעניין ירושלים השפיעה על
דרך התנהלותם של אנשי משרד החוץ בכל הקשור למעבר המשרד .נקודת המוצא הייתה כי מהלכים
פומביים מזיקים לישראל בכלל ולנושא ירושלים בפרט.
23
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שם.
שם.
שם.
מן )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .193184
איתן )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  ;8678בריצ'ר )לעיל ,הערה .(3
תדריך אל נציגויות ישראל מאת המנהל הכללי בפועל 20 ,באוגוסט  ,1952גה"מ ,חצ') 39/19כדאי לזכור כי בשנה
שעברה נעזרנו ע"י האמריקאים בצורה דומה'(.
שם.
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למרות החלטת הממשלה מאפריל  ,1951העברת משרדי הממשלה בכלל ומשרד החוץ בפרט
נותרה תקועה .בינואר  1952מינה מנכ"ל משרד ראש הממשלה אהוד אבריאל 'ועדה להשלמת העברת
משרדי הממשלה לירושלים' .לענייננו חשובה הנחת העבודה של ועדה זו' :ההנחה היסודית היא ,כי
שני משרדים בלבד )הביטחון והחוץ( מקום הנהלתם וריכוזם הינו בקריה בתל–אביב .יתר המשרדים,
הנהלותיהם הועברו לירושלים ומקום ריכוזם בתוכה' 30.בתחילת  1952הניחה אפוא הביורוקרטיה
הממשלתית שמשרד החוץ ממשיך לפעול בתל–אביב ,כמו משרד הביטחון ,וזאת בניגוד למה
שנאמר בדיון בממשלה .הוועדה ,שהתבקשה להגיש המלצות בתוך שישה שבועות ,עסקה במציאות
התל–אביבית של הימצאות משרדי ממשלה במתחם הקריה ובמשמעות התכנונית הגאוגרפית של
הימצאותם בתל–אביב .על פי מסקנותיה ,שליש מהמרחב הפיזי של בנייני הממשלה הוקצה למשרד
החוץ 31.משמע למרות הצהרות ראש הממשלה ובהתאם לספקות שעלו מדברי שר החוץ בתירוץ
מנהלי–ביורוקרטי ,במישור התכנוני המעשי נערכה המערכת להמשך הימצאות משרד החוץ על
כל אגפיו בתל–אביב .היערכות זו נבעה לא רק מסיבות תקציביות וביורוקרטיות אלא גם מסיבות
עקרוניות — התנגדות למעבר ,במידה רבה בהשראת השר הממונה שרת 32.שנתיים מיום הכרזת
' 30ועדה להשלמת העברתם של משרדי הממשלה לירושלים' 22 ,בינואר  ,1952גה"מ ,ג.80/28
 31מן )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .170
 32בריצ'ר )לעיל ,הערה  ;(3מן )שם(.
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בן–גוריון והחלטת הכנסת ,ברור היה במערכת הביורוקרטית כי משרד הביטחון ומשרד החוץ אמורים
להישאר בתל–אביב ,והמערכת המנהלית נערכה לכך ופעלה בהתאם.
ב– 4במאי  1952חל שינוי במדיניות ,בגלל הרצון לאותת לאו"ם כי זמנה של ישראל דוחק בנושא
ירושלים 33.בישיבת ממשלה בנושא העברת משרד החוץ הודיע שרת' :אנו גורסים שאין שום מניעה
מדינית להעברת משרד החוץ לירושלים ,אין זה תלוי אלא בהכשרת התנאים ,מציאת מקום מתאים
למשרד ] [...שנית ידוע לנו היטב שבֹרב הצירויות הגדולות וממשלותיהן שוררת ההנחה שמוקדם
או מאוחר יעבור משרד החוץ לירושלים ,הם רוצים לדעת בעוד מועד על החלטתנו על מנת שיעשו
הסידורים המתאימים' 34.ניתן להסיק מן הדברים כי שרת הגיע למסקנה שהבשילו התנאים הבין–
לאומיים להעברת משרד החוץ לירושלים ,וזאת כנראה מפני שהבין כי האמריקנים עתידים לתמוך
במעבר זה .חלק גדול מדברי שרת יוחד לצדדים הטכניים של המעבר ,והוא אף קבע לו לוח זמנים :יש
להתחיל בביצועו לאחר הדיונים הקבועים בעצרת האו"ם ,משמע בראשית שנת 35.1953
בן–גוריון אמר בתגובה על דברי שרת' :קודם כל אני מברך רצון שר החוץ להחיש העברת משרד
החוץ לירושלים ,אם כי זה לא יקבע עמדת העולם' 36.ברכתו של בן–גוריון מעידה כי עד דיון זה
התנגד שרת למעבר .הוויכוח בין השניים עד מאי  1952נסב על השאלה מתי יבשילו התנאים הבין–
לאומיים למעבר .בן–גוריון גרס שאין לכך חשיבות — 'זה לא יקבע את עמדת העולם' — ואילו
שרת טען כאמור שיש להעביר את המשרד אך ורק 'בנסיבות ידועות' 'במועד הנכון' .בראשית מאי
 1952הגיעו אפוא שני האישים להסכמה על המועד .אך למרות הסכמה זו ,המהות נותרה שנויה
במחלוקת .השאלה אילו מאגפי המשרד יעברו לירושלים ,לכאורה עניין טכני ,נגעה לשאלה שעמדה
בלב הוויכוח בין השניים :כמה יש להתחשב בעמדות מדינות העולם .הממשלה דנה בנושא ב– 4מאי
 1952אך לא הכריעה ,וציינה רק כי משרד החוץ יעבור לירושלים 'במהירות האפשרית' .כותרות
העיתונים עסקו במסקנת שרת כי הבשילו התנאים למעבר והדגישו כי 'אין סבורים שההעברה תעורר
בעיה פוליטית' 37.החלטת הממשלה סימנה שלב חדש — תם הוויכוח על מועד המעבר והחל הוויכוח
על אופי המעבר ודרך ביצועו.

ב .מעבר של המשרד בשלמות או מעבר של מחלקות
החלטת הממשלה ב– 4במאי הציבה את גישותיהם של שרת ושל בן–גוריון בעימות סמוי .ראש
הממשלה דרש שמשרד החוץ יעבור לירושלים במהירות האפשרית ובמהלך פומבי .הוא טען כי 'אין
הכרח להעביר את כל המחלקות של משרד החוץ ,יש להעביר אותן מחלקות שיש להן ערך פוליטי
בינלאומי ,אותם חלקי משרד הבאים בדברים עם נציגי החוץ ,אלה שאינם באים בדברים עם נציגי
33
34
35
36
37

בריצ'ר )שם( ,עמ' .404
פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לד/שיב )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .7
שם ,עמ' .10
שם ,עמ' .12
'הממשלה החליטה להעביר את משרד החוץ לירושלים' ,דבר 5 ,במאי .1952
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החוץ יכולים להיות גם במטולה ,זה אינו קובע עובדה פוליטית בינלאומית' 38.בן–גוריון גרס כי
פעולה פומבית הפגנתית תגרום למדינות העולם להכיר דה פקטו בריבונות הישראלית על ירושלים.
הוא צידד בהחלטה חד–משמעית שתקבע לוח זמנים ברור ומוחלט ללא אפשרות לעיכוב .שרת התנגד
לצורת עבודה זו' :לא זוהי השאלה ,השאלה היא בדבר אפשרות העברה' .בן–גוריון השיב' :אפשרות
העברה נקבעת על ידי העברה' 39,משמע יש לקבוע עובדות ברורות בשטח ללא התחשבות במדינות
העולם.
דעתם של אנשי משרד החוץ הייתה נחרצת מזו של השר הממונה ,להבנתם עצם ההצהרה של
הממשלה על העברת משרד החוץ מתל–אביב לירושלים עלולה הייתה להפוך לבומרנג כנגד ישראל:
למען מנוע משברים מדיניים יש להוציא לפועל את העברת המשרד שלב אחר שלב ,באופן איטי ושקט.
העברה צריכה להיות התפתחות אורגנית וטבעית ולא הופעת התגרות נוספת ] [...העברה הדרגתית של המשרד
תדרוש עיון מחדש בתכנית הקיימת של ההעברה ,והחלטה עקרונית אם להעביר מספר מחלקות לירושלים או
להעביר חלק מכל מחלקה .ייתכן כי נצטרך להתכונן לתקופה בה למשרד החוץ תהיינה שתי כתובות ,ברם
היתרונות המדיניים עולים על התקלות הטכניות40 .

בניגוד מפורש לעמדת בן–גוריון ,אנשי השירות הדיפלומטי רצו העברה אִטית ומבוקרת .אותן
המחלקות שבן–גוריון גרס שיש להעביר לירושלים ,אנשי משרד החוץ רצו להשאירן בתל–אביב או
לקיימן במקביל בשתי הערים.
כאמור הפער בין עמדת אנשי משרד החוץ בראשות שרת לעמדתו של ראש הממשלה נבע
מתפיסת הפרקטיקה הרצויה למדיניות החוץ הישראלית 41.עם זאת בעקבות החלטת הממשלה עסקו
במשרד בשאלות שהיו כרוכות במעבר ,אך באטיות שנבעה מקשיים ביורוקרטיים ולא מן הנמנע
שגם מחוסר רצון לשתף פעולה 42.הדיונים במשרד החוץ היו נגזרת של השאלות שעלו בממשלה.
כך עסקו למשל במעמדן של הקונסוליות שהתקיימו בירושלים מימי המנדט הבריטי ,ושנותרו על
כנן .היו בהן נציגויות של מדינות שלא קיימו קשרים דיפלומטיים עם ישראל ונציגויות של מדינות
שהפעילו נציגות גם בתל–אביב כמו ארצות–הברית .בעיה מיוחדת הייתה באשר למדינות כמו חבש
)אתיופיה( וספרד ,שלא הכירו בישראל ולא קיימו עמה קשרים דיפלומטיים' .אי אפשר לתפוס קיומו
של ייצוג קונסולארי מבלי שישררו לפחות יחסים ידידותיים בין מדינות ,ז"א הכרה הדדית ביניהן.
הערכה זו עוררה חששותיי מפני המשמעות של העברת המשרד לירושלים לגבי יחסינו עם ספרד'43.
בד בבד עסקו במשרד החוץ בשאלות שעניינן דרך ביצוע המעבר ונבחנו אפשרויות רבות ברמה
התכנונית .היועץ המשפטי של המשרד עסק בפרטי פרטים של המהלך העתידי ,ובין היתר בדק את
38
39
40
41
42
43

פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לד/שיב )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .13
שם.
מ' קומיי אל מנכ"ל המשרד 30 ,ביוני  ,1952גה"מ ,חצ .1817/3מיכאל קומיי ) (19871908היה בתקופה הנדונה סגן
מנכ"ל משרד החוץ.
ביאלר )לעיל ,הערה .(12
מן )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .170
תזכיר מאת א' דרום ,יוני  ,1952גה"מ ,חצ.1817/3
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נושא הקרקעות בירושלים שעליהן יוקמו הנציגויות הזרות ,מחיריהן ותנאי רכישתן 44,ובסופו של
דבר הציג תכנית מעשית בתחום זה ,לרבות סימון נכסים אפשריים שהוגדרו נכסי נפקדים ,ושיועדו
לנציגויות הדיפלומטיות45.
בניגוד להערכות בישראל ארצות–הברית ,בריטניה ,צרפת ,תורכיה ,אוסטרליה ואיטליה הגיבו
בחריפות .נציגיהן בארץ נפגשו עם מנכ"ל משרד החוץ בתאריכים  119ביולי  1952והביעו לפניו את
מחאת ממשלותיהם על תכנית ההעברה העתידית של משרד החוץ לירושלים ועל הכרזת הממשלה
בנושא .משך הזמן שעבר מהכרזת הממשלה ועד התגובה מעיד כי המדינות המוחות שקלו היטב
את דבריהן .עם זאת נציג השגרירות האמריקנית מילטון פריד הבהיר כי העניין לא יפגע ביחסי
ארצות–הברית וישראל46.
המחאה הבין–לאומית ,אף שהובעה במידה רבה בחשאי 47,הגבירה את חששותיהם של שר החוץ
ואנשי משרדו וחיזקה את עמדתם השלילית כלפי המעבר .בהתייעצות בלשכת השר ב– 18ביולי 1952
הוחלט על הקמת ועדה שתבחן את המצב שנוצר בעקבות ההודעה ואת ההשפעה האפשרית של המצב
החדש על המושב השביעי של עצרת האו"ם ,שעתיד היה להתכנס בשלהי  .1952חברי הוועדה הגישו
את מסקנותיהם במהירות 48,וב– 5באוגוסט  1952אישרו אותן השר ,המנכ"ל בפועל של משרד החוץ
44
45
46
47
48

א' בירן אל המנהל הכללי של משרד החוץ 2 ,באוקטובר  ,1952שם.
נספח למכתב של בירן )שם(.
ידיעות לנציגויות ישראל בחו"ל 11 ,ביולי  ,1952מס'  ,518גה"מ ,חצ.2444/5
שם.
חברי הוועדה היו יעקב הרצוג ,ראש הלשכה לענייני ירושלים במשרד הדתות ,הלשכה שהייתה אמורה לבצע את
מדיניות הממשלה בנושא ירושלים ,רג'י קדרון ,מנהל המחלקה למוסדות בין–לאומיים ,אברהם דרום ,ראש מחלקת
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מיכאל קומיי ,היועץ המשפטי של המשרד ואבא אבן ,השגריר בוושינגטון ובאו"ם .חברי הוועדה
ציינו כי מטרת ישראל הייתה להפחית את הלחץ הבין–לאומי בנושא ירושלים בכלל ומעבר משרד
החוץ לירושלים בפרט על ידי השתקת הנושא ,ובכך ביקשו ליצור מציאות חדשה בעיר:
במשך שלש וחצי השנים האחרונות הולך ומתגבש 'מצב עובדתי' חדש בירושלים שבמסגרתו משתפים פעולה
ישראל ,ירדן ונציגי העדות הנוצריות; מגמתו להבטיח יחס הוגן לאינטרס הנוצרי הבינלאומי בירושלים,
המתבטא במיוחד בהסדרת גישה חופשית לעיר העתיקה לנוצרים מישראל ולצליינים .דיון חדש עלול ליצור
מתיחות ללא צורך ולהפריע בעד התגבשות הנוהג הקיים ,כלומר שהאו"ם לא יסבך הדברים במקום לתקנם,
וכל זה אך ורק כדי לספק את תאוותה של התעמולה הערבית ,המְשווה — לשם צרכים ערביים פנימיים — אופי
פוליטי חמור לצעד שהוא טכני גרדא49 .

למרות הוויכוחים הפנימיים ,הוועדה הציגה את המעבר כחלק מהתהליך הביורוקרטי של מעבר כל
משרדי הממשל לירושלים ,וקבעה כי השארת משרד החוץ הרחק ממקום פעולת המשרדים האחרים
תפגע בפעילות התקינה של הממשלה ומשרד החוץ.
היועץ המשפטי של משרד החוץ העלה הצעה נוספת :פתיחת משרדים מקבילים בירושלים ובתל–
אביב עוד לפני כינוסה של העצרת השביעית של האו"ם .היועצים המשפטיים של משרד החוץ גרסו
כי קיומם של משרדים מקבילים לא יחייב מבחינה משפטית את המדינות הזרות להכיר בירושלים
כבירת ישראל ויוכיח רצון טוב מצד ישראל 50.הצעה זו ,שהייתה מנוגדת לעמדת בן–גוריון ,קוימה
למעשה ,שכן לאחר המעבר לירושלים ,ביולי  ,1953המשיכה לפעול בתל–אביב נציגות של משרד
החוץ 51.זאת ועוד ,הפעילות שהתקיימה במשרד בתל–אביב לאחר יולי  1953תאמה את הצעת היועץ
המשפטי והייתה מנוגדת להכרזת שר החוץ כי 'לשיחות עם השר ,המנהל הכללי ומנהלי המחלקות,
על הנציגים הזרים לעלות לירושלים' ,וכי המשרד שנותר בתל–אביב אינו מקביל למשרד החוץ
בירושלים ואינו מחליף אותו בשום צורה52.

ג .המדיניות האמריקנית בעיניים ישראליות
אנשי משרד החוץ בחנו את ההתנגדות האמריקנית למעבר משרד החוץ לירושלים ואת משמעותה.
בתקופה הנדונה החלו להירקם קשרי מודיעין בין שתי המדינות 53,התפתחות שכנראה הקהתה בעיני
הישראלים את המחאה האמריקנית .באוגוסט  1952הגיעו אנשי משרד החוץ הישראלי למסקנות
הבאות:

49
50
51
52
53

אמריקה הלטינית ,ואמיל נג'ר ,ראש מחלקת מערב אירופה .על הרצוג ראו :מ' בר–זוהר ,צפנת פענח :חייו ומותו של
נסיך יהודי :ד"ר יעקב הרצוג — הביוגרפיה ,תל–אביב  ,2003עמ' .99
תדריך )לעיל ,הערה .(28
ש' בנדור אל קומיי 11 ,באוגוסט  ,1952גה"מ ,חצ.1817/3
סלונים )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .188175
ידיעות לנציגויות ישראל )לעיל ,הערה .(1
ח' בר–און' ,חמישה עשורים של יחסי ישראל — ארצות–הברית' ,א' שפירא )עורכת( ,עצמאות 50 :השנים הראשונות:
קובץ מחקרים בין–תחומי :שי לשלמה הלל במלאות לו שבעים וחמש שנה ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .408377
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 .1אין ארצות הברית מתעניינת ביותר בשאלת ירושלים ולא חשוב לה אם תיפתר הבעיה בקרוב אם לאו.
 .2לגופו של העניין תומכת ארצות הברית במשטר תפקודי לפיקוח על המקומות הקדושים  54בתנאי שתוכנית
זו תתקבל על דעת ישראל וירדן ותזכה להבעת מידה מסוימת של אהדה ע"י דעת הקהל העולמית
ולפחות כמה גורמים דתיים .אין ארה"ב סבורה כי דווקא הסכמת הוותיקן צריכה להיחשב כתנאי הכרחי
לפתרון.
 .3ארצות הברית מעדיפה אי העלאת הבעיה בעצרת או"ם אך אינה מגלה מרץ בפעילות למניעת הדיון.
 .4העמדה המובעת באגרת מתייחסת אך ורק לתכנית העברת המשרד ירושלימה בשעה זו .כאן נימוקי הדאגה
האמריקנית נוגעים:
א .לערבים )אין ארצות הברית נוטה להוסיף עוד חזית של התנגשות בינה לבין מרבית מדינות ערב ע"י מעשה
פרו–ישראלי ,כגון העברת נציגותה ירושלימה(.
ב .לאו"ם )אין ארצות הברית רוצה להסתכסך עם הגורמים באו"ם הדבקים עדיין בחלום הבינאום(.
 .5אם יסתיים עוד כנס ]של עצרת האו"ם[ ללא דיון או הכרעה .תעיין ארצות הברית שוב בבעיה .לעת עתה
אין בידה החלטה לעבור או לא לעבור ירושלימה במקרה זה55 .

למרות החששות ממדיניות הממשל של הרי טרומן ) (Trumanבעניין ירושלים ,התרשמו אנשי
המקצוע כי אין הדבר עומד בראש מעייניה של ארצות–הברית ,וכי מעבר משרד החוץ אינו קריטי
או עקרוני עבור האמריקנים .אמנם האינטרסים המידיים של ארצות–הברית חייבו את ישראל לעכב
את המעבר ,אולם על פי הערכה זו מדובר היה בעיכוב זמני ,שלא היה קשור לעמדה נחרצת של
ארצות–הברית כנגד המעבר אלא לרצונה לשמור על יחסים טובים עם מדינות ערב ומדינות אחרות.
על פי הבנה זו העיכוב צפוי היה להוביל בסופו של דבר לשיתוף פעולה עם ארצות–הברית בנושא
מעבר משרד החוץ לירושלים .דבריו של השגריר אבן בהמשך למסמך שלעיל חיזקו הנחה ישראלית
זו' :לדעתי יש באפשרותנו בנסיבות המיוחדות של היום להשיג הבטחה מצמרת השלטון האמריקאי
שאם יעבור הכנס ללא סיבוכים ,תתקבל החלטה לחייב את העברה .פעולה בכוון זה תיעשה בשבועות
הקרובים' 56.קובעי המדיניות הישראלית פעלו בהנחה כי העמדה האמריקנית שפסלה את המעבר
לפני כינוסה של העצרת השביעית היא עמדה זמנית ,ולכן 'עובדה היא כי אין משרד החוץ מתכונן
לעבור לירושלים לפני העצרת ועובדה זו עולה בד בבד עם דרישת האמריקנים' 57.הישראלים הבינו
אפוא כי כל פעולותיהם מתואמות עם האמריקנים.
58
במושב השביעי של עצרת האו"ם ,בדצמבר  ,1952נדחה הדיון על בינאום ירושלים .ולמעט
התיקון הפיליפיני ,שהייתה בו המלצה למשא ומתן ישיר בין ישראל למדינות ערב בנושא ירושלים59,
נדחק נושא זה מסדר היום מחוסר הסכמה וחוסר עניין.
54
55
56
57
58
59

הכוונה לבינאום פונקציונלי ,כלומר בינאום של פונקציות שלטוניות מסוימות בירושלים ,ובמקרה זה פיקוח על אתרים
המקודשים לדתות השונות.
אבן ,השגריר בארצות–הברית ,אל משרד החוץ 7 ,באוגוסט  ,1952גה"מ ,חצ .1817/3האיגרת הנזכרת בסעיף  4היא
איגרת המחאה האמריקנית שנמסרה ביולי  1952במפגש עם מנכ"ל משרד החוץ הישראלי.
אבן אל משרד החוץ 8 ,באוגוסט  ,1952שם.
תדריך אל נציגויות ישראל )לעיל ,הערה .(28
דו"ח משרד החוץ על תולדות בינאום ירושלים מ– 29בנובמבר  1947עד  18בדצמבר  ,1952גה"מ ,חצ.90/21
בריצ'ר )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .405404
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בשלהי  ,1952במקביל להכנות למושב השביעי של עצרת האו"ם ,כמעט נעצרה ההיערכות להעברת
משרד החוץ ,אך נראה כי לא היה לכך קשר להבטחה שניתנה לאמריקנים להקפאת המעבר עד אחר
תום מושב עצרת האו"ם .קצב בניית המשרדים בירושלים הואט מסיבות תקציביות וביורוקרטיות,
ובתחילת  1953נעצרה כליל הבנייה באתר המיועד למשרד החוץ ולקריית הממשלה בירושלים ,מפני
שלא אושר תקציב הפיתוח של הקריה הממשלתית בירושלים 60.החלטה זו נבעה מהבעיות הכלכליות
הקשות של ישראל באותה עת ,אך היא עלתה בקנה אחד עם קו הפעילות של אנשי משרד החוץ,
ולאיש לא היה דחוף בשלב זה להאיץ את העבודות באתר.
הבחירות בארצות–הברית בשלהי  1952הובילו למהפך שלטוני :בינואר  1953הושבע דווייט
אייזנהאואר ) ,(Eisenhowerאיש המפלגה הרפובליקנית ,לנשיא לאחר עשרים שנות שלטון המפלגה
הדמוקרטית .חילופי השלטון גרמו לאמריקנים לבחון את מדיניותם הבין–לאומית בכלל ובנושא
המזרח התיכון בפרט 61.בהקשר הישראלי התבטא השינוי המידי בהבלטת עמדותיהם בנושאים
שהיו נתונים במחלוקת עם ישראל ,כמו העברת משרד החוץ לירושלים .בראשית שנת  1953החלו
האמריקנים להפעיל לחץ כבד על ישראל על מנת למנוע את העברת המשרד לירושלים 62.ב– 4במרס
 1953נפגש השגריר האמריקני בישראל ,בהנחיית מזכיר המדינה ג'ון פוסטר דאלס ) 63,(Dullesעם שר
החוץ שרת והבהיר כי ארצות–הברית מתנגדת למעבר משרד החוץ לירושלים .שרת אמר לאמריקנים
כי ימסור לראש הממשלה ולקבינט את בקשתם שלא להעביר את המשרד לירושלים ,אך ציין כי זו
בקשה לא מציאותית מאחר שכבר התקבלה החלטת ממשלה בנושא מספר שנים קודם לכן ובניית
המשרדים נמצאת בעיצומה64.
בן–גוריון סבר כי 'לגבי אמריקה יש לנו שני מנופי פעולה (1) :חשיבותינו הצבאית במזה"ת.
) (2גורם היהדות באמריקה .אם כי הנשיא לא חייב כלום ליהודים ,הרי הוא תלוי בקונגרס ,ובקונגרס
נוכל לפעול' 65.בן–גוריון חשב אפוא כי הדרך להשפיע על המדיניות האמריקנית בענייני המזרח
התיכון ובמיוחד בעניין ירושלים נעוצה בלובי יהודי חזק וביכולת השפעתו ,משמע ביכולתה של
ישראל לפעול כגורם סמוי בפוליטיקה האמריקנית .בראשית אפריל  1953נסע שרת למספר מדינות
 60מנהל הקריה בירושלים אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה 5 ,באפריל  ,1953אב"ג 26 ;122319 ,באפריל  ,1953אב"ג,
.122638
 FRUS, 1952–1954, IX, pp. 1189–1200, Summary Papers, no. 605 (March 1953); 61בר–און )לעיל ,הערה ;(53
עדות מאוחרת על שינוי המדיניות האמריקנית כתוצאה מחילופי השלטון ראו :בנדור אל משרד החוץ בתל–אביב,
 20באוקטובר  ,1953אב"ג .113956 ,וראו עוד' :מדיניות החוץ של ארה"ב במבחן' ,דבר 30 ,במרס ' ;1953דאלאס
על מטרות ביקורו במזה"ת' ,שם 20 ,באפריל ' ;1953דאלאס יצא לסיור במזרח התיכון מטרת הסיור להביע ידידות
לממשלות ולעמים באזור' ,הארץ 11 ,במאי .1953
FRUS, 1952–1954, IX, p. 1147, no. 579 (March 4, 1953) 62
 63דאלס ) (19591888השתתף בייסוד האו"ם בוועידה המכוננת בסן–פרנסיסקו באפריל  .1945ייצג את ארצות–הברית
באו"ם ,ועם עליית אייזנהאואר לשלטון מונה למזכיר המדינה .ראו :ל' פישר )עורכת( ,משה שרת :ראש הממשלה השני,
מבחר תעודות מפרקי חייו ) 19651894הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה( ,ירושלים תשס"ז,
עמ' .463460
FRUS, 1952–1954, IX, p. 1147, no. 579 (March 4, 1953) 64
 65יומן בן–גוריון 28 ,במרס  ,1953סעיף  ,10אב"ג.
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ובהן ארצות–הברית; הביקור בארצות–הברית נועד לבדוק את עמדות הממשל בנושא המזרח התיכון
ולהכין את ביקורו של מזכיר המדינה האמריקני באזור .ב– 13במאי  1953בא דאלס לישראל במסגרת
סיור במזרח התיכון 66.למרות חשיבות ביקורו הראשון של מזכיר מדינה אמריקני בישראל ,נוצר
במהלך הביקור משבר סמוי בין הישראלים לאמריקנים ,והדבר בא לידי ביטוי באי פרסום הודעה
משותפת בסיום הפגישה עם ראש הממשלה בירושלים ובהודעה העצמאית שהוציאו האמריקנים
מתל–אביב 67.למרות זאת אנשי מחלקת ארצות–הברית במשרד החוץ הישראלי סיכמו את העמדה
האמריקנית בנושא ירושלים כדלקמן:
מרחבי68 .

א .התנגדות לחזרה לבינאום
ב .תמיכה בתכנית הבינאום הפונקציונאלי  69בדומה לזו שנוסחה בהצעה השבדית בעצרת .1950
ג .עמידה על כך שכל תכנית אחרת שתתקבל תבטיח פקוח בינלאומי על המקומות הקדושים ושתהנה הן
מתמיכת המדינות השליטות בירושלים והן מתמיכת רוב חברי האו"ם70 .

להפתעת אנשי משרד החוץ הישראלי דאלס ראה את המציאות המזרח תיכונית באופן שונה
ממה שהם הבינו ודיווחו .בנאום טלוויזיוני לאחר סיורו באזור הציג מזכיר המדינה את מדיניותו
בנושא המזרח התיכון והסכסוך הישראליהערבי 71.דבריו הבהירו כי תם העידן הפרו–ישראלי ,וכי
האמריקנים רוצים לנקוט מדיניות חסרת פניות ,לפתוח בדיאלוג עם מדינות ערב ולהרגיע את חששן

·ÒÏ‡„ ¯Â˜È
·‰ÚÈ„È ¨ÌÈÏ˘Â¯È
·¨·È¯ÚÓ ÔÂ˙ÈÚ
±πμ≥ È‡Ó· ±¥

הארץ 15 ,במאי  .1953בואו של דאלס לארץ ב– 13במאי  1953אורגן כמבצע צבאי בשם 'מבצע כי תבוא'.
'הוחלט בין שני הצדדים אמר הדובר שלא להוציא שום הודעות על תוכן השיחות' )שם(.
בינאום מרחבי — בינאום השטח של ירושלים וסביבתה.
ראו לעיל ,הערה .54
תזכיר סודי 29 ,במאי  ,1953גה"מ ,חצ.2379/3
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D.J. Gerner, ‘Missed Opportunities and Road not Taken: The Eisenhower Administration and the Palestinians’, 71
Arab Studies Quarterly, 12 (1990), pp. 67–100

˜˙„¯±¥∂ ‰

‡ıÎ ÈÒÂÈÂ È˜ÒÏ·Â˜–ÒÈÂÂ‡¯‚ ‰¯ÈÙÂ

מפני התפשטות ישראל 72.דבריו של דאלס על חשיבות התביעות הדתיות בנושא ירושלים אל מול
התביעות המדיניות של ישראל וירדן המחישו את משמעות מדיניותה החדשה של ארצות–הברית .עם
זאת הדברים נאמרו מתוך הבנה כי האמריקנים אינם יכולים לכפות את רצונם על ישראל ועל ירדן,
ולו משום שלא היו בנמצא כוחות או"ם שיפעילו את המדיניות שתמכו בה בפומבי73.
הנאום עורר חששות בישראל ,ואנשי משרד החוץ הישראלי תהו מה תהיה הפעולה הממשית
שינקטו האמריקנים בענייני המזרח התיכון בכלל וירושלים בפרט 74.בידיעות בלתי מאומתות
שפורסמו דווח כי במהלך הביקור במזרח התיכון הובטח למדינות ערב סיוע כלכלי וצבאי אמריקני;
האמריקנים אמנם הכחישו ידיעות אלה אך בצורה מסויגת 75.ההתרוצצות הדיפלומטית הישראלית
סביב נאום דאלס הובילה למפגשים רשמיים ובלתי רשמיים של נציגי ישראל עם צמרת מחלקת
המדינה האמריקנית .בשיחה לא פורמלית של אבן עם הנרי ביירוד ) 76,(Byroadבמסיבה בשגרירות
הבריטית בוושינגטון ,הבין אבן כי למרות הנאום הבעייתי ,ההכרזות האמריקנית בנושא ירושלים אינן
מרמזות על שינוי במדיניות' ,ושבעניין ירושלים הנאום רומז ברורות על כוונה אמיתית לשלול בינאום
מרחבי ולחפש פתרון לפי רוחנו' 77.שלושה ימים לאחר מכן נפגש אבן עם ולטר בדל סמית )78,(Smith
סגנו של דאלס ,לפגישה רשמית בנושא הנאום 79.בהמשך התקיימו מפגשים נוספים בדרגים שונים.
בסיכום מפגשים אלה התרשמו הנציגים הישראלים שהמשבר בין המדינות מוגבל 80.בניגוד לעמדה
הישראלית המִקלה ,תגובת הלובי היהודי על נאום דאלס הייתה חריפה ביותר והפתיעה את מחלקת
המדינה' :מתברר כי מאוד מופתעת מתגובות יהודיות שליליות על נאום המזכיר'81.
לקראת אמצע שנת  1953העריכה ישראל כי האמריקנים לא גיבשו מדיניות ברורה ,וכי ניתן
להשפיע עליהם על מנת שלא יאמצו עמדה פרו–ערבית מובהקת 82.אשר להעברת משרד החוץ
 72א' גלגבלום ,שליח 'הארץ' בארצות–הברית' ,מדיניות הידידות לערבים' ,הארץ 3 ,ביוני .1953

P.l. Hahn, ‘Alignment by Coincidence: Israel, the United States, and the Partition of Jerusalem, 1949–1953’, 73
The International History Review, 21 (1999), pp. 665–689

74
75

76
77
78
79
80
81
82

אבן אל משרד החוץ 2 ,ביוני  ,1953אב"ג' ;171834 ,נאומו של מיניסטר החוץ האמריקאי ישמש חומר לעיון יסודי
ומעמיק במשרד החוץ להבנת מדיניות החוץ האמריקאית כלפי המזרח התיכון וישראל בכללו' ,הארץ 3 ,ביוני .1953
)' ;FRUS, 1952–1954, IX, p. 1298, no. 655 (September 2, 1953סטאטן :סיוע צבאי בלי סיוע כלכלי הוא בזבוז',
דבר 7 ,ביוני  .1953סטאטן ,מנהל הסוכנות לביטחון הדדי ,נלווה לדאלס בסיורו במזרח התיכון .הוא הודיע בעדותו
כי בסיורו במזרח התיכון לא ניתנו כל התחייבויות לסיוע לארצות האזור ,וכי אין הממשלה מתכוננת לדרוש הקצבות
נוספות לצורכי סיוע חוץ.
ביירוד ) (19931913היה דיפלומט אמריקני .הוא החל את דרכו כקצין בצבא ארצות–הברית ,השתחרר בשנת .1952
בשנים  19551952היה עוזר מזכיר המדינה לענייני המזרח הקרוב נחשב 'ערביסט'.
אבן אל משרד החוץ 3 ,ביוני  ,1953אב"ג.171839 ,
הגנרל סמית ) (19611895היה ראש המטה של גנרל אייזנהאואר כשכיהן כמפקד צבאות בעלות הברית .אחר כך היה
שגריר ארצות–הברית במוסקווה ) ,(19491946סגן שר החוץ ) (19541953ויועץ הנשיא ).(19571956
'אבן נועד עם סגן שר החוץ האמריקאי' ,דבר 7 ,ביוני  .1953בידיעה נכתב' :קרוב לוודאי שאבן הביע את חששותיה של
ממשלתו בנוגע לנקודה מסוימת בנאום דאלאס שאפשר לפרשן כנטייה לרעת ישראל'
'גורמי ההכרעה בגבולות' ,דבר 7 ,ביוני .1953
אבן אל משרד החוץ )לעיל ,הערה .(77
דו"ח על שיחה עם שר החוץ הנורווגי לנגה 6 ,באוגוסט  ,1953אב"ג .31042 ,מהשיחה ניתן להבין כי הישראלים לא
ציפו לתגובה אמריקנית חריפה ,וכי הצעדים של ברית–המועצות אמורים היו לדעתם להניע את האמריקנים לנקוט
גישה יותר פרו–ישראלית.
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לירושלים ,בקרב מקבלי ההחלטות בישראל התגבשה ההשקפה כי התנגדות לבינאום ירושלים מצד
כל מדינה בעולם משמעה אי התנגדות משמעותית להעברת משרד החוץ.

ד .התמיכה הסובייטית
המדיניות הסובייטית במזרח התיכון הייתה פועל יוצא של האידאולוגיה הקומוניסטית ושל
המאבק הבין–גושי ,קרי המלחמה הקרה ,ושילוב זה הוביל את מעצבי המדיניות בברית–המועצות
לפרדוקסים אידאולוגיים .למשל תמיכתם בכל קבוצה מזרח תיכונית שהפגינה סימני אהדה
לברית–המועצות ורצון לקשר עמה ,הובילה לתמיכה בכנסייה היוונית–אורתודוקסית .יתרה מזו,
בניגוד לקו האידאולוגי הקומוניסטי הרשמי ,ששלל פעילות דתית מכל סוג וצורה ,הייתה
ברית–המועצות מעורבת מאוד ,מסיבות מעשיות ,בענייניה הפנימיים של הכנסייה .יחסה של
ברית–המועצות למדינת ישראל נגזר אפוא ממציאות מורכבת זו .מנגד יחסה של ישראל לברית–
המועצות נגזר משלושה גורמים מרכזיים) :א( המדיניות הישראלית בנושא המלחמה הקרה ,שהובילה
כאמור לנקיטת עמדה פרו–מערבית; )ב( היחס השלילי של ברית–המועצות ושל שאר ארצות הגוש
הסובייטי אל היהודים שבתחומן ,יחס שנראה כסוג חדש של אנטישמיות — לאחר משפט פראג ועל
רקע משפטי הרופאים פתחה ישראל במתקפה דיפלומטית כנגד האנטישמיות של הגוש המזרחי
בראשות ברית–המועצות; )ג( גילויי אהדה של ברית–המועצות לעמדות ערביות — יחסי ישראלברית–
המועצות התערערו ככל שהאינטרס הסובייטי הכתיב קשר הדוק יותר עם העולם הערבי ובראשו
מצרים83.
ב– 9בפברואר  ,1953לאחר שהתפוצצה פצצה בחצר צירות ברית–המועצות בתל–אביב וגרמה
לפציעת כמה מאנשי הצירות ונזק לרכוש ,ניתקה ברית–המועצות את קשריה עם ישראל .כעבור פחות
מחודש ,ב– 5במרס ,מת יוסף סטלין ,ומותו מיתן את התדרדרות יחסי ישראל וברית–המועצות .הפעילות
האנטישמית בברית–המועצות פחתה ,ובעקבות זאת חדלה ישראל לפעול נגד ברית–המועצות 84.עם
זאת ההנהגה הישראלית נקטה מדיניות חשדנית כלפי ברית–המועצות ,משום שראתה בגוש הסובייטי
גוש פרו–ערבי .רצונה של ברית–המועצות לחדש את הקשרים עם ישראל מספר חודשים לאחר
ניתוקם התקבל בחוסר אמון מצד שר החוץ שרת ובמידה רבה גם במערכת הפוליטית הישראלית85.
אך נראה כי כבר באפריל  ,1953במקביל להיערכות לקראת ביקורו של מזכיר המדינה האמריקני
במזרח התיכון ,החלו מגעים לחידוש הקשרים בין ישראל לברית–המועצות 86.במהלך המשא ומתן
בעניין דרשו הרוסים כי ישראל תתחייב שלא להצטרף לגוש המתגבש נגדם ,והישראלים מצאו נוסחה
R. Ginat, The Soviet Union and Egypt 1945–1955, London 1993, pp. 11–12, 118–121 83
U. Bialer, Between East and West: Israel’s Foreign Policy Orientation 1948–1956, Cambridge 1990, 84
pp. 147–149

 85שם.
' 86שרת מקווה כי הצעות השלום הסובייטיות הוגשו בכנות' ,דבר 5 ,באפריל  .1953בידיעה נאמר כי 'שר החוץ השיב
בחיוב מוחלט כשנשאל אם ישראל תקדם בברכה את חידוש היחסים הדיפלומטיים'.
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שהניחה את דעת הרוסים — הם התחייבו שלא להצטרף להתארגנות בעלת מטרות תוקפניות כנגד
ברית–המועצות87.
למרות היחסים המורכבים בין המדינות ,עמדת ברית–המועצות בנושא ירושלים בשנים
 19531949נתפסה כחיובית עקב הצהרות פומביות וצעדים מעשיים של נציגים סובייטים בנושא זה.
הציר הסובייטי ,שלא כנציגי מדינות המערב בארץ ,נכח בישיבת הכנסת בירושלים לאחר הבחירות
הראשונות בפברואר  88.1949בדיון בממשלה במאי  1952על העברת משרד החוץ ציין בן–גוריון כי
רוסיה תקבל ברצון את העברת המשרד לירושלים 89.אך למרות ההערכות האופטימיות בישראל כי
ברית–המועצות תעביר את הצירות שלה לירושלים ,התגבשה במשרד החוץ הסובייטי ביולי 1952
התנגדות למהלך זה ,משום שהוא צפוי היה לפגוע ביחסי ברית–המועצות עם מדינות ערב ושאר
העולם .עם זאת הוחלט כי אם מעצמות המערב יעבירו את נציגויותיהן לירושלים ייבדק הנושא
מחדש .הסובייטים ביקשו לנצל את המעבר על מנת לקבל את רכוש הכנסיות הרוסיות בישראל בכלל
ובירושלים בפרט90.
87
88
89
90

ביאלר )לעיל ,הערה  ,(84עמ' .149
סלונים )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .188175
פרטי–כל ישיבת הממשלה ,ישיבה לד/שיב )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .7
פינקוס )לעיל ,הערה  ,(13עמ' .377375
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ערב העברת משרד החוץ לירושלים הובהר לנציגי ישראל שלא תהיה התנגדות רוסית משמעותית,
ושייתכן אף שצעד זה יקבל תמיכה משמעותית מברית–המועצות .על כך מעידה בין השאר השיחה
בין שר החוץ הנורווגי לנציג משרד החוץ הישראלי בנורווגיה באוגוסט ' :1953שאלת ירושלים:
ספרתי לו על שיחתי עם השגריר הסובייטי )אפנסייב( מאתמול ועל יחסם החיובי להעברת משרד
החוץ מתל אביב לירושלים ] [...מר לנגה אמר :אנו נוסיף להתנגד לבינאום בכל האמצעים ולאחר שגם
הרוסים מתנגדים כעת אין להניח שהעצרת תחזור לרעיון הבינאום .לעומת זה ישנם הפעם סיכויים
טובים לתכנית השבדית בתנאי שגם הירדנים יסכימו לה' 91.הרוסים קיבלו אפוא את מעבר משרד
החוץ כצעד אפשרי ,ומבחינתם היה זה צעד כנגד בינאומה של ירושלים.
סוגיית ירושלים ,שמדינות המערב התעמקו בה בגלל הקשרים פוליטיים ודתיים ,לא הייתה עבור
הרוסים סוגיה שיש לגבש בה מדיניות קבועה ,והם התאימו את עמדתם לנסיבות המשתנות והכפיפו
אותה לשיקולי רווח והפסד מידיים92.

ה .גאוגרפיה פוליטית :ההכרח להתקרב לקריית הלאום
דגם תאורטי שפיתח גרהם אליסון לניתוח מבנים ארגוניים בכלל וביורוקרטיה שלטונית בפרט
קובע כי השותפים בתהליך קבלת ההחלטות בארגון ביורוקרטי נמצאים במאבק רציף על העָצמה
הפוליטית ,וכי פעמים רבות נקודת המוצא הביורוקרטית היא הקובעת את מהלכיהם 93.כפי שהצגתי
עד כה לפקידי המשרדים השונים הייתה השפעה על האטת קצב המעבר למרות החלטות הממשלה,
אם מסיבות של סדרי עדיפויות תקציביים ,אם מסיבות של אי הסכמה עקרונית לאופן ניהול המהלך
ואם מסיבות של נוחות גרדא .עם זאת לביורוקרטיה ולמאבקי הכוח בתוכה הייתה גם השפעה מנוגדת,
שהאיצה את השלמת המעבר.
ב– 21ביוני  1953תדרך שרת את אנשיו בנושא העברת משרד החוץ לירושלים .בתדריך נאמר
שכל המחלקות יועברו ביום אחד ,ושרק מחלקת החקר תישאר בקריה בתל–אביב .נוסף על כך נקבע
שבבניין ששוכנת בו לשכת השר בתל–אביב תמוקם לשכת קשר עם הנציגויות הזרות לתקופת המעבר,
ושאת הנציגים יקבל בַּמקום עובד ממחלקת הטקס ולא בעל תפקיד שנודעת לו משמעות מדינית .כן
נאמר כי מי שרוצה לדבר עם השר יצטרך לעלות לירושלים ,כפי שעושה מי שרוצה לדבר עם ראש
הממשלה ועם שרים אחרים .שרת הדגיש כי 'אין בהעברה שום צעד מדיני מחושב או חידוש עקרוני
כלשהו ,אלא יש להציגה כשלב מעשי בתהליך מוכרח של התפתחות' 94.המעבר של משרד החוץ,
שלא כיתר המשרדים ,בבת אחת באותו היום ,כוון לשני כיוונים :כלפי חוץ ,אל מול מדינות העולם,
נועד הדבר להמחיש את נחרצות המהלך הישראלי; וכלפי פנים נועד לסתום את הגולל על הוויכוח
91
92
93
94

דו"ח על שיחה עם שר החוץ הנורווגי )לעיל ,הערה .(82
פינקוס )לעיל ,הערה  ,(13עמ' .377375
ג' אליסון' ,דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה' ,א' גלבוע )עורך( ,יחסים בינלאומיים :מקראה ,תרגם ע' לוטם,
תל–אביב  ,1978עמ' .107106
ידיעות לנציגויות ישראל )לעיל ,הערה .(1
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בין הגורמים השונים בדבר נחיצות המעבר .בתדריך לאנשי משרד החוץ הוברר כי חל שינוי בעמדתו
של שר החוץ מסיבות פנים–ארגוניות:
עמידתו מחוץ למעגל הכללי של השלטון וריחוקו ממרכז המדינה היו בעוכריו מכמה וכמה בחינות והחלו
מאימים עליו בנגע החמור ביותר — מצב רוח של סיכלון וסכנת הניוון הפנימי .ההרגשה היא כי מצד אחד
הולכת ומתקפחת השפעתו על מהלך העניינים בממשלה ומצד שני כי אין הוא מקבל השראה מספקת
ממחשבתם והלך רוחה של הממשלה כּ ֻלה ושאר המשרדים ] [...ניתוח מעמדו של משרד החוץ במצבו כיום
והדאגה לענייניה הראשוניים של מדינת ישראל אומרים ברור כי עלינו לבחור בדרך השנייה95 .

מצד אחד משתקפת מדבריו אלה של שרת חוסר שביעות רצונו ממקומו שלו ושל משרד החוץ
בהכרעות ובתהליכים המדיניים ,ומצד אחר ניכר בדברים מהפך שחל בקרב הביורוקרטיה בגלל מאבקי
כוח בין גורמי השלטון על השפעה ושליטה .עמדתו של שרת שעצם הימצאות משרדו בתל–אביב,
בעוד יתר המשרדים נמצאים בירושלים ,מרחיקה את הביורוקרטיה של משרד החוץ ממוקדי הכוח
ונפגעת יכולתה להשפיע על המדיניות הישראלית ,באה לידי ביטוי גם בידיעה בעיתון 'דבר' על
העברת משרד החוץ לירושלים:
משרד החוץ ,כשהוא מנותק מיתר משרדי הממשלה ,אין ביכולתו להביא את השפעתו למלוא היַעַל .ענייני
משרד החוץ קשורים באלפי נימים לשאר המשרדים .יש שהם אינם יכולים לצאת לפועל בלי קשר עם משרד
אחר ,יש דברים שאין לסדרם בטלפון ,יש בעיות המחייבות התייעצות עם ראש הממשלה .במקרים דחופים
אלה נגרמות דחיות ,טרדות נסיעה בין שתי הערים מתיחות עצבים .ענייני החוץ של המדינה סובלים גם ענייני
המדינות הזרות סובלים על ידי כך .במיוחד מתנקם הדבר בשר החוץ עצמו המיטלטל בין ירושלים לתל אביב
ואחרי הכול אינו יכול למלא את תפקידו כחבר ממשלה .יש גם בעיות הנוכחות בכנסת וההתערבות בענייניה
] [...כללו של דבר במשרד החוץ השתררה הכרה שמצבו הוא ללא נשוא96 .

אם כן אחד הגורמים שהאיצו את תהליך המעבר היה התחושה של שרת שהישארות המשרד בתל–אביב
מרחיקה את אנשיו ממוקדי הכוח וההשפעה בממשלה .במאבקי הכוח בין המשרדים היה לביורוקרטיה
של משרד הביטחון יתרון חשוב :שר הביטחון היה ראש הממשלה בן–גוריון97.

ו .הפתעה מהידידה :החרם האמריקני בעקבות המעבר
ביום שישי  10ביולי  1953הודיע משרד החוץ לכל הנציגויות הזרות בארץ על העברת המשרד
ותחילת הפעילות בירושלים 98,וכעבור שלושה ימים ,ב– 13ביולי ,החל המשרד לפעול באופן רשמי
בירושלים .ההנחה הייתה שהנציגים הזרים יקיימו את הנוהג הדיפלומטי שעל פיו נציג זר המוזמן
אל השר המארח בא למקום מושבו של המזמין .הודעת משרד החוץ לנציגויות הזרות פורסמה בסוף
השבוע ,בזמן שמשרדי הנציגויות אינם עובדים ,וזאת כדי למנוע התערבות של מדינות זרות במהלך
95
96
97
98

שם.
'משרד החוץ עובר לירושלים' ,דבר 12 ,ביולי .1953
כאמור נושא מיקומו של משרד הביטחון ומשמעותו חורג מנושא המאמר ומחייב דיון בפני עצמו.
תיק מבצע ירושלים — העברת משרד החוץ לירושלים ,גה"מ ,חצ.272/5
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ולאפשר לקבוע עובדות בשטח .ואכן תחילה לא פורסמו תגובות מטעם הנציגויות הזרות למעט
אישורים שנשלחו למשרד החוץ על עצם קבלת ההודעה 99.ב– 14ביולי ביקר הנציג הדיפלומטי
של יוון בישראל ,ז'ן מוסכופולוס ) ,(Moschopoulosבמשרדי משרד החוץ בירושלים ,ובעיתונות
הישראלית דווח על כך בשמחה גדולה100.
אולם ימים מספר לאחר העברת משרד החוץ התברר שההערכות האופטימיות לא היו מבוססות —
התגובות הבין–לאומיות היו קשות .האמריקנים והבריטים הודיעו כי לא יעבירו את משרדי הנציגויות
שלהם לירושלים ,ובישראל הבינו כי
המצב סביב העברת משרד החוץ לירושלים הולך ומסתבך ויש כל היסוד לחשוש שמא אנו צועדים לקראת
משבר רציני ביחסינו הדיפלומטיים .הדבר נובע מסירובה העיקש של הנציגות הדיפלומטית בתל אביב להיענות
להזמנות הרשמיות מאת שר החוץ ,או פקידי משרד החוץ ,לבקר במשרד לשם ניהול עניינים רשמיים ,ויש כבר
סימנים שדברים יותר רציניים מתבשלים ועלינו להתכונן לקראתם ,הן מבחינה משפטית והן מבחינה מדינית
] [...שבעיני מדינות רבות אין אנו חברים באו"ם רק על סמך סעיף  1014של המגילה אלא משועבדים אנחנו
להחלטות מסוימות וחברותנו מונחת על איזה יסוד של חוזה מיוחד בינינו לבין האו"ם ] [...ישנו דמיון רב בין
עמדת המעצמות עכשיו לגבי עמדתן ב– 19489שמצאה ביטוי בהסתייגות שהכניסו באיגרות ההכרה בנו102 .
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 99גה"מ ,חצ.272/5
' 100משרד החוץ בירושלים' ,דבר 24 ,ביולי .1953
 101במגילת היסוד של האו"ם ) ,1945ועידת סן–פרנסיסקו( פרק שני ,סעיף  ,4נאמר שהאו"ם יקבל לשורותיו כל מדינה
שוחרת שלום שתקבל עליה את כל ההתחייבויות הכלולות במגילת היסוד שלו ,ושלהערכתו יש ביכולתה וברצונה
לעמוד בהן.
 102היועץ המשפטי של משרד החוץ מתאריך אל י' רובינסון ,משלחת ישראל באו"ם 24 ,ביולי  ,1953גה"מ ,חצ.2444/5
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במשרד החוץ הישראלי עלה החשש שהמעבר לירושלים עלול לפגוע במעמדה של ישראל כחברה
באו"ם .התגובה הרשמית של ארצות–הברית על המעבר של משרד החוץ אמנם התעכבה ,אך ב–11
ביולי  1953הודיעה שגרירות ארצות–הברית כי אין היא מתכוונת לעבור לירושלים ,ושארצות–הברית
מתנגדת למהלך 103.במקביל הוחלפו איגרות בין נציגי השגרירות לאנשי מחלקת המדינה בדבר
תגובה הולמת .ההודעה על חידוש קשרי ישראלברית–המועצות שבועיים לאחר העברת משרד החוץ
הקצינה את העמדה האמריקנית .הביורוקרטיה האמריקנית חשה כי ישראל קיבלה קלף מיקוח חדש
כנגד ארצות–הברית:
The break in relations last February gave Israel a sharp sense of loss of maneuverability, and forced of
dependence upon western powers, particularly the United States. Resumption of relations will create
feeling she has gained bargaining power and has larger number of options which she will tempted to
utilize as means of influencing United States on matters of importance to Israeli Government.

)המשבר ביחסים ]בין ישראל לברית–המועצות[ בפברואר שעבר יצר בישראל תחושה חדה כי הפסידה את
יכולת התמרון ואילץ ]אותה[ להסתמך על המערב בכלל ועל ארצות–הברית בפרט .חידוש היחסים ייצור
תחושה שיש בידה ]של ישראל[ יכולת מיקוח ,ושהורחב אופק האפשרויות המדיניות שלה ,והיא תתפתה לנצל
את אלה כאמצעים להשפיע על הממשל האמריקני בנושאים בעלי חשיבות לממשל הישראלי(104 .

בהמשך צוין כי ברית–המועצות אינה יכולה לתמוך בישראל באופן בלתי מוגבל בגלל קשריה עם
מדינות ערב .הודגש כי ישראל קרובה ליהודי המערב ובמיוחד ליהודי ארצות–הברית ונסמכת עליהם
גם מבחינה כלכלית ,ולכן ‘There is an area within which United States can influence Israeli
’) Policy but it is limited by these considerationsיש תחום שבו ארצות–הברית יכולה להשפיע על
המדיניות הישראלית ,אולם הוא מוגבל בהתחשב בכל הנתונים(105.
במצב שנוצר ולאור החשדות האמריקניים בדבר ניסיונות מיקוח מצד ישראל הייתה התגובה
האמריקנית הרשמית על מעבר משרד החוץ בוטה במיוחד .ההודעה פורסמה ב– 28ביולי ,1953
ומכאן שנוסחה לאחר שיקול דעת ומתוך כוונה להסלים את המצב .ההודעה נאמרה לא מפי דובר או
עוזר ,אלא מפי מזכיר המדינה דאלס ,במסיבת עיתונאים ,במטרה להדגיש את המסר ולהעמיד את
הישראלים על חומרת האירועים:
ארצות הברית מצטערת על כך ,שממשלת ישראל מצאה לנכון להעביר את משרד החוץ הישראלי מתל אביב
לירושלים .הבהרנו את רגשותינו בעניין זה לממשלת ישראל בשתי הזדמנויות קודמות ביולי  1952ובמארס
 — 1953כאשר השגריר שלנו ביקר בממשלה הישראלית ,אחרי ששמע על תכנית ההעברה וביקש לא לבצעה.
אנו סבורים כך משום שאנו מאמינים כי פעולה זאת תגרום טרדות לאו"ם .שעליו מוטלת האחריות העיקרית
לקבוע את מעמדה של ירושלים לעתיד .החלטתה של עצרת האו"ם קובעת ,שירושלים חייבת להיות עיר
בינלאומית .או לפחות בינלאומית בחלקה הגדול .כן סבורים אנו — שפעולה זו בשעה הנוכחית היא דבר שלא
בעיתו ,בהתחשב עם המתיחות הרצינית השוררת במזרח הקרוב .הפעולה תגביר את המתיחות במקום להפיגה.
FRUS, 1952–1954, IX, p. 1254, no. 635 (July 11, 1953) 103

 104שם ,עמ'  ,1258מס'  21) 640ביולי .(1953
 105שם ,עמ'  ,1259מס' .640
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מספר ממשלות אחרות ,המעוניינות אף הן בקידום אוירה של שלום ורצון טוב בחלק זה של העולם ,מחזיקות
בדעה דומה .אנו הודענו לממשלת ישראל כי אין אנו חושבים להעביר את שגרירותינו מתל אביב106 .

ההודעה החריפה של מזכיר המדינה האמריקני הבהירה כי נפגע מהמהלך באופן אישי .מדבריו עלה
כי ארצות–הברית אינה מכירה במציאות שעיצבה ישראל בירושלים ,וכי היא עומדת על קיום החלטת
האו"ם משנת  1949בדבר בינאומה המרחבי של העיר ואף הקימה לשם כך קואליציה עם מדינות
נוספות הסבורות כמוה .דברים אלה היו מנוגדים לחלוטין להבנות של אנשי משרד החוץ הישראלי
ומנהיגי המדינה .יחסו של מזכיר המדינה לאו"ם ולהחלטותיו חרג מהמדיניות האמריקנית הרגילה,
בין השאר בגלל תפקידו שלו בייסודו של ארגון זה ובניסוח מטרותיו.
למחרת היום פרסם דובר משרד החוץ הישראלי את תגובת ממשלת ישראל ,והדברים מעידים על
ההלם והחשש בישראל:
קשה להניח כי העברת משרד החוץ לירושלים באה כהפתעה לממשלת ארצות הברית .לאחר שביקורו של
דאלאס בארץ שנתקיים זה לא כבר ,נתן לו הזדמנות לעמוד במפורט על השקפותיה וכוונותיה של ממשלת
ישראל .אשר לקושי אשר מזכיר המדינה חושש ,כי ההעברה עלולה לגרום לאו"ם ,חזק עליו כי ידוע לו דבר
היות ירושלים בירת ישראל בפועל ממש זה שלוש שנים ומחצה .בדעת הקהל הבינלאומית נתגבשה למעשה
ההכרעה להסתלק מרעיון של בינאומה המרחבי של ירושלים בתכנית שאין לה כל אחיזה במציאות .לגבי צד
זה של הבעיה שררה זה זמן רב אחדות דעים גמורה בין ישראל ובין ארצות הברית .ההנחה הכללית היא כי
הדרך המעשית היחידה למתן ביטוי להתעניינותו של הציבור הבינלאומי בירושלים היא לסדר באורח מתאים
פיקוח של האו"ם על המקומות הקדושים ,אשר רובם והעיקריים שבהם נמצאים בחלקה של ירושלים הנתון
בידי ממלכת ירדן107 .

תגובת מזכיר המדינה האמריקני על העברת משרד החוץ לירושלים הפתיעה כאמור את קובעי
המדיניות הישראלים .ההודעה הישראלית הדגישה את הפער שנוצר בין ישראל ובין ארצות–הברית
בעניין ירושלים ואת המבוכה הישראלית לנוכח פער זה .בישראל לא הבינו על מה יצא כעסו של מזכיר
מחלקת המדינה ומדוע הוא נפגע באופן אישי מפעולה ששר החוץ נתן לו הסבר מקדים עליה .לאמתו
של דבר פגיעה זו נבעה מאי הבנה שנוצרה בין שרת לדאלס עוד במהלך הביקור של מזכיר המדינה
בישראל במאי  .1953דאלס הבין שבקשתו לעכב את המעבר תשפיע על ישראל למרות החלטת
הממשלה בעניין ,ושרת הבין שהודעתו על החלטת הממשלה הבהירה לדאלס שהנושא סגור108.
בעקבות העברת משרד החוץ קיימה ממלכת ירדן באופן הפגנתי ישיבה במזרח ירושלים ,ומדינות
העולם ,לרבות ארצות–הברית ,לא מחו על פעולה זו .בנסיבות אלה התעורר בישראל חשש כי מדינות
ערב יעלו לדיון באו"ם את נושא מעבר משרד החוץ לירושלים ,ואזי ללא גיבוי מצד מדינות המערב
וארצות–הברית בראשן יפעיל האו"ם סנקציות כנגד ישראל 109.ללא הווטו קבוע של ארצות–הברית
על החלטות אנטי–ישראליות ,עלול היה מצבה הבין–לאומי של ישראל להחמיר לאין שיעור.
 106שם ,עמ'  ,12641263מס'  28) 645ביולי  ,(1953מס'  30) 646ביולי ' ;(1953דאלאס :העברת משרד החוץ לירושלים
מעשה שלא בעיתו' ,דבר 29 ,ביולי .1953
' 107תגובת משרד החוץ על הצהרת דאלאס בשאלת ירושלים' ,דבר 30 ,ביולי .1953
 108סלונים )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  ,178הערה .10
' 109סופרינו בארה"ב י' עברי מטלגרף' ,דבר 30 ,ביולי .1953
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נושא הסנקציות כנגד ישראל הטריד את הגורמים המשפטיים במשרד החוץ .הם ניסו לבחון את
המשמעויות המשפטיות הנגזרות מההסכמים הבין–לאומיים שישראל הייתה חתומה עליהם ,והציגו
תרחישים עתידיים אפשריים .היועץ המשפטי של משרד החוץ שבתאי רוזן התייעץ עם עמיתיו
בנציגויות ישראל בניסיון למצוא תקדימים בין–לאומיים למצבה של ישראל כמדינה המכריזה על עיר
בירתה ,ואילו מדינות העולם והמעצמות המובילות אינן מכירות בהחלטה זו .התקדים היחיד שנמצא
היה וילנה בירת ליטא בראשית מלחמת העולם השנייה ובתקופה שקדמה לה:
בעיה א :אין לדעתי אפשרות לתת תשובה חיובית לבעיה זו על סמך תקדימים .כמובן אסור לא רק לדבר
אלא אפילו לחשב סנקציות שעלולות רק לבודד אותנו בעולם .אם יש תקדימים הרי הכי קרוב לימינו הוא
תקדים העיר וילנא שהייתה שרויה במחלוקת בין ליטא ופולין .בחוקה הליטאית של  1928הוכנס סעיף האומר
במפורש :וילנא היא עיר הבירה של ליטא למרות העובדה שהעיר הייתה תחת שלטון פולין .מכיוון שהייתה זו
הצהרה אפלטונית שום מדינה חוץ מפולין לא מחתה .אולם אחרי החוזה שבין בריה"מ וליטא של  10אוקטובר
 1939וילנא וסביבותיה נספחו לליטא 110 .הממשלה התחילה בהעברת משרדיה לשם .סרבו צירים לנסוע
לוילנא מאחר והייתה בעיניהם עיר פולנית ונוכחותם שם יכולה הייתה להתפרש בתור הכרה בשנוי הריבונות.
מפני המאורעות של יוני  1940משרד החוץ לא הספיק לעבור לוילנא111 .

רוזן עסק גם בשאלה אם קבלת ישראל לאו"ם מותנית בהסכמה ישראלית לכל ההחלטות האו"ם
בענייני האזור והמדינה 112,ואם סטייה של ישראל מהחלטות אלה עלולה להרחיקה מחברות באו"ם,
לכפות עליה בידוד בין–לאומי ולבטל את ההכרה בעצם קיומה .שאלות אלו נבחנו בדרגים ישראליים
שונים .חשש נוסף היה שהמדיניות העוינת של ארצות–הברית תוביל לסנקציות כלכליות:
לי נראה שבטרם נחשב האם וכיצד נטיל אנחנו סנקציות על אחרים ,נטיב לעשות אם נשקול דרכי התכוננות
ותגובה שלנו לעונשים שעלולים הם להפעיל נגדנו — כוונתי בעיקר לאמצעי לחץ כלכליים מצד ארה"ב,
אמצעים שהאווירה נוחה להם כנראה בלאו הכי באמריקה ושהעברת המשרד עלולה לשוות לה יסוד חוקי.
לכך ,נדמה לי ,חייבת מחשבתנו להתפנות בשעה זאת.
מבלי לבקש הפשטה יתרה ,הריני בדעה שיש לראות את העמדה המתואמת נגד העברת משרד בעיקרה
כניסיון אמריקני להרע לנו ולהתנקם בנו ,הן על טובות ההנאה המרובות להן זכינו בימי המנהל הקודם והן
על תמיכתם של יהודי ארה"ב בדמוקרטים .אינני סבור שביתר ארצות המערב )ובייחוד לא בצרפת ובתורכיה(
יש לשאלת העברה יסוד עקרוני חשוב113 .

סנקציות כלכליות אכן היו אמצעי לחץ שהאמריקנים החלו להשתמש בו כלפי ישראל עם חילופי
השלטון בארצות–הברית ,עוד לפני מעבר משרד החוץ114.
 110בשנת  1923הכיר חבר הלאומים בווילנה כעיר פולנית .למרות זאת בחוקת ליטא נכתב שבירתה היא וילנה .בשנת
 1939כבשה ברית–המועצות את וילנה במסגרת יישום הסכם ריבנטרופמולוטוב .בספטמבר העבירה ברית–המועצות
את העיר לבלארוס ,אולם באוקטובר הועברה העיר לשלטון ליטא ,והיא הפכה אותה לבירתה הרשמית.
 111רובינסון ,הקונסוליה הישראלית בניו–יורק ,אל רוזן ,היועץ המשפטי של משרד החוץ ,בנושא העברת המשרד לירושלים,
 6באוגוסט  ,1953גה"מ ,חצ.1817/3
 112שם.
 113רוזן אל הציר מ' פישר בצירות ישראל באנקרה 5 ,באוגוסט  ,1953גה"מ ,חצ.1817/3
 114תקציר על המזרח התיכון לקראת ביקור דאלס במזה"ת באפריל FRUS, 1952–1954, IX, p. 1189, no. 605 ,1953
) .(March 1953וראו גם :שם ,עמ'  ,1242מס'  18) 627ביוני  ;(1953עמ'  ,1244מס'  22) 628ביוני .(1953
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בהמשך לחילופי הדברים הקשים דרך התקשורת הודיעו האמריקנים כי הם מחרימים את ירושלים
באופן מוחלט .הם אסרו על נציגיהם בארץ בכל הרמות המנהליות לבוא למפגשים בעיר ,כולל איסור
על השתתפות באירועים חברתיים 115.במקביל להטלת החרם על משרד החוץ וירושלים ,ארגנו
האמריקנים את נציגי המדינות שקיימו קשרים עם ישראל לחרם משותף ,והבריטים היו הגורם המרכזי
לשיתוף פעולה בנושא.
המתח הגובר במערכת יחסי החוץ בין ישראל וארצות–הברית עורר שאלות באשר לתגובה
ישראלית אפשרית .הועלתה אפשרות להטיל סנקציות על נציגי המדינות שיחרימו את משרד החוץ,
אך היא נשללה בסופו של דבר .המאבק במדיניות האמריקנית התנהל בעיקר באמצעי התקשורת ,וטדי
קולק ,המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ,כתב על כך באוגוסט  1953אל נחום גולדמן ,נשיא
הקונגרס העולמי היהודי‘There’s still some tension with the Americans over Jerusalem issue, and :
to my regret the Foreign Office is trying to run its diplomacy through the pages of the newspapers,

’) which is not the best systemעדיין קיים מתח על האמריקנים בנושא ירושלים ,לצערי משרד החוץ
מנסה לנהל את המשבר הדיפלומטי מעל דפי העיתונים ,ואין זו השיטה הטובה ביותר( 116.מסתבר
כי ניהול המאבק בדרך זו נבע מקשיים בתקשורת הישירה עם האמריקנים .ב– 13באוגוסט 1953
נפגש אבא אבן עם סמית בנושא התגובה האמריקנית על האירועים ,ונאמר לו כי למרות אי שביעות
רצונה ממעבר משרד החוץ ומהפגיעה החמורה באו"ם הנובעת ממעבר זה ,ארצות–הברית שוקלת את
עמדתה והנושא עדיין נלמד117.
בספטמבר  1953חל נתק מוחלט בין ישראל לארצות–הברית ,ולכן יזם אבן מפגש עם נציגי שגרירות
ארצות–הברית בארץ ,ובמפגש הביע באוזניהם את דאגת ממשלת ישראל מהמצב שנוצר בין המדינות:
‘absence any substantial contact between Foreign Ministry and Embassy following move of former

’) to Jerusalem and United States planes for military assistance for Middle Eastהיעדר תקשורת
קבועה ויציבה בין משרד החוץ הישראלי לשגרירות ארצות–הברית בישראל נובע ממעבר משרד
החוץ ו]מן[ התכנית האמריקנית למתן עזרה צבאית במזרח התיכון( 118.האמריקנים השיבו על הדברים
בחריפות .הממונה על הנציגות האמריקנית בארץ פרנסיס ראסל ) (Russellהבהיר במפגש כי המעשה
הישראלי — מעבר משרד החוץ לירושלים — חמור משום שהוא החליש את האו"ם ,ובעיני האמריקנים
החלשת האו"ם בעת שארצות–הברית פועלת בקוריאה בשם הארגון ,נחשבה פעולה בלתי נסבלת.
ראסל ציין כי ארצות הברית קראה לכל הנציגויות הזרות בישראל להחרים את ירושלים ולא להגיע
אליה .הייתה זו קריאה לחרם טוטלי על העיר ,שכלל גם את השימוש בשער מנדלבאום119.
באוקטובר  1953כתב שמואל בנדור ,מנהל מחלקת ארצות–הברית במשרד החוץ ,על שיחה שקיים
עם ראסל בעקבות פגישה בין אבן למזכיר המדינה דאלס:
 115איתן )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .8680
 116קולק אל גולדמן 16 ,באוגוסט  ,1953אב"ג.120035 ,
FRUS, 1952–1954, IX, p. 1293, no. 652 (August 25, 1953) 117
 118שם ,עמ'  ,1297מס'  2) 655בספטמבר .(1953
 119שם ,עמ'  ,1298מס' .655
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עברנו לדבר על פגישתו השנייה של השגריר עם מזכיר המדינה ,הבעתי את קורת רוחנו מדברי המזכיר על
הידידות בין ארה"ב וישראל והוא הביע קורת רוח מקורת רוחנו .אולם חלקתי על גרסתו של מזכיר המדינה
על היחסים שבין ארה"ב וישראל כאילו אין חלוקי דעות בינינו אלא בגלל התנגשויות ישראל עם האו"ם.
הזכרתיו שהרוח החדשה התחילה לנשוב לפני שעברנו לירושלים ,שפיוס הערבים היא המדיניות של הממשל
החדש מתחילתו ,שכוונתה לתת נשק למדינות ערב אין לה ולא כלום למצב העניינים בינינו לבין האו"ם .מר
ראסל נענע בראשו לאות הסכמה ואמר שתיאורי נראה מדויק120 .

הישראלים ייחסו את התגובה הבוטה של האמריקנים למדיניות אנטי–ישראלית של ממשל אייזנהאואר
ללא קשר לנושא מעבר משרד החוץ.
התגובה הסובייטית הייתה כאמור מנוגדת לחלוטין .כשבועיים לאחר העברת משרד החוץ הודיעה
ברית–המועצות על חידוש הקשרים עם ישראל .אמנם הדבר לא היה קשור למעבר המשרד ,אולם
העובדה שהמעבר לא היה עילה לעצירת חידוש הקשרים מעידה כי ברית–המועצות ,שלא כארצות–
הברית ,לא ייחסה לצעדה של ישראל חשיבות גדולה .ברדיו מוסקווה פורסמה הודעת דאלס כנגד
העברת משרד החוץ ,והפרשן הסובייטי טען כי תגובת המערב בראשות האמריקנים היא תוצאה של
לחץ מצד הווטיקן .הוא תיאר את הנעשה בירושלים ,ציין שכל מערכת הממשל הישראלי פועלת
מירושלים זה תקופה ארוכה ,ושהעברת משרד החוץ הייתה השלמת המהלך ,ולא הביע תמיכה בצעד
זה או התנגדות לו.
מדינות אחרות מהגוש הסובייטי והמקורבות אליו התייחסו למעבר באופן דו–משמעי .הן לא
העבירו את נציגויותיהן לירושלים בטענה שכל עוד קיימת החלטת או"ם על בינאומה של העיר אין
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 120בנדור אל משרד החוץ )לעיל ,הערה .(61
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ביכולתן להעביר את הנציגות שלהן בגלל המחויבות לאו"ם ולהחלטותיו ,אך ציינו שהדבר גורם להן
צער רב .לדוגמה התגובה היוגוסלאווית:
The Government of the Federation People’s Republic of Yegoslavia expresses her regret for not being in
the position to transfer her Legation from Tel Aviv to Jerusalem as long as the United Nations’ resolution
on the internationalization of Jerusalem exists and which is obligatory also to the Government of the
Federation Peoples’ Republic of Yegoslavia.

)הממשלה של הרפובליקה הפדרלית של העם היוגוסלאווי מביעה את צערה על שאינה יכולה להעביר את
הצירות שלה מתל–אביב לירושלים כל עוד קיימת החלטת האו"ם הקובעת כי ירושלים היא שטח בין–לאומי,
והמחייבת גם את הממשלה של הרפובליקה הפדרלית של העם היוגוסלאווי(121 .

גורם נוסף שלא הביע התנגדות נחרצת למהלך היה האו"ם עצמו על מוסדותיו וארגוניו .היעדר
התגובה מצד האו"ם הוציא במידה רבה את העוקץ מהתגובה האמריקנית.

ז .התפוגגות החרם
מ– 22בספטמבר עד  14באוקטובר  1953התקיימה ב'בנייני האומה' בירושלים תערוכה שכותרתה
הייתה 'כיבוש השממה' 122.היה זה האירוע הבין–לאומי הראשון בעיר לאחר העברת משרד החוץ,
והוא התקיים בחסות האו"ם ובאישור המשרד הבין–לאומי לתערוכות בפריז 123.שר החוץ שרת היה
הגורם המרכזי שדרבן לקיים את התערוכה ,ועוזריו הקרובים פעלו בשטח לקדם את הדבר 124.משרד
החוץ הישראלי ניהל את התערוכה ,ומנכ"ל המשרד ולטר איתן היה יושב ראש הוועד המנהל שלה.
למרות החרם שהטילה ארצות–הברית על השתתפות באירועים בירושלים ,השתתפו חברות מסחריות
אמריקניות בתערוכה ,ועוד קודם לכן נכחו נציגי השגרירות האמריקנית במסיבת העיתונאים שכינס
משרד החוץ הישראלי כדי להודיע על התערוכה הצפויה בירושלים.
משרד החוץ שלח לכל הנציגויות הזרות הזמנות לאירועי התערוכה המגוונים ,ונציגי מדינות שונות
נענו להזמנות ,כולל הנציגים הבריטים .יתרה מזו' ,השגרירות האמריקנית אשרה את קבלת ההזמנה אבל
הדגישה כי אנשיה יבואו באורח אישי בהחלט' 125.הודעה זו ,שניתן לה פומבי בעיתונות הישראלית,
הייתה מנוגדת לכל ההנחיות וההצהרות שפרסמו האמריקנים בנושא החרם על ירושלים .תערוכת
'כיבוש השממה' הייתה אפוא לצעד הראשון בדרך להסרת החרם שהוטל על ירושלים ומשרד החוץ.
במאי  1954הייתה הקלה נוספת בחרם שהטילה מחלקת המדינה האמריקנית על משרד החוץ
הישראלי .אושר לנציגים אמריקנים בדרג נמוך לנהל מגעים עם נציגי משרד החוץ בירושלים 126,בעוד
 121הנציגות היוגוסלאווית אל משרד החוץ 17 ,באוגוסט  ,1953גה"מ ,חצ.1817/3
 122תערוכה בינלאומית ויריד עמים 'כבוש השממה' )קטלוג( ,ירושלים תשי"ד.
 123ראו אתר החברה http://www.bie-paris.org/site/en
 124סיכום של איתן ,יושב ראש מועצת המנהלים של התערוכה ומנכ"ל משרד החוץ ,אל ממלא מקום ראש הממשלה שרת
על פעולות תערוכת 'כבוש השממה' 6 ,בדצמבר  ,1953גה"מ ,ג.2204/32
' 125שיא חדש במספר המבקרים' ,מעריב 29 ,בספטמבר .1953
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הנציגים הבכירים המשיכו בפגישות בשלוחה של משרד החוץ בתל–אביב .באופן רשמי שלוחת משרד
החוץ בתל–אביב נסגרה למפגשים רק ביולי 127.1962
בנובמבר  1954הוחלף השגריר האמריקני בישראל .על מנת להתחיל בתפקידו היה על השגריר
הנכנס להגיש כתב האמנה לנשיא המדינה ,כמקובל במערכת הדיפלומטית .מקום מושבו של נשיא
מדינת ישראל יצחק בן–צבי היה בירושלים ,והשגריר החדש אדוארד לאוסון ) (Lawsonאכן הגיש את
כתב ההאמנה בבית הנשיא ,ובכך למעשה נפגע בפומבי החרם האמריקני על ירושלים .עקב מחאות
העולם הערבי בנושא הכריז מזכיר המדינה דאלס כי לא חל כל שינוי במדיניות האמריקנית באשר
לירושלים 128,ותירץ את הגשת כתב ההאמנה בירושלים בכך שעל פי המקובל בעולם כתב האמנה
מוגש במקום מגוריו של ראש המדינה 129.בהצהרה זו היה למעשה היפוך של העמדה האמריקנית
בעניין ירושלים וקבלת עמדתה של ישראל.
לא כל המדינות החרימו את ירושלים באופן מוחלט כפי שניסו האמריקנים לכפות עליהן .למשל
נורווגיה הייתה מתונה ביחסה לנושא ,ואף נציגי מוסדות האו"ם נקטו עמדה מתונה ,בין השאר מפני
 127סלונים )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .180
 128שם ,עמ' .188175
FRUS, 1952–1954, IX, p. 2395, no. 1423 (November 4, 1954) 129

ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙Â˘· ¯ÈÚ‰ „ÓÚÓÏ ‰‡Â··Î ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ¯·ÚÓ· ·ÂÎÈÚ‰

שהיה להם מרכז בירושלים ,ארמון הנציב; הם פעלו בשני חלקי העיר ,ולא רק שלא הטילו חרם אלא
שלצורכי פעילותם קיימו קשרים הדוקים עם מוסדות ישראליים וירדניים כאחד.
בשנים  19561955הוסר בהדרגה החרם מעל משרד החוץ ומעל ירושלים ,ומעמדה של העיר
התקבע בתודעה הבין–לאומית כמקום מושב המנהל הישראלי דה פקטו .ירושלים מעולם לא הוכרה
דה יורה כחלק משטח ישראל על אחת כמה וכמה כעיר בירתה ,ועם זאת בשנים  19801956היו בעיר
מספר שגרירויות.

ח .עיר במעבר :ירושלים כבירה בהתהוות
הקביעה שירושלים היא מקום מושב מערכת השלטון של מדינת ישראל הייתה קביעה רבת משמעות
בתולדות המדינה בכלל ובהגדרת מעמדה של ירושלים במדינה בפרט .אולם חוסר ההחלטיות של
הדרג השלטוני בעניין זה עמד לו לרועץ בביצוע החלטה זו .תהליך העברת משרדי הממשלה לירושלים
היה ארוך והושפע מגורמים פנימיים וחיצוניים ,והעברת משרד החוץ לירושלים הייתה אירוע חריג
בעל משמעות מיוחדת במסגרת התהליך .חריגותו נבעה מאופן ביצוע המעבר ומהיחס אליו הן בזירה
הבין–לאומית והן בזו הפנימית.
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תפקידו המיוחד של המשרד האמון על מערך יחסי חוץ הקנה לו מעמד חשוב בכל התחומים
המשפיעים על יחסי החוץ .החלטות ביורוקרטיות פנימיות ,כמו קביעת מקום מושבו של המשרד,
קיבלו משמעות בין–לאומית ,ועיסוק של מדינות זרות בהחלטות אלה ,אף שמבחינה דיפלומטית
נחשב התערבות גסה בנושאים פנימיים ,הפך לדבר שבשגרה .למרות ההצהרות של מנהיגי
ישראל ,מעמדה הלא ברור של העיר הקרין על פעילות משרד החוץ ,ואף ההפך ,אי הפעילות של
המשרד בירושלים הקרינה על מעמד העיר .קובעי המדיניות הישראלית וגם הדרג הביצועי היו
מודעים למצב זה בשנות החמישים ,והוויכוח בין גורמי מנהל שונים על הפרקטיקה הפך לוויכוח
מהותי ועקרוני.
למעבר משרד החוץ היו שני היבטים :פנים–ישראלי וחוץ–ישראלי .בהיבט החוץ–ישראלי התחולל
המעבר על רקע יחסי ישראל וארצות–הברית ,המלחמה הקרה ויחסי ישראל והאו"ם .המעבר התבצע
כאשר יחסי ישראל וארצות–הברית התדרדרו לשפל חסר תקדים ,אולם חלק מקובעי המדיניות או
שלא הבינו את הסיטואציה או שביקשו בעצם המעבר להצביע על אי תלותה של ישראל .מנגד
היחסים עם ברית–המועצות ועמדתה בנושא העברת משרד החוץ סייעו במידה רבה — שלא מבחירה
ולא משליטה — לביצוע המעבר .וגם המציאות המזרח תיכונית בסופו של דבר השפיעה על המצב.
בהיבט הפנים–ישראלי הושפעה העברת משרד החוץ לירושלים מהתרחשויות בכמה תחומים :יחסי
בן–גוריון שרת ,יחסי הדרג הפוליטי והביורוקרטיה והמאבק בין משרדי הממשלה על מוקדי הכוח
בשלטון הישראלי המתגבש.
תהליך העברת משרד החוץ לירושלים היה לתמונת מראה ששיקפה את מצבה של העיר ,אולם
גם השפיע על מעמדה כבירת מדינת ישראל .רק מתוך הבנת הצירוף של כל הגורמים שהשפיעו על
התהליך מצטיירת תמונת מצב של ירושלים עד שנת  .1955מתמונה זו עולה מעמדה השברירי של
העיר ,לא רק בעיניים בין–לאומיות אלא בראש ובראשונה בעיניים ישראליות .מעמדה כעיר בירה
על כל המשמעויות של הדבר לא היה ברור גם לישראל .האפשרות שירושלים תהפוך לעיר בשליטה
בין–לאומית הייתה מציאותית ,למרות התנגדות ההנהגה והציבור .ועובדה זו העמידה את העיר במצב
ביניים ) — (in betwixtלא בירה ולא עיר רגילה ,אלא עיר גבול על כל המשמעויות הנגזרות ממונח
זה .כך אכן ראה אותה הממשל הישראלי במידה רבה ,ומצבו של משרד החוץ בתקופה הנדונה המחיש
זאת יותר מכול .מושבו הרשמי היה בירושלים ,אולם הוא לא יכול היה לתפקד בעיר; לצורך קשריו
עם מדינות העולם הוא נאלץ להשתמש במשרדיו התל–אביביים ,בניגוד להנחיות מפורשות של ראש
הממשלה ושל השר הממונה .כך פעל משרד החוץ תקופה ארוכה במצב ביניים כמראה למצבה הלא
ברור של ירושלים.

