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בפתחו של הגיליון השישי

המשא  בעקבות  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  לכותרות  חזר  האחרונים  בחודשים 
ומתן שהתנהל לאחרונה בהובלתו של מזכיר המדינה האמריקני, ג’ון קרי. הוויכוח 
מרכזי  לנושא  הופך  עמים  לשני  מדינות  שתי  של  הנוסחה  על  הישראלית  בחברה 
לאחר תקופה ארוכה שבה נדמה היה כי הוא אינו רלוונטי עוד. הגיליון שלפניכם, 
הריאיון  זו.  בסוגיה  רבה  במידה  עוסק  ישראלים,  העת  כתב  בגיליונות  השישי 
שבראש הגיליון, המדור ‘מן הארכיון‘ וחלק מהמאמרים שבו מציגים כמה תפיסות 
ועם תופעות  עמו  ולהתמודדות  וגישות להבנת הסכסוך הישראלי–פלסטיני  עולם 

הקשורות בו. 
כהן.  גאולה  גב‘  לשעבר,  הכנסת  חברת  עם  ריאיון  מובא  הגיליון  של  בראשיתו 
הרדיו  בתחנת  קריינית  ושימשה  הלח"י  במחתרת  חברה  כהן  היתה  בצעירותה 
המחתרתית ‘קול ציון המשתחררת‘. לאחר קום המדינה כתבה בעיתונות היומית, 
הליכוד  מטעם  )תחילה  כנסת  כחברת  כיהנה   ,1992 ועד  מ־1974  יותר,  ומאוחר 
ולאחר מכן מטעם התחייה(. במהלך כהונתה בכנסת ומחוץ לה פעלה רבות למען 
עם  קהתה  לא  הנצית  גישתה  עזה.  ובחבל  בשומרון  ביהודה,  יהודית  התיישבות 
השנים, כפי שהיא עצמה מציינת בתחילת הריאיון. מסיבה זו דמותה משמשת כיום 
אחד מסמלי הימין האידאולוגי בישראל, ומשום כך עדותה היא מקור ראשון מעניין 

במיוחד להבנת הימין הישראלי אז והיום. 
‘מן הארכיון‘ נחשפים כאן לראשונה שלושה מסמכים בגרסתם המלאה  במדור 
בשפה העברית — רעיונות נשיא ארה"ב ביל קלינטון מסוף שנת 2000, שנקראו לימים 
'מתווה קלינטון'. התגובה הרשמית של ישראל והתגובה הרשמית של הפלסטינים 
ובולט במיוחד להחזיר את  ניסיון אמריקני חריג  למתווה. הצעות אלו היו למעשה 
הצדדים לשולחן המשא ומתן ולהשיג הסכם קבע שעיקרו שתי מדינות לשני עמים. 
מתווה קלינטון נחשב לציון דרך משמעותי לקראת אפשרות של פתרון עתידי, והוא 
רב  ערך  יש  זו  היום. מסיבה  עד  על הסכסוך הישראלי-פלסטיני  משמש את השיח 
לחשיפת העמדות של שני הצדדים בנקודת הזמן ההיא, כפי שנעשה במדור שלפניכם. 
החיפוש אחר פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי העלה דגמים שונים של משטרים 
ואפשרויות. אחת מהם היא מדינה דו־לאומית. המאמר הראשון בגיליון זה עוסק 
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באפשרות זו כפי שזו באה לידי ביטוי בתפיסתו המדינית של פרופ‘ יהודה לייב מאגנס, 
בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  של  הראשון  ונשיאה  ציוני  רפורמי,  רב  שהיה 
ארץ  לענייני  האנגלו־אמריקנית  הוועדה  לפני  מאגנס  של  בעדותו  עוסק  המאמר 
1946 בניסיון משותף  נציגים בריטים ואמריקנים בראשית  ישראל, שבה השתתפו 
של שתי המדינות להגיע להכרעה בדבר ההסדר המדיני־שלטוני הרצוי בארץ ישראל. 
מאגנס הציע בעדותו לפני הוועדה להקים בארץ ישראל ישות מדינית דו־לאומית, 

ערבית-יהודית, ובמאמר זה נבחנת ההשפעה של עדות זו על מסקנותיה. 
לסכסוך הישראלי-פלסטיני ישנם ביטויים גם בשדה האמנות המקומי. המאמר 
השני מציג באופן ביקורתי את תולדות תפיסת החורבה בשירה, בסיפורת ובאמנות 
הישראלית ומציע תפיסה חלופית על ידי הצגת שתי יצירות עכשוויות של אמנים 
ישראלים ממוצא פלסטיני — דור גז וחנא פרח. המאמר מבקש להראות כי ייצוגי 
החורבה בתרבות הישראלית נוטים לרוב לאוריינטליזם ולרומנטיקה, ובכך מייצרים 
לעומת  וכלכליים.  לאומיים  פוליטיים,  אינטרסים  למען  כחורבה  אותה  ומשמרים 
זאת, יצירותיהם של גז ופרח עושים שימוש בחורבה להאיר באופן ביקורתי את הצד 

הפוליטי של ייצוגה.  
המאמר החמישי, הראשון המתפרסם בישראלים בשפה האנגלית, דן בסוגיית 
הסרבנות המצפונית בהקשר של הגיוס לצה"ל ובאופן שבו מדינת ישראל מתמודדת 
אתה. לכאורה היה אפשר לצפות כי המדינה תגלה נחישות רבה בבואה להעניש את 
הסרבנים, אולם המאמר מראה כי בפועל המדינה מגלה יחס דו־משמעי כלפי סוג זה 
של סרבנות, ולדעת המחבר יש בכך כדי להעיד על אינטרסים נוספים של המדינה 

מלבד הענשת מפירי החוק. המאמר יעמוד על מקצתם. 
והרביעי,  השלישי  המאמרים  זה,  בגיליון  המתפרסמים  נוספים  מאמרים  בשני 
הישראלית,  החברה  פנים  אל  הישראלי-פלסטיני  מהסכסוך  המבט  מוסט 
להשפעותיה של ההגירה על החברה הישראלית ועל העולים עצמם. המאמר השלישי 
בוחן את השפעתם של גלי העלייה הגדולים על תחרויות מלכות היופי בישראל. לפי 
ממצאי המאמר, העלייה מארצות ערב כמעט ולא באה לידי ביטוי בתחרויות היופי 
התשעים  בשנות  שהתקיימו  בתחרויות  זאת  לעומת  והשישים.  החמישים  בשנות 
היה ייצוג רחב של העלייה מברית המועצות לשעבר שבאה בתחילת שנות התשעים. 
והנכדות של העולים מארצות  לצדה אפשר להבחין בעלייה בייצוג הנשים, הבנות 
ערב בשנות החמישים והשישים. המאמר דן בממצאים הללו בהנחה ששינויים אלו 

משקפים את השינויים שחלו בחברה הישראלית לאורך השנים. 
אתיופיה  יוצאי  של  האוכל  בתרבות  שחלו  התמורות  נבחנות  הרביעי  במאמר 
לאחר עלייתם לישראל. לצורך כך המאמר עוסק במאפיינים העיקריים של תרבות 
האוכל של ‘ביתא ישראל’ בארץ מוצאם, בניסיון לבחון כיצד הם הבנו את זהותם 
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האוכל  תרבות  הושפעה  כיצד  בשאלה  המאמר  דן  לבסוף  החברתית־קהילתית. 
התרבותיות  החברתיות,  ההשלכות  ומהן  לישראל  מהמעבר  אתיופיה  יוצאי  של 

והמגדריות הנובעות כתוצאה מתמורות אלו. 
גם הפעם סוגר את הגיליון המדור ‘ממדף התואר השלישי’, ובו כמה תקצירים 
של מחקרי תואר שלישי הקשורים לתחום העניין של כתב העת. חברי מערכת כתב 
העת מאמינים כי התקצירים יהיו לעזר לתלמידי מחקר ולחוקרים ותיקים כאחד, 

ויעוררו עניין בקרב קהל הקוראים הרחב. 
סנונית  בבחינת  הוא  האנגלית  בשפה  הנוכחי  בגיליון  שמתפרסם  המאמר 
ראשונה. אנו שואפים כי גם בגיליונות הבאים מקצת המאמרים יהיו באנגלית, מתוך 
רצון לפתוח בדרך זו את שערי כתב העת לקהל קוראים רחב יותר, ובכללם תלמידי 

המחקר הדוברים אנגלית בחו”ל, העוסקים בלימודי מדינת ישראל והציונות. 
לסיום ברצוננו להודות לתלמידי המחקר ששלחו אלינו את מאמריהם. שעריו של 
כתב העת ממשיכים להיות פתוחים לפני תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים 
בארץ, ומעתה גם לפני תלמידי מחקר בחו”ל, הקשורים לתחום העניין של כתב העת, 
להצעת מאמרים לגיליונות הבאים של ישראלים על פי ההנחיות להגשת מאמרים 

 .www.bgu.ac.il/israelis :המובאות באתר
מערכת ישראלים
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ריאיון עם גב' גאולה כהן

מראיינים: אילת סנדרס, עדי שרצר ורובי ריזל

הימין.  חוגי  עם  המזוהה  ופוליטיקאית לשעבר  לוחמת מחתרת  כהן,  גאולה 
שימשה חברת כנסת במשך כ–18 שנים, 1992-1974, תחילה מטעם הליכוד 

ולאחר מכן מטעם תנועת התחייה, אשר היתה ממקימיה וממנהיגיה. 

1925 בשכונת כרם התימנים בתל אביב. אביה עלה לארץ  נולדה בשנת  כהן 
בהתאחדות  בולט  פעיל  והיה   )1882-1881( בתמר'  'אעלה  בעליית  מתימן 
ממוצא  למשפחה  בירושלים  העתיקה  בעיר  נולדה  אמה  בישראל.  התימנים 
מוגרבי. בספרה אין לי כח להיות עייפה, התייחסה לאופן שבו הוריה השפיעו 

על דרכה: 

מאבי ירשתי את החלום, החלום לזכות לראות את הגאולה השלמה, חלום 
שהיה עטוף כולו בניגונים ארגמניים של ר' שלום שבזי, שהיו עולים על 
שולחן ביתנו מדי שבת בשבתו ]...[ בנערותי כששרתי בהתלהבות עם חבריי 
בבית"ר את השיר ש'ייבנה' על בית–המקדש, לא היה לי ספק שכשבית–
המקדש ייבנה יקרא אבי — צאצא למשפחת כהנים ]...[ לשרת בקודש ]...[ 
אם מאבי ירשתי את החלום מאמי ירשתי את המלחמה על החלום. אין בחיי 
שעה שאיני זוכרת את הרגע ההוא, אפריל 1946, כשלמשמע גזר הדין1 ]...[ 
קמה אימי על רגליה ]...[ נעמדה דום ופתחה בשירת ההמנון הלאומי שלנו, 

'התקווה'.2 
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הריאיון התקיים בביתה של גב' כהן בגבעה הצרפתית בירושלים ביום י' בתמוז תשע"ג,   *
17 ביוני 2013; את ההקדמה כתב עדי שרצר, ורובי ריזל כתב את הערות השוליים.

בשנת 1946 גאולה כהן נתפסה בידי הבריטים ונדונה לתשע שנות מאסר. כשנה לאחר   1
מכן הצליחה לברוח מהכלא )ראו בהמשך(. 

גאולה כהן, אין לי כח להיות עייפה, ראובן מס, ירושלים 2008, עמ' 17 ]להלן: כהן,   2
אין לי כח להיות עייפה[.
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כהן למדה בבית ספר עממי בשכונתה, היתה פעילה בבית"ר ולאחר מכן החלה 
האצ"ל.  שורות  אל  הצטרפה   1942 בשנת  לוינסקי.  בסמינר  הוראה  ללמוד 
בתקופה זו היה הארגון במצב קשה הן בשל מותו של מנהיגו דוד רזיאל במהלך 
מפנים  ביקורת,  ושוב  שוב  שנמתחה  משום  הן  עיראק,  באזור  בריטית  פעולה 
של  הנוקשה  האכיפה  המשך  נוכח  הבריטים  עם  הפעולה  שיתוף  על  ומחוץ, 
הספר הלבן. כהן מתקשה לנמק בשכלתנות את הצטרפותה לאצ"ל,  מדיניות 
נראה כי יש להבין את הצעד הזה לאור הפופולאריות היחסית של הארגון בתל 

אביב ומפני עמדותיו הנִציות של אביה.
כעבור שנה, ב–1943, עזבה כהן את האצ"ל שהמשיך בשלב זה לשתף פעולה 
עם הבריטים והצטרפה אל הלח"י. לאחר מותו של מנהיג הארגון אברהם )יאיר( 
שטרן ולאחר כליאתם של רבים מחבריו בבתי הסוהר היה הארגון חלש מאוד. 
באופיו  ללח"י  המעבר  את  נימקה  לוחמת  של  יומנה  האוטוביוגרפי  בספרה 

הצבאי מדי של האצ"ל לטעמה:

איש  שישה–עשר  אצ"ל.  של  מפקדים  בקורס  ואני  תש"ג  בשלהי  זה  היה 
היינו בקורס, איש איש ומספרו, ואני מספר 16. מס' 16 דום! מס' 16 נוח! 
מס' 16 דום זה לא נוח. מס' 16 ידיים צמודות יותר אל הגוף. מס' 16 עיניים 
את  שאלתי  האלה...  הספרות  שתי  את  שנאתי  כמה  חלומות...  בלי  אלי, 
נפשי לברוח, אבל רגליי היו צמודות זו לזו ושתיהן כאחת באדמה. דום...3

כהן מביעה את גאוותה על ההצטרפות ללח"י ומנמקת אותו, בין השאר, דווקא 
לנוכח יחסו העוין של הציבור הארץ–ישראלי לארגון. בריאיון עיתונאי רמזה 

על המחיר האישי שגבתה פעילותה המחתרתית:

'אין ספק שכל מי שלחם במחתרות סבל מאובדן הנעורים' וגם המפגשים 
הרומנטיים המעטים היו אז לטובת המאבק. כך לדוגמא מספרת לי גאולה 
להכיר  כדי  ציבוריים  בגנים  בספסלים  נפגשים  היו  הם  הימים שבהם  על 
אחד את השני, אולי אפילו להתנשק. אך מתחת לספסל היו מונחים להם 
לוחות  על  בחטף  ידביקו  הם  שיחשיך  כשמיד  דבק  וחבילת  כרוזים  צרור 

המודעות, העצים וכל מה שאפשר.4

ציון  'קול  המחתרתית  הרדיו  בתחנת  שידרה  בארגון  פעילותה  במהלך 
המשתחררת'. בשנת 1946 פשטו כוחות בריטיים על מתחם השידור ברחוב 

גאולה כהן, סיפורה של לוחמת, קרני, תל אביב 1962, עמ' 10.  3
אלחדז איתן, 'אין לה כח להיות עייפה', News1, ה–13 באוגוסט 2008:  4

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-31378-00.html     
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רי השומר בתל אביב וכהן נעצרה. היא נשפטה לתשע שנות מאסר ונכלאה בבית 
הסוהר לנשים שבבית לחם. במהלך תקופת מאסרה ניסתה לברוח פעמיים 
מכִלאה. לימים הפתיעה בהסברה את ניסיונות הבריחה: 'בנוסף על תאוותו 
של כל אסיר אל החופש — ובלי חשיבה פמיניסטית דווקא — חרה לי מאוד 
ניסיון  אחת'.5  אישה  לא  ואף  גברים,  היו  אז  עד  ולח"י  אצ"ל  בורחי  שכל 
נפצעה במהלכו. לבסוף ברחה  אף  וכהן  הבריחה הראשון מבית לחם כשל 
כהן מבית החולים לאסירים במגרש הרוסים בירושלים והצליחה להתחמק 
מהבריטים באמצעות התחזות לערביה ובסיוע משפחה ערבית מהכפר אבו 
גוש. בעת הסתתרותה מהבריטים נישאה לבעלה, עמנואל הנגבי, אף הוא איש 

לח"י. 
לאחר קום המדינה הוקמה 'מפלגת הלוחמים'6 בידי יוצאי לח"י וכהן הוצבה 
במקום הרביעי מטעמה בבחירות לאספה המכוננת. בשנים הבאות כתבה מדי 
פעם בעיתונים היומיים, שימשה חברת מערכת של עיתון מעריב ופרסמה ספר 
זיכרונות — יומנה של לוחמת )1962( — שאף זכה לביקורת חיובית מצדו של 

בן–גוריון.7
מטעמה  לכנסת  כהן  נבחרה   )1973 )דצמבר  השמינית  לכנסת  בבחירות 
פרשה  התשיעית  הכנסת  במהלך  הליכוד.  מפלגת  במסגרת  חירות  תנועת  של 
מהליכוד בגלל התנגדותה העזה להסכמים בין ישראל למצרים וב–1979 הקימה 
עם הסופר משה שמיר את מפלגת בנא"י )ברית נאמני ארץ–ישראל( שלימים 
למען  לה  ומחוצה  הכנסת  בתוך  רבות  פעלה  היא  'התחייה'.  לתנועת  הפכה 
ההתיישבות היהודית ביהודה, בשומרון ובחבל עזה והיתה מעורבת בפעולות 
כהן  של  הנִצית  גישתה  אמונים'.  ו'גוש  השלמה'  ישראל  ארץ  למען  'התנועה 
בלטה אל מול בחירתם של רוב חבריה ב"ליכוד" לתמוך בתהליך קאמפ–דייוויד 

בהובלת בגין:

בכנסת[,  סאדאת  ]נאום  האירוע  את  שכיסו  העיתונאיים  הדיווחים  באחד 
סּופר שהייתי חברת הכנסת היחידה שלא מחאה כף, אינני יודעת אם הייתי 
ראשיהם  עם  התהלכו  כשהכל   ]...[ כף  מחאתי  לא  בהחלט  אבל  היחידה, 
שפויים  הקרקע,  על  מעט,  מתי  ואני'  'חברי  נותרנו  בשמיים,  ורגליהם 

כהן, אין לי כח להיות עייפה, עמ' 25.  5
המכוננת  לאסיפה  בבחירות  ילין–מור.  נתן  של  בראשותו  הלח"י  יוצאי  של  מפלגה   6
והשלישי  השני  במקומות  הראשונה.  הכנסת  במהלך  והתפרקה  אחד  מנדט  קיבלה 

התמודדו יצחק שמיר וישראל אלדד )בהתאמה(. 
ראו להלן הנספח לריאיון זה, עמ' 29-26.  7
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כאילו  עצמי  את  לרמות  אפשרויות:  שלוש  לפני  עמדו   ]...[ ומפוקחים 
'החרות', לחיות עם  דבר לא קרה, כפי שעשו רוב חברי הכנסת מתנועת 
עיניים מושפלות והרגשת תסכול תמידי, כפי שעשה זאת חלק גדול מחברי 

התנועה, או להיאבק ואפילו יחידה. בחרתי בשלישית.8

בשנת 1980 יזמה את חקיקת 'חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל' שהיווה חוק 
הצהרתי במהותו המבצר את מעמדה של העיר כעיר בירה ומקום מושבם של 
של   478 החלטה  לידי  הביא  החוק  של  אישורו  המרכזיים.  המדינה  מוסדות 
מועצת הביטחון של האו"ם שהביעה 'דאגה עמוקה' לאור אישור חוק 'המכריז 

על שינוי באופיה ובמעמדה של העיר הקדושה ירושלים'.9
במהלך חברותה בכנסת עסקה כהן בעלייה ובקליטה ובחלק מהזמן כיהנה 
כיושבת ראש ועדת העלייה והקליטה. היא נאבקה להציב את מאבק העלייה של 
יהודי  יהודי ברית המועצות במרכז סדר היום הציבורי ופעלה להעלאתם של 

אתיופיה לארץ.
התפקיד  מן  פרשה  אך  והטכנולוגיה  המדע  שר  לסגנית  מונתה   1990 בשנת 
ציבוריים  בתפקידים  לכהן  והוסיפה  מהכנסת  פרשה   1992 בשנת  כשנה.  כעבור 
ישראל על תרומה  זכתה בפרס   )2003( חוץ–פרלמנטריים שונים. בשנת תשס"ג 
מיוחדת לחברה ולקהילה. כיום כותבת כהן בבמות ציבוריות שונות, מגישה תכנית 
ודמותה היא סמל לימין האידאולוגי  ב' במשותף עם הסופר אלי עמיר10  ברשת 
בישראל. על כן נראה כי אין מתאים ממנה לפתוח את הגיליון השישי של ישראלים.

*

הגבעה  של  הבתים  בשורת  הניצב  כהן  גאולה  של  בביתה  התקיים  הריאיון 
הצרפתית בירושלים. כהן מתגוררת בדירה צנועה אך מרווחת בקומה השנייה 
של בית דירות שנבנה לאחר מלחמת ששת הימים כחלק מ'שכונות הבריח'.11 
הנוף מחלון ביתה מעט השתנה בשנים האחרונות — במרכזו של הוואדי הירוק 
עומדת במלוא ָעצמתה גדר ההפרדה שמתנשאת לגובה של כמה מטרים, חוצצת 

בין השכונה היהודית לבין מחנה הפליטים שועפאט. 

כהן, אין לי כח להיות עייפה, עמ' 85.  8
נוסח ההחלטה מובא באתר האו"ם.   9

אלי אמיר )נולד ב–1937( — סופר ישראלי יליד עיראק. בין שאר תפקידיו מילא גם   10
את  לציין  ניתן  ספריו  בין  בפועל.  המנכ"ל  בהם  הקליטה,  במשרד  בכירים  תפקידים 

תרנגול כפרות )1983( אשר היה ספרו הראשון וזכה להצלחה גדולה. 
כינוין של ארבע שכונות יהודיות שהוקמו לאחר מלחמת ששת הימים ונועדו לייצר   11

רצף טריטוריאלי של התיישבות יהודית בין הר הצופים למערב ירושלים. 
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רי עמוסים  הקירות  ביטוי.  לידי  אלו  שינויים  באים  לא  פנימה  בבית  אולם 
ביצירות אמנות, רובן בעלות אופי לאומי–סימבולי. הריהוט נושא גוון מזרח–
תיכוני, יש שיגידו אוריינטליסטי, וגם גאולה כהן עצמה מופיעה לריאיון כשהיא 
לבושה בגלביה ועליה רקמה בדואית בגווני אדום–כתום. נראה כאילו הקירות 
סודרו על פי נושאים — על הקיר האחד משמאל לדלת הכניסה, העתק מעוטר 
של מגילת העצמאות ותמונות פנורמיות של ירושלים. על הקיר השני, תמונות 
בעלות גוון משפחתי, בולט מתוכם ציור גדול ממדים של בנה, ח"כ צחי הנגבי, 
צעיר ופרוע שיער המחבק את כתפי אמו. על קיר המבדלת בין הסלון למרפסת 
כור  האסלאם,  ארצות  ליהדות  קשורים  רובם  כי  נדמה  שונים,  יודאיקה  חפצי 
מחצבתה של כהן, המדגישה בשיחה פעמים מספר את מוצאו התימני של אביה 
ואת מוצאה הסמ"ך טי"תי ]ספרדי טהור'[ של אמה. בולט בגודלו העתק לוחות 

הברית העשוי מתכת כהה שנדמה כי מקומו בבית כנסת. 
בתוך  בחופשיות  ולנוע  בנוח  לחוש  יכולה  כהן  כמו  אישה  רק  כי  נדמה 
והקול  הריאיון  לאורך  לספר  הסיפור שהיא מבקשת  ואכן  הזה  המרחב הטעון 
שהיא מתעקשת לשוב ולהשמיע אל מול שאלותינו ה'כופרות', הולם היטב את 

התפאורה. 

*

בהיסטוריה  משמעותיות  בנקודות  לעסוק  שואף  העת  כתב  גיליון  בכל  רובי: 
של מדינת ישראל וגם לספק תובנות לגבי העתיד. זאת אחת הסיבות שאנחנו 
לגיליון  דעה.  ובעל  מוכר  ציבור  איש  עם  ריאיון  לצרף  גיליון  בכל  שואפים 
הקרוב בחרה המערכת לראיין אותך ואנחנו שמחים שנענית לבקשתנו. אתחיל 
היא.  מי  יודע  ישראלי  ישראלי — כל  היא מוסד  גאולה כהן  בשאלה כללית: 
יודעים שהיית במחתרת, יודעים שהיית חברת כנסת ומכירים את רוב המאבקים 

שלך. איך את מגדירה את עצמך?

לוחמת  היה  שקיבלתי  הראשון  התואר  אבל  כמליצה  ישמע  זה  כהן:  גאולה 
חירות ישראל במחתרת — בלח"י. לא הייתי משנה זאת. אני ממשיכה להיאבק, 
כל פעם באמצעים אחרים. כל החיים שלי הם מאבק — מהצטרפותי ללח"י, 

במסגרת הכנסת ועד היום.

רובי: את עדיין רואה את עצמך לוחמת חירות?

על  המתנחלים  עם  בגבעות  שלחמתי  כמו  לא  אמנם  כמובן.  כן,  כהן:  גאולה 
ההתיישבות והפגנתי עם יהדות ברית המועצות על העלייה. להיות לוחמת זה 

לא עניין של להחזיק נשק ביד.
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רובי: להיות לוחמת פירושו להיאבק למען רעיון מסוים?

גאולה כהן: להיות לוחמת משמע כל הזמן לרצות לשנות את המציאות ולהיאבק 
על איזושהי מטרה.

רובי: היית מגדירה את זה אקטיביזם?

גאולה כהן: אני לא אקטיביסטית במובן של אקטיביזם מופשט. הציונות היא 
אקטיביסטית, היא רוצה לקדם את מטרותיה ואני ציונית פשוטה ]מחייכת[.

עדי: נרצה ללכת לאורך מסלול החיים שלך תוך כדי עצירה בנקודות מסוימות 
ודיון בסוגיות רחבות יותר, בהקשר לחברה הישראלית וגם בהקשר שלך כנציגה 

של דור שהוא הדור שבנה את המדינה והביא אותנו לאיפה שאנחנו היום.

גאולה כהן: אנחנו דור על גבי דור כל הזמן.

עדי: כן, ודאי. נתחיל ב–1942 בהצטרפות שלך אל האצ"ל ואחר כך אל הלח"י 
ב–1943. ספרי לנו על הרקע האישי שלך — בחורה שגדלה במשפחה ספרדית 

טיפוסית — סמ"ך טי"ת.

גאולה כהן: משפחה תימנית גם. אבא עלה מתימן כשהיה בן חמש. אימא נולדה 
בארץ וגם אבא שלה נולד בארץ, היא ממשפחה סמ"ך טי"ת.

עדי: מסלול החיים שלך היה טיפוסי, למדת בבית ספר עממי, התחלת ללמוד 
לארגון  להצטרף  לבחור  טוב,  מבית  ילדה  לך,  גרם  מה  לוינסקי.12  בסמינר 

מחתרת, ועוד ארגון שנוי במחלוקת ולא הארגון המרכזי של היישוב?

גאולה כהן: קדמה לזה הבחירה שלי להצטרף לבית"ר. המועדון שלנו במצודת 
זאב13 היה מול מועדון של השומר הצעיר אבל אלו היו שני עולמות מנוגדים. 
זו לא היתה סתם תנועת נוער, אני הרגשתי את עצמי חיילת במדים  בשבילי 
של בית"ר. היינו חייבים להיות ייצוגיים, לעמוד זקוף, להצדיע. בשבת הייתי 

סמינר לוינסקי — מוסד אקדמי למקצועות החינוך בתל אביב. גאולה כהן למדה בו   12
בשנות הארבעים של המאה ה–20. היא סולקה ממנו בטרם השלימה את לימודיה בשל 

פעילותה באצ"ל.
מצודת זאב נקראה על שמו של זאב ז'בוטינסקי ומאז שנות השלושים של המאה ה–20   13
ועד היום היא מעוזם ההיסטורי של חסידיו וממשיכי דרכו: מתנועת האצ"ל ועד מפלגת 

הליכוד של ימינו.
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רי הולכת במדי בית"ר מהבית דרך רחוב זרובבל14 ליד חוף הים עד למועדון בבית 
חירות של הליכוד, שנקרא אז מצודת זאב. הרגשתי שמוטלת עלי אחריות, שאני 
חיילת בצבא שבדרך. זה מה שנתן לי את הכוח ללכת זקופה גם כשקראו לי 
'פאשיסטית'. הייתי בת שתים–עשרה כשהצטרפתי לבית"ר, אז התוודעתי למי 
שאחר כך הפכו לגיבורי חיי — לשרה אהרונסון, שאחר כך איבדה עצמה לדעת, 
ולאבשלום פיינברג שהוא היה אמן חיי, באמת לא היה אדם שהייתי מאוהבת 

בו כמו שהייתי מאוהבת באבשלום. אפילו לקבוצה שלנו בבית"ר קראו ניל"י.
עדי: איך קיבלה המשפחה את הצטרפותך לקבוצות האלה, לבית"ר, לאצ"ל, 

ואחר כך הלח"י?

האוכל  שולחן  על  היתה  ישראל  ארץ  דרמטי —  קצת  נשמע  זה  כהן:  גאולה 
שלנו, ברכנו את ברכת המזון — 'ועל הארץ הרחבה והטובה שנתת לנו' ומסביב 
יפים  יותר  לשולחן שרנו את שירי שבזי.15 עד היום אני חושבת שאין שירים 
לי  שנתן  מה  וזה  בשבתות  עושים  שהיינו  מה  זה  שבזי.  משירי  ישראל  לארץ 

השראה לכל השבוע. 

עדי: הם לא התרעמו על כך שאת, בחורה המגיעה מבית מסורתי–דתי, מצטרפת 
לתנועה חילונית, שהפעילות המחתרתית בה יכולה להיות מסוכנת? 

גאולה כהן: אף אחד לא העיר לי על זה. אז לא היו המונחים דתי ולא דתי כמו 
היום. בעיניי בית"ר היתה לאומית מאוד, היסטורית מאוד. אבי זיכרונו לברכה 
עסק בפעילות ציבורית, הוא היה יושב ראש אגודת יהדות תימן ואף רצה להקים 
מפלגה של יוצאי תימן ולרוץ ִאתה לכנסת. גם הוא היה בקשר עם הזרם הציוני 
שהיה בארץ. כשהצטרפתי למחתרת, ללח"י, אימא שלי היתה מעירה לי על כך, 
זה היה מתוך הפחד מה יהיה עלי, היא לא התנגדה לכך מבחינה אידאולוגית. ציון 
וירושלים תמיד היו על שולחן האוכל, עם הלחם וברכת המזון. זה לא היה זר לי.

עדי: במבט לאחור אפשר לראות שבארגוני המחתרת, באצ"ל בשנה הראשונה 
ובהמשך גם בלח"י, היתה קבוצה של נשים לוחמות: שרה לבני, אסתר רזיאל–

רחוב בתל אביב אשר בקצהו האחד נמצאת שכונת כרם התימנים ובקצהו השני נמצא   14
חוף ימה של העיר. 

במאה  בעיקר  וכתב  חי  תימן.  יהדות  שהצמיחה  המשוררים  מגדולי   — שבזי  שלום   15
ה–17 ובראשית המאה ה–18. נושאי כתיבתו מגוונים, אך הוא נודע בעיקר בשל כתיבו 
ראו:  ושירתו  שבזי  שלום  על  להרחבה  ציון.  ולשיבת  לגאולה  השאיפה  על  המרובה 
שלום שבזי, שלום שבזי — שירים, ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל–אביב, תל אביב 

.2012
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בארגון  אתכן  קיבלו  איך  מגדרית,  מבחינה  כמובן.  ואת  עמידרור  צלה  נאור, 
המחתרת: כשוות לגברים או כמי שיש להן תפקידים שהם קצת אחרים?

גאולה כהן: אסתר רזיאל–נאור היתה מבוגרת ממני בכעשר שנים כשהצטרפתי 
הצטרפתי  שכשאני  לי  ונדמה  כנסת,  חברת  היתה  כבר  היא  החירות  לתנועת 
הצטרפתי  עסקנית,  הייתי  לא  פעם  אף  אני  עסקנית.  כבר  היתה  היא  לבית"ר 
ישר לקבוצת ניל"י בבית"ר. אפילו כשאנשים ברחוב היו צועקים לי 'פשיסטית' 
הרגשתי שיש לי אחריות היסטורית ומעורבות פוליטית. בבית שלי זה התקבל 
יפה מאוד. ציון וארץ ישראל וירושלים והקרבה היו חלק בלתי–נפרד מאתנו. 
נולדתי בת יחידה מכל עשרת אחיי בבית, אימא שלי לא הספיקה ללכת  אני 
לבית חולים, ואיכשהו פרצתי. אבא שלי שהיה עסקן ציבורי רצה לתת לציבור, 
אספה  היתה  בביתנו  שתמיד  אמרה  אמי  פתוחה.  היתה  תמיד  שלנו  והדלת 
נולדתי לתוך האספה הזו. הבית היה מאוד פתוח, הכול היה  ציבורית, ושאני 

פתוח מבחינת הציבור ואימא שלי היתה מעין שרת הרווחה ושרת הבריאות.

עדי: ב–1943, שנה אחרי הצטרפותך לאצ"ל, החלטת להצטרף ללח"י. מה היו 
המניעים שלך לכך, למה עזבת את האצ"ל לטובת ארגון אחר?

גאולה כהן: זוהי שאלה טובה מאוד. בתקופה ההיא אף אחד לא עזב את האצ"ל 
והצטרף ללח"י. זה היה אחרי רצח יאיר )אברהם שטרן(, הלח"י היה אז ממוטט. 
יום אחד עליתי לאוטובוס ואנשים אמרו בשמחה: 'רצחו את שטרן!', 'רצחו את 
שטרן!'. אני לא ידעתי אם אני בעד שטרן או נגדו אבל הבנתי שזה נורא שרצחו 
אותו. אחר כך התעניינתי, ניגשתי אל המפקד שלי באצ"ל ודרשתי: 'אני רוצה 
לדעת על הלח"י ומה זה לח"י ולמה רצחו את שטרן'. בשירו של יאיר וברצח 
שלו ראיתי קריאה להצטרף ללח"י. אני מאוד גאה על שהלכתי אחרי לבי ולא 
מתוך חשיבה פוליטית או אידיאולוגית. אז עזבתי את האצ"ל והצטרפתי ללח"י. 
האצ"ל גם לא תאם לרוחי כלל, כל הזמן 'עמוד דום' ו'עמוד נוח' ואני לא דום 
ואני גם לא נוח, אני לא יכולה לעמוד בשקט. והכול במדים, מדי בית"ר, והכול 
מכופתר. אני לא הייתי מתאימה לזה. לעומת זאת, הלח"י תאם לרוחי מאוד. 
הוא היה מהפכני יותר, כמו בספרים שהייתי קוראת — בימים ההם קראנו את 
הספרים של ורה פיגנר מברית המועצות על המלחמה שלהם נגד הצאר — זה 

התאים לי מאוד.16 

ורה פיגנר )1942-1852( — פעילה מהפכנית ברוסיה של סוף המאה ה–19 ותחילת   16
מרוסית:  )בתרגום  ווליה'  ''נארודניה  תנועת  של  בפעילותה  השתתפה  ה–20.  המאה 
רצון העם( אשר עמדה מאחורי הירצחו של הצאר אלכסנדר השני בשנת 1881. ספרה 
האוטוביוגרפי פורסם לראשונה ברוסית ולאחר מכן תורגם לעברית ושמו עמל חיים. 
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רי ברשותך אני רוצה לעצבן אותך קצת. את הלכת והצטרפת לארגון הכי  עדי: 
אותו  כינו  מהיישוב  נכבדים  חלקים  גם  אלא  הבריטים  רק  לא  ביישוב.  שנוא 

'כנופיית שטרן'.

גאולה כהן: נכון. 

עדי: היישוב הוקיע בחריפות פעילויות מסוימות שהארגון עשה. למעשה עד 
איך  כזה?  צעד  עשית  איך  טרור.  ארגון  כאל  אליו  התייחסו  השמונים  שנות 

הרגשת עם מה שחשבו עליכם בחוץ? איך זה הסתדר עם הסביבה?

גאולה כהן: גם לי היה מה לחשוב על אלה שחושבים מבחוץ, אני הייתי נגדם 
ונגד כל אלו ששמחו כשיאיר נרצח. מטבעי אינני מתנהגת על פי מה שחושבת 
הסביבה, בכלל לא. אני בהחלט הייתי מורדת. לא הייתי צריכה למרוד בבית, 
כי אימא ואבא לא היו נגד, וגם לא כל כך הבינו את הסכנות. כשהייתי באה 
בלילה או לפנות בוקר ומורידה את הנעליים במדרגות כדי שלא ישמעו שבאתי 
או שהייתי מבקשת מאימא שלי שתתפור סדין שמאחוריו הסתתר יצחק שמיר17 
ואחרים או מתתיהו שמואלביץ',18 היא היתה מבינה שאני עושה משהו אסור. 
אבל גם אימא שלי היתה לוחמת. מאבא שלי אני קיבלתי את החלום, מאימא 

שלי את המלחמה. 

עדי: במהלך השנים היו בציבור קולות שגרסו שפעולות הלח"י הזיקו ליישוב 
ופקפקו בתועלתן, היום כשאת מסתכלת בדיעבד על הפעולות את שלמה עם 

1946-1944 בהוצאת הקיבוץ  כרכים בשנים  אור בשלושה  המהדורה העברית ראתה 
לח"י:  יוסף הלר,  ראו:  פיגנר  לוורה  בין תנועת הלח"י  המאוחד. להרחבה על הקשר 
שני,  כרך  ישראל,  לתולדות  שזר  זלמן  מרכז   ,1949-1940 ופוליטיקה  אידיאולוגיה 

ירושלים 1989, עמ' 527-526 ]להלן: הלר, לח"י: אידיאולוגיה ופוליטיקה[. 
בעת הירצחו של אברהם 'יאיר' שטרן היה יצחק שמיר )יזרניצקי( אסיר בכלא בריטי,   17
אך לאחר שברח מבית הכלא היה מבין משקמיו הבולטים של הלח"י יחד עם נתן ילין 

מור )פרידמן( וד"ר ישראל אלדד )שייב(.
מתתיהו שמואלביץ' — איש לח"י אשר נאשם והורשע בירי על שוטר בריטי בשנת   18
1944 ועונש המוות שנגזר לו הומר למאסר עולם. בתחילת 1949 הורשע בבית משפט 
לא  בפועל  אך  מאסר,  שנות  לחמש  ונידון  ברנדוט  הרוזן  ברצח  חלקו  על  ישראלי 
בעתיד  החוק  על  לשמור  להתחייבותו  בתמורה  הדין  גזר  לביטול  הודות  בכלא  שהה 
)להרחבה בנושא ראו: הלר, לח"י: אידיאולוגיה ופוליטיקה, עמ' 473(. הוא כתב ספר 
אוטוביוגרפי בשם ימים אדומים ואף שימש אחד ממנכ"לי משרד ראש הממשלה בעת 

כהונתו של מנחם בגין בתפקיד. 
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רצח  כמו  יותר  גדולה  במחלוקת  השנויות  הפעולות  עם  גם  האלה?  הפעולות 
הלורד מוין?19 

גאולה כהן: אני תמיד שאלתי איזה נזק הם הביאו? מה זאת אומרת? אני לא 
הבנתי. מה שלא ברור הוא שבסופו של דבר בן–גוריון ששלח לי את המכתב 

חשב כמוני,20 אני לא יודעת. אתם ראיתם אותו? 

עדי: כן.

גאולה כהן: בן–גוריון היה אז מי שסימל את כל היישוב. באיזו אהבה הוא כתב, 
באיזו הערצה הוא כתב לא רק עלי, גם על יאיר. בתקופה ההיא היו לי כמה 

שיחות עם בן–גוריון.

עדי: אבל בן–גוריון הביע במכתב גם הסתייגות מהדרך של הלח"י, הוא לא חזר 
בו מיחסו אל הלח"י באותה תקופה, הוא לא 'חזר בתשובה'.

גאולה כהן: כן, הוא לא חזר בו וזה לא לזכותו. הוא באמת היה מאוד קרוע, 
למשל הוא אהב מאוד את יהושע כהן,21 אתם יודעים מי זה?

רובי: כן, חבר לח"י ואיש שדה בוקר. 

גאולה כהן: אחרי רצח יאיר הוא היה היחיד שנשאר בשטח ללקט הנשארים. הוא 
היה מהפכן אמתי, פשוט מהפכן אמתי — גם על פי צורתו, בכל כולו. בן–גוריון 
אהב אותו מאוד, הוא היה שומר הראש שלו בשדה בוקר. בן–גוריון ידע שהוא 

עוד בטרם נסתיימה מלחמת העולם השנייה החליטו גורמים בלח"י ובאצ"ל לנקוט קו   19
אקטיביסטי כנגד שלטונות המנדט הבריטי בשל היעדר העזרה בהקמת הבית הלאומי 
לעם היהודי. בפעולות שנקטו אנשי הלח"י במהלך שנת 1944 אפשר למצוא את ניסיון 
ההתנקשות בנציב הבריטי העליון על א"י, הרולד מקמייקל, וההתנקשות בחיי השר 
התושב הבריטי, הלורד מוין, שנרצח במקום מושבו בקהיר בנובמבר 1944 בידי אנשי 

הלח"י אליהו חכים ואליהו בית–צורי. 
ספרה  קריאת  לאחר  כהן  לגאולה  בן–גוריון  דוד  ששלח   20.1.1962 מתאריך  מכתב   20
סיפורה של לוחמת. לגרסה שנשלחה לבסוף ממשרד ראש הממשלה לגאולה כהן ראו 

בנספח בעמ' 29-26.
לימים  ב–1944.  הבריטים  בידי  מהארץ  והוגלה  שנעצר  לח"י  חבר   — כהן  יהושע   21
עם  נמנה   1952 בשנת   .)25 הערה  להלן  )ראו  ברנדוט  רצח  את  לאיש שביצע  נחשב 
הגרעין המייסד של שדה בוקר, וכשנה לאחר מכן כאשר דוד בן–גוריון עלה לראשונה 
להתיישב בנגב — נתמנה כהן לממונה על בטחונו והתיידד עם דוד בן–גוריון באופן 

אישי.
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רי רצח את הרוזן ברנדוט,22 שהוא השתתף ברצח הרוזן, הכול הוא ידע ושתק, הוא 
אפילו שמח על זה. גם אני הכרתי את בן–גוריון ולפי המכתב שלו אתם רואים 
שהיה לו יחס חם אליי, וגם אני אהבתי אותו שנים רבות. המצב אז היה מורכב, 
אפשר לשנוא את עצם העובדה שהיתה מחתרת, ובה בעת לומר 'אם זה לא היה, 

מה היינו פה, מה היה קורה?'. אנחנו הבנו את המורכבות הזאת והכרענו.

כ"ט  של  התקופה  אל  ולהגיע  השנים  ברצף  הלאה  להמשיך  מבקש  אני  עדי: 
הזאת  וראשית מלחמת העצמאות. קמה פה מדינה, אך את המדינה  בנובמבר 
הקימו מי שאתם, באצ"ל ובלח"י, ראיתם בהם כוח מתחרה שלא חסכתם ממנו 
וההפליה  ההדרה  על  הסיפורים  הזה  בהקשר  ומפא"י.  בן–גוריון   — ביקורת 
של לוחמים מהאצ"ל והלח"י ידועים מאוד. איך התמודדתם אתם עם ההדרה 
התהליכים שהתרחשו  מול  אל  חשתם  איך  המוקמת?  המדינה  של  מהמוסדות 

סביבכם?

גאולה כהן: היתה הדרה, אבל באופן תיאורטי יותר, מוסרי. למעשה כל אנשי 
לח"י הצטרפו מיד לצבא.23 ואנחנו עוד עשינו פעולה אחת נגד הרוזן ברנדוט 
ובן–גוריון שם את כולנו בבית הסוהר, אותי לא, אבל את בעלי זיכרונו לברכה. 
בן–גוריון עשה את זה, אבל הוא לא היה שלם עם זה. הוא אמר לי פעם: 'לא 
הייתי שלם, אבל אי–אפשר היה שלא לעשות את זה'. אני רוצה להראות את 

המורכבות ואת המסובכות של העניין, זה לא שחור ולבן.
לאחר כל מה שינקנו במחתרת — כשקמה המדינה לא היינו מוכנים נפשית, 
בתוכנו הרגשנו שנגמר מהר מדי ועוד לא התחלנו. היה צריך לבלוע את זה, 
פתאום ללבוש אזרחי ואנחנו בתוך תוכה של המלחמה. אבל זה מה שעשינו. 
הגברים הלכו לצבא, אני ניסיתי ללכת פעם אחת — נתנו לי תלבושת של חאקי 
שאני מאוד אהבתי. כל חיי אני מרגישה שמתחת לבגדים האזרחיים שלי אני 
לבושה חאקי. גם כשהייתי בכנסת, כל הזמן הייתי לוחמת. הבגדים האזרחיים 
היו כל הזמן מעל לחאקי. הייתי בשליחות חובה, במלחמה, אז ככה הרגשתי 

כמובן גם אז. 

הרוזן השבדי, פולקה ברנדוט, נורה למוות בירושלים ב–17 לספטמבר 1948 בידי חברי   22
הלח"י לאחר שיזם תכנית לבינאום ירושלים במסגרת היותו מתווך מטעם האו"ם.

ב–26 במאי 1948 הממשלה הזמנית פרסמה את פקודת ההקמה של צה"ל אשר אסרה   23
בין היתר על קיומו של כוח מזוין למעט צה"ל. יומיים לאחר מכן כונס מרכז הלח"י 
בירושלים והודיע על התפרקות הארגון וצירוף אנשיו לצה"ל. החלטה זו לא כללה את 
אנשי הלח"י בירושלים משום שהעיר עדיין לא היתה תחת ריבונות ישראל. רוב לוחמי 
הלח"י שולבו במסגרת הגדודים 82 ו–89 אשר היו חלק מחטיבה 8, חטיבת השריון 

הראשונה בפיקודו של יצחק שדה. 
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והם  הלח"י  מארגון  חברייך  את  לוקחים  הרי  קשיים,  זאת  בכל  יש  אבל  עדי: 
מוצבים בחטיבה 8 בפיקוד של לא אחר מאשר יצחק שדה,24 אותו אדם שלפני 
לא הרבה זמן רדף אותם במסגרת 'הסזון',25 פתאום צריכים לשתף אתו פעולה, 

פתאום יש מטרה משותפת.

של  סיפורה  שלי  הספר  את  שכשפרסמתי  זוכרת  אני  אבל  נכון,  כהן:  גאולה 
לוחמת ]בשנת 1962[, ההוצאה לאור עשתה ערב לכבוד הספר והזמינה את חיים 
מיד מהפלמ"ח  היום, אלא  גורי של  חיים  היה  לא  זה  הספר.  על  לדבר  גורי26 
ישר לערב של הלח"י. על חיים גורי ידענו שהוא לא מסר את האנשים שלנו 
לבריטים, לא הלשין, והוא גם דיבר על זה, פתח את הדברים שלו כי הוא איש 
משורר,והיו שם גם אנשי פלמ"ח שבאו אתו. וכבר בערב הראשון, זה היה ערב 
על הספר שלי, ראינו שאין שנאה. על כל פנים, אצלי מעולם לא היתה, ואני 
לא חושבת שאצל חיים גורי היתה. היו כאלה מסביבו שכן היתה להם שנאה 
וגם אצלנו היו כאלה, אבל אני לא הרגשתי שנאה בכלל. ככל שאתה עולה יותר 

יצחק שדה )לנדוברג, 1952-1890( — פעיל תנועת 'החלוץ' בפולין. עלה ארצה בשנת   24
לסייע  שכנעו  עצמו  שטרומפלדור  ולאחר  טרומפלדור,  יוסף  של  מותו  לאחר   1920
בהקמת מדינה עברית. לאחר עלייתו היה מעורב בהקמת גדוד העבודה העברי וארגון 
'ההגנה'. הקים את פלוגות המחץ של ההגנה )הפלמ"ח( ועמד בראשן. פיקד על חטיבה 
8 במלחמת העצמאות והיה חבר במטכ"ל צה"ל בעת הקמתו, אך לאחר פירוק מטה 
הפלמ"ח הודח מצה"ל. מתוך: לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות, משרד הביטחון — 
ההוצאה לאור, ירושלים 1987, עמ' 248 ]להלן: לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות[. 
השלטונות  בקרב  נזעמות  תגובות  עורר   1944 בשנת  מוין  הלורד  רצח   — 'הסזון'   25
הבריטיים וגם בקרב הנהגת היישוב. מנובמבר 1944 ועד למארס 1945 התנהל מסע 
הארגון,  מפקד  סגן  בראשות  'ההגנה'  מארגון  מתנדבים  הפעלת  לצד  ציבורי  הסברה 
יגאל אלון, כדי לבודד ואף להסגיר לשלטונות הבריטים את הפורשים. אמנם הלורד 
מוין נרצח בידי אנשי לח"י אך עיקר הפעילות במהלך "הסזון" כוונה נגד אנשי האצ"ל. 
מתוך: שאול אביגור, יהודה סלוצקי וגרשון ריבלין )עורכים(, קיצור תולדות ההגנה, 
משרד הביטחון — ההוצאה לאור, תל אביב 1986, עמ' 349-347 ומתוך בר–זוהר, עמ' 
עונת הציד — הסזון: העימות בין  509-505; להרחבה בנושא זה ראו: יעקב שביט, 

"היישוב המאורגן" לארגוני המחתרת 1947-1937, הדר, תל אביב 1976. 
חיים גורי )נולד ב–1923( — סופר ומשורר אשר לחם בפלמ"ח. 'שיר הרעות' שכתב   26
נודע גם בזכות סיקורו את משפט  נעשה לאחד הסמלים המובהקים של דור תש"ח. 
לשורותיה של  לחם, הצטרף  הימים שבה  ולאחר מלחמת ששת   1961 אייכמן בשנת 
'התנועה למען ארץ ישראל השלמה' יחד עם אנשי רוח נוספים. כיום הוא מפגין מעת 
לעת בשכונת שייח ג'ראח למען חלוקת ירושלים. לריאיון מקיף עם חיים גורי ראו: 

ישראלים, גיליון 2 )סתיו 2009(, עמ' 30-3. 
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רי בהזדהות שלך עם העם שלך אתה פשוט הורס גדרות, פורץ כל מיני מחסומים. 
כשאתה רואה את זה ממרחק, ההיסטוריה לא השאירה את כל השנאה הזאת, אבל 
אז זה היה נורא. השבוע עסקתי בטובה סבוראי.27 טובה סבוראי היתה הלוחמת 
הראשונה למעשה. ביתה היה הבית היחיד שהיה מוכן לקבל את יאיר ולהסתיר 
אותו מפני הבריטים. זה דבר מדהים, התמונות שלו פורסמו בכל העיתונות, גם 
בעיתונות הרוויזיוניסטית: מבוקש חי או מת עם אלף לירות פלשתינאיות על 
ראשו, ולא היה בית מאנשי המחתרות, מאנשי הרוויזיוניסטים של ז'בוטינסקי, 
שכל  ההיא  בתקופה  יאיר  את  להסתיר  מוכן  שהיה  ישראל  בכל  בית  היה  לא 
תמונותיו היו מפורסמות בכל העיתונים — חי או מת. רק טובה, טובה סבוראי 
שבעלה כבר ישב בבית סוהר, הסכימה להסתיר את יאיר. הבריטים מצאו אותו 

אצלה והרגו אותו בביתה. 

עדי: אני מבקש להתמקד במה שקרה אחרי רצח הרוזן ברנדוט, כשלח"י הוקע 
כארגון טרור והוצא אל מחוץ לחוק. לגבי נקודת זמן זו אני רוצה לשאול שתי 
עצמה  את  שסיכנה  לוחמת  מרגישה  איך  האישית,  ברמה   — אחת  שאלות: 
למען חירותה של המדינה, כשבסוף אותה מדינה מגדירה אותה טרוריסטית? 
המרות  את  קיבלת  לרוב  שאת  נראה  בימין  אחרים  כגורמים  שלא   — שתיים 
שהשתדלת  לומר  אפשר  כללי  ובאופן  בן–גוריון,  עם  התכתבת  הממלכתית: 

לאורך כל הקריירה שלך להיצמד לחוק, מה המקור של ההשקפה הזו?

גאולה כהן: אתחיל בשנייה — לגבי קבלתי את מרות המדינה. אני לא מקבלת 
את מרות המדינה. אני ממלכתית מאוד במובן שאני לא אלחם נגד המדינה. גם 
עם החברים שלי בחברון — אני הייתי הרבה זמן בחברון, ובגוש אמונים, תמיד 
זה היה כוח מרחיק — תמיד אמרתי 'עד כאן, לא', כי זה הורס הכול ולא נלך 
לזה. אבל לא קיבלתי את מרות המדינה מבחינה מוסרית, קיבלתי אותה מבחינה 
חוקית כי לא היתה לי ברירה. כמו שהיה במחתרת, אני הייתי מוכנה להגן על 
העובדה שפרשתי — אז קראו לנו בן–גוריון ואחרים 'פורשים' כיוון שפרשנו 
מההחלטות של הוועד הלאומי, והלכנו בדרכנו — יש זמנים בחיים שצריכים 
לא  דרך  שנראה  מה  נגד  או  עוול,  שנראה  מה  נגד  להתקומם  חייבים  ואפילו 
נכונה. אני בפירוש חשבתי שלח"י צדק, היה נורא אם לח"י לא היה קיים. אמנם 

טובה סבוראי )2013-1916( — אשת לח"י, אשתו של משה סבוראי, אז מפקד מחוז   27
תל אביב בלח"י. לאחר שמשה נפצע ונעצר, הסכימה טובה �להסתיר בדירתם את מפקד 
הלח"י אברהם 'יאיר' שטרן, ושם הוא נתפס ב–12 בפברואר 1942 ונורה בגבו בידי קצין 

משטרה בריטי. 



ל
יז

ר
י 
ב
רו

 ו
ר
צ
ר
ש

י 
ד
ע
 ,
ס

ר
ד
סנ

ת 
ל
אי

 :
ם

ני
יי
א

ר
מ

18

האצ"ל היה חשוב מאוד כי היו לו בריגדות ובלח"י היו רק מהפכנים, משוררים 
כמו יאיר שעמד בראשנו. באצ"ל היו יותר חיילים, היה להם גם מצבור של אנשי 
בית"ר, היה להם כוח. בלח"י המצב היה אחר, אבל אני דווקא אהבתי להיות 

בלח"י, להשתייך למהפכניים. מה היתה השאלה?

עדי: השאלה הראשונה היתה לגבי ההכרזה על הלח"י ארגון טרור.

גאולה כהן: בן–גוריון אהב מאוד את יהושע כהן משדה–בוקר. הוא ידע שהוא 
לא טרוריסט והוא גם ידע שהוא רצח את הרוזן ברנדוט. יהושע אמר לי בזמנו 
שבן–גוריון היה בעד זה, גם אם לא הודה בכך. בן–גוריון אהב אותו וגם אותי, 
הוא אהב גיבורים — לא שאני גיבורה. הוא אהב גיבורים במלחמות ישראל כמו 
היא שכלה את שני  גובר?  גובר.28 אתם מכירים את הסיפור של רבקה  רבקה 
הבנים שלה במלחמת השחרור — הם היו גיבורים גדולים מאוד. הוא לא אהב 

פוליטיקאים. היה לי קל להסתדר אתו אחרי שהכרנו. 

עדי: גם ב–1948? 

גאולה כהן: לא. רק ב–1962 לאחר ששלחתי לו את הספר שלי שיצא בתקופה 
מלחמה  פושע  רק  לא  בעיניו  היה  יאיר  מאוד.  קשה  היה  הוא  ב–1948  ההיא. 
אלא משהו גרוע הרבה יותר מכך. בימים ההם בן–גוריון היה נחרץ. בסוגיית 
'אלטלנה' הוא הלך עד הסוף מבלי לשקול זאת שוב. אבל בסופו של דבר הוא 
העריץ אנשי לח"י, כמו שאמרתי — הוא אהב גיבורים וגבורה מאוד. הוא לא 
ובמכתב  מאוד,  אהב  הוא  כהן  יהושע  את  הלח"י.  של  האידאולוגיה  את  אהב 
שהוא שלח לי בעקבות קריאתו את סיפורה של לוחמת הוא כתב על יאיר: 'אני 

'אם  כונתה  אשר  וההתיישבות  העבודה  תנועת  אשת   —  )1981-1902( גובר  רבקה   28
הבנים' לאחר ששכלה את שני בניה במהלך מלחמת העצמאות. לאחר מותם הוציאה 
לאור את ספר האחים ובו חלקים מעיזבונם של בניה, ספר אשר הוגדר 'קריאת חובה' 
זאת  בעקבות  בן–גוריון.  דוד  לבין  בינה  חזק  קשר  ליצירת  הוביל  הספר  למחנכים. 
חייה  את  זרות.  לשפות  תורגם  אף  ולימים  הביטחון  משרד  בהוצאת  אור  ראה  הספר 
דבר  בעיתון  פורסמו  מותה  לאחר  קץ.  להם  לשים  בחרה  כאשר  טרגי  באופן  סיימה 
למותה  'שבעה  )ראו:  לִבתה.  אחד ששלח  ומכתב  בן–גוריון  לה  מכתבים ששלח  שני 
של רבקה גובר: 3 מכתבים מבן–גוריון', דבר, 20 בספטמבר 1981, עמ' 8(; להרחבה 
על המעמד ה'ממלכתי' שזכתה לו ראו: אודי לבל, 'מיהם "אבירי הקוממיות"? מחוץ 
הזיכרון  גבולות  עיצוב  של  והפוליטיקה  לח"י  אצ"ל,  הממלכתית:  להיסטוריוגרפיה 
הלאומי, 1963-1949', בתוך: נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד )עורכים(, לאום מלאום: 
והוצאת  בירושלים  ליר  ון  מכון  ולאומיות,  עם  לאומית,  זהות  של  בשאלות  עיונים 

הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2008, עמ' 196-194.
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רי ביותר בדורנו',29 שלפני שנה אמרו עליו  ביאיר המנהיג הלאומי הגדול  רואה 
שהוא עוזר השטן ושהוא כל מיני דברים...

והקליטה  העלייה  ועדת  את  מקימה  את  זו  בשנה   .1977 לשנת  נעבור  אילת: 
הוועדה  את  להקים  אותך  מביא  מה  לנו  ספרי  שלה.  הראש  יושבת  ומשמשת 

הזאת ותפקידך בה?

חוטאים  אנחנו  לדעתי,  היום,  עד  השאלה.  על  מאוד  שמחה  אני  כהן:  גאולה 
לנושא של העלייה. הציונות היא שיבת ציון, כואב לי מאוד שבימינו היא ירדה 
מהפרק. חורה לי שיהודים שגרים בחו"ל ממשיכים להגיד 'אם אשכך ירושלים 
והם שם  ומהשמאל שלהם  כלל מהימין שלהם  להם  ולא אכפת  ימיני'  תשכח 
בחו"ל. אם כל העם היה בא, היה החזון הציוני מתגשם. לא קל לארוז מזוודות 
זה כך, יש פה  אחרי אלפיים שנים, העלייה צריכה להיעשות במגמתיות. אין 
עולה, שם עולה. חשבתי תמיד שהעלייה היא הצד השני של המטבע של ארץ 
ישראל: שהיא בעצם עם ישראל. אם יש לנו ארץ בלי עם, מה נעשה? בשביל 
ובעצם כל הגיבורים הגדולים: עולי הגרדום מכל הדורות, הרוגי  זה?  מה כל 
ארץ  על  דיברו  הם  על הארץ.  יותר מאשר  העם  על  דיברו תמיד  וכו'  מלכות 
ישראל, אבל עוד עלה הנושא של הקרבה של העם והנכונות של העם להקריב 
למען הארץ. וכשבאתי לכנסת נשבעתי לעצמי להתמקד בעלייה משום שלמען 
ארץ ישראל עשיתי כבר כל מה שאפשר, ובכנסת לא יכולתי לעשות דבר. הצד 
השני של המטבע היה ההתיישבות ועסקתי בה הרבה, דגלתי בשתיהן, בעלייה 
והתיישבות.  עלייה   — המדינה  קום  לפני  אומרים  שהיו  כמו  ובהתיישבות. 

בתקופה ההיא עסקתי רבות בעלייה מברית המועצות. 

אילת: ספרי לנו קצת על הפעילות שעשית בתחום העלייה.

גאולה כהן: הדבר ראשון שייסדתי בכנסת היה ועדת העלייה והקליטה ומוניתי 
ליושבת הראש שלה. במסגרת תפקידי הלכתי לשדה התעופה כדי לקבל פני 
מטוס שהביא יהודים מברית המועצות. אז, בדרמטיות, התחיל הרומן שלי עם 
העלייה מברית המועצות. בלילה ההוא באתי לשדה התעופה ואמרו לי שעוד 
ראיתי  ושם  הקבלה  לאולם  נכנסתי  המועצות.  מברית  מטוסים  מגיעים  מעט 

]...[ אבל אין  ליתר דיוק דבריו של בן–גוריון באותו מכתב היו: 'לא הכרתי את יאיר   29
לי כל ספק שהוא היה אחד האישים היקרים והדגולים ביותר שקמו בתקופת המנדט 
הבריטי, ואני מכבד ומוקיר בכל לבי גם השירה וגם הפלדה של נפשו הסוערת ומסירותו 
ללא קץ לגאולת ישראל — אם כי אני שולל ללא כל סייג דרכו המדינית'. ראו להלן 

הנספח לריאיון זה, עמ' 29-26.
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גל ענק עד השמיים של מזוודות של  יסור מעיניי; ראיתי  מחזה שלעולם לא 
יהודים, סמרטוטים, חבלים, חבילות — כמו כשיצאו ממצרים, לא עם מזוודות 
אלא עם חבילות מגולגלות — הר עצום של כל מיני מיטלטלים. אני חושבת 
שזה היה המחזה היפה ביותר שראיתי בימי חיי. כשראיתי את המזוודות האלה 
נדהמתי, כמעט נפרצה התקרה מהכמות שלהן. ייסדתי מיד את ועידת העלייה 
והקליטה וזה היה הצד השני של המטבע של הארץ. היתה לנו כבר ארץ וגם 

מדינה, וכל שנותר הוא להביא את העם.

אילת: ועדת העלייה והקליטה מתעסקת גם בגיור. כידוע, יש שהעמידו בסימן 
שאלה את עצם יהדותם של מקצת העולים שהגיעו מברית המועצות. ספרי לנו 

על ההתמודדויות בנושא זה בתקופה שבה היית יושבת ראש הוועדה?

גאולה כהן: הייתי יושבת ראש הוועדה הראשונה כי אני הקמתי אותה. בעיות 
הגיור התחילו קצת יותר מאוחר והשתדלתי לפתור אותן מתוך הוועד. זו היתה 
בעיה קשה, כל הבעיות האלה שנוגעות בדת הן בעיות קשות. אי–אפשר לפסוק 
שמישהו יהודי ואחר איננו, לפעמים ההרגשה היא של חיתוך בבשר החי של 
היהדות. הקדשתי לזה הרבה זמן כי חשבתי שזה חשוב מאוד, וגם הצלחתי פה 
ושם לפתור בעיות. בסופו של דבר התגברנו על זה. היום אין עלייה גדולה כמו 

שהיתה אז.

נושא הגיור עולה לכותרות לא מעט. את רוצה לספר לנו על עמדתך  אילת: 
לגבי הגיור היום? 

גאולה כהן: אני תמיד בעד כולם; אם זה היה תלוי בי הייתי מאפשרת הקלות 
וחלק  חד  פוסקת  הייתי  כי  הנושא  אל  להתקרב  לי  נתנו  לא  פעם  אף  בגיור. 
בדברים רבים. לדעתי, כיום העלייה אינה צריכה להיות כרוכה בחזרה ליהדות, 
לוותר על הדברים הבסיסיים  פי שקשה מאוד  על  כל התפילות. אף  באמירת 
יש  השורשים  את  בנטיעות'.  בשורשים,  לא  מקצצים,  ברירה  'כשאין  האלה 
להמשיך לטפח, ואם צריך מדי פעם בפעם לקצץ ענף יש לעשות את זה כדי 

להמשיך את התנופה. 

אילת: בעניין העליות של היום, מה דעתך על הקליטה של מדינת ישראל את 
יהדות אתיופיה? 

הרבה  נעשו  מהאורוות.  ברחו  כבר  שהסוסים  אחרי  שואלת  את  כהן:  גאולה 
כה  מקסימה,  כה  עלייה  וזו  המוות.  את  להם  שעשו  יודעים  כולנו  שגיאות, 
הוא  או שלישי  ילד שני  כל  ירושלים; שמו של  כולה  רומנטית,  כה  משיחית, 
'ירושלים'. הייתי באתיופיה, נסעתי לשם כשהיו השמועות שכל יום מתים שם 
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רי כמה אנשים. וכך זה היה.30 כשחזרתי זעקתי זעקה גדולה ומרה. אמרתי שאשב 
היה  ולא  כך  כל  חולים  היו  הם  בדיבורי.  עמדתי  לא  יכולתי,  לא  אבל  איתם 
אפשר להיכנס מבלי להידבק בכל מיני מחלות. אבל עשיתי הרבה רעש בחוץ 
ובסוכנות. ניסיתי כמה שיכולתי, פרצתי קצת את חומת השתיקה, נפגשתי עם 
שרים בממשלת אתיופיה, ובסוף הצלחנו מאוד. היה צריך להביא את כולם ישר 
לארץ. לא היתה שום סיבה לא לעשות זאת. היו ארבעים או חמישים אלף בסך 
הכול והיה צריך להביא אותם, אבל היו כאן כאלו שרצו לראות בזה מין אתגר 
צריך  אותם  וגם  באתיופיה,  יהודים  כמעט  נשארו  לא  היום  ומתקדם.  שהולך 

להעלות ארצה. צריך להעלות גם את יהודי ארצות הברית. 

רובי: זאת אמירה מאוד בן–גוריונית.

גאולה כהן: בן–גוריון אמר את זה? הוא צדק בהחלט.

ואנחנו  עדי: עברו קרוב לעשרים שנה, אולי שלושים שנה, מראשית העלייה 
בארץ  שנולד  שני  דור  על  אתיופיה,  יהודי  בקליטת  כשל  על  מדברים  עדיין 
וחווה חבלי קליטה קשים מאוד. בתור מי שעסקה בתחום, במה נכשלו החברה 

הישראלית וממשלות ישראל? 

גאולה כהן: הממשלה... המנהיגות. המנהיגות יכלה לעשות הרבה יותר ממה 
הזה  בעניין  טעינו  בחברה.  ושיתופם  כלפיהם  אפליה  חוסר  מבחינת  שעשתה 
על  הסיפורים  כל  עם  משיחית,  מופלאה,  עלייה  זאת  צדקו.  אתיופיה  ויהודי 
הדור הצעיר  זה את  על  לחנך  היה אפשר  ונהר הסמבטיון.31  עשרת השבטים, 

שלנו לעלייה ולאהבת העולים. 

עדי: תוכלי להצביע על טעויות מסוימות, על נקודות שבהן את חושבת שבאופן 
קונקרטי היה אפשר לעשות את זה אחרת?

כולם  את  להעלות  צריך  היה  העלייה עצמה,  כול  קודם  כהן: בהחלט.  גאולה 
ולא בכמה קבוצות. זה היה אפשרי. כלומר, אם מבחינת הקיסר היילה סילסי זה 
היה אפשרי. היה צריך להעלות את כולם, לעשות 'יציאת מצרים'. כשהם עלו 

גאולה כהן יצאה לאתיופיה בשנת 1990 כדי לבדוק את מצבם של היהודים שם.   30
עשרת השבטים והסמבטיון — הכוונה לעשרת שבטי ישראל שהגלה מהארץ שלמנאסר   31
החמישי מלך אשור לאזור נהר הסמבטיון. גורלם של השבטים לא נודע ומימי חז"ל 
ועד ימינו ישנן השערות רבות בנוגע לשאלה זו. נהר הסמבטיון נחשב לנהר פלא אשר 
שובת בשבת. ישנן גרסאות רבות בנוגע למיקומו האפשרי, יש הגורסים כי הוא נמצא 

באתיופיה של ימינו.
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זאת היתה עליית נשמה, היהודים שמחו על כל עלייה, אם באו מגרמניה אם 
באו מפרס. היתה תחושת התעלות, שמחת עלייה — יותר משהיתה כששוחררה 
הארץ. נכון ששחרור ירושלים — לא היה דומה לו מבחינת השמחה, אבל גם 
ב–1990  מאתיופיה  כשחזרתי  גדולה.  שמחה  היתה  אתיופיה  יהודי  בהבאת 
הלכנו, ראש הממשלה שמיר ואני, לקבל את פני העולים. איש קשה שמיר, כינו 
אותו 'ציפורן שמיר'. הוא התרגש בתוכו אך לא הראה זאת. עמדתי לידו והוא 
פנה לאחד הקייסים32 ושאל אותו: 'מאיפה אתה באתיופיה?', והוא ענה: 'מאדיס 
'ארבעת אלפים  והוא ענה:  זמן הייתם שם?,  'כמה  אבבה', ושמיר שאל אותו: 
שנה', מאז שגורשו יהודים בחורבן בית ראשון. ואז שמיר שאל: 'מה שם הבת 
שלך?', והוא ענה לו: 'ירושלים'. שמיר שאל אותו עוד שאלה וגם לה הוא השיב 
שיבואו   — בתנ"ך  שכתוב  למה  עדים  היינו  רומנטית–היסטורית.  תשובה  לו 
יהודים ושתהיה עלייה — ראינו זאת במו עינינו. אבל זה לא נוצל כדי לחבר 

אותנו באש, בדלֵקה, בניצוצות שהיו. 

רובי: נעבור לימינו. לכל אזרח במדינה יש את התפיסות האידאולוגיות שלו, 
אבל נראה שבימינו התפיסות הפוליטיות הן הפכפכות. את נתפסת עדיין כסלע 
ולפני  שנים  עשר  לפני  בהם  שהאמנת  הדברים  באותם  בדיוק  מאמינה  איתן, 
עשרים שנים; אין ספק שאת סמל לנחישות ולאמונה. היום בדיעבד האם את 

מרגישה שהשתנה משהו בתפיסות שלך?

א אלא מפני שלא. ארץ ישראל  גאולה כהן: לא. לא מפני שאני רוצה להגיד ל
של  אורגני  רכיב  היא  טריטוריה,  לא  היא  טריטוריה.  חתיכת  עוד  איננה  היא 
אותנו,  שמחזיקות  הן  היסוד  אבני  היהדות.  של  המורשת,  של  שלנו,  המהות 
אנחנו מחוברים אליהן. אין עוד עם כזה בעולם. צרפת היא טריטוריה, אנגליה 
היא טריטוריה, מובן שארצות הברית היא טריטוריה. אנחנו, ללא כל ספק, איננו 
רק טריטוריה; אנחנו טריטוריה עם שמיים ועם ארץ ועם מורשת. כמו הפסוק: 
'ככל שעיני ארץ ישראל בם מראשית השנה ועד סוף השנה',33 זה חלק מהכול. 

ענטבי– ליסה  ראו:  אתיופיה.  יהדות  קהילות  בקרב  דתי  למנהיג  נרדפת  מילה   — קייס   32
עולה  נוער  בקרב  חדשה  זהות  של  מודלים  שחורה:  ותרבות  האורבנית  'אתיופיה  ימיני, 
וביניהם:  על גבולות תרבותיים  )עורכת(,  מאתיופיה בישראל', בתוך: רבקה איזיקוביץ' 

עולים צעירים בישראל, הוצאת רמות — אוניברסיטת תל–אביב, 2003. עמ' 13.
פרפראזה על הפסוקים: 'כי הארץ, אשר אתה בא-שמה לרשתה — לא כארץ מצריים   33
היא, אשר יצאתם משם: אשר תזרע את–זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק; והארץ, אשר 
אתם עוברים שמה לרשתה-ארץ הרים, ובקעות; למטר השמיים, תשתה-מים.; ארץ, 
ועד  השנה,  בה-מראשית  אלוהיך  יהוה  עיני  תמיד,  אותה:  דורש  אלוהיך  אשר-יהוה 

אחרית שנה' )דברים יא, י-יב(. 
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רי יכולה להגיד עכשיו  אינני  יכולה להשתנות.  לא  אני  יכול להשתנות,  לא  וזה 
ישראל,  מארץ  חצי  ישראל,  ארץ  של  רבעים  בשלושה  להסתפק  מוכנה  שאני 
רבע מארץ ישראל. אף פעם לא אוכל להסתפק בחלק מהאמת כולה, אני אאבק 
עליה. לשם כך אין צורך לשפוך דמים, אבל צריך להמשיך ולהיאבק. היום אני 
עושה את זה בדרכי, לא כמו שהיה פעם, יש לי תכנית רדיו בימי חמישי שאני 

מתייחסת בה לנושאים האלה ואני חושבת שזה גם מה שמחזיק אותי. 

רובי: הוויכוחים עם אלי עמיר? 

גאולה כהן: אלי עמיר הוא בחור נחמד מאוד. הוא גם קשור לתפיסת עולמו 
מוכנה  לא  אני  להתפשר.  לוותר,  מוכן  שהוא  אומר  והוא  יותר,  השמאלנית 
אני  לא.  לעולם   — יכולה  לא  אני  שתיים,  אינם  אחת  ועוד  שאחת  להתפשר 
יכולה רק לנסות ולשכנע בזה את האחרים, בדרך שלא תפגע בטוהר של האמת. 
איפה יש עוד ארץ כזו בעולם? ארץ ששרו עליה, שחלמו עליה, שכתבו מדרשים 
נותן את האותות שלו — הולכים  וזה  עליה ושהתפללו אליה? אין דבר כזה. 
לבית הכנסת ומתפללים לארץ ציון ולירושלים. זה עלה לנו בדמים ואני מקווה 

שלא יעלה בעוד דמים, אבל אדם צריך להילחם על האמת שלו.

רובי: בהמשך לנקודה זו — כשבן–גוריון התראיין בתכנית 'מוקד' בשנת 1971 
הוא אמר, בין היתר, שהוא מכיר בכך שזכותנו על הארץ היא זכות מלאה, אבל 

לא בכל מקום שיש זכות גם אפשר ליישב.

גאולה כהן: נכון. 

היום  העם.  ועל שלמות  הארץ  על שלמות  הם  אמרת שהמאבקים שלך  רובי: 
לא חסרים אנשים בישראל שטוענים כי בשם שלמות העם, אולי יש לוותר על 

שלמות הארץ. איך את תופסת את מי שמפרידים ביניהן?

בדורות,  מדובר  שלי,  לא  זה  כך?  על  לוותר  זכות  לי  נותן  מי  כהן:  גאולה 
במורשת, בתנ"ך, כל כך הרבה כתבו חכמינו על ארץ ישראל. אני אינני יכולה 
לבוא ולומר שאני מוכנה לוותר, אני חושבת שזה לא אמתי ואסור לעשות את 
זה. אמנם הארץ שלי אבל היום אני מוכנה לא לצאת למלחמה עבורה, כי המחיר 
הוא חשוב לי: העם שלי, הילדים שלי, הנכדים שלי. אני לא רוצה היום לשים 
הכול על קרן הצבי. ארץ ישראל לא היתה בידינו אלפי שנים וחזרנו. היום יש גם 
יותר מודעות בעולם. כשבאנו לארץ אף אחד לא הזכיר בכלל את ארץ ישראל. 
אז אני מקווה שיהיו ימים שיהיה יותר קל. היום סוף כל סוף הארץ בידינו, עד 
הירדן, צריך שגם עבר הירדן יהיה בידינו. אנחנו מקימים יישובים לאורך הירדן 

ובכל מקום בארץ. גם ירושלים בידינו. 
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רובי: את מאמינה שגם את יהודה ושומרון צריך לספח ולהחיל שם את החוק 
המדינה?

גאולה כהן: אם זה יגרום לבעיות לא צריך לספח עכשיו, הלכה למעשה היא 
מסופחת. מקימים שם הרבה יישובים. רק אתמול קראתי שיש 330 אלף יהודים 

ביהודה ושומרון, לא ידעתי שיש שם הרבה כל כך. זה הולך ומספתח. 
הערבים לא לוחמים על הארץ כמונו. הם לא רוצים לתת לנו אותה, אבל הם 
לא מוכנים להקריב בעצמם ולהילחם עליה כמונו. אני מקווה שלא נצטרך עוד 
מלחמות, יש לי נכדים ואני רוצה לראות אותם מנגנים, לא על הטומיגאן ]תת 
מקלע[. אנחנו לא יודעים מה יהיה אבל גם הילדים שלי מסרבים לקום מארץ 
ישראל. זו לא סתם חתיכת אדמה. בארץ הזאת נולדו לא רק התנ"ך אלא הרבה 

מאוד מורשות ולכן אי–אפשר לקנות ולמכור אותה.

רובי: ואם בכל זאת נניח שבתקופות מסוימות יש רוב של אנשים בארץ שאינם 
מתחברים לחזון הזה, ויש רוב דמוקרטי שמוכן להכריע על חלוקה של הארץ או 

על ויתור ריבונות בשטחים מסוימים?

גאולה כהן: אני לא אצא במלחמה נגד הדמוקרטיה. זה דבר שהוא לא יעלה 
על הדעת מבחינה מעשית. אבל אני כותבת, יש לי תכנית רדיו ואני מתייחסת 
לנושאים האלה. היום מובן הרבה יותר שהזכות על הארץ היא שלנו. פעם זו 
'הזכות'. גם הנושא של הביטחון הוא יותר ממשי.  היתה מילה גסה כזאת — 
יותר מאשר שיש לפלסטינאים עניין אישי של ממש מסיתות אותם מדינות ערב. 

אבל אני לא רוצה לצייר הכול בוורוד, עוד יהיו בעיות. 

רובי: אני רוצה לשאול שאלה לפני סיום. את עדיין מגדירה את עצמך מישהי 
שמאמינה ברעיון מהפכני ועשית למענו 'מלמטה', מתוך העם, וגם 'מלמעלה', 
מהכנסת. מה תייעצי לאנשים צעירים שרוצים לשנות את העולם? איפה להתחיל 

ולאן להתקדם — מתוך החברה, מהכנסת או גם וגם? 

גאולה כהן: אספר לך משהו — בשבת אירחתי כמה חברים. אחד מהם אמר לי: 
'גאולה, את לא משתנה — כלומר, לא מבחינה חיצונית, מבחינה חיצונית את 
ועוד איך משתנה'. ואני עניתי לו: 'מי שרוצה לשנות לא יכול להרשות לעצמו 
להשתנות'. אי–אפשר להשתנות הרבה. אני מוכנה לוותר, ברור שמתפתח פה 
עם פלסטינאי, ויהיה צריך למצוא דרך לחיות אתו פה. אבל לא לוותר על מדינה 
לעם היהודי. אם נוותר וירגישו שאנחנו חלשים לא יהיה קשה לנצח אותנו עם 
כל מה שיש לנו. העניין הוא של הרצון שלנו, אנחנו לא עושים עוול לאף אחד 
ולא רוצים לעשות עוול. אף פעם לא היתה פה מדינה פלסטינאית, לא באנו 
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רי ולקחנו מדינה משום אדם. היה פה מדבר שחיכה לנו אלפי שנים ומלבדו לא 
היה פה שום דבר. לא נעשה פה עוול. יש להם נשק, מחר יכולים להיות להם 
טילים. אני לא מאמינה שאלפי שנים העם שלנו חי עם רעיון רק כדי שיום אחד 

הוא יוותר עליו, זה פשוט לא נראה לי הגיוני.

עדי: ושאלה אחרונה: היתה לך קריירה ציבורית ארוכה מאוד וענפה מאוד בכל 
מיני תחומי עשייה. אם היית צריכה לבחור באירוע אחד או מעשה אחד שעשית 

שיש לו משמעות מיוחדת, מה היית בוחרת?

גאולה כהן: הייתי בוחרת בדבר שאולי הוא ברור מאליו: להיות חברת מחתרת 
לח"י. אפילו שזה היה כרוך בבתי סוהר וכיוצא בזה, וישבתי בבית סוהר וברחתי 
פעמיים ונפצעתי. הייתי בוחרת בזה כי זו לא רק מטרה, זה מאבק. לו הייתי 
היום בצה"ל והייתי ממשיכה להילחם את מלחמות ישראל היו, זה היה מספק 
אותי. הדבר היחיד שאני יכולה להתגעגע אליו זה המאבק על הארץ. המאבק 
הוא חלק בלתי–נפרד מהישות שלנו. יעקב אבינו נאבק במלאך עד הבוקר ויצא 

עם ירך פגועה,34 כי משלמים מחיר על מאבק. 
אנחנו עם שכל הזמן נאבק — יעקב וֵעָשו נאבקו. אני לא יודעת למה אנחנו 
חייבים להיאבק, אבל זה הגורל. זה נותן טעם לחיים, יודעים למען מה חיים. 
ובסוף כולנו מתים אבל צריך גם טעם בחיים. אנחנו צריכים להודות לאלוהים 
על כל יום שאנחנו בנים לעם הזה. ככה אני מרגישה. אילו הייתי כורדית או 
מדובר  יהודייה,  להיותי  זה  את  להשוות  אי–אפשר   — אמריקנית  או  פרסית 

בוויתור על כל הטעם של המאבק הקשור ברוחניות ובאהבת אנשים. 

רובי: היהדות קודמת לישראליות מבחינתך? 

גאולה כהן: היא קדמה תמיד. ישראליות היא חלק מהיהדות — הם אינם שני 
דברים נפרדים. אלו שמפרידים ואומרים: 'אני ישראלי ולא יהודי' — מצחיקים 

אותי.

אילת: תודה רבה.

גאולה כהן: תודה רבה ותצליחו.

בספר בראשית פרק לב מתואר סיפור מאבקו הלילי של יעקב אבינו מול המלאך. לאחר   34
'ישראל', ומאז ארצו נקראת  שיעקב גובר על המלאך הוא מקבל מהמלאך את השם 
הארץ 'ארץ ישראל' וצאצאיו נקראים 'בני ישראל'. יעקב עצמו מסיים את המאבק עם 
פציעה בירך שגרמה לצליעה. סיפור זה מסמל את המאבק העיקש, לעתים כנגד כל 
הסיכויים, של בני ישראל למען הישארותם בארץ ישראל. ראו: הערך 'ישראל' מתוך: 

לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות, עמ' 123. 
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נספח: מכתב בן–גוריון לגאולה כהן35

ירושלים, ט"ו בשבט תשכ"ב, 20 בינואר 1962

גאולה יקרה, 
הבוקר בתשע ורבע הגעתי בנשימה עצורה לעמוד האחרון של "סיפורך" — כשאת 
ועל  הארץ  חלוקת  על  שהודיעו  לאחר  שנשחט",  חלום  של  תהומי  "כאב  מרגישה 
בלי  לחם,  ובית  חברון  בלי  ירושלים,  בלי  ישראל  "מדינת  ישראל.  מדינת  הקמת 
הגלעד והבשן", ואת "עמדת מן הצד, מחוץ למעגל" כש"להבו בשירת הרבבות ורקדו 

הגופות בעיגול".
זכורני אותו לילה של ה־29 בנובמבר 1947, שהיתי אז במלון בקליה, בצפון ים 
המלח, העירו אותי משנתי וסיפרו לי על ההצבעה בעצרת האו"ם. כעבור שעה קלה 
הגיעו למלון קליה כל פועלי ים המלח ונתלכדו עם אורחי המלון בריקוד צוהל, ריקוד 
של בשורה וניצחון. אני לא צהלתי ועמדתי כאבל בין חתנים. גם למחרת, כשחזרתי 
מאה  אנשי  גם  בתוכם  ירושלים,  יהודי  כל  ברחובות  רקדו   — לירושלים  השכם 
שערים. בית הסוכנות וחצרה נתמלאו אנשים חוגגים וצוהלים. ושוב לא השתתפתי 
)"לבי  וריקנות  היו שונים משלך. את הרגשת אכזבה  וחרדתי  צערי  אולם  בצהלה. 
ריק" את כותבת( מפני שנסתיימה העקדה שעליתם אליה בעצמכם, ורבים לא שבו 
ממנה שלמים — ואני הייתי חרד לעקדה הצפויה לנו, לא לבודדים, אלא לעם כולו, 
בשבועות ובחודשים הקרובים. כי לא היה לי כל ספק שאנו עומדים לפני מלחמת 

חיים ומוות, לא עם השלטון הזר, אלא עם עמי ערב.
סיום   ,1947 בנובמבר   29 ליל  לאחר  שנה  מארבע־עשרה  יותר  עכשיו,  ובקראי 
סיפורך העגום, הרגשתי בכל עומקם צערך ואכזבתך וזרותך לשמחה מה זו עושה. 

אם כי אינני מסכים גם עכשיו כמו שלא הסכמתי אז לעמדתך ולעמדת חברייך.
קראתי ספרך מתוך החלטה פנימית לשכוח בשעת הקריאה כל אשר אני יודע 
)והיום אני מכיר  ולהתעלם מהשקפותי המדיניות בימים ההם  על התקופה ההיא 
שלך,  בעיניים  עליהם  מספרת  שאת  הדברים  ולראות  באמיתותן(,  מאז  יותר  עוד 
ולחיות החוויות שלך כאילו הייתי במקומך את. בקריאת רוב פרקי הספר זה עלה 
בידי. נעשיתי כאילו אחד מאנשי הלח"י בימים ההם, מסונוור כמוכם על־ידי אהבה 
בשעת  נהפכתי  אני  בזכותי  ולא  ומוטעית,  עמוקה  שנאה  ועל־ידי  ונאמנה  גדולה 
הקריאה לאחד מכם, אלא בזכות "הלוחמת" המספרת "סיפורה" בכוח אדיר, בלהט 
של  כבמלקחיים  ההוויה  כל  הצובטת  ומדליקה,  מאירה  צורבת,  פנימית,  אמת  של 
פלדה מחושמלת, וחייתי הדברים שאת מספרת כאילו עברו עלי, וכאילו הייתי אחד 

מתוך: ארכיון בן–גוריון, התכתבויות, 20.1.62.  35
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רי מהחבריה. אולם יש קטעים — אם כי לא רבים — בספרך שמנעו ממני לחלוטין כל 
שמץ הזדהות עם רגשותייך, וכל מאמצי הנפשיים להתעלם תוך כדי קריאה מעמדתי 
אמת  של  באכזריות  חושפת  את  הקטעים  באותם  כי  לי.  עמדו  לא   — המתנגדת 
התהום שביני וביניכם, לא רק לגבי הבנת הרקע המדיני והבין־לאומי של מאבקנו, 
הייחוד  הוא  והעיקר  אבותיו,  בארץ  ישראל  שבתקומת  העיקר  תפיסת  לגבי  אלא 
של תחייתנו הלאומית שאין לו אח ודוגמה בהתעצמות כל שאר העמים בימינו או 
בדורות הקודמים, כשם שכל ההיסטוריה שלנו, מימי אברהם אבינו ועד ימינו אלה, 

היא יחידה במינה ללא כל דמיון בתולדות שאר העמים.
עבודה  התיישבות,  עלייה,  כלומר  ציון,  שיבת  אלא   — הזר  השלטון  חיסול  לא 
ובכל  התנאים  בכל  כוחות  צבירת  העברית;  הלשון  תחיית  הגנה,  שמירה,  עברית, 
גאנה,  ציילון,  בורמה,  הודו,  לשחרור  וייסודה.  עמנו  תקומת  סוד  היוו  האמצעים 
הספיק  זר  שלטון  תחת  גם  בארצם  שישבו  עמים  לשחרור  כלומר,   — ועוד  ניגריה 
הרבה  ונתחלפו  חוסלו  בארצנו  בישראל.  כן  לא  הזה.  השלטון  הרחקת  או  חיסול 
שלטונות זרים — רומאי, ביזנטי, פרסי, ערבי, של נוסעי הצלב, סלז'וקים, ממלוכים, 
"השלטון  מפה  כשנתרחק   ,1948 בשנת  וגם  יהודית.  מדינה  קמה  ולא   — טורקים 
ארץ־ רחבי  בכל  ערבית  מדינה  קמה  היתה  חלוקה  ובלי  בארץ,  מיעוט  היינו  הזר", 
לאחר  היתה  הארץ  של  בחלקה  יהודית  למדינה  היחידה  האלטרנטיווה  ישראל. 
או  עם  הארץ,  בכל  ערבית  — מדינה   1948 והשלטון הבריטי בשנת  חיסול המנדט 
בלי מיעוט יהודי. אלה מהערבים שעזרו להיטלר להשמיד שישה מיליונים יהודים 
באירופה היו יכולים בנקל בעזרת היטלר או אנשי היטלר להשמיד שש מאות אלף 

יהודים שנמצאו אז בארץ. 
שני  של  ערבי  מיעוט  יהיה  היהודית  שבמדינה  אומר  היה  ז'בוטינסקי  אמנם 
יהודים  מיליונים  משני  יותר  יהיו  כיצד  הראה  ולא  ראה  לא  הוא  אבל  מיליונים, 
עברי  משני  יהודי  רוב  רק  ז'בוטינסקי  ובעיני  יהודית,  מדינה  הקמת  לפני  בארץ 
הירדן פירושו "מדינה יהודית". גם תלמידי ז'בוטינסקי, ובתוכם ראש אצ"ל וראש 
לח"י, לא ראו ולא הראו זאת. כל חניכי התנועה הרוויזיוניסטית וגם כמה מהציונים 
שדגלו בשם "ציונות מדינית" לא ראו המכשול הממשי, האמיתי, המפריע לתקומת 
שלנו  אבות  בארץ  זר  יישוב  אלא  זר",  "שלטון  היה  לא  זה  מכשול  בארצו.  ישראל 
וחוסר יישוב יהודי. ו"המוסדות" ו"אנשי ההגנה" המלוגלגים בספרך — ועלה בגורלי 
לעמוד בראש "המוסדות" ו"אנשי ההגנה" 15 שנים לפני קום מדינת ישראל — חשו 
התיישבות,  עלייה,  כלומר  ציון,  שיבת  הוא  שהעיקר  השנים  כל  נפשם  נימי  בכל 
עבודה עברית וכו' כאשר ציינתי לעיל. ברשימתי "שתי דרכים" מתחילת שנת תרצ"ג 
)1933( שנתפרסמה בספרי "ממעמד לעם" )בעמוד 425(, תמצאי ההבדל שציינתי 
על  יהבה  משליכה  אינה  הראשונה  המפגינה.  לציוניות  החלוצית  הציוניות  בין  אז 
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נוחים ומסייעים,  יודעת להילחם על תנאים מדיניים  כי היא  כוחות חיצוניים, אם 
אבל היא תולה כל תקוותיה ברצון העם היהודי ובוטחת ביצירת העבודה והיזמה 
העברית בהתיישבות, בקליטת עולים ובגיבוש כוח יהודי פנימי התובע מעצמו בשעה 
שהשנייה רואה מרכז הכובד בכוח ממלכתי חיצוני ותביעותיה מכוונות בעיקר כלפי 
חוץ. זו היתה הציונות הרוויזיוניסטית. אמנם לח"י לא המשיך בקו הרוויזיוניסטי של 
ז'בוטינסקי. הוא ראה בסילוק השלטון הזר דרך הגאולה, ובכל מי שלוחם בשלטון 

זה, ולו גם היטלר — הוא בעל בריתו. 
כשיהושע כהן — ידידינו המשותף — סיפר לי כי יאיר דרש בשנת 1940 או 1941 
הייתי   — אנגליה  נגד   — העיקרי  השונא  נגד  במלחמתו  היטלר  עם  פעולה  לשתף 
הייתי  לא  כיהושע  נאמן  לח"י  איש  מפי  זאת  שמעתי  ואלמלא  היסוד,  עד  מזועזע 
מאמין בכך. ספרך מאשר דברי יהושע — אם כי יהושע נאמן עלי ועלייך גם בלאו הכי. 
מי כתב על ניצחון בעלי הברית שמיגרו את היטלר הדברים הבאים: "ניצחון? של 
מי? היטלר אולי מת, אבל עמו מתו מיליונים יהודים. אם היתה זאת באמת מלחמה 

שלנו — אז היטלר הוא שניצח..."
דעת "המוסדות" ו"אנשי ההגנה" היתה שונה ביסודה: "נילחם בספר הלבן כאילו 
לא היתה מלחמת עולם. ונילחם בהיטלר על צדה של אנגליה במלחמת העולם כאילו 
לא היה ספר לבן." ואילו חלילה ניצח היטלר — ומי שראה לא בהיטלר אלא באנגליה 
השונא העיקרי במלחמת העולם השנייה היה לפי ההיגיון המדיני מצפה לניצחונו של 
היטלר — היו נשמדים לא רק שישה מיליונים יהודי אירופה, אלא כל 18 המיליונים 
של יהודי אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה ואוסטרליה. ואילו היה "השלטון הזר" 
על  להקל   — היהודי  לעם  שנתן  לאומית  והבין  החגיגית  להתחייבות  נאמן  נשאר 
עלייה והתיישבות יהודית עד כדי הקמת מדינה יהודית בארץ–ישראל כולה — לא 
היה איש מאתנו, כלומר "מהמוסדות" ומ"אנשי ההגנה", מתנגדים ל"שלטון הזר", 
כשם שלא התנגד לו אפילו ז'בוטינסקי בהופעתו לפני "הוועדה המלכותית" של פיל 

בשנת 1937.
אולם עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה נתברר לי שאין כל סיכוי שאנגליה 
חמישה  ההגנה"  "אנשי  לפני  ובהרצאתי  היהודי.  לעם  בהתחייבויותיה  תעמוד 
1939, עמדתי על כך  8 בספטמבר  ימים אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה, ביום 
ולא פחות  והמשטר הנאצי,  וכיהודים מעוניינים בהשמדת היטלר  "שאנו כאנשים 
היטלר.  של  גרמניה  על  בריטניה  של  בניצחונה  מעוניינים  אנו  עצמם  מהאנגלים 
אולם יש לנו עוד עניין מרכזי, ענייננו המרכזי — ארץ ישראל. ניצחונה של אנגליה 
במלחמה עם גרמניה, הוא לבדו, אינו מבטיח עדיין ארץ ישראל לעם היהודי. הפעם 
עלינו לחתור לקראת ביצועה של עובדה: עובדה של מדינה יהודית! מטרה זו צריכה 
לכוון ולהדריך את כל פעולותינו וצעדינו. מטרה זו צריכה מעכשיו להפעים את כל 
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רי הווייתנו, התנהגותנו, מאמצינו הפנימיים ויחסינו כלפי חוץ" )תמצאי דברים אלה 
בספרי "במערכה", כרך שלישי, עמוד 14-13, ברשימה "עם פרוץ מלחמת העולם"(.

אולם אשוב לספרך. רק בקטעים מעטים מספרך החזירה אותי הקריאה לוויכוח 
רובו הגדול של הספר הייתי  וביניכם. אולם בקריאת  בינינו  והעמוק שהיה  הגדול 
עיני  לנגד  וקמו  והנועז,  והאכזר  הגא  סיפורך  לקסם  נפשי  נימי  בכל  לגמרי  שבוי 
זכיתי להכיר  הדמויות המופלאות של חברותייך בכלא בית לחם, שרק אחת מהן 
היטב עוד לפני קריאת ספרך ועוד לפני פגישתי אתך בשדה-בוקר — את "צפורה 

וייס", רעייתו של יהושע כהן. 
קראתי ספרך בלב הולם, נרגש ונפעם, גואה ומעריץ, ובכמה פרקים היה נדמה לי 
כאילו אני שותף למעשים ולעושים. סערת הנפש של המעלים עצמם על העקדה גרפה 
אותי והרכנתי ראשי ביראת כבוד בפני מות הגיבורים של שני אליהו בקהיר36 ומשה 
הקטנה  היתה בשבילך הפתקה  היטב מה  והרגשתי  ואחרים.  פיינשטיין  ומאיר  ברזני 

שבה רק חמש מילים: "לגאולה שלום מצינוק המוות — דב".
אי–אפשר לקרוא ספרך — ויהי הקורא מי שיהיה — בלי רטט של קדושה והערצה, 
וגם אלה שחלקו וחולקים עד היום על תפיסתו המדינית של יאיר ותלמידיו, כמוני, 
כעל תפיסה מוגבלת, קצרת רואי ומתעלמת מהעיקר — מן ההכרח שיהיו שותפים 
לרחשי הנפש שהצלחת להביע בכוח אדירים עד כדי אכזריות של מסירות אין קץ 

לשליחותך. 
מקריאת  בדמיוני  שמצטיירת  הדמות  אם  בטוח  ואיני  יאיר,  את  הכרתי  לא 
שהוא  ספק  כל  לי  אין  אבל  נכונה,  היא  התעודות  כרכי  ושני  לח"י  אנשי  זיכרונות 
היה אחד האישים היקרים והדגולים ביותר שקמו בתקופת המנדט הבריטי, ואני 
מכבד ומוקיר בכל ליבי גם השירה וגם הפלדה של נפשו הסוערת ומסירותו ללא קץ 

לגאולת ישראל — אם כי אני שולל ללא כל סייג דרכו המדינית.
אין לי כל ספק כי "סיפורה של לוחמת" יעמוד כמזכרת גאון ללוחמים עזי נפש 
עליונה  נפש  אצילות  תעודת  גם  הוא  ישראל.  בגאולת  אמונתם  על  נפשם  שמסרו 

ל"מספרת" עצמה.
קדוש העט שכתב ספר זה.

בהוקרה עמוקה,
ד. בן־גוריון

אליהו חכים ואליהו בית–צורי, שני רוצחי הלורד מוין. ראו לעיל הערה 19.  36
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קדושת הארץ ושלילת המדינה —
דת ופוליטיקה בעדותו של יהודה לייב מאגנס 

לפני הוועדה האנגלו–אמריקנית

דויד ברק–גורודצקי

מבוא

והאניגמטיות  המרתקות  הדמויות  אחת  היא  מאגנס  לייב  יהודה  של  דמותו 
במחצית הראשונה של המאה ה־20, ביישוב היהודי בארץ ישראל ובקרב יהודי 
ארצות הברית גם יחד. הוא היה רב רפורמי שהורחק משורות התנועה בארצות 
העברית  האוניברסיטה  של  הראשון  והנשיא  הציונית,  נטייתו  בשל  הברית 
בירושלים, שמצא עצמו ברבות הימים מואשם ומוקע כבוגד כמעט, בעודו נאבק 
לייצב חלופה לא מדינית לציונות בארץ ישראל על בסיס תפיסתו התאולוגית 
של היהדות כדת מוסר הנביאים. עיקר פועלו המדיני קשור לרעיון הדו־לאומי 
ולגופים שפעלו לקדמו באותה עת, ובפרט ברית שלום, שראשיתה במרס 1926 

)אף שלא היה חבר בה(, ואגודת איחוד, שהוקמה בקיץ 1942. 
 ,1946 בראשית  הוקמה  ישראל  ארץ  לענייני  האנגלו־אמריקנית  הוועדה 
ניסיון  היה  זה  פוליטיות.  והתפתחויות  מדיניים  תמרונים  של  שורה  בעקבות 
בריטי־אמריקני להגיע במשותף להכרעה בסוגיות הנוגעות לעתידו של היישוב, 
ובפרט בסוגיית הפליטים והעקורים באירופה ובשאלת ההסדר המדיני־שלטוני 
הרצוי בארץ ישראל. הוועדה קיבלה תצהירים ממספר רב של גופים ואישים, 
ביבשת  בבריטניה,  אמריקה,  בצפון  עדים  של  ארוכה  שורה  לפניה  והופיעה 
אירופה, בארצות ערב ובארץ ישראל. מסקנותיה נוסחו בדו"ח שפורסם ב־20 
באפריל 1946, שכלל הנחיות לביצוע מידי של העלאת 100,000 עקורים יהודים 
לארץ ישראל, ביטול הגבלות הספר הלבן על מכירת קרקע, דחיית התביעות 
המלצה  פרסום  ובמקומן  כאחד  והערבים  היהודים  של  הבלעדיות  הלאומיות 

להמשך פיתוח מסגרת שלטונית משותפת בחסות המנדט.
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דוקטורנט בחוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה.  *
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ק לפני  איחוד  אגודת  של  מטעמה  מאגנס  של  עדותו  את  אציג  זה  במאמר 
הוועדה ואבדוק אם למרות הֵראליה הפוליטית והאינטרסים המדיניים שעמדו 
של  האידאיים־מוסריים  לרעיונותיו  השפעה  היתה  הוועדה,  הקמת  מאחורי 
אם  לבחון  ברצוני  בפרט  מסקנותיה.  על  שלו,  הפוליטית  ולפרוגרמה  מאגנס 
אחד הרעיונות היסודיים של מאגנס, שארץ ישראל היא ארץ קדושה לשלוש 
דתות ולשני עמים, שולל את מימוש הלאומיות הפרטיקולרית בה ומחייב הלכה 

למעשה מתווה דו־לאומי כלשהו, הטביע את חותמו על דו"ח. 

רקע אידאולוגי 

האמריקנית,  הרפורמה  תנועת  חלציה של  יוצא  ובראשונה  בראש  היה  מאגנס 
גדל  הוא  זה.  מחצבתו  בכור  נעוצים  והפוליטיות  הדתיות  תפיסותיו  ושורשי 
על ברכי המונותאיזם האתי בקהילות הרפורמיות של החוף המערבי, ובהמשך 
בבית המדרש לרבנים רפורמיים )Hebrew Union College( שבסינסינטי. עם 
בואו לניו יורק באוגוסט 1904, לאחר סיום לימודי הדוקטורט שלו בגרמניה, 
החל מאגנס בשורה של כהונות רבניות, שהבולטת שבהן היתה בבית הכנסת 
הרפורמי 'טמפל עמנואל'. עם זאת, שוב ושוב התגלעו חילוקי דעות בינו לבין 
פרנסי הקהילות, בפרט נוכח ניסיונותיו לחזור אל הנוסח היהודי המסורתי ברוח 
תפיסותיו של זלמן שניאור שכטר, שלימים היו הבסיס לתנועה הקונסרווטיבית 

האמריקנית.1
הציונית.  עמדתו  על  השפעה  היתה  מאגנס  של  הרפורמיים  למקורותיו 
התגבש  ה־19  המאה  של  השנייה  במחצית  ששרתה  ההיתוך'  'כור  באווירת 
דפוס ההתמודדות האוניברסליסטי לבסיס הדוקטרינה של היהדות הרפורמית 
בחברה  המקובלת  ההתנהגות  עם  לקונפורמיות  שאפו  היהודים  האמריקנית. 
מייצגה  היה  מאגנס  וזרות.  שונות  של  מאפיינים  לטשטש  וניסו  האמריקנית, 
המובהק של עמדת הנגד שפיתח ריצ'רד גוטהייל )Gottheil(, נשיאה הראשון של 
הפדרציה הציונית האמריקנית, היא התפיסה הציונית האוניברסליסטית. גישה 
זו לא חתרה לחיסולה של הזהות היהודית הייחודית, אלא ליצירת הרמוניה בינה 

 Arthur A. Goren, Dissenter in Zion: From the Writings of Judah L. Magnes,  1
 Harvard University Press, Cambridge, MA 1982, p. 111; Daniel P. Kotzin,
 Judah L. Magnes: an American Jewish Nonconformist, Syracuse University
 Press, Syracuse, NY 2010, pp. 62-63; Jonathan D. Sarna, American Judaism,

Yale University Press, New Haven, CT 2004, p. 189
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כוח ממתן,  זו  מחזיקי עמדה  בעיני  נתפסה  הציונות  הזהות האמריקנית.  לבין 
שאינו מאלץ את המהגרים היהודים הרבים שבאו לאמריקה בשלהי המאה ה־19 
ובראשית ה־20 לבחור בין זהות יהודית מתבדלת לזהות אמריקנית מתבוללת.2

ההתעוררות הציונית של מאגנס החלה כבר בשנת 1896, שנה קודם לקונגרס 
הציוני הראשון, כאשר בהיותו פרח רבנות בסינסינטי פרסם בעיתון מקומי מאמר 
שכותרתו Palestine or Deathʼ‘, ובו ביקר את עמדתה של התנועה הרפורמית 
לפיה 'אמריקה היא פלשתינה שלנו, וושינגטון היא ירושלים'. מאגנס, שנחשף 
לתפיסת הציונות התרבותית של אחד העם בעת לימודיו בברלין בראשית המאה 
ה־20 והושפע ממנה עמוקות, נטה מתחילה להתייחס יותר ל'בעיית היהדות' 
מאשר ל'בעיית היהודים'. בהמשך יעמוד החזון של אחד העם על ארץ ישראל 
כמרכז הרוחני של העם היהודי בבסיס פועלו של מאגנס בייסודה ובניהולה של 

האוניברסיטה העברית.
ממזרח  שהגיעו  היהודים  של  קרבתם  את  מאגנס  חיפש  בגרמניה  בהיותו 
ביותר.  מצומצם  היה  אתם  שלו  הישיר  שהמגע  אף  ה'אוסטיודן',  אירופה, 
אירופית  המזרח  היהדות  של  רומנטית  תפיסה  היתה  לבובר,  בדומה  למאגנס, 
כיהדות ה'אותנטית'. הוא נמשך אל המסורת התרבותית העשירה שלה ושקע 
בלימוד ספרות, פולקלור, שירים ואמרות בשפת היידיש. תחושת הקרבה שחש 
אליהם באה לידי ביטוי שוב עם חזרתו לניו יורק בשנת 1905, כאשר הקדיש 
עצמו לשיפור תנאיהם של המהגרים היהודים ממזרח אירופה שהציפו את חופיה 
של מנהטן. הם, בתורם, הרבו לבקר בדרשות השבת שלו בבית הכנסת שבחלקה 
העליון של העיר, למורת רוחם המסוימת של באי בית הכנסת הקבועים, שזיכו 

את מאגנס בכינוי 'הרב של הלואר איסט סייד', שהיה בעיניהם גנאי.
הקווים  שני  היו  המוצהר  והפציפיזם  החברתית־סוציאליסטית  העמדה 
ועד  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  מאגנס  של  הגותו  של  המאפיינים 
להגירתו לארץ ישראל בשנת 1922, והם שקירבו אותו לחוגים דתיים־חברתיים 
 Social( 'אחרים בחברה האמריקנית. בפרט התקרב לתנועת ה'בשורה החברתית
והשפעתה  פעולתה  לשיא  שהגיעה  אמריקנית  פרוטסטנטית  תנועה   ,)Gospel
בעולם  חברתית  לפעולה  פרוגרמה  וניסחה  הראשונה,  העולם  מלחמת  בימי 

האורבני, על בסיס יסודות נוצריים.3

עופר שיף, יהודים משתלבים: אוניברסליזם רפורמי אמריקני מול ציונות, אנטישמיות   2
ושואה, עם עובד, תל אביב 2001, עמ' 51-50, 67, 83.

 Ronald C. White and C. Howard Hopkins, The Social Gospel: Religion and  3
 Reform in Changing America,  Temple University Press, Philadelphia 1976,

pp. xi-xix
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ק פציפיזם  שילבה  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  מאגנס  של  פעילותו 
לדמוקרטיה  העם האמריקנית  'מועצת  מייסדי  עם  נמנה  והוא  סוציאליזם,  עם 
ושלום' )Peopleʼs Council of America for Democracy and Peace(, ארגון 
הגג של התנועות שהתנגדו למלחמה. מאגנס נשא את נאום הפתיחה בוועידת 
היסוד של המועצה ב־30 במאי 1917, וחזר עליו למחרת לפני קהל של אלפים 
במדיסון סקוויר גרדן שבניו יורק, באבטחה כבדה של המשטרה. מאגנס ביסס 
את הפציפיזם שלו על אמונתו במשמעות הרוחנית של קידוש ערך חיי האדם. 
את  ראה  והוא  היהדות,  של  היסוד  עמדת  בעיניו  היתה  למלחמה  ההתנגדות 

שליחותה של היהדות בהפצת בשורת הפציפיזם לעולם כולו.4
היהודי־ השיח  של  השוליים  אל  אותו  דחקה  מאגנס  של  הרדיקלית  עמדתו 
פטריוטית,  כבלתי  נתפסה  למלחמה  מתפשרת  הבלתי  התנגדותו  אמריקני. 
והממסד היהודי מיהר לנער חוצנו ממנו. בסופו של דבר, הפציפיזם שלו הביא 
להרחקתו משורות היהדות האמריקנית ולהגירתו לארץ ישראל, לפקח על הקמתה 
נוכח  הימים,  ברבות  בראשה.5  ולעמוד  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  של 
נאלץ מאגנס לסגת מהעמדה  והדיווחים על ההשמדה  עליית הנאצים באירופה 
הפציפיסטית שהיתה חלק כה מרכזי בהווייתו. עם זאת, הוא לא חזר בו מעמדת 

היסוד הפוליטית שלו, וטען שגם השואה איננה מצדיקה הקמת מדינה יהודית.

דת ופוליטיקה בעולמו של מאגנס 

שמואל הוגו ברגמן, שהיה שותפו לדרך של מאגנס באגודת איחוד, הניח את 
בראש  כמונעים  מאגנס  לייב  יהודה  של  והמעשה  המחשבה  לבחינת  היסודות 
ולא  הוגה שיטתי  היה  לא  ברגמן,  ובראשונה מעמדה תאולוגית. מאגנס, טען 
ניסה להציע פרשנות ליהדות שהיא משנה סדורה, ועם זאת 'היה אחת הדמויות 
המכריעות בהתפתחותם של המחשבה היהודית והחיים היהודיים בזמננו, ובפרט 
נגוע בספקנותו של אדם  ו'היה  בהיסטוריה  חיפש את אלוהים  הוא  בישראל'; 
המבקש להבין את תולדות האנושות מתוך תודעתו הדתית'; וניהל את קרבותיו 

בזירה הפוליטית, אך המניעים שלו היו פרי עמדותיו הדתיות.6

 Kotzin, Judah L. Magnes, pp. 146-158; Judah L. Magnes, War-Time  4
 Addresses: 1917-1921, Thomas  Seltzer, New York 1923

 Kotzin, ibid., pp. 159-168  5
 Bergman S.H, Faith and Reason, Bʼnai-Bʼrith Hillel Foundations,  6
'י"ל   Washington D.C. 1961, pp. 142-143. ראו גם הנוסח העברי של המאמר: 

מאגנס כהוגה דתי', הארץ, 5.10.1958. 
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על הממד הנבואי בעמדתו של מאגנס עמד גם חוקר הקבלה גרשם שלום, 
מי שהיה חבר בברית שלום אך לא הצטרף לפעילותו של מאגנס באיחוד. שלום 
של  ביותר  הנשגבה  'הדמות  מאגנס  בעיני  היה  הנביא  שירמיהו  כך  על  עמד 
היהודי היודע את מחיר השליחות המבודדת', ושבמאגנס התבטאו לבטי הנפש 
נותר  שחזונו  היא  שלום,  לפי  מאגנס,  של  הטרגדיה  דורו.  בני  של  והסתירות 
'סגור ובלתי דיאלקטי', והוא לא ראה מראש את תנועת המטוטלת ההיסטורית.7

סמן  מאגנס  לייב  יהודה  היה  הדתיות־פוליטיות  האפשרויות  מרחב  בתוך 
הנרייטה  רק  הציונים  האמריקנים  המנהיגים  בין  שכן  ייחודית,  תופעה  של 
סאלד ומאגנס מימשו את המעשה הציוני בעלייה לארץ ישראל.8 יתר על כן, 
הדתית  האמריקנית,  הרעיונית  התשתית  את  ישראל  לארץ  עמו  נשא  מאגנס 
על  ובפרט  בעיותיו,  ועל  היישוב  של  המרחב  על  להחילה  וניסה  והפוליטית, 
'הבעיה הערבית'. כך שאפשר לראות בו מקרה ייחודי של ניסיון להעתיק את 
הזיקה  שאלת  את  אומרת  זאת  האמריקנית,  היהודית  הפוליטית  התאולוגיה 
בין הרעיונות הפוליטיים הליברלים והפדרטיביים האמריקניים לבין עקרונות 

המוסר היהודי האוניברסלי, למרחב הפעולה של הציונות בארץ ישראל.

הרעיון הדו–לאומי וראשית פועלו המדיני של מאגנס 

בעשור הראשון לעשייתו המדינית )1938-1929( היה מאגנס מעורב בשורה של 
מהלכים לקידום הסכם בין יהודים לערבים בארץ ישראל. ראשית פעילותו בזירה 
הארץ־ישראלית היתה פועל יוצא של מהומות הכותל )אוגוסט 1929(, שהניעו 
אותו לוותר על עמדת הצופה והמתבונן מהצד המשוקע בבניין האוניברסיטה 
העברית, ולתרום את חלקו לדיון הפוליטי.9 מבחינה מדינית התאפיינה עמדתו 

יוסף הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד: יהודה לייב מאגנס והמאבק למדינה דו–לאומית,   7
מאגנס, ירושלים תשס"ד, עמ' 391-390.

גולדה מאיר, שעלתה לארץ בשנת 1921, לא נמנתה עם ההנהגה היהודית האמריקנית.   8
מתיו סילבר מונה גם את גרשון אגרון, שהיה עורך ביטאון ההסתדרות הציונות בניו 
לדפוס  פעיל  'מדפוס  מרק,  מתיו  סילבר  ראו:  ירושלים,  עיריית  ראש  ולימים  יורק 
דוקטור,  עבודת  המנדט',  בתקופת  ישראל  בארץ  אמריקנית  ציונית  פעילות  סביל: 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000. בין המנהיגים היהודים האמריקנים המרכזיים 
באותה תקופה, שבחנו את האפשרות לעלות לארץ ישראל אך לא עשו כן, בלט אבא 
הלל סילברת ראו: עופר שיף, הציונות של המנוצחים: המסע של אבא הלל סילבר אל 

מעבר ללאומיות, רסלינג, תל אביב 2010, עמ' 229-217. 
 Judah L. Magnes, Like All the Nations? Herodʼs Gate, Jerusalem 1930,  9

pp. 2-3; יוסף הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד, עמ' 51.
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ק ובהתנגדותו  הדו־לאומי,  ובמודל   )Parity( הייצוגי'  ה'שוויון  בעקרון  בדבקות 
לרעיון המדינה היהודית הלאומית.

בזירה המדינית הארץ־ישראלית היה בבחינת אות  ניסיונו הראשון לפעול 
ליָזמותיו.  היישוב  מנהיגות  תגובת  את  הן  הפעולה שלו  אופן  את  הן  המבשר 
הניו יורק טיימס בירושלים, נפגש מאגנס באוקטובר 1929  בתיווכו של כתב 
עם ג'ון פילבי, ששירת בעבר במנהל עבר הירדן הבריטי. בלא התייעצות עם 
המוסדות הציוניים, ומבלי שקיבל אישור של ממש לתקפות מינויו של פילבי 
להסכם  נוסחה  על  ומתן  למשא  מאגנס  עמו  נכנס  ערביים,  מגורמים  כמתווך 
בין  וכללה  העליונה,  המוסלמית  המועצה  בידי  לכאורה  שחוברה  יהודי-ערבי 
היתר הגבלה על העלייה היהודית בהתאם לכושר הקליטה הכלכלי של היישוב 
עוררו את  יישאר מיעוט קבע. מאמציו של מאגנס  היהודי  והסכמה שהיישוב 
זעמו של וייצמן, שטען כי הערבים יחשבו כעת שעליהם לנהל את המשא ומתן 

עם אנשים כמאגנס ולא עם 'קיצונים' כמותו.10
 Like All the בחיבורו  מאגנס  הניח  הדו־לאומית  לעמדתו  היסודות  את 
?Nations )כמו כל הגויים?( שהתפרסם כמה חודשים לאחר מהומות אוגוסט 
1929. הוא התווה שלוש זכויות יסוד של הציונות בעיניו: המשך ההגירה, יישוב 
הארץ ופיתוח מרקם חיים ותרבות יהודיים. אם יובטחו לו שלוש הזכויות האלה, 
טען, יהיה מוכן לוותר הן על המדינה היהודית הן על הרוב היהודי, שממילא 
אי אפשר להעלות אותם על הדעת בעתיד הנראה לעין. 'ארץ הקודש', כתב, 
'איננה המקום למדינה או ממשלה ערבית לאומית, וגם לא למדינה או ממשלה 
יהודית לאומית, אלא לארץ דו־לאומית, עם מנדט קבוע כמעט של בריטניה 

מחבר העמים'.11
מאגנס לא היה הראשון שהגה ואימץ את העמדה הדו־לאומית ביחס ל'בעיה 
 ,1911 בשנת  כבר  ברגמן  הוגו  אצל  הופיעו  זו  עמדה  של  ניצניה  הערבית'. 
ומאוחר יותר גם אצל עמיתיו בארגון הסטודנטים בר כוכבא, הנס קוהן ורוברט 
ולטש, שנמנו לימים עם מייסדי ברית שלום. ברית שלום, שמאגנס, כאמור, לא 
'לסלול דרך הבנה  ייסודה  השתייך אליה באופן רשמי, קבעה לה למטרה עם 
בין עברים וערבים לצורות חיים משותפות בארץ ישראל על יסוד שוויון שלם 

 Menahem Kaufman, An Ambiguous Partnership: Non-Zionists and Zionists  10
  in America, 1939-1948, Wayne State University Press, Detroit, MI 1991,

pp. 14-18; הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד, עמ' 57-51.
Magnes, Like All the Nations, p. 12  11, התרגום שלי.  
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בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעלי אוטונומיה רחבה ולצורותיה של 
עבודתם המשותפת לטובת התפתחותה של הארץ'.12

בשנות השלושים היה מאגנס שותף למהלכים נוספים לקידום הבנה פוליטית 
יהודי- ושיתוף  להתקרבות  'הליגה  ובהם  ישראל,  בארץ  לערבים  יהודים  בין 
השתתף  שבה  הבולטת  היָזמה  אולי   .)1937( חיימסון-ניוקומב  והצעת  ערבי', 
גד  השופט  את  גם  )שמנתה  החמישה'  'קבוצת  של  ניסיונה  היתה  זו  בתקופה 
פרומקין, פנחס רוטנברג, משה נובומייבקי ומשה סמילנסקי( להגיע להבנה עם 
גורמים ערביים, בראשות מוסא אל־עלמי והשופט העליון מוצטפא אל־ח'אלדי, 
בשלהי ימי השביתה של ראשית המרד הערבי )אוקטובר 1936(. ביסוד המגעים, 
שלא נשאו בסופו של דבר פרי, עמדה הצעה להגביל את מספר היהודים כך 
וכן  מהאוכלוסייה,  אחוז  ארבעים  על  מספרם  יעלה  לא  שנים  עשר  שלאחר 

הגבלת רכישת הקרקעות והקמת מועצה מחוקקת משותפת. 

הקמת איחוד והמאבק בתכנית המדינה היהודית

העולם  מלחמת  בסימן  עמד   )1948-1939( מאגנס  של  לפועלו  השני  העשור 
שהתוותה   ,)1942 )מאי  בילטמור  תכנית  אירופה,  יהודי  של  וגורלם  השנייה 
סיום  עם  יהודית  מדינה  כהקמת  המרכזית  הציונית  המטרה  את  לראשונה 
המלחמה — ובהמשך תכנית החלוקה, סיומו של המנדט הבריטי והקמתה של 

מדינת ישראל. 
סביב  נסב  הנדונה  בתקופה  מאגנס  של  המדינית  בפעילותו  המרכזי  הציר 
הקמת אגודת איחוד )1942(. איחוד חרתה על דגלה שלושה עקרונות המופיעים 
במצעה: )א( זיקה כפולה — מצד אחד לתנועה הציונית השואפת להקמת בית 
לאומי לעם ישראל בארץ ישראל, ומצד שני ל'תנועה העולמית השואפת לסידור 
כקטנים,  כגדולים  העמים,  את  לאחד  המכוון  הבינלאומיים  היחסים  של  חדש 
לשם הבטחת חיי חרות וצדק ללא פחד, דיכוי ומחסור'; )ב( 'שאיפה להחייאת 
העולם השמי' על ידי שיתוף פעולה כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי עם העולם 
הערבי; )ג( 'יצירת משטר בארץ על יסוד זכויות פוליטיות שוות לשני עמים', 
היינו משטר דו־לאומי. פסגת פעילותו הפוליטית באותה עת היא עדותו, יחד 
 )1946( האנגלו־אמריקנית  הוועדה  לפני  סמילנסקי,  ומשה  בובר  מרטין  עם 

פראג  ציוני  צ'כו־גרמנית,  יהדות  לדו־לאומיות:  'מדו־לשוניות  שומסקי,  דימיטרי   12
וראשיתו של הרעיון הדו־לאומי בציונות 1930-1900', עבודת דוקטור, אוניברסיטת 

חיפה, 2005, עמ' XV; הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד, עמ' 11.
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ק מטעמה של אגודת איחוד, ובה הביע את התנגדותו לאפשרות של חלוקת הארץ 
והציע מתווה דו־לאומי הדרגתי. 

התכתבות  של  קשר  נרקם  ימיו,  בערוב  יורק  בניו  מאגנס  של  שהותו  בעת 
חנה  הגרמנייה  היהודית  הפוליטית  הפילוסופית  לבין  בינו  משותפת  ופעולה 
ארנדט שהיגרה לארצות הברית. ארדנט, שהתנגדה בתחילה לדרכו הפוליטית 
של מאגנס, שינתה ברבות הימים את עמדה כלפיו והקדישה לו מאמר הספד 
שכותרתו 'מאגנס, המצפון של העם היהודי'. מאגנס, כתבה ארנדט, היה אדם 
פרקטי וראליסטי מאוד, שחשש מההשלכות שתהיינה לעוולות שהתבצעו בדורו 
ערך  ישראל  מדינת  של  הקמתה  ערב  לבוא.  העתידים  היהודיים  הדורות  על 
נפגש  ובראשית מאי 1948 אף  מאמצים כושלים אחרונים לסכל את הקמתה, 

לשם כך עם מזכיר המדינה האמריקני ג'ורג' מרשל ועם הנשיא הרי טרומן.13
מיד לאחר היוודע דבר ההכרזה על הקמת המדינה ב־15 במאי 1948 צעד 
וייצמן ששהה באותה  חיים  מאגנס, למרות מצבו הרפואי הקשה, למלונו של 
עת בניו יורק כדי לברכו על הקמת המדינה. הוא הביע באופן אישי שמחה על 
הקמת המדינה למרות התנגדותו הפוליטית והרעיונית, ומיקד כעת את כוחותיו 
בקידום המאמצים לבלימת המלחמה.14 באוקטובר 1948, חודשים ספורים לאחר 
הקמת המדינה, נפטר מאגנס בארצות הברית, מבלי שהספיק לחזור למדינה שזה 

עתה נולדה.

ועדת החקירה האנגלו–אמריקנית

ופרסמה   1946 ינואר-מרס  בחודשים  שהתכנסה  האנגלו־אמריקנית,  הוועדה 
את מסקנותיה ב־20 באפריל אותה שנה, סימנה מפנה מכריע בשאלת עתידה 
ישראל  ארץ  על  המנדט  הענקת  מאז  לראשונה  היהודית-ערבית.  הבעיה  של 
בארץ  היישוב  של  עתידו  בשאלת  הבלעדיות  ניטלה   ,1922 בשנת  לבריטניה 
ישראל מידיהם של משרד החוץ ומשרד המושבות הבריטיים, ושולב בו גורם 
חדש — הגורם האמריקני. זו היתה עדות הן לעליית כוחה המדיני של ארצות 
הברית לאחר מלחמת העולם השנייה הן לחולשתה של האימפריה הבריטית, 

שהיתה עסוקה במהלך של התכנסות וויתור על החלום האימפריאלי.  

 Hanna Arendt, ‘Magnes, the Conscience of the Jewish Peopleʼ, in: idem,  13
 The Jewish Writings, Schoken: New York 2007, pp. 451-452; Goren,

Dissenter in Zion, pp. 7-8, 488-497
  Goren, Dissenter in Zion, p. 55; Kotzin, Judah L. Magnes, p. 316  14
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לטענתו של מוטי גולני, ברקע הקמת הוועדה עמדה המחלוקת בין משרד 
המושבות בראשותו של ג'ורג' הנרי הול, שתמך במתכונת כלשהי של חלוקה, 
לבין משרד החוץ בראשותו של ארנסט בווין, שצידד במתווה של מדינה דו־
העולם  מלחמת  בעקבות  הבריטית  האימפריה  של  דעיכתה  לאור  לאומית. 
השנייה, טוען גולני, היתה ידו של בווין על העליונה, ומדיניותו היתה למדיניות 
הממשית של בריטניה עד לראשית 1948, עת החלה לקדם בחשאיות תכנית של 

חלוקת הארץ בין ירדן לבין היישוב.15
התנאים  בחינת  )א(  עיקריים:  סעיפים  ארבעה  כלל  הוועדה  של  המנדט 
של  עלייתם  על  והשפעתם  ישראל,  בארץ  והחברתיים  הכלכליים  המדיניים, 
היהודים לארץ והתיישבותם בה, ועל היישוב הערבי בארץ. )ב( בחינת מצבם של 
היהודים במדינות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה — היתכנות שיקומם 
להגר  הנאלצים  או  הרוצים  ואומדן מספרם של  ודיכוי,  אפליה  בלא  באירופה 
למדינות שמחוץ לאירופה. )ג( שמיעת דעותיהם של נציגים יהודים וערבים כדי 
להמליץ לפני ממשלות בריטניה וארצות הברית הן על טיפול ביניים בבעיות 
פלשתינה )א"י( הן על פתרון קבע. )ד( פרסום המלצות מידיות הנוגעות לבעיית 
הפליטים היהודים באירופה, מתוך שימת דגש באפשרויות ההגירה העומדות 

לפניהם.16
תחומו והיקפו של המנדט שהוענק לוועדה משקפים את השפעתה הגוברת 
של ארצות הברית בזירה המזרח־תיכונית, ובפרט את רצונו של טרומן לתת 
טרומן  של  שתמיכתו  סבור  האן  פיטר  היהודים.  העקורים  לבעיית  מענה 
הפנים־ בזירה  פוליטיים  משיקולים  נבעה  ישראל  לארץ  היהודית  בהגירה 

אמריקנית, לצד שיקולים הומניטריים. טרומן למד על התנאים הקשים ששררו 
במחנות ועל עלות החזקתם הגבוהה, וניזון מסקרים שנערכו בארצות הברית 
מהאמריקנים  אחוז  כשמונים  כי  הראו  אשר   ,1946 למרס   1945 דצמבר  בין 
נתונים  ישראל.  לארץ  להגירה  הציונית  בדרישה  תמכו  הנושא  אחר  שעקבו 
אלו הביאו את טרומן להמליץ באוגוסט לפני ראש ממשלת בריטניה, קלמנט 
אטלי, להתיר את עלייתם של 100,000 יהודים כדי להקל על סבלם ו'להבטיח 
שלום עתידי באירופה'. בתגובה על הצעה זו יזם שר החוץ הבריטי בווין את 
טיוטה  הבריטי  החוץ  במשרד  נוסחה   1945 באוקטובר  ב־6  הוועדה.  הקמת 

מוטי גולני, הנציב האחרון: סר אלן גורדון קאנינגהאם 1948-1945, עם עובד, תל   15
אביב תשע"א, עמ' 53-52.

אירופה  יהדות  ועד החקירה האנגלי־אמריקאני בדבר בעיותיהן של  וחשבון של  דין   16
ושל פלשתינה )א"י(: לוזאן, 20 באפריל 1946, בית הדפוס הממשלתי, ירושלים 1946, 

הקדמה.
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ק ראשונה של התכנית להקמת ועדה אנגלו־אמריקנית, וב־13 בנובמבר פורסם 
מינוי הוועדה.17

בינואר  ב־4  בוושינגטון  לראשונה  התכנסה  האנגלו־אמריקנית  הוועדה 
הגשת  עם  שנה,  אותה  באפריל  ב־20  בלוזן  פעולתה  את  וסיימה   ,1946
 ,)Wise( מסקנותיה. בוושינגטון העידו לפני הוועדה בין היתר הרב סטיבן וייז
רינהולד  הפרוטסטנטי  והתאולוג  האמריקנית,  בציונות  הבולטים  מהמנהיגים 
)Neibhur( שהעיד לטובתה של העמדה הציונית. הוועדה שמעה עדים  ניבור 
ואספה ממצאים בלונדון, בריכוזי העקורים היהודים באירופה )בין היתר בברלין, 
בפולין, בווינה, באיטליה ובאתונה(, בקהיר, בארץ ישראל, ולאחר מכן בֵבּירות, 
בבגדאד, בריאד וברבת עמון. היו בה תריסר חברים, מהם שישה בריטים ושישה 
 )Hutcheson( אמריקנים, ובראשה עמדו יושבי ראש משותפים ג'וזף האצ'יסון

האמריקני, וג'ון סינגלטון )Singleton( הבריטי. 
ב־6 במרס 1946 הגיעה הוועדה האנגלו־אמריקנית לארץ ישראל, ושהתה 
בה כשלושה שבועות. רשימת העדים הארוכה שהופיעה לפניה כללה אישים 
בריטיים  ממשל  וגורמי  בארץ  הערבית  הקהילה  נציגי  היהודי,  מהיישוב 
מקומיים. בין הדוברים הבולטים אפשר למנות את נציגי היישוב חיים וייצמן, 
דוד בן־גוריון ומשה שרת, ואת המנהיגים הערבים עוני עבד אל־האדי, שהיה 
בעבר שותפו של מאגנס ליָזמת החמישה )1937(, וג'מאל חוסייני, שייצג הלכה 
למעשה את עמדתו של המופתי הגולה והמליץ על מלחמה בין יהודים לערבים 

בשל אי־יכולתן של בריטניה וארצות הברית לפתור את שאלת ארץ ישראל.18
מסקנותיה של הוועדה נוסחו בדו"ח שפורסם ב־1 במאי 1946. בדו"ח נכללו 
 100,000 של  עלייה  ובהן:  מידי,  לביצוע  והנחיות  כלליות  מדיניות  המלצות 
עקורים כדרישת טרומן, ביטול הגבלות הספר הלבן על מכירת קרקע ליהודים, 
'להתפתח  צריכה  שהארץ  וקביעה  ישראל  בארץ  הציוניות  התביעות  דחיית 
שעלייה  ההנחה  ושלילת  המנדט,  של  בחסותו  משותפת  במסגרת  לעצמאות' 
לארץ היא הפתרון היחיד לבעיית היהודים. יתר על כן, הוועדה מתחה ביקורת 
על הפער הכלכלי בין יהודים לערבים, והציעה שכל ניסיון לארגן עלייה בלתי 

חוקית או להתנגד להמלצות ידוכא בכוח.19

 Peter L. Hahn, Caught in the Middle East: U.S. Policy towards the Arab-Israeli  17
Conflict, University of  North Carolina Press, Chapel Hill, NC 2004, pp. 32-33

יוסף הלר, 'ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית 1946-1945', בתוך: יעקב שביט )עורך(,   18
וציונית והמאבק עם בריטניה 1948-1941,  מאבק, מרד, מרי: המדיניות הבריטית 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשמ"ז, עמ' 347-273.
זוהר שגב, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים: ההנהגה הציונית–אמריקנית,   19
השואה והקמת מדינת ישראל, מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, מדרשת שדה 

בוקר 2007, עמ' 221-220.
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התגובות על דו"ח הוועדה וסיכול מסקנותיה

לטענת  אמריקני.  הישג  החקירה  ועדת  בדו"ח  לראות  אפשר  דבר  של  בסופו 
גולני, במרכזו של הדו"ח עמד ההיבט ההצהרתי הנוגע להעלאתם המידית של 
100,000 פליטים יהודים בלי התייחסות ממשית להיתכנות המהלך ובלי לתת 
מענה של ממש לשאלת הפתרון המדיני. הבריטים ראו בהכנסתם של פליטים 
יהודים בהיקף כזה סכנה למלחמת אזרחים ופגיעה ממשית במעמדה של בריטניה 
בעולם הערבי. דו"ח הוועדה היה פועל יוצא של יחסי הכוחות הפנימיים בתוכה, 
שלא תאמו בהכרח את החלוקה בין בריטים לאמריקנים, ושל הניסיון להגיע 
ליישום,  אפשרי  בלתי  דרישות  מערך  היתה  התוצאה  לקונצנזוס.  מחיר  בכל 
שכן הערבים התנגדו למסקנות הוועדה בנושא העלייה, והיהודים למסקנותיה 

המדיניות.20
שתלו  הגופים  בשני  אכזבה  עוררו  האנגלו־אמריקנית  הוועדה  מסקנות 
בהן תקווה: הסוכנות היהודית, שלאחר התנגדותה הראשונית לוועדה קיוותה 
שהדו"ח יתייחס בחיוב לאפשרות הקמתה של מדינה יהודית, וממשלת בריטניה, 
המקסימליסטית  האמריקנית  הדרישה  את  למתן  אפשרות  בוועדה  שראתה 
ל־100,000 פליטים. דו"ח הוועדה עורר זעם בקרב גורמים בריטיים על האופן 
בריטניה  את  ומותירה  הבריטיים  האינטרסים  את  מסכנת  הברית  ארצות  שבו 
לבדה בהתמודדות עם השלכות מימוש המסקנות המוצעות בכלל, ועם תגובת 
הציבור הערבי והטרור היהודי המתגבר בפרט. עם זאת, שימור מערכת היחסים 
עם ארצות הברית תפס מקום מרכזי במערך השיקולים הבריטי. לפיכך נעשו 
ניסיונות להמשך דיון משותף בעתיד ארץ ישראל, ששיאם בוועדת מוריסון-

גריידי שהתכנסה בשלהי אותה שנה.21
בינתיים נקטו גורמים שונים, שהתנגדו למסקנות הוועדה, מהלכים לסיכול 
החלטותיה. ממשלת בריטניה, ביָזמתו של שר החוץ בווין, התנתה את העלאת 
דרישה   — והלח"י  האצ"ל  ההגנה,  של  לפירוקם  בתביעה  היהודים  הפליטים 
שהיה ברור שהיישוב היהודי בארץ ישראל לא יסכים לה. בה בעת פעלו נציגים 
המדיניות  המסקנות  לדחיית  סילבר,  הלל  אבא  ובראשם  יהודים־אמריקנים, 
של הוועדה בידי טרומן. סילבר פעל למנוע תגובה לא מתואמת של ארגונים 
עם  ומתן  משא  ניהל  מכן  לאחר  היהודית.  הסוכנות  ושל  יהודים־אמריקנים 
ההצהרה  נוסח  את  למעשה  הכתיב  ובו  האמריקני,  לנשיא  המקורבים  גורמים 
בעלייה  מידית  תמיכה  שהביעה   ,1946 באפריל  ב־30  טרומן  הנשיא  שפרסם 

גולני, הנציב האחרון, עמ' 58-56.  20
שם.  21



41

ה
ינ

ד
מ

ה
ת 

ל
לי

ש
 ו
ץ
ר
א

ה
ת 

ש
דו

ק של 100,000 עקורים ובביטול הגבלות הספר הלבן, תוך כדי קביעה שהמלצות 
שבועיים  בהמשך.  תיבחנה  ישראל  בארץ  המדיניים  ההסדרים  לגבי  הוועדה 
לאחר מכן, בדרשה שנשא בקליבלנד, תקף סילבר את דו"ח הוועדה בחריפות, 
עדות  היתה  זו  להמלצות.  תגובותיו  ואת  טרומן  הנשיא  עמדת  את  שיבח  אך 
ברורה להשפעתם הפוליטית יוצאת הדופן של יהודי ארצות הברית ושל סילבר 

עצמו על הממשל האמריקני.22

עדותו של מאגנס לפני הוועדה 

האנגלו־ הוועדה  לפני  וסמילנסקי  בובר  מאגנס,  העידו   1946 במרס  ב־14 
הוועדה  לפני  להופיע  הבחירה  עצם  איחוד.23  אגודת  של  מטעמה  אמריקנית 
לא היתה מובנת מאליה, שכן ביישוב התנהל מאבק בשאלת זכות הייצוג לפני 
ההופעה,  על  הפנימי  בפולמוס  שהכריעה  לאחר  היהודית,  הסוכנות  הוועדה. 
אלא  למדינה,  היהודית  התביעה  את  לוועדה  שתגיש  מאוחדת  חזית  רצתה 
שמאגנס לא היה מוכן שקולו יושתק. הוא הודיע שהוא מתכוון למסור עדות 
פומבית לפני הוועדה נוסף על תצהיר שהוגש מטעמה של איחוד. מנגד, השומר 
הצעיר, שעמדתו היתה גם כן מנוגדת לעמדת היישוב, הסתפק בשליחת תצהיר 

בכתב לוועדה.24
מאגנס נודע בצעירותו בהיותו נואם חוצב להבות שהצליח לגייס לפעולה 
משותפת את הצעירים היהודים הסוציאליסטים של הלואר איסט סייד והציבור 
נאלץ  ישראל  לארץ  הגירתו  שלאחר  אלא  והמיושב,25  הוותיק  היהודי-גרמני 
בוועדה  עדותו  בעברית.  משהו  המסורבלים  נאומיו  לניסוח  במזכירו  להיעזר 
היתה, כפי שהגדירה בנטוויץ' בהלך רוח בריטי אופייני, 'שעתו הנאה ביותר'. 

למנהיגים  אתניים  מפוליטיקאים  שגב,   ;313 עמ'  לאיחוד,  שלום'  מ'ברית  הלר,   22
לאומיים, עמ' 222-220.

משה סמילנסקי היה נוכח בעת מתן העדויות לפני הוועדה אך מפני שהתקשה להתבטא   23
 Judah :באנגלית לא נשא דברים, אלא הסתפק בתצהיר מתורגם שהגיש לוועדה. ראו
L. Magnes and M.  Buber, Arab-Jewish Unity: Testimony before the Anglo-
 American Inquiry Commission for the Ihud (Union) Association, Victor

Gollancz, London 1947, p. 95
הלר, 'ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית', עמ' 288-281, 302; נורמן בנטוויץ', למען   24
ציון: ביוגראפיה של ד"ר י"ל מאגנס, )תרגם אהרן אמיר(, מאגנס, ירושלים תשט"ז, 

עמ' 185. 
בנטוויץ', למען ציון, עמ' 27.  25
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באולם התאחדות הצעירים הנוצרים, ב־14 במרס 1946, נשא מאגנס נאום רב 
רושם, ובסיומו ענה על שאלותיהם של חברי הוועדה.26

מרטין בובר פתח את עדותה של איחוד, והדגיש בדבריו את הקשר הייחודי 
בין עם לארץ שמאפיין את עם ישראל וארץ ישראל, ואת מרכזיותו של הרעיון 
חיוני  כגורם  הן  הציוני  המפעל  מאחורי  המניע  ככוח  הן   — היהודי  המשיחי 
מההבנה  הסתייג  הוא  זאת,  עם  בכלל.  האנושית  התרבות  של  בהתפתחותה 
פירושה  ישראל  היהודי בארץ  לאומי לעם  בית  לפיה הקמת  השגויה, לדעתו, 
על  להירכש  יכולה  איננה  אחד  עם  של  שעצמאותו  והדגיש  יהודית,  מדינה 
חשבון עצמאותו של עם אחר. יתר על כן, ההגירה היהודית איננה צריכה להביא 
לפיחות במעמדם הפוליטי והכלכלי של תושבי הארץ הנוכחיים. מסורת הצדק 

היהודית, טען בובר, צריכה לחול על הארץ כולה.27
בפתיחת עדותו הציג מאגנס את הנחת היסוד של עמדת איחוד — ששיתוף 
מן  והיהודים  הערבים  לטענתו,  אפשרי.  וגם  חיוני  הוא  יהודי-ערבי  פעולה 
השורה לא רצו במלחמה. לכן הוא הציב לפני הוועדה את התביעה למצוא פשרה 
מתקבלת על הדעת וקונסטרוקטיבית על בסיס שני עקרונות מרכזיים. העיקרון 
הראשון הוא עקרון השוויון הפוליטי )Political Parity(, היינו שפלשתינה )א"י( 
הציג  מאגנס  שווה.  פוליטי  מעמד  בעלי  עמים  לשני  דו־לאומית  ארץ  תהיה 
בפירוט את הדוגמאות הקיימות למימוש הרעיון הדו־לאומי, ועם זאת טען גם 
לפיתוח  מפורטת  פרוגרמה  מציג  שהוא  כדי  תוך  פרוגרסיבי,  כרעיון  לייחודו 
 Numerical( המספרי  השוויון  הוא  השני  העיקרון  דו־לאומי.  עצמי  ממשל 
Parity(, היינו עידוד ההגירה היהודית עד לשוויון כמותי עם הערבים בארץ. 
לאחר מכן פירט את התנאים הטכניים לקיום שוויון מספרי כזה, בכפוף למגמות 

ילודה ולמכסות הגירה.28
שורה  עם  להתמודד  מאגנס  נאלץ  והתשובות,  השאלות  בשלב  בהמשך, 
של הסתייגות מצד חברי הוועדה, ובהן שאלות על מידת התמיכה בעמדותיו 
הידרדרות  על  לתכניותיו,  ביחס  היהודית  הסוכנות  של  עמדתה  על  ביישוב, 
היחסים בין יהודים לערבים ועל הקשיים שבקיום ממשל משותף. חבר הוועדה 
ריצ'רד קרוסמן )Crossman( הציג לפני מאגנס ארבעה תנאים שצריכים לדעתו 
להתקיים כדי שתכניתה של איחוד תוכל לצאת לפועל: הסכמה בין המנהיגים 
אמון  הצדדים;  בקרב שני  הלאומני  הצדדים; הפחתת הלהט  בשני  הפוליטיים 
בכל צד שהצד השני יהיה מוכן לוותר על המטרה המקסימליסטית שלו; וממשל 

שם, עמ' 188-184.  26
 Magnes and Buber, Arab-Jewish Unity, pp. 44-48  27

שם, עמ' 58-49.  28
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ק שיהיה בעל יכולת לבצע את מלאכת המחשבת הנדרשת. מאגנס קיבל טענות 
יד מימוש  אלה באופן עקרוני. עם זאת הוא טען שאפשר להתגבר עליהן על 
הסוכנות  היא  היישוב,  של  הפוליטית  ההנהגה  על  מביקורת  ונמנע  הדרגתי 
צבאי  כוח  יידרש  אם  לשאלה  להתייחס  מאגנס  גם  נדרש  בהמשך  היהודית. 
על  להישען  מעדיף  טען שהוא  הוא  הפעולה.  שיתף  את  לאכוף  כדי  אמריקני 
מועצת הביטחון של האו"ם.29 אציג כעת עמדת יסוד ספציפית של מאגנס כפי 
השפעתה  את  ואבחן  הוועדה,  לפני  ובעדותו  איחוד  בתצהיר  מופיעה  שהיא 

האפשרית על עמדת הוועדה ועל הדו"ח הסופי שלה. 

נוסחת 'הארץ הקדושה' כשלילת הלאומיות הפרטיקולרית

בדיוני  עיון  גם  שכן  מורכבת,  היא  הוועדה  לפני  עדות  של  ההשפעה  בחינת 
הוועדה איננו חושף בהכרח את השיקולים ואת מקורות ההשפעה הסמויים על 
עמדותיהם של חבריה. במקום זאת, בכוונתי לחפש בממצאי הוועדה רעיונות 
נוסחה  על  להצביע  אנסה  לפיכך  מאגנס.  עם  מובהק  באופן  לזהותם  שאפשר 
בולטת בכתיבתו של מאגנס, ולבחון את מופעיה האפשריים בדו"ח הסיכום של 

הוועדה האנגלו־אמריקנית. 
לשלוש  הארץ  קדושת  העמדת  היא  מאגנס  של  המרכזיות  הנוסחאות  אחת 
בארץ  ערבית  או  יהודית  לאומיות  של  בלעדי  מימוש  השולל  כגורם  הדתות 
הראשונה  המדינית  בפרוגרמה  כבר  מאגנס  אצל  מופיעה  זו  נוסחה  ישראל. 
'הארץ  כך:  מאגנס  כתב  זה  בחיבור  העמים?'.  'ככל  בחיבורו  לציבור,  שהציג 
הקדושה איננה המקום למדינה או לממשלה לאומית ערבית, וגם לא למדינה או 
לממשלה לאומית יהודית, אלא למדינה דו־לאומית'.30 נוסחה זו שבה והופיעה 
בכתיבתו הפובליציסטית של מאגנס, והוא חזר על טיעונים דומים גם בניסיונו 
האחרון, הנואש כמעט, למנוע את מימוש תכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל 
בפגישתו עם הנשיא טרומן בראשית מאי 1948.י31 בתצהיר אגודת איחוד שהוגש 

שם, עמ' 76-59.  29
Magnes, Like all the Nations, p. 12  30, התרגום שלי.

הקדושה  העיר  את  להציל  עלינו  'חובה  כי  טרומן  לפני  טען  עדותו,  לפי  מאגנס,   31
]ירושלים[, חובה עלינו להציל את הארץ הקדושה'. טרומן ענה לו כי 'אחד מחלומותיו 
זה.  זה את  יבינו  קוד מוסרי  יותר על אותו  או  הוא שעמים שחייהם מבוססים פחות 
ליהודים יש קוד מוסרי. לנוצרים יש קוד דומה, והדרשה על ההר פירושה בעצם "לא 
לכך  ייחל  הוא  זה.  רעיון  על  גם  מבוסס  המוסלמי  המוסרי  הקוד  לחברך..."  תעשה 
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מופיעה  לוועדה,  איחוד  חברי  של  עדותם  לפני  האנגלו־אמריקנית,  לוועדה 
הטענה הבאה: 'פלשתינה איננה רק ארץ ערבית כמו יתר ארצות ערב, או רק 
ארץ יהודית. קודם כל, היא הארץ הקדושה לשלוש דתות מונותאיסטיות, אשר 
שתיים מתוכן — היהדות והנצרות — מקורן מכאן, ואילו השלישית, האסלאם, 
מחשיבה את ירושלים כשנייה בקדושתה רק למכה ולמדינה'.32 גם בעדותו של 
מאגנס בעל פה לפני הוועדה, ובשאלות ובתשובות שבאו אחריה, זכתה סוגיית 

הארץ הקדושה למשנה חשיבות. כבר בתחילת דבריו אמר מאגנס: 

זוהי ארץ בפני עצמה )Sui Generis(, ארץ קדושה לשלוש דתות המאמינות 
באחדות הבורא. לפיכך, אין זו רק ארץ יהודית ולא ארץ ערבית ]...[ אנחנו 
של  ההיסטוריות  והזכויות  הערבים  של  הטבעיות  הזכויות  את  רואים 
דו־ ארץ  )א"י(  בפלשתינה  רואים  אנחנו  שווה.  תוקף  כבעלות  היהודים 
האלה,  השמיים  העמים  לשני  משותפת  מולדת  יהודית-ערבית,  לאומית 
הדתות  בני  מיליוני  של  מטעמם  כנאמנים  לשמש  הזכות  את  להם  שיש 
ישלוט  אחד  שעם  י  ראו זה  ן  אי  , ו כז שלהם ברחבי העולם. בארץ 

באחר.33

הקושר  מאגנס,  של  המרכזי  הרעיוני  המהלך  את  בתוכה  מקפלת  זו  מובאה 
בין היות הארץ קדושה לשלוש הדתות לשלילת האפשרות למימוש לאומיות 
ייחודית  כה  בארץ  פוליטי  דיכוי  של  אי־הלגיטימיות  בסיס  על  בה,  ייחודית 
הכולל  איחוד,  אגודת  הדו־לאומי שהציעה  נגזר הפתרון  דתית. מכך  מבחינה 
רכיב של התעלות מעל המאבק הלאומי הצר על ידי גיוס המסגרת העל־לאומית 

של הדתות, שהעמים היושבים בארץ ישראל הופכים לנציגים ונאמנים שלהן.
לטענתי, עדויות לנוסחה זו של מאגנס אפשר למצוא בכמה מקומות בדו"ח 
ניכרת בהמלצה השלישית  היא  ובראשונה  הוועדה האנגלו־אמריקנית. בראש 
בדו"ח הוועדה, שהיא ההמלצה המדינית המרכזית, ובנימוקים לה.34 זה לשון 

ההמלצה: 

שעמים אלה יבינו זה את זה טוב יותר וירוממו את העולם מהחומרנות שכובלת אותו 
.Goren, Dissenter in Zion, pp. 495-496 :לאדמה ועלולה אף להביא לכיליונו', ראו

Magnes and Buber, Arab-Jewish Unity, p. 13  32, התרגום שלי.
שם, עמ' 50-49, ההדגשה שלי.  33

ישראל  ארץ  של  הרב־דתי  לאופייה  נוספות  התייחסויות  הוועדה  בדו"ח  ישנן   34
נכתב במפורש  למדיניות הקרקע,  הנוגעת  ולהשלכותיו. למשל, בהמלצה השביעית, 
והסביבות  'ג' אנחנו ממליצים שהממשלה תקיים השגחה קפדנית על המקומות  כך: 
הקדושים, כגון ים כנרת וסביבתו, כדי מידה שתגן עליהם מפני חילול ומפני שימושים 
הפוגעים ברגשותיהם של אנשים דתיים; וכי יחוקקו מיד חוקים שיהיו דרושים לצורך 
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ק כדי לסלק, אחת ולעולמים, את תביעותיהם האקסקלוסיביות של היהודים 
והערבים על פלשתינה )א"י(, אנו חושבים שמן ההכרח שתימסר הודעה ברורה 
של העקרונות הבאים: א' שיהודי לא ישתלט על ערבי וערבי לא ישתלט על 
יהודית  מדינה  לא  תהיה  לא  )א"י(  שבפלשתינה  ב'  )א"י(.  בפלשתינה  יהודי 
ולא מדינה ערבית. ג' ששיטת השלטון שתוקם לבסוף תגן ותשמור, בערבויות 
בינלאומיות, על ענייני העולם הנוצרי והאמונה המוסלמית והאמונה היהודית 
בארץ הקדושה במלואם. באופן כזה צריכה פלשתינה )א"י( להיות בסופו של 
דבר מדינה השומרת על זכויותיהם וענייניהם של המוסלמים, היהודים והנוצרים 
כאחת; ונותנת לתושבים, בכללם, שלטון עצמי במידה המלאה ביותר, בהתאם 

לשלושת העקרונות המובאים לעיל, שהם מושכלות ראשונים.35
מופיע הטיעון  לה,  הנימוקים  בבחינת  כן, בהערות להמלצה, שהן  על  יתר 

הבא הלקוח כמעט מילה במילה מנוסח טיעונו של מאגנס:

לפיכך, אנו מדגישים ומכריזים שפלשתינה )א"י( היא ארץ קדושה לנוצרי, 
ליהודי ולמוסלמי כאחד; ומשום שהיא ארץ קדושה, פלשתינה )א"י( איננה, 
ולעולם לא תוכל להיות, ארץ שעליה יוכלו גזע או אמונה כלשהם לטעון 
מידת  אותה  מתוך  קובעים,  אנחנו  וכן  בלבד.  להם  שייכת  היא  כי  בצדק 
יחדת  מי קדושה,  ארץ  היא  שהארץ  העובדה  הדגשה עצמה, כי 
ות  אחו לתורת  אותה  ומקדשת  אחרות  מארצות  לגמרי  אותה 

ולא תורה לאומית צרה.36 ה,  ותי ומצו אדם 

קדושה  כארץ  הארץ  של  ייחודה  בין  הקושרת  להמלצה,  ההערה  של  הסיפא 
לבין המשמעות הגאופוליטית שאין היא יכולה להיות יעד למימושה של תורה 
לאומית במובנה הצר, מהדהדת את טענתו המרכזית של מאגנס בעניין זה. אמנם, 
זוכה להתייחסות  זכויות הגישה אליהם  חשיבות המקומות הקדושים ושמירת 
כבר בכתב המנדט )סעיף 13( ובמסקנות ועדת פיל )1937(, המגדירה את הערים 
הקדושות בית לחם וירושלים כ'פיקדון שיש לשמור עליו בשם האנושות כולה'. 
אולם במקרים קודמים אלו, כל עוד נשמר חופש הפולחן במקומות הקדושים, 
הפתרון הפוליטי הכולל בארץ ישראל אינו כפוף לקדושת הארץ. עמדתם של 

ונגינות ה'סווינג' בלידו שעל שפת ים  זה'. בהערות להמלצה מצוינים בפרט ריקודי 
כנרת כפוגעים ברגשותיהם של אנשים נוצרים רבים. דו"ח הוועדה האנגלו־אמריקנית, 

עמ' 7-6. 
דו"ח הוועדה האנגלו־אמריקנית, עמ' 3.  35

שם, ההדגשה שלי.  36
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מאגנס ושל הוועדה, לפיה קדושת הארץ שוללת את האפשרות לפתרון לאומי 
בלעדי, היא ייחודית.

יתר על כן, בשאלת קדושת הארץ לשלוש הדתות והמשמעויות הפוליטיות 
הנגזרות מכך, עדותם של מאגנס ושל חברי איחוד עומדת לבדה בין העדויות 
שהוצגו לוועדה. כך, למשל, התצהיר שהגישה תנועת השומר הצעיר, הקורא 
גם כן למתווה דו־לאומי על בסיס עקרון 'אי־ההשתלטות' )שעקבותיו ניכרים 
גם כן בהמלצה השלישית של הוועדה(, נעדר כל התייחסות לממד הקדושה של 
הארץ, עד כדי כך שגם ברשימת התחומים 'שיש לייחדם להנהלת העדות' לא 

מופיע תחום הדת.37
לא  יהודים  נציגים  של  בעדויות  נמצאים  מאגנס  של  לעדותו  דמיון  קווי 
ג'וזף  השופט  של  בזו  ובפרט  בוושינגטון,  הוועדה  לפני  שהעידו  ציונים 
 American Jewish( האמריקני  היהודי  הוועד  נציג   ,)Proskauer( פרוסקאואר 
Committee(, ולסינג רוזנוולד )Rosenwald(, ראש המועצה האמריקנית למען 
היהדות )American Council for Judaism(. פרוסקאואר טען שיש להפקיד את 
סוגיית ארץ ישראל בידי האומות המאוחדות, שכן האדמיניסטרציה של 'ארץ 
חופשית  להיות  צריכה  ולנוצרים'  למוסלמים  ליהודים,  קדושים  מקומות  של 
לבלעדיות  היהודים  של  הזהיר שתביעתם  רוזנוולד  ואילו  אינטרסים,  מניגודי 
בארץ ישראל עלולה להוביל להקמתה של מדינה גזעית ואף תאוקרטית.38 אלא 
שאצל שניהם, ברוח ההתנגדות המסורתית של הרפורמה האמריקנית לציונות, 
ושלא כמו עמדתו הציונית של מאגנס, נקודת המוצא הראשונית היא שלילת 

היהדות כלאום וראייתה כדת בלבד.
לא נעדר כמובן חלקן של העדויות שהכירו בקדושת הארץ לאחת הדתות 
המונותאיסטיות או לכולן, אלא שגזרו מהן מסקנות פוליטיות אחרות. למשל 
בן־גוריון שלל בעדותו את התפיסה שהזיקה לארץ היא זיקה מיסטית-רוחנית 
ל'ציון של מעלה' לבדה. אהבת ציון, טען בן־גוריון, העלתה 600,000 יהודים 
'ארץ ישראל קדושה  כי  לציון חיה וממשית. מנגד טען עומר דג'אני בעדותו 
לנוצרים בעולם כולו לא פחות מאשר ליהודים, אם לא יותר, והיא חביבה על 
הנוצרים והמוסלמים בכל העולם כולו ]...[ אם נסכים לתיאוריה של אהבה מיסודו 

עזריאל קרליבך )עורך(, ועדת החקירה האנגלו–אמריקנית לענייני ארץ ישראל, כרך   37
א-ב, בית הדפוס הממשלתי, ירושלים תש"ו, עמ' 693-692. היעדר ההתייחסות לדת 
תואם כמובן את תפיסת העולם האידאולוגית של השומר הצעיר. עוד על יחסם המסויג 

של אנשי השומר הצעיר למאגנס ראו: הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד, עמ' 230-226.  
שם, עמ' 101, 113.  38
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ק של מר בן־גוריון, כי אז נצטרך לפתוח את שערי ארצנו להגירה בינלאומית, 
לפנות את כל העולם מנוצרים, מוסלמים ויהודים ולהושיב אותם כאן'.39

נוסחה  היא  המדיניות  והשלכותיה  הדתות  לשלוש  הקדושה  הארץ  נוסחת 
מרכזית אצל מאגנס, שמופיעה כבר בחיבורו 'ככל העמים?', המציין את ראשית 
פעילותו הפוליטית בארץ ישראל, ואחר כך גם בעדותו לפני הוועדה האנגלו־
הבסיס  היא  זו  נוסחה  לוועדה.  איחוד  אגודת  שהגישה  ובתצהיר  אמריקנית 
לטענתו של מאגנס השוללת את הלאומיות הפרטיקולרית והציונות המדינית, 
ומציעה במקום זאת נוסחה דו־לאומית. לטענתי, הנוסח של ההמלצה השלישית 
של  ומעדותו  איחוד  שהגישה  מהתצהיר  ברור  באופן  מושפע  הוועדה  בדו"ח 

מאגנס לפני הוועדה.

להערכת שאלת השפעת עדותו של מאגנס על הוועדה

מאגנס החשיב את המלצות הוועדה כעדות להצלחה של הצגת דבריו ושל חברי 
איחוד לפני הוועדה, שכן העמדה המדינית המרכזית של הוועדה — 'פלשתינה 
)א"י( לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית' — תאמה לדעתו לרעיון 
הדו־לאומי שאותו הציגה אגודת איחוד. נורמן בנטוויץ', היועץ המשפטי של 
ממשלת ארץ ישראל הבריטית, ידידו של מאגנס ולימים הביוגרף הראשון שלו, 
'עדות  כי  הוועדה,  לפני  איחוד  של  עדותה  את  המציג  לספרון  בהקדמה  כתב 
מהמלצות  וברור  רב;  רושם  הותירה  וסמילנסקי[  בובר  מאגנס,  של  ]עדותם  זו 

הוועדה כי היתה לה השפעה על הדו"ח'.40 
לטענתו של יוסף הלר, פרסום דו"ח ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית היה 
שעתה הגדולה של אגודת איחוד, שכן אף שהוועדה לא הכריעה במפורש לטובת 
וגם לא  יהודית  מדינה דו־לאומית, פסיקתה שבארץ ישראל לא תקום מדינה 
מדינה ערבית התפרשה באיחוד כהסכמה לדו־לאומיות. איחוד פירשה את דו"ח 
הוועדה כמתן לגיטימיות לעמדתה מגוף שנתמנה בידי שתי מעצמות עולמיות, 
ומאגנס ראה בדו"ח מנוף לחילוצה של איחוד מהבידוד הפוליטי שנכפה עליה. 
יתר על כן, במטרה לקדם את הפצת עמדתה של איחוד בעולם, אף פנה בובר 
מטעמה של איחוד להאצ'יסון, הנשיא האמריקני של הוועדה, בבקשה להציג את 

מועמדותו של מאגנס לפרס נובל לשלום.41

שם, עמ' 176-175, 331, 463.  39
Magnes and Buber, Arab-Jewish Unity, p. 9, התרגום שלי.  40

הלר, מ'ברית שלום' לאיחוד, עמ' 318-312. את הפנייה הזאת דחה האצ'יסון.  41
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תימוכין להשפעת עדותה של איחוד אפשר למצוא גם באופן שבו מוצגת 
הקבוצה בפרק החמישי של דו"ח הוועדה, 'עמדת היהודים'. בפרק זה — לאחר 
תיאור עמדתן של מפא"י ושל השומר הצעיר )שלא העיד לפני הוועדה, אבל 
החוברת 'רבת הרושם בזכות הדו־לאומיות' שפרסם הגיעה לידיה(, ועוד לפני 
קרובה  מתוארת  זו  עמדה  איחוד.  עמדת  מתוארת   — הרוויזיוניסטים  הצגת 
'ד"ר מאגנס  'בלי האידיאולוגיה הסוציאליסטית'. על  לזו של השומר הצעיר, 
וקבוצת איחוד הקטנה שלו' נאמר כי 'חשיבותה עולה בהרבה על מספר חבריה. 
מבקריה הארץ־ישראליים האלה של תכנית בילטמור כולם יחד, בוודאי אינם 
עולים ברגע זה על החלק הרביעי של היישוב היהודי בפלשתינה )א"י(, אבל 
הם מהווים מיעוט קונסטרוקטיבי'.51 כך, לצד ההפרזה הניכרת בהערכת כוחה 
הפוליטי של איחוד יש התייחסות חיובית לעמדותיה ה'קונסטרוקטיביות' ביחס 

להמלצות הוועדה.
החיובי שעוררה בהם עדותו של  היחס  על  הוועדה עצמם העידו  גם חברי 
'מאגנס  כי  לו  שנאמר  טען  הבריטי,  הפרלמנט  חבר  קרוסמן,  ריצ'רד  מאגנס. 
הוא היהודי ההגיוני היחיד בארץ ישראל', ובעת שהקשיב לעדותו הבין מדוע 
אומרים זאת.43 קרוסמן נטה אמנם לקבל את טיעוניו של מאגנס בשאלת העלאת 
הפתרון  בשאלת  מאגנס  של  מעמדתו  נבהל  אך  לארץ,  הפליטים   100,000
כי  אף   ]...[ הוועדה  חברי  רוב  את  'תצודד  היא  כי  לו  ברור  היה  שכן  המדיני, 
'אולי  דבריו אינם מייצגים שום דבר של ממש בפוליטיקה של ארץ ישראל'. 
 ]...[ לפני 25 שנה אפשר היה הדבר', המשיך קרוסמן, 'אך עכשיו מאוחר מדי 
דעותיו היו נכונות אילו היו כל היהודים סבלניים ושקולים כמוהו, לולא היו 
ולו היה ביכולתו של בווין להחליף  הערבים בטוחים שאנגליה היא על צדם, 
הלאומי  בבית  המאמינים  באנשים  התיכון  במזרח  הראשיים  הפקידים  כל  את 
ובעזרה שצריך לתת לערבים וליהודים המשתפים פעולה ביניהם. אבל האין זו 
סתם אוטופיה?'.44 למרות הסתייגויותיו, בדבריו של קרוסמן יש עדות להשפעה 

אפשרית של עמדת מאגנס על יתר חברי הוועדה.
עם זאת, יש לבחון את השאלה אם הנימוק הדתי היה אכן מרכזי בשכנועה 
של הוועדה לשלילת המימוש של לאומיות בלעדית, יהודית או ערבית, בארץ 
ישראל, או שמא היא התכסתה באצטלה הדתית כדי להעניק משנה תוקף לעמדה 
פרגמטית יותר ולשיקולים פוליטיים קרים. בניסוח רחב יותר השאלה היא: האם 

דו"ח הוועדה האנגלו־אמריקנית, עמ' 22.  42
Magnes and Buber, Arab-Jewish Unity, p. 63, התרגום שלי.  43

 Richard H.S. Crossman, Palestine Mission: A Personal Record, Harper &  44
Brothers, New York 1947, pp. 132-134, התרגום שלי.
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ק יש סיכוי לפוליטיקה אידאית־מוסרית מהסוג שניסו חברי איחוד, ובהם מאגנס, 
לקדם מתוך שהם עוקפים את מנגנוני הסמכות והפעולה הפוליטיים הקיימים, 

להשפיע על מערך האינטרסים של הפוליטיקה הראלית?
לכאורה, התשובה על שאלה זו היא שלילית. לטענתו של הלר, למשל, עוד 
בטרם הוכרז על הקמת הוועדה כבר קבעו ממשלות ארצות הברית ובריטניה את 
עמדותיהן.45 התהליכים שקדמו להקמת הוועדה, התנהלותה והפעולות שהביאו 
לאי־מימוש מסקנותיה היו בסופו של דבר פועל יוצא של מערך הכוחות הפוליטי 
)בריטניה(. לא  )ארצות הברית( לאימפריה דועכת  בין מעצמה עולה  הגלובלי 
נפקד גם מקומם של שיקולים פוליטיים פנימיים הנוגעים, למשל, לחשיבותו 
של הקול היהודי בזירה האמריקנית.46� אלא שברצוני להאיר זווית נוספת ולבחון 

את האפשרות להשפעה דתית־אידאולוגית, ולו חלקית, על מסקנות הוועדה. 

 השופט האצ'יסון והממד הדתי-פוליטי

השופט האצ'יסון, היושב ראש האמריקני של הוועדה, היה קרוב לוודאי הדמות 
ראשית,  מסקנותיה.  ועל  הוועדה  התנהלות  על  ביותר  הבאה  ההשפעה  בעלת 
הכוחות  ביחסי  השינויים  שנוכח  האמריקני,  הצד  של  הבכיר  הנציג  היה  הוא 
כפי  ההחלטות,  בקבלת  ביותר  הרב  הסגולי  המשקל  בעל  היה  העולמיים 
של  תביעתו  של  המוחלטת  בקבלתה  )למשל  הוועדה  במסקנות  גם  שהשתקף 
טרומן להמלצה על העלאה מידית של 100,000 עקורים(. לכך מצטרפת עדותו 
של חבר הוועדה ברטלי קראם )Crum(, המלמדת על הדומיננטיות של האצ'יסון 

בהתנהלות הוועדה: 

בסופו של דבר, המנהיגות של השופט האצ'יסון היא שאיחדה בינינו. הוא 
בריטי  למחנה  הוועדה  את  לפצל  הראשוניים  הדעות  לחילוקי  אפשר  לא 
ולמחנה אמריקני. לא תהיה זו הגזמה לומר שאילולא הוא, הדו"ח הסופי לא 
היה מתקבל פה אחד. הוא עמל במשך שתים־עשרה עד שש־עשרה שעות 
מדי יום, מנסח הצעות ומנסה ליישב בין השקפות שונות מבלי להתפשר 

על עקרונות יסוד.47

הלר, 'ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית', עמ' 276.  45
ראו: שגב, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים, עמ' 271-258.  46

 Bartley C. Crum, Behind the Silken Curtain, Simon and Schuster, New  47
 York 1947, p. 265, התרגום שלי.
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דמותו של האצ'יסון מעוררת עניין רב מבחינת הממד הדתי באישיותו, ויש כאן 
פתח להסברת השפעה אפשרית של מאגנס על עמדתו בהקשר הדתי-פוליטי. 
ראשית, כפי שמובא אצל קראם, האצ'יסון הצהיר על עצמו כבר במפגשי ההכנה 
של הוועדה בוושינגטון כ'נוצרי של הברית הישנה'.�48 עוד טען קראם כי פגישות 
הסיכום בלוזן החלו לצבור תאוצה לאחר שהאצ'יסון נשא לפני חברי הוועדה 
יתר בהירות ביחס למסקנות שעליהם  הצהרה שסייעה לחברי הוועדה להשיג 
למסקנות  תשתית  שימשו  האצ'יסון  של  זו  הצהרה  מסעיפי  רבים  להציג. 
הסופיות של הוועדה, ובהן הטענה שלא תיתכן בארץ ישראל לא מדינה ערבית 
ולא מדינה יהודית, וכן הטענה ש'פיתוח הבית הלאומי היהודי חייב להימשך 
ולנוצרים בארץ הקדושה, באמצעות הסדר  תוך מתן ההגנה המרבית לערבים 
לעמדת  בדומה  הצדדים'.�49  כל  של  האינטרסים  על  שיגן  כלשהו  דו־לאומי 
איחוד, גם האצ'יסון קשר באופן ישיר בין אופייה הדתי הייחודי של ארץ ישראל 
לאפשרות של פתרון דו־לאומי. יתר על כן, ברשימת העדויות שהשפיעו על 
זו של השופט פרוסקאואר שהעיד לפני  עמדתו של האצ'יסון מנה קראם את 
הוועדה בוושינגטגון, את זו של יהודה לייב מאגנס ואת תצהיר השומר הצעיר.�50
עולה  הדתי  לממד  האצ'יסון  של  מה  במידת  ותמוהה  מעניינת  התייחסות 
איחוד.  של  עדותה  שלאחר  והתשובות  השאלות  בשלב  מאגנס  עם  משיחתו 
של  מפיו  מובאים  איחוד,  של  מטעמה  לאור  שיצא  העדות,  של  המלא  בנוסח 

האצ'יסון הדברים הבאים:

מוכן  אני  אין  מאגנס,  ד"ר  אחדים.  דברים  לשאלתי  להקדים  רוצה  הייתי 
לקבוע את ערכן של הצעותיך, אבל אני אדם הבא בימים, ואני מכיר כוח 
מוסרי כשאני רואה אותו לפני. רצוני לומר, אדוני שאני יכול לומר במילים 
של מנהיגי: 'הנה אדם ישראלי שאין בו מרמה' ]...[ אתה אינך נוצרי בדתך, 

אבל אתה פועל באופן שבו הייתי רוצה לראות נוצרים שיפעלו.51�

בדברים אלו בולטת הכרתו של האצ'ינסון בכוחה המוסרי של עמדת מאגנס. 
יתר על כן, כאשר האצ'יסון מצטט מהברית החדשה את הפסוק של דברי ישוע 
הנוצרי )יוחנן 1:47(, הוא מכנה אותו 'מנהיגי' — הצהרה דתית בעלת ָעצמה 
יוצאת דופן. אלא שמהפסוק עצמו עולה ניחוח אנטישמי כמעט, או לכל הפחות 

שם, עמ' 5.  48
שם, עמ 268.  49

עדותו של  הרב שעשתה  הרושם  את  ומדגיש  קראם  במקום אחר שב   .269 עמ'  שם,   50
מאגנס, שהתבססה על שנים רבות של חיים בארץ ישראל ועל הרקע האמריקני שלו, 

'בפרט על השופט האצ'יסון'. שם, עמ' 253.
קרליבך, ועדת החקירה האנגלו–אמריקנית, עמ' 403-402.  51
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ק פוגעני כלפי כל העדים מהיישוב היהודי בארץ ישראל שהעידו לפני מאגנס 
שהיה  כפי  מדבר  מאגנס  כי  האצ'יסון  של  מטענתו  אופן,  בכל  הוועדה.  לפני 
לממד  האצ'יסון  שייחס  הרבה  החשיבות  בבירור  עולה  לנהוג,  מנוצרי  מצפה 

הדתי.
בתפיסת  הדתי  הממד  חשיבות  על  מצביעות  האצ'יסון  על  העדויות  כלל 
העולם שלו, על מרכזיותו בתהליך קבלת ההחלטות של הוועדה, על התרשמותו 
האישית העמוקה מעדותו של מאגנס ועל האופן שבו השפיעו ניסוחי הביניים 
זאת, קשה לקבוע  נוסח הדו"ח הסופי שפרסמה הוועדה. עם  שלו ישירות על 
בוודאות אם היתה לעמדתו הדתית־פוליטית של מאגנס, הגוזרת את שלילת 
מתפיסת  הדו־לאומי  הרעיון  את  ולפיכך  ישראל  בארץ  הבלעדית  הלאומיות 
ועל  עמדתו  על  השפעה  שונות,  ולדתות  שונים  לעמים  הארץ  של  קדושתה 
החלטת הוועדה. יתר על כן, מעדויות אחרות, ובפרט מספריהם של קרוסמן ושל 
קראם, ניכר כי חברי הוועדה האמריקנים והבריטים כאחד פעלו בעיקר מתוך 
הממשלות  של  הפוליטיות  היסוד  לעמדות  מודעות  מתוך  ֵראליים,  שיקולים 

שמינו אותם.  

סיכום

ערב  בזמן  אפשרה  שהיא  בכך  היה  האנגלו־אמריקנית  הוועדה  של  ייחודה 
הכרעה לבחון את העמדות של הצדדים בסכסוך בארץ ישראל. יסודיות עבודתה 
של הוועדה וההיקף הרחב של העדויות שהוצגו לפניה פורשים לפנינו את מלוא 
המנעד של הדעות והעמדות בשאלה היהודית-ערבית, שתחילתן עוד בראשית 

ימי הסכסוך. 
עדותם של מאגנס ושל חברי איחוד לפני הוועדה היתה במובן זה בבחינת 
וגם של פעולתו המדינית  שירת הברבור של החלופה המדינית הדו־לאומית, 
 ,)1938-1929( המדיני  לפועלו  הראשון  העשור  כמו  שלא  עצמו.  מאגנס  של 
בן־ ובהם  היישוב,  וראשי  המדיניות  לתכניותיו  מסוימת  תוחלת  היתה  כאשר 
גוריון, נעזרו בו לשם קידום מפגשים עם מנהיגים ערביים, העשור השני לפועלו 
)1948-1939( עמד בסימן הדרתו המוחלטת כמעט לשוליים של השיח הפוליטי 
היהודי  היישוב  השמדת  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  בעקבות  ביישוב. 
הצדדים  שני  מצד  האלימות  והתגברות  היהודים,  הפליטים  ובעיית  באירופה 
בסכסוך היהודי-ערבי פקעה סבלנותו של היישוב לסוג הפתרון שהציעו מאגנס 

וחבריו באיחוד. 
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נוסחת 'הארץ הקדושה לשלוש הדתות' של מאגנס והשלכותיה הפוליטיות, 
שעל גלגוליה האפשריים בדו"ח הוועדה הצבעתי כאן, מעידה על ממד מרכזי 
וברטוריקה של מאגנס — הממד הדתי. ראיה לכך נמצאת  בהנעה הפוליטית 
ושוב  שוב  הדגיש  ובהם  ופרסם,  שכתב  ובמאמרים  בתכניות  החוזר  במוטיב 
ששורשי תכניתו נעוצים בעובדה שארץ ישראל היא ארצם של שלוש הדתות 

ושני העמים ולעולם כולו יש בה אינטרס דתי.�52
כנוטה  להתפרש  יכול  היה  הוועדה  ודו"ח  רב,  רושם  הותירה  שעדותו  אף 
ברוחו לכיוון הדו־לאומי שבו צידד מאגנס, מערך הכוחות הפוליטיים בזירה 
היהדות  של  כמעט  המוחלטת  התגייסותה  לצד  העולמית,  הגאופוליטית 
החלוקה  בהצעת  לתמיכה  אירופה  יהודי  של  אסונם  בעקבות  האמריקנית 
ובהקמת מדינת ישראל, הם שהכריעו בסופו של דבר. מאגנס, כתב גרשם שלום, 
נעדר את היכולת להכיל את הדיאלקטיקה של המתח בין הפוליטי למוסרי, ולא 
השכיל לראות את תנועת המטוטלת ההיסטורית של הכוחות.�53 לפיכך מאמציו 
הפוליטיים התאפיינו מצד אחד בתנופה מוסרית שזכתה להכרה אף אצל יריביו, 
הראליזם  מבחינת  ממשית  באי־סבירות  שני  מצד  אך  למשל,  בן־גוריון  ובהם 

הפוליטי הקונקרטי.
בשיקולים  המעוגנת  'הפוליטיקה  מנדס־פלור,  פול  כתב  מאגנס',  'עבור 
מוסריים היא בסופו של דבר מעשה של אמונה דתית'.�54 פרשת ועדת החקירה 
האנגלו־אמריקנית היא לטענתי צומת דרכים ייחודי לבחינת אפשרות ההשפעה, 
ולו החלקית, של עמדות דתיות־מוסריות על הפוליטיקה המדינית הקונקרטית.  

ראו גם חדווה בן ישראל, 'י"ל מאגנס וברית שלום', בתוך: עדי גורדון )עורך(, ברית   52
ירושלים  כרמל,  יהודית,  כשאלה  הערבית  השאלה  הדו–לאומית:  והציונות  שלום 
עומדת  הדו־לאומית  המדינה  בסוגיית  העכשווי  לדיון  בהקשר   .121 עמ'  תשס"ט, 
לא  הוא  דברים  'לשני  לטענתה,  מאגנס.  עמדת  של  השגויה  ההבנה  על  בן־ישראל 
התכוון — למדינת כל אזרחיה ולהפרדת הדת מהמדינה'. מאגנס ראה לנגד עיניו לא 
אזרחים אינדיווידואליים אלא מדינה המאחדת שתי קבוצות לאומיות שכל אחת מהן 
חדורה דת, תרבות ומסורת, שעליהם בנויים כל היבטי חייה ומערכות המשפט והחינוך 

שלה.
גרשם שלום, מברלין לירושלים, עם עובד, תל אביב תשמ"ב, עמ' 220-218.   53

פול מנדס-פלור, קידמה ונפתוליה: מאבקם של אינטלקטואלים יהודים עם המודרנה,   54
עם עובד, תל אביב 2010, עמ' 326.
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החירב‘ה שלנו:
ייצוגי חורבות ערביות בתרבות הישראלית

דפנה לוין

מחקר זה מציג בביקורתיות את תולדות תפיסת החורבה בשירה, בסיפורת ובאמנות 
הישראלית. באמצעות הצגת שתי יצירות בנות־זמננו העוסקות בדימוי החורבה 
הערבית הוא מציע תפיסה חלופית. את היצירות יצרו אמנים ישראלים: דור גז, אמן 
ממוצא יהודי ופלסטיני כאחד, וחנא פרח — כפר בירעים, אמן ממוצא פלסטיני, 
בנאי וארכיטקט. המאמר מבקש להראות כי ייצוגי החורבה בתרבות הישראלית 
נוטים לרוב לאוריינטליזם ולרומנטיקה, הם מייצרים את החורבה ומשמרים אותה 
גז  של  יצירותיהם  זאת,  לעומת  וכלכליים.  לאומיים  פוליטיים,  אינטרסים  למען 

ופרח מורות בביקורתיות על הצד הפוליטי של ייצוגה של החורבה.
לדבריו של גדעון עפרת,1 'שיגעון החורבה' באמנות ובארכיטקטורה הגיע 
לשיאו במאות ה־18 וה־19 כחלק מהתרפקותה של הרומנטיקה על המסתורי, 
חורבות  ובניית  חורבות  ציורי  והמסוכן.  הכאוטי  הימי־ביניימי,  האפל, 
מלאכותיות היו במאות אלו ל'בון טון' בגרמניה, באנגלייה, בצרפת וכו'. כמאה 
וחמישים שנה לאחר מכן באמצעות אידאת החורבה של וולטר בנימין ודימוי 
החורבה של ז'אק דרידה החלה הדעת המערבית להתרפק על עוד גל חורבות, 

אלגורי ומטפורי, מילולי יותר מחזותי.

דפנה לוין, אדריכלית, מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי בעיריית בת־ים. מאמר זה   *
מבוסס על בחינת גמר בהנחיית ד"ר קרולה הילפריך לתואר 'מוסמך במדעי הרוח' בחוג 
לנורמה מוסי  בירושלים. תודתי  והשוואתית, האוניברסיטה העברית  לספרות כללית 
ושרון רוטברד על עזרתם בגיבוש הביבליוגרפיה ולפרופ' אורן יפתחאל מאוניברסיטת 

בן־גוריון על הערותיו.
זמן   ,2003-1803 בישראל  החורבה  דימוי  אבנך---:  מחורבותייך  עפרת,  גדעון   1
עפרת  תרגם  החורבה'  'שיגעון  המונח  את  עפרת(.  )להלן:   2003 אביב  תל  לאמנות, 
 David Watkin, ‘Soane and the Ruinʼ, catalogue of the exhibition מתוך: 

.Vision of Ruins, at Sir John Soane's Museum, London 1999 
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התגלותה  'כתנועת  ההיסטוריה,  של  ההגליאני  המושג  נגד  יצא  בנימין 
חורבן  של  תהליך  בהיסטוריה  לראות  והציע  עליונה',  אמת  של  המצטברת 
מתמיד, הצטברות של שברים, הריסות ומוות. 'ואכן', כותב בנימין, 'ההיסטוריה 
חורבן  של  כתהליך  אלא  נצח  חיי  של  כתהליך  לא  זאת,  בצורתה  מתבטאת, 
מתמיד, שאין לעצרו'.2 דרידה, בהסתמך על בנימין, רואה חורבה בשורשו של 
כל ניסיון להקנות משמעות: 'בראשית היתה חורבה'. כל ייצוג, לתפיסתו, אינו 
כל  המסומן.  של  חורבה  אלא  אינו  מסמן  כל  המיוצג.  הדבר  של  חורבה  אלא 
ניסיון להנכיח מחדש, ליצור משמעות מקורית באמצעות מערכת סימנים הוא 
אקט 'ארכיטקטוני', מעשה בניין שבסימן הרס והתמוטטות.3 'ניתן היה לכתוב', 
אהבת  על  קצר  מאמר  לו,  בניגוד  ואולי  לבנימין  בהתאם  'אולי  דרידה,  טוען 

ולטר בנימין, 'האלגוריה ומחזה התוגה', בתוך: מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים )תרגם   2
דוד זינגר(, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1996 ]1925[, עמ' 22 )להלן: בנימין(.

עפרת, עמ' 9.  3

דור גז, חורבת לוד, 150x120 ,2009 ס”מ, הדפסת צבע
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ה אי אפשר לאהוב מונומנט,  זאת?  ניתן לאהוב מלבד  החורבות. בכל אופן מה 
ארכיטקטורה, מוסד כמות שהוא, אלא במהלך היותו מועד לשבירותו: לא תמיד 
הוא היה בנמצא, לא תמיד הוא יהיה, הוא סופי. ובדיוק בשל כך אוהבים אותו 
בבחינת מי שצפוי למוות, מאז לידתו ועד מותו, כרוח רפאים או כצללית של 

חורבתו, של חורבתי'.4
בשנות האלפיים, כפי הנראה, הגיע זמן הדיון בחורבה של ממש, אם כתוצר 
של מלחמות ואם כתוצר ההרס בשם הקפיטליזם והִקדמה. חורבות, בעבור אן 
סטולר,5 הן כל גילויי ההרס הנראים והמסווים שנחרטו על גבי הנופים והאנשים 
תחת שלטון קולוניאלי כובש. סטולר מציעה לערטל את החורבה הקולוניאלית 
מממדיה הרומנטיים והאידאיים, ולהצביע על הכוחות המייצרים את החורבה 

והמשמרים אותה למען אינטרסים פוליטיים, לאומיים וכלכליים.

הכפרים הריקים הללו

החורבות הפזורות בישראל אינן רק עדות אילמת לאלימות על פני השטח, אלא 
ההיסטוריה.  לִשכתובה המתמיד של  עדות למאבקים תת־קרקעיים באשר  גם 
את חורבות הארץ קידשו יהודים וערבים כאחד, והן נעשו לסמלים של טרגדיה 
לניצחון  עדות  החורבות,  על  הבעלות  ולגאולה.  לגלות  ולמטפורה  לאומית 
מכריע, היתה לבעלות על הזיכרון ההיסטורי.6 על כן ידעה האמנות הישראלית 
חורבות משחר היווסדה — ייבוא אוריינטליסטי של החורבה הרומנטית לתיאור 
שלוות,  חורבות  של  ציור  ה־19,  במאה  הקודש  בארץ  הקדושים  המקומות 
וה־30,י7 החורבה  הרמוניות ואל־זמניות בריאליזם הירושלמי של שנות ה־20 
המפעל  וה־50.י8  ה־40  שנות  בתחריטי  ָאבדן  חוויית  המייצגת  האפוקליפטית 
הזרם  ולהיבנות בה, אולם  נדרש לגאולתן של החורבות בסימן לבנות  הציוני 
המרכזי של הציור המודרניסטי )ראובן, גוטמן, זריצקי ואחרים( התמקד בשנים 

 Jacques Derida, Force de Loi, Galili, Paris מתוך:  עפרת  תרגם  הציטוט  את   4
p. 151 ,1994 )להלן: דרידה, 1994(.

 A. L. Stoler, ‘Imperial Debris: Reflections on Ruins and Ruinationʼ,  5
Cultural Anthropology, 23 (2008), pp. 191-219 )להלן: סטולר(.

צבי אפרת, 'חורבה', הפרויקט הישראלי — בנייה ואדריכלות 1973-1948, מוזאון תל   6
אביב לאמנות 2001, עמ' 512-485 )להלן: אפרת(. 

למשל ביצירותיהם של שמואל חרובי ושל אהרון שאול שור.  7
ביצירותיהם של אנה טיכו, של לאופולד קראקוור ושל יעקב שטיינהרדט.  8
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אלו באופטימיות ההתיישבותית של הבנייה והחריש ולא בתיאור מה שנתפס 
בעיניו שממה.9

בנוף  ממש  של  עניין  גילתה  לא  וה־30  ה־20  בשנות  העברית  השירה  גם 
'בחזקת  היו  בו  שחיו  הפלסטינים  והערבים  באמת,  היה  שהוא  כפי  המקומי 
בלתי נראים, שקופים כביכול, מין גרסה מוטרמת למי שיכונו אחר כך בשיח 
הרשמי 'נוכחים־נפקדים'.10 לצד אותה התעלמות, ולמעשה להצדקתה, קיימת 
בעיניים  הערבים  את  לראות  המגמה  שנים  אותן  הארץ־ישראלית של  בשירה 
אוריינטליסטיות, מתוך הפנמת מיתוס 'הקרקע הבתולה' ומתוך ההנחה הציונית 
שאיש לא נגע באדמה עד שגאלוה החלוצים. כך, למשל, ב'שיר בוקר למולדת' 
הידוע של אלתרמן מ־1934: 'נלבישך שלמת בטון ומלט / ונפרוש לך מרבדי 
גנים ]...[ / המדבר — אנו דרך בו נחצובה, / הביצות — אנחנו נייבשן' עולה 
עולם  אל  יעבירוה  אשר  היהודים,  לגואליה  המחכה  נחשלת,  ארץ  של  תמונה 
המחר המודרני. התרבות כאן גוברת על הטבע הראשוני, שופכת על המציאות 
אור ברור וחד, ומסלקת בכך מסתורין מאיים בדמותם של תושבי הארץ הערבים, 

אשר בזמן כתיבת השיר הם יותר משמונים אחוזים מאוכלוסיית הארץ.11
בסיפורת שלאחר קום המדינה ממשיכות להתקיים יצירות אמנות הניזונות 
מהמסורת האוריינטליסטית. לטענת אופנהיימר,12 הנרטיב האוריינטליסטי הוא 
הסיפורת  ואחריה  העברית  הסיפורת  אמון  בו  נותנות  היום  שעד  נרטיב־העל 
הישראלית. במרוצת השנים פשט האוריינט ולבש צורות רבות, אך נשמר תמיד 
כך,  לערבים.  יהודים  בין  באמצעותו  ולהבחין  עליו,  להגן  שאפשר  יציב  ידע 
הבאר  את  הבֵרכה,  הערבי,  הבית  את  תמוז  בנימין  מתאר  שחייה'13  ב'תחרות 
ואת הפרדס רגע לפני שנהפכו לחורבה. דימוי החורבה שהתעצב מן המסורת 
האוריינטליסטית של 'המסע למזרח' במאה ה־19 נהפך לספק נבואה שמגשימה 

את עצמה, ספק מתווה לעתיד לבוא.14

עפרת, עמ' 17-12.  9
חגי רוגני, מול הכפר שחרב : עמדות פוליטיות כלפי הסכסוך היהודי־ערבי בשירה   10

העברית, 1967-1929, פרדס, חיפה 2006, עמ' 207 )להלן: רוגני(. 
אורן יפתחאל ובתיה רודד, 'מולדת ללא גבולות: על המרחבים הציוניים בזמר ובנוף,   11
מגמות  מולדת/מקדולנד'ס:  )עורכים(,  רם  ואורי  רודד  בתיה  יפתחאל,  אורן  בתוך: 
בעיצוב המרחב והתרבות בישראל, באר שבע: מרכז הנגב לפיתוח אזורי, אוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב 2003, עמ' 31-30 )להלן: יפתחאל ורודד(.
אופנהיימר, עמ' 17.  12

בנימין תמוז, 'תחרות שחייה', בתוך :מבחר סיפורים, ערך יוסף אורן, בית הוצאה כתר,   13
ירושלים 1990, עמ' 69-53. 

שרון רוטברד, 'אינוסה של כלת הים', עיר לבנה, עיר שחורה, בבל, תל אביב 2005,   14
עמ' 239 )להלן: רוטברד(.
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ה ב־1948 נהפכה החורבה בציור הישראלי לסמל של ההרס והחורבן בעקבות 
המלחמה ולנקיפות המצפון שהתלוּו אליהם. חורבות של כפרים ערביים נהפכו 
היתה  הבתים  שבהרס  הטרגדיה  החדש.  הישראלי  מהנוף  נפרד  בלתי  לחלק 
מושא לקינה, אך בו בזמן סיפקה אפשרות לציור דרמטי, רב ָעצמה ולעתים אף 
גרוטסקי ומענג.15 לדוגמה, מרסל ינקו, ארכיטקט וצייר, הציג בציוריו העזים 
מן התקופה את חזיון הקריסה של מבני כוח ושליטה צלבניים לצד החורבות 
עם  התכנון,  באגף  חבר  שהיה  בזמן  המלחמה.  בעקבות  ערביים  מבנים  של 
הארכיטקט אליעזר ברוצקוס, השתתף ינקו בעיצוב התכנית הארצית הראשונה 
לשטחים מוגנים ולפרקים לאומיים, שלימים ייהפכו לשמורות טבע. עם מפעל 
שרידים של  מעט  לא  על  התכנית  כיסתה  לישראל  הקיימת  הקרן  של  הייעור 
כפרים ערביים הרוסים תוך כדי הטמעת תלי חורבות במושג הטבע הציוני. בה 
בעת יצרה התכנית זיקה בין החורבה הערבית לשרידים קדומים אחרים בנוף 
סמי־ כמו־ארכיאולוגי,  למושא  הערבי  הבית  את  והפכה  מצודות(,  )מבצרים, 
נוסף  הקרקע.  על  יהודית  היסטורית  המשכיות  לכאורה  להצדיק  כדי  מקראי, 
על תהליכי המחיקה הפיזיים יוהדה ונוקתה המפה הישראלית בהעלמת שמות 

הכפרים המרּוקנים וִעברות שמותיהם של הכפרים הנותרים.16
ינקו הוא שהגה את הקמת כפר האמנים עין־הוד בבתיו המרוקנים של הכפר 
פנטזיונרית־ בתפאורה  ציור',  'בתוך  להתגורר  משיכה  מתוך  עין־חוד  הערבי 
אמני  של  התקופה  בציורי  הטבע.17  עם  רומנטית  ובאחדות  אוריינטליסטית 
הערבית  הפליטים  ושיירת  הבוסתן  הערבי,  הכפר  אט־אט  נהפכו  עין־הוד 
למעין תרגילים פורמליסטיים עד שהם נעלמו כליל. ככל הנראה, סיפק הציור 
והסוואה.18  אי־ראייה  ואידאולוגי של הדחקה,  המופשט הלירי מנגנון אסתטי 
בו בזמן, בשנות ה־50 יזמה המדינה הריסת כפרים שפגמו, לתפיסתה, בצביון 
כל  מהשטח  למחות  הרצון  עמד  ההריסה  פעולת  בבסיס  החדש.  הציוני  הנוף 
זכר לבעיית הפליטים ולנישולם.19 החורבה הערבית הממשית, כך נראה, זכתה 
את  לבטל  צורך  מתוך  והסוותה  הוסתרה  נהרסה,  היא  אחד  מצד  כפול.  ליחס 

עפרת, עמ' 27.  15
נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה: דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב־1948   16

מהשיח הישראלי, ספרי נובמבר, ירושלים 2008, עמ' 31 )להלן: קדמן(.
עפרת וסטולר.  17

לארי אברמסון, 'מה שנראה אוניברסלי ומתקדם ועכשווי, תחשוד בו שהוא מייצג את   18
אמנות ההסוואה, סדק, 4, זוכרות, פרהסיה, פרדס הוצאה לאור, תל אביב יולי 2009, 

עמ' 63-57 )להלן: אברמסון(. 
קדמן.   19
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חשיבותה הלאומית וההיסטורית, ומצד אחר היא עמדה בעינה על תקן עתיקות 
בשמורות הטבע וביערות כביכול מתוך הכרה ביופייה הרומנטי והטבעי ושיוכה 

להיסטוריה המקראית בארץ.
דוגמת  משוררים  גם  הראו  המדינה  של  לקיומה  הראשון  העשור  בתקופת 
אצ"ג, אלכסנדר פן, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, אבא קובנר וחיים גורי יחס 
כפול כלפי הנכבה ותוצאותיה: מצד אחד, זעזוע לנוכח הגורל הפלסטיני וחמלה 
הומנית על הגולים ועל הנוף ההרוס, אך מצד אחר, שותפות ציונית ומצטדקת 
למציאות שצמחה מתוכו. כך, לדוגמה, ב'על זאת', שירו של אלתרמן מ־1948, 
מובעת בפירוש ביקורת חריפה על התנהגות חיילי צה"ל: 'והנער חייך בשיניים־
חלב: / "אנסה המקלע"... ונסה! / רק הליט הזקן את פניו בידיו... / ודמו את 
הכותל כיסה.' בן־גוריון עורר הד גדול כשהפיץ את השיר בקרב חיילי צה"ל 
עוד בזמן הלחימה כתמרור אזהרה מוסרי. לעומת זאת, יש המפרשים את השיר 
ככזה המאשר את כלל פעולות הצבא מעצם הגדרת האירוע האלים מעשה חד־
פעמי, חריג וזניח, שראוי להוקעה. על פי גישה זו, השיח המטא־שירי העוסק 
במעשה הכתיבה ובמתן העדות המופיע בהמשך השיר הוא מעין פעולת ענישה 

עצמית, ובכך מנקה את המשורר מאשמה.20
השירים בתקופה זו לכודים בסתירה שקשה מאוד ליישב — הם מקוננים על 
עוול שהמשורר עצמו מזדהה במידת מה עם עושיו. תיאורי הבתים, הכפרים, 
הפרדסים והבוסתנים הנטושים והשרופים מציגים את המרחב הגאוגרפי שנותר 
גיבור, ולא את האנשים שגורשו: 'כפר נטוש בדמי ושכול. / כרם גפן נח בחול. 
 / רם  רקיע־תכלת  אל   / מורם,  בודד,  גא,  דקל   / אפיים.  נופל  עץ־שקמה   /
מהורהר נושא כפים.'21 השימוש הנפוץ בביטוי 'כפר נטוש' כשלעצמו משרת 
המודחק  האשם  רגש  עתידית.  שיקום  פעולת  על  מקל  וכאילו  ההשכחה,  את 
כלפי המגורשים, אם הוא קיים, נהפך לסיוט: 'וכל לילה חוזר לו מעבר, / האחד 
ובעיניו   / וביתו.  כרמו  ונטלתי   / לבור־קבר  בורו  שהפכתי   / אותו,  שהכיתי 
את  ומקבע  חוזר  אלא שהסיוט  השבורה',22  חניתו  ונקמת   / עקורה  צל שקמה 
מן  נרקיסיסטי  ובה בעת מסיט את המבט במהלך  דמותו של הערבי כמאיים, 
החורבה והחרב אל נפשו של המחרב. הסיפור הפלסטיני ממוסגר בתוך הסיפור 
הציוני ודרך עיניו של המספר בלי שניתן לו קיום עצמאי. אנו רואים כי שזורים 

חנן חבר )עורך(, אל תגידו בגת: הנכבה הפלסטינית בשירה העברית, 1958-1948,   20
אסופת שירים, פרדס הוצאה לאור, תל אביב 2010, עמ' 12-10 )להלן: חבר(; רוגני, 

עמ' 129-124.
אפרים תלמי, 1953, אצל חבר, עמ' 173.  21

חיים גורי, 1954, אצל רוגני, עמ' 172.  22
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ה כאן יחד הפגנת רגישות מוסרית עם אסטרטגיה של השכחה או הדחקה, ממש 
כמו היחס, שעמדנו עליו קודם, אל החורבה הממשית בנוף הישראלי. הפניית 
המבט אל החורבה הקולוניאלית בנוסח סטולר אינה מייצרת בהכרח נקודת מבט 
חדשה וביקורתית על ההווה, אלא לעתים דווקא מקבעת ומצדיקה אותו, אולי 
ביתר שאת כשאין מרחק בזמן ובמקום בין אירוע ההחרבה למבט המופנה אליו. 
על רקע התקופה נראה אבות ישורון כמעט לבדו משורר חריג, אשר כתיבתו 
הפלסטינית.  הטראומה  של  שירי  ולייצוג  לשחזור  ייחודית  יכולת  מציעה 
יידיש  ערבית,  המערבת  דיסוציאטיבית,  כתיבה  באמצעות  זאת  עושה  ישורון 
היהודי  הנרטיב  בין  ההבחנה  בטשטוש  היא  העיקרית  שתרומתה  ועברית, 
לנרטיב הפלסטיני ובערבובם זה בזה.23 שירו 'פסח על כוכים' מ־1952 עוסק 
בגורל הפלסטיני של מי שהיו פליטים בעקבות הנכבה, ומייצג אותו באמצעות 
שותפות גורל פלסטינית־יהודית. האדמה היא משותפת ומסתירה עצמה מפני 
מן   / פאלאסטין,  מן  לעמוקה   / לאדמה  אחד  'יום  ולשליטה:  לכוח  השואפים 

פאלסטינה הוך הוך, מן כנען־פללחין'.24
אחר  להתחקות  גם  צריך  הפלסטינית  הטראומה  את  לייצג  שכדי  סבור  ישורון 
הפלסטינים  כלפי  היהודים  למעשי  האחריות  את  להסיר  בלי  היהודית.  הטראומה 
מחדד ישורון את מקורות המעשים בטראומה היהודית. על פי תפיסה זו, את הטראומה 
הפלסטינית אפשר לשמר ולא להכחיש בלי להפוך את האחת לכלי בשירותה של 
השנייה.25 טשטוש ההבחנות מובע באמצעות התמוססות הטקסט השירי ובזרימתו 

הלא יציבה, אשר מאפשרת להימנע מעיבוד הטראומה לכדי זהות מקובעת.
ישורון אינו מייצר זהות יהודית מזה וזהות פלסטינית מזה, אלא הוא מפרק 
אותן ומתיך אותן באמצעות השיח הטראומטי. החורבות שהוא מביט בהן הן 
חורבות שואת יהודי אירופה, ומהן הוא מחלץ עמדה מוסרית כלפי ההווה שהוא 
פועל בו — הווה שבו נוצרות חורבות פלסטיניות, כמו שמציעה סטולר. מתוך 
כך אפשר לנהל משא־ומתן בין־תרבותי החורג מזהויות לאומיות ושונות. שנים 
רבות יעברו על הספרות והאמנות בישראל בלי שיֵדעו לשחזר את ביטול סיפור 
הנכבה בידי הסיפור הציוני, בלי שיבחינו בהתמסדותו של הפער בין הסיפורים 
לכדי עיקרון שלטוני מרכזי של המדינה היהודית, לפי מילותיה של אזולאי,26 

ובלי שישאפו להשתחררות ממנו ולמסמוס הזהויות שהוא מתווה.

חבר, עמ' 35.  23
שם, עמ' 102.  24
שם, עמ' 38.  25

אריאלה אזולאי, אלימות מכוננת 1950-1947: גנאולוגיה חזותית של משטר והפיכת   26
האסון ל'אסון מנקודת מבטם', רסלינג, תל אביב 2009, עמ' 11 )להלן אזולאי, 2009א(. 
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בשדה הסיפורת בשנים האלה עולה הסתירה בין מבט מכונן ומצדיק עוול 
'חרבת חזעה' מ־1949.  יזהר  ס'  לבין מבט החותר תחתיו בסיפורו הנודע של 
ההתלבטויות המוסריות של ְמספר 'חרבת חזעה' אינן חורגות מהבהרת הניגוד 
היהודית  ההומניסטית  הרגישות  לבין  ה'שקרית'  הלאומית  הרטוריקה  בין 
ה'אמתית', האופיינית לסיפורת התקופה. אולם יזהר מסמן גם את מה שחורג 
מגבולות עולמם של דמויותיו. בתיאור הכפר הערבי בשעת כיבושו הוא צופה גם 
את השתלטותו העתידית של הנכבש על תודעתו של הכובש: 'הכפרים הריקים 
הללו, יום מגיע והם מתחילים לצעוק'.27 לפיו, הקול המזדהה עם האידאולוגיה 
הספקני־ההומניסטי.  הקול  מן  פחות  אותנטי  אינו  הרשמית־הקולקטיבית 
ונטול  אמתי  מאבק  יש  כלפיה  מחויב  ההומניסטית שהמספר  הֶעמדה  מאחורי 
הכרעה בין צורך השתייכותו לקולקטיב, על האופי הלאומני והאלים שלו, לבין 
הצורך המנוגד, השמירה על ערכים אוניברסליים או החוויה המטפיזית בתיאורי 

הנוף, הקשורה תמיד אל הנוף שמסביב.28
בעבור יזהר ההתבוננות במעשה ההחרבה אינה מאפשרת פעולה אקטיבית 
של התנגדות, אלא היא נמצאת בתווך בין שותפות בעוול לגינויו. למרות המבט 
האמפתי שמפנה יזהר לעבר הציבור הערבי הכפרי הוא אינו מסוגל להשתחרר 
בין חקלאות מודרנית  בין קדמה לנחשלות,  מהשיח האוריינטליסיטי המבדיל 
עברית לחקלאות 'פרימיטיבית' ערבית, בין תרבות המתיימרת לשלוט בכוחות 
ידי תבונה ותושייה אנושית לבין תרבות פסיבית לכאורה  הטבע ובפגעיו על 
המאמינה בגורל. אף כשמדובר על עוולות כלפי הערבים יזהר אינו מאבד את 
בעת  ולאומי  הומניסטי  עמדתו  ניסוח  לפיכך,  ובערכיו.  הציוני  ברעיון  אמונו 
סופרי  הנרטיב הלאומי של  מגבולות  החורג  איזון מתוח  במעין  ובעונה אחת, 

דורו. 
הסיפורת שנכתבה בשנים שאחריו ביקשה לַשטח ולנטרל, ובשום אופן לא 
להעמיק, את הכפילות שנבעה מסיפורי יזהר המוקדמים. ההכרה בכך שערביי 
את  כמערערת  נדמתה   1948 במלחמת  עזבו  או  ברחו  או  גורשו  ישראל  ארץ 
זיכרון  כן,  על  מוסרי.  יסוד  הדימוי העצמי של מדינה שראתה בעצמה בעלת 
הגירוש המשיך לנוע באזור הדמדומים שבין המודע לבלתי־מודע, בין המודחק 

חרבת חזעה, סיפור חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה, זמורה ביתן  יזהר,  ס'   27
מוציאים לאור, תל אביב 2006 ]1949[, עמ' 41 )להלן: יזהר(.

והישראלית  העברית  בסיפורת  הערבים  ייצוג  לגדר:  מעבר  אופנהיימר,  יוחאי   28
)2005-1906(, עם עובד והמכללה האקדמית ספיר, תל אביב 2008, עמ' 185 )להלן: 

אופנהיימר(.
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ה של  הטראומטיים  עקבותיה  בסיפורת  הופיעו  ה־60  בשנות  המּוכר.29  לבין 
האשמה שהוכחשה. סופרי התקופה )למשל א"ב יהושע, עמוס עוז, יהושע קנז, 
להשתחרר  כדי  לערבים  יהודים  בין  בדיאלוג  הצורך  את  הבהירו  קניוק(  יורם 
בין  הדיאלוג  של  אי־היתכנותו  על  הורו  גם  מידה  ובאותה  העבר,  של  מִצלו 
הצדדים. חורבת הכפר הערבי נהפכת בשנים אלו לכתם, לבעיה, לשריד ממשי 
]...[ מבקש להגיד שהנה זה ביתו וגם  שאי־אפשר להעלימו לחלוטין: 'הערבי 
כפר היה פה וכאן פשוט הסתירו הכל, קברו בתוך היער הגדול. הצופה מתבונן 
בהצגת התנועות ולבו מתמלא שמחה. מה הוא שמסעיר את הערבי כל כך? כפי 

הנראה נרצחו כאן גם נשיו. מן הסתם עניין אפל'.30 
)כגון  חדשים  קולות  הופיעו  ה־50  בשנות  העברית  בשירה  זאת,  לעומת 
נתן זך, יהודה עמיחי(, ואלו החלו להציג הצגה ביקורתית את המפעל הציוני 
כמהלך קולוניאלי־אבסורדי, ולהטיל בספק את מקומו של הצדק 'שלנו'. כך, 
למשל, בשירו של עמיחי מ־1959 'המקום שבו אנו צודקים': 'מן המקום שבו 
אנו צודקים, לא יצמחו לעולם / פרחים באביב.// המקום שבו אנו צודקים / הוא 
רמוס וקשה / כמו חצר.// אבל ספקות ואהבות עושים / את העולם לתחוח כמו 
חפרפרת, כמו חריש.// ולחישה תשמע במקום / שבו היה הבית / אשר נחרב.'31
הפוליטיות  עמדותיהם  מגוון  את  המשוררים  ביטאו  וה־70  ה־60  בשנות 
נשמעו  ה־80  בשנות  רק  אולם  ירושלים,  ואחדות  השלמה  ישראל  ארץ  כלפי 
שירי מחאה ברורים, שהפעם הופנו נגד מלחמת לבנון.32 הספרות בשנות ה־80 
החלה להציג את דמותו של הערבי ושל ביתו החרב בהקבלה מפורשת לדמויות 
יהודיות, ובכך להעניק לו מעמד אוניברסלי של גיבור ספרות שאינו רק נציגה 
של קבוצה חברתית או לאומית מסוימת, אלא בראש ובראשונה בן אדם.33 עם 
זאת, ההקבלה בין דמותו של הערבי לדמותו של היהודי יצרה מערכת של איזונים 
והגבלות שלא אפשרה לסופרים להבדיל בין נקודת המבט הייחודית של כל אחד 

מהצדדים, וטשטשה את הפער בין סיפורו של הכובש לסיפורו של הנכבש.
חריגה  של  שונות  אפשרויות  הספרות  גילתה  ה־90  שנות  ראשית  מאז 
כתיבה  במאפייני  הבחירה  הלאומי.  מהנרטיב  כמו  האוריינטליסטי  מהנרטיב 

)להלן:   97-45 עמ'  )תשס"ב(,  ה  סדן,  ושכחה',  זיכרון  חזעה,  'חרבת  שפירא,  אניטה   29
שפירא(.

א"ב יהושע, 1993, אצל אופנהיימר, עמ' 198.  30
יהודה עמיחי, שירים 1962-1948, שוקן, ירושלים ותל אביב 1963 ]1959[, עמ' 183   31

)להלן: עמיחי(.
רוגני, עמ' 213.  32

אופנהיימר, עמ' 14.  33
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פוסט־מודרניסטיים, המערערים על מושג הסובייקט ויציבותו, הופיעה כאמצעי 
אפילו  הזהות,  של  הלאומיים  גבולותיה  את  ולטשטש  הזה  הידע  על  לערער 
של אחדות האני. עם זאת, הבחירה בפירוק ספרותי של זהות ועלילה נשארה 
אפשרות אוונגרדית. ההכרה בנכבה, בחוויית הפליטות וברעיון השיבה סימנה 
את המחויבות של הבדיה הספרותית כלפי ההיסטוריה הפלסטינית דווקא על 
ידי אימוץ פרדוקסלי של נרטיב זה והפקעתו, למשל ברומן 'הכלה המשחררת' 

של א"ב יהושע מ־2001.י34 
באמנות, לעומת זאת, בשלהי שנות ה־80, עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, 
פורצים  והחלו  ההיסטורי־המקומי,  להקשרם  הישראלית  החורבה  ייצוגי  חזרו 
בשטחים  או  בלבנון  שנהרסו  ערביים  בתים  ובתיעוד  בתיאור  פוליטי  בסימן 
רכוש  כגון  חורבות  של  תופעות  מגוון  באמנות  להופיע  החלו  כך  הכבושים. 
נטוש, אודים עשנים של בית חרב, עקבות של בית, בסיסי צבא נטושים, קירות 
אתרי  ארכיאולוגיים,  תלים  כדים שבורים,  כפר שרוף,  מחוררים, שרידים של 
באמנות  ויותר  יותר  כעת  הופיעו  הן  בהכרח.  לזו  זו  קשורות  שאינן  חפירות, 
הישראלית בעבודותיהם של אמנים כגדעון גכטמן, רות שלוס, דויד ריב, דוד 

טרטקובר.35
שהתפרסמו  ואחרים,  פפה  אילן  מוריס,  כבני  היסטוריונים  של  מחקריהם 
בשנות ה־90, החזירו לתודעה הישראלית את סוגיית הכפר הערבי הנטוש. אלו, 
לצד החרפת המציאות הפוליטית־הביטחונית, שבו ומיקדו את המצפון הישראלי 
ישראלים  שלהם.  השיבה  ובזכות  הפליטים  של  המוסרית  בסוגיה  )השמאלני( 
רבים החלו להרגיש שהם חיים בתוך, ליד או על חורבות ערביות לשעבר, ועל 
כן נהפכה החורבה לדימוי שכיח בציוריהם ובצילומיהם של אמנים ישראלים. 
בשנות ה־90 כיכבה החורבה, הערבית או היהודית, ביצירות ישראליות, מרביתן 
צילומיות, למשל אצל שוקה גלוטמן, גלעד אופיר ורועי קופר.36 עד היום מוטיב 
החורבה עודנו נושא מרכזי ביותר בייצוג האמנותי של ההוויה הישראלית של 
בתים  הרס  של  ומדומות  תיעודיות  בתמונות  גדושת  שנים  ה־2000 —  שנות 
ואלימות מתמשכת כלפי הנוף. האמנות ידעה להפנות את המבט אל החורבה, 
המצטלמת היטב, לכל סוגיה, אך לא בהכרח החילה תפיסה אסטרטגית פוליטית 

קונקרטית באמצעותו. 

שם.  34
עפרת, עמ' 42-36.  35

שם.  36
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על  הערבי־ישראלי  או  הערבי־פלסטיני  המבט  את  לבחון  אציע  זה  רקע  על 
החורבה הישראלית — חורבת ביתו שלו. אתמקד בשתי יצירות אמנות בנות־
זמננו: 'חורבות לוד' מתוך התערוכה 'גיאורגפוליס' של דור גז, שהוצגה ב־2009 
ו'מודל לתיקון' עבודתו של חנא פרח — כפר  במוזאון פתח תקווה לאמנות, 
בירעים, שהוצגה ב־2010 בגלריה 'זוכרות' בתל אביב. להבנתי, שתי עבודות 
אלו מציעות לממש את נקודת המבט הביקורתית על החורבות שמציעה סטולר 

ולהפעיל מתוכה עמדה פוליטית.
חורבות  נראות  בלוד,  שמקורן  למשפחות  צאצא  גז,  דור  של  בתערוכתו 
העיר לוד בסדרת תצלומי לילה בחשיפות ארוכות. לצדן עבודת אמנות וידאו 
וסרטי  תפארתה,  במלוא  שנשמרה  המקומית,  ג'ורג'  סנט  בכנסיית  העוסקת 
סיפור  את  המציגים  דורות,  מכמה  האמן  משפחת  בני  בהם  שמתועדים  וידאו 
חייהם. תצלומיו של גז אינם נמנעים מלהעצים את אופייה הנשגב והרומנטי 
של החורבה על האסתטיזציה של ההרס המאפיין אותה, לעומת זאת, עם מכלול 

דור גז, חורבת לוד, 150x120 ,2009 ס”מ, הדפסת צבע
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העבודות בתערוכה הם מעוררים חשיבה באשר להווייתה של החורבה ובאשר 
לתנאים שיצרו אותה. התצלומים הם עדות ששרידי ההרס שנזרעו לפני יותר 
משישה עשורים עודם חומרים חיים, והם נוכחים במרחב. במשך השנים שבהן 
ומשפיעות על  לכול  גלויות  פזורות במרחב הציבורי כשהן  היו עקבות ההרס 
המרחב שהתעצב בתוכן וסביבן הן לא נעשו מושא למבט שהתכוון אליהן וכונן 
וחושפים את העקבות האלה למבט.  באים  גז  כמושאיו. התצלומים של  אותן 
אין זה מבט חד וחודר באור היום, אלא מבט מבעד לחשכת הלילה, העוטפת 
את העקבות ומאירה אותן קלושות ברוב תפארת ההרס שלהן ומתוך הבנה כי 
זהו מצבן הקיומי: החורבות העירוניות הן מוצפנות וגלויות, מנועות וחשופות, 

חותמות של עבר שאי אפשר לבטלו.37
שהושלם  כאסון  הנכבה  עם  רק  לא  אותנו  מפגישים  גז  של  התצלומים 
במרחב  ההרס  של  הנוכחות  בתצורת  להתבונן  אותנו  מזמינים  הם  ב־1948. 
כאשר תחושת הדחיפות אינה מתפרצת ממנו עוד, בדומה להצעתה של סטולר 
בהתייחס לחורבות אחרות.38 כאשר ההרס מופיע כך לפנינו, מתמיד במרחב, אי 
אפשר להמשיך לחשוב אותו רק כפעולה תחומה בעבר. אם יש לחורבות אמת, 
טוענת אזולאי, היא אינה נמצאת בשרידים עצמם, כי אם בעצם האפשרות של 

רבים לקחת חלק בייצורה. 
באור  חורבות  הפלסטיניים  הבתים  שרידי  את  להציג  גז  של  הבחירה 
בתים  שהפך  ההרס  מעשה  על  חזרה  להתפרש  ראשון  במבט  יכולה  דמדומים 
פלסטיניים לחורבות. אולם החורבות בתצלומיו אינן מושלמות. ההקשר שדומה 
עם  הראיונות  כך,  על  נוסף  באחרים.  נתווה מחדש  הצילומים  במקצת  שנוקה 
לא  חורבות  בהם  ולקרוא  לתצלומים  לחזור  לצופה  מאפשרים  משפחתו  בני 
מושלמות, לא אתרי פשע שטוהרו מזכרו של המעשה שחולל אותן, כי אם אזור 
דמדומים, שהתנוונות והתחדשות, תהייה ומבוכה, טשטוש והתבהרות משמשים 

בו בערבוביה.
התערוכה של גז מאפשרת לצופה לדמיין את המרחב לא כמרחב תחום של 
החורבות לבדן, אלא כפוטנציאל מהפכני, שרק העצמת אי־הסדר שבו עשויה 
לייצר די כוח לפורר את מאמצי ההפרדה ולהאיר מחדש, מתוך החורבות, את 
ההבדלים בין ההרוס לבנוי, בין המקודש לחולין, בין היהודי לערבי. ההתמדה 
את  מחלצת  לפעול,  מתחיל  הדמיון  שבעקבותיה  בתצלומים,  המבט  של 

אזולאי, 'הפוטנציאל המהפכני של החורבה', דור גז: גיאורגופוליס, מוזאון פתח תקווה   37
לאמנות 2009, עמ' 89-80 )להלן: אזולאי, 2009ב(.

סטולר, עמ' 2.  38
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אזולאי, 2009ב.   39
נורמה מוסי, מודל לתיקון, חנא פרח כפר ברעם, גלריה זוכרות, תל אביב 2010 )להלן:   40

מוסי(.
אברמסון, עמ' 59.  41

הפוטנציאל שלא מומש או את הפוטנציאל שהוחרב, שניהם מוצגים בתצלום 
כדבר שאפשר להחיותו.39 זאת הזדמנות לדמיין את האופק הפוליטי של קיום 
משותף במקום הזה, האופק שהחל לִהתוות בשירתו של אבות ישורון — התכת 

הזהויות הלאומיות.
שלא כתצלומיו הליריים של גז, עבודתו של חנא פרח — כפר בירעים 'מודל 
לתיקון  מעשית  הצעה  מציעה  היא  השיבה.  בזכות  במישרין  עוסקת  לתיקון' 
הכפר הערבי החרב. כפר בירעים הוכרז בשנת 1972 שטח צבאי סגור כדי למנוע 
את ניסיונות החזרה לביתם של תושביו, וב־1977 הוכרז כי הכפר וסביבתו הם 
גן לאומי. תהליך ההרס של הכפר נמשך, לטענת פרח, מאז 1948 ועד היום הן 
בעבודות  והן   )1965( ארכיאולוגיות  בחפירות  הן   ,)1953( אוויריות  בהפצצות 
לפיתוח עתידי של  פרח  והסריט  במודל שבנה   .)2000( סמוך  בכביש  תשתית 
כפר בירעים הוא מציע למקם בתוך גרעין הכפר ההרוס את המרכז הקהילתי 
לגרעין  הישן  יהיו שרידי הכפר  אנדרטה  והתרבותי של הכפר החדש. במקום 
הכפר המתחדש ולמרכז ליצירה חדשה. סביב מרכז הכפר בתצורות מעגליות 
מתכנן פרח את בתי המגורים החדשים של הכפר על פני מה שהיו בעבר שטחי 
לשוליים  המרכז  מן  והפרטיים  הציבוריים  השטחים  היפוך  משותפים.  מרעה 
ולהפך מאפשר קיום מרחב קהילתי עתידי סביב מוקד ההרס והתקנה מחודשת 

של קיום אזרחי פוליטי. 
פעולת התכנון של פרח אינה משמרת את השרידים כמו שהם, אלא מצמיחה 
מתוכם ועליהם מבנים חדשים. לא מוצעת חזרה אל הכפר שהיה אלא אפשרות 
ייעשה  לסמל  שהיה  הכפר  ממנו.  אותו  מהמקום שעקרו  חלק  הכפר  יהיה  שבה 
מוחשי.40 ממד הזמן והֶמשך בא לידי ביטוי בעבודה בתנועת השמים מעל העבודה.
פרח מציע אמנות שאינה מעודנת ואינה רפלקסיבית. עבודתו מעמתת את 
הצופה בה עם שאלה פוליטית ואף מנסחת בעבורו מענה מוחשי ובר־ביצוע, 
 W.J.T( מיטשל  טי  ג'יי  ווי  של  הנודעת  לשאלתו  בתשובה  תאורטית.  לפחות 
Mitchell( 'מה הדימוי רוצה?' ולגלגולה לכדי השאלה 'מה הנוף רוצה?'41 עונה 
פרח: נוף החורבה רוצה לחזור ולהיות שלם, לחיות מחדש, למלא את ההיעדר, 
את החוסר, את הנפקדות ואת הנטישה המתקיימים בו. לכן בהצעה של פרח 
יש תיקון סמלי, מוחשי וגואל כמעט להרס שחל בעבר ועודנו חל בכפר הערבי 
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חנא פרח, כפר ברעם — מודל לתיקון, 150x120 ,2010 ס”מ, סטילס מתוך וידאו

ובבית הערבי. החורבה בעבור פרח אינה מצב מוגמר, אלא תהליך, יותר מכך, 
במילותיה של  סטולר, פרויקט פוליטי שנעשה על אנשים מסוימים ועל מקומות 

מסוימים.42
של  החורבות  לתאוריית  היפוך  מעין  פרח  של  בעבודתו  לראות  אפשר 
גווייתו העתידית  הארכיטקט של היטלר, אלברט שפר. שפר הציע לעצב את 
של בניין על ידי חיזוקם של אלמנטים קונסטרוקטיביים אחדים והחלשתם של 
אחרים, באופן שגם לאחר מאות שנים של הרס היא תתפקד כמונומנט עצמאי.43 
פרח מתכנן את הבניין מתוך החורבה שלו. עבודתו תואמת את תאוריית החורבות 
הרטרואקטיבית שרוטברד מזהה בלעג ובעצב באסתטיזציה של מוזאון האצ"ל 
בתש"ח, המכּונה 'בית גידי', הנמצא במנשייה: 'כביכול מתברר עכשיו שבמשך 
כל שנות קיומו, הבית הערבי רק התמרק לקראת רגע חורבנו וגורלו כחורבה 
ישראלית, כדקורציה בפארק צ'רלס קלור. החורבה של מנשייה אינה משמרת 
אפילו זיכרון של רגע אחד שקדם לרגע חורבנה'.44 אולם, מה שונה היא עבודתו 
של פרח אשר מבקשת לנכס לעצמה את חורבותיה, ובאמצעותם להקים מחדש 
את הזיכרון, את ההיסטוריה ואת המרחב החברתי־שיתופי הפלסטיני שנכחד. 

סטולר, עמ' 8.  42
רוטברד, עמ' 237.  43

שם, עמ' 239.  44
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ה ואתר  מוזאון  בתור  מלאכותי  באופן  קמות  פרח  של  המשוחזרות  החורבות 
בלי לבטל את משך ההרס שעבר  לבעליהן המקוריים  כדי לשוב  רק  תיירותי 
העבר.  התיקון הממשי של  פרח את  מוצא  ההווה  החורבות של  עליהן. מתוך 
חייב  הוא  הפחות  לכל  בת־ביצוע,  זו  אפשרות  רואה  אינו  הצופה  אם  גם  וכך 
להתמודד עם קיומה. ספק אם הקהל היהודי יכול לנהור אחר עבודה ישירה כזו, 
על השלכותיה הפוליטיות, בהיותה נגיעה ממשית של 'רוח הרפאים' הערבית 

בחורבות היפות שניכס לעצמו. 
של  הבנה  מאפשר  ועודו  תמיד  ִאפשר  בישראל  בחורבות  ממוקד  מבט 
פעולה  מאפשר  בהכרח  אינו  עצמו  המבט  אולם,  במרחב.  החלה  הפוליטיקה 
אקטיבית ומשפיעה באמנות הישראלית. למעשה, פעמים רבות תיאור החורבות, 
מששימש  יותר  פנימי  מוסרי  נפש  לחשבון  שימש  למלחמה,  בסמוך  שהופיע 
לארגון מחודש של הנרטיבים והמרחבים המסוכסכים. שלא כתודעה הגוברת 
והולכת בדבר עוולות הכיבוש מעבר לקו הירוק, הנכבה וזכות השיבה היו ועודן 
נושאים מאיימים בעבור האמנות הישראלית־יהודית. ייצוגן של חורבות הבתים 
הערביים המרּוקנים ושימורן בנוף ובתרבות הישראלית תרמו לכינון מעמדה של 
החברה הפלסטינית בעיניים הישראליות כחברה הרוסה וחסרת בית. התמקדות 
חשיפתן,   — הישראלי  בנוף  הפזורות  הערביות  בחורבות  ואמנותית  מחקרית 
מיפוין, תמלול העדויות על אודותן ובחינת אופני הייצוג שלהן, כמו שעולה 
מעבודותיהם של עפרת, אזולאי, קדמן, חבר, רוגני, גז, ופרח — ביכולתה לבחון 
את צורות השליטה הישראלית בהווה ולהוות הזדמנות עתידית לשינויו. ההכרה 

והערבוב בין נרטיבים יהודיים לערביים היא אולי המוצא לחיים משותפים.
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השפעת גלי העלייה הגדולים למדינת ישראל
על תחרות מלכת היופי של ישראל

הדס לחמן

מבוא

בשנת 1945 נבחרה לראשונה מתמודדת יהודייה, בס מאיירסון, ל'מיס אמריקה'. 
זה התרחש במהלך מלחמת העולם השנייה, ומאיירסון ייצגה את אלפי האנשים 
שלמענם לחמו החיילים האמריקנים. גופה, שהוצג בפומבי כיהודי, הציב את 
מאיירסון בתור אתר להעברת הבעיות, החרדות ותחושות האשמה של האומה. 
מאיירסון כמיס אמריקה אישרה מחדש את ההיגיון של השיח שדגל בהיטמעות 
האומה  את  ייצגה  אלא  הפריעה,  או  איימה  לא  היא  האמריקנית:  בחברה 
הפלורליסטית וגם את האוניברסליות האמריקנית. זהותה האתנית אישרה את 
ההיגיון של כור ההיתוך, ולפיו קבוצות אתניות שונות מתקיימות לכאורה יחד 
שנות  של  הברית  בארצות  מאיירסון  של  בחירתה  הרמונית.1  בפרודוקטיביות 
הארבעים, בזמן מלחמת העולם השנייה, מדגימה לנו אילו משמעויות טמונות 
בטקס הרדוד כביכול של בחירת מלכת היופי. דוגמה זו מבהירה לנו כי בחירתה 
של מלכת יופי מושפעת רבות מאירועים חיצוניים וֵמהלך רוח תקופתי ולאומי. 
מלכת  תחרות  על  העלייה  גלי  השפיעו  וכיצד  אם  במאמרי  לבחון  ברצוני 
היופי הישראלית ועל אידאל היופי הישראלי הנשקף ממנה. אתעמק בשלושה 
גלי עלייה מרכזיים שהגיעו לישראל. גל העלייה הראשון הוא גל העלייה הגדול 
שהגיע עם קום המדינה בשנים 1956-1948. בחרתי בגל עלייה זה, מכיוון שהוא 

על פי סמינר בקורס 'עולים, מהגרים או פליטים: העליות למדינת ישראל' בהנחיית   *
ד"ר אסתר מאיר במסגרת המסלול ללימודי מדינת ישראל בחוג להיסטוריה של עם 

ישראל באוניברסיטת בן־גוריון.
 Sarah Banet־Weiser, The Most Beautiful Girl in the World: Beauty Pageants  1
 and National Identity, University of California Press, Berkeley 1999,

pp. 157-162
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ת גל העלייה החשוב ביותר שקלטה המדינה מאז היווסדה, שכן בגל עלייה זה עלו 

כ־740 אלף עולים ממדינות שונות. מספר העולים שנקלטו בארץ ביחס לגודל 
האוכלוסייה היהודית הקולטת היה הגדול ביותר. גל עלייה זה הכפיל למעשה 
את גודל האוכלוסייה היהודית שהתגוררה במדינת ישראל בשנים אלו. כמו כן, 
גל זה הוא גל העלייה המגוון ביותר מבין גלי העלייה מבחינת ארצות המוצא, 

ובו הגיעו עולים רבים הן ממדינות אירופה הן ממדינות ערב.
שנות  של  הגדול  העלייה  גל  הוא  להתמקד  בחרתי  שבו  השני  העלייה  גל 
השישים של המאה העשרים. בשנים 1965-1961, שהיו שיא גל העלייה בעשור 
ומרומניה, אך  260,000 עולים. עולים אלו הגיעו בעיקר ממרוקו  הזה, הגיעו 
גם מעוד מדינות, כגון פולין, תוניסיה, אלג'יריה.2 בחרתי בגל עלייה זה מכמה 
סיבות: 1. מכיוון שהיה זה גל העלייה החשוב השני שהגיע למדינת ישראל; 2. 
ובזמן תהליך  זה הגיע לארץ כעשור לאחר הקמת המדינה  משום שגל עלייה 
התבססותה; 3. הואיל ובגל זה הגיעו מרבית העולים משתי מדינות עיקריות, 
מרוקו ורומניה, אשר היו מאפייני העולים מהן ויחס החברה הקולטת והממסד 

אליהם שונים בתכלית, כמו שאראה בהמשך.
גל העלייה השלישי שאבחן הוא גל העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות 
התשעים. בחרתי בגל זה מכיוון שלאחר עשרות שנים של גלי עלייה מצומצמים 
ביותר  חשוב  עלייה  גל  היה  הוא  הקולטת,  לאוכלוסייה  ביחס  בעיקר  יחסית, 
בשל  הן  הקולטת  לאוכלוסייה  ביחס  הנקלטת  האוכלוסייה  גודל  מבחינת  הן 

מאפייניו הייחודיים והשפעתו על המדינה, כמו שאציג בהמשך.
נותן  לאישה,  עיתון  גיליונות  את  אסקור  המחקר  שאלת  על  לענות  כדי 
החסות המרכזית לתחרות ומייסדה, העוסקים בתחרות מלכת היופי, ושהופיעו 
בשנים 1956-1950, 1965-1960 ו־1995-1990. באמצעותם אנסה לעמוד על 
ייצוגן על גבי  מאפייני המתמודדות במהלך השנים, ואתמקד במוצאן ובאופן 
שנתיים  או  כשנה  שנערכו  היופי  תחרויות  את  לבחון  בחרתי  השבועון.  דפי 
לאחר תחילת גלי העלייה ובמשך כ־7-6 שנים לאחר מכן. בחירה זו מאפשרת 
לי לבחון את השינויים שחלו תוך כדי גלי העלייה ואת השינויים וההשפעות 
לטווח ארוך. כלומר השפעות של גלי העלייה של שנות החמישים אפשר לראות 
בתחרויות בשנות השישים, וכך גם בנוגע לשנות השישים והתשעים. כמו כן, 
בזכות טווח השנים שבחרתי אפשר לראות אם השתתפו עולות 'ותיקות' יותר 
)שנים מספר בארץ( ועולות חדשות. כך אפשר גם ללמוד על אופן הקליטה של 

גלי העלייה הללו ועל אופן היטמעותם בארץ. 

דבורה הכהן, 'עלייה וקליטה', בתוך: אפרים יער וזאב שביט )עורכים(, מגמות בחברה   2
הישראלית, כרך א, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 2001, עמ' 387-386.
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סקירת ספרות:
תחרויות יופי ומשמעויותיהן הפוליטיות והחברתיות

וזניחות  מקומיות  מתחרויות  העולם,  ברחבי  שנה  בכל  נערכות  יופי  תחרויות 
וכלה בתחרויות בין־לאומית, ובהן צופים מיליוני בני אדם. למרות זאת, אין 
ספק כי תחרויות היופי הולכות ומאבדות מן הפופולריות שהיתה להן בשנים 
שעברו, והדבר נובע גם מן הביקורות הרבות שנמתחו עליהן וממשיכות להימתח 
מקהלים נרחבים בחברה. תחום תחרויות היופי לא זכה עד היום למחקר אקדמי 
תרבות  ממכלול  יופי  בתחרויות  רואים  שבכלליות  היא  לכך  הסיבה  מקיף. 
פופולרית שנחשבת לרדודה, ולפיכך אינה ראויה למחקר אקדמי, או לחלופין 
כן  פי  על  אף  נדרשת.  או  מעניינת  אינה  חקירתה  ולכן  מאליה,  מדי  ברורה 
מורות  אחרונות  ותאוריות  ומתפתח,  הולך  בנושא  המחקר  האחרונות  בשנים 
על החשיבות של בחינת צורות שונות של תרבות פופולרית כדי להבין צורות 

ומוסדות חברתיים והתנהלותם.3 

היסטוריה של תחרויות יופי

מחקרים היסטוריים מראים כי תחרויות יופי, אם כי בנוסח שונה, כבר נערכו 
באירופה של ימי הביניים, כאשר בפסטיבלים שונים נבחרו גברים ונשים לייצג 
את המלוכה, ונמדדו על פי מראם החיצוני. בארצות הברית גוייס היופי לצורך 
ציבוריות  ולחגיגות  לירידים  לטורנירים,  גוייסו  צעירות  ונשים  האומה  בינוי 

אחרות, כאשר הדגש הושם בהופעתן החיצונית. 
היתה תחרות  כיום  היופי  יותר לתחרויות  היופי הראשונה שדמתה  תחרות 
'מיס ארצות הברית', שנערכה לראשונה בדלאוור שבארצות הברית בשנת 1880. 
מטרתה המוצהרת היתה למשוך פרסום ותיירות לאתר הנופש באזור. בהמשך 
נופש  באתרי  קבוע  לאירוע  נהפכו  והן  יופי,  תחרויות  עוד  נערכו  זה  לאירוע 
שעל החוף המזרחי, והניחו את התשתיות ליצירתן של תחרויות היופי הארציות. 
תחרות 'מיס אמריקה' הידועה נערכה לראשונה בשנת 1920 באטלנטיק סיטי. 
השתתפו בה נציגות ממדינות שונות ומערים מרכזיות בארצות הברית. בעשרים 
השנים הראשונות לקיומן נערכו תחרויות היופי האמריקניות בקרנבלים ובאתרי 
בהוליווד.  הקולנוע  לתעשיית  בעיקר  להגיע  שאפו  בהן  והמתמודדות  נופש, 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם  רק  ופטריוטיות  מכובדות  נעשו  האלה  התחרויות 
מהתרבות  לחלק  ורדודה  שולית  מתופעה  היופי  תחרויות  נהפכו  אז  השנייה. 

Banet־Weiser, The Most Beautiful Girl, pp. 4-5  3
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ת תיעדו  לא  העולם  בשאר  היופי  תחרויות  התפשטות  את  הביניים.4  מעמד  של 

אחת  מטריה  תחת  אוחדו  הנפרדות  הלאומיות  היופי  תחרויות  ההיסטוריונים. 
בשנת 1951, כשיזם התאגיד האחראי לתחרות 'מיס אמריקה' את תחרות 'מיס 
עולם'. בשנה לאחר מכן נוצרה גם תחרות 'מיס תבל' מטעם חברת בגדי ים בשל 

ויכוח על זכויות צילום.5 

המטענים הלאומיים, הפוליטיים והחברתיים של תחרויות יופי

היופי,  תחרויות  נושא  את  חקרה   )Sarah Banet-Weiser( בנט־וייסר  שרה 
והתמקדה בתחרות היופי המפורסמת ביותר בעולם 'מיס אמריקה'. היא סבורה 
מאפשרות  אמריקה',  'מיס  תחרות  ובייחוד  הברית,  בארצות  יופי  תחרויות  כי 
להבין דברים מסוימים על האומה האמריקנית ועל התנהלותה. לדוגמה, אפשר 
להבין מהן מי נחשב ממכלול האומה וכיצד נושאים חברתיים כמו גזענות, רב־
תרבותיות וערכי משפחה מועברים באמצעות גופן של הנשים.6 בהמשך אראה 

כיצד טענה זו מתבטאת גם בתחרויות היופי בישראל. 
 International Directory of( יופי  לתחרויות  הבין־לאומי  המדריך  לפי 
העולם.  ברחבי  שנה  כל  נערכות  יופי  תחרויות  מ־3,000  יותר   ,)Pageants
ולאסתטיקות  לסמלים  ומותאמות  שונים  למקומות  משוכפלות  בעצם  הן 
המקומיות.7 הן מציגות את הערכים ואת הרעיונות שקיימים במרכזה של חברה 
והנורמות  הערכים  הצגת  ממכלול  מעניקות.  שהן  לתואר  קשר  בלא  מסוימת 
החברתיות, תחרויות היופי מגדירות גם נורמות מגדריות — גרסאות אידאליות 
וקונבנציונאליות של נשיות. על ידי בחירה באינדיבידואל שהתנהגותו, מראהו 
וסגנונו מגלמים את הערכים של אומה, אזור או קבוצה מסוימת ואת המטרות 

שלהם תחרויות יופי חושפות את אותם ערכים ומטרות לפרשנות ולאתגור.8 

 Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk, and Beverly Stoeltje (eds.), Beauty  4
 Queens on the Global Stage, Routledge, New York and London 1996,

pp. 3-4
Ibid., p. 5  5

Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl, p. 2  6
 Beverly Stoeltje, ‘The Snake Charmer Queen: Ritual, Competition, and  7
 Signification in American Festivalʼ, in: Colleen Ballerino Cohen, Richard
Wilk, and Beverly Stoeltje (eds.), Beauty Queens on the Global Stage, p. 13
 Colleen Ballerino Cohen, Richard Wilk, and Beverly Stoeltje (eds.), Beauty  8

Queens on the Global Stage, p. 2
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ומכילות  אזרחי,  ריטואל  של  סוג  הן  יופי  תחרויות  כי  סבורה  בנט־וייסר 
בתוכן מגוון של ביטויים לאומיים.9 לדבריה, במהלך שנות התשעים בתחרויות 
יופי שנערכו ברחבי העולם השתמשו במפורש באירוע ובגופן של המתמודדות 
לדיון ציבורי בשאלה מי מייצג ייצוג 'הולם' את הזהות הלאומית.10 גם משמה 
בין  הֶקשר  את  לראות  אפשר  אמריקה',  'מיס  האמריקנית,  היופי  תחרות  של 
שיח הלאום לבין שיח הנשיות, שבסופו של דבר מייצר את המשוואה 'אישה־
מבחירה  יותר  הרבה  מסמלות  היופי  שתחרויות  אפוא  לראות  אפשר  אומה'.11 
תמימה הקשורה בטעם אישי. מן הטענות השונות עולה כי המטענים הקיימים 
בבחירה של גוף אחד כמייצג אזור או אומה הם רבים ומורכבים. לפיכך, גוף 

האישה נהפך בעצם לגוף לאומי ולנושא למיקוח.
קתרינה מטסון ניתחה את מאפייניה של תחרות 'מיס שוודיה'. גם מטסון כמו 
בנט־וייסר מצאה בתחרות משמעויות לאומיות. היא סבורה כי הכתרת מלכת 
היופי של שוודיה משמשת גם זירה שבה הלאומיות מחוברת לנשיות, ללבנּות, 
לערכים של המעמד הבינוני והגבוה ולנורמטיביות הטרו־סקסואלית. היא בחנה 
את תחרות היופי של 'מיס שוודיה', וראתה בה מעין 'סיסמוגרף', שמודד שינוי 
חברתי בשוודיה של שנות החמישים, תקופה שכוללת שינויים ניכרים, בעיקר 
ביחסים מגדריים. מטסון סבורה כי לכל אומה יש צורך במיתולוגיות לאומיות 
יופי לאומיות גוף נשי מוחשי אחד  כדי להבנות קהילה מדומיינת. בתחרויות 
נבחר לייצג את הגוף הלאומי המדומיין. תחרויות היופי הופכות את גופה של 
המנצחת לסימן ולסמל עצמתי של האומה. מטסון כותבת כי עצם זה שבתחרות 
היופי של שוודיה על המתמודדות להיות רווקות בלא ילדים )וכך זה גם ברוב 
המדינות, ובהן ישראל( מעידה על שהזוכה אמורה לייצג ערכים כמו טהורות 

ובתוליות, שהכרחיים לסמל הלאומי.12
יופי  בתחרויות  מתבטאים  החברתיות  והנורמות  שהערכים  לכך  נוסף 
באמצעות גופה של האישה אנו רואים כי הוא משמש גם כלי לאחדות לאומית, 
אך  בעבר,  בעיקר  החברות,  שברוב  נשים  מסוימת.  אומה  של  לעצמתה  סמל 
הציבורית  הספרה  אל  מּוצאֹות  הפרטית,  בסֶפרה  מוצבות  היום,  גם  במקצתן 
בתחרות  הזוכות  הנשים  אחד.  נשי  סמל  סביב  האומה  להתלכדות  לסייע  כדי 

Banet־Weiser, The Most Beautiful Girl, p. 3  9
Ibid., p. 1  10

Ibid., pp. 6-7  11
 Katarina Mattsson, ‘Crowning Miss Sweden – Constructions of Gender,  12
 Race and Nation in Beauty Pageants, paper presented  at  Gender and Power
 in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conferenceʼ, Lund

University, Sweden August 20-24, 2003
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ת ובתואר של מלכות יופי לא רק שהן מסמלות את האומה, את האישה הלאומית 

זוכות  לדוגמה,  כך,  לאומי.  שימוש  לפעמים  בהן  נעשה  גם  אלא  האידאלית, 
תחרות 'מיס אמריקה' במהלך מלחמת העולם השנייה גויסו לאחר זכייתן למסע 
לאומי למכירת אגרות מלחמה כדי לממן את הפעילויות הצבאיות של ארצות 
לצרכים  גויסו  בישראל  היופי  מלכת  בתחרות  הזוכות  גם  במלחמה.13  הברית 

לאומיים ולגיוס כספים, כמו שאראה בהמשך.
גם תחרויות יופי לאומיות אחרות מעלות לדיון נושאים של לאומיות, אתניות 
ועוררו  העולם  ברחבי  יופי  בתחרויות  שהתרחשו  שונים  אירועים  ומקומיות. 
מחלוקות מעידים על הסמליות שבתחרויות אלו. כך, לדוגמה, בחירתה של דני 
מנדז, מהגרת שחורה, למיס איטליה בשנת 1996 עוררה מחלוקת גדולה, שגררה 
לאומיות  וחששות  העלתה שאלות  זו  בחירה  הלאומית.  לזהות  בנוגע  שאלות 
בנוגע למעבר הנדמה של איטליה מאומה 'הומוגנית' לאומה בעלת מספר הולך 
וגדל של מהגרים לא אירופים. עובדת זכייתה של מנדז עוררה ויכוחים בציבור 

ועל פני העיתונים בשאלה אם היא יכולה לייצג יופי 'איטלקי'.14 

ביקורות על תחרות מלכת היופי

העולם  ברחבי  להישמע  וממשיכות  נשמעו  יופי  לתחרויות  בנוגע  ביקורות 
בנושאים  גם  לנושא המגדרי, אך עוסקות  רובן קשורות  ובמדינות ספציפיות. 
אתניים ותרבותיים. הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית שהופיע בשנות 
השישים הגביר את הביקורות המגדריות בנוגע לתחרויות היופי. רוב הביקורות 
התנועה  טענה  עוד  אלו.  בתחרויות  נשים  של  האובייקטיפיקציה  סביב  נסבו 
הן  אחרות,  נשיות  ומוסכמות  נורמות  כמו  יופי,  תחרויות  כי  הפמיניסטית 

פרקטיקות פוליטיות שמדכאות ומנצלות נשים.15 
יופי  של  אידאלים  ומשכפלות  בונות  יופי  תחרויות  כי  היא  טענה  עוד 
בגדים  כמו  שלו  מטריאליות  שלוחות  וכן  הגוף,  ואיברי  הגוף  גוף.  ונורמות 
של  לביטוי  כלי  גם  והם  ובסימבוליות,  בערכים  במשמעות,  מלאים  ואיפור, 
יופי משתנים מקונטקסט גאוגרפי  ואידאלים של  גוף  נורמות  זהות קבוצתית. 
או היסטורי אחד למשנהו. זאת אומרת שבזמנים שונים ובמקומות שונים מראה 
הגוף שאליו שואפים אינו אחיד. ואולם, נורמות גוף מערביות ואידאלים של 
גוף היו דומיננטיים במיוחד, וזכו למעמד הגמוני גלובלי ביחס לאידאלים של 

Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl, p. 41  13
Ibid., p. 182  14

Banet-Weiser, The Most Beautiful Girl, pp. 10-11  15
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יופי שנוצרו בהקשרים אחרים. הבניית הנשיות ההגמונית מדירה ומסווגת חלק 
נרחב מהנשים בתור פגומות ולא נשיות. לפיכך, נורמות גוף הגמוניות מבחינות 

ומדירות 'אחרים' פריפריאליים באמצעות הגדרתה של הנורמה.16 

ייחודיות החברה הישראלית ותחרות מלכת היופי של ישראל 

תחרויות יופי לפני קום המדינה — תחרות 'מלכת אסתר'

השורשים לתחרות מלכת היופי בישראל שאנו מכירים כיום החלו לצמוח עוד 
בתקופת היישוב היהודי בארץ ישראל ובטרם קום המדינה. למעשה, כבר בשנות 
העשרים והשלושים נערכו תחרויות יופי ביישוב היהודי. המועמדות התמודדו 
השנה  ראש  בשבט,  בט"ו  נבחרה  אסתר'  'מלכת  אסתר'.17  'מלכת  התואר  על 
לאילנות )אם כי הוצגה לעם בקרנבל חג הפורים(, שעוצב מחדש מטעם התנועה 
הציונית כמסמל את הֶקשר בין האומה לאדמה. בת שבע מרגלית שטרן סבורה 
כי קביעת התחרות דווקא בתאריך הזה מקשרת בין גוף האישה לאומה ולאדמה.
 בשנים 1931-1926 ייצגו המתמודדות בתחרות 'מלכת אסתר' הכללית את 
ספרדיות,  לנשים  אשכנזיות  מנשים  בציונות:  אז  קיים  שהיה  החברתי  המגוון 
ובאופייה  ביופייה  הושם  המארגנים  של  הדגש  ותימניות.  אמריקניות  צפון 
הנרחבת  ההגדרה  את  שיקף  שונים  ממוצאים  נשים  של  בחירתן  הנערה.  של 
של המושג יופי 'עברי', שהתבטא באמצעות גופן של נשים. על ידי הימנעות 
של  התגשמות  הנשי  הגוף  את  להציג  המארגנים  בחרו  ספציפיות  מהגדרות 

אחדות לאומית וסולידריות חברתית.18
אפשר לראות כי כבר בתחרות היופי שנערכה עוד בטרם קמה המדינה נעשה 
שימוש בגופן של הנשים כדי ליצור ייצוג נשי לאומי אחד שייצג את המגוון 
שהיה קיים אז ביישוב. באותה תקופה, שבה ניסו ליצור בארץ 'יהודי חדש', היה 
נשי שיעמוד לצדו. הבחירה בדמות של אסתר המלכה אינה  גם במודל  צורך 
מקרית. כמו שסבורה שטרן, אסתר היא דמות יפה ובעלת תושייה. דמות כזאת 

היא המתאימה לעמוד לצד דמותו של הגבר העברי, בונה הארץ והאומה.

 Mattsson, ‘Crowning Miss Sweden – Constructions of Gender, Race and  16
Nation in Beauty Pageantsʼ

 Bat-Sheva Margalit Stern, ‘Whoʼs the Fairest of Them All? Women,  17
 Womanhood, and Ethnicity in Zionist Eretz Israelʼ, Nashim: A Journal of

Jewish Womenʼs Studies & Gender Issues, 11 (2006), p. 142
Ibid., pp. 143-144  18
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בנושאים  מלהתעסק  נמנע  הוא   .1947 בשנת  דרכו  את  החל  לאישה  העיתון 
פוליטיים וכלכליים, והתמקד בנושאים נשיים קלילים. זהו עיתון הנשים הוותיק 
תחרות  של  המייסד  היה  העיתון  היום.  עד  לאור  לצאת  ממשיך  אשר  ביותר, 
מלכת היופי הישראלית שנערכה לראשונה בשנת 1950,י19 ובו תועדו תחרויות 
היופי במרוצת השנים, עוד בטרם שודרה התחרות על מסך הטלוויזיה בכל בית 

בישראל.
על קיום התחרות הראשונה הוכרז בגיליון לאישה שיצא בסוף שנת 1949, 

וזה היה נוסח המודעה:

מלכת היופי' — לשם מה? האם רק ללכת בדרכי העולם כולו?
במסע  לפתוח  זאת  עם  ויחד  ככולם,  לחיות  כפולה:  מטרתנו  דווקא.  לאו 

תעמולה לשמירת יופיה, רעננותה וחינה של האישה הישראלית....
בחירת מלכת היופי תתבצע בשני שלבים:

א. כדי ליתן אפשרות לכל אדם בארץ להשתתף בבחירה, תפורסמנה מדי 
הן מסומנות  ב'לאשה' תמונותיהן של המשתתפות בתחרות כאשר  שבוע 
במספרים, ללא נקיבת השם. ליד התמונות ימצא טופס מיוחד, עליו יציין 

הבוחר את מספרה של זאת הנראית בעיניו כעולה על היתר ביפי פניה...
ציבור  אנשי  עיתונאים,  אמנים,  מסופרים,  המורכבת  מיוחדת  ועדה  ב. 
 20 מבין  סגניותיה  ושתי  היופי  מלכת  את  אישית  תבחר  ליופי,  ומומחים 

המועמדות שתזכינה ברוב קולות בהצבעה המוקדמת של הקהל הרחב.20 

היא  התחרות  לקיום  המרכזיות  הסיבות  אחת  כי  להבחין  אפשר  זו  במודעה 
של  ביסוסה  שכזו.  תחרות  העורכות  אחרות  מדינות  אחר  להתחקות  הניסיון 
המדינה נעשה גם באמצעות קיום של התחרות כדי להיות 'ככל העמים'. כמו כן, 
בשנת 1950 היתה המדינה בעיצומו של גל עלייה המוני מארצות שונות בעלות 
תרבויות ושפות שונות, ובחירה במלכת יופי כמייצגת של הנשיות הישראלית 

היתה עוד כלי לאיחוד העם.
שני דברים מעניינים אפשר לראות במודעה זו. האחד הוא שבניסיון למצוא 
יכלו להשתתף  האולטימטיבית'  הישראלית  ה'נשיות  את  נשית שתייצג  דמות 
כל המעוניינים בכך. כל אחת יכלה לשלוח את תמונתה, וכל מי שרצה יכול 

חנה הרצוג, 'עתונות נשים: מרחב משעתק או מרחב לקריאת תיגר', קשר, 28 )2000(,   19
עמ' 52-43.

עיתון לאישה, גיליון 143, 28.12.1949.  20



מן
ח

ל
ס 

ד
ה

76

להשפיע בבחירתן של המועמדות הסופיות. עובדה זו יוצרת את התחושה שזו 
ויוצרים את האישה הלאומית.  בוחרים  יחד  הכול  וכי  כל אחת,  להיות  יכולה 
מורכבת  היתה  היופי  מלכת  את  לבחור  אמורה  שהיתה  שהוועדה  הוא  השני 
מאנשים מּוכרים ורבי־מעלה, וכללה אמנים, סופרים, עיתונאים, אנשי ציבור 
ועוד. עובדה זו מעידה כי אין מקלים ראש בבחירתה של מלכת היופי, מכיוון 

שיש בה עניין וחשיבות לאומית. 
בתואר. אחד  הזוכה  הלאומית של  גם תרומתה  הבאים מתוארת  בגיליונות 
מתפקידיה הוא בסיוע לכלכלה הישראלית על ידי פרסום מוצרי הארץ ונשותיה 
היפות ברחבי העולם )הזוכה בתחרות זכתה בטיסה לצרפת ובתלבושות תוצרת 

הארץ(. וכך נכתב:
'ובכן תחרות מלכת היופי באה לעורר את כל הנשים, אך גם מטרה אחרת לה: 
להאדיר את שם ישראל בגויים באמצעות היופי. כמדינה, אנו מפגרים במובן זה 
אחרי מדינות רבות אחרות, הרואות באישה כוח לאומי שלפעמים עולה הוא על 

כוחם של דיפלומטים'21 
ונימוסים  בהמשך הכתבה גם נאמר כי היא תעבור הכשרה בהלכות חברה 
מדינת  של  היופי  'שגרירת  שתוכל  כדי  ישראל  מדינת  של  הבעיות  ובהכרת 
ישראל' לשוחח על בעיות ארצה. ניכר כי לתפקידה של מלכת היופי כנציגה 

לאומית של המדינה ניתן משקל רב. 

מאפייניה של החברה הישראלית ועיצובה

בשנותיה  ובעיקר  קיומה,  שנות  במרוצת  היופי  מלכת  תחרות  את  לנתח  כדי 
ייחודה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית.  הראשונות, יש להבין את 
ישראל כקהילה אתנו־ נבנתה החברה היהודית בארץ  עוד לפני קום המדינה 
היהודי בארץ  ביישוב  והתרבותיות  לאומית. האליטות הפוליטיות, הכלכליות 
אירופה,  ממזרח  מעולים  ככולן  רובן  מורכבות  היו  המנדט  בתקופת  ישראל 
המרכז  את  עיצבו  אלו  אליטות  הארץ.  ומילידי  אירופה  וממערב  ממרכז 
וניסו  היישובית,  בחברה  המרכזיים  והתרבות  הכלכלה  מוסדות  את  הפוליטי, 
שקמה  היהודית  החברה  את  המדינה.22  הקמת  לאחר  גם  להמשכיותם  לגרום 
כוננו מהגרים שהגיעו לארץ ממניעים שונים. קהילה זו נבנתה בשני מישורים 
בו־בזמן: הראשון הוא יצירת שפה, תרבות, אורח חיים, אידאולוגיה, לאומיות 

שם, גיליון 163, 17.5.1990.  21
משה ליסק, 'הרקע החברתי־כלכלי של אליטות בישראל', בתוך: עדה לאום ומעמד   22

בחברה הישראלית, כרך ב, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1989, עמ' 507-500.  
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וצבאיים, שיוכלו עם הזמן להיות תשתית להקמת מדינת לאום יהודית.23   
ברוך קימרלינג משתמש במושג 'הגמוניה' שטבע גרמשי כדי לתאר את אופי 
הגמוניה  לקיומה.  הראשונים  העשורים  בשלושת  ישראל  מדינת  של  השלטון 
על  מהקולקטיב  אחד  חלק  של  אידאולוגית  שליטה  מתקיימת  שבו  מצב  הוא 
שאר חלקיו באמצעות 'אחדות אינטלקטואלית ומוסרית' מובנית. מתוך עמדה 
הגמונית זו הזהות והזיכרון הקולקטיבי מתעצבים או מעוצבים מחדש בין השאר 
של  והלאומיים  הדתיים  האתניים,  הכלכליים,  הפוליטיים,  האינטרסים  פי  על 
החלק השולט במדינה. הקבוצה ההגמונית היא ששולטת במדינה, ומשליטה את 

ערכיה ואת האידאולוגיה שלה על שאר חלקי האוכלוסייה.24  
קימרלינג סבור כי במקומה של המדינה הקולוניאלית־בריטית ועל חורבות 
החברה הערבית שנותרה בארץ ישראל לאחר מלחמת 1948 כוננה ההגמוניה 
'כור  היה  ההגמוניה  לכינון  המרכזי  המנגנון  היהודית.  במדינה  הממלכתית 
ההיתוך'. גלי ההגירה שהגיעו עם הקמת המדינה שינו את ההרכב הדמוגרפי 
והרצון  ההיתוך'  'כור  תפיסת  במדינה.  היהודית  האוכלוסייה  של  והתרבותי 
גם  מענה  לתת  באו  המהגרים  של  ו'ישראליזציה'  'מודרניזציה'  לידי  להביא 
הכלכליות  הפוליטיות,  האליטות  של  שליטתם  המשך  על  מהאיום  לחששות 

והאינטלקטואליות ששלטו ביישוב היהודי בטרם הוקמה המדינה.25 
כלומר השלטון במדינת ישראל, שהיה המשך למוסדות היישוב שנוסדו 
בעיר על ידי אנשי העלייה השנייה והשלישית שהגיעו ממזרח אירופה, ניסה 
ותפיסת  הגישה הממלכתית  על המשך שלטונו. באמצעות  איום  כל  להסיר 
תנועת  של  האינטרסים  ידי  על  הישראלית  הזהות  עוצבה  ההיתוך'  'כור 
העבודה, שישבה בשלטון באותן שנים. השופטים בתחרות מלכת היופי היו 
ממכלול האליטות התרבותיות והאינטלקטואליות. ועל כן ארצה לבחון אם 
שעליה  העבודה  תנועת  של  האשכנזית  ההגמוניה  מן  הושפע  זה  תחום  גם 

מדבר קימרלינג.

 

ברוך קימרלינג, מהגרים, מתיישבים, ילידים: המדינה והחברה בישראל — בין ריבוי   23
תרבויות למלחמות תרבות, עם עובד, תל אביב 2004, עמ' 66.

שם, עמ' 142  24
שם, עמ' 149-148.  25
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העלייה הגדולה והשפעותיה על תחרויות מלכת היופי הראשונות

בסעיף הזה ובבאים אחריו אבחן את גלי העלייה השונים ואת השפעותיהם על 
תחרויות היופי באותן השנים. בכל אחד מן הסעיפים אציג סקירה קצרה על גל 
העלייה המדובר, לאחר מכן אבחן את עיתוני לאישה המסקרים את התחרויות 
של אותן שנים, ולבסוף אנתח את הממצאים אל מול הידע ההיסטורי כדי לעמוד 

על השפעות התקופה על תחרויות היופי.

העלייה הגדולה 

הגדולה'.  'העלייה  בשם  כונו   1956-1948 בשנים  לארץ  שהגיעו  העלייה  גלי 
התקשתה  המדינה  כך  ובשל  עולים,  המוני  לארץ  הגיעו  העלייה  שיא  בתקופת 
בקליטתם.26 ממאי 1948 ועד סוף 1954 עלו לישראל כ־740 אלף עולים, שבזכותם 
איש  אלף   650 מנתה  העת  לאותה  שעד  בארץ,  היהודית  האוכלוסייה  הכפילה 
בלבד, את מספרּה.27 אם בוחנים את התפלגות העולים בתקופה שבין 1954-1948 
אפשר לראות כי מאסיה עלו בשנים אלו 250 אלף עולים )34.4%(, מאפריקה — 
121,800 עולים )17%(, ומאירופה ואמריקה — 344,600 עולים )48.1%(. בשנים 
חלה   1951 בשנת  ואילו  ביותר,  גדול  מאירופה  העולים  אחוז  היה  הראשונות 
כלל  מקרב  מיעוט  ומאמריקה  מאירופה  העולים  היו  ולראשונה  גדולה,  תפנית 
 35.4%( רומניה   — מדינות  שתי  יוצאי  בלטו  מאירופה  העולים  מבין  העולים. 
בתקופה  אסיה  עולי  מקרב  מקרבם(.   31.5%( ופולין  אירופה(  עולי  כלל  מקרב 
הראשונה של העלייה בולטות שתי קהילות עיקריות — עולי עיראק ועולי תימן, 
של  הדמוגרפי  בהרכב  המהיר  השינוי  בשל  איראן.  עולי  גם  השנייה  ובתקופה 
העלייה, מעלייה שרובה יוצאי אירופה לעלייה שרובה יוצאי אסיה, ולאחר מכן 

אפריקה, נגרמה מהפכה בהרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית מדינת ישראל.28
היה  למדינה  הראשון  בעשור  שהגיעו  העולים  מרבית  של  מוצאם  כאמור, 
מאירופה. עולים אלו חלקו עם מרבית אוכלוסיית הארץ שותפות מוצא, מכיוון 
שערב הקמת המדינה היה מוצאם של תשעים אחוז בערך מבני היישוב היהודי 
ממרכז וממזרח אירופה.29 העולים מאירופה הצליחו להתבסס בארץ התבססות 

מוסד  ההיתוך,  כור  של  כישלונו  החמישים:  בשנות  הגדולה  העלייה  ליסק,  משה   26
ביאליק, ירושלים 1999, עמ' 2-1. 

שם, עמ' 3  27
שם, עמ' 10-7.  28

חנה יבלונקה, 'עולי אירופה ותודעת השואה', בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה, העשור   29
הראשון, תש"ח–תשי"ח, יד יצחק בן־צבי, ירושלים 1997, עמ' 42.
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ת מוצלחת ומהירה יחסית. קליטתם והשתלבותם המהירה התאפשרו הודות לגילם 

הצעיר יחסית ונתוניהם המקצועיים וההשכלתיים.30

קליטתה של העלייה הגדולה

למרות ההתלהבות של תושבי המדינה הוותיקים מעצם העלייה הגדולה כבר 
והסתייגויות בנוגע לאיכותם של העולים  בראשיתה החלו להישמע פקפוקים 
זו. ספקנות ודעות קדומות קידמו גם את קבלתם של  שהגיעו לארץ בתקופה 
עולי שארית הפלטה ושל כל מי שלא השתייך לתנועות הנוער, ללוחמי הגטאות 
והפרטיזנים, אך יותר מכך את העולים מארצות האסלאם.31 התדמית של כלל 
העולים מארצות האסלאם בשנים הראשונות למדינה היתה שלילית. ראו בהם 
לרוב פרימיטיביים, מחוסרי השכלה וחסרי תרבות. כך הופנו המזרחים לשולי 
החברה הישראלית, תחילה במחנות העולים, לאחר מכן במעברות, ומשם פוזרו 
למושבי העולים, לעיירות הפיתוח ולשכונות בשולי האזורים המטרופוליניים.32 
והם  סכין',  'מרוקו  הביטוי  רווח  אז  ביותר.  השלילי  בתיוג  תויגו  מרוקו  עולי 
קיבלו תארים מפוקפקים: בלתי־יציבים, רגשניים, אימפולסיביים, לא אמינים, 

נעדרי תכונות אסתטיות ועוד.33 
היחס המזלזל והמתנשא שקיבלו עולי ארצות האסלאם נבע, לטענת עוז אלמוג, 
גם מפני שרוב העולים מארצות האסלאם היו דתיים באורח חייהם ובאמונותיהם, 
ושרובם המשיכו לקיים אורח חיים מסורתי גם בארץ, והדבר הפריע לוותיקים 
יוצאי אירופה. העולים סירבו לקבל את התרבות הישראלית החילונית למרות 
המאמצים הרבים של נציגי הממסד החילוני להרחיק עולים אלו מן הדת בתקופת 
העלייה ההמונית. גם הצעירים נרתעו לרוב ממעבר לאורח חיים חילוני, מכיוון 
ומכיוון שחשו  ועם משפחותיהם,  הוריהם  עם  חריף  עימות  ליצור  עלול  שהיה 

זיקה עמוקה וקשר רגשי למסורת המשפחתית והדתית.34

ניתוח תחרות מלכת היופי 1956-1950

תחרויות מלכת היופי בשנים 1956-1950 סוקרו ביתר שאת בעיתוני לאישה. 
ועד חודשים לאחריה.  ברוב העיתונים מאז הכרזת התחרות  מוזכרת  התחרות 

שם, עמ' 48-47.  30
ליסק, העלייה הגדולה בשנות החמישים, עמ' 62-58.  31

עוז אלמוג, הצבר — דיוקן, עם עובד, תל אביב 1997, עמ' 293-292.  32
ליסק, העלייה הגדולה בשנות החמישים, עמ' 62-58.  33

אלמוג, הצבר — דיוקן, עמ' 155.  34
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עיתון לאישה, גיליון 204, 7.3.1951  35

כתבות רבות נכתבו על ההכנות, על הפרסים, על השופטים וכמובן על הזוכות 
ומעלליהן לאחר הזכייה. מבחינת טקס בחירת מלכת היופי וסיקורו מצאתי כמה 
דברים זהים בשבע השנים הראשונות של קיום טקס זה, הראויים להתייחסות, 

ועליהם ארצה לפרט:
1. בשנים הראשונות לקיום התחרות פורסמו המתמודדות על התואר רק באמצעות 
שמן ושם משפחתן ולא ניתנו עוד פרטים )ומכיוון שהעיתונים בשנים אלו הודפסו 
בשחור לבן, לא היה אפשר להבחין במאפיינים פיזיים כצבע עור, שער ועיניים(. 
עם זאת באמצעות ניתוח שמות המשפחה של המועמדות אפשר לומר בוודאות 
כי רובן המוחלט של המועמדות בשנים הראשונות של התחרות הגיעו ממשפחות 

'אשכנזיות', ואילו מועמדות ממוצא ספרדי או מזרחי היו נדירות.
2. מלכות היופי שנבחרו בשנים הראשונות סוקרו כולן סיקור נרחב בגיליונות 
העיתון לאישה. מרגע זכייתן נכתב עליהן לרוב בכמה כתבות במרוצת החודשים 
שלאחר בחירתן. הן הופיעו על כמה שערים בעיתון, וכמעט כל צעד שלהן דווח. 
מצוינת בעיתון גם האהדה הרבה וההערצה שלה זכו מלכות היופי בכל מקום 
שאליו הגיעו. הדבר מעיד על החשיבות שהיתה לתחרות בשנותיה הראשונות 

מבחינת התפקיד הלאומי שלה.
3. מתוקף תפקידן הלאומי של הזוכות, ומכיוון שהן מייצגות את מדינת ישראל, 
החליפו כל המלכות שהיו בעלות שמות לועזיים בזמן התמודדותן על התואר 
את שמן לשם עברי עם זכייתן, לפעמים ממש ברגע ההכתרה. כך שּונה שמה 
ג'מילי  אורה  הראל;  למיכל   ,1951 שנת  של  היופי  מלכת  הריסון,  מיכל  של 
את  החליפה   )1953( דרילמן  חבצלת  ורד;  לאורה  שמה  את  החליפה   )1952(
פאר;  לאביבה  )1954( החליפה את שמה  פרלמן  אביבה  דרור;  שמה לחבצלת 
לילי פרז'נסקי )1955( החליפה את שמה לאילנה כרמל; ושרה בינשטוק )1956( 

החליפה את שמה לשרה טל.
4. נאמר על כל שבע מלכות היופי הראשונות שתרמו תרומה לאומית כשסייעו 
לגיוסי כספים בחו"ל בעבור אוכלוסיות נזקקות בארץ, בעיקר בעבור העולים 
ועם  רבי־מעלה  אנשים  עם  נפגשות  כשהן  ומצולמות  מתוארות  הן  החדשים. 
הקהילות היהודיות באנגלייה ובארצות הברית. נכתב שהן סייעו לגיוס כספים 
למען הפדרציה היהודית, המגבית היהודית והבונדס. מרים ירון, מלכת היופי 
הראשונה, אף השאירה את בעלה ובנה בארץ ונסעה לחודשים מספר כדי לסייע 
בגיוס הכספים. באחת הכתבות היא מצוטטת באמרה על ביקורה בלונדון: 'מדי 
ערב בערב הייתי מוזמנת לנשף — ארוחה במלון אחר, והיה עלי לספר ליהודי 
בריטניה על מצב העולים החדשים במחנות ובמעברות'.35 פעמים רבות תוזכר 
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ת גם תרומתן הלאומית עוד בטרם הוכתרו כמו שירות בפלמ"ח או סיוע במחנות 

העלייה.
היו שתיים צבריות  היופי שנבחרו בשנים 1956-1950  5. מקרב שבע מלכות 
צעיר  בגיל  לארץ  עלו  אך  בחו"ל  נולדו  שתיים  עוד  טל(,  ושרה  הראל  )מיכל 
)מרים ירון וחבצלת דרור(, ושלוש אחרות עלו בעלייה הגדולה לארץ )אורה ורד 
ואילנה  עלתה בשנת 1949 מתימן, אביבה פאר עלתה מרומניה בשנת 1948, 
כרמל עלתה בשנת 1951 מסין, לשם עברו הוריה מברית המועצות(. בגיליונות 
העיתון בכתבות השונות בדרך כלל נכתב על הזוכות, גם אם לא נולדו בארץ, 
כי הן צבריות אמתיות. לדוגמה, מרים ירון, שנולדה בגרמניה מתוארת 'טיפוס 
בווינה  שנולדה   ,1953 לשנת  היופי  מלכת  דרור,  חבצלת  גם  מובהק'.  צברי 

ועלתה לארץ בגיל ארבע, מתוארת 'כמעט צברית' ובעלת תכונות 'צבריות'.
6. סקירת מאפייניהן הפיזיים של הזוכות בשנים האלה מראה כי בארבע השנים 
הראשונות לתחרות נבחרו נשים בעלות שער כהה ועור בהיר יחסית )להוציא 
נבחרו שתי  מכן  זאת בשנתיים שלאחר  לעומת  העור(,  ורד שחומת  אורה  את 
נשים בעלות שער בלונדיני ועיניים ירוקות. בשנה האחרונה שסקרתי נבחרה 

שוב מלכת יופי בעלת שער כהה ועור בהיר. 
7. בגיליונות השונים מתוארים אחוזים גבוהים של צבריות מבין המתמודדות. 
להן  מחולקות  וגם  העיתון,  בדיווחי  יותר  רבה  לב  תשומת  ניתנת  לצבריות 
אחת  גרינברג,  עטיה  ד"ר  של  דבריה  הם  לכך  אחת  דוגמה  רבות.  מחמאות 
בנויות  יותר  שנראות  שאלו  רב  בעניין  לעצמי  'ציינתי  התחרות:  משופטות 

בהרמוניה ויותר בריאות בגופן, היו דווקא ילידות הארץ'.36 
בשנים  שנערכו  היופי  מלכת  תחרויות  את  סקירתי  במהלך  כן,  כמו 
העלייה  השפעות  כי  מצאתי  סיקורן  אופי  ואת  בהן  הזוכות  את   ,1956-1950
יחסית,  חד־גוניות  הן  הללו  ההשפעות  זו.  בתחרות  מתבטאות  אכן  הגדולה 
מכיוון שגלי העלייה שמוצאים ביטוי בתחרויות היופי הם בעיקר גלי העלייה 
של  ייצוגן  שניכר  פי  על  אף  ערב.  מארצות  העלייה  גלי  ולא  אירופה  ממזרח 
ייצוג  נמצא  לא  ועוד,  מהונגריה  מרומניה,  מפולין,  וחדשות  ותיקות  עולות 
לעולות החדשות מעיראק, מתימן וממרוקו. נוסף על כך, אידאל היופי הלאומי 
שהוצג בתחרויות מלכת היופי בשנים הראשונות היה אידאל יופי אשכנזי כמעט 

לחלוטין, המתבטא בשער ובעיניים בהירות.
אשר  המזרח,  מעדות  עולות  של  הייצוג  לחוסר  אפשריות  סיבות  כמה  יש 
נשענות על המידע שהבאתי בתחילת הפרק ואותן אפרט כעת. סיבה אחת לכך 
יכולה להיות היחס המזלזל שקיבלו העולים מארצות המזרח עם הגיעם ארצה. 

שם, גיליון 167, 14.6.1950  36
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דבקה בהם תדמית שלילית, שהציגה אותם פרימיטיביים, חסרי תרבות ונעדרי 
תכונות אסתטיות. השופטים בתחרות היו ממכלול האליטה האשכנזית הקולטת, 
שהחזיקה בתפיסות אלו בנוגע לתדמית השלילית של העולים ממדינות ערב, 

ולפיכך ייתכן שהן שהובילו להדרתם של עולים אלו מתחרויות מלכת היופי.
עוד סיבה אפשרית היא הפריפריאליות הגאוגרפית של רוב העולים מארצות 
ערב. רוב המתמודדות בתחרות מלכת היופי באותן שנים הגיעו משלוש הערים 
המרכזיות — ירושלים, תל אביב וחיפה, ואילו רוב העולים מארצות ערב נשלחו 
ובמושבי עולים.  ובמחנות עולים, בעיירות פיתוח  לגור בפריפריה, במעברות 
ייתכן שהריחוק הפיזי של עולים אלו מן הערים המרכזיות הוביל לחוסר נגישות 
שלהם לעיתון לאישה, אשר עלה כסף והופץ בעיקר במקומות כמו סלוני יופי 
וכי מספר  מודעים לתחרות,  היו  לא  רבים  כי  להניח  גם  כך אפשר  וכו'. עקב 
חוסר  על  והשפיע  יותר,  מצומצם  היה  אלו  עולים  מקרב  לתחרות  המצביעים 

הימצאותן של עולות חדשות ממדינות ערב בתחרות. 
סיבה שלישית יכולה להיות קשורה במסורתיות של העולים מארצות ערב, 
זה. אלמוג סבור כי מרבית  המוזכרת בטענתו של עוז אלמוג שבתחילת פרק 
גם  לרוב  וכך  ועל תפיסה מסורתית,  גם בארץ על מנהגי הדת  העולים שמרו 
עלתה  אלו, שלא  עולים  הדתית של  ייתכן שגישתם  כן  על  ובנותיהם.  בניהם 
ים, מנעה מנערות  בקנה אחד עם תחרות חילונית שבה מוצגת האישה בבגד 

רבות להשתתף בתחרות, ועל כן ייצוגן היה קטן ביותר.
בשני  שהבאתי  הטענות  שתי  בצירוף  קשורה  האחרונה  האפשרית  הסיבה 
ורק  אך  נערכות  לא  יופי  תחרויות  כי  הראשונה  הטענה  הראשונים.  הפרקים 
לשם הנאה, אלא יש להן גם תפקיד לאומי בסיוע להבניית הלאום באמצעות 
הזהות  כי  קימרלינג  ברוך  אצל  המובאת  השנייה  והטענה  האישה.  של  גופה 
הישראלית שעוצבה על ידי האליטות האשכנזיות ששלטו במדינה היתה זהות 
החברתי,  המרכז  מן  הודרו  בחברה  אחרות  קבוצות  ואילו  חילונית,  אשכנזית 
בהם גם העולים מארצות ערב. מכיוון שגם את תחרות היופי ארגנו האליטות 
האשכנזיות, היתה הבניית הנשיות הנכונה, בעלת הערכים הנכונים באמצעות 

נשיות אשכנזית ולא מזרחית.
באמצעות השערות אלו אפשר לנתח את בחירתה של אורה ורד )במקור ג'מילי(, 
מלכת היופי של שנת 1952, שנולדה בתימן ועלתה עם הוריה עם קום המדינה, 
ורד  אורה  זה.  בטקס  הטבועות  הפוליטיות  המשמעויות  את  זו  בבחירה  ולראות 
היתה מלכת היופי היחידה שלא ממוצא אירופי בשנים שנסקרו, והיתה גם מלכת 
היופי הישראלית הראשונה להישלח לתחרות 'מיס תבל' לייצג את מדינת ישראל. 
הקהילה התימנית היא אחת מקהילות יוצאי עדות המזרח הוותיקות בארץ. 
עולים מתימן החלו להגיע לארץ משנת 1881, ורובם השתקעו בירושלים. גם 
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ת בשנים 1909-1908 הגיעו גלי עלייה מתימן, ואז פנו לראשונה מרבית העולים 

אל המושבות החקלאיות בארץ, ושם הועסקו בחקלאות והצליחו בעבודתם.37 
שלא כ'יישוב הישן', נתפסה העלייה מתימן בתודעה הציונית חלק בלתי נפרד מן 
המפעל הלאומי, אף על פי שבתרבותם היו שייכים התימנים לחברה ה'ישנה'.38 
כמו כן לטענתה של בת שבע מרגלית שטרן, בהקשר היהודי, יהודים תימנים 
היו קרובים ביותר ליהודים התנ"כיים ה'אותנטיים', ולכן נשים תימניות נחשבו 
יחס הוותיקים  דומות לאישה הארץ־ישראלית ה'מקורית'.39 מסיבות אלו היה 

לעלייה התימנית חיובי יותר מן היחס לשאר העליות מארצות האסלאם. 
שבה  תבל',  'מיס  לתחרות  לראשונה  הזוכה  נשלחה   1952 שבשנת  מכיוון 
נשלחה  ורד  אורה  כי  סוברת  אני  הישראלית,  האומה  את  לייצג  אמורה  היתה 
המייסדת  האליטה  של  החיובי  היחס  בזכות  האחת  סיבות:  משתי  לתחרות 
את  שלה  החיצוני  במראה  מסמלת  שהיא  מפני  והשנייה  התימנית  לקהילה 
היהודים הקדומים, העבריים של תקופת התנ"ך. בעבור מדינה צעירה, הנלחמת 
על הלגיטימיות של שיבתה לארץ אבותיה הקדמונים ייצוג לאומי שמבהיר קשר 

זה מועיל ביותר. 
למחסור  אפשריות  סיבות  כולן  הן  שהצגתי  השונות  ההשערות  ארבע 
בנוכחותן של נציגות מקרב העולים מארצות ערב בקרב המתמודדות והזוכות 
בתחרות מלכת היופי. אין באפשרותי לקבוע אילו מן ההשערות הללו השפיעה 
יותר מן האחרות, אך אני סוברת כי לכל אחת מהן יש כדי להסביר את הנוכחות 

הדלה הזאת.

העלייה מצפון אפריקה וממזרח אירופה בשנות השישים

העלייה מצפון אפריקה כבר החלה עם קום המדינה בשנת 1948, אולם רוב גלי 
יחסית למספר האוכלוסין שנותרו  העלייה ממרוקו עד שנת 1955 היו קטנים 
במדינה. השינוי בממדי העלייה התרחש בקיץ 1956, אז החל לפעול במרוקו 
מנגנון עלייה חשאי, שהוקם בשיתוף פעולה של הסוכנות היהודית וה'מוסד'.40 

בת ציון עראקי קלורמן, 'התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים: מראשון לציון לנחלת   37
יהודה', קתדרה, 84 )תשנ"ז(, עמ' 87-85.

יוסף גורני, 'כוחו וחולשתו של ה"פטרנליזם" הערכי, תדמית יהודי תימן בעיני מנהיגות   38
העלייה השנייה', קתדרה, 108 )תשס"ג(, עמ' 136.

Stern, p. 146  39
מיכאל מ' לסקר, ישראל והעלייה מצפון אפריקה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת   40

בן־גוריון, באר שבע 2006, עמ' 425-424.
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בשנים 1961-1957, שבהן התרחשה רוב העלייה החשאית ממרוקו, עלו לארץ 
כ־30 אלף יהודים.41 בסוף שנת 1961 הושג הסכם בין ישראל לשלטונות מרוקו 
זו,  עלייה  יהודי מרוקו. ערב  לא במחתרת, של  בדיסקרטיות, אך  יציאתם  על 
ועד   1961 מנובמבר  יהודים.42   164,000 במרוקו  היו  יכין',  'מבצע  שכונתה 

דצמבר 1964 עלו לישראל יותר מ־92,000 יהודים מרוקנים.43 
בשנות  ממרוקו  העלייה  מהרכב  שונה  היה  ממרוקו  זו  עלייה  של  הרכבה 
החמישים. בעשור הראשון השתייכו רוב העולים לשכבות המצוקה של מרוקו, 
ואילו בשנות השישים באו רוב העולים בעיקר מן המעמד הבינוני במרוקו. גם 
מערכת הקליטה של עולים אלו היתה טובה ויעילה יותר.44 רוב העלייה מצפון 
אפריקה הגיעה מן הקהילה הגדולה במרוקו, אולם יהודים לא מעטים הגיעו גם 
משאר ארצות צפון אפריקה — תוניסיה, אלג'יריה, לוב ומצרים, בעיקר בשנות 

החמישים.45 
בשנות השישים המשיכה להגיע גם עלייה ממזרח אירופה, אולם בממדים 
בשנים  שמנתה  מרומניה,  העלייה  היתה  הכלל  מן  יוצאת  יחסית.  מצומצמים 
זו,  בתקופה  יהודים  מעט  לא  עלו  מפולין  גם  יהודים.  כ־80,000   1967-1961

13,000 יהודים בשנים 1970-1961.י46

ניתוח תחרות מלכת היופי 1965-1960

מבחינת גיליונות לאישה של השנים הללו יש שתי עובדות כלליות שברצוני 
ובאופייה.  בחשיבותה  בתחרות,  שינויים  על  מעידות  אשר  אליהן,  להתייחס 
עובדה ראשונה היא שלעומת שנות החמישים, שבהן גיליונות העיתון לאישה 
היו מלאים באזכורים בנוגע לתחרות ולזוכות בה, בשנות השישים פחת הסיקור 
משמעותית. העובדה השנייה היא שאף על פי שעדיין הזוכות בתחרות מקבלות 
דפי  מעל  אזכורים  לכך  ויש  כספים,  גיוס  כמו  לאומיים  תפקידים  לידיהן 
העיתון, אין ספק כי התיעוד של תפקידים אלו קטן ביותר מתיעודם בגיליונות 
שנות החמישים. כמו כן בשנות השישים חל גם שינוי באופן סיקור התחרות 
שמאפשר ניתוח טוב יותר של המתמודדות בתחרות מלכת היופי חוץ מבחינת 

ירון צור, 'העלייה מארצות האסלם', בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה )עורכים(, העשור   41
הראשון, תש"ח־תשי"ח, עמ' 80.

לסקר, ישראל והעלייה מצפון אפריקה, עמ' 495-490.  42
שם, עמ' 501.  43

הכהן )לעיל הערה 3( עמ' 387.  44
לסקר, ישראל והעלייה מצפון אפריקה, עמ' 339.  45

הכהן )לעיל הערה 3(, עמ' 387.  46
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ת על  פרטים  יותר  הרבה  יש  החמישים,  בשנות  כסיקור  שלא  המשפחה.  שמות 

המתמודדות מלבד שמות. 
מתחרויות היופי של השנים השונות אספתי נתונים מספר באשר למועמדות 
ולזוכות בתחרות, ואותם חילקתי לשתי טבלאות. הטבלה הראשונה מייצגת את 
)צבריות(,  המועמדות עצמן. בחנתי בה את מספר המתמודדות שנולדו בארץ 
ערב  ממדינות  לארץ  עלו  וכמה  ואמריקה  אירופה  ממדינות  לארץ  עלו  כמה 
לפני  שעלו  )עולות  ותיקות  לעולות  אותן  חילקתי  כן,  כמו  ואפריקה(.  )אסיה 
המדינה(  קום  עם  שהגיע  ההמוני  העלייה  לגל  לרוב  ושייכות  השישים  שנות 

ולעולות חדשות )עולות שהגיעו בגלי העלייה של שנות השישים(.

טבלה 1
ארץ מוצא ועלייה של המועמדות

שנה )מספר 
מועמדות 
בסך הכול(

עולות ותיקות צבריות
מאירופה 
ואמריקה

עולות 
חדשות 

מאירופה 
ואמריקה

עולות 
ותיקות 
מאסיה 

ואפריקה 

עולות 
חדשות 
מאסיה 
ואפריקה

6 - הונגריה, 196010 )17(
פולין, 

אוסטריה 
ורומניה

-1 - תוניסיה-

---2 - רומניה196114 )16(
4 - רומניה, 196211 )17(

בולגריה 
ופולין

2 - מרוקו -
ותורכיה

-

10 )מתוכן 1963 )15(
אחת 

מוסלמית(

1 - ברית 
המועצות

2 - 1 - מצרים1 - רומניה
דרום 

אפריקה
1 - 1 - ליטא196417 )19(

ארגנטינה
--

5 - הונגריה, 196514 )21(
רומניה, 

גרמניה ופולין

1 - בוליביה 
)במקור 

מאוסטריה(

1 - הודו

סך הכול 
)105(

7619352

מן הטבלה הראשונה אפשר לראות כי בתחרויות שנערכו במחצית הראשונה של 
שנות השישים היו רוב המועמדות לתואר צבריות. בשנים מסוימות הגיע ייצוגן 
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של העולות, הוותיקות והחדשות, לכדי שליש מתוך כלל המועמדות. אולם אם 
מסתכלים על ארצות המוצא, ניכר בבירור כי אין כמעט ייצוג לעולות מארצות 
הארבעים  שנות  של  העלייה  מגלי  הוא  העולות  של  ייצוגן  רוב  כן  כמו  ערב. 

והחמישים ולא מגלי העלייה של שנות השישים. 
בטבלה השנייה ביקשתי לבחון את מוצאן של הזוכות בתחרויות של שנים 
אלו. בתחרויות היופי יש כמה תארים נוסף לתואר המלכה, ומלבד בחינתן של 
המועמדות יש לבחון גם את הזוכות הללו כדי לדעת מהו אידאל היופי הנבחר. 
עולות  הן  כמה  צבריות,  הן  התארים  בעלות  מבין  כמה  בחנתי  זו  בטבלה  גם 
ממדינות המערב וכמה הן עולות ממדינות המזרח, מתוך התייחסות מיוחדת לזו 

שנבחרה למלכת היופי.

טבלה 2
מוצאן של בעלות התארים

שנה 
)מס הזוכות 

בתארים(

עולותצבריות
מאירופה ואמריקה

עולות מאסיה 
ואפריקה

מלכת היופי

צברית1 )תוניסיה(196041 )6(
צברית-1 )רומניה(19613 )4(
צברית-1 )רומניה(19625 )6(
2 )דרום 1 )ברית המועצות(19633 )5(

אפריקה(
עולה ותיקה 

מברית 
המועצות

צברית-1 )ארגנטינה(19647 )8(
צברית1 )הודו(1 )הונגריה(19654 )6(
סך הכול 

)35(
5 צבריות 2664

ועולה אחת.

היו  בתארים  הזוכות  של  הגדול  הרוב  כי  לנו  מראה  בתארים  הזוכות  בחינת 
צבריות )26 מתוך 35(, מיעוטן היה מאירופה ואמריקה )6 מתוך 35( ומאפריקה 
ואסיה )2 מתוך 35 אם לא מחשיבים את הזוכות מדרום אפריקה, שאינה מדינה 
מוסלמית(. גם מקרב מלכות היופי היתה רק אחת מתוך שש הזוכות עולה ותיקה 

מברית המועצות.47
ממצאי פרק זה עולה כי גלי העלייה של שנות השישים לא השפיעו כמעט 
היו  שלא  בתחרות  המועמדות  רוב  הללו.  בשנים  היופי  תחרויות  על  בכלל 

 ,792-789  ,739-736  ,686-683 גיליונות  לאישה,  עיתון  מתוך  נלקחו  אלו  נתונים   47
 .950-945 ,895-890 ,844-840
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ת אם  גם  לבחון  רציתי  אולם  והחמישים.  הארבעים  בשנות  לרוב  עלו  צבריות 

התבססותם של עולי ארצות ערב בארץ וחיזוקם על ידי עוד עליות ישפיעו על 
אחוזן של המועמדות מארצות אלו. על פי הניתוח שערכתי נמצא כי לא היתה 
כי  מצאתי  כן,  כמו  הזוכות.  בקרב  ולא  המועמדות  בקרב  לא  השפעה,  כמעט 
כאשר בוחנים את בעלות התארים אל מול כלל המועמדות, ניכר כי אחוזן של 

הצבריות עולה בקרב הזוכות. 
מגוונות  להיות  יכולות  ערב  מארצות  העולות  של  הקטן  לייצוג  הסיבות 
ודומות לסיבות שהבאתי בפרק הקודם. סיבה מרכזית לכך אפשר למצוא בדבריה 
של שולמית שביט, נערת ישראל בשנת 1960 ועולה מתוניסיה, שמסבירה על 

הפערים התרבותיים והמסורתיים הקיימים:

רק אתמול הייתי נערה ככל הנערות, והלילה — נושאת תואר נכבד. רק 
אתמול פחדתי לספר להורי, שאני אחת המועמדות בתחרות בחירת מלכת 
היופי של ישראל. לא ידעתי איך יקבלו הורי את הצגת מועמדותי. בעצם 
גם עכשיו, בשעות שלאחר הבחירה, אינני יודעת, איך הם יקבלו את הדבר. 
עצוב לי אפילו ברגע המאושר בחיי, כשאני נזכרת מה גדול הפער שבינינו. 
הם שייכים לעולם אחר, לתרבות אחרת. ואני בת לארץ, שאנשיה ונשיה 

מתקדמים במושגיהם ובהשקפת עולמם.48 

העלייה מברית המועצות בשנות התשעים

בשנת  והתגברה   ,1989 שנת  בסוף  החלה  המועצות  מברית  הגדולה  העלייה 
1990. סך הכול הגיעו לארץ בשנים 1990־1995 597,000 עולים. גל עלייה זה 
היה בעל השפעה מכרעת מבחינה דמוגרפית, מכיוון שבזכותו רבתה אוכלוסיית 
המדינה בכ־13 אחוזים.49 העולים שהגיעו ארצה לא ביקשו להיטמע בחברה 
הקולטת, כי אם לשמור על זהותם התרבותית הרוסית לצד הזהות הלאומית 
מברית  העלייה  גל  שהחל  לאחר  יחסית  מועטות  מספר  שנים  היהודית.50 

עיתון לאישה, גיליון 687, 5.6.1970.  48
)עורכים(,  'הדמוגרפיה של העלייה', בתוך: משה סיקרון ואלעזר לשם  משה סיקרון,   49
דיוקנה של עלייה — תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר 1995-1990, 

הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ח, עמ' 14-13. 
שם, עמ' 323.  50
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רשתות  ובעלת  מבוססת  רוסית  קהילה  בישראל  התגבשה  לארץ  המועצות 
חברתיות מפותחות.51 

גל עלייה זה לא היה גל העלייה הראשון מברית המועצות. בשנות השבעים 
הגיע לארץ גל עלייה מברית המועצות, שהיה מצומצם יותר בהיקפו, אך עדיין 
היה גדול יחסית, וכלל כ־150 אלף עולים שעלו במהלך העשור.52 בעליית שנות 
השבעים מברית המועצות הפעיל הממסד שליטה ובקרה צמודה בתהליך קליטת 
העולים בארץ. העולים שהגיעו לארץ שוכנו חודשים רבים במרכזי קליטה כדי 
ובמערכותיה  הישראלית  ובחברה  במשק  ההדרגתית  השתלבותם  את  לאפשר 
ופתרונות תעסוקה.  ציבורי  דיור  התרבותיות. בהמשך סיפק הממסד פתרונות 
נועדה  היא  בתכלית.  שונה  היתה  התשעים  שנות  עולי  של  הקליטה  מדיניות 
לאפשר לעולה להשתלב בחברה ובכלכלה בהתערבות ובבקרה מינימלית של 
והוחלפו  זו,  מגמה  במסגרת  צומצמו  לעולים  הישירים  השירותים  הממסד. 

במענק כספי לקליטה ראשונית.53 
החברתי־תרבותי  בתחום  ועצמתן  הישראלית  החברה  של  הדרישות  תוכן 
ביחס לעולים היו שונים מאלו שהופנו כלפי העולים בעליות הראשונות עם קום 
המדינה. היה רצון לחזק את תחושת ההשתייכות של העולים ואת המוטיבציה 
מברית  העולים  כלפי  גם  בארץ.54  קליטתם  את  להקל  כדי  שלהם  הציונית 
העלייה  גל  התגברות  עם  בעיקר  שליליים,  סטראוטיפים  התפתחו  המועצות 
ובמרוצת השנים. אולם רוב האוכלוסייה הוותיקה בארץ לא היתה בעלת עמדות 

שליליות כלפי אוכלוסייה זו, גם בתקופות של שיא העוינות.55 
בגל עלייה זה עלו בסופו של דבר יותר מ־710,000 עולים בשנים 1997-1990. 
זה מספר שכמעט משתווה למספר העולים שהגיעו בתקופת העלייה ההמונית 
קטן  זה  גל  היה  הקולטת  לאוכלוסייה  שיחסית  אלא   ,1951-1948 שבשנים 
המועצות  מברית  העולים  של  קליטתם  תהליך  גם  ההמונית.  העלייה  לעומת 
ההמונית.  העלייה  של  הקליטה  מתהליך  מהותית  שונה  היה  התשעים  בשנות 
הסיבות לכך היו מאפייני העולים, שהיו רובם המכריע מרוסיה, בעלי השכלה 

שם, עמ' 455-454.  51
הכהן )לעיל הערה 3(, עמ' 388.  52

תמר הורוביץ ואלעזר לשם, 'יוצאי ברית המועצות במרחב התרבותי בישראל', בתוך:   53
משה סיקרון ואלעזר לשם )עורכים(, דיוקנה של עלייה — תהליכי קליטתם של עולי 

ברית המועצות לשעבר 1995-1990, עמ' 301.
שם, עמ' 303-302.  54

שם, עמ' 305.  55
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ת הקולטת  היהודית  והאוכלוסייה  ואקדמיים,  מדעיים  מקצועות  ובעלי  גבוהה 

היתה גדולה פי שישה מהאוכלוסייה הקולטת עם קום המדינה.56

ניתוח תחרות מלכת היופי 1995-1990

כאמור, גל העלייה מברית המועצות בשנות התשעים היה עצום בהיקפו, ונותר 
עתה לבחון אם גל עלייה זה יהיה חסר משמעות לתחרות מלכת היופי, כשם 
שהיה גל העלייה בשנות השישים, או שגל עלייה זה ישפיע על תפיסת היופי 

ועל המועמדות והזוכות בתחרות.
כמה דברים כלליים עלו מסקירת גיליונות אלו. אחד הוא שסיקור תחרות 
מלכת היופי הלך והצטמצם עוד במהלך השנים, ואף היה מצומצם יותר משנות 
השישים. אם לפנים סוקרו התחרות על פני כמה גיליונות וחייהן של כל אחת 
מן הזוכות בתארים, ובייחוד חייה של מלכת היופי סוקרו בהרחבה, הצטמצם 
של  ערכּה  ירידת  על  מעידים  אלו  כל  ניכר.  צמצום  זה  סיקור  ה־90  בשנות 

התחרות בעיני הציבור והחברה.
השני הוא שאין מוזכרים כמעט תפקידים לאומיים שניתנים לזוכות בתחרות. 
ואף בשנות  הזוכות בשנות החמישים  והרביעי,  כמו שהראיתי בפרק השלישי 
השישים קיבלו לאחר זכייתן תפקיד לאומי של ממש. לאחר שנבחרו הן הוטסו 
בגיוס  ועסקו  הברית,  ובארצות  בבריטניה  בעיקר  בחו"ל,  יהודיים  לריכוזים 
חדשים  עולים  קליטת  של  בנושא  דגש  שימת  מתוך  המדינה  למען  כספים 
ותמיכה בהם. משימות לאומיות אלו היו באותן שנים ממכלול הגדרת התפקיד 
של מלכת היופי. בשנות התשעים השתנה המצב. רובן הגדול של מלכות היופי 

כבר לא נסעו לחו"ל לגייס כספים למען המדינה ועוליה. 
לעומת זאת, רובן מרואיינות בתום שנות מלכותן ואומרות כי הצליחו למנף 
את זכייתן לכדי קריירה של דוגמנות מצליחה בארץ ובחו"ל. יוצאת דופן היא 
איבונה קרוגליאק, מלכת היופי לשנת 1990, שנכתב עליה שהיא עוסקת בגיוס 
כספים למען העולים החדשים מברית המועצות לשעבר. ייתכן שתפקיד זה ניתן 
לה בשל היותה עולה חדשה בעצמה ומכיוון שנבחרה בשנת 1990, בתחילתו 
ובאופן שבו היא פועלת  היופי  גל העלייה. השינוי בתפקידיה של מלכת  של 
לאחר זכייתה יכולים להעיד על שינויים בחברה הישראלית. השימוש בתואר 
בתור קרש מקפצה לקריירה של דוגמנות אישית מצליחה בארץ ובחו"ל בשנות 

לשעבר,  המועצות  מברית  העולים  קליטת  'תהליכי  סיקרון,  ומשה  לשם  אלעזר   56
1995-1990: ממצאים עיקריים', בתוך: משה סיקרון ואלעזר לשם )עורכים(,  דיוקנה של 

עלייה — תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר 1995-1990, עמ' 442.
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בשנות  שהיה  כמו  והמדינה,  החברה  לצורכי  לסיוע  כלי  בתור  ולא  התשעים 
מתפיסה  המעבר   — בחברה  תפיסתי  מעבר  על  מעיד  והשישים,  החמישים 

קולקטיביסטית לתפיסה אינדיבידואליסטית יותר.
עוד עולה מניתוח הכתבות שבשנים אלו אפשר לראות הרבה יותר מועמדות 
הגדול  הרוב  החמישים  בשנות  אם  הישראלית.  הגאוגראפית  הפריפריה  מן 
ותל  ירושלים, חיפה  הגיעו משלוש ערים מרכזיות —  של המועמדות לתואר 
אביב — הרי בשנות התשעים המועמדות מגיעות ממגוון ערים ברחבי הארץ. 
כמעט בכל השנים שנבחנו הגיעו רוב המועמדות מערי המרכז, אולם מערים 
מגוונות כגון חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד, רמלה, נתניה, חדרה. כמו כן בכל 
השנים שנסקרו בין רבע לחצי מהמועמדות התגוררו בערים מחוץ למחוז מרכז, 

כגון חיפה, אשדוד, אשקלון, הקריות, באר שבע, דימונה ואילת. 
השונים  הגיליונות  מסקירת  המועמדות  הגיעו  שמהן  הערים  מגוון  מלבד 
הצבריות.  המועמדות  בקרב  השונות  העדות  של  מגוון  ייצוג  שיש  עולה  גם 
שלרוב  מכיוון  המועמדות,  של  העדתי  מוצאן  את  בבירור  לדעת  אי־אפשר 
מידע זה לא נמסר בתיאור המועמדות )להוציא מספר מצומצם של מועמדות 
שמוזכר מוצאן רק כאשר הן בעצמן עולות חדשות או כאשר הן ממוצא מזרחי(. 
משפחתן,  שמות  את  בחנתי  המועמדות  של  למוצאן  באשר  מושג  לקבל  כדי 
אשר מעידים לעתים רבות על כך. מובן ששמות רבים לא יכולים להעיד על 
רק  המועמדות  מוצא  על  מידע  אספתי  ולכן  עוברתו,  שהם  מכיוון  המוצא, 
)כמו ביטון, אזולאי, בן  משמות שבוודאות מעידים על מוצא מעדות המזרח 
חמו, גואטה(. מסקירה זו עולה כי בממוצע יותר מרבע מהמועמדות — מוצאן 
מעדות המזרח, ויש לשער שהמספר האמתי היה גבוה יותר לּו היה לנו מידע 

מפורט יותר.57 
היופי  מתחרויות  והזוכות  למועמדות  באשר  נתונים  אספתי  הזה  בפרק  גם 
של השנים השונות, ואותם חילקתי לשתי טבלאות. בטבלה מספר 1 בחנתי את 
מספר המתמודדות שנולדו בארץ )צבריות(, כמה מהן הן עולות ותיקות וכמה 
הן עולות חדשות ומהיכן. מכיוון שברצוני לבחון כיצד השפיעה העלייה מברית 
סיווגתי את העולות לפי מוצאן כמו  המועצות לשעבר על תחרויות אלו, לא 

בפרק הקודם.

 ,2392-2386  ,2345-2339  ,2289-2283 גיליונות  לאישה,  עיתון  סקירת  מתוך   57
 .2500-2496 ,2244-2240
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מוצאן של המועמדות

עולות חדשותעולות ותיקות צבריותשנה 
2 )שוודיה וברית 199018

המועצות לשעבר(
-

1 )ברית המועצות 1 )רומניה(199118
לשעבר(

199220--
1 )ברית המועצות 1 )רומניה(199318

לשעבר(
1 )ברית המועצות 199417

לשעבר(
2 )ברית המועצות 

לשעבר(
3 )ברית המועצות 1 )ווילס(199516

לשעבר(
10767סך הכול - 120

טבלה 4
מוצאן של הזוכות בתארים

עולות צבריותשנה
ותיקות

עולות 
חדשות

מלכת היופי

2 )שוודיה 19903 )5(
וברית 

המועצות 
לשעבר(

איבונה קרוגליאק - -
עולה ותיקה מברית 

המועצות לשעבר

1 )ברית -19914 )5(
המועצות 
לשעבר(

מירי גולדפארב - 
צברית

 רוית אסף - צברית--19924 )4(
1 )ברית -19934 )5(

המועצות 
לשעבר(

יאנה חודריקר - 
עולה חדשה מברית 

המועצות לשעבר
רוית ירקוני - צברית--19945 )5(
2 )ברית -19953 )5(

המועצות 
לשעבר(

 יאנה קלמן - 
עולה חדשה מברית 
המועצות לשעבר 

סך הכול 
)מתוך 29(

3 צבריות, 2 עולות 2324
חדשות ועולה ותיקה 

אחת
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בטבלה 3 אפשר לראות כי מספר הצבריות בתחרויות של שנות התשעים גדול 
מאוד, מכיוון שרוב המועמדות נולדו בשנות השבעים, לאחר הגעתם של רוב 
מלבד  בעצמם.  עולים  הוריהן  היו  קרובות  לעתים  אך  הגדולים,  העלייה  גלי 
שנה אחת, כמעט תמיד היו עולות, ותיקות או חדשות מקרב המועמדות על אף 
מספרן הקטן. יש לציין שוב, כמובן, שבשנות התשעים היה אחוזם של העולים 

מתוך כלל האוכלוסייה מצומצם מאחוז העולים בשנות החמישים והשישים.
בטבלה מספר 4 בחנתי מי היו בעלות התארים בתחרות מלכת היופי, כמו 
ניכר  ייצוג  שיש  ביותר  ברור  באופן  לראות  אפשר  זו  מטבלה  הקודם.  בפרק 
לעולות בקרב מקבלות התארים בתחרות מלכת היופי, בייחוד אם בוחנים את 
אחוזן מקרב כלל המועמדות. מתוך שש מלכות יופי בשנים 1995-1990 שלוש 
מלכות יופי שעלו מברית המועצות לשעבר, שתיים מהן עלו בגל העלייה של 
שנות התשעים. כמו כן, מקרב כלל הזוכות בתארים בשנים אלו היו חמש עולות 

מברית המועצות, כלומר יותר משישית.58 
באה  לשעבר  המועצות  מברית  העלייה  כי  לראות  אפשר  הנתונים  מניתוח 
לידי ביטוי רב יחסית בתחרויות היופי של שנות התשעים. הסברים אפשריים 
החברה  במאפייני  וגם  הקולטת  החברה  של  באופייה  גם  נעוצים  זה  לייצוג 
הנקלטת. אין ספק כי פתיחותה של החברה הישראלית באותן שנים, שהתבטאה 
גם בעובדת הייצוג של מגוון העדות בקרב המועמדות הצבריות, מספקת הסבר 
אחד. מובן שגם מאפייני התרבות והחברה של העולים מברית המועצות סייעו 

לייצוג נרחב זה.

סיכום

לא  כבר  היא  וכי  עבר,  היופי  מלכת  תחרות  של  זמנה  כי  היום  סוברים  רבים 
מתאימה לרוחות הזמן, ועל כך נמתחים עליה ביקורות רבות. אם לפנים נחשבו 
ולגייס  דיפלומטים  עם  להיפגש  לחו"ל  ונשלחו  ציבור  דמויות  היופי  מלכות 
כספים מן הקהילות היהודיות, כיום הן מופיעות לרוב מעל דפי מדורי הרכילות 
באמצעות  האומה.  של  נשי  ייצוג  מייצגות  למעשה  היופי  מלכות  בעיתון. 
הסתכלות בתחרויות יופי ברחבי העולם, אפשר ללמוד על הלכי רוח חברתיים, 
על מתחים מתחת לפני השטח ועל שינויים שחלים במדינה. כל אלו התבטאו 
גם בתחרות מלכת היופי של ישראל במהלך השנים. כך, למשל, הדומיננטיות 

 ,2350-2340  ,2289-2283  ,2244-2233 גיליונות  לאישה,  עיתון  סקירת  מתוך   58
 .2500-2496 ,2448-2440 ,2394-2386
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ת והכוח הפוליטי והתרבותי של יוצאי אירופה התבטאו בתחרויות היופי של שנות 

החמישים והשישים. 
מצאתי כי לגלי העלייה הגדולים אכן היתה השפעה על תחרויות מלכת היופי 
שנערכו במרוצת השנים. אולם אפשר לראות כי רק גלי עלייה מסוימים השפיעו 
ובאו לידי ביטוי בתחרויות היופי, אלו שהגיעו מאירופה. לא נמצא כמעט ביטוי 
בזכות  רק  יופיע  אלו  עולים  ייצוג  ערב.  מארצות  בהמוניהם  שהגיעו  לעולים 
כמה  מניתי  השונים  בפרקים  התשעים.  משנות  בתחרות  שישתתפו  בנותיהן 
סיבות להיעדרן של העולות מארצות ערב בתחרויות היופי אם בשל המסורתיות 
גוף האישה חשוף  של רוב העולים מארצות ערב, שאינה מתחברת עם הצגת 
קבל עם ועדה, ואם בשל מיקומם בפריפריות הגאוגרפיות של מדינת ישראל, 
עוד  והשישים.  החמישים  בשנות  היופי  בתחרויות  ביטוי  לרוב  מצאו  שלא 
השערה שהעליתי הסתמכה על תאוריית ההגמוניה של קימרלינג, שהיעדרות 
זו נובעת מן הפריפריאליות החברתית של יוצאי ארצות ערב, שאליה נדחקו על 

ידי מייסדי המדינה יוצאי אירופה. 
רק בעיתוני לאישה משנות התשעים ניכר ייצוג גדול יותר למגוון העדות, 
בעיקר של בנותיהם של עולים מארצות ערב, ואז גם היתה ניכרת השפעה גדולה 
יותר של גל העלייה מברית המועצות על התחרות והזוכות בה. אני סבורה כי 
השינויים שחלו בחברה הישראלית והפתיחות שנוצרה בה השפיעו גם הם על 
כן גם למאפייני העלייה מברית המועצות היתה  הגיוון העדתי בתחרות. כמו 

השפעה על כך.
מניתוח תחרויות מלכת היופי בשנים שנסקרו� עולות שלוש מגמות מרכזיות 

בחברה הישראלית:
מגוון העדות היחסי בקרב המועמדות הצבריות בתחרויות היופי של שנות   .1
התשעים )ואני מניחה שכיום אף יותר( מלמד אותנו כי מבחינות מסוימות 
יוצאי עדות המזרח השתלבו בשלב מסוים בחברה הישראלית. כמו כן מגוון 
בתחרות  להשתתף  המזרח  עדות  יוצאי  מקרב  מועמדות  של  והנכונות  זה 
של  הערכים  מקצת  אימצו  אף  אלו  מקהילות  נרחבים  חלקים  כי  מעידים 

החברה הישראלית.
עליהן  קיבלו  לא  כמעט  התשעים  שנות  של  בתחרויות  שהזוכות  זה  עצם   .2
מעיד  שלהן  האישית  הקריירה  בפיתוח  יותר  והתמקדו  לאומיים  תפקידים 
על ירידה בתפיסתה של תחרות מלכת היופי כבעלת משמעות לאומית, כמו 

שהיתה בשנות החמישים והשישים.
ייתכן שההרכב העדתי של המועמדות והזוכות בתחרות מלכת היופי יכולים   .3
שינויים  על  הקודמות(  בהערות  בהתחשב  ודאי  באופן  לא  כי  )אם  להעיד 

בתפיסת היופי בחברה הישראלית.  
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ולמצוא  בחינה מקיפה את כלל השנים  יכולתי לבחון  לא  היריעה  קוצר  בשל 
שנות  לאחר  או  והשמונים  השבעים  בשנות  שחלו  ושינויים  השפעות  עוד 
התשעים. יש מקום לחקור את הנושא חקירה מקיפה יותר ומזוויות אחרות. יש 
צורך להמשיך ולחקור תחרויות אלו, מכיוון שאפשר ללמוד מהן על שינויים 

חברתיים ותרבותיים.
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'אוכל, כבוד ואהבה' — התמורות שחלו בתרבות
האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל

מאיה קוילר

מזון הוא אחד המרכיבים אשר גופנו נזקק לו בצורך קיומי, אך בעצם האכילה 
האוכל שאנו אוכלים נהפך לחלק מאתנו. כך משמש האוכל 'מטפורה דומיננטית 
בעלת משקל תרבותי ולעיתים אף משקל דתי כבד'.1 אנינות הטעם מתפתחת 
מרכישת הרגלים וחינוך, ומוצרי המזון ואופן ההגשה משקפים את מעמדו של 
מדד  היא  המזון  תרבות  צרכנית.  עולם  ותפיסת  כלכלי  כוח  ומבטאים  האדם, 
חשוב של השתייכות, ויש בה כדי להבדיל בין חברי קבוצות שונות. 'אנו רוצים 
לחוש נכון, לנהוג נכון ובעיקר להיראות נכון'.2 תרבות המזון מהווה פריזמה 
להצגת ההיסטוריה. חלוקת התפקידים סביב הבישול, אופן האכילה ומקורות 
מרקם  על  להעיד  ויכולים  וסמויים,  גלויים  חברתיים  קודים  משלבים  המזון 
החיים המשפחתיים והקהילתיים ועל 'מערכות יחסים של שליטה, ניצול, כבוד 

או על היעדר כבוד כלפי תרבותו של האחר'.3
באתיופיה חיו 'ביתא ישראל' כקבוצת מיעוט אתנית ודתית בעלת ייחודיות 
'קבוצה המעוררת  יהודי אתיופיה הם  כיום  בקרב שכנים בני קבוצות אחרות. 
עניין עצום ביהדות העולם ובישראל', ולספרות העוסקת בנושא חשיבות בשל 
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המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית, אשר נכתבה לקורס 'עולים, מהגרים ופליטים   *
ובנייתה של החברה הישראלית', במסלול ללימודי מדינת ישראל, בהנחייתה של פרופ' 
אסתר מאיר–גליצנשטיין. על התמיכה והעידוד בכתיבת עבודה זו אני מודה לה מקרב 

לב.
אביעד קליינברג, 'מן האוכל יצא האוכל', בתוך: אביעד קליינברג )עורך(, בטן מלאה:   1

מבט אחר על אוכל וחברה, כתר, ירושלים 2005, עמ' 8 )להלן: קליינברג(.
שם, עמ' 12.  2

בתוך:  הישראלית',  בחברה  ואתניות  אוכל  'חומוס–קוסקוס–סושי:  גביעון,  ליאורה   3
אביעד קליינברג )עורך(, בטן מלאה: מבט אחר על אוכל וחברה, כתר, ירושלים 2005 

)להלן: גביעון(.
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התובנות התרבותיות שעולות ממנה בנוגע לחיי הקבוצה באתיופיה ולקונטקסט 
התרבותי החדש בישראל.4 במאמר הזה אבקש לבחון את התמורות שחלו בתרבות 
למאפיינים  אתייחס  לישראל.  עלייתם  בעקבות  אתיופיה  יוצאי  של  האוכל 
העיקריים של תרבות האכילה של 'ביתא ישראל' בארץ מוצאם, ואנסה לבחון 
כיצד ִהבנו 'ביתא ישראל' את זהותם באמצעות פרקטיקות אכילה שונות. כמו 
כן, אבקש לבחון כיצד תרבות המזון שיקפה את תפיסותיהם של אנשי 'ביתא 
המגדריים  ולהקשרים  והקהילתיים  החברתיים  התווך  לעמודי  בנוגע  ישראל' 
הסובבים את תרבות הבישול והאכילה. לבסוף אדון בסוגיה כיצד הושפע מזונם 
של יוצאי אתיופיה מהמעבר לישראל, ומהם ההשלכות החברתיות, התרבותיות 

והמגדריות הנובעות מתמורות אלו. 
מאמר זה מתבסס על תיעוד בעל פה ועל ניתוח של תשעה ראיונות עומק 
יזומים עם נשים אשר הגיעו לארץ מאזור גונדר, בעיקר בתקופת מבצעי העלייה 
הגדולים. אזור זה נודע בחשיבותו הרבה לקהילות 'ביתא ישראל' השונות, ואף 
ישראל' התגוררו במחוז  'ביתא  יותר מ–80% מכלל  ופז,  לדברי הרפז, אלמוג 
זה,5 אשר כלל כפרים גדולים, שנחשבו מרכזים יהודיים בעלי השפעה אזורית 
רבה.6 מרבית המרואיינות היו בשנות הארבעים לחייהן. לנשים אלו זיכרונות 
והשתתפו  מוצאן,  באזור  לראשונה  אמהות  נהפכו  נישאו,  ורובן  מאתיופיה, 
במגוון התפקידים השונים הקשורים לארגון המטבח והבישול. הבחירה בטווח 
גילאים זה אפשרה לי לנהל את הראיונות בשפה העברית, ובמהלך הראיונות 
יותר,  מבוגרות  נשים  עם  ראיונות  שני  עוד  ערכתי  פתוח.  דיאלוג  התקיים 
הסתייעתי  אלו  ראיונות  במהלך  לחייהן.  השישים  שנות  בסביבות  היו  אשר 
במתורגמנית, מכיוון שלא התאפשר לערוך אותם בשפה העברית. ערכתי גם 
עובדים  שני  עם  ונפגשתי  שלושים,  כבן  ומשכיל  צעיר  גבר  עם  עומק  ריאיון 
יותר מעשור בעיר  יוצאי אתיופיה  סוציאליים אשר פועלים בקרב אוכלוסיית 

באר שבע. המרואיינים התגוררו במקומות שונים בארץ.7 

הגר סלמון, 'הקדמה', בתוך: הגר סלמון )עורכת(, אתיופיה, משרד החינוך, ירושלים   4
2007 )להלן:סלמון, הקדמה(.

יוצאי אתיופיה', 20.05.2008:  לאה הרפז, עוז אלמוג, דוד פז, 'תרבות האוכל בקרב   5
ב–10.10.2012(.  )אוחזר   http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7394

להלן: הרפז, אלמוג, פז, תרבות האוכל בקרב יוצאי אתיופיה. 
מנחם ולדמן, יהודי אתיופיה: עדת 'ביתא ישראל', ג'וינט ישראל, ירושלים 1985, עמ'   6

12 )להלן: ולדמן(. 
חסויים,  שמותיהם  על  לשמור  אבקש  המרואיינים  של  פרטיותם  על  לשמור  כדי   7

ואשתמש בשמות בדויים.
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' באתיופיה  ישראל'  'ביתא  של  החיים  במערך  העוסקת  ענפה  ספרות  יש 
ומחקרים רבים הבוחנים היבטים שונים של דרכי קליטתם לאחר הגעתם ארצה. 
בו  שחלו  ובתמורות  האתיופי  היהודי  במטבח  עוסקת  מעטה  ספרות  זאת,  עם 
לאחר הגעתם של יוצאי אתיופיה ארצה. חיבור זה מבקש להציג נקודת מבט 
נושא  האנתרופולוגי של  ההיבט  לבין  ההיסטורי  ההיבט  בין  אחרת, המשלבת 
זה. תובנות המחקר יהיו חשובות עקב החשש ההולך וגובר בקרב דור העולים 
שמסורת האוכל של 'ביתא ישראל' והעולם התרבותי המתלווה אליה הולכים 

ונעלמים. 

פרק מבוא: קהילת 'ביתא ישראל' בראי הזמן

היהודים הגיעו לאתיופיה טרם הגעת הנצרות, אך הנסיבות ההיסטוריות שהובילו 
עדויות  שונות.8  השערות  לכך  מעלים  שונים  וחוקרים  בערפל,  לוטות  לכך 
שהשתמרו מהמאה ה–14 מלמדות אותנו על הכינוי שניתן לקהילה היהודית, 
'פלאשים'.9 המילה 'פלש' נעוצה בשורש 'פלס', שהוראתו בגעז העתיקה היא 
'עבר, גלה', ולדברי ולדמן, שם זה נתפס שם גנאי, והורה על הקבוצה כקבוצה 
גולה וזרה.10 לדברי סלמון, הכינוי 'יהודים' לא היה כינוי היסטורי לקבוצה זו 
דתית  קבוצה  בעצמם  ראו  שבו  האופן  בשל  בפיהם  שגור  הוא  אך  באתיופיה, 
נפרדת אל מול סביבתם, בעיקר הנוצרית. כמו כן, יוצאי אתיופיה נוהגים כיום 
לכנות עצמם 'ביתא ישראל', ו'דרך כינוי זה מבקשים לראות עצמם כצאצאים 
הישרים של עם ישראל הקדמון שהיה מוערך על ידי האתוס הנוצרי ומאוחר 

יותר גם לקשור עצמם עם מדינת ישראל'.11
יהודי אתיופיה חיו באזורים הרריים או בגבעות בקרבת מקורות מים זורמים 
לדברי  קטנים.  כפרים  מאות  מחמש  ביותר  מערבה  ובצפון  אתיופיה  בצפון 
היו בעלי  היהודים  ואדיס אבבה.  גונדר  כמו  חיו בתוך הערים  סלמון, מעטים 

סלמון  הגר  בתוך:  ויהודיה',  'הארץ  ארליך,  חגי  אצל  למצוא  אפשר  לכך  דוגמאות   8
)עורכת(, אתיופיה, משרד החינוך, ירושלים 2007, עמ' 9 )להלן: ארליך( וכן אצל חיים 
הסיגד: חג חידוש הברית  )עורך(,  'על השם ביתא ישראל', בתוך: בלפור חקק  רוזן, 

והכיסופים לציון, משרד החינוך, ירושלים 1995, עמ' 7 )להלן: רוזן(.
רוזן, עמ' 7.  9

ולדמן, עמ' 21.  10
'"ביתא ישראל" ושכניהם הנוצרים באתיופיה: תפיסות מרכזיות ברמות  הגר סלמון,   11
 1993 ירושלים  העברית,  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  תרבותי',  גילום  של  שונות 

)להלן: סלמון 1993(.
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הופעה דומה לשכניהם, ודיברו את שפת המקום, אך היו במידה רבה 'קבוצת 
מיעוט מקצועית ודתית',12 אשר התאפיינה במבנים ובמוסדות הייחודיים לה.13 
במהלך  מאמינים  יהודים  ידי  על  מושקעת  רבה  'אנרגיה  קליינברג,  לדברי 
בני הקבוצה על הגדרות  והמתן המתמיד של  תהליך האכילה'.14 בשל המשא 
קיומם עוגנו פרקטיקות רבות הקשורות לאורח החיים היום–יומי סביב רכיבים 
בעלי אופי דתי. באופן זה, תרבות האוכל ִהבנתה את זהותם היהודית על ידי 
הקפידו  ישראל'  'ביתא  אנשי  והתרבותי.  החברתי  ייחודם  על  לשמור  הניסיון 
לאכול מאכלים המותרים על פי התורה. מושגי 'הטרפות' היו ידועים, אך בלא 
היתה  והצומות  החגים  מועדי  קביעת  חז"ל.  ממסורת  לנו  המּוכרים  הפרטים 
השונים  באזורים  היהודיות  הקהילות  שבין  בקשרים  המרכזיים  הרכיבים  אחד 
ברמה  הן  המשפחתית  ברמה  הן  נעשתה  לחגים  ההתארגנות  באתיופיה.15 

הקהילתית הן ברמה הבין–קהילתית, ותפסה מקום של ממש במרקם חייהם. 
קהילות 'ביתא ישראל' הן קהילות עתיקות, ומהלך קיומן שזור עם המציאות 
בצד  באתיופיה16  והפוליטית  הכלכלית  ההיסטורית, התרבותית,  האינטגרלית, 
ניסיון מתמשך לשמור על ייחודם החברתי והתרבותי במסגרת הקהילתית ההדוקה 
של הכפר. יהודים רבים עסקו במלאכות שעברו מדור לדור, כמו נפחות, קדרות, 
טווייה ו'אריסות חקלאית', וכך השלימו את כלכלת שכניהם שנמנעו מעיסוקים 
שעבדו  האריסים  לבין  הקרקע  בעלי  בין  הקשר  לבזויים.17  הנחשבים  אלו 
בחקלאות היה אישי–משפחתי ארוך שנים, והתבסס על הסכמים הדדיים, שכללו 
להחזיק  האיסור  בשל  החכירה  תמורת  מהיבול  שנתי  אחוז  נתינת  כלל  בדרך 
בקרקע. כמו כן, היה נהוג לגדל מקנה ולטפל בבהמות.18 כך נוצרה מעין תלות 
יהודית  הלא  האוכלוסייה  לבין שכניהם.19  אתיופיה  יהודי  קהילות  בין  הדדית 
נחשבה טמאה, ויהודי אתיופיה השתדלו להימנע ממגע אתם, ולא הזמינו אותם 
לתוך בתיהם.20 לשם כך נקטו פרקטיקות שונות שאפשרו שיתוף פעולה ואף 

הגר סלמון, 'היהודים בסביבתם: קיום יום יומי', בתוך: הגר סלמון )עורכת(, אתיופיה,   12
יום  קיום  בסביבתם:  היהודים  סלמון,  )להלן:   7 עמ'   ,2007 ירושלים  החינוך,  משרד 

יומי(.
שם, עמ' 25.  13

קליינברג, עמ' 9  14
ולדמן, עמ' 43-36.  15
ארליך, עמ' 24-9.  16

שם, עמ' 19.  17
סלמון, היהודים בסביבתם: קיום יום יומי, עמ' 31.  18

ארליך, עמ' 18.  19
סלמון, היהודים בסביבתם: קיום יום יומי, עמ' 30.  20
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' יחסי קרבה עם שכנים נוצרים על אף חוקי ההפרדה וההימנעות ממגע פיזי.21 
לדברי סלמון, בשנים האחרונות לחייהם באתיופיה ובעיקר באזורים סביב גונדר 

חלה התרופפות מסוימת בהקפדה על כללי הטומאה.22 
קהילת 'זרע ביתא ישראל' או לפי הכינוי שדבק בהם — 'פלשמורה', אשר 
ביתא  ל'קהילות  דם  קשר  בעלת  בעצמה  רואה   — מומרים'  'פלשים  פירושו 
של  התפתחותן  את  קושרת  הספרות  אתיופיה.23  ליהודי  זיקה  ובעלת  ישראל' 
קהילות אלו לשינויים שהתרחשו במהלך המאה התשע עשרה. במהלך מחציתה 
השנייה התחוללו תהפוכות רבות בעלות השלכות דרמטיות על קהילות 'ביתא 
וגלי  ממושכת  בצורת  כפרים,  הרס  מסודן,  פלישות   — באתיופיה  ישראל' 
מגפות.24 בעקבות כמה אסונות טבע התחולל בשנים 1892-1888 'הרעב הגדול', 
ותקופה זו זכורה בתולדות העדה 'כימים הרעים'. עדויות היסטוריות מעריכות 
כי מחצית מבני קהילות 'ביתא ישראל' נספו בשנים אלו.25 מפאת המצב הכלכלי 
הקשה של יהודי 'ביתא ישראל', פעילותו של המיסיון הפרוטסטנטי לנצר את 
בני הקהילה, האיסור שחל עליהם בבעלות על קרקעות, רדיפות על רקע דתי 
והתקווה להתקדם בסולם החברתי המירו קהילות שלמות את דתן. עוד עדויות 
'היהודים  זאת,  עם  העשרים.  במאה  גם  שנמשכו  דת  המרת  גלי  על  מוסרות 
המומרים', 'זרע ביתא ישראל', נותרו במידה רבה במצב לימינלי מתמיד, שכן 
מצד אחד החברה הנוצרית ראתה בהם קבוצה נבדלת, ומצד שני הנהגת 'ביתא 
ישראל' ביקשה לשמור על הפרדה מסוימת מהמומרים מתוך הקפדה על אורחות 

החיים והמסורות הייחודיים לקהילה.26 

דוגמאות לכך אפשר למצוא אצל סלמון, 2003, עמ' 19.  21
סלמון, היהודים בסביבתם: קיום יום יומי, עמ' 34.  22

שוב חשוב להדגיש שבמאמר הזה אני מתמקדת בקבוצת 'ביתא ישראל'.  23
אורי קונפורטי, ציונות הפוך על הפוך, סיפור הבאתם של בני הפלאשמורה לישראל,   24

הספרייה הציונית, ירושלים 2009, עמ' 26-20 )להלן: קונפורטי(.
הערכה אחת היא כי בעקבות השנים הקשות קטנה אוכלוסיית 'ביתא ישראל' בראשית   25
 David Kessler, The Falashas :A :המאה העשרים לכ–50,000–60,000 איש. ראו
 Short History of the Ethiopian Jews (3rd ed), Frank Cass & CO., London
'נאמד  לערך,   1860 שנת  סביב  המיסיונרים,  פעולת  בראשית  ארליך,  לדברי   .1996
מספר ביתא ישראל כבחמישים אלף לכל הפחות... ואל ראשית המאה העשרים נכנסו 
ומניינם פחות מעשרים אלף'. ראו: חגי ארליך, אתיופיה והמזרח התיכון, תרבות מצור 

ואלפיים שנות, משרד הביטחון, תל אביב 2008, עמ' 45.
מסעם  ישראל,  ביתא  מזרע  אתיופיה  יהודי  שבתאי,  מלכה   ;24-23 עמ'  קונפורטי,   26
אדומים  מעלה  צחה,  לשון  אתיופיה,  וליהודי  'הפאלסמורה'  לבני  ישראל'  מ'ביתא 

2006, עמ' 24-19 )להלן: מלכה שבתאי, 2006(.
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מגמות בעלייה לישראל

יהודי אתיופיה הוכרו מטעם הממסד הרבני רק בשנת 1973, בעקבות פסיקתו 
של הרב עובדיה יוסף,27 ובהמשך בעקבות כינוסה של ועידה, אשר הכירה בשנת 
מרבית  היגרו   1991-1977 בשנים  זו.28  קבוצה  על  השבות  חוק  בהחלת   1975
יהודים  של  קטנות  קבוצות  וייל,  לדברי  לארץ.29  ישראל'  'ביתא  קהילות  בני 
החשאית  העלייה  הופסקה  וב–1978  שונות,  בדרכים  לעלות  החלו  מאתיופיה 
בשל פליטת פה של שר החוץ משה דיין בדבר הקשרים המתרחשים בין שתי 
המדינות. העלייה חודשה בשנים 1984-1980, וכ–7,000 יהודים עלו בדרכים 
יהודים  נהרו  ב–1983  באתיופיה  שפרץ  הקשה  הרעב  מפאת  תלאות.  מרובות 
רבים למחנות פליטים בסודן, רבים סבלו ממחלות, ומתו ברעב בתחנות המעבר 
הגיעו   1985-1984 בשנים  שבא  ובמבצע  משה  במבצע  המסע.  במהלך  או 
לישראל כ–7,700 עולים, רובם במצב פיזי ונפשי קשה. לאחר מבצע זה פסקה 
העלייה כמעט לחלוטין, ונותקו רשמית הקשרים בין אתיופיה לישראל.30 בשנת 
סיוע  אתיופיה לקבל  רקע בקשה של  על  בין המדינות  חודשו הקשרים   1989
מישראל נגד המורדים. וייל מוסרת כי באותן שנים סוזן פולק, נציגת האגודה 
גונדר  מאזור  יהודים  כ–22,000  עודדה  אתיופיה,  יהודי  למען  האמריקנית 
יותר  בעיר  נותרו  רבים  יהודים  אבבה.  לאדיס  להגיע  אתיופיה  חבלי  ומשאר 
והדבר תרם לדחיפות הבאתם ארצה. ב–1991, במהלך  משנה בתנאים קשים, 

מבצע אווירי, הועלו 14,310 יהודי אתיופיה במבצע שלמה.31
בעקבות הלחץ הפוליטי והציבורי לאחר מבצע שלמה הוקמו ועדות שונות, 
לעולי  משפחתית  קרבה  בעלי  היו  אשר  הפלשמורה,  בני  בזכות  עסקו  והן 
אתיופיה שהיו בארץ, לעלות ארצה. מתוך דו"ח שנערך בשנת 1999, בעקבות 

דרמה  בשר:  של  'גורלו  הגר,  סלמון  ראו:  הרב"ז.  של  מוקדמת  פסיקה  על  בהסתמך   27
 ,)2012(  22 ישראל,  בתקומת  עיונים  וישראל',  אתיופיה  בין  מערכות  בשלוש 

עמ' 224-204 )להלן: סלמון, 2012(.
על אף קביעה זו המעמד הפרטי של כל אחד מבני הקבוצה נותר בעיני הרבנות הראשית   28
אתיופיה  מעולי  הרבנות  דרשה  השמונים  שנות  וראשית  השבעים  ובשנות  ברור,  לא 
לעבור גיור מתומצת. בשל ההתנגדות לגיור שהחלה סביב מבצע משה חדלה הרבנות 

מלאכוף דרישות אלו בפועל. ראו הרחבה אצל סלמון, 2012. 
הרחבה על מגמות העלייה המרכזיות אפשר לקרוא אצל שלווה וייל, 'ציונות ועלייה',   29
ירושלים 2007, עמ' 200-187  )עורכת(, אתיופיה, משרד החינוך,  הגר סלמון  בתוך: 

)להלן: וייל( וכן אצל ארליך, עמ' 24.
וייל, עמ' 200-187.   30

שם, עמ' 193.   31
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' מפקד שארית יהודי אתיופיה, לכ–66% מהממתינים באדיס אבבה ובגונדר היו 
קרובי משפחה ִמדרגה ראשונה בישראל.32 רבים מבני 'זרע ביתא ישראל' עלו 
ארצה, אך המאבק על הבאתם עודנו נושא טעון, המעורר שאלות ודיון ציבורי.33 
כיום קהילת יוצאי אתיופיה בישראל מונה כ–125,000 אלף נפש, מתוכם יותר 
משליש ילידי הארץ.34 מחקרים רבים עוסקים בקשיי הקליטה שעמם התמודדו 
ומתמודדים עולי אתיופיה בישראל, ולדברי קימברלינג וסמוחה,35 בשל היחס 
רבה  במידה  נדחקו  ביהדותם  הספק  והטלת  העולים  של  השונה  עורם  לצבע 

למקום נמוך בריבוד החברתי ולשולי 'ההיררכיה התרבותית'.36

'טרי בריא ומזין' — על מזונם של יהודי אתיופיה

יהודי אתיופיה חיו בבקתות עגולות עשויות מעץ, מקש ומבוץ ששמן 'טוקול'. 
מעמדה  ועל  המשפחה  של  הכלכלי  מצבה  על  להעיד  יכול  המטבח  מראה 
חייהם  היו קשורים באורח  ואופן הכנתו  ישראל'  'ביתא  מזונם של  החברתי.37 
המשפחה  לבקתת  הסמוכה  בערוגה  שנקטפו  ירקות   — כפריים38  כחקלאים 
הנשים  הביעו  הראיונות  במהלך  ביום.39  בו  ונאכל  שבושל  משחיטה  בשר  או 
שעמן שוחחתי געגועים לטעמים החזקים ולהנאה מטריות המזון. מוצרי המזון 

קונפורטי, עמ' 138.  32
בני הפלשמורה נדרשים כיום, לדברי סלמון, לעבור 'תהליך של השבה ליהדות'. ראו:   33
סלמון, 2012, עמ' 206. על היחס של הרשויות בישראל והדיון הציבורי בנושא הבאתם 

ארצה ראו: קונפורטי, עמ' 32-26.
הסיגד,  חג  לרגל  בישראל  אתיופיה  יוצאי  'קהילת  לסטטיסטיקה,  המרכזית  34  הלשכה 
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/  ,12.11.2012 לעיתונות',  הודעה 

hodaa_template.html?hodaa=201211307
ברוך קימברלינג, 'הישראלים החדשים: ריבוי תרבויות ללא רב–תרבותיות', אלפיים,   35
בחברה  'רב–תרבותיות  סמוחה,  סמי  קימברלינג(;  )להלן:   308-264 עמ'   ,)1998(  16
זמן יהודי חדש, 4,  )עורכים(,  ודוד שחם  יובל, יאיר צבן  הישראלית', בתוך: ירמיהו 

כתר, ירושלים 2007, עמ' 228-221.
קימברלינג, עמ' 306.  36

החינוך,  משרד  אתיופיה,  )עורכת(,  סלמון  הגר  בתוך:  'הבית',  שוורץ–בארי,  אורה   37
ירושלים 2007, עמ' 161 )להלן: הבית(.

החינוך,  משרד  אתיופיה,  )עורכת(,  סלמון  הגר  בתוך:  ומזונותיו',  'המטבח  הנ"ל,   38
ירושלים 2007, עמ' 172-165, )להלן, שוורץ–בארי, המטבח ומזונותיו(.

ואיך  להכין  איך  אתיופים,  מאכלים  עם  הכרות  האתיופי,  המטבח  טספצ'ין,  צעירי   39
לאכול, עמותת טספצ'ין, יבנה 2012, עמ' 17 )להלן: צעירי טספצ'ין(. 
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גודלו באופן טבעי, בלא חומרי הדברה ובלא שינויים גנטיים.40 זמינות המזון 
השפיעה על התנהלות מערכות החיים. הצלחת היבולים היתה חשובה, ובעונות 
תבואה תקופתיים התגייסו חברי הקהילה בתורנות לעזור זה לזה מתוך מחויבות 
קהילתית וערבות הדדית.41 מאכלים היו כרוכים בהכנה ממושכת ובבישול אטי, 
ועל המבשלת האתיופית היה להתאזר בסבלות, 'להימנע מקיצורי דרך'.42 רכיבי 
פעמים  כללה  האישה  ומומחיות  רבות,  רפואיות  סגולות  בעלי  נחשבו  המזון 

רבות הכנת 'תרופות סבתא' לטיפול במכאובים ולשיפור הבריאות.43 
לכך  ועדות  בשוק,  נקנו  מעטות  השלָמות  וקטניות.44  דגנים  כלל  התפריט 
אפשר למצוא בדבריה של טלנש, אשר עלתה לארץ בשנת 1984 מכפר באזור 
האנשים  בבית.  האישה  לרוב  אבל  גבר,  וגם  אישה  גם  הלכו  'לשוק  גונדר: 
רק  בבית.  היה  חלב  גם  חילב'ה,  חומוס,  עדשים,  אפונה,  בחקלאות.  עובדים 
תבלינים קונים מדי פעם. למשל אמא שלי הלכה לקנות וזה היה נדיר. אנשים 
השתדלו לא לקנות הרבה'. גם נשים וגם גברים הלכו לשוק, מכיוון שהיה זה 
מאורע נדיר ביותר. עם זאת, לצורך קניית בקר או לקנייה כלשהי גדולה יותר 
נסעו אך ורק הגברים. השוק באתיופיה היה מקום מפגש כללי וחברתי חשוב, 
אשר במסגרתו התאפשר חליפין של מידע. באזורים הכפריים נערך השוק פעם 
בשבוע, לרוב בשבת. לדברי סלמון, 'ביתא ישראל' נמנעו מלסחור בשבת, ולכן 
קיימו שוק משלהם בימי רביעי. בשוק זה הציעו גם סחורות שהובאו, ובעיקר 

תוצרת עצמאית.
הלחם, ה'אינג'רה', היה רכיב עיקרי בתפריט של יהודי אתיופיה. לחם זה, 
גבי מחבת  על  הוכן  בועות',  ושופע  'רך  ומרקמו  ושטוח,  עגול  ספוגי,  הנראה 
ממתכת. באתיופיה עשויה היתה ה'אינג'רה' בדרך כלל מחיטת ה'טף', דגן מזין 
הייחודי לאקלים האתיופי.45 במהלך הבישול השתמשו בשני סוגים של 'טף': 
אחד כהה ועשיר בברזל, וממנו הכינו 'אינג'רה' כהה, ואחד בהיר, שהכיל פחות 
ברזל, אך גם היה אהוב. נהוג היה לערבב בין שני הסוגים. 'מרגע הקציר עד 
בריא  אכלו  אנשים  ידיים.  עבודת  הכול  טבעיים...  היו  החומרים  כל  ההגשה, 
את  שמרגיע  תהליך  זה  גופנית  פעילות  עם  יחד  בריא  אוכל  בריא.  והתנהלו 
בכפר  התגוררה  אשר  לחייה,  הארבעים  בשנות  אישה  ייתייש,  סיפרה  הנפש', 

שם.  40
שוורץ–בארי, המטבח ומזונותיו, עמ' 165.  41

הרפז, אלמוג, פז, תרבות האוכל בקרב יוצאי אתיופיה.   42
צעירי טספצ'ין, עמ' 67.  43

הרפז, אלמוג, פז, מאכלים מסורתיים בתרבות יהודי אתיופיה.   44
שוורץ–בארי, המטבח ומזונותיו, עמ' 166-165.  45



103

ה' 
ב
ה

א
 ו
ד
בו

כ
 ,
ל
כ
או

' באזור גונדר. 'ברגע שאין "טף" אז יש גם שעורה, גם חיטה, גם תירס. אבל לנו 
מאוד חשוב שיהיה "טף". זה בריא, זה מזין, זה מלא בברזל וקל לאכילה, יוצא 
רך', הדגישה. ה'אינג'רה' מקמח חיטה נחשבה מזון עני ונחות יחסית ל'אינג'רה' 

העשויה מ'טף', משום שהיא פחות טעימה ופחות רכה.46
את ה'אינג'רה' נהגו לאכול עם 'ווט', כינוי לסוגי רטבים שונים. נהגו לטבול 
את ה'אינג'רה' בנזידים שונים העשויים מירקות, או מבשר, מתובלים בנדיבות. 
'באתיופיה לא אכלנו הרבה סלט. לפחות בכפר, אבל המון קטניות היו לנו... 
את הכול האישה מכינה בבית. אם זה לשטוף את הגרעין, לייבש אותו בשמש. 
לטחון אותו ואחר כך לבשל', הוסיפה לספר טלנש. התבלינים העניקו לתבשיל 
המרכזי בארוחה, ה'ווט', את טעמו המיוחד.47 'החריף הוא חלק מרכזי מהאוכל 
האתיופי, היה חייב להיות חריף בארוחה! את הפלפל החריף קונים אותו בשוק, 
מייבשים אותו, מנקים אותו, טוחנים אותו. ככה עם כל התבלינים, כדי שלא 
יתקלקלו', סיפרה לי אישה אחרת, שעלתה לישראל מהכפר אמבובר. תבשילים 
'אינג'רה' מעט חמצמצה  חריפים לא אכלו עם אורז או עם קוסקוס, אלא עם 
קוראים  חריף  הלא  'לרוטב  החריפות.48  את  מפחיתה  כן  ועל  ולחה,  בטעמה 
"אלצ'ה", זה לא מתקלקל בגלל שקלוי ויכול שלושה–ארבעה חודשים להישאר, 
לרוטב  לחריף...  מתרגלים  כך  אחר  לילדים שרק  זה  חריף  לא  מאוד.  טוב  זה 
חריף  לא  גם  חריף,  גם  ה"אינג'רה"  על  להגיש  נהוג  "צ'או",  קוראים  החריף 

ולערבב יחד', הוסיפה טלנש. 
ייתייש סיפרה על סדר היום. לדבריה, הבוקר התחיל עם קפה, מאפה כלשהו, 
דגנים המבושלים לדייסה או 'אינג'רה' עם עדשים ובליווי חריף. בהמשך היום 
כל אחד הולך לדרכו: הגבר לשדה, והאם עבדה בבית או הביאה מים. אישה 
בת 65 מהכפר גורגורה באזור גונדר סיפרה כי נהגה להביא אוכל לשדה הקרוב 
שבו עבדו בעלה ובניה, ולעתים נשארה לעזור. אם לא התאפשר לאכול יחדיו, 
היתה משאירה את המזון וחוזרת לביתה. ארוחת הצהריים היתה מורכבת בדרך 
כלל מ'אינג'רה' ו'ווט'. מי שהחמיץ את ארוחת הצהריים אכל בארוחת הערב. 
בערב התקיימה ארוחה משותפת לבני המשפחה, והיא כללה 'אינג'רה' וסוגים 

שונים של 'ווט'.
ובעיקר  בשבתות  נדירות,  לעתים  בשר  לאכול  נהגו  ישראל'  'ביתא  אנשי 
שקיבל  לאחר  הבשר,  את  הכין  כלל  שבדרך  הוא  הגבר  בשמחות.  או  בחגים 

שם, עמ' 166.  46
שם.  47

צעירי טספצ'ין, עמ' 23.  48
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אותו מהקצב לאחר שחיטה. לרוב התארגנו לכך כמה משפחות יחדיו.49 מכיוון 
שבאזורים כפריים לא היו מקררים, היה צורך לנסות לשמר את הבשר. 'הבשר 
היה נפרס לפרוסות דקות, ממולח, מפולפל ונתלה לייבוש במקום קריר למשך 
שבועיים'.50 דבש היה רכיב יקר, ובעצם שימש הרכיב המתוק העיקרי בכפרים. 
אדם בעל כוורות נחשב אדם אמיד.51 'גם לדבש היו תקופות. לסבא שלי היתה 
כוורת שהכין על העץ. הביא את המלכה והיינו שומרים את הדבש כל השנה. 
מיוחד  )לחם  הדאבו  לתוך  דבש  כפית  מכניסים  היינו  שבאירועים  זוכרת  אני 
למועדים( וזה היה טעים, היינו מחכים לזה', העידה אחת הנשים שעמה שוחחתי.
היין היה נדיר, מאחר שכמעט לא גידלו גפנים. עם זאת, כמה משקאות שכר 
היו מקובלים. שמה של הבירה האתיופית הפופולארית הוא 'טלה', אשר היתה 
בעלת ריכוז מועט של אלכוהול ובלא גזים, 'צבעה צהבהב וטעמה דומה לבירה 
מרה'. 52ה'טלה' היתה עשויה מגרעיני דגנים מותססים אשר היתה האישה מכינה 
בביתה. משקה זה נהגו להגיש בשעות הערב לגברים עם הארוחה, והיה זה כבוד 
מיוחד להגיש את ה'טלה' לאורחים המגיעים לבית.53 משקה פופולארי אחר היה 
'טז' — שנחשב 'יין דבש אתיופי', מרוכז יותר ממשקה ה'טלה', אך גם היה נדיר 
יותר, ושתו אותו בעיקר בבתים האמידים של בעלי כוורות הדבורים. הוא הוגש 

בעיקר באירועים חגיגיים.54 
היה  הארוחות  בעת  וסיפורים.  משלים  בעזרת  לחנך  היה  נהוג  באתיופיה 
ונורמות  ארץ'  'דרך  ללמוד  ובאמצעותם  המבוגרים,  לסיפורי  להקשיב  מקובל 
הבישול  ובתהליך  במזון  עסקו  רבים  פתגמים  כי  לגלות  מעניין  חברתיות.55 
והאכילה. נראה כי אוכל אינו רק חשוב לקיום הפיזי, אלא הוא גם בעל משמעות 
רבה לנפש. האמרה 'האוכל הכי טעים כשמוצאים אותו רעבים' מסמלת כי אדם 
שחי בתנאי שפע עלול לזלזל במה שיש לו. אמרה אחרת היא 'אדם החי במחסור 

שם, שם.   49
שוורץ–בארי, המטבח ואורחותיו, עמ' 167.  50

שם, שם.  51
צעירי טספצ'ין, עמ' 167.  52

לעולי  בהסברה  דילמות  אלכוהול —  'שתיית  יחיאל,  וערן  יוסף  דוד  בודובסקי,  דני   53
http://www.iaei. אתיופיה:  יהודי  למען  הישראלית  האגודה  אתר   ,1995 אתיופיה', 

co.il/newsite/content.asp?pageid=511 )אוחזר ב–10.10.2012(. להלן: בודובסקי, 
יוסף ויחיאל, שתיית אלכוהול — דילמות בהסברה לעולי אתיופיה.

שם.  54
דניאל בלטה, עשן ואמיץ: אמרות ופתגמים מתרבות יהודי אתיופיה, חמו"ל, ישראל   55

2012 )להלן: בלטה(.
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' מאוגדים  להיות  האכילה  תענוגות  על  פשוטים'.56  מדברים  גם  ליהנות  יכול 
בכללים ובנורמות חברתיות, שיאפשרו לאדם לחוש סיפוק מארוחותיו ולהעניק 
להן משמעות. יהודי אתיופיה היו משבחים את טריות המזון, את טעמו המתובל 
והחריף ואת הערכים התזונתיים הגבוהים שמזונם מספק. במובן הזה היה האוכל 
אפשר  היה  באמצעותו  אלא  הגוף,  לחיזוק  רק  לא  רבה  משמעות  בעל  תענוג 

לרומם גם את הנפש. 
 — מלח'  ללא  אוכל  מזכיר  הכללים  לפי  כראוי  מתנהג  אינו  אשר  'אדם 
פרקטיקות אכילה והתפקידים החברתיים הקשורים למזון בקרב 'ביתא ישראל'
התא החברתי העיקרי של 'ביתא ישראל' כלל את המשפחה המורחבת ואת 
הקהילה המקומית. בקרב יהודי אתיופיה נחשבה משפחה גדולה ליתרון, מכיוון 
שיכלה ביתר קלות להגן על אנשיה ולתמוך בהם.57 קרובי משפחה שהתגוררו 
בסמיכות היו מחויבים לעזרה הדדית: בקניות בשוק, בעבודת האדמה, בגידול 

הילדים, בבישול לאירועים ובתחזוקת המבנים.58 
בפרקטיקות  לבטאו  היה  ונהוג  האתיופי,  בחינוך  הטווח  עמוד  היה  הכבוד 
רבות מחיי היום יום.59 למשל, הפתגם 'תלקו דאבו ליט הונה', שפירושו 'החלה 
נהפכה לבצק', עוסק באדם הנחשב מכובד 'ומתגלה במערומיו'. כאן אנו למדים 
כי על האדם להקפיד על התנהגות ראויה בעקביות כדי לשמור על שמו הטוב.60 
'אדם  שפירושו  איו',  הדה  מגבן  זיבלו  צ'וו  הזבן  זיבלון,  'תימהרתי  הפתגם 
אשר אינו מתנהג כראוי לפי הכללים מזכיר אוכל ללא מלח', מעודד צעירים 
ללמוד כיצד להתנהג בחברה, ולא יהיו תפלים ללא טעם. 'הכבוד' לא פסח על 
מסרים  נלמדו  והבישול  האכילה  בעת  ההתנהלות  וסביב  האכילה,  פרקטיקות 
רבים, גלויים וסמויים. ההתנהלות בעת האכילה המשותפת היתה מאוגדת סביב 
צניעות,  סבלנות,  נימוס,  כמו  ערכים  שיקפו  אשר  התנהגות  ונורמות  דפוסים 
הפתגם  לדוגמה,  וריסון.  התחשבות  התמדה,  סודות,  שמירת  הבטחות,  קיום 
'לקלל מיסתר מנגר בקדדה טף מקאטר מלט נאו', שפירושו 'לספר סודות לזרים 
כמו לסחוב חיטה בשק מלא חורים', מבטא תפיסה תרבותית, לפיה 'את הדברים 
החשובים אין לספר לאנשים רבים, יש לדבר מעט ולשמור על הזהירות'.61 נראה 

שם, עמ' 100.  56
החינוך,  משרד  אתיופיה,  )עורכת(,  סלמון  הגר  בתוך:  השנה',  'מחזור  סלמון,  הגר   57

ירושלים 2007, עמ' 122 )להלן: סלמון, מחזורי השנה(.
שוורץ–בארי, הבית, עמ' 163.  58

אריה ליברמן, 'כך חגגנו את חג הסיגד באתיופיה', בתוך: בלפור חקק )עורך(, הסיגד:   59
חג חידוש הברית והכיסופים לציון, משרד החינוך, ירושלים 1995, עמ' 31-27.

בלטה, עמ' 10.  60
שם, שם.  61
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כי ביטוי זה משקף חברה סגורה, אשר הפרטיות בה היא ערך חשוב. את הבעיות 
יש לפתור בבית, ואין להרבות בדיבורים מחוץ למשפחה או לקהילה. 

שולחן 'המוסב' נחשב מרכז הבית. שולחן זה היה מכוסה במכסה בעל ידית 
ביותר.  החשובה  המשפחתית  ההתרחשות  התנהלה  וסביבו  המזון,62  לשמירת 
במהלך התיעוד בעל פה למדתי כי משפחות אשר הגיעו חסרות כול לישראל 
אפשר  סביבו  הישיבה  באמצעות  ה'מוסב'.  את  עמן  להביא  רב  במאמץ  ניסו 
ללמוד רבות על הרצון ליצור בשעת הארוחה אינטימיות וקרבה. המסובים נהגו 
לשבת צמודים זה לזה במעגל, לבצוע ביד ימין מה'אינג'רה', לטבול ב'ווט' או 
'כריך גורשה'. לֵסדר האכילה חשיבות רבה. המבוגר או המכובד  להכין מעין 
הנמצאים  את  בירך  הוא  'גורשה'.  להכין  הראשון  היה  היושב מסביב לשולחן 
ועל הלחם. לאחר שטעם ראשון, אכלו כל השאר. הילדים אכלו בצד. כאשר 
הוגש המזון, התכופפו לקחת אותו בשתי ידיים, והדבר היה בגדר ביטוי כבוד 
למבוגרים. שבתאי מוסיפה שהעונש לילד שאכל לפני המבוגרים על דעת עצמו 
היה קבלת מכות או שאיפת אדי פלפל סודני מחומם, אשר נחשב עונש קשה 

במיוחד.63 
האכלה היתה ביטוי לאהבה. לדברי ייתייש, סועד אשר 'מקרב' מזון מהצד 
שלו במגש ומאכיל את היושב בסמוך לו עושה זאת 'כמחווה של כבוד, הערכה 
האתיופית  התרבות  ופז,  אלמוג  הרפז,  לטענת  נדיבותו'.  על  ומעיד  ואהבה 
מקדשת ערכים כגון 'חמימות, משפחתיות, מסירות ואהבה שאינה תלויה בדבר 
לקרובים ולחברים', ומנהג ההאכלה נקשר עם הפתגם 'אלה שאוכלים מאותה 
צלחת, לעולם לא יבגדו איש ברעהו'.64 לאכילה כללי נימוס רבים. אוכלים ביד 
היתה  ה'אינג'רה'  בפנים.  לגעת  ומשתדלים שלא  אצבעות,  מלקקים  לא  ימין, 
גדולה מאוד, וחמישה–שישה אנשים יכלו לאכול ממנה, והיה מקום לאורחים 
מזדמנים. 'כולם אוכלים יחד. אתה מסתכל ורואה מי אכל מעט, אולי אני אוכל 
פחות. זה מלמד אותך התחשבות, אתה לא גרגרן... זה דברים שלא נאמרים, 
איך לשתף', מספרת  ללמוד  זה  אכילה משותפת.  סמוי של  מסר  להם  יש  אך 
טלנש. לדבריה, האכילה המשותפת לימדה את בני הבית הקשבה והתבוננות. 

'יש לשמור אוכל למי שאוכל לאט, יש להתחשב במי שחולה'.
שתיית משקאות כמו קפה ובירת ה'טלה' היתה מוקד חשוב במפגש החברתי. 
לשתייה  המתלווה  והשיחה  בחברה,  תמיד  אלא  לבד,  לשתות  מקובל  היה  לא 

שוורץ–בארי, הבית, עמ' 163.  62
מלכה שבתאי, 2006, עמ' 35.  63

הרפז, אלמוג ופז, תרבות האוכל בקרב יוצאי אתיופיה.   64
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' היכולת לשליטה  היה  בין המסובים. חלק מרכזי מתרבות הכבוד  קרבה  יצרה 
עצמית, כמו היכולת לסרב לעוד כוסית של משקה. כבודו של אדם היה נפגע 
אם השתכר. בשל האופי המשפחתי והקהילתי של המגורים באתיופיה היו עיני 
הקהילה נשואות להתנהגותו של הפרט, והמשפחה ריסנה את התנהגותו על פי 
הנורמות המקובלות. חבר טוב היה מי שבשקט עוצר את חברו מלשתות עוד 

ֵשכר אם הגזים, והשליטה העצמית ביטאה סימן 'לגדולה רוחנית'.65 
'הבונה', טקס שתיית הקפה, היתה מוקד חברתי חשוב ומלכד. תהליך ההכנה 
יהיה  שלא  כדי  שהשחימו  עד  ובקלייתם  הטריים  הקפה  פולי  בשטיפת  החל 
הקפה מריר. את הפולים העבירה בעלת הבית בין כל הנוכחים כדי שיתענגו 
החזק  הקפה   — 'מנג'אמראת'  הראשון,  שלבים:  שלושה  ל'בונה'  מהניחוח.66 
החלש.  הקפה   — 'ברכה'  והשלישי,  ביניים;  שלב   — 'טונה'  השני,  והמרוכז; 
לדברי טלנש, הראשון נחשב לטעים ביותר. 'כשאת באה ל"בונה", את חייבת 
להישאר לשלושתם. אסור ללכת באמצע, יש כל מיני אמונות'. 'הבונה' היתה 
מלווה ברכות 'על הקפה, על מי שהכינה את הקפה, על שלום הקהילה, בריאות 
ושנגיע לישראל'. הגשת הקפה נעשתה לפי סדר היררכי. ראשונים שתו הזקנים 
והגברים ולאחר מכן הנשים והילדים. לצד הקפה היה נהוג להגיש 'בונה קורס' 
או 'קולו', פיצוחים של גרעיני חיטה או חומוס קלויים. בימי ראשון ושני אף 
הגישו פרוסה מהלחם הביתי 'דאבו', אשר נשאר מיום שבת או חג. בטקס שתיית 
וילדים, שפעמים רבות  'הבונה' השתתפו בני הבית, והצטרפו אליהם קרובים 
ישבו והקשיבו לדברי המבוגרים. שתיית הקפה היתה חלק חשוב ממנהגי הכנסת 
אינטימית  אווירה  ליצירת  עוזרת  בצוותא  כי שתיית הקפה  האורחים. האמינו 
למצוא  אפשר  לכך  ביטוי  המורחבת.  המשפחה  או  הכפר  אנשי  בין  וידידות 

בדבריה שלטלנש: 

אז  הרבה,  בשכנות  גרים  היינו  אנחנו  מיוחדת.  היתה  'הבונה'  מקום  בכל 
כי  שותים  לא  שישי  ביום  בקפה.  תורנות  היתה  חמישי  ועד  ראשון  מיום 
עסוקים... בבוקר, כשהגברים הולכים לעבודה, הנשים מתחילות להכין את 
הקפה. את מזמינה את החברה שלך, באים אוכלים, יש את ה'קלו'. טווים 
מהכותנה, או עושים את הקליעה, יושבות ומדברות. יכול להיות רכילות, 
יכול להיות על הבריאות. אני עשיתי 'אינג'רה' ולא יצא לי טוב? איך את 
עושה את התפר על הרקמה שלך?... לקראת שהבעל בא, הולכות לבשל 

מהר, מהר כל אחת מתפזרת לבית שלה. 

בודובסקי, יוסף ויחיאל, שתיית אלכוהול, דילמות בהסברה לעולי אתיופיה.  65
שוורץ–בארי, המטבח ומזונותיו, עמ' 168.  66
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מתוך דבריה שלטלנש אפשר לראות כי שעת 'הבונה' בבוקר יצרה בין הנשים 
תחושת סולידריות ושותפות, ואפשרה להן להחליף מידע ולייעץ זו לזו. היא 

הוסיפה וסיפרה:

בערב הילדים משחקים בחוץ. זה הזיכרון שלנו. שהמבוגרים יושבים וזה 
הזמן שלנו להיות לבד. יושבים צוחקים. הבת בבית עם האמא שלה לומדת 
יום יום מה היא עושה. עכשיו שהאמא עסוקה, אז היא הולכת לשחק עם 
אתו  הולך  צאן עם אבא שלו,  לרעות  הולך  בן חמש  הילד  החברה שלה. 
ושוחחו  בצד  ישבו  הגברים  שלו...  חבר  עם  יושב  הוא  וכעת  לחקלאות 

והנשים ישבו בצד אחר ושוחחו. 

הכנסת אורחים היא ערך מרכזי בעבור יהודי אתיופיה.67 מארי, אישה שעלתה 
לארץ מהכפר אמבובר מספרת: 'יעדיפו לא לתת לילדים לאכול ולתת לאורח... 
שאם  בשביל  מראש.  לתכנן  וצריך  באים  אורחים  אלא  מזמינים,  לא  לפעמים 
משהו יבוא, יהיה מספיק כיבוד. יום שישי מכינים יותר אוכל, כי פתאום באים 
אליך ואם אין זה ממש בושה'. עוד דוגמה להכנות הרבות הקשורות למצוות 
הכנסת אורחים אפשר למצוא בתיאורים להכנות לקראת חג הסיגד, אשר זימן 
וקיבל  אתיופיה,  ליהודי  ייחודי  היה  החג  מזה.  זה  בריחוק  שחיו  אנשים  אליו 
משמעות שלא היתה פחותה מחגי התורה.68 טלנש מספרת על זיכרונותיה מחג 

הסיגד באתיופיה:

חג הסיגד היה חג אהוב על כולם. היינו חושבים שלושה–ארבעה חודשים 
יגיעו, איך לעשות? את מכינה אוכל לכל העולם שיכול  איך  לפני החג, 
מחתנת  את  כאילו  'אינג'רה',  המון  'טלה',  המון  מכינים  היינו  להגיע... 
ילדים... בחג באמבובר, היו באים מכל אתיופיה לחגוג את החג הזה. היו 
באים בבוקר ועולים עם ספר התורה, אנשים וילדים... היו שוחטים כמה 
כבשים ועזים והיו נותנים לכל האנשים שהיו בבית הכנסת. בערב צריכים 
לארח אותם בבתים. אז באים אליך מיליון אנשים בבית, על המיטה שלך. 
את לא יכולה לישון. את עסוקה בלתת אוכל, שתייה, המון אנשים. זה היה 

מאוד קשה. למחרת מתחילים הביקורים. 

גם מאורעות שמחה כחתונה וטהרת היולדת ליכדו את בני הקהילה בסעודות 
מעוגנים  היו  אלו  טקסים  ה'דברתא'.  או  הכוהן  בהנהגת  מיוחדות  ובתפילות 

שוורץ–בארי, הבית, עמ' 162.   67
שושנה בן–דרור, 'סיגד', בתוך: הגר סלמון )עורכת(, אתיופיה, משרד החינוך, ירושלים   68

2007, עמ' 135.
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' חשוב  תפקיד  להם  נועד  לכן  רבים.  אורחים  אליהם  וזומנו  דתית,  בפרקטיקה 
בשימור מערכות הקשרים בין בני העדה המתגוררים באזורים מרוחקים. אירוע 
מצער יותר כמו פטירתו של אדם מדגים את הקשר בין פרקטיקות המזון לבין 
להכין  והקרובים  השכנים  דאגו  האבלות  ימי  כל  במשך  החברתית.  הלכידות 

תבשילים לניחום המשפחה.69
חובת העזרה ההדדית חלה על ארבעה דורות לפחות בקרב המשפחה, וכללה 
גם עזרה הדדית על בסיס אזורי: ביקור חולים, ביקור מבוגרים, שאליהם נהגו 
להביא אוכל ושתייה, סיוע בשדות ועוד.70 'לאנשים ממעמד נמוך, לא עוזבים 
אותם )לגורלם(. למשל, דואגים לאישה חד–הורית, אבל אין הרבה אצלנו. היתה 
בכל הכפר אישה גרושה אחת. הרי אישה גרושה צעירה, גרה עם ההורים שלה. 
אלמנה מבוגרת, חיה אצל הילדים שלה ואישה ידעה להסתדר, לקלוע, לעשות 
כדים, למכור דברים. אז אצלנו לא היו המון נזקקים', מספרת טלנש על חובת 

העזרה הדדית בכפר.
לסיכום, פרקטיקות הבישול והאכילה המשותפת שיקפו את ערכי התרבות 
העליונים בקרב יהודי אתיופיה, וכללו פן טקסי ונורמות התנהגות על פי קודים 
חברתיים מקובלים. באמצעות תרבות המזון התאפשר חליפין של מידע וחיזוק 

יחסי הגומלין הפנים–קהילתיים והחוץ–קהילתיים. 

מגדר, נשיות ומזון

באתיופיה היתה חלוקת תפקידים מגדרית מסורתית, הנהוגה בין גברים לנשים. 
מבנה המשפחה היה פטריארכלי. הבעל או האב היו אחראים לכלכל את בני 
ביתם, להגן עליהם ולשמור על כבודם. תחומי אחריותה של האשה היו דאגה 
לבית, לילדים ולסביבה הקרובה.71 'המטבח היה ממלכתה של האישה', מספרים 
הרפז, אלמוג ופז. הבישול נעשה מעל אש גלויה במרכז המטבח או בחוץ, לרוב 
בחברת נשים אחרות.72 מגיל צעיר למדו הילדות מאמהותיהן לגדל ירקות, ֵפרות 
למאכל  צמחים  ולקושש  המגורים  לבקתת  בסמוך  קטנות  בערוגות  ותבלינים 
בשדה. משגדלו השתלבו במלאכות הדורשות מיומנות וכוח פיזי, כמו גריסת 

ולדמן, עמ' 23, 45.  69
סלמון, מחזור השנה, עמ' 122.  70

הרפז, אלמוג ופז, תרבות האוכל בקרב יוצאי אתיופיה.  71
שם.  72
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גרגרי ה'טף' או התירס לקמח.73 נשים גידלו תרנגולת, ָפרות, עזים או כבשים, 
זה  'הגבר  בית.  תוצרת  מוצרים  והכינו  והחלב,  הביצים  אספקת  על  השגיחו 
זה לשמור עד שנה הבאה. לשים בצד. אישה שלא  שקוצר. תפקיד של נשים 
עושה את זה יכולה לחטוף, כי למשפחה לא יהיה מה לאכול', סיפרה ייתייש. 
נראה כי נשים קיבלו לאחריותן את טיפוח משק הבית, ניהלו את מאגרי המזון, 
הבית,  בתחומי  נעשו  הנשיות  המלאכות  השנה.  להמשך  הקצבתו  את  ותכננו 
להוציא מטלה שבעבורה היתה יוצאת האישה וחוזרת. מתוך התיעוד בעל פה 
עולה כי היו 'נשים חזקות', אשר עזרו לבעל בזריעה בשדה, אך התפיסה היתה 
כי מקומה של האישה בבית. נשים היו חשופות לפגיעה מצד גברים, ולכן מיעטו 

לצאת לבדן.74 
אישה שעלתה לארץ מהכפר אמבובר סיפרה על העול המוטל על האישה, 
אשר נדרשה להכין בכל יום אוכל טרי. 'האישה עושה הכול לבד. הכול טרי וזה 
מאוד בריא, האוכל הזה מצעיר את הפנים, אבל העבודה מאוד קשה'. לדבריה, 
נשים נודעו בשל כישורי הבישול שלהן, 'היו נשים שהיו בשלניות גדולות, וכולם 
דיברו על השם שלהם. היו גם שלא ידעו לעשות כלום ובגלל זה מתגרשים. מי 
שלא יודעת לבשל, אז הבעל לא רוצה אותה'. מארי נגעה בחלוקת התפקידים 

המגדרית ובמערך הציפיות שנדרש מ'רעייה טובה'. היא סיפרה: 

המטבח היה מקום של האישה. זה שלה. אוי ואבוי אם היא לא תדע לבשל, 
אפילו  בא,  כשהוא  אוכל  לו  לתת  לבעלה,  לדאוג  חייבת  היא  לה.  אבד 
לשטוף לו את הרגליים. היא צריכה לדאוג לילדים שלה עד שהם הולכים 
למרעה או הבת שלה מתחתנת. היא אחראית לתוך הבית, הוא לא נכנס 
למטבח. הוא חייב להביא לה אוכל מבחוץ, את החצר הוא צריך להשלים 
להם  להגיש  להם,  לדאוג  צריכה  והיא  אורחים  לה  להביא  יכול  הוא  לה, 

ולסדר והוא בבית מלך. 

למקצת  המטבח  ניהול  על  הבלעדית  האחריות  העניקה  לעתים  הזה,  בעניין 
הנשים תחושת מסוגלות, והיא העצימה אותן. פעמים אחרות היה המטבח מקום 
מפלט. אישה סיפרה לי שאם חששה שבעלה כועס ועלול להכות אותה, היתה 
הרגישה  בתוך המטבח  ייכנס לשם.  לא  בידיעה שהוא  באזור המטבח  נשארת 
הבירה  הכנת  אופן  על  שליטה  היתה  לאישה  כי  סיפרה  אחרת  אישה  בטוחה. 
'טלה', אשר הכינה בביתה. אם ידעה כי בעלה 'תופס ראש מהר', יכלה להחליש 

שם.  73
מלכה שבתאי, 2006, עמ' 32.  74



111

ה' 
ב
ה

א
 ו
ד
בו

כ
 ,
ל
כ
או

' את הריכוז באופן שתצא הבירה חלשה יותר. השליטה על תוצרי המטבח אפשרה 
לה להעניק את מגע ידה לאורחות החיים בבית. 

נשים למדו כיצד לנהל הבית עוד מגיל צעיר: 'הייעוד של הילדה זה ללמוד 
את  השנים.  עם  השתפרה  הבנות  של  המומחיות  מידת  עושה'.  האימא  מה 
בבית  מטלות  קיבלו  שבגרו,  וככל  צעיר,  בגיל  למדו  הן  הפשוטות  המלאכות 
הדורשות מידת מומחיות גדולה יותר. אישה שעלתה מהכפר דרג'אג' שבאזור 
גונדר, ונישאה בגיל שבע מספרת על הזיכרונות שהיו לה מאמה: 'מגיל קטן אמי 
היתה משאירה קצת בצק, החתיכה האחרונה כדי שלא אקלקל ושאני אלמד'. 
אותן  לימדה  חמותן  ושם  הבעל,  לבית  ועברו  מאוד  צעיר  בגיל  נישאו  הבנות 
יתגוררו  ובו  לֵחך הבעל. לבית שיהיה באחריותן  כיצד לבשל באופן שיתאים 
וסת ראשונה. היתה היררכיה  והאישה עברו רק לאחר שקיבלה הנערה  הבעל 
טלנש  אותן.  ושירתו  המבוגרות  הנשים  את  כיבדו  הצעירות  והנשים  במטבח, 
מוסיפה: 'לנשים מבוגרות יש כבוד. אם היא סבתא, אפילו יש לה זכות לשבת 

עם המבוגרים הגברים ולהתעסק בענייני החברה או לתת עצות לנשים'.
כשביקשה האישה לסמן לבעלה כי ברצונה לקיים יחסי אישות, נהגה להכין 
רוטב שאהוב עליו, ובעת ההגשה הקפידה על המראה. מיד עם הגיעו של אב 
יכול  הגבר  גם  מזון.  לו  והגישה  קפה  טובה  רעיה  לו  הכינה  מהעבודה  הבית 
הארוחה  בעת  בידה  ידו  את  לשלב  למשל  אשתו,  כלפי  כבוד  במחוות  לנהוג 
בעבורה  לטחון  ואף  בחוץ  לעבוד  ממנה  למנוע  או  ראשונה  לאכול  לה  ולתת 
קמח. עוד ביטוי לכבוד ולהערכה הוא כאשר הגבר משבח את אשתו על האוכל 
הטעים שהכינה בנוכחות אורחים וחברים, ולא מעיר לה על טעויות לפני זרים.75 
למעשה, הטקסיות והגינונים שהתלוו להתנהלות היום–יומית סביב האוכל יכלו 

להאיר על מערכת היחסים בין בני הזוג.
עוד מקום שבו למדה אישה צעירה מחברת נשים אחרות היה 'בית הנידה'. 
נשים ונערות בעת נידה יצאו לסוכה מיוחדת שהיה שמה 'ימרגם גוג'ו' או 'ידם 
גוג'ו'.76 סוכה זו הוקמה בשולי הכפר. מארי מספרת על תובנותיה באשר לסוכת 
ואת  נשים  עוד  היו שם  החיים.  על  למדנו  הדם  'בבית  אמבובר:  בכפר  הנידה 
ואיך מניקים. כצעירה את מסדרת שם, מכינה  לומדת, על החיים, על הלידה 
זה כאילו שמלמדים אותך להיות אישה'. לדבריה,  קפה, מקשיבה למבוגרות, 

בנושא  למנחים  הדרכה  תכנית  בעלייה':  'זוגיות  אייל–עשאהל,  וורד  מלכה שבתאי   75
ואלימות  סכסוכים  הבנות,  אי  עם  והתמודדות  למניעה  משתנה'  בחברה  'זוגיות 

במשפחה, הסוכנות היהודית, לשון צחה, אילת 2011. 
ולדמן, עמ' 45.  76
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באמבובר, אשר היה כפר גדול יחסית ונחשב מרכז בעבור הכפרים שמסביבו, 
ומבוגרות. בית  היה בית הנידה מקום גדול. הגיעו אליו נשים רבות, צעירות 
הנידה היה בעבורן זמן למנוחה ולהעצמה נשית. על השהות בבית הנידה סיפרה 

לי אישה אחרת אשר הגיעה לישראל מהכפר אמבובר: 

כל הבנות היו מגיעות לשם. במשך שמונה ימים )אישה( לא היתה עושה 
כלום. יושבת חוגגת לה שם וכולם מרחמים עליה. כל אחד נותן לה אוכל, 
קפה, שתייה. חמותה או אימא שלה מכינות לה וגם כל השכנים עוזרים. 
בערב היא שוטפת כל הבגדים שלה, ואם היא נקייה היא חוזרת הביתה, ואם 
לא, היא צריכה להישאר, תשעה, עשרה ימים. אז מתחילים לרכל עליה, 
איזה מסכנה, בטח עצוב לה. שלוש, ארבע פעמים יושבת בנידה וכל הזמן 

נכנסת להריון, הרי אין אמצעי מניעה. 

בית הנידה היה מקום מנוחה בעבור האישה מכל מטלות הבית. נהגו לבקר את 
הנשים ולספק להן אוכל. בעבור טלנש היה זה פינוק מיוחד: 

נותנים לה אוכל  יושבת בחוץ. היא מלכה,  יום  אחרי שילדה בן ארבעים 
ושתייה. אם יש לה בת, שלושה חודשים יושבת. הבעיה שיש לה עוד ילדים. 
אז בהתחלה היא הולכת לבית של אימא שלה ואז חוזרת הביתה, זה כשיש 
אז חמותה מבשלת  ילדים,  או שניים. כשיש לה שלושה ארבעה  ילד  לה 
לילדים, לה ולבעלה והשכנים גם עוזרים. הילדים נשארים בבית עם החמה 
והיא ]האישה[ יכולה לקחת את התינוק. כיף לה. אצלנו ]באמבובר[ היה בית 
שותות,  הקפה,  את  מכינה  קמה  בבוקר  מאוחר,  קמות  נשים,  המון  גדול, 
יוצאות אל הנהר, מתרחצות וכשחוזרות יש אוכל. אחר כך לקראת הערב 
יושבות מחוץ לבקתה ובאים לבקר אותנו, גם הגברים מבקרים. יש סימנים 
שאוסרים כניסה אבל הם מחכים בחוץ ושואלים מה שלומך, 'הכול בסדר?' 
מביאים ֵפרות, תירס, או קרשים לקפה ומפנקים אותנו. אני ממש אהבתי 

ללכת לשם. הגבר מסכן, אבל אימא שלו מטפלת בו. 

מתוך דבריהן של המרואיינות הופתעתי לגלות שהיו נשים שבעבורן השהות 
'בסוכת הדם' היתה מעין 'חופשה'. המקום היה כדי לאגור כוחות לקראת החזרה 
'מבשלות'  'כמאכילות',  לתפקידן  רגילות  שהיו  הנשים  למשפחה.  המחודשת 
אם  לבדוק  מעניין  'מאכילים'.  שאותן  'המקבלות',  אלו  להיות  הפעם  זוכות 
תחושות  היו  הדם'  ל'סוכת  נשים  מעט  פרשו  שבהם  יותר,  קטנים  בכפרים 

דומות. 
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' תרבות המטבח האתיופי בישראל — 'משא ומתן קולינרי'

תופעת ההגירה כרוכה בשבר נפשי חברתי ותרבותי, ויוצרת אי–ודאות, תחושת 
זרות, חוסר התמצאות ותקשורת בעייתית עם הסביבה החדשה והלא מוכרת.77 
מלמוד עוסקת בשלב הלימינלי שבו נמצאים מהגרים, ומאפיינת אותו בתחושת 
פסיביות בחברה, המכתיבה למהגר שפה חדשה ואורחות חיים חדשים.78 לדברי 
גביעון, 'אוכל אתני' הוא סוג של מאגר ידע, 'המופעל ברמה הביתית ומבטיח 

תחושת מוכרות ומפלט מחיי היומיום'. 
מן  הדרגתית  'פ�דה  מצריך  הקולטת  החברה  עם  והמפגש  ההגירה  תהליך 
המטבח המקורי' והתאמתו לתנאי הארץ החדשה'. לדברי גביעון, הדור הראשון 
להגירה נוטה לנסות לשחזר את מאכליו ולשמר הרגלי אכילה מּוכרים. נשים 
בארץ  הבישול  לפרקטיקות  בנוגע  העיקריות  הידע  סוכנות  בהיותן  מהגרות 
המוצא נהפכות בארץ הקולטת ל'סוכנות שימור של האוכל', ו'מנציחות אותו 
כתחום ידע ייחודי לקבוצתן'.79 בשל ההבדלים בנגישות למוצרי יסוד בארצות 
השונות נאלצים המהגרים לחפש תחליפים או לייבא מוצרים שונים. סיפרה לי 

על כך טלנש:

בהתחלה ב–1984 לא היה 'טף' )בישראל(, אז במקום 'טף' התחלנו לבשל 
חיטה. זה לא כמו 'טף', זה לא בריא כמוהו וגם לא אהבנו את זה. חמש 
שנים אכלנו ככה וניסינו להשיג 'טף'. אחר כך התחילו להביא 'טף'. עלו 
'אינג'רה',  המחירים שלו, אבל אנשים לא יפסיקו לקנות את זה. אם אין 
זה כאילו המטבח ריק. בשבילנו זה משביע, ורך ואוהבים את זה וחושבים 
שזה מזין. בבתים של צעירים, שלמדו והתרגלו לאוכל אחר, אז לא אכפת 
להם. אבל, למשל, בבית של אמא שלי, בלי קפה, בלי 'אינג'רה' ובלי 'צ'או' 

)חריף(, אין בית! 

שערכתי.  הראיונות  בכל  כמעט  עלה  ה'טף'  בקמח  למחסור  להסתגל  הקושי 
במרבית הבתים שבהם ביקרתי יצרו המשפחות קשר עם סוחרים אשר עוסקים 
בייבוא דגן ה'טף' מאתיופיה. הם מאחסנים שקים גדולים, שאמורים להספיק 
לחודשים מספר, ומדי פעם בפעם שולחים לטחינה כדי שלא יתקלקל הקמח. 

וחברות', עבודת מאסטר,  ותיפקדו של הגוף בתהליכי הגירה  'תפקידו  גילה מלמוד,   77
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, באר שבע 2010 )להלן: מלמוד(.

מלמוד, עמ' 11.  78

גביעון, עמ' 36.  79
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המשפחות תלויות בייבוא ה'טף', ומדי פעם בפעם חל 'משבר טף', הגורר עליית 
מחירים. 

של  בסיסיים  תזונתיים  מצרכים  התעלם  הישראלי  השלטון  גביעון,  לדברי 
יוצאי אתיופיה.80 הדיאטה באתיופיה התבססה בעיקר על ה'אינג'רה' ועל קמח 
ה'טף' העשיר בברזל, ואפשרה תזונה מאוזנת. היעדרו של קמח ה'טף' בישראל 
מחסור  היה  מבוגרים  ולאנשים  מברזל,  אתיופיה  יוצאי  של  מזונם  את  דילל 
בוויטמינים. כמו כן, הכנת ה'אינג'רה' מקמח חיטה נחשב באתיופיה אוכל 'עני', 
שאינו מעורר תיאבון. טלנש מספרת על הניסיון להסתגל לאופי התזונה בארץ:

קליטה...  במרכז  באתיופיה  את מה שהיה  ניסינו לשמר  הראשונות  בשנים 
]'אינג'רה'[, וזה עבר ל"אינג'רה" קטנה בגודל  במרכז קליטה היה קשה להכין 
שיספיק לאדם. בהתחלה ניסינו לפחות לאכול ביחד. עם הזמן, הבן כבר לומד, 
הילדה חוזרת בשלוש ואני בעבודה. כל אחד אוכל לבד. בארץ גם גילינו שאם 
מוסיפים שמרים ל"אינג'רה", אז זה מכפיל את הכמות. זה יותר חסכוני. האיכות 

האמתית של הברזל וכל הוויטמינים לא נעלמו אבל ירדו.
הוספת השמרים ל'אינג'רה' העלתה את רמת הסוכרים, והורידה את האיכויות 

התזונתיות של המזון.
בין  המתח  את  בתוכה  אוצרת  האוכל  'תרבות  ופז,  אלמוג  הרפז,  לדברי 
ובין דור המבוגרים לדור  זהות אתיופית לזהות ישראלית  מסורת לשינוי, בין 
הצעירים'.81 המהגרים נדרשים להגדיר מחדש את מזונם על פי אמות המידה של 
הקבוצה הקולטת. המגורים בדירות קטנות יחסית הקשו על הכנת ה'אינג'רה' 
והדבר הכתיב ַמעבר ל'אינג'רה אישית'. האכילה המשותפת הנהוגה  הגדולה, 
באתיופיה היתה בעלת ממד טקסי. השינוי באורח החיים השפיע על היחסים 
החלו  ההורים  כלפי  באתיופיה  הנהוגים  הכבוד  וגינוני  לילדיהם,  ההורים  בין 
הרגלי  בעקבות  המשפחה  במבנה  שחל  לשינוי  ביטוי  בישראל.  להתערער 
האכילה החדשים אפשר למצוא בדבריה של טלנש: 'אצלנו אומרים "אוכלים 
זה מלכד". אבל פה בארץ, אפילו ה"אינג'רה", כל אחד בצלחת  ואוכל  ביחד 
אוכלים  לא  הם  כי  לאשה,  הבעל  בין  גירושים  המון  היום שיש  אומרים  שלו. 

ביחד, לא מדברים כי אין זמן'. 
מוטיב שחזר על עצמו במהלך התיעוד בעל פה הוא הקושי להסתגל לממד 
הזמן המערבי. השקפת העולם המונחת בבסיס המטבח האתיופי היא נינוחות 
סובלני  היה  לא  האתיופי  הבישול  כי  מדגישים  ופז  אלמוג  הרפז,  רוח.  ואורך 

שם, עמ' 51.  80
הרפז, אלמוג ופז, תרבות האוכל בקרב יוצאי אתיופיה.  81



115

ה' 
ב
ה

א
 ו
ד
בו

כ
 ,
ל
כ
או

' של  בדבריהן  ניכרו  הבישול  בתהליך  וההשקעה  הרב  הדיוק  דרך.82  לקיצורי 
לעתים  בתיאוריהן  באתיופיה.  במטבח  שנזכרו  בשעה  שוחחתי,  הנשים שעמן 
את  תיארו  שבו  באופן  שוני  היה  וגרגר.  גרגר  בכל  חיים  שהפיחו  נדמה  היה 
אחר  יחס  מכתיב  והלחוץ  העמוס  היום  סדר  כאן  בישראל.  הבישול  תהליך 

לתהליך הבישול. סיפרה אחת הנשים שעמה שוחחתי: 

הילדים שלי, למשל, אם אני לא עושה, אז הם לא יעשו. אני באמת אוהבת, 
אז אני עושה 'אינג'רה' פעם ביום. באתיופיה היינו אוכלים את ה'אינג'רה' 
עם רטבים, שלוש פעמים ביום. הילדים שלנו לא יודעים לעשות וגם לא 
זו עבודה קשה, את צריכה לנפות את הקמח, ללוש  תהיה להם סבלנות. 
רותחים,  במים  אותו  לדלל  כך  אחר  ימים,  שלושה  אותו  להשרות  אותו. 
את  לעשות  בשביל  אפייה.  אבקת  ולהכניס  להוציא  למקרר,  להכניס 
ה'אינג'רה' את צריכה סבלנות. כשאני עבדתי לא היה יוצא לי טוב. כי לא 
היתה לי סבלנות לעשות את כל התהליכים ולטפל בו בדיוק בזמנים. לבת 
שלי בקושי יש לה זמן למרוח לחם ולאכול, אז זאת בעיה. בעוד כמה שנים 

האוכל ייעלם. 

אינם  משפחה  בני  בעיר  למגורים  קהילתיים  כפריים  מחיים  המעבר  בעקבות 
מתגוררים תמיד בקרבה זה לזה. הדרישות היום–יומיות המתנהלות על פי סדר 
לליכוד  מרכזי  תפקיד  בעלי  שהיו  המנהגים  שמירת  על  הקשו  המערבי  היום 
היתה  ההתנהלות  אחר.  היה  הזמן  'באתיופיה  והקהילה.  המורחבת  המשפחה 
יותר משוחררת. היום בגלל העבודה ולוח הזמנים, פחות ופחות אנשים עושים 
"בונה"', סיפר דוד, צעיר משכיל כבן שלושים, אשר עלה מכפר באזור גונדר 
במבצע שלמה. 'הבונה' נותרה טקס שעליו משתדלים להקפיד המבוגרים. לדברי 
טלנש: 'בארץ אני לא עושה "בונה", אבל ההורים שלי עדיין עושים, בצהריים 
ובערב. כשאימא שלי באה, יש לי את הכלים אז אני עושה לה. כי אם אני לא 
עושה, היא עצובה. הבת שלי כבר לא אתיופית', היא אומרת. 'זה עבודה קשה, 
זה משחיר לנו את המטבח ואת צריכה לשטוף. אבל, אימא שלי רוצה לעשות 
את זה כל יום'. נראה כי הזמן "המשפחתי", שייצג האוכל באתיופיה, כבר אינו 
אפשרי לאור לוח הזמנים החדש המוכתב למשפחה. 'עם הקפה היה זמן לזיכרון, 
ללמוד לקחים וסיפורים. היו מבוגרים שמביאים מוסר השכל ומשלים וכל זה 
נעלם. אין סבלנות לילדים להקשיב לך. זה היה זמן לזוגיות, את מביאה את 

האוכל ויושבת ואוכלת אתו', הוסיפה טלנש.
נהוגה  שהיתה  המסורתית  התפקידים  לחלוקת  באשר  הזוג  בני  של  היחס 
באתיופיה השתנה עם המעבר לישראל. בישראל נפתחו לפני האישה אפשרויות 
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ודרישות חדשות הנוגעות לתפקידן כנשים, רעיות ואימהות. טלנש מספרת על 
המתחים שנוצרו או התעצמו בין בני הזוג בארץ: 

בארץ יש בעיה קשה, הנשים נהיו עצמאיות. האישה יוצאת מהבית, היא 
הולכת לקופת חולים, לוקחת את הילדים לגן, היא נקשרת עם אנשים... 
עובדת  גם  קשה.  יותר  עובדת  בארץ  פה  האישה  מהכפרים  שבאו  לאלו 
בחוץ, גם מנהלת את הבית. הכול על הגב שלה, זה ממש בעיה. היא גם לא 
מבינה את בעלה. גם לבעל יש מהפך, בבת אחת הכול השתנה לו והוא לא 
משתנה. לכן לפעמים צריך לייעץ לו, להכניס אותו לעניינים לאט לאט. 
צריך להוריד את הגובה שלך, להגיד אני לא יודעת, אתה יודע, בוא תעשה 
לי. אבל רוב הנשים פה לא עושות את זה. אומרים יאללה ודי, מספיק לי 

מה שעשיתי באתיופיה.

טלנש מתארת תהליך של שינוי. בישראל מקצת הנשים כבר אינן מקפידות על 
הקודים החברתיים שהיו נהוגים באתיופיה, והדבר עלול ליצור מתיחות בין בני 
הזוג. נשים רבות כבר אינן נזהרות בלשונן בפנייה לבעל, ורואות בבישול עול 
הנוסף על שאר המטלות שעליהן למלא. לדבריה, הן יוצאות לעבודה, ומרגישות, 
כמו שעלה מתוך אחד הראיונות, 'שבסוף היום אין זה תפקידן לשרת את הבעל'.
חלוקת  את  הגברים  בהשקפת  גם  בין–דוריים  הבדלים  יש  כי  סיפרה  מארי 

התפקידים בין הגבר לאישה. 
'הגברים המבוגרים לא נכנסים למטבח ולא יודעים לתפעל אותו, אפילו לא 
להדליק את הגז. בארץ הם יכולים להיכנס למטבח, אבל לחמם ולהכין זה קשה 
להם. אבי ז"ל היה גם כזה. לא אהב שאמא שלי יצאה. הייתי מתקשרת, שואלת, 
אבא מה אתה עושה? היה אומר אמא שלך יצאה למכולת ואין לי לשתות מים. 

הוא לא היה מביא מים מהברז'. 
עם זאת, נראה כי הדיכוטומיה הברורה המדירה את הגבר מהמטבח נמצאת 
בתהליך של שינוי. יותר גברים נכנסים לחלל המטבח או מנסים לעזור במקצת 
מטלות הבית. מן התיעוד בעל פה עולה כי יש יותר גברים צעירים שמבשלים, 
אך המטבח עדיין נשאר טריטוריה נשית במרבית הבתים. בחתונות ובאירועים 
הגברים עדיין אלו שמכינים את הבשר לאירוע, והנשים — את התבשילים, את 

ה'אינג'רה' ואת המאפים. 
בשל תהליכי האמריקניזציה המתרחשים בעשורים האחרונים בישראל אומצו 

דפוסי צריכה המושפעים מתרבות השפע של המערב.83 לדברי דוד: 

שם.  82
קליינברג, עמ' 14.   83
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' אני  'אינג'רה'.  פיתה? תאכל  אוכל  'דוד אתה  אומרת:  יוצא מצב שאימא 
לתזונה  לאט  לאט,  ונכנסים  משתנה  אז  שהיה  מה  עלייה  שבכל  מאמין 
רוצה  ואז אתה  הרבה מתוק  יש  בריאה.  לא  רק שהתזונה האחרת  אחרת. 
לטרוף. שותה נס קפה עם שלוש, ארבע סוכר. האוכל המסורתי לא מתוק, 
הוא מתובל וטעים אבל כמעט לא הכירו סוכר. זה היה פריבילגיה. אני זוכר 
שסבא שלי היה נוסע פעם בשנה לעיר, אדיס אבבה או גונדר וחוזר עם כמה 
סוכריות עטופות בבד. כשהיה נותן לי זה היה משהו מאוד מיוחד. השיניים 
שלך היו בריאות, אתה אוכל רק בריא. כאן ילדים שנולדים בארץ סובלים 
מהמון בעיות בשיניים. אתה עובר שינוי בתוך המדינה, אתה לומד תרבות 

חדשה וגם מזון. אתה רוצה להיות כמו כולם. 

בעבור האוכלוסייה הכפרית אשר נחשפה לתרבות אכילה שונה ולרכיבי מזון 
בלתי  לצריכה  החדשים  האכילה  הרגלי  הובילו  הכפר  בחיי  זמינים  היו  שלא 
מאוזנת. כמות הבשר והסוכר הנצרכת עלתה עלייה ניכרת. עובדת סוציאלית 
בבאר שבע הסבירה כי מפאת אורח החיים בישראל נגרמו מחלות כמו סוכרת, 
השמנה ולחץ דם גבוה, אשר לא היו מּוכרות באתיופיה. כיום מועדוני תרבות 
מציעים  האתיופית  מהעדה  המבוגרת  לאוכלוסייה  בעיקר  המכוונים  שונים 

הרצאות וסדנאות על תזונה בריאה ועל אורח חיים בריא.
אירועים  לקראת  בעיקר  ה'טלה',  הכנת  בנוהג  ממשיכים  מסוימים  בבתים 
זמן  ומשך  הלכלוך  הסרבול,  בשל  כי  עולה  פה  בעל  התיעוד  מתוך  חגיגיים. 
ההכנה הממושך ויתרו נשים רבות על הכנת המשקה. לדברי בודובסקי, יוסף 
ויחיאל, בארץ נחשפו העולים יוצאי אתיופיה לבירה אשר החלה להחליף בבתים 
רבים את ה'טלה'. הגברים המשיכו במנהג של שתייה חברתית, אך שלא כ'טלה', 
שהיו אחוזי האלכוהול בה קטנים, הבירה בישראל הביאה ליותר תופעות של 
שכרות. הדבר נכון לעולים החדשים יותר, אשר שהו פרקי זמן ארוכים באדיס 
אבבה עד לעלייתם. בקרבם ממשיך יותר דפוס השתייה החברתית. באתיופיה 
נחשפו לבתי מרזח מקומיים. אך הם מוסיפים שעם עליית הקרובים ארצה פחתה 
השתייה החברתית, ובבתי ותיקים בירה מוגשת רק לעיתים רחוקות. התפוררות 
הקהילה בעקבות המעבר ערערה את מנגנוני הפיקוח הקהילתי שהיו קיימים. 
בבעיות הקשורות  והתערבות המשטרה  הטיפולים  לדבריהם, שיעור  זאת,  עם 
יותר דווקא בקרב  לשכרות מצומצמים יחסית. הם מדגישים כי המצב מדאיג 

אוכלוסיית הצעירים שנולדו בארץ ובקרב בוגרי פנימיות.84 

בודובסקי, יוסף ויחיאל, שתיית אלכוהול, דילמות בהסברה לעולי אתיופיה.  84
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מקצת הנשים שעמן שוחחתי, בעיקר המבוגרות, הביעו געגועים לניחוחות 
העזים, לחריפות ולטעמים המיוחדים שהיו סימני ההיכר לאוכל שעמו גדלו. 
אישה בת 65 מהכפר גורגורה שבאזור גונדר סיפרה כי 'בישראל יש הכול, אך 
הטעמים אינם כמו באתיופיה. הבשר שמנוני, התבלינים אחרים והטעמים אינם 
טריים'. דבריה מבטאים את תחושת הקרע שהותירה הפ�דה מהמטבח המּוכר. 
מארי, בסוף שנות הארבעים לחייה, דווקא מסתדרת עם התבלינים הישראליים, 
ומספרת על המאכלים החדשים שהתרגלה להכין: 'בארץ אני עדיין עושה את 
אורז,  כמו  ישראלי  אוכל  לעשות  יכולה  אני  אבל  ה"צ'או",  ואת  ה"אינג'רה" 
שניצלים, קציצות, חריף ולא חריף, כל מיני אוכל של ילדים. המטבח כאילו 
התרחב, יש יותר מגוון'. נראה כי קיים ניסיון, בעיקר בקרב הדור הצעיר ודור 
הביניים, לשמר אלמנטים תרבותיים חשובים תוך כדי אימוץ רכיבים מתרבות 

המזון הנראית דומיננטית בחברה הקולטת.85 
נראה כי מעטים מהדור הצעיר יודעים לבשל את המתכונים המסורתיים. נשים 
שעמן שוחחתי הביעו צער שהילדים אינם מעוניינים ללמוד את הלכות המטבח, 
והביעו חשש שמא מסורת האוכל הולכת ונעלמת. טלנש סיפרה כי היא נוהגת 
להכין את הבלילה לבנותיה הנשואות כדי שיוכלו להכין את האוכל במהירות 
רבה יותר, שתואמת את לוח הזמנים שלהן. משיחות מזדמנות עם נשים בשנות 
השלושים לחייהן עולה שהאימהּות עוררה אצלן את הרצון לחזור למטבח מימי 
ילדותן. לדבריה של גביעון, בני הדור השלישי והרביעי הם המרגישים בטוחים 
דיים לחזור לשורשים ולמסורת מבית.86 דוד, הנמצא בשנות השלושים בחייו, 
מקווה שהמסורות שספג מבית לא ייעלמו לחלוטין: 'אני כן חושב שבאיזה שלב 
תהיה חזרה לאוכל, האנשים יראו את היתרונות של האוכל המסורתי האתיופי 
יותר  רואה  אני  היום  מוזיקה,  זה כמו  ויהיו ספרים.  ירצו ללמוד  ויחזרו אליו. 
ויותר חבר'ה צעירים שחוזרים לשמוע מוזיקה באמהרית, ככה אני מקווה שיהיה 
עם האוכל'. הקהילה האתיופית בישראל עודנה צעירה, ולכן מוקדם לדעת אילו 

מסורות אשר הביאו מארץ מוצאם ישתרשו בחברה הישראלית בכללותה.87
לדברי גביעון, מסעדות, תכניות בישול וספרי בישול הם 'טקסטים חברתיים, 
המשמשים סוכני ניכוס של ידע אתני והפיכתו לידע קולינרי הנגיש לכול'. תרבות 

קליינברג, עמ' 19.  85
גביעון, עמ' 36.  86

אתר   ,05.05.2008 בישראל',  אתיופיות  'מסעדות  פז,  ודוד  אלמוג  עוז  הרפז,  לאה   87
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7396&sear ישראל':  'אנשים 

מסעדות  ופז,  אלמוג  הרפז,  להלן:  ב–10.10.2012(.  )אוחזר   chMode=0&index=1
אתיופיות בישראל.
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' ועל התמורות  קבוצות אתניות  כלפי תרבותן של  על הפתיחות  המזון מעידה 
להן  על הכתב מעניקה  שונות. העלאת מתכונים  קבוצות  בין  ביחסים  החלות 
ממד של 'קביעות', והופכת אותן למאגר ידע תרבותי, זמין לכל קורא.88 בשנת 
2007 יצא לאור ספר בישול יחיד מסוגו, שמצהיר כי מטרתו לסלול את דרכו 
של האוכל האתיופי למטבח הישראלי.89 עם זאת, הרפז, אלמוג ופז קובעים כי 
האוכל האתיופי עדיין רחוק 'מלב הקונצנזוס הקולינארי הישראלי'.90 לדבריו 
של גביעון, ישראל 'נמצאת מאחור' אחרי מדינות אחרות בעולם שבהן נהפכו 
הידע  כל מערכות  לא את  כי  להוסיף  לפופולריות. אפשר  מסעדות אתיופיות 
מאמץ הקולקטיב. יש מטבחים של קבוצות חברתיות שאינן נהפכות לאתניות, 

'מפני שהן נתפסות רחוקות מדי תרבותית מן הקבוצה הקולטת'.91 
כדי שיזכה מזונה של קבוצה אתנית להכרה חברתית, עליו להיהפך לחלק 
אינטגרלי מן המטבח הלאומי של מדינת הלאום,92 ומידת השייכות של קבוצות 
במאגר  להיכלל  יכולתן  ממידת  מושפעת  הישראלי  הקולקטיב  אל  מהגרים 
התרבותי שלה ולעצב אותו.93 בחיפוש אחר מסעדות המציעות תפריט המאפיין 
מהן  ורבות  בישראל,  ספורות  מסעדות  יש  כי  גיליתי  האתיופי  המטבח  את 
נסגרו בשל חוסר ביקוש. פרסום ספרי בישול, תכניות בישול ומסעדות הזוכות 
להצלחה מסחרית, יש בהם להעיד על הכרה בתרבות המזון של יהודי אתיופיה 
ובייחודה. הצלחה זו תלויה במידה רבה גם בהפנמת העולם העשיר התרבותי 
אשר משקף סטים של ערכים ונורמות. 'מזון לעולם אינו רק החומרים הנדרשים 

לתחזוקת הגוף, אמור לי מה אתה אוכל, ואומר לך מי אתה!'94 

סיכום

קהילות 'ביתא ישראל' הן קהילות עתיקות, שהיה מהלך קיומן שזור במציאות 
באתיופיה.95  והפוליטית  הכלכלית  התרבותית,  ההיסטורית,  האינטגרלית 

גביעון, עמ' 35-34.  88
צעירי טספצ'ין, עמ' 7.  89

הרפז, אלמוג ופז, מסעדות אתיופיות בישראל.  90
גביעון, עמ' 65.   91

שם, עמ' 72.   92
שם, עמ' 33.  93

קליינברג, עמ' 9.  94
ארליך, עמ' 24-9.  95
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התמורות שחלו בתרבות האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל 
יהודי  של  והקהילתי  המשפחתי  החיים  מרקם  של  שונים  היבטים  משקפות 
אתיופיה במשך ציר הזמן ההיסטורי. המשא והמתן המתמיד של בני הקבוצה 
על הגדרות קיומן הובילו לכך שפרקטיקות רבות הקשורות לאורח החיים היום–
יומי עוגנו סביב רכיבים בעלי אופי דתי, ותרבות האוכל ִהבנתה את זהותם על 

ידי הניסיון לשמור על ייחודם החברתי והתרבותי. 
פרקטיקות הבישול והאכילה המשותפות שיקפו את ערכי התרבות העליונים 
בקרב יהודי אתיופיה. החברה האתיופית היתה פטריארכלית, והמבוגרים הוצבו 
במעמד מכובד בהיותם עמוד התווך הקהילתי והמשפחתי. הילדים למדו מגיל 
צעיר את נורמות ההתנהגות ואת חלוקת התפקידים החברתית באמצעות צפייה 
נקנתה  הבישול  מומחיות  נשית,  טריטוריה  היה  המטבח  וחיקוים.  במבוגרים 
בנות  שעברו  הסוציאליזציה  תהליך  במסגרת  הועבר  הנשי  והידע  בשלבים, 
המשפחה. הציפייה היתה כי המומחיות ויכולת השליטה על הצדדים השונים 
בתפקידיה של האישה יגיעו לדרגת בשלות עם בשלותה המינית. 'בית הנידה', 
בהיותו מקום אשר סבב את מעגל החיים של נשים יהודיות, היה מעין 'תחנה 
נוספת' בהכשרתן לזוגיות ולאימהות. זה היה מרחב לסולידריות נשית, והשהות 
בו אפשרה התבוננות, הקשבה ולמידה ֵמחברת הנשים האחרות. בשונה מתפקידן 
המסורתי בתור 'מאכילות', או 'מבשלות', זכו בעת השהות ב'בית הנידה' להיות 
רגשי  ויסות  ונטילציה,  אפשרה  זו  'מאכילים'. שהות  'המקבלות', שאותן  אלו 
ופיזי, אשר לאחריו יחזרו הנשים לתפקידים החברתיים המסורתיים שבאחריותן 
כבנות, רעיות ואימהות. פרקטיקות האכילה סביב הארוחה המשותפת העידו על 
יחסי קרבה בין בני המשפחה, ובאמצעותן התאפשרה תקשורת בלתי מילולית, 
פיקוח  מנגנוני  כך  על  נוספו  וקרבה.  התחשבות  חיבה,  כבוד,  גילויי  הכוללת 
הפרתם  שגררה  ואיסורים,  חברתיים  בקודים  המעוגנים  הפרט,  התנהגות  על 

סנקציות וענישה.
עם הגעתם לישראל נדרשו יהודי אתיופיה להגדיר מחדש את מזונם על פי 
אמות המידה של הקבוצה הקולטת ולסגל לעצמם הרגלי אכילה חדשים. הדור 
הראשון להגירה מבקש להיצמד למאכלים ולפרקטיקות הבישול המּוכרים מתוך 
רצון להקל את התחושות של זרות, קשיי הסתגלות, קשיי קליטה ואף הטראומה 
ומתן הקולינרי' המתרחש בקרב  'המשא  הכרוכה במעבר מאתיופיה לישראל. 
ציבור יוצאי אתיופיה בין הרצון לשמר ערכים ודפוסים חברתיים מארץ המוצא 
הוא  להם  והסתגלות  הישראלית  בחברה  חדשים  וערכים  נורמות  אימוץ  לבין 

סוגיה בעלת השלכות חברתיות, תרבותיות ומגדריות. 
ל'אינג'רה  וה'צ'או' סימלו את הבית האתיופי. הַמעבר  ה'אינג'רה', ה'קפה' 
ולתהליכי  המשפחתית  הלכידות  להתערערות  טובה  מטפורה  הוא  אישית' 
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' השינוי באופי מערכות היחסים הבין–דוריות והזוגיות. דפוסי הצריכה של יוצאי 
אתיופיה השתנו, בעיקר בקרב הצעירים שראו ב'תרבות השפע' מדד להידמותם 
העולם  ותפיסת  החברתיים  הקודים  ערעור  המודרנית.  הישראלית  לחברה 
לידי כרסום בסמכות המבוגרים.  התרבותית שהיו מקובלים באתיופיה הביאו 
והרגלים  התנהגות  דפוסי  לעצמן  מסגלות  הנשים  כי  עולה  הראיונות  מתוך 
חדשים, ומרחיבות את מעורבותן בדפוסי חיים שהיו לפנים נחלתם של גברים 
בלבד. מתוך הראיונות ניכרת מגמת שינוי בחלוקת התפקידים המשפחתית על 
אף כי יש לציין שהמרחב הביתי עודנו נתפס טריטוריה נשית. קיום טקס 'הבונה' 
הולך ופוחת, דימוי לאופן שבו 'הקהילה' איבדה ממשמעותה ככוח מניע ומלכד, 
המעצב את מרקם החיים. הניסיון לדבוק ב'צ'או' החריף המסורתי הוא ביטוי 

לרצון לשמור על ייחודיות ועל חיבור לשורשים. 
אנשי 'ביתא ישראל' חיו באתיופיה מתוך הצבת גבולות בינם לבין החברה 
הסובבת, והמאמץ לשמור על הייחודיות התרבותית והדתית גם בתנאים קשים 
נראה בשיח העולה מתוך הראיונות מקור לאיתנות, לעמידות ולגאווה. הצניעות 
את  הציבו  ואשר  תרבותית,  תפיסה  המבטאים  מרכזיים  ערכים  היו  והזהירות 
השמירה על הפרטיות והאיפוק כערכים חשובים. באמצעות הדיון סביב 'תרבות 
המזון' מתאפשרת התבוננות על האופן שבו מפרשים ומפענחים היבטים שונים 
קליטתם  תהליך  של  ולמורכבות  העבר  לזיכרונות  חייהם,  לאורחות  הקשורים 
בארץ. נוסף על כך, נשמע קול נשי דומיננטי בהיותן של הנשים סוכנות הידע 

המרכזיות. 
רובה ככולה של קהילת 'ביתא ישראל' מתגוררת כיום בארץ.96 בשל תהליכי 
המודרניזציה וההשתלבות בחברה הישראלית מנהגים ומסורות ייחודיים אשר 
עברו בעל פה מדור לדור הולכים ונאבדים, ועל כן יש חשיבות לתיעוד ולהיכרות 
מעמיקה עם התהליכים ההיסטוריים ועם התרבות העשירה של קהילה זו. אך 
הדיון בנוגע לתרבות המזון חולש מחוץ לארוחה המוגשת על הצלחת. מזון הוא 
פרקטיקה יום–יומית, אשר מסמלת את המּוכר, ומקלה את תחושת הזרות בעבור 
ועם דרישות החברה הקולטת.  המהגר אשר מתמודד עם שינויים, עם קשיים 
עודנה  אתיופיה  יהודי  של  האוכל  תרבות  מדוע  השאלה  נשאלת  מכך,  יתרה 
של  מיצובם  על  גם  מעיד  הדבר  הישראלי.  הלאומי  האוכל  מתרבות  מובחנת 
העולים בחברה הישראלית וגם על האתגרים העומדים גם כיום לפני הדור השני 
ואף השלישי לעלייה. יהודי אתיופיה מתמודדים כיום, לאחר המעבר לישראל, 
עם הצורך להשמיע את קולם ולהבנות את זהותם כקהילה גאה, בעלת משאבים 

ניכרים, היונקת מתוך מורשת ומסורת עשירה. 

סלמון, הקדמה, עמ' 7.  96
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מתוך הראיונות עולה כי רבים מבני הקהילה רואים באוכל המסורתי מבית 
משאב לבריאות בשל טריותו ובשל הערכים התזונתיים הגבוהים אשר הוא מכיל. 
בזמן הארוחה היה נהוג להקשיב לסיפורי המבוגרים, ובאמצעותם ללמוד 'דרך 
ארץ' ונורמות חברתיות. ההתרפקות על האגדות, על הסיפורים ועל המשלים 
בכבוד  השכל,  במוסר  המעוגן  למרחב  אחרת,  תרבותית  להוויה  ביטוי  היתה 
ובאהבה. הכרה חברתית בתרבות המזון האתיופי, פרסום ספרי בישול, פתיחת 
מסעדות פופולאריות והעלאת המּודעות בנוגע למאפייני התרבות והחברה של 
קבוצה זו יכולים לתרום ליצירת חברה עשירה ומגוונת. הפרקטיקות הקשורות 
אשר  ערכים  של  סטים  מבטאות  בישראל  אתיופיה  יוצאי  של  המזון  לתרבות 
רחוקים במהותם מהתפיסה העומדת מאחורי מזון מהיר ואינסטנט, והן מנוגדות 
'הגלובליזציה של המזון', שהשפעתם  לסטנדרטיזציה המאפיינות את תהליכי 
על  שהדיון  נראה  החברתיים.  היחסים  מערכות  כלל  אל  ומתרחבת  הולכת 
המשכיות מסורות האוכל האתיופי ועל פרקטיקות האכילה שהיו נהוגות בקרב 
ועולמות  מאפיינים  אילו  השאלה  סביב  גם  מתנהל  ישראל'  'ביתא  קהילות 
משאבים  תרבותי',97  'הון  בישראל  החברתית  במציאות  ייחשבו  תרבותיים 
הצעיר  הדור  שיבקש  בשוליים,  יוותרו  רכיבים  ואלו  לדור,  מדור  המועברים 

לזנוח. 
סביב  הדיון  רבים  במובנים  מלכד'.98  הוא  ואוכל  ביחד,  שאוכלים  'אומרים 
תרבות המזון של יוצאי אתיופיה בישראל משקף שיח מתגבר, אשר מבקש הכרה 
זהותן הייחודית והפרטיקולרית,  חברתית בלגיטימיות של קבוצות לשמר את 
תוך כדי שיתוף ביצירה של מורשת תרבותית משותפת לכלל החברה הישראלית. 

וכעת אל לנו לטמון את ידינו בצלחת.

שוויון,  אי  )עורכים(,  רם  ואורי  ברקוביץ'  ניצה  בתוך:  תרבותי',  'הון  רגב,  מוטי   97
אוניברסיטת בן–גוריון, באר שבע 2006, עמ' 139-133.

ִאמרה הלקוחה מתוך ריאיון עם אישה אשר עלתה לישראל מהכפר אמבובר במהלך   98
מבצע משה. 
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'מתווה קלינטון' והתגובות הרשמיות
של ישראל והפלסטינים

שורשיו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני טמונים בסכסוך היהודי-ערבי בארץ 
ישראל שנמשך כבר יותר ממאה שנים. זהו סכסוך בין שתי תנועות לאומיות 
הטוענות לבעלות על אותה פיסת אדמה, אשר הגיע לשיאו במלחמת 1948. עם 
זו והקמת מדינת ישראל השתנו לבלי הכר  ניצחון התנועה הציונית במלחמה 
התנאים הגאו–פוליטיים באזור. בעוד שהמדינה היהודית קמה בשטחים נרחבים 
יותר מאלו שיועדו לה על פי תכנית החלוקה של האו"ם, המדינה הפלסטינית 
לא קמה עד עצם היום הזה, שטחיה המיועדים חולקו בין ישראל, מצרים וירדן, 
והחברה הפלסטינית התפרקה ונותרה בלי הנהגה.1 תולדה משמעותית נוספת 
של המלחמה היא היווצרות בעיית הפליטים הערבים אשר עד היום מהווה את 

אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בין הצדדים.2
מאז מלחמת העצמאות לאורך השנים היו ניסיונות רבים לפתור את הסכסוך. 
אחד הניסיונות הבולטים התרחש בחודש יולי בשנת 2000 במסגרת ועידת קמפ–

דיוויד. למעשה, זו היתה הפעם הראשונה שהתקיים משא ומתן בין ישראל לבין 
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ליוו בדברי רקע ובהערות: אורן קלמן, הדס חן ועדי פרנקל. תודה לסמדר אלמליח על   *
עזרתה; מערכת ישראלים מודה לפרופ' משה שמש, לפרופ' יורם מיטל ולפרופ' זכי 
שלום על הערותיהם, ובמיוחד לפרופ' מנחם קליין על תרומתו הרבה למדור. תודה 

מיוחדת גם לעורכת הלשון מיכל זילברמן. 
בני מוריס, קורבנות, עם עובד, תל אביב 2004, עמ' 246 ]להלן: מוריס, קורבנות[.   1

מספר הפליטים שנוי במחלוקת. לטענת הצד הישראלי מדובר ב–520,000 פלסטינים   2
שברחו או נעקרו משטחי ישראל ואילו הצד הערבי גורס כי מדובר ב–1,000,000-900,000. 
מוריס,  ערבים.  בכ–700,000  מסתכם  הפליטים  מספר  שליים  ואבי  מוריס  בני  פי  על 
קורבנות, עמ' 240; שליים, אבי, קיר הברזל — ישראל והעולם הערבי, ספרי עליית 
הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב 2000, עמ' 72 ]להלן: שליים, קיר הברזל[; 

להרחבה על בעיית הפליטים ראו מוריס, קורבנות, עמ' 285-246. 
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הפלסטינים על הסדר הקבע. אמנם הסכמי אוסלו3 סימנו נקודת מפנה חשובה 
בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, ובתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי 
השנויים  בנושאים  לעסוק  שנועד  הקבע,  הסדר  על  ומתן  המשא  אולם  בכלל, 
ביותר במחלוקת )ירושלים, פליטים, התנחלויות, סידורי ביטחון וגבולות( והיה 
אמור להתחיל לאחר החתימה על הסכמי הביניים ולהסתיים בתוך חמש שנים 
)עד מאי 1999( — לא יצא אל הפועל. שורה ארוכה של גורמים הביאו לעיכוב 
בלוחות הזמנים ולהפרה של שני הצדדים את ההסכמים שחתמו עליהם. מצב זה 
השתנה בעקבות ניצחונו של יו"ר מפלגת העבודה, אהוד ברק, בבחירות לכנסת 
כממשיך  ברק  עצמו  הציג  הבחירות  מערכת  במהלך   .1999 במאי  שהתקיימו 
המדינית  לזירה  רמטכ"ל לשעבר, שנכנס  צבא,  איש  רבין —  יצחק  דרכו של 
כדי להביא לישראל שלום הבנוי על מסד ביטחוני איתן.4 על כן, עורר ניצחונו 
תקווה מחודשת להתנעתו של התהליך המדיני בקרב תומכי אוסלו. ועידת קמפ–
דיוויד היתה נקודת השיא של המאמץ להגיע להסדר ישראלי-פלסטיני בתקופת 
באוסלו  שהחל  המדיני  התהליך  את  כישלונה  דרדר  כך  בשל  ברק.5  ממשלת 

על  ואש"ף  ישראל  מנהיגי  חתמו  הלבן,  הבית  מדשאות  על   ,1993 בספטמבר  ב–13   3
ישראל  בין  הדדית  הכרה  על  התבססו  אשר  א(  אוסלו  )הסכמי  העקרונות'  'הצהרת 
הסכם  על  בוושינגטון  ואש"ף  ישראל  מנהיגי  חתמו   1995 בספטמבר  וב–28  ואש"ף 

הביניים )הסכם אוסלו ב(. 
 ,2012-1948 התיכון,  והמזרח  הערבים  ישראל,  המתרחק:  האופק  רבינוביץ',  איתמר   4
כנרת, זמורה-ביתן, דביר, אור–יהודה 2012, עמ' 115 ]להלן: רבינוביץ', האופק המתרחק[.
יום.  עשר  ארבעה  ונמשכה   2000 ביולי  ב–11  נפתחה  בקמפ–דיוויד  הפסגה  ועידת   5
אקדמיים.  ומחקרים  ראשוניים  מקורות  הכוללת  ענפה  ספרות  נכתבה  זו  ועידה  על 
לעדויות מהצד הישראלי ראו למשל: גלעד שר, במרחק נגיעה: המשא ומתן לשלום, 
נגיעה[;  במרחק  שר,  ]להלן:   2001 אביב  תל  אחרונות,  ידיעות  עדות,   :2001-1999
שלמה בן–עמי, חזית ללא עורף — מסע אל גבולות תהליך השלום, ידיעות אחרונות, 
תל אביב 2004 ]להלן: בן–עמי, חזית ללא עורף[; לעדויות מהצד הפלסטיני ראו למשל: 
ביולי-10 באוגוסט   29( אל־איאם  רשמיו של אכרם הנייה שפורסמו במקור בעיתון 
 Akram Hanieh, ‘The Camp David Papers’, 2000( ובגרסה מקוצרת באנגלית: 
Journal of Palestine Studies, 30, 2 (winter 2001), pp. 75-97; לעדויות מהצד 
 Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of :האמריקני ראו למשל
 the Fight for Middle East Peace, Farrar, Straus and Giroux, New York 2004
Ross, The Missing Peace[; לחיבורים נוספים שנכתבו בנושא ראו למשל:  ]להלן: 
 Hussein Agha & Malley Robert, ‘Camp David: The Tragedy of Errors’,
 New York Review of Books, 48, 13, 9 August 2001; Charles Enderlin,
 Shatterd Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East,
 1995-2002, Other Press, New York 2003; Clayton Swisher, The Truth
 about Camp David: The Untold Story about the Collapse of the Middle
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והצהרת אהוד  הוועדה  כישלון  היום.6 מאז  עד  ובחברה הפלסטינית, הנמשכת 
ברק אחריה כי לישראל 'אין פרטנר' בצד הפלסטיני,7 הדעה הרווחת בישראל 
היא שבקמפ–דיוויד סירבו הפלסטינים לקבל את הצעת ישראל שהיתה חסרת 
ונדיבה ביותר, ופירוש הדבר שערפאת ואנשיו אינם מעוניינים באמת  תקדים 
ובתמים בשלום ובפתרון הסכסוך, אלא בהסדר שיאיים על עצם קיום מדינת 
ישראל כמדינת העם היהודי.8 מנגד, בציבוריות הערבית והפלסטינית התבססה 

 East Peace Process, Naton Books, New York 2004; Shimon Shamir and
 Bruce Maddy-Weitzman (Editors), The Camp David Summit — What Went
 Wrong? Americans, Israelis, and Palestinians Analyze the Failure of the
 Boldest Attempt Ever to Resolve the Palestinian-Israeli Conflict, Sussex
קמפ–דיוויד  בוועידת  האירועים  השתלשלות   ;Academic Press, Brighton 2005
הפכה לשנויה במחלוקת. לסקירה היסטוריוגרפית קצרה של שפע הגרסאות וההסברים 
ראו:  בעקבותיו  שבא  האלימות  ולפרץ  הישראלי-פלסטיני  השלום  תהליך  לקריסת 

רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 160-145. 
יורם מיטל, שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון, כרמל, ירושלים 2004,   6

עמ' 16 ]להלן: מיטל, שלום שבור[. 
עקיבא אלדר, 'דברים שאנחנו לא יודעים — מדוע נכשלו שיחות קמפ–דייוויד בקיץ   7
2000?', הארץ, http://www.haaretz.co.il/misc/1.1282298( .18.9.2009(; לגרסתו 
של ברק ראו ריאיון שלו עם בני מוריס, בתוך: דני רובינשטיין, רוברט מאלי, חוסיין 
 ,2003 שם?,  קרה  באמת  מה   —  2000 קמפ־דייוויד  מוריס,  ובני  ברק  אהוד  אגא, 
עמ' 99-123; האשמה זו מצד ברק שנויה במחלוקת וברבים מהחיבורים שנכתבו על 
בכישלונה.  המרכזיים  האשמים  אחד  עצמו  ברק  אהוד  גם  נמצא  קמפ–דיוויד  ועידת 
וכן, ראו לעיל ההערה על  שלום שבור, עמ' 109-106, 113, 131-130;  ראו: מיטל, 

ההיסטוריוגרפיה של ועידת קמפ–דיוויד.  
מהטענות  היא  לשלום  אמתי  'פרטנר'  אינה  הפלסטינית  ההנהגה  שלפיה  הטענה   8
ומתן עם הפלסטינים. אלו פירשו  המרכזיות של מתנגדי אש"ף ושל מתנגדי המשא 
הסכמי  בעקבות  בייחוד  השנים,  לאורך  אש"ף  של  כהתמתנותו  שהצטייר  מה  את 
אוסלו, שינוי טקטי אך לא אסטרטגי. לטענתם, אש"ף הבין שהוא אינו יכול לחסל את 
ישראל במהלומה ניצחת אחת ועל כן אימץ את תורת השלבים שתקרב אותו בהדרגה, 
באמצעות ניסיונות תמרון והטעייה, ליעד הסופי — שחרור המולדת כולה. ראו למשל: 
מוריס, קורבנות, עמ' 565-564; בני מוריס, מדינה אחת, שתי מדינות, עם עובד, תל 
אביב 2012, עמ' 87-86, 91-90 ]להלן: מוריס, מדינה אחת, שתי מדינות[. לעומת זאת, 
ישנם חוקרים הטוענים כי תהליך ההתמתנות של אש"ף הוא אמתי והסכמי אוסלו הם 
סימן אפוא לנקודת מפנה אידאולוגית ופוליטית בדרך הזרם הלאומי המרכזי של העם 
הפלסטיני. כמו כן, אותם חוקרים מציינים שהאחריות לכישלון השיחות לאורך השנים 
נופלת בין השאר גם על כתפי ההנהגה הישראלית, וכי פעמים רבות גם הנסיבות שבהן 
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הטענה כי 'ההצעה הנדיבה' שהעלה ברק היתה, למעשה, מביאה להקמת ישות 
היתה  זו  מדינה  ועצמאית.  ריבונית  מדינה  להיחשב  ראויה  שאינה  פלסטינית 
מורכבת מ'קנטונים' חצי–עצמאיים, וטלאיי שטחיה הריבוניים היו, לכל היותר, 

מחוברים בדרכי גישה ונתונים לשליטתה המלאה של ישראל.9  
בעקבות כישלון המשא ומתן בקמפ–דיוויד השתלטה על הציבור הפלסטיני 
תחושת ייאוש והלך רוח קיבוצי של 'אין מה להפסיד' ומכאן שכל מעשה אשר 
יש בו כדי להסב נזק גדול ליריב )אף מעשה ָאבדני כפיגוע התאבדות( נתפס 
בעיניהם כדִאי.10 עם תחושות אלו החל סבב אלימות חדש בין הצדדים וב–27 
'אינתיפאדת אל–אקצה'. הניצוץ שהצית את התבערה  בספטמבר 2000 פרצה 
היה ביקורו של ראש האופוזיציה אז, אריאל שרון, בהר הבית. לפי רבינוביץ', 
ערפאת ככל הנראה לא הורה לפתוח במהומות אך משפרצו הוא בחר 'לרכוב 
בפיגועי  נהרגו   ,2006 עד  השנייה, שנמשכה  האינתיפאדה  במהלך  גבן'.11  על 
טרור למעלה מ–1,100 ישראלים ונפצעו יותר מ–8,000 )כ–70% מן ההרוגים 

התקיימו השיחות לא אפשרו התקדמות או השגת הסכם סופי. ראו למשל: מיטל, שלום 
שבור, עמ' 60; שליים, קיר הברזל, עמ' 440; מחקר מרכזי המנתח את תפיסת עולמם 
של הזרמים הבולטים בחברה הפלסטינית, את התמורות שחלו בהם עם השנים ואת 
המאבקים ביניהם הוא ספרו של מתי שטיינברג, עומדים לגורלם. מסקנתו היא שאכן 
התרחש תהליך התמתנות אמתי בזרם הלאומי המרכזי של העם הפלסטיני ובנכונותם 
עומדים  לידי סוף הסכסוך. ראו: מתי שטיינברג,  של מנהיגיו להגיע להסכם שיביא 
וספרי  אחרונות  ידיעות   ,2007-1967 הפלסטינית,  הלאומית  התודעה   — לגורלם 

חמד, תל אביב 2008 ]להלן: שטיינברג, עומדים לגורלם[. 
 Khalil Shikaki, A Palestinian Perspective on the Failure of the ראו:   9
Permanent Status Negotiations, 2004 (http://www.pcpsr.org/strategic/
שלום שבור, עמ' 25-22; מנחם קליין,  (occasionalpapers/failurepsn.pdf; מיטל, 
שוברים טאבו: המגעים להסדר קבע בירושלים, 2001-1994, מכון ירושלים לחקר 

ישראל, ירושלים 2001, עמ' 46 ]להלן: קליין, שוברים טאבו[. 
בתור דוגמה למקור פלסטיני ראשוני העוסק בתחושה קיבוצית זו של 'אין מה להפסיד'   10
ב–16  אל־איאם  העיתון  שפרסם  המיוחד  המוסף  את  השאר,  בין  שטיינברג,  מציין 
במרס 2002 בעקבות כניסת צה"ל לערים הפלסטיניות במבצע 'חומת מגן' )לדוגמאות 

נוספות ראו: שטיינברג, עומדים לגורלם, עמ' 368-367(. 
רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 139-140; נסיבות פריצתו של גל האלימות שהחל   11
ענפה  ספרות  ישנה  דעות.  חילוקי  לגביו  שיש  עניין  הן  אל–אקצה  אינתיפאדת  את 
)עורך(,  בר–סימן–טוב  יעקב  למשל:  ראו  ולאחריה.  האינתיפאדה  במהלך  שנכתבה 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים, 2005-2000, ירושלים 
2005; מאיר אלרן, חוסן לאומי בישראל: השפעת האינתיפאדה השנייה על החברה 
הישראלית, תל אביב 2006, עמ' 12; עמוס הראל ואבי יששכרוף, המלחמה השביעית: 
ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים, משכל, תל אביב 2004; רביב  איך 
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כ–12.30,000 בשיח הישראלי יצרה האינתיפאדה דמורליזציה ונתפסה כניסיון 
בשולחן  להשיג  הצליחה  מה שלא  את  להשיג  הפלסטינית  ההנהגה  אלים של 
הדיונים. סקרי דעת הקהל בישראל מלמדים כי רוב הציבור ראה באינתיפאדה 
ישראל  מדינת  בריבונות  מכיר  אינו  לשלום'  ש'הפרטנר  לכך  חותכת  הוכחה 
ואינו רוצה להגיע להסכם פשרה ולשלום.13 בצד הפלסטיני, האכזבה מכישלון 
השיחות והאירועים האלימים סביב האינתיפאדה הרחיקה את הציבור מתמיכה 

בפתרון הסכסוך על בסיס שתי מדינות לשני עמים.14  
הממשל  ומשראה  הוועידה  כישלון  לאחר  מספר  חודשים  אלו,  בנסיבות 
האמריקני כי שני הצדדים אינם מסוגלים להגיע לפשרה בכוחות עצמם,15 הציג 
נשיא ארצות הברית ביל קלינטון בפני הישראלים והפלסטינים בדצמבר 2000 
הצעת גישור ייחודית שלימים כינוייה יהיה 'מתווה קלינטון'. המתווה, שהיה 
צעד נואש אחרון של ממשל קלינטון באחרית ימיו להחזיר את הצדדים לשולחן 
המשא ומתן, היה למעשה סיכום רעיונות הנשיא להסדר קבע, המבוססים על 
ההסכמות שהושגו במהלך ועידת קמפ–דיוויד, שהיתה, כאמור, הניסיון היחיד 
עד אז להגיע להסכם הקבע; רעיונות אלו פותחו לאחר שיחות פרטיות מקיפות 
ציון  נחשב  קלינטון  מתווה  הוועידה.16  מאז  בנפרד  מהצדדים  אחד  כל  עם 
הסכסוך  על  השיח  את  משמש  והוא  עתידי  פתרון  של  אפשרות  לקראת  דרך 

אביב  תל  השנייה,  באינתיפאדה  המנהיגות  כישלון  בומרנג —  שלח,  ועופר  דרוקר 
 .2005

שאול אריאלי, גבול בינינו וביניכם: הסכסוך הישראלי-פלסטיני והדרכים ליישובו,   12
ידיעות אחרונות, תל אביב 2013, עמ' 161 ]להלן: אריאלי, גבול בינינו וביניכם[. 

ראו את החודשים הרלוונטים ב'מדד אוסלו', סקר דעת קהל בישראל שהתקיים מידי   13
חודש מאז יוני 1994 מטעם מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב 

)בתוך: www.peaceindex.org(; ראו גם: קליין, שוברים טאבו, עמ' 67. 
מקורות  על  ככולו  רובו  מבוסס  שמחקרו  שטיינברג,   ;160 עמ'  שבור,  שלום  מיטל,   14
ראשוניים בערבית, טוען כי בעקבות כישלון המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים גבר 
ובהרצאות  במאמרים  שניסחו  פלסטינים,  ופובליציסטים  אינטלקטואלים  של  קולם 
'האופציה השלישית'( לרעיון של שתי מדינות לשני  )מה שהוא מכנה  פתרון חלופי 
שתושג  תושביה  לכל  שוות  זכויות  המעניקה  דו–לאומית  אחת  מדינה   — עמים 
באמצעות דומיננטיות דמוגרפית פלסטינית בתוך עשור או שניים )שטיינברג, עומדים 

לגורלם, עמ' 385-386(. 
לניסיונות ליישוב המשבר מאז פרוץ המהומות ועד 'מתווה קלינטון' ראו: רבינוביץ',   15

האופק המתרחק, עמ' 140-141. 
ביל קלינטון, חיי, למשכל, תל אביב, 2005, עמ' 933 ]להלן: קלינטון, חיי[.   16
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רב לבחינת עמדות  יש ערך  כי  נדמה  זו  היום. מסיבה  הישראלי-פלסטיני עד 
המתווה  את  להציג  מעוניינים  אנו  זה  במדור  זו.  זמן  בנקודת  הצדדים  שני 
במלואו ולחשוף לפני קוראינו את תשובותיהן הרשמיות של ממשלת ישראל 
והרשות הפלסטינית להצעת קלינטון, על כל ההסתייגויות שבהן. יש לציין כי 
רוב הספרות הישראלית העוסקת בנושא נמנעת מלהרחיב על אודות התגובה 
הפלסטינית, ומסתפקת רק בקביעה כי ההסתייגויות הרבות מעידות על פסילת 
המתווה. אנו מאמינים כי הצגת המתווה מול תגובת ישראל ותגובת הפלסטינים 
בצירוף ההקשר הנסיבתי, תספק תמונה כוללת ומעמיקה שבכוחה לספק כלים 

להתמודדות עם השאלה אם באותה העת היו אכן פרטנרים לשלום. 

'מתווה קלינטון'

של  ובעיצומה  קמפ–דיוויד  ועידת  כישלון  בעקבות   ,2000 בדצמבר  ב–23 
בו–זמנית  והפלסטינים  ישראל  נציגי  נועד קלינטון עם  האינתיפאדה השנייה, 
לשלום.  האמריקניים  )ההצעות(  ה'פרמטרים'  את  בפניהם  ושטח  הלבן  בבית 
פרמטרים אלו עוסקים בכל אחת מסוגיות הליבה שעמדו אז על הפרק )גבולות 
וטריטוריה, ביטחון, ירושלים, פליטים והצהרה על קץ הסכסוך( והיו אמורים 
לשמש בסיס להסכם מסגרת קבע לשלום. מהלך זה היה יוצא דופן: לראשונה 
הציג נשיא אמריקני את עמדותיו ובלא התחמקויות הצביע על הכיוון שבו ראוי, 
בניסיון  מדובר  למעשה,  במחלוקת.  השנויים  הנושאים  ברוב  להכריע  לדעתו, 
לתרגם את ההבנות שהתקבלו בקמפ–דיוויד לצעדים ממשיים. עם זאת, עיתוי 
ר הבחירות לנשיאות  ח א הצגת העמדות היה בעייתי — זה היה כחודש וחצי ל
בארצות הברית ונותרו רק שלושה שבועות עד כניסת בוש הבן למשרת הנשיא. 
קלינטון הדגיש כי לא מדובר בהצעה אמריקנית, אלא בהצעה בעלת אופי אישי, 
שתוקפה ייגמר עם סיום כהונתו. כמו כן, הוא קבע כי שני הצדדים לא יוכלו 
לשתי  הקציב  הנשיא  לדחותו.17  או  לקבלו  רק  אלא  במסמך,  תיקונים  לערוך 
המשלחות חמישה ימים בלבד להשיב. במקרה שהצדדים יביעו נכונות להמשיך 
צד  כל  עם  פגישות  לקיים  הנשיא  תכנן  רעיונותיו  בסיס  על  ומתן  המשא  את 

בנפרד.   

שר, במרחק נגיעה, עמ' 360; בן–עמי, חזית ללא עורף, עמ' 365.  17
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בפגישה שהתקיימה ב–23 בדצמבר הנשיא קלינטון לא מסר לנציגי שני הצדדים 
מסמך כתוב אלא הכתיב את הצעותיו בעל–פה. שני הצדדים הקלידו את דבריו 
תוך כדי הישיבה, כל צד לעצמו, וכתוצאה מכך נוצרו למעשה שני נוסחים — 
ישראלי ופלסטיני.18 בידי מערכת ישראלים נמצאים שני הנוסחים ומהשוואה 
ביניהם אפשר להבחין בכמה הבדלים, מקצתם בעלי חשיבות של ממש. הנוסח 
הפלסטיני כתוב כפרוטוקול, הוא מביא את דבריו של הנשיא בשם אומרם )כלומר 
בגוף ראשון( ולכאורה הוא מדויק ונאמן יותר למה שנאמר במקור. לעומת זאת, 
גרינשטיין,  גידי  הישראלי  ומתן  המשא  צוות  מזכיר  שכתב  הישראלי,  הנוסח 
מביא את דבריו של הנשיא בגוף שלישי, באופן מתומצת יותר ונראה שנועד 
לשימוש פנימי בלבד. בשל כך ומכיוון שהפלסטינים דאגו לפרסם את הנוסח 
שלהם והישראלים לא, הפך הנוסח הפלסטיני לנוסח המקובל במחקר. הוא נותר 
כך גם כיום19 אף שב–2004 פרסם דניס רוס את הפרמטרים של הנשיא קלינטון 
בנספח של ספרו ועל ידי כך חשף את הנוסח השלישי, הנוסח האמריקני, התואם 
לכאורה באופן מלא לדברי הנשיא. כבר במבט ראשון אפשר לראות כי הנוסח 
בו  שגם  מתגלה  מדוקדקת  בבחינה  אולם  מקודמיו.  יותר  מפורט  האמריקני 
חסרים לעתים משפטים או מילים שאין ספק שנאמרו באותה פגישה כיוון שהם 

מופיעים בשני הנוסחים, הישראלי והפלסטיני, גם יחד. 
מהסיבות שצוינו למעלה, וגם משום שהתגובות של הישראלים והפלסטינים 
שיובאו בהמשך מבוססות כל אחת על הנוסח של הצד שלה למתווה,20 בחרנו 

זאת אף על פי שלאחר שהנשיא עזב את הפגישה דניס רוס נשאר עם הנציגים כדי לוודא   18
 .)Ross, The Missing Peace, p. 751( ששני הצדדים העתיקו כל מילה באופן מדויק
 Menachem Klein, The Jerusalem קליין:  מנחם  של  בספרו  פורסם  הזה  הנוסח   19
 Problem: The Struggle for Permanent Status, Universrty Press of Florida,
Gainesville 2003, pp. 199-203 ]להלן: Klein, The Jerusalem Problem[; אפשר 
http://( )INSS( למצוא את הנוסח הזה גם באתר של המכון למחקרי ביטחון לאומי
www.peacelobby.( במכון ארה"ב לשלום ,)heb.inss.org.il/index.aspz?id=4625
http://usip.org/sites/( לשלום  היהודי  בלובי   ,)org/clinton_parameters.htm
default/files/Peace%20Puzzle/10_Clinton%20Parameters.pdf(; ועוד. מקצתם 
 Jerusalem Media and Communication הארגון  של  מהאתר  המסמך  את  השיגו 

Center שהקימה קבוצה של עיתונאים וחוקרים פלסטינים. 
כך למשל לפי עדותו של גלעד שר: 'הטקסט שהוקלד ונרשם ביד, הפך להיות אצלנו   20
הגרסה הרשמית של אותם רעיונות "בלתי רשמיים", ובסיס להתייחסות בכל הדיונים 

הפנימיים בהמשך' )שר, במרחק נגיעה, עמ' 360(. 
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שלא להציג להלן את המתווה על פי הנוסח של רוס )שהוא כנראה הנוסח המלא 
יותר(, אלא על פי הנוסח הפלסטיני תוך כדי השוואה לנוסח הישראלי. במקרים 
זאת  נציין  משמעותיים  והפלסטיני  הישראלי  הנוסחים  בין  ההבדלים  שבהם 
בצמוד לטקסט, בהערות שוליים, והגרסה האמריקנית )של רוס( היא שתכריע. 
הסוגריים המרובעים שיופיעו בגוף המסמך יציינו תוספת הבהרה של המערכת 

אלא אם כן צוין אחרת. להלן המתווה.21 

פגישה עם הנשיא קלינטון, הבית הלבן, 23 בדצמבר 2000

נוכחים

ארצות הברית: הנשיא ביל קלינטון, מזכירת המדינה מדלן אולברייט, ג'ון פודסטה, 
רוב  מילר,  אהרון  רוס,  דניס  ריידל,  ברוס   ,]Richetti[ רישטי  סטיב  ברגר,  סמואל 

מאלי, ג'מאל ִהלאל. 
פלסטין: צאִא'ב עריקאת, ֻמחמד דח'לאן, סמיח עאבד, ַע'ְיית' אל־ֻעמרי. 
ישראל: שלמה בן־עמי, גלעד שר, פני מדאן, שלמה ינאי, גידי גרינשטיין. 

זיכרון דברים

הנשיא קלינטון: 

טריטוריה:

על סמך הדברים ששמעתי, אני מאמין שהפתרון צריך להיות באמצע ה־90%, בין 
94%-96% משטח הגדה המערבית מהמדינה הפלסטינית. 

חילופי  באמצעות  הפלסטינים[  ]את  לפצות  יש  ישראל  שתספח  השטחים  על 
שטחים של 1%-3% נוסף להסדרים טריטוריאליים כמו מעבר בטוח. 

על הצדדים לשקול גם חילופי שטחים מוחכרים כדי לענות על הצרכים של כל 
אחד מהם. יש דרכים יצירתיות לעשות זאת, שיענו על הצרכים ועל החששות של 

הפלסטינים והישראלים. 
על הצדדים לסרטט מפה התואמת את המדדים הבאים: 

• 	 .]Settlers in Blocks[ 80% מהמתיישבים בגושי ההתיישבות
• רציפות. 	

מתוך ספרו של מנחם קליין )Klein, The Jerusalem Problem, pp. 199-203(; תודה   21
למרינה גרוסלרנר על התרגום מאנגלית. 
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• הקטנה מרבית של מספר הפלסטינים שיושפעו ]מהסיפוח[.  	

ביטחון:

המפתח ]לפתרון[ טמון בנוכחות בין־לאומית שיהיה אפשר לבטלה בהסכמה הדדית 
בלבד. נוכחות זו תפקח גם על יישום ההסכם בידי שני הצדדים.22 

למיטב שיקול דעתי, על ישראל להישאר נוכחת באזורים קבועים בבקעת הירדן 
נוספים.23  חודשים   36 למשך  הבין־לאומי  הכוח  של   ]Authority[ הסמכות  תחת 
יהיה אפשר לקצר תקופה זו במקרה של התפתחויות אזוריות חיוביות אשר יצמצמו 
 Early Warning[ את האיום הביטחוני על ישראל. באשר לתחנות התראה מוקדמת
Stations[ — לישראל יהיו שלושה מתקנים בגדה המערבית ויהיו נוכחים בה אנשי 
קשר פלסטינים ]liaison[. אחת ל־10 שנים ייבחן מעמדן של התחנות,24 וכל שינוי 

בו יחייב הסכמה הדדית. 
הצדדים[  ]שני  עליכם  שעדיין  מבין  אני  חירום,25  בשעת  להתפתחויות  בנוגע 
לתכנן מפה של האזורים והנתיבים הרלוונטיים. אולם כדי לתאר מהי שעת חירום 

אני מציע את ההגדרה הבאה: 

המשפט האחרון מופיע בנוסח הישראלי והפלסטיני ואינו מופיע בנוסח של רוס.   22
כאן ישנו הבדל משמעותי בין שני הנוסחים, הישראלי והפלסטיני. הנוסח הישראלי   23
מפורט יותר )בתרגום לעברית(: 'למיטב שיקול דעתו של הנשיא על הנסיגה של ישראל 
להתפרש על פני 36 חודשים, תוך כדי פרישה הדרגתית של הכוח הבין–לאומי באזור. 
זו תישאר נוכחות ישראלית מועטה באתרים צבאיים מוגדרים בבקעת  בתום תקופה 
הירדן בסמכות של הכוח הבין–לאומי למשך 36 חודשים נוספים'. בעוד שלפי הנוסח 
הזה הנסיגה של ישראל תימשך שלוש שנים ונוכחות ישראלית מועטה תישאר בבקעת 
הירדן במשך שלוש שנים נוספות )סך הכול שש שנים(. הנוסח הפלסטיני לא מתייחס 
למסגרת הזמן של נסיגת ישראל ואפשר להבין שהנוכחות הישראלית המועטה תישאר 
ולא בחוסר הבנה  בנוסח הפלסטיני  כנראה מדובר בטעות  אולם  שלוש שנים בלבד. 
את  פירשו  הם  שגם  ללמוד  אפשר  בהמשך(  )שתובא  הפלסטינית  שמהתגובה  כיוון 
הצעת הנשיא כפי שתואר בנוסח הישראלי. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הישראלי. 

ייבחן בתום 10 שנים'. הנוסח האמריקני  לפי הנוסח הישראלי: 'מעמדן של התחנות   24
תומך בנוסח הישראלי. 

 Emergency( חרום'  בשעת  'התפתחויות  כתוב:  הפלסטיני  שבנוסח  בעוד   25
 Emergency( 'בנוסח הישראלי כתוב: 'אזורי התפרשות בשעת חרום )Developments

Deployment Areas(. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הישראלי. 
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איום בעל אופי צבאי מוחשי לביטחון הלאומי של ישראל הממשמש ובא ומצריך 
את  ליידע  צריך  יהיה  כזו  החלטה  כל  שעל  מובן  לאומי.  חירום  מצב  של  הפעלה 

הכוחות הבין־לאומיים. 
על  ריבונות  תהיה  הפלסטינית  שלמדינה  מציע  אני   — האווירי  למרחב  בנוגע 
המרחב האווירי שלה, אבל על שני הצדדים לנסח הסדרים מיוחדים שיענו על צורכי 

האימונים של ישראל ועל הצרכים המבצעיים שלה. 
'מדינה  הפלסטינית  המדינה  את  להגדיר  יש  ישראל  עמדת  פי  שעל  מבין  אני 
חמושה  'מדינה  מציע  הפלסטיני  הצד  ואילו   ,]Demilitarized State[ מפורזת' 
באורח מוגבל' ]A State with Limited Arms[.26 כפשרה אני מציע לכנות אותה 

 27.Non-militarized State
מינוח זה יהיה תואם לעובדה שנוסף לכוח ביטחוני פלסטיני חזק יהיה בפלסטין 

כוח בין־לאומי לצורך שמירה על הגבולות ולמטרות הרתעה. 

ירושלים ופליטים ]כללי[: 

ניסוח  של  להגדרות  יותר  קשורים  הצדדים[  שני  ]בין  שנותרו  הפערים  לתחושתי, 
 .]Practical Realities[ מאשר למציאות המעשית ]Formulations[

ירושלים: 

העיקרון הכללי הוא שאזורים ערבים הם פלסטיניים ואזורים יהודים הם ישראליים 
]Arab areas are Palestinian and Jewish ones are Israeli[.28 עיקרון זה תקף 
גם לגבי העיר העתיקה. אני ממליץ ששני הצדדים יעבדו על מפות שייצרו רציפות 

]טריטוריאלית[ ְמרִבית עבור שני הצדדים. 
]Temple Mount[,29 אני מאמין שהפערים  ]Haram[/הר הבית  בנוגע לחראם 
אינם קשורים להסדרי מנהל מעשיים אלא להיבטים הסמליים של ריבונות ומציאת 

דרך כדי להבטיח את ההתחשבות באמונות הדתיות של שני הצדדים. 

לפי הנוסח הישראלי: ’State of Limited Arms‘. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הישראלי.  26
מתגובת ישראל בהמשך אפשר להבין שטיבה של הגדרה זו לא היה ברור להם.   27

להיות  צריך  שיהודי  ומה  פלסטיני  להיות  צריך  שערבי  'מה  הישראלי:  הנוסח  ולפי   28
 What is Arab should be Palestinian and what is Jewish should be[ 'ישראלי

Israeli[. הנוסח האמריקני תואם יותר את הנוסח הישראלי. 
מתחם הר הבית מכונה בפי המוסלמים אל–חראם אל–שריף )המקום הקדוש האציל( —   29
שכן בו עומדים מבנה כיפת הסלע ומסגד אל–אקצה הקדושים למוסלמים )שליים, קיר 

הברזל, עמ' 449(. במתווה השתמש קלינטון בשני השמות. 
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 ]Effective[ מוסיף להן שתי נוסחאות נוספות שיבטיחו שליטה פלסטינית ממשית
בחראם תוך כדי התחשבות באמונה של העם היהודי.30 בכל אחת משתי הנוסחאות 

הבאות יהיה פיקוח בין־לאומי שנועד לספק אמון הדדי. 
)1( ריבונות של הפלסטינים על החראם וריבונות של ישראל על הכותל המערבי 
]Western Wall[ והמרחב הקדוש ליהדות שהוא ]הכותל[ מהווה חלק ממנו )הכותל 
]הכותל[ מהווה חלק ממנו(.31  ]Holy of Holies[ שהוא  וקודש הקודשים  המערבי 
תהיה התחייבות נחרצת של שני הצדדים לא לבצע חפירה ]ארכיאולוגית[ מתחת 

לחראם או מעבר לכותל.32 
)2( ריבונות של הפלסטינים על החראם וריבונות של ישראל על הכותל המערבי, 
מתחת  ]הארכיאולוגיות[  החפירות  בסוגיית  משותפת  פונקציונאלית  וריבונות 

החראם ומעבר לכותל,33 כך שתידרש הסכמה הדדית לפני כל ביצוע חפירה. 

פליטים:

אני חש שחילוקי הדעות קשורים יותר להגדרות של ניסוח מאשר למה שיתרחש 
ברמה המעשית.

אני מאמין שישראל מוכנה להכיר בסבל הנפשי והחומרי שנגרם לעם הפלסטיני 
עקב מלחמת 1948 ובצורך לסייע לקהילה הבין־לאומית במתן מענה לבעיה. 

להציע  ברצונו  שונות.  בנוסחאות  דנו  ידוע שהצדדים  'לנשיא  הישראלי:  הנוסח  לפי   30
הפלסטינית  השליטה  את   ]formalize[ רשמי  באופן  שיבטאו  נוספות  נוסחאות  שתי 
בפועל ]de-facto[ על החראם, מתוך כיבוד האמונה של העם היהודי'. הנוסח האמריקני 

תואם  את הנוסח הישראלי. 
'ריבונות של הפלסטינים על החראם וריבונות של ישראל על  לפי הנוסח הישראלי:   31
הכותל המערבי )א( ועל המרחב הקדוש ליהודים שהוא ]הכותל[ מהווה חלק ממנו; או 
]holy of holiest[ שהוא ]הכותל[ מהווה חלק ממנו'. הנוסח  )ב( ועל קודש הקודשים 
האמריקני תואם את הנוסח הישראלי. לדבריו של דניס רוס המונח 'קודש הקודשים' 
היהודית.  המסורת  פי  על  המקדש  בית  בתקופת  הברית  ארון  שכן  בו  למקום  מכוון 
)Ross, The Missing Peace, p. 753(. נראה שהכוונה לחלל שמתחת לכיפת הסלע 
ומאחורי הכותל. מכאן שהנשיא הציע נוסחה לחלוקה אופקית של הריבונות במתחם 
של הר הבית — ריבונות של הפלסטינים על הרחבה ועל המבנים שמעל לפני השטח 
שוברים טאבו, עמ'  וריבונות של ישראל למה שמתחת לפני השטח. ראו גם: קליין, 

 .71-69
המשפט הזה לא מופיע בנוסח הישראלי. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הפלסטיני.   32

 or( 'ולפי הנוסח הישראלי: 'או מעבר )and behind( 'לפי הנוסח הפלסטיני: 'ומעבר  33
behind(. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הישראלי. 
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מההסכם  שנובע  מה  כל  את  לפועל  שתוציא  בין־לאומית  ועדה  להקים  יש 
שלכם: פיצויים, יישוב מחדש, שיקום וכדומה... ארצות הברית מוכנה לעמוד בראש 

המאמצים הבין־לאומיים לסייע לפליטים. 
 Right of Return[ המחלוקת הבסיסית היא כיצד לטפל במושג זכות השיבה 
עבור  קשה  יהיה  כמה  עד  לי  וידוע  הסוגיה  של  ההיסטוריה  לי  ידועה   .](ROR)

המנהיגות הפלסטינית להצטייר כמי שזונחת עיקרון זה. 
]עם זאת[ הצד הישראלי אינו יכול לקבל כל אזכור לזכות שיבה שירמוז על זכות 
להגר לישראל בניגוד למדיניות ההגירה הריבונית של ישראל או שיאיים על צביונה 

היהודי של המדינה. 
כל פתרון חייב להתייחס לצרכים של שני הצדדים. 

על הפתרון להתאים לגישת שתי המדינות ששני הצדדים הסכימו עליה כדרך 
 ]Homeland[ לסיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי:34 המדינה הפלסטינית כמולדת

של העם הפלסטיני ומדינת ישראל כמולדת של העם היהודי. 
שהמדינה  להיות  צריך  המנחה  העיקרון  המדינות,  שתי  פתרון  במסגרת 
את  לפסול  מבלי  לאזור  לשוב  שייבחרו  לפלסטינים  המוקד  תהיה  הפלסטינית 

האפשרות שישראל תקבל כמה מהפליטים הללו.  
שאין  שתבהיר  השיבה  זכות  בנושא  נוסחה  לאמץ  צריכים  שאנו  מאמין  אני 
זכות שיבה ספציפית לישראל עצמה אולם אין בכך כדי לשלול את שאיפתם של 

הפלסטינים לשוב לאזור. 
לאור כל האמור לעיל, אני מציע שתי חלופות: 

)1( שני הצדדים יכירו בזכותם של פליטים פלסטינים לשוב לפלסטין ההיסטורית 
]Historic Palestine[, או,

 Their[ 2( שני הצדדים יכירו בזכותם של פליטים פלסטינים לשוב למולדתם(
 .]Homeland

ההסכם יגדיר את אופן היישום של זכות כללית זו באופן שיתאים לפתרון של 
שתי המדינות. ההסכם יכלול רשימה של חמישה בתים אפשריים35 עבור הפליטים: 

)1( המדינה הפלסטינית.  
)2( שטחים בישראל36 שיועברו לפלסטין במסגרת חילופי השטחים. 

בנוסח  תומך  האמריקני  הנוסח  הישראלי-פלסטיני'.  'הסכסוך  הישראלי:  הנוסח  לפי   34
הישראלי. 

הנוסח   .)possible final homes( סופיים'  אפשריים  'בתים  הישראלי:  הנוסח  לפי   35
האמריקני תומך בנוסח הפלסטיני. 

הישראלי:  הנוסח  ולפי   )areas in Israel( בישראל'  'שטחים  הפלסטיני:  הנוסח  לפי   36
'שטחים של ישראל' )areas of Israel(. הנוסח האמריקני תומך בנוסח הפלסטיני. 
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)4( יישוב מחדש במדינות שלישיות ]אחרות[. 
)5( כניסה לישראל.  

על ידי הצגת רשימת האפשרויות הללו, ההסכם יבהיר שהחזרה לגדה המערבית, 
כל  של  זכותם  תהיה  השטחים,  חילופי  במסגרת  שיושגו  ולאזורים  עזה,  לרצועת 
במדינות  מחדש  יישוב  מארחות,  במדינות  ששיקום  בעוד  הפלסטינים.  הפליטים 
שלישיות וקליטה ]Absorption[ בישראל יהיו תלויים במדיניות של אותן מדינות. 
למקצת  שתאפשר  מדיניות  לקבוע  שבכוונתה  בהסכם  לציין  יכולה  ישראל 

הפליטים להיקלט בישראל בהתאם להחלטתה הריבונית. 
יסכימו  הצדדים  בלבנון.  הפליטים  לאוכלוסיית  עדיפות  לתת  שיש  מאמין  אני 

שזה ]על מנת[37 ליישם החלטה 38.194  

קץ הסכסוך:39 

לכל  סוף  ישים  ושיישומו  סוף הסכסוך  את  ברור  באופן  יציין  מציע שההסכם  אני 
של  הביטחון  מועצת  של  החלטה  באמצעות  זאת  לבטא  אפשר  יהיה  התביעות.40 

הסוגריים המרובעים נמצאים במקור הנוסח הפלסטיני.   37
החלטה 194, שנתקבלה באו"ם ב–11 בדצמבר 1948, עוסקת בהשלכותיה של מלחמת   38
1948 ובניסיון למצוא פתרון ארוך טווח לסכסוך הערבי-ישראלי. חשיבות ההחלטה 
'הפליטים אשר  נובעת מסעיף 11 העוסק בנושא הפליטים הפלסטינים. לפי הסעיף: 
שואפים לחזור לבתיהם ולחיות בשלום עם שכניהם, יורשו לעשות כן, בזמן המוקדם 
באשר  לפלסטינים.  ישראל  בין  עיקרי  מחלוקת  מוקד  הוא  זה  סעיף  ביותר'.  המעשי 
 ‘The :למשפט במסמך עצמו, יש הבדל מהותי בין שני הנוסחים. לפי הנוסח הפלסטיני
’parties would agree that this is [in order to] implement resolution 194 ואילו 
 ‘The Parties would agree that this implements UNGAR :לפי הנוסח הישראלי
’194 )הצדדים יסכימו שבכך מיושמת החלטה 194 של העצרת הכללית של האו"ם(. 

הנוסח האמריקני תואם לנוסח הישראלי.
 ‘End :בנוסח הישראלי לתת–כותרת זו יש גם חלק שני שלא מופיע בנוסח הפלסטיני  39
הנוסח  התביעות(.  וסופיות  הסכסוך  )קץ   of Conflict and Finality of Claims’

האמריקני תואם לנוסח הפלסטיני. 
על העיקרון של 'סיום הסכסוך' עמד אהוד ברק בוועידת קמפ–דיוויד. זו היתה תביעה   40
חסרת תקדים מבחינה היסטורית ומשוללת כל מעמד מבחינת הדין הבין–לאומי. אף 
על פי כן, כפי שאפשר לראות, קלינטון אימץ את העיקרון במתווה שלו )מיטל, שלום 

שבור, עמ' 122(. 
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האו"ם ]UNSCR[ שבה יצוין שהחלטות 242 ו־338 של מועצת הביטחון של האו"ם 
יושמו41 ובאמצעות שחרור אסירים פלסטינים. 

הערות מסכמות: 

אני מאמין שזהו המתווה להסכם הוגן ובר־קיימא. 
מדינה  אדמתם,  על  עתידם  את  לקבוע  היכולת  את  לפלסטינים  נותן  ההסכם 
בירתה,  היא  אל־קודס  בה;  מכירה  הבין־לאומית  שהקהילה  ובת־קיימא  ריבונית 

ריבונות על החראם וחיים חדשים עבור הפליטים. 
הקשרים  שימור  אמתי,  ביטחון  לסכסוך,  אמתי  סוף  לישראלים  נותן  ההסכם 
וירושלים  ישראל,  לתוך  מהמתיישבים   80% של  שילוב  הקדושים,  הדתיים 

היהודית,42 הגדולה ביותר בהיסטוריה שהכול מכירים בה כבירתם. 
זהו הטוב ביותר שביכולתי לעשות. עדכנו את המנהיגים שלכם ואמרו לי אם הם 
מוכנים להגיע לדיונים על בסיס רעיונות אלו. אם כן, אפגש איתם בנפרד בשבוע 
הבא. אם לא, איני יכול להמשיך מעבר לכך. אלו הרעיונות שלי. אם הם לא יתקבלו, 

לא רק שהם ירדו מעל סדר היום אלא הם גם ילכו אתי עם סיום כהונתי. 

שקיבלה מועצת הביטחון של האו"ם ב–22 בנובמבר 1967, 'בהביעה   242 החלטה   41
את דאגתה המתמדת למצב החמור במזרח התיכון, בהטעימה כי אין להסכים לרכישת 
שטח על ידי מלחמה וכי יש צורך לפעול למען שלום צודק ובר–קיימא, שבו כל מדינה 
בנוסח  ההחלטה,  בהמשך  ומוכרים.'  בטוחים  בגבולות  בביטחון  לחיות  תוכל  באזור 
האנגלי, נקבע בראש ובראשונה ובין היתר כי השלום האמור צריך להתבסס על 'נסיגה 
של כוחות מזויינים ישראלים משטחים ]בנוסח הצרפתי, מן השטחים[ שנכבשו בסכסוך 
היו שני הרכיבים שאפשרו את קבלת  ואיזון  ]מלחמת ששת הימים[.' ערפול  האחרון 
ההחלטה ואת השימוש בה כבסיס למשא ומתן בעתיד, אך נטלו ממנה תוקף ממשי. 
338 קיבלה מועצת הביטחון באוקטובר 1973, במהלכה של מלחמת יום  את החלטה 
הכיפורים, ובמרכזה 'קריאה לכל הצדדים המעורבים בקרבות המתנהלים עתה להפסיק 
את האש ולסיים כל פעולה צבאית לאלתר, ולא יאוחר מאשר 12 שעות לאחר קבלתה 
של החלטה זו, בעמדות שהם מחזיקים בהן עתה ]...[ להתחיל מיד לאחר הפסקת האש 
בביצוע ההחלטה 242 ]...[ על כל חלקיה'. עוד הוגדר במסגרת זו כי בד בבד עם הפסקת 
האש יוחל במשא ומתן 'בין הצדדים הנוגעים בדבר, בחסות מתאימה', לכינון שלום 

צודק ובר–קיימא במזרח התיכון. )מתוך: רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 50(. 
בנוסח הישראלי לא כתוב 'יהודית'. הנוסח האמריקני תואם לנוסח הפלסטיני.   42
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לפי רוס, מתווה קלינטון הוקרא לצדדים בעל–פה ולא נמסר בכתב כדי להדגיש 
גם  נבע  זה  צעד  הנשיא.  כהונת  סיום  עם  יפוג  שתוקפה  ההצעה  ארעיות  את 
מחששם של האמריקנים שהצדדים, ובייחוד ערפאת, ינצלו את קבלת המתווה 
בידי הצד השני כאמצעי לביסוס ויתורים נוספים מצדו מבלי שיצטרכו לוותר 
זו בלבד שזה מה שקרה בסופו  על משהו בעצמם.44 אולם, באופן אירוני, לא 
של דבר, מתווה קלינטון נותר מסמך מרכזי עבור הישראלים והפלסטינים גם 
אחרי עזיבת הנשיא קלינטון את הבית הלבן, אלא שבנוסף, עצם המסירה בעל–
פה של המתווה הולידה כמה נוסחים אשר יש לשער כי תרמו במידה מסוימת 
בין הנוסחים אפשר לסכם את  בין הצדדים. למרות השוני  לתקשורת הלקויה 

רעיונות הנשיא באופן הבא: 
בסוגיית הטריטוריה הציע הנשיא שהמדינה הפלסטינית העתידית תשתרע 
יסופחו  אשר  לשטחים  ובתמורה  המערבית  הגדה  משטחי   96%-94% פני  על 
לישראל )4%-6%( יפוצו הפלסטינים בשטח שווה ערך ל–1%-3% משטח הגדה 
המערבית בתוך מדינת ישראל. משמעות הדבר שלא יינתנו לפלסטינים שטחים 
קו  הנשיא  קבע  עוד  לישראל.  שיסופחו  לשטחים  בגודלם  השווים  חלופיים 
מנחה — 80% מהמתנחלים יישארו בגושי ההתנחלויות אשר יסופחו לישראל, 
וכך שכמה שפחות פלסטינים  תוך כדי שמירה על רציפות פלסטינית מרבית 
למיקומם  מתייחסת  לא  קלינטון  הצעת  כי  לציין  יש  הגבול.  מתיקוני  ייפגעו 
מדינת  של  משטחה  הפלסטינים  שיקבלו  החלופיים  השטחים  של  האפשרי 

ישראל ולא מתייחסת לגורל ההתנחלויות שלא יסופחו לישראל.
הפלסטינים  מהשטחים  ישראל  פינוי  כי  במתווה  הוצע  הביטחון  בסוגיית 
לאזור  תיכנס  אשר  בין–לאומית  נוכחות  בפיקוח  שנים  שלוש  לאורך  יבוצע 
בהדרגה. בסוף תקופה זו תישאר נוכחות מועטה של ישראל באתרים צבאיים 
שלושים  במשך  הבין–לאומי  הכוח  של  סמכותו  תחת  הירדן  בבקעת  מוגדרים 
ושישה חודשים נוספים. ישראל תוכל להמשיך ולהחזיק בשלוש תחנות התרעה 
בשטח הפלסטיני ומעמדן ייבחן כעבור עשר שנים. במקרה של סכנה מהותית 

על הצעות קלינטון ראו גם: שר, במרחק נגיעה, עמ' 363-360; מיטל, שלום שבור,   43
עמ' 140-135; בן–עמי, חזית ללא עורף, 369-368, רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 
143-141; גולד, דורי, המערכה על ירושלים — האתגר המדיני של ישראל, ידיעות 

אחרונות, תל אביב 2008, עמ' 186-185. 
 Ross, The Missing Peace, pp. 749-750  44
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לביטחון הלאומי של ישראל, תוכל ישראל לפרוש את כוחותיה באתרים מיוחדים 
בגדה שעליהם יוסכם מראש עם הפלסטינים. המדינה הפלסטינית תהיה בעלת 
המרחב האווירי, אך על שתי המדינות לקבוע הסדרים מיוחדים  עבור צורכי 
האימונים של צה"ל ולצרכים המבצעיים של ישראל. המדינה הפלסטינית תהיה 
’Non-militarized State‘ כך שיפעלו בה שני כוחות ביטחון: פלסטיני ובין–

לאומי. קלינטון לא פירט למה הוא מתכוון בדיוק בהצעת פשרה זו. 
בסוגיית ירושלים הציע הנשיא כי העיר תחולק על פי העיקרון של אזורים 
מתוך  ישראל,  לריבונות  יהודיים  ואזורים  הפלסטינים  של  לריבונות  ערביים 
זה  עיקרון  להחיל  הוצע  הצדדים.  שני  עבור  מרבית  רציפות  להבטיח  שאיפה 
גם על השכונות הערביות והיהודיות בירושלים וגם על העיר העתיקה. לפיכך 
והמתחם  המערבי  הכותל  ואילו  פלסטין  בריבונות  יהיה  הבית(  )הר  ה'חראם' 
הקדוש ליהודים שהכותל חלק ממנו יהיו בריבונות ישראל. כוונת הנשיא היתה 
להציע נוסחה לחלוקה אופקית של הריבונות בהר הבית — כלומר, מה שעל פני 
השטח — של הפלסטינים ומה שמתחת לפני השטח לריבונות ישראל. לנוסחה 
זו הציע הנשיא חלופה בדמות ריבונות פונקציונלית משותפת לעניין החפירה 

מתחת ל'חראם' ומעבר לכותל המערבי, אשר תותנה בהסכמה הדדית. 
בסוגיית הפליטים הצעת הנשיא היתה שישראל תהיה מוכנה להכיר בסבלם 
לסייע  ובצורך   1948 מלחמת  עקב  שנגרם  הפלסטינים  של  והחומרי  הנפשי 
לקהילה הבין–לאומית לפתור את בעייתם. באשר לזכות השיבה ]ROR[ במתווה 
ישראל תהיה מדינתו  כי  כי העיקרון של פתרון שתי המדינות מחייב  מודגש 
ואילו פלסטין מדינתו של העם הפלסטינאי. לפיכך פלסטין  של העם היהודי 
תהיה המוקד העיקרי עבור פלסטינים שיבחרו לחזור לאזור. במתווה צוינו חמש 
חלופות למקום המגורים הסופי של הפליטים: המדינה הפלסטינית, השטחים 
שישראל תעביר לפלסטינים לצורך חילופי שטחים, המדינות המארחות )כלומר 
המדינות שבהן הפליטים חיים כעת(, מדינות שלישיות וישראל, אשר קליטה בה 

תותנה בהסכמתה בלבד. 
בעניין  האו"ם  של   194 החלטה  מיושמת  זה  שבהסכם  יצהירו  הצדדים 
הפליטים וכי ביישומו יסתיים הסכסוך ארוך השנים ולא יידרשו תביעות נוספות 

בעתיד מאף לא אחד מהצדדים. 
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מפה זו אינה מפורטת בכוונת מכוון ומטרתה אך ורק להציג באופן הברור ביותר את   45
הקושי  את  ומכאן  ירושלים  במרחב  בזו  זו  משולבות  האוכלוסיות  שתי  שבו  האופן 
לחלק את האזור לשתי מדינות על בסיס של עיקרון דמוגרפי )מתוך: אלישע אפרת, 
שתי מדינות לשני עמים: גיאוגרפיה פוליטית של שכנות כפויה, אפי מלצר, 2011  
)מהדורה שנייה(, עמ' 178 ]להלן: אפרת, שתי מדינות לשני עמים[(; למפה מפורטת 
יותר המציגה את פריסת האוכלוסייה היהודית והערבית בירושלים בשנת 1999 ראו: 

קליין, שוברים טאבו, עמ' 127. 

אוכלוסייה יהודית ופלסטינית במרחב ירושלים45
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התגובה הרשמית של ישראל ל'מתווה קלינטון'

 ,2000 בדצמבר  ב–28  התקיימה  קלינטון'  ב'מתווה  שדנה  הממשלה  ישיבת 
ניצחון  כשבאופק עמדו הבחירות ב–6 בפברואר 2001. סקרי דעת הקהל צפו 
סוחף לליכוד, בראשות אריאל שרון, ואת כינונה של ממשלת ימין.47 בציבור 
הישראלי הלכה והתפשטה התפיסה כי 'אין פרטנר לשלום' והופנתה כלפי ברק 
ביקורת חריפה על המשא ומתן המתוכנן. בניגוד למדיניות ישראל שלא לנהל 
גם כשהשטח בער במהלך  נמשכו  הדיונים על המתווה  ומתן תחת אש,  משא 
האינתיפאדה.48 עמדת השמאל בישראל התערערה לחלוטין, הצהרתו של ברק 
כי 'אין פרטנר לשלום' הביאה לידי אבדן תקווה והאינתיפאדה רק חיזקה את 

הר הבית ורובעי העיר העתיקה בירושלים46

מתוך: אפרת, שתי מדינות לשני עמים, עמ' 191.   46
ידיעות  עצמה,  את  שהגשימה  הסיסמא  לנצח:  לצה"ל  תנו  הנדל,  ויועז  שלום  זכי   47

אחרונות, תל אביב, 2010, עמ' 249; מיטל, שלום שבור, עמ' 138. 
רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 141.   48
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הממשלה: בין השאר הם שבתו מול משרד ראש הממשלה, הקימו אוהלי מחאה, 
תבעו את הריגת ערפאת ולעגו לתקוות השלום.50  

ב–28  בישיבה  הצביעה,  ברק  בראשות  ישראל  ממשלת  זאת,  כל  למרות 
בדצמבר, בעד קבלת הפרמטרים של קלינטון, לצד הסתייגויות אחדות, ברוב 
של עשרה שרים מתוך ארבעה–עשר. בסיכום ישיבת הקבינט שדנה בנושא אמר 

ברק: 

זהו אחד מהדיונים החשובים ביותר של הממשלה מאז הקמתה, משום שהוא 
החלום  אינם  הנשיא  רעיונות   ]...[ דופן  יוצאת  היסטורית  אחריות  מגלם 
שלנו ]...[ אלא שאם הצד השני יהיה מסוגל לעשות את הצעד, אנו נחטא 
לאחריותנו אם לא נהיה נכונים לדון בחבילה הכוללת ]...[ הממשלה חייבת 
שיהיה,  ככל  כואב  המדיני,  התהליך  את  ולהנהיג  המציאות  מול  לעמוד 
במקום ללכת בעיניים פקוחות למלחמות שלאחריהן מגיעים לאותו מקום, 

לאחר שקוברים את ההרוגים.51 

נאמר  היום  באותו  עוד  לוושינגטון  ושוגרה  ההצבעה  לאחר  שנוסחה  בהודעה 
ומתן להסכם שלום,  כי ממשלת ישראל תראה ברעיונות הנשיא בסיס למשא 
אם גם הפלסטינים יראו ברעיונות אלו בסיס כזה.52 למעשה, העידה הסכמה זו 
על עליית מדרגה בנכונות ממשלת ברק להגמיש עמדותיה למען השגת הסכם 
שיקף  עצמו  שהמתווה  כיוון  בקמפ–דיוויד,  החזיקה  שבהן  העמדות  לעומת 
התקרבות ניכרת לתביעות שהעלו הפלסטינים במפגש הפסגה בקמפ–דיוויד.53 
ב–5 בינואר שיגרה ישראל לוושינגטון מסמך שאישר רשמית את הפרמטרים, 
ובו היו גם הסתייגויות והבהרות. תגובתה הרשמית של ישראל הסתכמה באיגרת 
של שלושה עמודים בחתימת ראש לשכת ברק, עורך דין גלעד שר,54 ויועדה 
אל היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן סמואל ברגר. אל האיגרת צורף נספח 

להרחבה ראו: מיטל, שלום שבור, עמ' 178-168.   49
אורי בן–אליעזר ודפנה בר–און, מלחמותיה החדשות של ישראל: הסבר סוציולוגי־  50

היסטורי, אוניברסיטת תל אביב, 2012, עמ' 182-180. 
שר, מרחק נגיעה, עמ' 369.   51

ראו להלן וכן גם: שר, מרחק נגיעה, עמ' 369.   52
חרקירי, אהוד ברק במבחן התוצאה, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל  רביב דרוקר,   53

אביב 2002, עמ' 380; מיטל, שלום שבור, עמ' 138-137. 
רבין  ממשלת  של  השלום  לשיחות  ישראל  במשלחת  חבר  גם  היה  שר  גלעד  עו"ד   54
ב–1995 ובשנים 2001-1999 מילא שר תפקיד מרכזי בניהול המשא ומתן הישראלי-

פלסטיני.  
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של שלושה עמודים, שכותרתו 'נקודות להבהרה'. האיגרת והנספח מעולם לא 
פורסמו במלואם. להלן הנוסח המלא, המוצג לפניכם לראשונה בידי כתב העת 

)בתרגום מאנגלית(.55 

5 בינואר 2001

מר סמואל ברגר
יועץ לביטחון לאומי

הבית הלבן

הנדון:  תגובת ממשלת ישראל לרעיונות שהעלה הנשיא קלינטון באשר למתווה 
להסכם מסגרת להסדר קבע56

מר ברגר היקר,
ראש  ובשם  הממשלה,  לראש  הנשיא  בין  לאחרונה  שנערכו  לשיחות  בהמשך 

הממשלה, ברצוני למסור לך את הערותינו לגבי רעיונותיו של הנשיא. 
 28 מיום  ישראל  בממשלת  לאומי  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  של  החלטתה 

בדצמבר 2000 היא כדלקמן:

אינטנסיבי  ומתן  משא  של  לחידושו  תורמים  קלינטון  הנשיא  של  'רעיונותיו 
לקראת הסכם קבע בין ישראל לפלסטינים. 

אנו רואים ברעיונות אלו בסיס למשא ומתן, בתנאי שהם יישארו, 
כפי שאכן הינם, בסיס לדיון שהפלסטינים מסכימים עליו ]ההדגשה 
של  חשיבות  בעלי  לעניינים  הנוגעות  מספר  הבהרות  תבקש  ישראל  במקור[. 

ממש לישראל. 
ישראל מביעה את הוקרתה לנשיא קלינטון על תרומתו המכרעת, כעת ובמשך 
כל תקופת כהונתו, לקידום תהליך השלום במזרח התיכון לעבר עתיד טוב יותר 

לעמי האזור'.

הנקודות העיקריות של מסמך זה פורסמו לראשונה בספרו של גלעד שר )שר, במרחק   55
נגיעה, עמ' 374-372(, לאחר מכן גם בעיתון הארץ ב–2007 )ראו: ברק רביד, 'ישראל 
 )12.2.2007 הארץ,  עמומה',  השיבה  בסוגיית  עמדתך   — קלינטון  לנשיא  הודיעה 
ובהרחבה ב–2012 בספר של בני מוריס )ראו: מוריס, מדינה אחת, שתי מדינות, עמ' 

103-102; וכן ראו הערה 184 בעמ' 148(; תודה ליעל בלבן על התרגום. 
גלעד שר אל סנדי ברגר, 5.1.2001, ונספח 'נקודות להבהרה', מתוך ארכיון פרטי.  56
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הנשיא  של  רעיונותיו  אחרים  ובנושאים  הדיונים,  של  הסופיים  בשלבים  שהוצגו 
מנוגדים לשלנו. אני מתייחס, בין השאר, לעניינים הבאים:

• 80% מהמתיישבים בגושי 	 מטרתה של ישראל, שהכיר בה הנשיא, היא לכלול 
הערכים  זאת,  עם  ישראל.  ריבונות  תחת   ]Settlement Blocks[ ההתיישבות 
הטריטוריאליים המספריים שייעד הנשיא  לעבור לריבונות ישראל ]94%-96% 
משטח הגדה המערבית[ אינם מספיקים כשלעצמם להשגת מטרה זו, ואף לא 

לענות על 'הקריטריונים הנוספים לפיתוח המפה' שהזכיר הנשיא. 
• 	 ]Har Habayit[ רעיונותיו של הנשיא הן לגבי העיר העתיקה הן לגבי הר הבית

שונים מאלו של ישראל, המדגישים את התפיסה של משטר עליון מיוחד  בכל 
האגן הקדוש ]Holy Basin[.57 בנוסף, הריבונות המוצעת והסידורים המעשיים  
להביא בחשבון  על מנת  נוסף  פיתוח  דורשים  ובסביבתו  בהר הבית  המוצעים 
כראוי את הקשרים בני 3,000 השנים של היהדות לאתר. לבסוף, יצירת סידורים 
בני־קיימא בכל התחומים הרלבנטיים, כגון עניינים אזרחיים, ביטחון, שירותי 
]Yerushalaim[ ואל־קודס  דת ושירותים מוניציפאליים לכל תושבי ירושלים 

]El-Quds[ תדרוש איזון בין מגוון העקרונות שהתווה הנשיא. 
• רעיונותיו של הנשיא בנושאים הקשורים לביטחון שונים מהרעיונות של ישראל 	

לגבי המשטרה וכוח הביטחון הפלסטינים, המנדט שיינתן לכוח/נוכחות הבין־
המדינה   ]non-militarization[ פירוז  על  הפיקוח  לאומיים/רב־לאומיים, 
הנלווים   והתנאים  המוצע  הזמנים  לוח  האוויריים,  הסידורים  הפלסטינית, 

והסידורים בתחומים אחרים בעלי משמעויות ביטחוניות וצבאיות. 
• בשאלת הפליטים, הנוסחאות הכוללות את זכות השיבה של הפליטים טומנות 	

בחובן עמימות מסוימת שישראל מבקשת להימנע ממנה.

ומתן העתידי  נוספת במהלך המשא  הבהרה  דורשים  הנשיא  כמה מרעיונותיו של 
את  לערער  צריכה  אינה  ולאחרות  אלו  לנקודות  התייחסות  מצורף(.  נספח  )ראו 

ההיגיון הפנימי של רעיונות הנשיא.
נושאים חשובים מאוד בנוגע ליחסי הקבע בין הצדדים לא קיבלו  בנוסף, עוד 

מענה עד כה. יש לדון גם בנושאים אלו במהלך המשא והמתן העתידי.

משמע העיר העתיקה והאזורים הסמוכים לה — הלב ההיסטורי והדתי של ירושלים   57
הכולל מלבד העיר העתיקה שבין החומות גם הר ציון, בית הקברות הנוצרי הסמוך לו, 
הגן הארכיאולוגי לאורך החומה הדרומית ובעיר דוד, בית הקברות המוסלמי לאורך 
החומה המזרחית ובית הקברות היהודי והכנסיות שבהר הזיתים )שטיין, שוברים טאבו, 

עמ' 47(. 
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רעיונותיו של הנשיא הם ניסיון אמיץ להציע לצדדים עקרונות וקווים מנחים להסכם 
מסגרת להסדר קבע. השלמת הסכם על בסיס זה תדרוש ויתורים היסטוריים מצד 
ישראל וגם מצד הפלסטינים. במסגרת כל הסכם מסוג זה תיאלץ ישראל להתמודד 
באמת  קץ  לשים  בתקווה  אזרחיה,  בקרב  ביותר  קשים  משברים,  או  משבר,  עם 

ובתמים לסכסוך עם העם הפלסטיני. 
מעבר לדיונים האחרונים בוושינגטון ]השיחות בקמפ־דיוויד[ הפחתה ממשית של 
האלימות והטרור יוכלו לאפשר את חידוש הדיאלוג לגבי המסגרת של יחסי הקבע 

בין ישראל ובין הפלסטינים. 
בשם ראש הממשלה ובשמי, אני מאחל לך שנה חדשה טובה ושלווה. 

שלך,
גלעד שר

ראש לשכת ראש הממשלה 

נספח
נקודות להבהרה

1. נושאים כלליים
• הסכם 	 תנאי  על  הסכמה  בסיס  על  תושג  התביעות  סופיות  כי  מבינה  ישראל 

 FAPS – Framework Agreement on Permanent[ המסגרת להסדר קבע 
 .]Status

ישראל מבינה שסופיות התביעות משמעה כדלקמן:
מהקונפליקט  הנובעות  הצדדים  תביעות  כל  את  יציין  המסגרת  הסכם  )א(   

והעולות מאירועים שקרו קודם לחתימה עליו. 
בעתיד.  מהצדדים  אחד  כל  ידי  על  אלו  מעין  נוספות  תביעות  יועלו  לא  )ב(   
תביעות הנובעות מהיחסים בעבר בין העם הפלסטיני ובין ישראל יועלו אך ורק 

אם יוכרו בהסכם המסגרת. 
הסכם  יישום  באמצעות  יושג  אלו  תביעות  יישוב  אחרת,  יוסכם  אם  אלא  )ג(   

המסגרת.
• ליישום 	 היחיד  המוסכם  הבסיס  ישמש  המסגרת  שהסכם  מבינה  ישראל 

אשר  האחרים  הבולטים  הנושאים  כל  ולפתרון  ו־338   242 האו"ם  החלטות 
נובעים מהסכסוך.

• ישראל מבינה כי זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית תבוא לידי מימוש 	
בהקמת מדינה פלסטינית בגבולות בין־לאומיים מוסכמים.
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הפרק, גם אם הם לא נזכרו ברעיונות הנשיא.
• לישראל. 	 שיסופחו  ההתנחלות  גושי  בתוך  פלסטינים  שיהיו  מבינה  ישראל 

פלסטינים אלו לא יהיו נתונים לשלטון מיוחד.
• אנו מבינים שהמעבר הבטוח ]Safe Passage[ יהיה תחת ריבונות ישראל.	
• ישראל מבינה שהסדרים מיוחדים לטובת פלסטין בתוך, דרך או מעל שטחים 	

בריבונות ישראל יובאו בחשבון בהקשר של תפיסת ה'פיצוי' הטריטוריאלי.
• רעיונות 	 עליו  שמושתתים  הבסיסי  שההיגיון  מוצא  כנקודת  מניחה  ישראל 

הנשיא מבוסס על כבוד לאמונותיהם של המאמינים בכל הדתות וכינון הסדרים 
יעילים שיבטיחו חופש גישה ופולחן. היגיון בסיסי זה יחול על מערת המכפלה 
]Tomb of the Patriarchs[, קבר רחל, קבר יוסף ואתרים קדושים מוסכמים 

אחרים. 

3. ירושלים58 
• ישראל מבינה כי למען שמירה על הרציפות ייושם העיקרון של 'ערבים לפלסטין, 	

יהודים לישראל'  לפי שכונות.
• הר 	 בעניין  הנשיא  רעיונות  בבסיס  המונח  היסודי  העיקרון  כי  מבינה  ישראל 

יהיה תחת ריבונות של הפלסטינים ומה  כי מה שקדוש לאסלאם  הבית  הוא 
שקדוש ליהדות יהיה תחת ריבונות ישראל.

בהתאם לכך '...הכותל המערבי ו )א( השטח המקודש ליהודים שהכותל הוא חלק   
יכללו  ממנו...'59  חלק  שהוא   ]holiest of holy[ הקודשים  קודש  )ב(  או  ממנו; 
 The Mahkame[ המחכמה  בניין  את   60,]Kotel Tunnel[ הכותל  מנהרת  את 
Building[,61 את הכותל עצמו ואת החלק הנותר של הכותל לכיוון הכותל הדרומי, 

גם במסמך המקורי סעיף 2 משום מה לא קיים.  58
זהו ציטוט ממתווה קלינטון. השוו למתווה לעיל.   59

מנהרת הכותל — מנהרה החפורה לאורך הכותל המערבי של הר הבית. הכניסה אליה   60
קמרונות  למערכת  המוביל  המערבי,  הכותל  רחבת  הצפוני של  היא מפתח שבחלקה 
ומחילות שרובם נבנו בתקופה הממלוכית, ולקשת וילסון. המשכה במנהרה שנחפרה 
לאורך הכותל המערבי, מדרום לצפון, במקום שהיה בימי הבית השני רחוב סלול ובנוי 
לאורך הר הבית. )מתוך: אלונה ורדי)עורכת(, מדריך ישראל החדש — ירושלים, כתר, 

ירושלים 2001, עמ' 235 ]להלן: ורדי, מדריך ישראל החדש[(. 
נקרא גם אל מדרסה אל תנכיזיה. מבנה סמוך לכותל המערבי, מחוץ להר הבית אך   61

צמוד לו, ממש מעל הכותל, ובו תחנת משטרה )שר, במרחק נגיעה, עמ' 360(.  
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כמו כן, את גן העופל ]Ofel Garden[,62 את עיר דוד ]the City of David[,63 את 
 The Tombs of[ 64 ואת קברי המלכים והנביאים]Mt. of Olives[ הר הזיתים

65.]the Kings and Prophets

4. ביטחון
• בסיס 	 נותרות  קמפ־דיוויד  בפסגת  הנשיא  שסיכם  ההבנות  כי  מבינה  ישראל 

תקף להסדר הקבע, כל עוד לא אמר הנשיא במפורש דברים אחרים .
• הפלסטינים 	 המשטרה/הביטחון  כוחות  של  ותפקידם  שכוחם  מבינה  ישראל 

מלחמה  וסדר,  חוק  על  שמירה  בעבר:  שסוכם  למה  בהתאם  ורק  אך  יישארו 
בטרור ושמירה על ביטחון הפנים.

• ישראל מניחה כי, בין היתר, עקרון ה־’Non-Militarized State‘ מכתיב	
)א( מלבד כוח הביטחון הרשמי שלה לא תורשה פלסטין לקיים שום כוח מזוין   

אחר;
)ב( למעט כוחות ישראל והכוחות הרב־לאומיים המוסכמים, לא יוכלו כוחות   
מזוינים מכל סוג להיות מוצבים או פרוסים בשטחים הפלסטיניים או לעבור 

דרכם.

נקרא גם: הגן הארכיאולוגי. ממוקם למרגלות הכותל הדרומי של הר הבית.    62
בשלוחה  המשתרעת  ירושלים  של  הקדום  גלעינה  של  המודרני  שמה   — דוד  עיר   63

מוארכת מדרום לחומות העיר העתיקה.  
הר הזיתים — רכס הררי המקיף את ירושלים ממזרח. שמו נגזר מכרמי הזיתים שכיסוהו   64
לפנים, ואשר את שרידיהם אפשר לראות גם היום בהר. להר הזיתים נודעה חשיבות 
יהודים  החורבן  שלאחר  בדורות  שונות.  מתקופות  בו  קשורות  רבות  ומסורות  דתית 
התפללו בו וצפו ממנו על הר הבית. בתקופה הערבית היו היהודים עולים לרגל להר 
והטקסים שהיו  מן המנהגים  ואף העתיקו לשם מקצת  הסוכות,  בחג  בעיקר  הזיתים, 

נהוגים בהר הבית )מתוך: ורדי, מדריך ישראל החדש, עמ' 166-163(. 
קברי המלכים — אחוזת קבר מפוארת מימי בית שני הממוקמת מצפון לעיר העתיקה,   65
לזהותם של הקבורים  רחוב צלאח א–דין, סמוך למפגשו עם דרך שכם. באשר  בצד 
חותנו של  אותה לכלבא שבוע,  ייחסה  יש כמה מסורות עממיות, אחת מהן  באחוזה 
משפחת  בידי  נבנתה  שהאחוזה  ההיסטורי  במחקר  מקובל  כיום  אולם  עקיבא.  רבי 
מלוכה מחדייב )ממלכה עתיקה באשור( שהתגיירה בשנים 40-35 לספירה והתגוררה 
בארמונות מפוארים שבנתה בירושלים. אחוזת הקבר נזכרת בכתבי יוסף בן–מתתיהו 
וכן במקורות מאוחרים יותר; קברי הנביאים — מערת קברים בחלקו העליון של מדרון 
הר הזיתים. לפי מסורת עממית, שתחילתה בימי הביניים, אלו הם קברי הנביאים חגי, 

זכריה ומלאכי. )מתוך: ורדי, מדריך ישראל החדש, עמ' 278-277(. 
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תחת שליטה בלעדית של ישראל ולא תחת פיקודו של הכוח הרב־לאומי.
• כי ארצות הברית היא שתנהיג את הנוכחות/הכוח הרב־לאומי 	 ישראל מבינה 

)הבין־לאומי(. כמו כן, ישראל מבינה כי תפקיד הכוח הרב־לאומי )הבין־לאומי( 
)הכוח( בניטור ואימות יישומו של ההסכם יתמקד ב:

)א( אהבטחת ה־’Non-Militarization‘ של פלסטין באמצעות פריסת הכוחות   
לאורך גבולה האווירי, היבשתי והימי של פלסטין ובכל נקודות הכניסה אליה;

בשעת  מוצבים  להיות  ישראל  כוחות  מיועדים  שבהם  במקומות  אבטחה  )ב(   
חירום.

• האווירי 	 במרחב  המבצעיים  צרכיה  את  המספקים  שההסדרים  מבינה  ישראל 
כן,  כמו  זה.  אווירי  מרחב  של  ישראלית  בקרה  על  מושתתים  יהיו  הפלסטיני 
 the[ האלקטרומגנטי  הספקטרום  על  יחולו  דומים  שהסדרים  מבינה  ישראל 

electromagnetic spectrum[ של פלסטין.

5. פליטים
• ורק לשיקול 	 נתונה אך  ישראל מבינה שכל כניסה של פליטים לישראל תהיה 

צרכים  כגון  ישראל,  של  שיקוליה  בסיס  על  ישראל  של  הריבוני  דעתה 
הומניטאריים. 

• ישראל מניחה שנושא הפליטים היהודים67 יקבל מענה אף הוא.	
• ישראל מבינה כי רעיונות הנשיא מרמזים על קבלת עיקרון של הסכם פיצוי חד־	

פעמי ]Lump-Sum Agreement[ הכולל תרומה סופית ומוסכמת מצד ישראל 
לצורך כך.68 

כנראה שהכוונה לנוכחות הישראלית הזמנית בבקעת הירדן ולשלושת תחנות ההתרעה   66
המוקדמת בגדה המערבית. 

עליהם  שריחפה  הסכנה  בשל  נפשם  על  נמלטו  אשר  היהודים  אלפי  למאות  הכוונה   67
בתימן, מצרים, סוריה, עיראק וכולי בשנים שאחרי 1948 )מוריס, מדינה אחת, שתי 

מדינות, עמ' 148, הערה 184(. 
'ישראל מוכנה להכיר בסבל  זה מתייחס כנראה לדבריו של קלינטון לפיהם:  משפט   68
לקהילה  לסייע  ובצורך   1948 מלחמת  עקב  הפלסטיני  לעם  שנגרם  והחומרי  הנפשי 

הבין–לאומית במתן מענה לבעיה' )ראו מתווה קלינטון לעיל(.
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סיכום תגובת ישראל

למתווה.  הסכימה  למעשה,  ישראל,  רוס,69  ודניס  קלינטון  הנשיא  של  לדעתם 
היו  ישראל[  ]של  ההסתייגויות  'כל  כי  במפורש  בזיכרונותיו  ציין  אף  קלינטון 
במסגרת הפרמטרים'.70 מעדויות אלו ומתגובת ישראל לעיל נראה כי ישראל 
יש לשים  זאת,  ומתן על בסיס המתווה. עם  נכונה להמשיך את המשא  היתה 
לב  שנותרו  המרכזיות  מהסוגיות  אחת  בכל  הסתייגויות  היו  לישראל  כי  לב 
חורגות  אלו  מהסתייגויות  כמה  למעשה  שנוצר,  לרושם  ובניגוד  המחלקות, 

מהפרמטרים של הנשיא. 
בסוגיית הטריטוריה סברה ישראל שקבלת הנשיא את מטרת ישראל בדבר 
גודל השטח שלפי המתווה עתיד  את  תואמת  אינה  80% מהמתנחלים  שילוב 
נוספים  קריטריונים  תואם  לא  ואף   )6%-4%( זו  למטרה  לישראל  להסתפח 
שהעלה הנשיא, כשהכוונה היא ככל הנראה לקריטריון הרציפות. תגובת ישראל 

רמזה לסתירה פנימית שאינה ניתנת ליישוב בתוך המתווה של הנשיא. 
עוד היא הדגישה שהמעבר הבטוח בין הגדה לעזה יהיה בריבונותה והניחה 
שרעיונות הנשיא כוללים מתן גישה חופשית לבני כל הדתות למערת המכפלה, 
לקבר יוסף ולקבר רחל. בסוגיית ירושלים קבע הנשיא עיקרון שלפיו מה שערבי 
לפלסטין ומה שיהודי לישראל, אולם ישראל ציינה כי בכל הנוגע לסביבת הר 
הקדוש'.  האגן  בכל  מיוחד  עליון  'משטר  מעדיפה  היא  העתיקה  והעיר  הבית 
למעשה, מדובר כאן בדחיית העיקרון של חלוקת הריבונות בעיר העתיקה, כפי 

שעלה בהצעת הנשיא. 
רעיונותיו  ממרבית  הסתייגות  הביעו  הישראלים  הביטחון,  הסדרי  בעניין 
של הנשיא. בייחוד בכל הנוגע למשטרה ולכוח הביטחון של פלסטין, למנדט 

שיינתן לכוח הבין–לאומי ולפיקוח על פירוז המדינה הפלסטינית. 
בסוגיית הפליטים ביקשה ישראל הבהרה, שכן לטענתה, הצעתו של קלינטון 
של  מדרישתו  הסתייגות  הביעה  לא  ישראל  כי  עולה  מהתגובה  מדי.  עמומה 
קלינטון להכיר בסבל שנגרם לעם הפלסטיני עקב מלחמת 1948 ובצורך להביא 
לידי פתרון הבעיה. עם זאת, ישראל לא קיבלה את העמדה האמריקנית בדבר 
'זכות השיבה' כעיקרון ואף ביקשה להבהיר כי במקרה שייכנסו פליטים לשטחה 
כלשהי  זכות  בשל  לא  זאת  והיא תאפשר  בלבד  דעתה  לשיקול  נתון  זה  יהיה 
שיש לפליטים אלא על בסיס הומניטארי )איחוד משפחות למשל(. בנוסף היא 

המתאם האמריקני המיוחד למזרח התיכון בתקופת ממשל קלינטון.   69
 Ross, The Missing Peace, p.755 ;934 'קלינטון, חיי, עמ  70



149

ון
כי

ר
א

ה
ן 
מ כרכה בחבילה אחת עם הפליטים הפלסטינים גם את הפליטים היהודים שברחו 

ממדינות ערב כמענה לטענת הפלסטינים בהקשר זה. 
ממשלת  היתה  הפרמטרים  מקצת  ודחיית  ההסתייגויות  למרות  לסיכום, 
ישראל בראשות ברק נכונה לעשות צעד של ממש לקראת השגת הסכם קבע. 
אולם נקודת הזמן שהוצע בה המתווה היתה בעייתית: אינתיפאדה התחוללה, 
האחרונים  הכהונה  חודשי  היו  ואלו  בשלום  האמינה  לא  בישראל  הקהל  דעת 
של ממשלת ברק. הסקרים ניבאו בבירור כי ממשלת ימין תתפוס את השלטון 
והיכולת של ממשלת ברק להתקדם לקראת חתימה על הסכם שלום הועמדה 

בספק. 

תגובת הפלסטינים הרשמית ל'מתווה קלינטון'

פרק  ולאחר  ישראל,  תגובת  שנמסרה  לאחר  ימים  ארבעה   ,2001 בינואר  ב–1 
הזמן שהקצה קלינטון לצדדים למתן תשובה, נמסרה ברמאללה ובעזה תגובת 
של  ההסתייגויות  הפלסטיני.  ומתן  המשא  צוות  עליה  שחתם  הפלסטיני  הצד 
האמריקני  לממשל  הועברו  קלינטון  הנשיא  של  מהצעותיו  הפלסטיני  הצד 
והופצו בקרב קונסולים זרים בירושלים. להלן התגובה המלאה ואליה מצורף 
 Yasser[ מכתב מקדים מאת ראש צוות המשא ומתן הפלסטיני, יאסר עבד ראבו

Abed Rabbo[, שיועד לקהילה הבין–לאומית )תרגום מאנגלית(.71  

גברת/אדון נכבדים, 

ומתן  המשא  צוות  של  והשאלות  מההערות  כמה  המפרט  תזכיר  בזאת  מצורף 
הפלסטיני בנוגע להצעה שהעלתה ממשלת ארצות הברית בסבב השיחות האחרון 

בוושינגטון הבירה. 
ברצוני להבטיח לכם שאנו ממשיכים להיות מחויבים להשגת הסכם קבע עם ישראל 
ולהשגת שלום יציב ובר־קיימא. כמו כן, אנו אסירי תודה על כל ההצעות והרעיונות 

www.nad-plo. אש"ף:  של  ומתן  המשא  מחלקת  של  האתר  מתוך  לקוחה  התגובה   71
org; רוב התגובה פורסם גם בכתב העת ללימודי פלסטין זמן קצר לאחר התרחשות 
Journal of Palestine Studies, Vol. 30 (Spring 2001), pp. 155- :האירועים. ראו

ההצעות  של  בהרבה  וביקורתי  מפורט  ניתוח  פרסמה  הפת"ח  תנועת  כן,  כמו   ;159
אור  שראה  ההצעות'(,  את  דוחה  הפת"ח  מדוע  סיבות  וארבע  )'ארבעים  האמורות 
בגיליון של 7 בינואר 2001 של העיתון אל־איאם. תודה לבן זרחי ולמרינה גרוסלרנר 

על התרגום. 
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לסיומו  ומתן  המשא  את  להביא  מאמציה  במסגרת  הבין־לאומית  הקהילה  של 
המוצלח. אף על פי כן, אנו מאמינים שעל מנת שהסכם כזה יוכל להשיג את מטרתו, 
דהיינו הסכם הוגן ובר־קיימא, עליו להיות כולל ובהיר כדי למנוע אי־הבנות בעתיד 
שיכולות, כשלעצמן, לסכן את השלום ואת היציבות באזור. בקצרה, ברצוננו להימנע 
מאמינים  אנו  לישראל.  הפלסטינים  בין  הקודם  ההסדר  את  שאפיינו  מהליקויים 

שלליקויים כאלו תהיה השפעה הרסנית רבה יותר בהקשר של הסדר קבע. 
להצעתה  בתגובה  בזאת  המוגשות  ההבהרה  ובקשות  ההערות  נכתבו  זו  ברוח 
את  זהה  באופן  מפרשים  הצדדים  ששני  בטוחים  להיות  עלינו  הברית.  ארצות  של 
ההסכם, כדי להימנע מדרך ללא מוצא וממבוי סתום בעתיד בתהליך אשר יקבע את 

יחסי הקבע בין העם הפלסטיני לישראל. 
אני מקווה שההערות הבאות יהיו מועילות בהבהרת עמדת הפלסטינים לגבי ההצעה 

של ארצות הברית ויתרמו להשגת הסכם שלום יציב, כולל ובר־קיימא באזור. 

בכבוד רב, 
יאסר עבד ראבו,

ראש צוות המשא ומתן הפלסטיני

1 בינואר 2001

הערות ושאלות מאת צוות המשא ומתן הפלסטיני בנוגע להצעת ארצות הברית

ומתן  המשא  צוותי  נפגשו  כולל  להסכם  להגיע  המתמשכים  מאמצינו  במסגרת 
העלה  השבוע  של  בסיומו  הבירה.  בוושינגטון  שעבר  בשבוע  והישראלי  הפלסטיני 
אנו  מידי.  להסדר  הפרמטרים  את  להגדיר  שמטרתן  הצעות  כמה  קלינטון  הנשיא 
אסירי תודה לתרומתה הרבה של ארצות הברית למאמצי השלום ומקדמים בברכה 

את המשך מעורבותה בדיונים בעתיד.
אנחנו רוצים להביע הכרת תודה מיוחדת לנשיא קלינטון על מאמציו הכבירים 
את  לזכותו  לזקוף  יש  לישראלים.  הפלסטינים  בין  ובר־קיימא  הוגן  שלום  לקדם 
זאת,  עם  האחרונות.  השנים  שבע  במהלך  הלום  עד  הגיעו  הצדדים  ששני  העובדה 
להביא  שבכוחו  היחיד  ההסכם  רבות,  בהזדמנויות  קלינטון  הנשיא  שהצהיר  כפי 
שלום מוצלח ובר־קיימא הוא זה המביא בחשבון את חששותיהם של כל הצדדים 
ואשר יהיה מקובל על הפלסטינים, הערבים והמוסלמים, וגם על ישראל, במסגרת 
עקרונות היסוד המוסכמים למשא ומתן בין הפלסטינים לישראל, דהיינו החלטות 

מועצת הביטחון של האו"ם 242 ו־383.
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כמכלול ובלא הבהרות, כפי שהוצגו, אינן מספקות לשם מילוי התנאים המתחייבים 
עבור הסכם קבע. במצב הנוכחי, הצעתה של ארצות הברית תביא לידי: 

ומנותקים  המחוברים  נפרדים,  קנטונים  לשלושה  הפלסטינית  המדינה  חלוקת 
זה מזה באמצעות כבישים ליהודים בלבד ולערבים בלבד, שתסכן את יכולת קיומה 

של המדינה הפלסטינית; 
חלוקת ירושלים הפלסטינית לכמה איים בלתי רציפים, נפרדים זה מזה ומשאר 

חלקי פלסטין;
כפיית הפלסטינים לוותר על זכות השיבה לפליטים. כמו כן, ההצעה אינה מספקת 
הסדרים ביטחוניים בני־קיימא בין פלסטין לבין ישראל, וכן אינה דנה בעוד עניינים 
בעלי חשיבות לעם הפלסטיני. נראה כי הצעת ארצות הברית עונה על הדרישות של 

ישראל, בעודה זונחת את הצורך היסודי של הפלסטינים: מדינה בת־קיום. 
ארצות הברית ניסחה את הצעותיה בקווים כלליים, שבמקומות אחדים חסרו 
בהירות ופירוט. בעינינו, הסכם קבע אינו מסתכם במסמך ובו הצהרות על עקרונות 
בכלי מקיף הדן בפרטים, באמצעים  זאת, מדובר  לא. תחת  ותו  כלליים  פוליטיים 
ובלוחות הזמנים לסיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. יעילותו של הסכם כזה תלויה 
בהשגת ערבויות בין־לאומיות ברורות ויעילות לשם יישומו. אנו סבורים כי בשלב 
מתקדם זה שבו מצויים דיוני השלום, יוביל הסכם כללי ומעורפל לתוצאות הפוכות. 
סברה זו נובעת מהתנסותנו בעבר עם הסכמים עמומים, כמו גם מעברה של ישראל 
כמי שאינה עומדת במילוי תנאי הסכמים חתומים. הסכם קבע נדרש להיות באמת 

ובתמים הסדר סופי, ולא הסכם שיהיה נתון למשא ומתן. 

הצעותיה של ארצות הברית נוגעות לארבע סוגיות יסוד: טריטוריה, ירושלים, 
פליטים וביטחון. 

שטחה של המדינה הפלסטינית
משטח  אחוזים   6-4 תספח  ישראל  כי  הברית  ארצות  הציעה  הטריטוריה  בנושא 
הגדה המערבית; בתמורה לסיפוח יינתן פיצוי בדמות 'חילופי שטחים' בהיקף של 
3-1 אחוזים; ושני הצדדים ישקלו בנוסף חילופי שטחים מוחכרים. ארצות הברית 
מהמתיישבים  אחוזים   80 ימוקמו  שבה  סופית,  מפה  של  גיבושה  על  המליצה 
הישראלים בגושי ההתיישבות המסופחים, אולם בה בעת מפה זו תקדם את היבט 
הרציפות הטריטוריאלית, תצמצם את השטחים המסופחים ותמזער את מספרם של 

הפלסטינים שיושפעו מכך. 
הצעה זו מעלה כמה בעיות מהותיות. מאחר שלהצעה לא נלוותה מפה, ומשום 
לדמיין  קשה  מוגדר,  איננו  האחוזים  חישוב  נגזר  ממנו  אשר  הכולל  שהשטח 
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לרציפות  הפלסטינית  השאיפה  לבין  הנזכרים  האחוזים  בין  ליישב  אפשר  כיצד 
ממשיך  הישראלי  שהצד  העובדה  לאור  במיוחד  מדאיג  זה  עניין  טריטוריאלית. 
לדבוק בטענה, שארצות הברית מעולם לא הטילה בה ספק, כי ירושלים, כפי שזו 
מוגדרת בידי ישראל, 'שטחי ההפקר' וים המלח אינם כלולים בשטח הכולל שממנו 
מחושבים האחוזים. יתרה מכך, ההצעה של האמריקנים קוראת ל'חילופי שטחים 
מוחכרים'. לא ברור אם צעד מסוג זה ישרת את האינטרסים הפלסטיניים, מאחר 
המחבר  למסדרון  פרט  ישראל,  בשטח  טריטוריאליים  צרכים  אין  שלפלסטינים 
זו,  הצעה  השטחים.  חילופי  במסגרת  שייכלל  עזה,  לרצועת  המערבית  הגדה  את 
המפה  )ראו  בוושינגטון  אחרון  השיחות  בסבב  הישראלי  הצד  שהציג  המפה  לצד 
המדינה  כי  וגוזרת  רחבות  שטח  ברצועות  לשלוט  לישראל  מאפשרת  המצורפת(72 

הפלסטינית לא תהיה בת־קיום ולא תיהנה מגישה ישירה לגבולות בין־לאומיים. 
איננה  הברית  ארצות  של  הצעתה  לעיל  העמימות  את  המבארת  מפה  בהיעדר 
בקמפ־דיוויד,  שהציבה  הדרישות  את  ולהעלות  לשוב  מישראל  למנוע  דבר  עושה 
ו־10% נוספים בשליטת  יוותרו תחת ריבונות ישראל,  10% משטח הגדה  שלפיהן 
בשטחי  ההתנחלויות  כל  כי  לזכור  חשוב  מעורפלים.  ביטחון  הסדרי  בשל  ישראל 

הגדה המערבית מחזיקות בכ־2% משטח הגדה. 
עיקרון  כאל  התיישבות'  'גושי  אל  היחס  את  שוללים  הפלסטינים  זה,  בהקשר 
מנחה, כפי שהמליצה ארצות הברית. השימוש בקריטריון זה מכפיף את האינטרסים 
הפלסטיניים בנוגע לרציפות מדינתם, ובנוגע לשליטתם על משאבי הטבע שלהם, 
בנוגע לרציפותן של ההתנחלויות, שהקהילה הבין־לאומית  ישראל  לשיקולים של 
במזעור  העוסק  הקריטריון  את  סותר  זה  עיקרון  כן,  כמו  באי־חוקיותן.  מכירה 
השטחים המסופחים ומספר הפלסטינים שיושפעו מכך. נוסף על כן, הצד הפלסטיני 

זקוק לדעת בדיוק אלו התנחלויות מתעתדת ישראל לספח. 
בסופו של דבר, אי־אפשר לקבל הצעה המענישה את הפלסטינים אך מתגמלת את 
מדיניות ההתנחלות הבלתי חוקית של ישראל. הצעה הכרוכה בסיפוח 6-4 אחוזים 
שבאינטרסים  במהותיים  נמנע  בלתי  באופן  תפגע  אחוזים(   10 שכן  )כל  מהשטח 
הפלסטיניים. בהתאם להצעה זו יסופחו לישראל כמה כפרים פלסטיניים, ומספרם 

הגבוה ממילא של העקורים הפלסטינים יוסיף ויגדל. 
רבים  שטחים  גם  תספח  ישראל  המצורפת,73  במפה  שמוצג  כפי  מזאת,  יתרה 
שאינם מיושבים באזורי מפתח, כגון ירושלים ובית לחם, ורציפותה הטריטוריאלית 
הפלסטינים  של  התנועה  בחופש  לפגיעה  נוסף  תיהרס.  הפלסטינית  המדינה  של 

מפה זו אינה בידינו.   72
מפה זו אינה בידינו.   73



153

ון
כי

ר
א

ה
ן 
מ בתוך מדינתם שלהם, לדבר יהיו השלכות חמורות על יכולת הפיתוח של המדינה. 

כמו כן, סיפוח בקנה מידה כה רחב יפגע בהכרח בזכויות המים של הפלסטינים. 
באשר ל'חילופי שטחים', הצעתה של ארצות הברית איננה מבהירה אילו שטחים 
בתוך ישראל ישמשו לשם פיצויים עבור השטחים שיסופחו. הפלסטינים מוסיפים 
לעמוד על כך כי בגין כל שטח שיסופח יינתן פיצוי בדמות שטח השווה לו בגודלו 
הברית  זאת, הצעתה של ארצות  עם  זאת.  טיעון שסותר  הוצג שום  לא  ובאיכותו. 
דוחה מפורשות את העיקרון כי פיצוי עבור קרקעות יינתן בדמות שטח קרקע שווה 
בגודלו, ושומרת על שתיקה בנוגע למיקומה ולאיכותה של הקרקע שתינתן כפיצוי. 
כל ההצעות הקודמות של ישראל וארצות הברית בנוגע לשטחים שיימסרו כפיצוי 
התייחסו לאדמות בקרבת רצועת עזה, אשר תימסרנה תמורת שטחי נדל"ן איכותיים 
בגדה המערבית. פרט לכך שמדובר בשטחים מדבריים, האדמות הסמוכות לרצועת 
עזה משמשות כעת את ישראל להטמנת פסולת רעילה. מובן מאליו כי איננו יכולים 

להחליף קרקע חקלאית מובחרת ושטחי פיתוח בעבור מצבורי פסולת רעילה.

ירושלים
הם  ערביים  'שטחים  שלפיו  כללי  עיקרון  קלינטון  הנשיא  הציב  ירושלים  בעניין 
הצדדים  בשני  דחק  בעת  בה  אולם  ישראליים',  הם  יהודיים  ושטחים  פלסטיניים 
לעבוד יחדיו על מפות כדי ליצור רציפות מקסימלית עבור כל צד. שתי נוסחאות 
ולזכויותיו של כל אחד מהצדדים בנוגע לחראם אל־שריף  הועלו בנוגע לריבונותו 
הנוסחאות  בשתי  )'הכותל'(.  המערבי  ולכותל  )'חראם'(74   ]Haram al-Sharif[
ריבונות של הפלסטינים על החראם וריבונות של ישראל על הכותל, ושתיהן אוסרות 

על הצדדים לחפור מתחת לחראם או מעבר לכותל. 
נראה  ראשית,  בעייתיות.  החראם  בעניין  הברית  ארצות  שמציעה  הנוסחאות 
כי  מרמזת  שהיא  משום  לחראם,  מתחת  ישראל  של  בריבונותה  מכירה  ההצעה  כי 
לישראל זכות, שהיא מוותרת עליה מרצונה החופשי, לבצע חפירות מאחורי הכותל 
'הכותל  יתרה מכך, שטחו של  )כלומר, בשטח הממוקם מתחת לחראם(.  המערבי 
המערבי' מתרחב לאזורים מעבר לכותל, ונכללת בו המנהרה שפתח ב־1996 ראש 
הממשלה הקודם של ישראל, בנימין נתניהו, אשר פתיחתה הביאה לידי עימותים 

נרחבים.75 

בפי הישראלים — 'רחבת הר הבית'.   74
במוצאי יום כיפור, 24 בספטמבר 1996, פתחו הרשויות של ישראל לציבור, משיקולי   75
תיירות, את מנהרת הכותל, ההולכת ונמשכת מהכותל המערבי לאורך בסיס הר הבית. 
בתקופת  לפתיחה  הוכשרה  עצומה,  ארכיאולוגית  חשיבות  לה  שנודעת  המנהרה, 
כהונתו של רבין, אך מדיניות ממשלתו גרסה שפתיחת המנהרה מותנית בתיאום עם 
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ההיבטים הטריטוריאליים בהצעת ארצות הברית בעניין ירושלים מעלים אף הם 
חששות חמורים, ומחייבים הבהרות נוספות. כפי שנראה מהמפה המצורפת,76 בשל 
בין־לאומיים,  לגינויים  שזכתה  ירושלים,  במזרח  ישראל  של  ההתנחלות  מדיניות 
'שטחים ערביים הם  כי  נוסחת ארצות הברית הגורסת  בין  ליישב  יהיה אפשר  לא 
פלסטיניים ושטחים יהודיים הם ישראליים' לבין העיקרון הגורס 'רציפות מקסימלית 
בהכרח  תגרום  הנוסחה  זאת,  תחת  הוא.  אף  בהצעה  הנכלל  הצדדים',  שני  עבור 
לעומת  ישראל,  העיר.  בתוך  מזה  זה  המנותקים  פלסטיניים  איים  של  להיווצרותם 
זאת, תוכל לשמור על רציפותה. לפיכך, ההצעה הקוראת ל'רציפות מקסימלית לשני 

הצדדים' משמעותה, הלכה למעשה, 'רציפות מקסימלית עבור ישראל'.
דתיים'  'אתרים  כמה  על  בירושלים  לריבונות  ישראל  של  המתמשכת  דרישתה 
דרישותיה  את  המתארות  מפות  להציג  וסירובה  גאוגרפית,  מוגדרים  בלתי 
כל  הפלסטינים.  של  לחששותיהם  חיזוק  אלא  אינם  בירושלים,  הטריטוריאליות 
בתוך  פלסטינית  רציפות  להבטיח  חייבת  הפלסטיני  הצד  בידי  שתתקבל  נוסחה 

העיר, ואת רציפותה של ירושלים בתוך שטחי פלסטין. 
פתוחה,  כעיר  מעמדה  היא  ירושלים  בעניין  הפלסטינים  בעמדת  מפתח  נקודת 
שתותר בה גישה חופשית לכול. מעמד זה הכרחי לא רק כדי להבטיח שכל מי שעיר 
זו קדושה עבורו יזכה לגישה אליה ולאפשרות להתפלל בכל המקומות הקדושים, 
אלא גם כדי להבטיח את חופש התנועה בתוך מדינת פלסטין. למרבה הצער, הצעתה 

של ארצות הברית איננה מתייחסת כלל לעניין חיוני זה. 

פליטים פלסטינים
בנוגע לפליטים פלסטינים שהונסו מבתיהם בעקבות הקמת מדינת ישראל, הציעה 
לשוב  הפלסטינים  הפליטים  של  בזכותם  יכירו  הצדדים  שני  כי  הברית  ארצות 
כי  בהסכם  להבהיר  יש  כי  הוסיפה  אולם  'למולדתם',  או  ההיסטורית'  ל'פלסטין 

הרשות הפלסטינית. בהתחשב ברגישויות הערביות, המוסלמיות והבין–לאומיות ביחס 
נתניהו  ממשלת  אולם  הנכון.  לרגע  להמתין  הוחלט  בירושלים,  הקדושים  למקומות 
ישראל  לריבונות  כסמל  המנהרה  את  ולפתוח  אלו  משיקולים  להתעלם  החליטה 
בירושלים. בעקבות זאת ערפאת קרא להפגנות נגד פתיחת המנהרה, וקרא לה 'פשע 
ימי ההתנגשויות האלימות שבאו  ונגד אתרינו המקודשים'. בחמשת  דתנו  נגד  גדול 
בעקבות הפתיחה נהרגו 15 חיילים ישראלים ו–60 מפגינים ואנשי משטרה פלסטינים. 
פרץ האלימות היה, בחלקו, ספונטני, אך אין כמעט ספק כי אנשי הביטחון הפלסטינים 
האופק  )רבינוביץ',  ובאישורו  ערפאת  של  בעידודו  זאת  עשו  בלחימה  שהשתתפו 

המתרחק, עמ' 94-93(. 
מפה זו אינה ברשותנו אולם בהקשר זה ניתן לראות לעיל את המפה על האוכלוסייה   76

היהודית והפלסטינית במרחב ירושלים. 
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מ אין זכות שיבה מוגדרת לשטחים שהם כיום ישראל. תחת זאת, היא הציעה חמש 

חלופות לבתי קבע עבור הפליטים: 
1. מדינת פלסטין 

2. שטחים בישראל שיועברו לפלסטין במסגרת 'חילופי השטחים'
3. שיקום במדינות המארחות 

4. יישוב מחדש במדינות שלישיות 
]5.[ קליטה לישראל. לכל הפליטים תישמר הזכות 'לשוב' למדינת פלסטין; עם זאת, 
שיקום במדינות המארחות, יישוב מחדש במדינות שלישיות וכניסה לישראל יהיו 

תלויים במדיניותן של המדינות האמורות. 
הצעתה של ארצות הברית משקפת אימוץ כולל של עמדת ישראל, שלפיה יישום זכות 
השיבה כפוף לשיקולה הבלעדי של ישראל. חשוב לזכור כי החלטה 194, המוכרת זה 
זמן רב כבסיס ליישוב צודק של בעיית הפליטים, קוראת לשיבת הפליטים הפלסטינים 

'לבתיהם', ישכנו היכן שישכנו — ולא ל'מולדתם' או ל'פלסטין ההיסטורית'.
תמציתה של זכות השיבה היא הבחירה: על הפלסטינים להיות זכאים לבחור היכן 
תקדים  כל  אין  הונסו.  שמהם  לבתיהם  לשוב  לבחור  זאת  ובכלל  להתיישב,  ברצונם 
היסטורי לכך שעם ויתר על זכותו היסודית לשוב לביתו, בין שבניו גורשו בכוח בין שנסו 
בבהלה. אין בכוונתנו להיות לעם הראשון המוותר על זכות זו. ההכרה בזכות השיבה 

והענקת זכות בחירה לפליטים בנושא זה הינם תנאים מקדימים לסיום הסכסוך. 
זכות  ליישום  בנוגע לדרכים  וביצירתיות  בגמישות  הפלסטינים מוכנים לחשוב 
השיבה. בדיונים רבים שהתקיימו עם ישראל הועלו ופורטו בהרחבה מסוימת דרכים 
ליישום זכות זו באופן שיסיים את מעמד הפליטות ואת בעיית הפליטים, וכן יענה 
את  בחשבון  מביאה  אינה  הברית  ארצות  הצעת  בנושא.  ישראל  של  שיקוליה  על 

ההתקדמות בנושא, ושבה לעמדות ישראל משלבי משא ומתן מוקדמים יותר. 
נוסף לכך, בהצעתה של ארצות הברית אין כל ערובה שזכויותיהם של הפליטים 

להשבת רכוש ופיצויים אכן ימומשו. 

ביטחון
לערוב  כדי  בין־לאומית  נוכחות  לבסס  הברית  ארצות  הציעה  הביטחון  בעניין 
למימוש ההסכם. על פי הצעתה של ארצות, הברית נסיגה ישראל תתפרש על פני 
בתום  מכן,  לאחר  בתהליך.  בהדרגתיות  ישולבו  הבין־לאומיים  והכוחות  שנים,   3
תקופה זו, תותר למשך שלוש שנים נוספות נוכחות צבאית של ישראל בעמק הירדן, 

תחת סמכותו של הכוח הבין־לאומי. 
למשך  התרעה  תחנות  בשלוש  להחזיק  תורשה  ישראל  כי  הציעה  אף  ארה"ב 
וכי תינתן לה הזכות לפרוש כוחות בשטחים פלסטיניים  עשר שנים לכול הפחות, 
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תהיה  פלסטין  כי  הברית  ארצות  הציעה  בנוסף  לאומי'.  חירום  'מצב  של  במקרה 
’non-militarized State‘, ואף שהיא הכירה בריבונות של הפלסטינים על שטחה 
האווירי, היא הציעה כי שני הצדדים יגבשו הסדרים מיוחדים שיענו על צרכיה של 

ישראל בתחום האימונים והמבצעים. 
אף שהצעותיה של ארצות הברית מטילות נטל פחּות על הריבונות של הפלסטינים 
מזה שנבע מהצעות קודמות של ישראל, הן עדיין מעלות חששות אחדים. אין כל 
סיבה שבגינה תידרש ישראל לשלוש שנים לשם נסיגה מהגדה המערבית ומרצועת 
המועצות  מברית  מהגרים  ממיליון  למעלה  יישבה  ישראל  כי  העובדה  לאור  עזה. 
לשעבר בתוך שנים אחדות, פרק זמן של שנה הינו די והותר לשם יישובם מחדש 
של פחות מ־60,000 מתנחלים ישראלים. יתרה מכך, מהצעתה של ארצות הברית 
לא ברור אם תקופת הנסיגה מתייחסת לחיילים ולמתנחלים כאחד, שתי קבוצות 
עשויה  ממושכת  נסיגה  הפלסטיניים.  בשטחים  הכיבוש  מכוחות  כחלק  הנתפסות 

לסכן את יישום ההסכם בדרכי שלום, ותיצור מוקד מתמשך לחיכוכים. 
הצורך  את  משכנע  באופן  הסבירה  טרם  ישראל  נוספות.  דאגות  לפלסטינים 
 — חירום  בזמן  כוחות  לפרוש  בזכות  או  הירדן,  בעמק  קבוע  בכוח  להחזיק  שלה 
יוצבו  ועל אחת כמה וכמה בשניהם גם יחד. בפרט נוכח העובדה כי באזורים אלו 
ישראל  אין  האסטרטגיים  צרכיה  על  לענות  כדי  זאת,  מלבד  בין־לאומיים.  כוחות 
זקוקה אלא לתחנת התרעה אחת בגדה המערבית. שימורן של התחנות במיקומיהן 
הנוכחיים ליד ראמאללה ושכם, וכן במזרח ירושלים, ייפגע פגיעה של ממש בפיתוח 
הפלסטיני. יתרה מכך, הצעת ארצות הברית תעניק לישראל זכות בלעדית לקבוע 

את משך פעילותן של תחנות אלו. 
מיוחדים  סידורים  לקיים  הברית  ארצות  של  הצעתה  היא  ביותר  בעייתית 
האווירי  בשטח  והמבצעים  האימונים  בתחום  ישראל  של  צרכיה  על  לענות  כדי 
בשטח  להשתמש  לישראל  יאפשר  הדבר  מפורשות,  הבהרות  בהיעדר  הפלסטיני. 
האווירי הפלסטיני לצורך אימונים צבאיים, תוך כדי סיכון האוכלוסייה האזרחית 
הפלסטינית והסביבה, והימנעות מסיכון אזרחי ישראל בהפרות כאלה. הפלסטינים 
שומרים על מחויבותם לפעול למען הסדר אזורי בתחום התעופה, בגבולות תקנות 
התעופה הבין־לאומיות המקובלות. כל הסדר אחר יפגע בריבונות של הפלסטינים 

ויחבל ביחסים עם המדינות השכנות. 

נושאים נוספים
לביסוס  החיוניים  נושאים  לכמה  מתייחסת  איננה  הברית  ארצות  של  הצעתה 
שלום כולל ומתמשך. בהתמקדות בארבעת הנושאים שהוצגו מעלה לבדם, ארצות 
מתעלמת  אף  אלא  הסכסוך,  לסיום  הנוגעים  היבטים  מזניחה  רק  איננה  הברית 
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הדדית. בפרט האמור בכך שההצעה אינה עוסקת בנושאי המים, הפיצויים בעבור 
נזקים שנגרמו במשך למעלה משלושים שנות כיבוש, הסביבה, היחסים הכלכליים 

העתידיים ונושאים בין־מדינתיים נוספים.

סיום הסכסוך
אף שאנו מחויבים לחלוטין לסיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, אנו סבורים כי אפשר 
להשיג יעד זה רק כאשר הסוגיות שגרמו לסכסוך ויצרו אותו ייפתרו במלואן. אפשר 
לבצע זאת רק באמצעות הסכם כולל המספק פירוט מקיף ואמצעים לפתרון נושאי 
הליבה של הסכסוך. יש לזכור כי כאשר ישראל הגיעה להסכמים נפרדים עם מצרים 

ועם ירדן, סיום הסכסוך התרחש רק לאחר חתימה על הסכם שלום סופי ומפורט. 
גם אם נניח בצד את הדרישות הנובעות מהדין והצדק הבין־לאומיים, הצעתה 
של ארצות הברית — אלא אם תכלול הבהרות שיביאו בחשבון את הנושאים שהועלו 
מעלה — איננה מאפשרת ולו פתרון מעשי לסכסוך. אם לא יימצאו פתרונות מעשיים 
לסכסוך, אנו סבורים כי הכרזות רשמיות על סיום הסכסוך תהיינה חסרות חשיבות. 

סיכום
ברצוננו לשוב והדגיש כי אנו נותרים מחויבים למציאת פתרון בדרכי שלום לסכסוך 
 242 מספר  האו"ם  של  הביטחון  מועצת  להחלטות  בהתאם  הפלסטיני-ישראלי, 
ו־338, ולדין הבין־לאומי. בשל המחיר העצום בחיי אדם הנגבה בשל כל עיכוב נוסף 
אולם  האפשר.  ככל  מוקדם  הסכסוך  את  לפתור  בצורך  מכירים  אנו  ומתן,  במשא 
את  או  מדינה פלסטינית בת־קיימא,  מבטיחה  הצעה שאיננה  לקבל  יכולים  איננו 

זכותם של הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם. 

צוות המשא ומתן הפלסטיני

סיכום תגובת הפלסטינים — האם ההנהגה הפלסטינית היא 'פרטנר'?

התשובה שהעבירו הפלסטינים אמנם כללה ניסוחים של קבלת רעיונות קלינטון, 
ואצל  האמריקנים  אצל  שהותירו  רבות  התניות  נלוו  הפלסטיני  לאישור  אך 
הישראלים את הרושם שמידת ההסתייגות הפלסטינית גדולה ממידת הקבלה.77 

במרחק  שר,   ;Ross, The Missing Peace, pp. 753-758  ;941 עמ'  חיי,  קלינטון,   77
נגיעה, עמ' 382; בן–עמי, חזית ללא עורף, עמ' 404-403; מיטל, שלום שבור, עמ' 139.
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מתוך התגובה הפלסטינית נדמה כי 'מתווה קלינטון' אינו עולה בקנה אחד 
עם הראייה הפלסטינית לגבי הדרך שבה הסכם קבע צריך להיראות. לדידם, 
הסכם קבע אינו רק מסמך המכיל עקרונות כלליים ומעורפלים, אלא כלי מקיף 
הבהירות  חוסר  הסכסוך.  לסיום  זמנים  ולוחות  שיטות  מפות,  פרטים,  הכולל 
הצרכים  הגדרת  בחוסר  למשל,  ביטוי,  לידי  בא  הפלסטינים  עליו  שמצביעים 
בהתייחסם  מהגדה.  בו  תיסוג  שישראל  הזמן  ובפרק  ישראל  של  הביטחוניים 
לתוכן הצעתו של הנשיא קלינטון קבעו הפלסטיניים כי באופן כללי ההצעה 
 — הפלסטיני  היסודי  הצורך  על  עונה  אינה  אולם  ישראל  דרישות  על  עונה 

מדינה בת–קיימא. 
המצורפת  מפה  בהיעדר  הפלסטינים,  לטענת  השטחים,  לסוגיית  בנוגע 
למתווה קשה להבין באיזה אופן יתאימו האחוזים המוזכרים במתווה לדרישתם 
בקמפ– ישראל  שהציבה  הדרישה  נוכח  בייחוד  טריטוריאלי,  לרצף  הבסיסית 
דיוויד, שלפיה עשרה אחוזים משטח הגדה יוותרו תחת ריבונות ישראל, ועוד 
עשרה אחוזים יהיו בשליטת ישראל בכפוף להסדרי ביטחון מעורפלים. כמו כן, 
הפלסטינים תהו מדוע יש לתגמל את ישראל על מדיניות ההתנחלות שלה על 
ידי שמירה על עקרון גושי התיישבות על חשבון האינטרס הפלסטיני לשמירת 
הרצף הטריטוריאלי של המדינה הפלסטינית, בעיקר נוכח הכרתה של הקהילה 

הבין–לאומית באי–חוקיותן של ההתנחלויות. 
והוסיפו  הפלסטינים לא קיבלו את עקרון חילופי הקרקע המופיע במתווה 
בדמות  פיצוי  להם  יינתן  לישראל  כל שטח שיסופח  על דעתם שבגין  לעמוד 
שטח השווה לו בגודלו ובאיכותו. אם כן, הפלסטינים אמנם נתנו את הסכמתם 
לתיקוני שטחים, אבל בשונה מעמדת ישראל ובשונה ממתווה קלינטון, המפשר 
בין עמדות שני הצדדים, הם התעקשו על יחס של 1:1 בלבד. חוסר הנכונות 
הקמת   — הידועה  בעמדתם  ודבקותם  זו  בסוגיה  להתגמש  הפלסטינים  של 
מדינה פלסטינית ריבונית בגדה המערבית ורצועת עזה שגבולותיה הם קווי 4 
ביוני 1967 — נובעים מנקודת המבט הפלסטינית שנכונותם להסתפק במדינה 
בגבולות קווי 4 ביוני 1967, ששטחה הוא כ–22% בלבד משטחי ארץ ישראל 
המנדטורית היא כשלעצמה הוויתור הגדול ביותר שלו הם יידרשו. שכן, ויתור 
זה אינו כולל שטחים שיועדו למדינה היהודית בתכנית החלוקה של האו"ם בלבד 

אלא גם שטחים שסופחו למדינת ישראל בעקבות הישגיה במלחמת 78.1948
בסוגיית ירושלים הפלסטינים לא קיבלו את העיקרון של 'שטחים ערביים 
בשל  כיוון, שלטענתם,  ירושלים  במזרח  לישראל'  יהודיים  ושטחים  לפלסטין 

ראו: שטיינברג, עומדים לגורלם, עמ' 394.   78



159

ון
כי

ר
א

ה
ן 
מ ייצור איים פלסטינים  זה  ירושלים עיקרון  מדיניות התיישבות ישראל במזרח 

המנותקים זה מזה ויסתור את עקרון הרציפות המקסימלית עבור שני הצדדים. 
מנגד הציעו הפלסטינים להעניק לירושלים מעמד של עיר פתוחה ונגישה לכול. 
ישראל לפלסטינים.  בין  ביותר  בסוגיית הפליטים מצוי אולי הפער הגדול 
בעוד הצד הישראלי בשום אופן לא היה מוכן לקבל את עיקרון 'זכות השיבה' 
של הפליטים הפלסטינים, הצד הפלסטיני התנה כתנאי מקדים לסיום הסכסוך 
את ההכרה ב'זכות השיבה' של הפליטים לבתיהם, ואת זכותם לבחור איפה ירצו 

להתיישב. 
בסוגיית הביטחון טענו הפלסטינים כי פרק הזמן של שלוש שנים שהוקצב 
לנסיגת ישראל על פי המתווה הוא ארוך מדי, הם הביעו חשש כי נסיגה ממושכת 
יכולה לסכן את יישום ההסכם בדרכי שלום, וליצור מוקד מתמשך לחיכוכים. 
כמו כן, ביקשו הפלסטינים הבהרות מפורשות באשר לצרכיה של ישראל בתחום 
הם  כי  הבהירו  הפלסטינים  הפלסטיני.  האווירי  בשטח  והמבצעים  האימונים 
לפגיעה  מתנגדים  אולם  התעופה,  בתחום  אזורי  הסדר  למען  לפעול  מחויבים 

בריבונות המדינה הפלסטינית. 
והוסיפו  המחלוקות,  בפתרון  הסכסוך  סיום  את  התנו  הפלסטינים  לסיכום, 
סוגיית  המים,  סוגיית  כמו  עליהן,  דעתו  נותן  לא  שהמתווה  סוגיות  ישנן  כי 
ההנהגה  כאמור,  המדינות.  שתי  בין  הכלכליים  היחסים  וסוגיית  הפיצויים 
הפלסטינית התנגדה עקרונית לרעיון של מתווה כללי, ודרשה הסכם מגובש. 
לטענתה, בשלב מתקדם זה יש צורך בהסכם סופי, ולא בהסכם שצריך לשאת 
ולתת עליו. רק כשייחתם הסכם שיביא לידי פתרון מלא של המחלוקות שיצרו 
דבריהם  בסוף  כן.  לפני  רגע  ולא  סיומו  יהיה אפשר להצהיר על  את הסכסוך 
שבו והדגישו הפלסטינים כי הם מחויבים למציאת פתרון בדרכי שלום לסכסוך 
הפלסטיני-ישראלי, אולם אין באפשרותם לקבל הצעה שאינה מבטיחה מדינה 

פלסטינית בת–קיימא. 

סיכום 

היתה  אמנם  אחת  כמקשה  קלינטון  לרעיונות  ישראל  של  החיובית  תשובתה 
ברורה יותר מתגובתם החיובית המהוססת והמסויגת של הפלסטינים, אולם זאת 
היתה התגובה החיובית הראשונה והרשמית שנאמרה בנוגע להסדר קבע בכלל 

ובנוגע לירושלים בפרט.79 

קליין, שוברים טאבו, עמ' 75-74.   79
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כאמור, מתווה קלינטון היה מהלך יוצא דופן מבחינת תכניו אך עיתויו עמד 
לו לרועץ. התקופה היתה תקופת סוף כהונתו של קלינטון וכן חודשי כהונתו 
של  הנוסף  ייתכן שהקושי  ישראל.  ראש ממשלת  בתפקיד  ברק  של  האחרונים 
הפלסטינים לקבל את המתווה נבע מחשש שפעם נוספת יתבעו מהם מנהיגיה 
היה  לא  העיתוי  אך  רב.80  בעמל  שהושגו  בהסכמים  לדון  ישראל  של  הבאים 
הבעיה העיקרית, מתוך בחינת התגובות של ישראל והפלסטינים אפשר להתרשם 
כי הבעיה העיקרית היתה הפער הרב שנותר עדיין בין העמדות של שני הצדדים. 

מתווה קלינטון אמנם הצליח לצמצם את הפער אך לא לגשר עליו.

אחרית דבר

בין  היחסים  מערכת  הגיעה  קמפ–דיוויד,  הסכמי  לאחר   ,2000 שנת  בסוף 
אמון  חוסר   — שידעה  הגדולות  השבר  מנקודות  לאחת  לפלסטינים  ישראל 
הדדי בהימצאותו של 'פרטנר' לשלום. ניסיונו של קלינטון לאחות את השבר, 
בדמותו של 'המתווה' עלה בתוהו. תהום עמוקה עוד היתה פעורה בין הצדדים, 
לשלום.  האפשרות  את  חסמו  נוספות  לפשרות  הנכונות  וחוסר  והמחלוקות 
השלכות האינתיפאדה העמיקו את הפער בין הצדדים, כעס רב ניצת והתפיסה 

של היעדר 'פרטנר' נחרטה בקרב שני העמים. 
עם זאת, בינואר 2001 הסכימו הצדדים לשלוח את נציגיהם לשיחות בטאבה 
למאמץ של הרגע האחרון כדי להגיע להסכמות בנושאי מעמד הקבע על בסיס 
זאת למרות העיתוי הבעייתי מאוד, כשממשלת ברק היתה  רעיונות קלינטון. 
בחירות  להתקיים  שעמדו  לפני  כשבועיים  פרלמנטארי,  רוב  בלי  מפולגת, 
כלליות בישראל. לפי עדויותיהם של כמה מהמשתתפים השיחות היו מעמיקות 
כהתנהלותם  הפלסטינים, שלא  ממש.81  של  התקדמות  בהן  והושגה  וענייניות 

מיטל, שלום שבור, עמ' 139.   80
משמעותית.  התקדמות  בטאבה  שהושגה  שטענו  אלו  בין  היה  למשל,  ביילין,  יוסי   81
פי  על  זאת  לעומת   ;15.7.2002 הארץ,  בטאבה',  היה  באמת  'מה  יוסי,  ביילין,  ראו: 
מרחק נגיעה, עמ'  תיאורו של גלעד שר הושגה בטאבה התקדמות מעטה. ראו: שר, 
415-397; מיגל מורטינוס, שליח האיחוד האירופי לוועידה, ערך באופן בלתי רשמי 
סיכום )'מסמך מורטינוס'( המקובל גם בעיני הישראלים וגם בעיני הפלסטינים כתיאור 
נאמן של ההסכמות שהושגו בוועידת טאבה והמחלוקות שנותרו ברגע שבו הופסקה 
הוועידה. מן הסיכום עולה תמונה אופטימית )רבינוביץ', האופק המתרחק, עמ' 145(. 
לתוכן הסיכום ראו: עקיבא אלדר, 'מסמך טאבה. חשיפה ראשונה', הארץ, 13.2.2002.
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בפירוט את רעיונותיהם ובפעם הראשונה הציגו מפה ששיקפה נכונות לסיפוח 
כעבור  זאת,  למרות  אך  ירושלים.82  במזרח  יהודיות  את השכונות  ישראל  של 
שישה ימי דיונים הורה ברק לחברי המשלחת הישראלית לחזור לישראל בשל 
הלחץ הציבורי שהלך וגבר. כיוון שההסכמים בטאבה לא הסתיימו ולא הובאו 
להכרעת המנהיגים כעסקה כוללת אין אמת בטענה שהצד הפלסטיני דחה פעם 

נוספת הצעה נדיבה לשלום.83 
בפברואר 2001, מעט לפני חילופי השלטון,84 שיגר ראש הממשלה היוצא, 
ולנשיא  ערפאת  ליאסר  בוש,  לנשיא  קלינטון,  לנשיא  מכתבים  ברק,  אהוד 
מצרים, מובארק, ובהם הבהיר כי ישראל אינה מחויבת לעמדות שהוצגו במתווה 

קלינטון.85 
לאורך השנים מאז המפגש בטאבה ועד היום, היו עוד ניסיונות להביא לידי 
הניסיון  כולל  ואחרות,  כאלו  מסיבות  צלחו  לא  הם  גם  אולם  שלום,86  הסכם 
הנוכחי בהובלתו של המזכיר האמריקני ג'ון קרי. התוצאה היא שגם היום, ארבע 
אינו  הצדדים  משני  הציבור  בקמפ–דיוויד,  השיחות  קיום  אחרי  שנים  עשרה 
מאמין בסיכוי להגיע להסכם, ואינו מאמין כי קיים 'פרטנר' אמתי בצד השני. 
ניסיונות  של  הארוכה  לרשימה  יצטרפו  הבאים  הניסיונות  גם  אם  יגידו  ימים 

כושלים או שמא בכל זאת תושג פריצת דרך כנגד כל הסיכויים. 

קליין, שוברים טאבו, עמ' 82-75.   82
מיטל, שלום שבור, עמ' 141-140.   83
הבחירות התקיימו ב–6 בפברואר.   84

ברק רביד, 'ישראל הודיעה לנשיא קלינטון — עמדתך בסוגיית השיבה עמומה', הארץ,   85
12.2.2007; יש לציין שגם הנשיא קלינטון הסיר רשמית את הצעתו עם סיום כהונתו. 
יָזמת ז'נבה )2003-2002( שבמסגרתה התקיים משא ומתן  דוגמאות ליזמות נוספות:   86
בין צוותים ישראלים ופלסטינים לא רשמיים, שהתבסס על מתווה קלינטון וכן ועידת 

אנאפוליס )נובמבר 2007(. 
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הצעת ישראל בוועידת טאבה, ינואר 872001

הנשיא   .)321-320 )עמ'  וביניכם  בינינו  גבול  אריאלי,  מתוך:  לקוחות  המפות  שתי   87
קלינטון לא הציג אף מפה, רשמית ובלתי רשמית, שמשקפת את הרעיונות שלו לכן 
בחרנו להציג את המפות הללו שהוצגו בידי שני הצדדים בשיחות טאבה שהתקיימו על 

בסיס מתווה קלינטון. 
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הצעת הפלסטינים בוועידת טאבה, ינואר 2001
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ממדף התואר השלישי
מבחר תקצירים של עבודות דוקטור מהשנים האחרונות 

העוסקות במדינת ישראל ובציונות

גילת גופר, האשה הציונית — הבניית הנשיות בתקופת הראשית של תנועת 
העבודה 1923-1903, מנחה: פרופ' יוסף גורני, בית הספר למדעי היהדות על 

שם חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב, 2009. 

שאלת יצירתו של 'היהודי החדש' היתה ועודה נושא נפוץ בחקר ההיסטוריה 
הציונית. יצירתה של 'היהודייה החדשה' נהפכה נושא חשוב במחקר רק בעשרים 
היהודייה  האישה  של  עיצובה  שאלת  את  בוחן  זה  מחקר  האחרונות.  השנים 
מחדש  לעצב  הניסיון  הציונית.  העבודה  תנועת  של  בנייתה  ממכלול  החדשה 
דפוסי מגדר — תפיסות של נשיות וגבריות ותפקידי נשים וגברים בחברה — 
הניסיון  כי  מראה  זה  מחקר  אבל  הציונית.  בתנועה  רחבה  מתפיסה  חלק  היה 
לממש תפיסה זו הואץ עם ראשיתו של גל העלייה הראשון המשויך לתנועת 
העבודה — שהוא גל העלייה השנייה — והתבסס בתקופת העלייה השלישית. 
במסגרת זו, השימוש במושגים 'העלייה השנייה' ו'העלייה השלישית' הוותיקים, 
שאותגרו לא מעט במחקר ההיסטוריה, התגלה המתאים ביותר לשאלת עיצוב 

הממשי של האישה הציונית.
מתוך  בחברה.  מקומן  על  צעירות  נשים  נאבקו  השנייה  העלייה  בתקופת 
מאבק זה החלו להשתלב בעבודה החקלאית בעלת הסטטוס הגבוה, הפכו את 
עבודת הבית השקופות לעבודות ממשיות ונראות, קידמו יחס חדש למשפחה 
ולמקומן של נשים בתוכה, והשתלבו בפוליטיקה של תנועת העבודה. בכל אלו 
אפשר לאתר דפוס פעולה אופייני ומוצלח, שמבוסס על פעולה משותפת של 
נשים ליצירת שדות פעולה נפרדים להן מתוך החצנת המחויבות לבניין הציוני 
והסוציאליסטי. בכל התחומים היו שאיפות הפועלות מרחיקות לכת מהישגיהן.

הכינו את המדור: רעות רחמים, מאיה לויטה והדס שרת.  *
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מ תקופת העלייה השלישית היתה תקופת ביסוס ומיסוד. הדבר ניכר הן בעיר, 
שבה נוצרו ענפי עבודה ייחודיים לנשים בעיקר בתחום הבנייה, הן בהתיישבות 
היצרניים  בענפים  נשים  עבודת  לשאלת  לב  תשומת  ניכרה  שבה  השיתופית, 
ולהפיכת ענפי השירותים לענפים ממשיים. מיסוד מקומן של נשים בפוליטיקה 
זה  מהלך  אבל  ההסתדרות.  בתוך  הפועלות  מועצת  בהקמת  ביטוי  לידי  בא 
מרכזי.  פעילות  כערוץ  הפוליטי  הערוץ  על  הנשים  רוב  של  בוויתור  הסתיים 
העבודה שינתה  תנועת  בהישגי מאבקן.  לידי שחיקה ממשית  הביא  זה  ויתור 
של  שאיפותיהן  אם  גם  בחברה,  נשים  של  תפקידיהן  את  מהותי  שינוי  אפוא 
רבות מהנשים שהשתתפו במהלכים האלה לא מולאו. השוויון המיוחל בין נשים 
המחויבות  מתוך  יותר  גדול  לחופש  זכו  וגברים  נשים  אך  הושג,  לא  לגברים 

לבניית חברה חדשה.
לצד מקורות היסטוריים מקובלים משתמש המחקר רבות בספרות בדיונית: 
סיפורים קצרים, שירים ורומנים. בספרות אותרו הלכי רוח ודפוסים חברתיים 
של  דפוסים  לעיצוב  גדולה  ָעצמה  בעל  ככלי  נבדקה  היא  בתקופה.  רווחים 
נשיות וגבריות. כך נעשה שימוש בטקסטים קנוניים, כגון אלו של ברנר, עגנון 
הררי  יהודית  יאן,  אירה  כגון אלו של  מּוכרים פחות,  ושמעוני, לצד טקסטים 

ואריה יפה.
תנועת העבודה שינתה אפוא שינוי מהותי את תפקידיהן של נשים בחברה 
גם אם שאיפותיהן של רבות מהנשים שהשתתפו במהלכים האלה לא מולאו. 
השוויון המיוחל בין נשים לגברים לא הושג, אך נשים וגברים זכו לחופש גדול 

יותר מתוך המחויבות לבניית החברה החדשה. 

*

תמי קמינסקי, נשות עין חרוד כמעצבות ֶחברה מחדשת ומשתנה: 1948-1921, 
ללימודי  המחלקה  רוזנברג־פרידמן,  לילך  וד"ר  שילה  מרגלית  פרופ'  מנחות: 

ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(, אוניברסיטת בר־אילן, 2012. 

בעזרת תיעוד מדוקדק, פרטני ומקיף נבחנת לראשונה קבוצת נשים מיוחדת, 
בשלושת  והֶחברה  ההוויה  לעיצוב  ותרומתן  מקומן  חשיפת  חרוד.  עין  חברות 
העשורים הראשונים לקיום הקיבוץ מפענחת הן את היָזמה שצמחה בקיבוץ הן 
את יישומה ואת כשליה, ובד בבד מוכיחה כי לנשים בכלל ולנשות עין חרוד 
בפרט תרומה רבה וניכרת לעיצוב הֶחברה ולמקומה של החֵברה בעיצוב דפוסים 

הקשורים ליחיד, לֶחברה וללאום. 
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הבחירה בנשות עין חרוד לנושא המחקר אינה מקרית. ייחודו של עין חרוד 
ומקומו כ'חלוץ ההולך לפני המחנה' בלטו כבר מייסודו, בי"ח אלול תרפ"א. 
שני גורמים מרכזיים השפיעו על ייחודיותו של עין חרוד: המפגש הפורה בין 
אנשי העלייה השנייה, שהיו מבוגרים ומנוסים יותר וותיקים יותר בארץ, לבין 
חלוצי העלייה השלישית, שהיו מושפעים מתנועות המהפכה בארצות מוצאם — 
רוסיה ומזרח אירופה — וביקשו ליישמן בארץ, וההרכב הייחודי של החברים: 
חברי עין חרוד, ובכלל זה חברותיו, היו בעלי יכולת חברתית וכישורים מגוונים 
יוצאי דופן: אנשי רוח, סופרים, מוזיקאים, ציירים, מחנכים ועוד. הללו עיצבו 

תרבות חדשה, שממנה ומרעיונותיה ינקו חברי קיבוצים אחרים.
בשל גורמים ייחודיים אלו במהרה נהפך עין חרוד למקום בעל השפעה רבה. 
לפיכך, מהפכה מגדרית שהתרחשה בו היתה עתידה להשפיע אף מחוץ לגבולות 
היישוב עצמו. השינויים והעיצובים שביקשו נשות עין חרוד להנחיל היו לא רק 
ברמה הלוקלית־מקומית, כי אם בקרב הֶחברה היישובית כולה. בכך הן נבדלות 
ומיוחדות מנשות קיבוצים אחרים בתקופה הנידונה. הן השכילו להבין כי כדי 
להשפיע, המהפכה המגדרית אינה יכולה להישאר בתחום הלוקלי, ועליה לפרוץ 

את הגדר המקומית אל המרחב היישובי כולו. 
ייחודית, סללו את הדרך למהפכה מגדרית,  עין חרוד, קבוצת נשים  נשות 
זוגיות  שצמחה על קרקע קיבוצן. המהפכה המגדרית הובלה במגוון תחומים: 
ומשפחה, עבודה, פעילות תרבותית וציבורית, ביטחון, קליטת עלייה ושליחות 
גדול  חרוד  בעין  בחקלאות  העובדות  הנשים  אחוז  היה  למשל,  כך,  לגולה. 
ניכרת  מסה  להשתתפות  הביא  'השליש'  חוק  אחרים;  בקיבוצים  שהיה  מזה 
 1936 מאורעות  בזמן  שהובילו  החברות'  'מרד  הקיבוץ;  במוסדות  נשים  של 
ודרישתן לשותפות אקטיבית בהגנה יצרו שינוי של ממש במקומה של החברה 
בהתיישבות העובדת כולה; תיעוד החוויה הנשית של החברה הקיבוצית בקובץ 
חברות בקיבוץ, שהוציאו שתיים מהנשים המובילות בעין חרוד, הביא את קולה 
של החֵברה בקיבוץ אל הֶחברה היישובית כולה. כל אלו ועוד העמידו את נשות 

עין חרוד כמעצבות ֶחברה מחדשת ומשתנה.

*
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מ האיראנית,  הפרספקטיבה   :1963-1948 איראן־ישראל  יחסי  יצחקוב,  דורון 
מנחים: פרופ' עוזי רבי ופרופ' דוד מנשרי, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון 

ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, 2012.י1 

מערכת היחסים בין איראן המלוכנית לישראל בתקופת שלטונו של מחמד רצ'א 
שאה )1979-1941( ניצבה בצומת הדרכים של יחסי איראן עם העולם הערבי, 
סיומה של מלחמת  והושפעה מהמציאות החדשה שנוצרה במזרח התיכון עם 
למערב,  מזרח  שבין  בחיץ  איראן  של  הגאופוליטי  מיקומה  השנייה.  העולם 
על  גופא, השפיעו  באיראן  החברתית־פוליטית  המציאות  המארג של  גם  כמו 
המתמקד  זה,  מחקר  המחקר.  עבודת  בלב  ועמדו  האיראנית,  הפרספקטיבה 
היחסים  רקמת  נטוותה  שבו  האופן  את  לבחון  והמבקש   ,1963-1948 בשנים 
העדינה בין איראן המוסלמית )שיעית( והמלוכנית, לבין מדינת ישראל, טוען כי 
ביסוד היחסים ניצבת מדיניות איראנית אקטיביסטית, שראתה במערכת שיתוף 

הפעולה עם ישראל מכשיר לקידום ביטחונה ומעמדה האזורי של איראן.
יריעת המחקר נחלקת לארבעה מקטעי זמן נפרדים, הנבדלים ביניהם בשל 
החותם שהותירו על יחסי שתי המדינות. בד בבד יוצר המחקר חלוקה נושאית, 
הבוחנת את רכיבי הקשר השונים, ומנתחת את השפעתם על מכלול היחסים. 
הפרק הראשון דן בהתפתחות הקשרים למן הקמת מדינת ישראל ועד לעליית 
מחמד מוצדק לראשות הממשלה. הפרק השני מתמקד בתקופה שבה החליטה 
איראן להלאים את תעשיית הנפט שלה )מאי 1951 - אוגוסט 1953( ובהשלכות 
שהיו לאירועי ההלאמה על יחסיה עם ישראל. הפרק השלישי עוסק בתקופת 
יולי  למהפכת  עד  מוצדק(  )הדחת   1953 אוגוסט  מהפיכת  שמשתרעת  הזמן 
1958, שהביאה קץ על השלטון המלוכני בעיראק. הפרק האחרון )הדן בשנים 
1963-1958( עוסק בהרחבה בנדבך הביטחוני שנשא באחריות כוללת להובלת 
הקשרים, והיה אמון, בין השאר, על קשרי הנפט, התרבות, החקלאות והמסחר. 
העברית  הפרסית,  בשפה  ראשוניים  מקורות  על  בהרחבה  נשען  זה  מחקר 
והאנגלית, ובכך ִאפשר הגעה לשדה ידע שלא היה נגיש בעבר. המחקר מציג 
את הדברים בסדר כרונולוגי עקבי על אף ההסתעפויות שבו. יתרונה של חלוקה 
זו טמון בבדיקת כל רכיביה של המציאות בנקודת זמן מסוימת ובהבחנה ראויה 
בין 'העצים' ל'יער'. מחקר זה מבקש להציג תמונה מאוזנת המעידה על אשר 
התרחש מאחורי הקלעים ובגלוי, ובכך להעשיר את שדה הידע הקיים ולהציג 
נפרדת,  הנידונה כמסגרת התייחסות  יחסי איראן־ישראל בתקופה  סוגיית  את 

המחבר הוא עמית חוקר במרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. סיים את   1
לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב בשנת 2012.
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המשפיעה ומושפעת מזרמי ההתפתחות השונים באזור על ממדיהם הפוליטיים, 
הכלכליים והתרבותיים.

*

עיצוב הזיכרון בספרי הלימוד בהיסטוריה לבתי הספר הערביים  חנה שמש, 
במדינת ישראל )2008-1948(, מנחים: פרופ' אלי פודה וד"ר דן פורת, החוג 

ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010. 

כתיבתו של מחבר ספר לימוד בהיסטוריה אינה נשענת רק על שחזור העבר, 
אלא נתונה להכתבה פוליטית של רשויות החינוך במדינה ושל קבוצות לחץ 
את  שתיצור  היא  אומה  של  ההיסטורי  הנרטיב  יוצג  שבה  הצורה  חברתיות. 

תמונת עולמו של המתבגר על עמו ועל חברתו.
רק כ־20% מתושבי מדינת  ייחודי, שהוא לא  זו מתמקדת במיעוט  עבודה 
מלוא  על  בא  שלא  התיכון,  במזרח  פוליטי  מסכסוך  חלק  הוא  אלא  ישראל, 
פתרונו עד ימינו. הטענה המרכזית היא כי מערכת החינוך לערבים סובלת עד 
היום מאפליה שיטתית בכל תחום החל מהקצאת משאבים וציוד וכלה בהכפפתה 
של תכנית הלימודים לתכנית מוכתבת של משרד החינוך הישראלי. אף על פי 
שהלימודים במערכת החינוך לערבים היא בשפה הערבית, התלמיד הערבי אינו 
נחשף כראוי למורשתו ההיסטורית והתרבותית, והוא לומד פרקים נרחבים של 
סוגיות:  שתי  לידי  מביאה  זו  סתירה  ותרבותה.  היהודית־הציונית  ההיסטוריה 
שנית,  והתרבותי.  הלאומי  מייחודו  הערבי  הצעיר  מודר  זה  באופן  ראשית, 
בשל נחיתותה של מערכת החינוך לערבים לעומת זו של היהודים סיכוייו של 
התלמיד הערבי להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה הישראלי, 

המנוהלים בשפה העברית, פחותים בהרבה מעמיתו הצעיר היהודי.
המחקר בחן שישה נושאים היסטוריים בספרי הלימוד בכל שנות קיומה של 
המדינה: שלושה נושאים מייצגים מתוך ההיסטוריה העתיקה: המפגש בין הנביא 
מחמד והיהודים, כיבוש הצלבנים אדמות מוסלמיות ומעמדה של העיר ירושלים 
במרוצת הדורות. שלושה נושאים אחרים דנים בהיסטוריה המודרנית: הצהרת 
יהודים למוסלמים  בין  )או ההתנגשות(  בלפור כמייצגת את המפגש המחודש 
הוא  האחרון  והנושא  היהודים,  ושואת  השנייה  העולם  מלחמת  החדשה,  בעת 
מלחמת העצמאות — הנּכבה — בשנת 1948. הנושאים האלה נבחנו לאורך ציר 
ההיסטוריה, ואובחנו ארבעה דורות משנות החמישים עד ימינו אשר מייצגים 
תהליך שבו ייצוגו של הקול הערבי בספרי הלימוד הערביים בהיסטוריה הולך 
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מ הפוליטיים  לשינויים  הן  נושקים  אלו  דורות  יותר. ארבעה  רחב  למקום  וזוכה 
ובחברה  בכלל  הישראלית  בחברה  החברתיות  לתמורות  הן  ישראל  במדינת 

הערבית בפרט.
החיים  מארג  ממכלול  והיא  חינוך,  מנושאי  חורגת  הלימוד  ספרי  בדיקת 
הספרים  של  תוכנם  ישראל. שאלת  מדינת  אזרחי  של  והחברתיים  הפוליטיים 
היא שאלה מהותית, הנוגעת לעתידה של החברה הישראלית כחברה דמוקרטית, 
ובעלת נדבך חשוב בפתרון הסכסוך הישראלי־ערבי ובשאלת יחסיו של הרוב 

היהודי עם המיעוט הערבי במדינתו. 

*

לאה גנור, צה"ל והשואה: יחסו של חיל החינוך לעיצוב זיכרון השואה בקרב 
החיילים, 2004-1987, מנחות: פרופ' ג'ודי באומל־שוורץ ופרופ' דליה עופר, 

התכנית ליהדות זמננו, אוניברסיטת בר־אילן, 2012. 

המחקר עוסק  ביחסו של חיל החינוך לעיצוב זיכרון השואה בצה"ל בתקופה 
המקום  דהיינו   ,2004-1987 בשנים  וחברה  צבא  ביחסי  משתנה'  'עידן  של 
שתופס נושא השואה במטרות החינוך של צה"ל ובמדיניות שבה הוא מתנהל, 
שבאה לידי ביטוי בתוכני תכניות הלימודים, בסוג הקשר עם מוסדות ההנצחה 
בחומרים  שואה,  ניצולי  עם  בקשר  לפולין,  במסעות  הרשמיים,  האזרחיים 
חיל  והכללית.  הצבאית  בעיתונות  ובמסרים  ובידיעות  הצבאיים  החינוכיים 
חינוך נבחר לשמש מושא המחקר, היות שהוא נמצא בתווך בין צה"ל לחברה, 
ומשמש 'מגדלור' חינוכי לצה"ל, ובאמצעותו אפשר ללמוד ולהסיק על צה"ל 
בכללותו. במחקר מוצגים קווי ההשקה בין השינויים שחלו במקומה של השואה 
ועיצוב תודעתה בתפיסתו החינוכית של צה"ל לבין מקומה של השואה בחברה 
בכללותה, תוך כדי זיהוי הגורמים שהובילו את השינוי ואת הדרך שבה צה"ל 

נערך להיענות לצרכים החדשים בגישתו לשואה  ולגבורה.
המחקר  תחילת  מכוננים:  מאורעות  בשני  נתחם  הכרונולוגי  הטווח 
בפרסום  מנומק   2004 בשנת  המחקר  וסיום   ,)1987( הראשונה  באינתיפאדה 
הראשון בצה"ל של מסמך מתווה מדיניות רשמית, מטרות, משמעויות ודרכי 
עבודה בהנחלת זיכרון השואה בצה"ל. כרקע לדיון המחקרי נסקרו העשורים 

משנות החמישים ועד שלהי שנות השמונים.
הנחת היסוד היא שיחסו של צה"ל לשואה משקף את התנאים ואת המציאות 
החברתית־פוליטית שבהם הוא פעל ואת יחסה של החברה לשואה ולדימוייה. 
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הנחה זו נבחנה בשלושה ציוני דרך: א( האינתיפאדה הראשונה והשלכותיה — 
1992-1987; ב( הסכמי אוסלו והשלכותיהם — 2000-1993; ג( האינתיפאדה 

השנייה 'אל־אקצה' והשלכותיה — 2004-2000.
בכלל  לשואה  ביחסה  הכללית  החינוך  מערכת  נבחנה  השוואה  לצורך 
ולמסעות בני הנוער לפולין בפרט. בהתייחס לשלוש נקודות המבט המחקריות 
המרכזיות שהוצגו במחקר, היסטוריה חברתית, חקר התרבות ומדיניות בחינוך, 
נבחנו שני סוגי מידע מרכזיים: מידע רשמי )החלטות של צה"ל וכדומה( ומידע 

נקודתי אישי )התכתבויות, שיחות עם מפקדים ושאלונים אישיים וכדומה(.
החידוש בעבודה הוא בחינת מדיניותו ההיסטורית והחינוכית של חיל חינוך 
ובזיקה לשינויים  עוברת  בזיקה לתהליכים שהחברה בכללותה  ביחסו לשואה 
בתפקידיו החברתיים של צה"ל, תוך כדי שימת דגש באופן שבו משתקף תהליך 
הוא בראשוניותו:  זה  ייחודו של מחקר  בעיני מפקדים שחוו את התהליך.  זה 
מחקר זה הוא המחקר הראשון מסוגו שנעשה בצה"ל בכלל ובחיל החינוך בפרט, 
ומשלב ניתוח מקיף של מקורות מידע פנימיים מסוגים שונים. המחקר מלמד 
על תהליכים של שינוי מהותי ביחסו של צה"ל לשואה וביחס קשרי הגומלין 

בין צבא לחברה, ועל שינויים ביחסה של החברה הישראלית לזיכרון השואה.

*

גד  על קו השבר: ישראלים ממוצא עדתי מעורב, מנחה: פרופ'  טליה שגיב, 
יאיר, המחלקה לסוציולוגיה־אנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, 2012.י2

למתח הבין־עדתי בישראל היסטוריה מורכבת, אך לפרקים נדמה שהוא ייעלם 
בקרוב, משום שיש לו פתרון קרוב: הילדים המעורבים. 

פערים  על  מורה  עדתי  רקע  על  בישראל  באי־שוויון  שעוסק  המחקר 
מתמשכים בהשכלה ובתעסוקה. בעתיד לא יהיה אפשר לאסוף נתונים: בתוך 
דור או שניים לא תהיה דרך לדעת מי 'מזרחי' ומי 'אשכנזי' והסוגיה העדתית 
כי  הקו  את  למתוח  היכן  לדעת  דרך  תהיה  שלא  משום  רלוונטית,  לא  תוגדר 
לנישואים  שנולדו  )ישראלים  ה'מעורבים'  קבוצת  מעורבב'.  יהיה  כבר  'הכול 
מעורבים עדתית( היתה מאז הקמת המדינה האוכלוסייה שאליה נשאו מובילי 
המפעל  שיצר  החברתי  הניסוי  להצלחת  עתידית  כהוכחה  עיניים  המדיניות 

ספר המבוסס על עבודה זו ראה אור ב־2014 בהוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.   2
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מ העידן  חדשה:  חברתית  מציאות  שיוצרים  בישראלים  מדובר  לכאורה  הציוני. 
הפוסט־עדתי, שיקבור את ה'שסע'. 

המחקר, המבוסס על ראיונות עם עשרות ישראלים כאלו, חושף כי הזהות 
נוכחת  העדתית  הזהות  העצמית.  בתפיסתם  חשוב  תפקיד  משחקת  העדתית 
ובועטת באירועים משפחתיים )חגים, לוויות, חתונות(, בצריכה תרבותית )אוכל, 
המרואיינים  לדת.  ובגישתם  העברית  בשפה  בשימוש  הבית(,  עיצוב  מוזיקה, 
מציירים תמונת מציאות סטראוטיפית של המזרחיות והאשכנזיות, ובה בעת הם 

יוצאים נגדה בזעם — מנמקים מדוע היא מוטעית ואף מסוכנת. 
המרואיינים, מבוגרים וגם צעירים, הם לא 'חסרי תודעה עדתית', כמו שכונו 
וכל השאר  'רק ישראלים',  בטעות במחקרים קודמים. אחדים מגדירים עצמם 
מגדירים עצמם 'יותר מזרחים', או 'יותר אשכנזים'. נטיית הלב הזאת מושפעת 
משילוב של תיוג חיצוני ופנימי, המתווכים על ידי חזות, שם משפחה, סביבת 
מגורים והורה דומיננטי. הם מתארים את החברה הישראלית כממיינת, מתייגת 
בבתי הספר, בצבא, בבניין המגורים, במקומות העבודה, במקומות הבילוי ועוד.  
הסטראוטיפים  תוכן  התמתן  השנים  שבמרוצת  על  מורות  המחקר  מסקנות 
העדתיים והתרכך. כך, למשל, מרואיינים מבוגרים נזכרים בבושה שחשו באשר 
ל'חצי המזרחי', ואילו מקצת מהמרואיינים הצעירים מספרים כיצד הם מנסים 
להסתיר דווקא את ה'צד האשכנזי'. אך ככלל, חשיבה מכלילה, סטראוטיפית 
ואף גזענית, עדיין כאן, וזאת עוד בטרם הוכנסו לדיון הישראלים יוצאי אתיופיה 
וברית המועצות לשעבר, והציר הופך למורכב יותר כשמותחים אותו גם על פני 
קבוצות ישראליות לא יהודיות. הישראליות במהותה קרועה בין מזרח למערב, 
ולכן האמביוולנטיות, הזיקתיות וחוויות התלישות וחוסר השייכות שמתארים 
דת  מכל  ישראלי,  לכל  כלשהי  בצורה  רלוונטיות  'חצי־חצי'  הישראלים שהם 

ומוצא.

*

פרופ'  מנחה:  המתמשכת,  הרווקות  ו'בעיית'  הדתית  הציונות  אנגלברג,  ארי 
הרווי גולדברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, 

 .2011

המחקר עוסק בתופעת הרווקות המתמשכת בציונות הדתית. בעשורים האחרונים 
יש עלייה באחוז הרווקים והרווקות הציונים־דתיים. תופעה זו מעוררת דאגה 
בכלים  נבחנה  התופעה  יהודיים'.  משפחה  ב'ערכי  הדוגלת  זו,  בחברה  רבה 
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משתתפות,  ותצפיות  רווקים  עם  עומק  ראיונות  נערכו  איכותניים:  מחקריים 
ונסקרו טקסטים רבניים העוסקים בסוגיה זו. 

החברתי  ההקשר  את  מתאר  הראשון  שערים.  לשלושה  מחולק  הדוקטורט 
המעמד  ובנות  בני  צעירים  בקרב  התפתח  האחרונים  בעשורים  התופעה.  של 
הבינוני־גבוה בארצות המערב נטייה לדחות את גיל הכניסה למערכות יחסים 
מחייבות להולדת ילדים לטובת מגורים בדירות שותפים במרכזי ערים וצבירת 
הישראלית  בחברה  שונים  דתיים  למגזרים  חופש.  מידה של  הדורשות  חוויות 
מהתסריט  סוטים  הרווקים  ולנישואים.  להתבגרות  שונים  מועדפים  תסריטים 
עוברים  מהם  רבים  העשרים.  שנות  בראשית  נישואים  המבכר  הציוני־דתי, 
החברתיות  הרשתות  שבגין  בשכונות,  הממוקמות  שותפים,  בדירות  להתגורר 
בחופשיות  מתנהלים  לנשים  גברים  בין  היחסים  האלה  בשכונות  שנוצרות 
אלו  חברתיות  רשתות  זאת,  לעומת  החילוני.  לסטנדרט  המתקרבת  יחסית, 
דתית  אלטרנטיבה  מציעות  כשהן  הרווקים  של  דתיותם  את  לשמר  מסייעות 
קבילה לשבת המשפחתית, וכשהן מציבות גבולות חברתיים בין רווקים דתיים 
שנראה  החיים,  של  זה  שלב  על  ידלגו  שהצעירים  מעדיפים  רבנים  וחילונים. 
חילוני במהותו. הרווקים שרואיינו מאמצים את הנרטיב התומך בצבירת חוויות 
לפני הכניסה למסגרת הנישואים, אך ממשיכים לצדד גם בערכי משפחה דתיים. 
השער השני עוסק בתהליך החיפוש אחר בן זוג. נורמות החיזור הציוניות־
אך  להינשא,  ההחלטה  קבלת  לפני  הזוג  בני  של  התאהבות  מעודדות  דתיות 
אוסרים מגע פיזי, ומכוונים לקבלת החלטות מהירה בנוגע לקשר. תהליך חיזור 
זה דומה במידה מסוימת לתהליך החיזור הוויקטוריאני, והוא שונה מהמקובל 
בתרבות הצעירים של העידן הזה, ולכן נוצר מתח בין סגנון החיים של רווקים 

ורווקות דתיים מבוגרים יותר לנורמות החיזור. 
אינם  מסרו שהם  מרואיינים  הרווקים.  של  בדתיותם  עוסק  השלישי  השער 
השתתפות  על  המבוססים  הציוניים־דתיים  הכנסת  בבתי  מקומם  את  מוצאים 
משפחתית. רבים מהם פיתחו תפיסה, שלפיה דתיותם המופחתת במהלך שנות 
הרווקות, הבאה לידי ביטוי בעיקר במעבר על איסורים מיניים אך גם בתחומים 
אחרים, היא תופעה זמנית, שעתידה להיתקן לכשיינשאו. מיעוט מקרב הרווקים 
משנה  נוסף  ומיעוט  הרווקות,  שנות  במהלך  גם  גבוה  הלכתי  סטנדרט  משמר 
גם את עמדותיו הדתיות ולא רק את התנהגותו. תחושת הדיסוננס הדתית של 
באשר  הדתי  בתסריט  מקום  אין  המתמשכת  שלרווקות  מכך  נובעת  הרווקים 
משפחתית  היא  הדתית־אורתודוקסית  ושהפרקטיקה  הראוי,  החיים  למעגל 

באופייה. 

*
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מ שלומית פחימה, הסתגלות אישית וזוגית בקרב זוגות שפונו מגוש קטיף, מנחה: 
פרופ' רחל דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן, 2012.

הפינוי מגוש קטיף היה מאורע הגורר לחץ מתמשך, אשר השפיע במישרין על 
כל אחד מבני הזוג ועל שני בני הזוג המפונים יחדיו. מחקרים קודמים שעסקו 
בשני בני זוג אשר נחשפו במישרין לאירועי לחץ עסקו בעיקר באסונות טבע. 
ואת מאפייני  בוחן את תרומתם של משאבים אישיים של הפרט  המחקר הזה 
התמודדות של הזוג להסתגלות האישית ולהסתגלות הזוגית של כל אחד מבני 
הזוג. במחקר נבחנו סגנון ההתקשרות של הפרט ומשתני הדתיות שלו, נוכחות 
פעילויות  זוגיים,  דת  משתני  נבחנו  כן  כמו  דתית.  התמודדות  וסגנון  דתית 
נבחנה  האישית  ההסתגלות  בנישואין.  הקדושה  ותפיסת  משותפות  דתיות 
באמצעות משתני בריאות נפשית ותפקוד, וההסתגלות הזוגית נבחנה באמצעות 

ההסתגלות לנישואין.
מדגם המחקר כלל 75 זוגות נשואים, אשר עברו כזוג את הפינוי מגוש קטיף, 
ומתגוררים בקהילות דתיות משותפות. מדגם ההשוואה כלל 70 זוגות נשואים 
הנתונים  ניתוח  פינוי.  עברו  לא  אשר  דומה,  וסוציו־אקונומי  דתי  רקע  בעלי 
כי  הרעיון  את  הסטטיסטית  לרמה  המתרגם   ,APIM מודל  באמצעות  נעשה 
היחסים הזוגיים תלויים. כמן כן המודל בוחן את תרומת המשאבים האישיים 

ומשתני הדת הזוגיים להסתגלות האישית והזוגית של הפרט ושל בן זוגו.
מדגם  של  והזוגית  האישית  בהסתגלות  הבדל  מצאו  לא  המחקר  ממצאי 
עיצב  הפינוי  של  הקונטקסט  זאת,  עם  אך  ההשוואה,  למדגם  באשר  המחקר 
בן  של  האישית  להסתגלות  הפרט  של  ההתקשרות  סגנון  תרומת  את  בשונה 
וסגנון התמודדות דתית שלילי של  נוכחות דתית  זוגו ואת הקשר העקיף בין 
הפרט לבין הסתגלותו והסתגלותו האישית של בן זוגו. במחקר זה נמצאה גם 
תרומה אישית, בלא הבדלי קונטקסט, לסגנון ההתקשרות של הפרט ולמשתני 
הדתיות הזוגית שלו. ככל שרמת החרדה וההימנעות היו גבוהות, כך ההסתגלות 
האישית והזוגית של הפרט היו נמוכות. כמו כן נמצא קשר חיובי בין משתני דת 

זוגיים של הפרט לבין ההסתגלות האישית והזוגית שלו.
נוסף על כך, לתרומה האישית להסתגלותו של הפרט נמצא כי ככל שרמת 
גבוהה  היתה  הביקורת  ממדגם  נשים  ושל  המחקר  ממדגם  גברים  של  החרדה 
יותר, כך ההסתגלות האישית של בני זוגם היתה נמוכה יותר. סגנון התקשרות 
זוגו. עוד  חרד של הפרט תרם תרומה שלילית גם להסתגלותו הזוגית של בן 
נמצא קשר חיובי בין איכות תפיסת קדושת הנישואין של הפרט לבין הסתגלותו 

הזוגית של בן זוגו. 

*
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בלהה בכרך, סרטי זיכרון — נרטיב קולנועי והתמודדות עם שכול — הורים 
שכולים בסרטי זיכרון אישיים, מנחה: פרופ' רות לנדאו, בית הספר לעבודה 
סוציאלית לרווחה חברתית ע"ש פאול ברוולד, האוניברסיטה העברית, 2009.י3 

האבדן  נושא  עם  לכן  קודם  ועוד  הקמתה  מאז  מתמודדת  בישראל  החברה 
'תרבות  התפתחה  זה  וחברתי  אישי  הקשר  בתוך  לאומיות.  בנסיבות  והשכול 
שכול', ובתוכה צמחה הסוגה הקולנועית, שהוא ייחודי לחברה הישראלית: סרטי 
הנופלים  מספר  עקב  ומתרחבת  הולכת  זו  סוגה  אישיים־דוקומנטריים.  זיכרון 
הגדל, התפתחויות טכנולוגיות וקידום הנגישות אל מדיום זה. סרטים אלו הם 
חיים' —  ב'סיפורי  העוסקות  מסגרות  שתי  בין  משלב  המחקר  המחקר.  מוקד 
הייחודית  ההדדית  התרומה  של  הבנה  מתוך  והפסיכו־תרפויטית.  הקולנועית 
הזיכרון  סרט  שממלא  המשקם  ובתפקיד  השכול  בהורה  ממוקד  המחקר  מבט 

בתהליך ההתמודדות עם השכול.
אוכלוסיית המחקר כוללת 20 סרטים שהוקרנו ברשתות הטלוויזיה בישראל 
של  היא  המחקרית  המתודולוגיה  ותשס"ז-2007.  תשס"ו-2006  הזיכרון  בימי 
מחקר איכותני־קונסטרוקטיביסטי. בניתוח הסרטים נעשה תהליך של חשיפת 
הייחודי  'קולו'  על  שמירה  כדי  תוך  מאחדת,  מסגרת  ומציאת  ניתוחן  ֶתמות, 

והסובייקטיבי של כל הורה-מספר. 
סיפורים:  שני  זה,  בצד  זה  בו,  מתקיימים  כי  מעלה  זיכרון  בסרט  צפייה 
ו'נרטיב  הזיכרון  סרט  של  הישירה  מטרתו  שהיא  הנופל',  של  ה'ביוגרפיה 
המספר' — סיפורו של ההורה. מבט המחקר מופנה אל סיפור שני זה. באמצעות 
חשיפת התמות ומבט על בחירת הייצוגים חושפים ממצאי המחקר תהליך ריפוי 
סיפור  את  מחדש  להבנות  בו  שיש  ההורה-המספר,  של  אינטואיטיבי  עצמי 

החיים, מסיפור אבדן החיים לסיפור מאפשר חיים. 
מפת התמות וניתוחן מעלה תהליך מורכב, הכולל יצירת כרונולוגיה סיפורית 
הבן/הבת  עם  'קשר'  שימור  חיים מתמשך;  בנרטיב  המוות  אירוע  שילוב  דרך 
באופן התורם להמשך החיים, חיפוש ומתן משמעות לסבל ועוד. מבין מבחר 
התמות בולט פרק 'השבר', ובו יוצר ההורה באמצעות תמות של 'מפגש אחרון', 
'אירוע המוות' ו'קבלת ההודעה' גשר על פני שבר האבדן, ובכך מאפשר רצף 
כרונולוגי משקם. בולטת גם תמת ה'מיסטיקה', המתלווה כמעט לכל הפרקים, 

ותורמת לתהליך התמודדות על ידי מתן משמעות.
לסיכום, המחקר תורם לנעשה בתחום חקר השכול והטראומה מתוך שהוא 
יוצר שילוב בין התחום הפסיכו־סוציאלי לתחום הקולנועי. הוא מציע תובנות 

המחקר נעשה בסיוע הקרן ע"ש פלוריאן, אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן.   3
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מ בשימוש  אבדנם  עם  שכולים  הורים  של  התמודדותם  לדפוסי  באשר  חדשות 
סרט  נעשה  כיצד  להבנה  צוהר  ופותח  הנרטיבית,  ההבניה  תאוריית  ברכיבי 

הזיכרון לתהליך משקם. 

*

אורי דורצ'ין, יצירת ההיפ־הופ בישראל ויצירת הישראליות בהיפ־הופ, מנחה: 
פרופ' פרן מרקוביץ', המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן־

גוריון בנגב, 2009.י4 

עם  מזוהה  בישראל. מכיוון שראפ  ראפ  יצירת  הוא אתנוגרפיה של  זה  חיבור 
 ,)Blackness( מוזיקה 'שחורה', ביקשתי לברר את משמעותה של אותה שחורות
ומדוע צעירים ישראלים מוצאים בה עניין. טענתי היא כי משיכתם של ישראלים 
להיפ־הופ נובעת בו בזמן ממעמדו הבולט במוזיקת הפופ העולמית ומהשאיפה 

לברר באמצעותו ממדים של זהות מקומית. 
המוזיקה.  תעשיית  בתוך  הפועלים  מקליטים  ביוצרים  מתמקד  המחקר   
יצירתם של אלו, שלא כמו יצירתם של ראפרים חובבים או ראפרים העובדים 
אישי  לביטוי  שאיפה  בין  לפשר  אפשר  כיצד  הדילמה  את  מעלה  עצמאית, 
לפעולה במסגרת ממוסדת בעלת אינטרסים שונים. הבחירה להתמקד באמנים 
וקהלים  ממוסדות  מסגרות  לבין  בינם  המפגש  כי  מההבנה  נובעת  'מצליחים' 
בישראל. בהקשר האמנותי  והתרבות  לדינמיקה בשדה המוזיקה  רחבים תורם 
יצירתם של הראפרים מאפשרת לפרק את הדיכוטומיה שבין עמדות חתרניות 
לבין כוחות מנרמלים. האופציה שמציעה יצירת ההיפ־הופ היא פעולה בתוך 
הסדר הקיים בלי שזה יכתיב הכתבה אבסולוטית את אופן ההתנהלות ואת רוח 
היצירה. במובן זה מוצגת 'האמת' האמנותית איכות סובייקטיבית, שאינה ניתנת 

להוכחה באמצעות אמות מידה אובייקטיביות.
הבניה של אמת אישית או זהות מקומית באמצעות מוזיקה שמקורה אפרו־  
משולי  הסגנון  של  הופעתו  כי  נדמה  ואולם,  והיפוכו.  כדבר  נדמית  אמריקני 
עמדה  ליוצריו  מאפשרת  שייכת  לא  כקטגוריה  בישראל  המוזיקלית  העשייה 
ביקורתית בנוגע לקטגוריות המּוכרות כלגיטימיות. פעולת ההיתוך של תרבות 
שחורה ותרבות ישראלית, הבלטת ממדי השונות ואיתור נקודות החפיפה ביניהן 

רסלינג  בהוצאת  אור  ראה  ישראלי  בישראל/היפ־הופ  היפ־הופ  אמת:  זמן  הספר   4
ב־2012.
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לפנינו את  ומציגים  מחדדים את הפרקטיקה האמנותית כתהליך של הכרעה, 
האמן כמי שחוקר את עמדתו בתוך החברה שאליה הוא משתייך. 

מחזקים  שחורים  מבצעים  של  סטראוטיפיים  שייצוגים  מלמדת  העבודה 
בעלת  תרבותית  כמסגרת  שחורּות  של  מהותנית  תפיסה  ישראלים  בקרב 
גבולות ותכנים מוגדרים. אפשר לטעון שככל ש'מוזיקה שחורה' הופכת מושג 
מופשט, כך מתחזקת באופן פרדוקסלי ההנחה בדבר קיומה של תרבות שחורה 
אקסקלוסיבית. משיכתם של ישראלים לתרבות שחורה מעין זו צריכה להיות 
מובנת על רקע תהליכים החלים על החברה שבה הם חיים. שינויים המתקיימים 
מסד  של  כְשחיקה  צעירים  בקרב  נחווים  הישראלי  הסוציו־תרבותי  במרחב 
תרבותי שהיה בעבר בר־תוקף. אפשר שהשתייכות לתרבות הגלובלית קוסמת 
עצמה  שהיא  הדבר  את  להם  מבטיחה  שהיא  משום  דווקא  מקומיים  ליוצרים 
פועלת לשחיקתו, קרי חוויה של יציבות תרבותית. בעניין הזה מתחזק הרושם 
חברתית  שלמות  מסמלת  היא  שכן  שחורה,  למוזיקה  נמשכים  ישראלים  כי 

והמשכיות תרבותית. 



177

ת
רי

ב
ע
ב
ם 

רי
צי

ק
ת

תקצירים בעברית

קדושת הארץ ושלילת המדינה — דת ופוליטיקה בעדותו
של יהודה לייב מאגנס לפני הוועדה האנגלו-אמריקנית

דויד ברק–גורודצקי

במאמר זה אציג את עדותו של יהודה לייב מאגנס מטעמה של איחוד בפני הוועדה 
והאינטרסים  הפוליטית  הריאליה  למרות  האם,  ואבדוק  האנגלו–אמריקאית, 
המדיניים שעמדו מאחורי הקמת הוועדה, הייתה השפעה לרעיונותיו האידאיים–
מוסריים של מאגנס ולפרוגרמה הפוליטית שלו על מסקנותיה. בפרט, ברצוני 
ארץ  היות  לפיו  מאגנס,  של  היסודיים  הרעיונות  האפשרות שאחד  את  לבחון 
ישראל ארץ קדושה לשלושת דתות ולשני עמים שוללת את מימוש הלאומיות 
הפרטיקולרית בה, ומחייבת הלכה למעשה מתווה דו–לאומי כלשהו, הטביע את 

חותמו על דו"ח.
של  עדותו  של  צמודה  קריאה  על  מבוסס  המאמר  מתודולוגית,  מבחינה 
ההיבטים  את  לחשוף  כדי  ראשית  האנגלו–אמריקאית,  הוועדה  בפני  מאגנס 
הדתיים–פוליטיים המקופלים בעדות עצמה. בהמשך לכך, עדותו של מאגנס 
נבחנת ביחס לשני סוגי מקורות ומתוך שתי מטרות: ביחס לדו"ח הוועדה — 
במטרה לחשוף השפעה האפשרית של עדותו של מאגנס על מסקנות הוועדה; 
וביחס לספרות המחקר — בכדי להציג את האפשרות להשפעה "תיאופוליטית" 
שחורגת מהניתוח המקובל של השתלשלות הכוחות הפוליטיים שהביאו להקמת 
בחינה  כולל של  זה למהלך  ולפרסום מסקנותיה. בכך מצטרף מחקר  הוועדה 
מחודשת של המחשבה והמעשה הציוניים שלפני קום המדינה מנקודת המבט 

של התיאולוגיה הפוליטית. 
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החירב‘ה שלנו
ייצוגי חורבות ערביות בתרבות הישראלית

דפנה לוין

בסיפורת  בשירה,  החורבה  תפיסת  תולדות  את  בביקורתיות  מציג  זה  מחקר 
ובאמנות הישראלית. באמצעות הצגת שתי יצירות בנות–זמננו העוסקות בדימוי 
החורבה הערבית הוא מציע תפיסה חלופית. את היצירות יצרו אמנים ישראלים:
דור גז, אמן ממוצא יהודי ופלסטיני כאחד, וחנא פרח — כפר בירעים, אמן 
ייצוגי החורבה  ממוצא פלסטיני, בנאי וארכיטקט. המאמר מבקש להראות כי 
נוטים לרוב לאוריינטליזם ולרומנטיקה, הם מייצרים את  בתרבות הישראלית 
החורבה ומשמרים אותה למען אינטרסים פוליטיים, לאומיים וכלכליים. לעומת 
זאת, יצירותיהם של גז ופרח מורות בביקורתיות על הצד הפוליטי של ייצוגה 

של החורבה.

השפעת גלי העלייה הגדולים למדינת ישראל
על תחרות מלכת היופי של ישראל

הדס לחמן

למדינת  שהגיעו  הגדולים  העלייה  גלי  השפיעו  אם  לבחון  ארצה  זה  במאמר 
וכיצד, על  ‘מלכת היופי של ישראל'  ישראל במהלך שנות קיומה על תחרות 
ממנה.  הנשקף  הישראלי  היופי  אידיאל  ועל  זו  בתחרות  והזוכות  המועמדות 
תחילה אציג את המשמעויות הלאומיות והפוליטיות הטמונות בתחרויות יופי 
המתקיימות בכל שנה ברחבי העולם ולאחר מכן אתייחס למשמעויות שנטעו 
בתחרות זו גם במדינת ישראל. במאמר זה בחרתי להתמקד בשלושה גלי עלייה 
מרכזיים: ‘העלייה ההמונית' עם קום המדינה ובמהלך שנות החמישים, העלייה 
המועצות  מברית  והעלייה  השישים  שנות  בתחילת  ורומניה  אפריקה  מצפון 
אלו,  עלייה  מגלי  אחד  כל  מאפייני  סקירת  לאחר  התשעים.  בשנות  לשעבר 
בחנתי וניתחתי את גיליונות עיתון לאישה אשר סיקרו את תחרות מלכת היופי 

באותן השנים. 
ושל  המתמודדות  של  והביוגרפיים  הפיזיים  המאפיינים  בחינת  באמצעות 
ובמוצאן  במראן  שחלו  והשינויים  ישראל'  של  היופי  ‘מלכת  בתחרות  הזוכות 
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התחרות  של  ערכה  ירידת  גם  בה.  השונות  הקבוצות  ובמעורבות  הישראלית 
והשימוש הפוחת בזוכות בה לתפקידים לאומיים לעומת השימוש העולה של 
עמוקים  תהליכים  על  מצביעים  הדוגמנות,  בעולם  המקצועי  במינוף  הזוכות 
יותר  לתפיסות  קולקטיביות  מתפיסות  מעבר  ועל  הישראלית  בחברה  יותר 

אינדיבידואליות.

'אוכל, כבוד ואהבה' - התמורות שחלו בתרבות האוכל
של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל

מאיה קוילר

התמורות שחלו בתרבות האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל, 
יהודי  של  והקהילתי  המשפחתי  החיים  מרקם  של  שונים  היבטים  חושפות 

אתיופיה לאורך ציר הזמן ההיסטורי.
באתיופיה חיו 'ביתא ישראל' כקבוצת מיעוט אתנית ודתית בעלת ייחודיות 
בקרב שכנים בני קבוצות אחרות. כיום יהדות אתיופיה, מעוררת עניין וסקרנות 
ציבורית ומחקרית ולספרות העוסקת בנושא חשיבות בשל התובנות החברתיות 
והתרבותיות שעולות מכך בנוגע לחיי הקבוצה באתיופיה ובקונטקסט החדש 

עקב המעבר לישראל.
במאמר זה  אבקש להציג נקודת מבט נוספת המשלבת בין ההיבט ההיסטורי 
נורמות,  מכילה  אשר  המזון  תרבות  זה.  נושא  של  האנתרופולוגי  ההיבט  ובין 
ערכים, טעמים וריחות, לצד מקורות המזון וחלוקת התפקידים סביב הבישול — 
ניתן ללמוד על אורח החיים  ונשיות ודרכם  מאירים סוגיות הקשורות למגדר 
לתרבות  נקשרו  אשר  הדתיות  והמשמעויות  החברתיים  התפקידים  ועל  בכפר 
יהדות  של  וקליטתה  עלייתה  סיפור  כן,  כמו  אתיופיה.  יהדות  בקרב  המזון 
החלים  ותמורות  תהליכים  חושף  בפרט,  ישראל  וביתא  לישראל  אתיופיה 
במזונם. לכן חיבור זה עשוי לשקף ‘משא ומתן קולינרי' המתרחש בקרב ציבור 
יוצאי אתיופיה, בין הרצון לשמר ערכים ודפוסים תרבותיים מארץ המוצא, לצד 
בעלת  סוגיה  הישראלית,  בחברה  חדשים  ונורמות  לערכים  והסתגלות  אימוץ 

השלכות חברתיות, תרבותיות ומגדריות.  
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על האינטרס המדינתי להכרה בזכות
לסרבנות מצפונית — המקרה הישראלי

איתי רגב

מתמודדת  שבו  ובאופן  המצפונית,  הסרבנות  בסוגיית  לדון  מבקש  זה  מאמר 
המדינה עם תופעה זו. ככלל, המדינה מקדשת את העיקרון של שלטון החוק, 
ומבקשת להעניש מפרי חוק. ככל שהדבר נוגע לסרבני מצפון, כאשר מדובר 
בהפרת חוק הנוגעת לסוגיות ולהיבטים של בטחון המדינה, היה אפשר לצפות 
כי המדינה תגלה נחרצות רבה עוד יותר בהענשת המפרים. בפועל, דומה כי 
המדינה מגלה אמביוולנטיות מסוימת בבואה להתייחס לסיטואציה שבה אנשים 
הפרת  של  לכאורה,  שלילית  פעולה  מבצעים  מצפון,  בעלי  לכאורה,  חיוביים 
החוק. כפי שאראה להלן, אני סבור שאפשר ללמוד על אינטרסים נוספים של 
המדינה, מלבד הענשת מפרי החוק, המביאים אותה להימנע ממיצוי הדין עם 
סרבני המצפון, ואני מקווה לעמוד על מקצתם בחיבור זה. בקליפת אגוז אציין 
תכליות  משיגים  בפועל  שהתגבשו  וההסדרים  הנוהג  שהמצב  נדמה  כי  רק 
לחפש  יש  התשובה  את  כן,  ועל  תעשייתי'(,  ‘שקט  )למשל  אחרות  חברתיות 
מתוך הסתכלות מערכתית רחבה, ובהתחשב בשיקולים של משילות ושלטון, 

ולא מנקודת מבט משפטית מצומצמת בלבד.



ABSTRACT

Sanctifying the Land and Negating the State –
Religion and Politics in the Testimony of J.L. Magnes

before the Anglo-American Committee of Inquiry.

David Barak-Gorodetsky

The Anglo American Committee of Inquiry, convened in 1946, was 
tasked with proposing a solution for the Displaced Persons in Europe 
and the rapidly deteriorating political situation in Palestine. The long 
list of witnesses who testified before the committee presented a cross-
section of the worldviews that shaped the Jewish-Arab conflict from 
its inception. Such was the case in the testimony of Martin Buber and 
Judah Leib Magnes on behalf of “Ihud”, which epitomized the cause 
of moralistic-prophetic Zionism in promoting a bi-national solution for 
Palestine.

In this paper I explore whether the political standpoint of Magnes, as 
presented before the committee, was actually derived from his religious 
worldview. Furthermore, I suggest that, notwithstanding the geopolitical 
and pragmatic consideration that shaped the Committee’s outcome, 
Magnes’ distinct theopolitical worldview and formulas might actually 
have influenced the final report of the committee.
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Our Hirbeh
Representations of Arab Ruins in the Israeli Culture

Daphna Levine

This paper presents a critical history of the perception of Arab ruins in 
poetry, literature, and art in Israel, and to propose an alternate perception 
through two contemporary Arab-Israeli art works dealing with the 
image of the Arab ruins – one by Dor Guez (an artist of mixed Jewish-
Palestinian origin), and the other by Hanna Farah Kufr Birim (an artist, 
builder, and architect of Palestinian origin). This paper aims to show 
that representation of the Hirbeh in Israeli culture tends mostly towards 
Orientalism and Romanticism, thus creating and presenting it to satisfy 
political, national, and economic interests. In contrast, the works of Dor 
Guez and Hanna Farah Kufr Birim make use of the ruins to critically 
emphasize the political aspect of the representation.

The Effect of the Major Immigration Waves
on Beauty Pageants in Israel

Hadas Lachman

The article deals with the effect of three major immigration waves on 
Israeli beauty pageants during the years they took place. Beauty pageants 
reflect much of the society in which they occur, its characteristics and 
values. Immigration in Israel had a major effect in shaping the Israeli 
state and its society, then and now. This article examines how and why 
these events affected and were expressed in beauty pageants in Israel.

The article examines three major immigration waves, the number 
of immigrants, and their composition: the immigration wave between 
1948 and 1956, the one in the 1960s, and the immigration wave from 
the former Soviet Union in the 1990s. Relevant issues of LaIsha, a 
popular Israeli women’s magazine that covered the beauty pageants, its 
contestants, and the winners, were analyzed to understand the effect of 
this immigration on the pageants.
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The analysis found that although immigration was represented in the 
pageants via the contestants, this was true mainly for European immigration. 
Immigrants from Arabic countries had very little representation and there 
were few contestants from these countries in the 1950s and ‘60s, for 
diverse reasons: the immigrants resided in geographically peripheral areas 
and LaIsha, which contained information relating to the pageants, was not 
readily available; the traditional character of the immigrants conflicted 
with the pageant values; the negative image of the immigrants in the eyes 
of the resident population and the dominant hegemony in Israel’s early 
years that promoted a European perception of beauty.

The analysis of beauty pageants in the 1990s shows that immigrants 
from the former Soviet Union were well-represented in the pageant 
winners and that ethnic representation had diversified as well. During 
these years contestants came from various cities and towns in Israel, 
including from peripheral areas. Furthermore, women from eastern 
communities, the daughters and granddaughters of the immigrants from 
Arabic countries in the 1950s and ‘60s, were better represented. This 
change is a possible reflection of changes in Israeli society and changes 
within the Jewish communities of eastern origin.

‘Food, Honor, and Love’ – Changes in the culture of food 
following the Ethiopian immigration to Israel

Maia Koiller

Changes in the culture of food following the Ethiopian immigration to 
Israel reveal different aspects of family and community life of Ethiopian 
Jews along the historical timeline.

Ethiopian Jews, “Beta Israel”, lived as a minority ethnic and religious 
group with special and unique features, among other neighbor groups.
Nowadays, Ethiopian Jews evoke great interest in the Jewish world and 
Israel, as well as in literature research dealing with this subject, due to 
the importance of the cultural insights that arise on group life in Ethiopia 
and Israel’s new cultural context.

In this article, I propose an additional point of view that combines 
historical with anthropological aspects of this subject.
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Food culture containing norms, values, tastes, and odors, such as 
food sources and work division around cooking, may highlight issues 
related to gender and femininity, and teach us about the way of life in 
the village and the social rules and religious meanings that have been 
associated with the food culture of Ethiopian Jewry. Besides, the story 
of immigration and absorption of Ethiopian Jews to Israel, and the Beta 
Israel in particular, reveals processes and transformations related to food 
culture. Therefore, this article may reflect the “culinary negotiations” 
taking place in the Ethiopian Jewish community generations in Israel, 
between the desire to preserve cultural values and patterns from their 
country of origin, along with the adoption and adaptation of new values 
and norms of society, an issue that may affect social, cultural, and gender 
consequences.

The state’s interest in recognizing the right of conscientious 
objection – the Israeli case

Itai Reggev

This article discusses the issue of conscientious objectors and the way 
the state deals with this phenomenon. As a rule, the state sanctifies the 
principle of rule of law, and seeks to punish violators of the law. When it 
comes to conscientious objectors, and when it comes to violation of the 
law in relation to national security matters, it can be expected that the 
state will punish the violators even more strongly. In practice, however, 
it appears that the state attitude reveals a certain ambivalence to the 
situation in which people who are seemingly positive and conscientious 
citizens perform a negative action – i.e., alleged violations of the law. 
As I will show, I believe that one can find state interests, other than 
punishment of those who violate the law, bring the state to a situation 
where it avoids bringing justice to conscientious objectors, and I hope 
to point out some of them. Briefly, I will note only that the practical 
arrangements formulated achieve other social purposes (e.g., ‘industrial 
peace’), and therefore the answer must be sought within a broad systemic 
point of view, with due considerations of governance and government, 
and not only a limited legal prism.
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The State’s Interest in Recognizing
the Right of Objection – The Israeli Case 

Itai Reggev

INTRODUCTION

As far as conscientious objectors1 are concerned, when it comes to 
violating the law in relation to issues related to national security, one 
would expect the state to seek to severe punishment for violators – 
since the state generally sanctifies the rule of law and seeks to punish 
lawbreakers.2 In practice, however, it would seem that the state 
demonstrates some degree of ambivalence in response to conscientious 
people who seemingly act in a negative way, in violation of the law. 
In this article, I hope to identify state interests other than punishing 
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* Advocate; doctoral student, Department of Political Science, Tel Aviv 

University; Lecturer at the Ashkelon Academic College and Sapir Academic 
College. This article is based on the author’s master’s thesis, submitted to 
the Political Science Department at Tel Aviv University, written under the 
guidance of Prof. Gad Barzilai.

1 For the purpose of this paper, and in accordance with the International 
Covenant on Civil and Political Rights, a conscientious objector can 
be consdiered to be an individual who has claimed the right to refuse to 
perform military service on the grounds of freedom of thought, conscience, 
and/or religion. A broader definition could include any refusal to comply 
with state laws on such grounds.

2 The principle of the rule of law is usually discussed in the context of the 
obligations it imposes on the government – to be fair, to avoid legislation 
that cannot be upheld (such as retroactive legislation), and so on. The second 
aspect of the rule of law, to which I refer, relates to citizens’ obligation to 
obey the law.
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lawbreakers, which cause the state to refrain from fully prosecuting 
conscientious objectors.

I argue that the arrangements that address conscientious objection 
effectively achieve more goals than merely upholding the law (for 
example, social peace). Therefore, to the answer the question of how the 
state should deal with conscientious objectors, we should adopt a broad 
systemic point of view that considers governance and other principles, 
rather than a narrow legal perspective.

The following theoretical discussion is based on an analysis of case 
law, primarily Supreme Court judgments. The Supreme Court, the 
highest court within the judicial hierarchy in Israel, and whose decisions 
are binding on the lower courts, is the court most frequently involved in 
public policy issues.3

THE PRICE OF PROTEST AND EXIT

Economist Albert Hirschman uses tools of economic analysis to 
understand political phenomena.4 He introduces and examines several 
economic concepts from a political perspective. Two key terms in his 
work are “voice” and “exit”.

Voice, or protest, used by a customer or a member of a group, 
represents an attempt to change the practices, policies, and outcomes 
of the firm from which the customer makes a purchase, or of the group 

3 From a methodological point of view, an analysis of court rulings may 
be approached in various ways. One may examine a large number of 
rulings and try to identify trends and patterns. One may examine a limited 
number of important decisions, or key precedents and try to deduce general 
conclusions. These and other possible methods offer methodological 
advantages and disadvantages. Considering these, the topic in question and 
the fact that there are few court rulings on the issues discussed herein, I 
adapted the methodological methods to my constraints.

4 Albert Hirschman, Exit, Voice and Loyalty – Responses to Decline in Firms, 
Organizations and States (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1970).
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undesirable situation, as opposed to an attempt to evade or avoid such a 
situation. Protest may be voiced in the form of a personal or a collective 
communication directed to the responsible management, a petition to 
a higher authority designed to force a change in management, or other 
means of action and protest, including those designed to sway public 
opinion. The purpose of the protest is to alert the firm or the group to 
its failures, but also to give the management or group an opportunity to 
respond to pressure and rectify the failure.

Hirschman argues that the choice we frequently face is a choice 
between protest and exit (leaving the group, organization, or state to 
which we belong). However, in many cases, there is no real exit option. 
This is typically the situation in basic social groups such as the family 
or the state. Therefore, the role of the protest increases as exit options 
diminish. At the point where exit is no longer possible, the protester 
bears all the responsibility for alerting the management to its failures.

In cases where an exit option is available, the decision to leave or to 
stay will largely depend on the anticipated effectiveness of the protest, 
among other things. If a firm’s customers believe that their protest will 
be effective, they may postpone or even reject the exit option. Note that 
once the exit option has been selected, one can no longer make use of 
protest, although the opposite is not true. Exit will, therefore, be a last 
resort, after protest has failed.

Hirschman shows that, compared to an exit strategy, protest is an 
expensive option that is dependent on the bargaining power or influence 
of customers or group members on their firm or group. Therefore, 
protest is likely to be used as an active mechanism in more expensive 
acquisitions and with regard to more significant groups.

The existence of an exit option appears to significantly reduce 
the chance that protest will be widely or effectively used; arguably, 
protest can play an important role in groups and organizations only if 
an exit strategy seems to be to be impossible. In many organizations, 
one of the two mechanisms, exit or protest, is dominant: competitive 
business organizations, for example, maintain quality based primarily 
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on exit and only rarely on protest (dissatisfied customers will transfer to 
competing businesses rather than protest against the product that caused 
their dissatisfaction). In primary human groups such as an individual’s 
family, religious community, or country, exit is not only inefficient 
(just as protest is not effective in the economic world), it is considered 
an act of betrayal, desertion, and even a criminal act. In such primary 
groups, some form of protest is the only way a member can express her 
dissatisfaction with the how the group manages its affairs.

Hirschman introduces a third concept – “loyalty”. Loyalty raises the 
price of exit and makes it more difficult. Does the existence of loyalty 
also affect the use of protest? Hirschman’s response is yes.

Two factors affect the willingness to make use of protest when an exit 
option exists:

(a) The extent to which the firm’s customer or the group’s members 
are willing to swap the certainty associated with exit with the 
uncertainty associated with the expected improvement in the faulty 
product or situation if protest is used, and
(b) The customers’ or group members’ estimates about their ability 
to influence the organization.

The first factor, directly related to the member’s special relationship 
with her group, I call loyalty. It can be argued that the probability that 
protest is selected over exit increases with loyalty. Furthermore, one 
cannot overlook the fact that these two factors are interdependent: A 
group member who is strongly connected to a group (or a customer to 
a product) often looks for ways to make himself influential, especially 
when the group is managed in what appears to be an incorrect manner. 
The other side of this coin is that a member who has (or thinks she has) 
power in the organization, and therefore believes that she can “redirect 
the organization to the right path”, is likely to develop strong relations 
with the organization in which she has influence.

As a rule, then, loyalty discourages exit and encourages protest. A 
dissatisfied group member who does not hold a position of influence 
in the group will remain loyal to the group only if she believes that 
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Hirschman states that the paradigm “Our country, for better or worse” 
is not valid if one expects “our country” to do nothing but be “bad” 
forever. This expression implies the expectation that “our country” 
might do “a little bad”, but will eventually revert to the right course of 
action. Hirschman emphasizes the word “our” since it is this relationship 
that offers the possibility of influence. This potential, along with the 
expectation that good will ultimately prevail, is what distinguishes 
loyalty from faith.

Loyalty, then, may fill an important social function of preventing 
the dissolution of a group, firm, or state before all barriers to exit are 
destroyed. By raising the price of the exit option, loyalty helps balance 
the situation by allowing the individual to find new ways to influence the 
group and exert pressure to promote recovery.

The analogy to the topic of this paper should be obvious. A citizen 
who is unhappy with her government’s policy has several options to 
deal with her dissatisfaction: All these options fall within the ambit 
of Hirschman’s concept of protest, including the extreme case of 
conscientious objection when the citizen’s protest is manifest as non-
compliance. As long as the citizen knows that there is a chance that 
her protest will lead to change, she is likely to prefer this option to the 
alternative, exit, which might take the form of emigration to another 
country, for example.

A practical examination of the “price” of exit is possible using 
the broad, diverse empirical work in Margaret Levi’s research.5 Levi 
presents an empirical analysis that spans three continents and many 
years, and which, in my opinion, supports Hirschman’s views of protest 
and exit presented above.

Levi makes several hypotheses:

(a) The less credible a government is perceived as being in the 
minds of its citizens, the greater the probability that citizens will 

5 Margaret Levi, Consent, Dissent and Patriotism (UK: Cambridge 
University Press, 1997).
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express their conditional objections to the government’s policy and 
its directives.
(b) As the proportion of non-compliant citizens in a given population 
increases, the probability also increases that other members of this 
population will also refuse to comply.

I. Compliance will increase in direct proportion to the intensity 
and popularity of ideological opposition to the government’s 
policy, but only if objectors are motivated more by ideological 
considerations than by cost-benefit considerations.

Levi describes three classes of objectors: ideological objectors, 
conditional objectors, and opportunistic objectors. The price that 
conditional objectors are willing to pay for their ideas is greater than 
the price that opportunistic objectors are willing to pay, but smaller 
than the price that ideologist objectors are willing to pay. However, 
ideological objectors are not completely indifferent to cost-benefit 
considerations. Strong ideological commitment is not always absolute. 
It follows that:

(a) Conditional conscientious objection can be expected to increase 
in direct proportion to

1. Lack of confidence in the government;
2. Evidence of opposition in the objector’s relevant reference 

group to involvement in a war.6

Given these two –
3. A reduction in the cost (“price”) of conscientious objection.

(b) Ideological conscientious objection will increase in direct 
proportion to membership in pacifist groups.7

6 Levi’s work focuses on manifestations of conscientious objection in wars 
such as World Wars I and II and the Vietnam War, since her research deals 
with the United States, France, and Australia, which had no compulsory 
military service for long periods except in times of war. This is one of the 
differences between the situation in Israel and Levi’s study, although I think 
that the French case is somewhat similar to that of Israel, as I specify below.

7 As mentioned, Levi’s research concerns the United States, France and 
Australia, which have pacifist religious sects, mostly as part of the Protestant 
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nInstitutional recognition of the concept of conscientious objection (for 
example, legal recognition of conscientious considerations as grounds 
for exemption from military service) legitimizes attempts to oppose a 
war,8 stimulates public debate on the war itself, and creates sanctions 
against anyone who abuses the exemption (opportunistic objectors).

Levi presents a detailed and reasoned analysis of the recognition of 
the right to conscientious objection in the United States, Australia, and 
France, and in all cases demonstrates how the cost of military service 
(especially when war is controversial, as in the case of the Vietnam War 
for the United States and Australia; and the Algerian War, for France) 
increased while the cost of refusal declined. In all three countries, 
the number of conscientious objectors seeking recognition grew as 
mistrust in the government and its policies increased. Data over time 
and compared between these countries show that when the cost of 
conscientious objection was extremely high, as it was during the First 
World War in all participating countries, and in France until the early 
1960s, only absolute objectors were willing to pay the price. As the cost 
declined, an increasing number of conditional objectors were willing to 
pay the price for acting on their beliefs.

PLURALISM

Michael Walzer9 illustrates how secular-based conscientious objection 
is a natural product of political pluralism. Walzer believes that the state 

church. In Israel, the situation is different, of course. It seems to me that one 
cannot link these cases to the exemptions granted by law from service in 
Israel, such as the exemption to Arabs and to ultra-Orthodox Jewish men, 
as the considerations for these exemptions are different, and are not related 
to the issue of conscientious objection.

8 Levi’s research concerns countries at war.
9 Michael Walzer, Obligations – Essays on Disobedience, War and Citizenship 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970). One cannot disregard 
the fact that Walzer’s work was published at the height of the Vietnam War, 
and takes into account the American public opinion of the time.
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not only can tolerate objection, it also should do so to ensure the quality 
of life in the country, where beliefs that lead to objection can be freely 
expressed. Democracy depends on the willingness and ability of citizens 
(all or some of them) to commit themselves to political values and act on 
them. Membership in ideological groups typically entails obligations, 
due to the size of such groups and because they are focused on certain 
issues. Group members are very committed to the values of the group 
and to the other similarly committed members. When the commitment 
to the group exceeds commitment to civic duties, we define the group 
as a rebellious group. This is not a common situation and can usually 
be resolved one way or another between the group and the state. As 
long as channels remain open for disagreement and political opposition, 
rebellious group members usually uphold the laws they oppose (payment 
of taxes, for example, even when they object to the allocation of these 
funds). To demand that members of such groups take an active part in 
enforcing such laws, however, places them in an impossible situation in 
which they are required to act contrary to their deepest commitments. 
The state then is acting against its own interests, since such a demand 
undermines the moral base or pluralistic legal system on which the state 
is based. The state’s moral foundation is undermined if members act 
against their conscience, for genuine pluralism requires conscientious 
integrity. The legal basis of pluralism is undermined when members 
refuse to act, generally in the form of civil disobedience, which is 
often characterized by violations of the law (even if these are limited 
to conspiracy offenses). Enforcement against conscientious objectors 
thrusts the group outside the pluralistic system and could possibly drive 
group members to leave the country. Democratic countries are affected 
when coercion is imposed on conscience; Walzer believes that it is 
better to tolerate civil disobedience as long as non-compliance follows 
some more or less consistent pattern of interpersonal commitment 
and group action. However, since conscientious objection generally 
involves groups of young people, we should not interpret the demand 
for “consistency” too literally, as it is possible that they had no previous 
opportunity to express their conscience.
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nPerhaps in the modern world conscience requires liberty rather than 
tolerance – the liberty to act with minimal restrictions, and not merely 
exemption from serving the state. Tolerance may be suitable under more 
utopian circumstances, in a society that is almost egalitarian, where 
pluralism has a wider social base.

THE NECESSITY DEFENSE

Rawls, de Tocqueville, Dworkin, and others offer various arguments 
supporting objection as an expression of freedom and the true meaning 
of the rule of law.10 Leon Shellef writes:

The situation of the draft conscientious objectors shows that within 
the law and out of loyalty to the law a compromise can be reached 
that will allow a person to follow his conscience without breaking 
the law – as the concession in the conflict is made by the state, not 
as submission to a rampant minority, but out of consideration for the 
struggling minority ... conscientious non-compliance is not always 
a basis for social chaos, and the legal way is not always a sure way 
to guarantee political silence when it comes to searching for a way 
to correct distortions.11

Shellef suggests looking for a legal solution to the issue of conscientious 
objection in the criminal defense known as the “necessity defense”.12 
Shellef claims that there are situations in which an individual has the 
right to violate the law even if he knows that his actions are illegal.

10 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard, 1971) ; Alexis 
de Tocqueville, Democracy in America (London: Oxford University Press, 
1965); Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1978); Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1986).

11 Leon Shellef, Kol HaKavod (Voice of Honour) – Conscientious Objection 
out of Civil Loyalty (Tel Aviv, Israel: Ramot Publishing, 1989) (in Hebrew).

12 Section 34xi of the Israeli Penal Code – 1977.
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He argues that this is not only a theoretical, desirable solution, but 
also one that is legally valid. According to Shellef, the wording of the 
law allows a person to violate the law and defend himself with the legal 
argument concerning his right to do so. The necessity defense is based 
on the normative idea that there may be a justification for a violation of 
the law when it is based on the consideration that the wrong created by 
violating this law is smaller than the wrong generated by upholding the 
law; in other words, when violating the law is the “lesser evil”.13

However, Shellef’s arguments failed under the circumstances he 
himself predicted:

If the criminal law will be drafted again there may be a change 
in the extent of the current defense so that the word “honor” is 
omitted ... if that will be the case, a defense of conscientious 
objection should be offered separately, so that there will be no need 
to use the problematic “honor” phrase. The right to defend one’s 
conscience will be determined explicitly – subject, of course, to all 
the restrictions and conditions of similar defenses.

In March 1992, the Penal Code was amended to include, among other 
things, a distinction between two forms of the necessity defense. 
Furthermore, the list of values protected under this section was amended 
to exclude “honor”. The very next day, the Knesset confirmed the Basic 
Law: Human Dignity and Liberty. The proximity of the events was not 
overlooked by Shellef, who wrote,

13 Shellef’s comments were made before the recent amendment to the Penal 
Code. Previously (until 1994), the necessity defense read: “A person can be 
exempt from criminal responsibility for any act or omission to act if he can 
show he did not act as he did, but to avoid results that cannot be prevented 
otherwise and that would have caused serious injury or bodily harm or to 
his honor or property, or a of body or honor of others whose protection he is 
responsible for or of property entrusted to him, provided that he did not do 
more than reasonably had to be done for that purpose and the harm caused 
by him isn’t non-equivalent to the prevented harm”.
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to the criminal law, there is no longer any justification to defend 
a person who fought for his honor; On the other hand, honor was 
recognized as “one of the fundamental values of the constitutional 
Israeli legal system”.14

Shellef believes that “it may turn out that there is a significant difference 
between the recognition of the right to violate the law—according to the 
necessity defense [the old version – IR]—and reliance on the Basic Law: 
Human Dignity and Liberty to justify the act of breaking the law”.15

DEFINITIONS

During Alice’s meeting with Humpty Dumpty, in chapter six of Lewis 
Carroll’s Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, she 
wonders whether words can be associated with many different meanings. 
The witty dialogue between the characters demonstrates the importance 
of precisely defining the words and concepts we use. Therefore, in the 
following paragraphs, I define the terms I use in this article.16

Conscientious objection – Many people confuse conscientious objection 
and civil disobedience, and therefore it is important to distinguish the 
two terms. Conscientious objection is a violation of the law for moral 
reasons. This is a private act of a person who wishes to prevent a moral 
injustice resulting from obedience to what he believes is a law that is 
morally wrong, in part or in its entirety. Conscientious objectors believe 
that they are morally prohibited from obeying that law, that is, they 

14 Leon Shellef, “The Legislator’s Word of Honor and the Judge’s Freedom of 
Interpretation”, Legal Studies 13.1 (1996): 265-74 [Hebrew].

15 Ibid.
16 See Hemi. Ben-Nun, Civil Disobedience (Israel: Yaad Publishing, Tel Aviv, 

1992), which also discusses the definition of rebellion and protest. Ben-
Nun refers to the problematic nature of attempts to define the term “civil 
disobedience”. He concludes that civil disobedience cannot be defined precisely 
or unequivocally because it depends on the circumstances of each case.
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believe that breaking the law is based on some higher moral principle to 
which the law is also subject. This supreme principle may be a religious 
and or humanist-atheistic principle.17 In any case, the conscientious 
objector believes that because the state is subject to the same supreme 
principle, it cannot be the ultimate authority on issues concerning an 
individual’s fundamental values. For the conscientious objector, the 
state’s laws originate in nothing more than an agreement between the 
individual members of a human collective, and therefore these laws 
cannot claim for themselves the validity of absolute authority.18

Notably, literature and court rulings make a distinction between general 
conscientious objection and selective conscientious objection. General 
conscientious objection is founded on a conviction of non-violence 
while selective objection generally derives from ideological or political 
reasons to refrain from acting against certain groups or in certain places.

Civil disobedience may also arise from moral reasons. However, as 
the term implies, civil disobedience is primarily a public form of civil 
protest stemming from civil obligation, designed to change a law or 
policy that the protester opposes. Maintaining personal moral integrity 
may be one reason for civil disobedience, but it is not a necessary motive. 
In contrast, for the conscientious objector, protecting her moral integrity 
is inherent to her objection. In contrast to the conscientious objector, 
the civil disobeyer does not adopt a different value system to that of 
the existing rule of law. The fact that civil disobedience is a political 
act – a public act aimed at a political outcome – also distinguishes it 
from conscientious objection, which is a private moral act.19 Moreover, 
a conscientious objector acts directly against the law while civil 
disobedience may also entail indirect action. The civil disobeyer does 
not necessarily act against the objected law; he may violate any law 

17 Walzer, Obligations.
18 Rawls, A Theory of Justice; Chaim Gans, Compliance and Refusal – 

Philosophical Anarchism and Political Disobedience (Israel: Kibbutz 
Meuhad Press, 1996); and others offer a different point of view.

19 Rawls expresses similar ideas.
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to arouse public opinion against the policy in question.

ISRAEL’S LAW: THE CURRENT SITUATION

Exemption from military service under Israel’s law is mentioned in the 
provisions of Section 36 of the Defense Service Law [Consolidated 
Version] – 1986. The law gives the minister of defense, or his 
representative, the authority to issue an exemption from regular or 
reserve service for various reasons, including “other reasons” – an 
expression that, according to court rulings, includes reasons grounded 
in conscientious objection. In 1995, an exemptions committee was 
established to assist military officials in applying Section 36 exemptions.

In addition to the general exemption in Section 36 that applies to 
all citizens, a special exemption can be found in Section 39(c) of the 
law. This section refers to women who may receive an exemption from 
military service under certain circumstances, including by demonstrating 
that “reasons of conscience” prevent them from serving. Seidman 
notes that proposals to include reference to both men and women in 
this section were rejected during the discussions on the formulation of 
the law.20 Among other things, these proposals were rejected because 
Section 36 (or its original version, Section 12) already gives the minister 
of defense broad discretion to grant exemptions, and there is no reason 
that an exemption should not be granted by the minister for reasons of 
conscience. The legislative committee felt that there was, therefore, no 
need to create a “conscience-based exemption” category in a special 
section in the law.21

20 Guy I. Seidman, The Right to Conscript and the Authority to Recruit (Tel 
Aviv: Perlshtein-Ginossar, 1996) [Hebrew].

21 A fact that does not conform to the inclusion of such a clause in relation to 
women.
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A review of Supreme Court rulings shows that few cases of 
conscientious objectors came to be heard by highest courts of the State 
of Israel, despite the many years that have passed since Israel’s declared 
independence, and despite the numerous armed conflicts during which 
the army played a major role in Israeli life. This may indicate the 
marginal status of the phenomenon.22

In the following pages, I review the main rulings on this issue.
The Steinberg affair: In the early days after independence, the 

Supreme Court heard the case of Haim Steinberg, an Orthodox Jew 
and member of the Neturei Karta group, who appealed his conviction 
by the District Court in Jerusalem of failure to comply with an order 
instructing him to report for registration and medical examination prior to 
conscription. Most of the ruling written by Justice Sussman is irrelevant 
to this article. The Court does mention the issue of conscientious 
objection, which was raised by the appellant as a reason for his actions, 
but merely wonders whether 

there should not exist in this country a general arrangement for 
determining the fate of “those who object to service for reasons of 
conscience” ... such as Article 5 of the English law on the National 
Service (Armed forces) ... but as long this has not been done, our 
duty is to uphold the law in its current form.

The Court further determined that the appellant is not even a conscientious 
objector, but rather that he rejects the authority of the state because it is 
not based on the Torah.

22 In fact, research for this paper included a review of Supreme Court rulings, 
rulings of the Military Court of Appeals, and published literature on the 
topic. Only ten cases (all mentioned in this article) were found. The number 
of soldiers who were tried in lower courts, according to the literature cited 
in the article, does not exceed several dozen or several hundred, over the 
entire period of Israel’s independence. It is difficult to explain or to justify the 
lack of publicity of related cases using the usual arguments against publicity 
(protection of privacy, protection of the rights of minors, etc.); I do not believe 
that the lack of publicity can even be justified in the interests of national 
security. The small number of cases and limited publicity may attest to, I 
believe, marginalization of the issue by the state and government institutions.
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nThe Elgazi affair: The first case brought before the Supreme Court 
sitting as the High Court of Justice was the case Gadi Elgazi.23 The 
basis of this affair was a letter sent to the minister of defense in July 
1979, subsequently published in the press by several high school 
students, objecting to the “occupation and oppression of the Palestinian 
people everywhere”, and announcing that they would refuse “to serve 
in the Occupied Territories”. Daniel Oren, a signatory to the letter, 
refused to participate in basic training in a boot camp located in the 
Territories, after enlisting in November 1979. After serving three terms 
of imprisonment of 35 days each and having been declared unfit for 
combat, he was discharged from the army. This was also the case with 
two other signatories to the letter. Gadi Elgazi enlisted in February 1980, 
and underwent basic training at a base inside the Green Line. When he 
was assigned to a service unit located in the Territories, he refused, and 
was repeatedly sentenced to prison. Elgazi petitioned the High Court 
of Justice, alleging discrimination, claiming that similar requests not to 
serve in the Territories had been accepted in the past.

The Supreme Court rejected the petition although Elgazi’s response 
contained an affidavit signed by Major General Moshe Nativ, then 
chief of the IDF’s human resources branch, describing the military’s 
policy regarding draft resisters in detail. According to this affidavit, the 
military’s policy was guided by the following principles:

(a) Until 1980, it was military policy to accept genuine individual 
requests not to serve in the Occupied Territories, as long as the 
problem was seen to originate in motivated individuals, based 
on their personal conscience; exemptions were issued subject to 
“military needs”.
(b) The military changed its policy in the early 1980s (shortly 
after Elgazi’s recruitment) and no longer granted exemptions from 

23 HCJ 470/80 Elgazi v. Minister of Defense (unpublished). For a 
comprehensive analysis of the rulings in this case, see Yoram Shachar, 
“The Elgazi Trials – Selective Conscientious Objection in Israel”, Israel 
Yearbook on Human Rights 12 (1982): 214.
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service in the Territories. The change was imperative, according to 
the military, due to the emergence of “organized protest groups”, a 
phenomenon that endangered the ideological and political neutrality 
of the military and the discipline necessary to achieve its purposes.

 (c) The personal desires of all recruits are taken into consideration 
when assignments are determined. While the military does not 
exclude in advance the possibility of recognizing conscientious 
objections to military service in the Occupied Territories, military 
needs take precedence over personal requests when the two 
conflict.

In summary, as long as conscientious objection remained a marginal 
individual phenomenon, the military demonstrated readiness to 
accept requests and avoid open confrontation with applicants. When 
an application is collective, official policy changes and such requests 
are categorically denied. This policy is reinforced when the collective 
application is made publicly. However, when the application is 
supported or submitted by a political group represented in the Knesset, 
the military will tend to hand over the decision to the political system. 
Law enforcement procedures are typically used only against individuals 
who are affiliated with marginal groups that are not supported by 
political organizations that participate in the political system. With this 
backdrop in mind, one should consider how the system addressed the 
case of Yaakov Shine.

The Shine Affair: This case was brought before the Supreme Court 
in the summer of 1984.24 The facts of the case, described in the decision 
by Justice Elon, were as follows: Yaakov Shine, a member of the “Yesh 
Gvul” (There’s a Limit) group and a reservist in the military, was called 
up for reserve duty in Southern Lebanon in October 1983. Shine refused 
to report for duty, because his “conscientious view was that the IDF stay 
in Lebanon is illegal and inconsistent with the fundamental justification 
of combat operations”. The nature of his refusal, said Shine, “is of 

24 HCJ 734/83 Shine v. Minister of Defense, PD 38 (3) 393.
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commanding officers’ request to retract his objection, and received a 
disciplinary sentence of thirty-five days in prison. An appeal filed to 
Shine’s divisional commander was denied, but not before the latter also 
tried to convince Shine to retract his objection.

While Shine was imprisoned, he was issued a new reserve order for 
the period from November 20 to December 20, 1983. Shine was released 
from prison on November 11 and when he reported to be discharged 
from reserve duty two days later (on November 13), he received another 
order instructing him to report that very same evening for reserve duty 
in Lebanon. Shine appealed the legality of orders, and the order for that 
evening was cancelled. The November 20 order remained, and on that 
day, Shine reported to duty and, once again, refused service in Lebanon. 
He received a disciplinary sentence of twenty-eight days in prison.

During his imprisonment, Shine filed a petition to the High Court, 
and amended his petition when, while imprisoned, he received another 
order for reserve duty. In his petition, Shine argued that the reserve order 
should be cancelled, and that his time in prison be considered as reserve 
duty service.

The court ruling largely deals with the Defense Service Law, and does 
not relate to the subject of this article. The final section of the decision 
deals with Shine’s claims of conscientious objection. Unfortunately, the 
meanings of the terms “conscientious objection” and “civil disobedience” 
are blurred and other important concepts are confused.

According to the state’s response to the petition, as military authorities 
faced a case of organized and systematic ideological objection to obey 
legal orders issued to reserve duty soldiers to serve in Lebanon, military 
authorities decided to enforce the reservists’ legal obligation to serve. 
The military determined that the period of a soldier’s detention or 
imprisonment would not be counted as reserve duty if the soldier was 
imprisoned for refusing to serve in his assigned location. It was also 
determined that any soldier who did not legally complete his annual 
reserve duty for reasons of objection, “would be assigned a new date for 
his active reserve duty”.
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Justice Elon expressed a firm stand against conscientious objection:
The issue of conscientious objectors has been much debated by 
jurists and philosophers, and has undergone many developments 
and different phases. ... Legally, the answer of the Israeli legal 
system is clear. The Israeli legislator recognizes conscience grounds 
for exemption only in regard with women’s military conscription, 
who demonstrated in the manner set in the regulations, that reasons 
of conscience or religion prevent her from defense service ... 
(Article 30(c) of Defense Service Act [Consolidated Version]). A 
man does not have a right to be exempt as a conscientious objector 
... but it seems that reasons of conscience can be considered one 
of the reasons that allow the authorities, to exempt from military 
service at their discretion (Article 28 of the Defense Service Act 
[Consolidated Version]: “The Minister of Defense may, if he 
considers it appropriate to do so for reasons related to the size of 
the regular forces or reserve forces of the military, or for reasons 
related to education, security, settlement or the national economy 
or for family or other reasons – (1) to exempt from regular service 
... (2) to exempt from reserve duty ...”. ... reasons of conscience are 
not mentioned explicitly, but may be included in “other reasons”, 
and indeed there were probably a few cases, when people who were 
supposed to serve but held pacifist views sought – and received – 
an individual exemption after personally contacting the Minister of 
Defense (see [Elgazi]).

Elon continues to compare the situation in other countries:

The situation is different in quite a few countries, including the 
United Kingdom and the United States, where there is a legal right 
to exemption from military service for reasons of conscience .... 
However, even in these countries, this exemption only exists when 
conscientious objection is to military service, since the objector 
advocates non-violence in general. When the objection is not 
general, and is rooted in a conscience conviction of non-violence, 
but is rather selective objection which often arises due to ideological/
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npolitical reasons not to act against certain groups or in certain places, 
such selective objection is not recognized in the United States and in 
the United Kingdom .... The US Supreme Court ruled that the only 
general conscientious reasons of opposition to violence may justify 
exemption from military service, but not resistance, which is rooted 
in a political position regarding the circumstances of a particular 
war, and that there is no right not to serve in the army for reasons of 
conscience when it is largely ideological/political25 ... recognizing 
selective objection harms the integrity of the democratic process of 
decision making, and it constitutes a real risk of discrimination in 
enlistment.26

Justice Elon concluded that Shine’s selective objection27 is “not even 
recognized in those countries that recognize general objection as 
exemption from military service, and certainly not recognized in the 
Israeli legal system, which does not recognize the right to exempt 
conscientious objectors”.

Justice Elon saw fit to comment on the unique position of Israel and 
its people:28

25 Justice Elon refers to Gillette v. United States (401 U.S. 437).
26 See also U.S. v. Noyd (40 CMR 195 (1969), in which the court refused to 

order an American flight instructor who refused to instruct pilots on flying 
aircraft of a type used in Vietnam. The Court held: “The ‘universal pacifist’ 
may, in fact, agree with the justice and morality of the government position 
in a particular confrontation or cause, but his conscience still prevents him 
from bearing arms in support of the country and its causes. His claim for 
exemption is single definitive, not multiple and myriad; and it is irrelevant 
to all causes and confrontations. On the other hand, the bases of exemption 
claimed by the selective objector are inseparable from the daily decisions 
of constituted authority”.

27 It is noteworthy that Yaakov Shine was a member of the “There’s a Limit” 
group, which defined its members as selective objectors who are not 
willing to take part in activities contrary to their conscience, with the full 
realization that this as a public political act”. The Limit of Compliance, 
ed. Dina Menuhin, Yishai Menuhin (Tel Aviv: Exclamation Point Books - 
There is a Limit Publishing, 1985). 

28 See also Alan Arian, Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on 
Peace and War (New York: Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv 
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This important and complex area of law on the one hand and conscience 
on the other, of the need to maintain military service to defend the 
sovereign state and the welfare of its citizens on the one hand and 
refusing to go to war for reasons of personal conscience on the other 
hand, must be considered under the special circumstances of place 
and time; the security problems of the state of Israel are not similar to 
that of other countries, existing within secure borders. This essential 
difference is clearly a significant consideration in the issue at hand.

Justice Elon also offered support from Jewish tradition, and specifically 
presented biblical arguments for exemption from military service due 
to economic need or family circumstances. He cited Deuteronomy 20:8 
“Is there any man who is fearful and fainthearted? Let him go back 
to his house, lest he make the heart of his fellows melt like his own”, 
and offered Rabbi Akiva’s interpretation that “fearful” is one who is 
overcome with fear, while “fainthearted” is one who is not afraid of the 
horrors of war, but should not fight because he might show mercy for 
others, including the enemy. Since he might also “make the heart of his 
fellows melt like his own”, he is exempt from military service. Elon also 
suggested the interpretation of Rabbi Yossi the Galilean, according to 
which the “fainthearted” are those who are troubled by their conscience. 
Nonetheless, the Mishna argues that these exemptions “only concern 
optional wars; but in the case of a holy war, ‘even a groom should come 
out of his room, and a bride from her wedding’”. Elon explains,

The arguments are general and inclusive, and relate to man’s 
character and attitude to violence and war; and are not selective 
arguments that relate to special circumstances of time and place, 
and are founded on ideological and social views. And even the 
general and inclusive reasons apply only to optional wars, and not 
in an emergency when the war is a holy war.

Yaakov Shine’s petition was denied.

University and Cambridge University Press, 1989), especially Chapter 6, 
which deals with the principles of national self-reliance.
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The Intifada, which erupted in late 1987, challenged Israeli society with 
a violent, controversial conflict,29 and under these circumstances, the 
issue of selective conscientious objection emerged more strongly. While 
selective objection was previously limited to fringe groups with strong 
political consciousness that completely disagreed with the government’s 
policy in the Territories and in Lebanon, conscientious objection during 
the Intifada encompassed individuals whose personal view of the 
government’s overall policy was a secondary factor in their objection 
to serve.30 The stated reason for objection was often an unwillingness 
to be involved in policing and other acts directed against the civilian 
population in the Territories. The widening circle of objection in the 
first year of the Intifada led the executive committee of the Broadcasting 
Authority, for example, in the summer of 1988, to prohibit coverage of 
the 1988 summer demonstrations of the “There’s a Limit” movement 
and supporters of the objection.31 The attorney general issued a directive 
to investigate the leaders of the “There’s a Limit” movement under 
suspicion of incitement and solicitation to object to military service.32

It is difficult to estimate the scope of conscientious objection during the 
First Intifada. While it was probably much more widespread than during 
the Lebanon War, “gray objection” was also a common phenomenon. 
“Gray objectors” are soldiers who seek solutions to their individual 
circumstances, and do not see themselves as ideological spearheads; 
they use pretexts to avoid the draft without explicitly resorting to the 

29 See also Margaret Levi’s reference to changes in the dimensions of 
conscientious objection during controversial wars (Consent, Dissent and 
Patriotism).

30 . Menahem Hofnung, Israel–Security Needs vs. the Rule of Law in 1948–
1991 (Jerusalem: Nevo Publishing, 1991) [Hebrew].

31 Lily. Galili, “Two Hours of Hypocrisy”, Ha’aretz, 22.7.1989, B3 [Hebrew]. 
32 Yehuda Meltzer, “There is a Limit – Proclamation No. 2”, News (daily 

newspaper), 1.13.1989, 13; Gideon Alon, “There is a Limit to Harish’s 
acts” Ha’aretz, 1.16.1989, 11.
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argument of conscientious objection.33 The data do not indicate an 
increase in the number of soldiers who were tried for objection: 160 
objectors were imprisoned during the Lebanon War, compared to 127 
objectors during first three years of the Intifada.34

Regarding the phenomenon of “organized insubordination”, it is 
interesting to note that Margaret Levi refers to the Jehovah’s Witnesses 
as an example of an organized group that seeks absolute exemption on 
the grounds of its members’ conscientious objection to military service. 
Menachem Hofnung explains that this phenomenon is hardly known in 
Israel,35 and six Jehovah’s Witnesses were granted an exemption from 
military service between 1967 (the Six-Day War) and 1973 (the Yom 
Kippur War). After the Yom Kippur War, exemptions were no longer 
issued to members of the Jehovah’s Witnesses sect, due to changes in 
the conscription policy and the desire to increase military personnel. 
Sect members who refused to serve in the army faced a disciplinary trial, 
and most were sentenced to 35 days detention. Because they continued 
to refuse to serve even after their imprisonment, they were repeatedly 
tried and sentenced, and some remained in jail for up to 14 months (!). 
At this stage, the minister of defense decided to review their applications 
for an exemption. The solution that was finally adopted did not include 
recognition of the right to conscientious objection, but offered a 
pragmatic solution by granting sect members a one-year deferral of their 
military service, which is renewed every year.36

33 Hofnung, Israel – Security.
34 Ibid. See also: onny Talmor, “White List”, The City newspaper, 11.30.90. 

According to data provided by “There’s a Limit”, 180 soldiers were tried 
for their request not to serve in operations against Palestinians during the 
First Intifada (Yaron Unger, Limits of obedience and objection to military 
orders, The Knesset Research and Information Center, January 2010). 

35 Hofnung, Israel – Security.
36 Ibid. See also: Amnesty International Report, 1979, p. 162. In fact, the 

authority of the Minister of Defense was used a number of times. Seidman 
(The Right to Conscript) presents two notable examples: the Zichrony affair 
and the Neuman affair. Advocate Amnon Zichrony informed the military 
authorities that Neuman is a conscientious objector who refused to swear 
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nIn the Machness affair,37 Machness argued against the new IDF policy 
mentioned by the press, according to which IDF objectors will first face 
legal action and then will be transferred to another unit or location for 
their service, in a manner that does not contradict their conscientious 
objection. Chief Justice Shamgar, along with Justices Levin and Kedmi, 
rejected Machness’ petition. The court noted that the military would not 
accept the dictates of soldiers or groups of soldiers regarding the location 
of their military service; however, legal and disciplinary action against 
offenders who refuse to serve in their assigned location would not be 
undertaken without careful consideration. In a statement endorsed by 
the court, military authorities noted that every case is reviewed on its 
merits, and according to its circumstances.

In the Epstein case (1995), the Supreme Court heard the matter of a 
petitioner who argued against the military’s refusal to exempt him from 
service although he allegedly satisfied the conditions for a conscience 
exemption.38 The petitioner began his recruitment process in 1991, and 
after several deferrals of service, the petitioner applied for exemption 
on grounds of conscientious objection. His request was denied after a 
committee concluded that the petitioner was not a pacifist, but rather had 
his own personal reasons for preferring not to serve.

an oath of allegiance, and offered to serve in an alternative civil framework. 
In June 1954, he began a hunger strike, which last 24 days, while he was in 
prison and in a military hospital. Eventually, Prime Minister Moshe Sharett 
intervened, and Zichrony served in the military as a translator and magazine 
editor. Some twenty-five years later, a similar incident occurred, when 
Giora Neumann refused to complete his recruitment procedure and swear 
allegiance to “an army of occupation”. He underwent a disciplinary trial and 
was imprisoned for several periods, which totaled about 150 days. In the 
end, he was sentenced by a military court to eight months’ imprisonment. 
Following his release from prison, Neumann swore allegiance and served 
his military service in a medical archive (not in uniform, by the way). The 
court that convicted Neumann stated that freedom of conscience does not 
grant immunity from obedience to the laws of the Knesset, which represent 
the majority will of the people and establish norms of behavior.

37 HCJ 630/89 Machness v. Chief of Staff (unpublished).
38 HCJ 4062/95 Epstein v. Minister of Defense, Takdin Elyon 95 (2) 479.
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The Supreme Court ruling repeated the distinction in the Security 
Service Act between men and women with regard to exemption for 
reasons of conscience. The court also referred to the influence of the 
Basic Laws enacted in the early 1990s on the issue of conscientious 
objection. Justice Levin wrote,

There is no doubt that imposing military service on civilians 
violates personal liberty, but this harm is created by law; even if 
we could examine the legality of the law by the tests contained in 
Basic Law: Human Dignity and Liberty (which we cannot, in light 
of the provisions of Article 10 of the Law), we would be required to 
confront the rights referred to in this law with other values, as stated 
in Article 8 (the limitation clause).

He also stated,

Indeed, had an exemption from military service been refused to all 
those who hold a pacifist view, then there was reason to examine 
whether authorities forces have made proper use of their discretion, 
under Section 36 of the Law; but in this case, it seems to us, the state 
is right in claiming that it is not a question of principle, but weighing 
the petitioner’s circumstances.

Under the particular circumstances of the case, the court upheld the 
committee’s considerations in denying the petitioner’s request for an 
exemption.

The aforementioned cases illustrate that the Israeli justice system 
recognized, to some extent, the right not to serve in the military on the 
grounds of pacifism, and that military authorities have the discretion 
to exempt individuals, in certain cases, from military service, in whole 
or in part. The Supreme Court stated that the issue requires competing 
values to be balanced: Values related to state security and service duty on 
the one hand, and the violation of personal liberty and other individual 
rights, on the other hand.
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The issue of selective objection initially emerged in the Shine affair, but 
it seems this issue has received a more clear and detailed discussion in 
court rulings in the past decade.

The Sonnescheine affair: The leading ruling on the issue of selective 
objection appears to be the Sonnescheine case.39 This case concerns 
the refusal of eight reserve soldiers to serve in the Territories. In his 
decision, Chief Justice Barak summarized the parties’ arguments: The 
petitioners argued, “There should be no distinction between general and 
selective objection, since both are based on the individual’s freedom 
of conscience, and in a democratic country this freedom should be 
granted exemption from service in these situations”. On the other hand, 
the Military Advocate General argued, on behalf of the state, “Selective 
objection does not constitute fair use of the freedom of conscience, and 
should not be recognized in the reality that exists in Israel, as this shall 
almost certainly cause harm to national security. Moreover, the military 
should not consider politically disputed selective objection”.40

The court examined the normative framework, the balance between 
the conflicting considerations – the principle of freedom of conscience 
derived from the democratic nature of the state and the central role of 
human dignity and liberty in Israeli law – and the consideration that it is 
not right nor just to exempt part of the public from a general duty imposed 
on all, all the more so when the exemption may harm national security 
and may result in inequity and discrimination. The court concluded that 
“It is appropriate – regarding exemption from military service – to give 
greater weight to considerations of conscience, personality development, 
humanism, and tolerance, than to conflicting considerations” (Section 
11 of the decision).

What did the court have to say on the issue of selective objection? The 
fundamental starting point for the court’s discussion was “that the refusal 

39 HCJ 7622/02, Sonnescheine v. MAG PD 57 (1) 726.
40 Ibid.
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of selective objector to serve in a particular war is based on genuine 
conscientious reasons, as with the objection of the ‘general’ objector” 
(Section 12 of the decision). After a brief comparative discussion 
including references to the Shine and Machness cases, the court 
concluded that “On our metaphorical scales, the weight of conscience, 
personal development and tolerance tips the scale towards an exemption 
from military service, not only for ‘general’ objectors, but also for the 
selective conscientious objector” (Section 15 of the decision). That is, 
the court was willing to recognize the right to selective conscientious 
objection and by doing so explicitly departed from previous decisions.

Nonetheless, in balancing the conflicting considerations mentioned 
above, the court distinguished between “general” conscientious objectors 
and “selective” conscientious objectors: “The phenomenon of selective 
conscientious objection is inherently broader than the general one and it 
arouses intense feeling of discrimination” (Section 16 of the decision). 
Additionally, the court believed that this debate has implications for 
security considerations, and recognition of selective objection might 
“loosen the ties that bind us together as a people” and cause “the army 
of the people to become an army of groups comprised of different units, 
each of which has areas in which it may act consciously, and others in 
which its conscience forbids it to act” (Section 16 of the decision).

The court thus conceived that it might be possible to limit the 
conscientious objector’s conscience, whether the objector is a general or 
selective objector, only if there is almost certain real harm to the public 
interest. However, under the circumstances of the case, the court was 
convinced that the state’s balancing of the interests was reasonable and 
proportionate, and therefore denied the objectors’ petition.

Ben-Artzi: One year after the Sonnescheine case, a military tribunal 
heard the case of Yonathan Ben-Artzi,41 indicted for refusing an order, 
an offense under Section 122 of the Military Code, 1955. Ben-Artzi 
refused to follow orders and begin his recruitment procedure in order to 
serve in the IDF.

41 MT 129/03 IDF v. Ben-Artzi.
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nThe court discussed the parties’ arguments and stated that “There is 
no doubt at all that freedom of conscience is one of the cornerstones of 
a democratic society” and that “it certainly is true in Israel”, but “the 
rule is ... that freedom of conscience is not an absolute right”, as stated 
in Supreme Court rulings – and the formula that determines the balance 
between conflicting values, freedom of conscience on the one hand and 
public safety on the other, is the “close to certainty” test.

It is interesting to note that the military court held a discussion on 
whether Ben-Artzi was a pacifist—an issue that was discussed, and 
rejected, by the military’s Conscience Committee. Although Ben-Artzi 
petitioned the High Court of Justice on this matter,42 the court rejected 
the petitioner’s criticism of the committee’s operations, and although 
the military court was not required to rule on a question that had 
already been decided by the relevant committee (a decision that was 
subsequently certified by the Supreme Court), the court was impressed 
by the sincerity of Ben-Artzi’s pacifistic belief. This decision of this 
court was not inevitable, and one may find an explanation in the court’s 
comments on why it chose to engage in this discussion although it 
could be avoided: “We decided to allow expansion of the discussion for 
several reasons, all of them in order to allow the defendant to defend 
every possible argument against his attributed guilt” (Section 6.2 of the 
decision). I am willing to assume that had the court believed that its 
decision would be affected by a discussion on whether Ben-Artzi was 
or was not a pacifist, the court might have been more hesitant to rule 
against the committee’s decision (which was upheld by the Supreme 
Court(. In practice, the court determined that it could not intervene or 
overturn the decision, and therefore Ben-Artzi’s recruitment was legal.

Adopting the court’s recommendation that the committee reconsider 
Ben-Artzi’s case, the committee reconvened in February 2004 and 
recommended to grant him an exemption from military service on 
grounds of “general unsuitability for military service”. Ben-Artzi once 

42 HC 1380/02.
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again petitioned the High Court of Justice,43 which decided in the 
summer of 2005 that the question of whether someone is a conscientious 
objector or not is a question of belief in the petitioner’s claims and is 
based on an understanding of the evidence presented to the committee, 
and therefore refrained from intervening.

The final legal discussion on the matter of Yonathan Ben-Artzi was 
held in early 2006, upon the publication of the decision of the Military 
Court of Appeals that heard Ben-Artzi’s appeal on his conviction.44 The 
Military Court of Appeals discussed the sequence of events at length 
and analyzed the aspects of the military court’s criminal judgment. 
In this analysis, the Military Court of Appeals rejected the use of the 
necessity defense for conscientious objectors, and not merely because 
of the doubt whether this defense applies to conscience as part of a 
person’s honor (following the reformulation of Section 34 of the Penal 
Law in Amendment 39), but also because the remaining conditions of 
this section were not satisfied, especially the immediacy requirement 
and the availability of alternative courses of action.

However, in the discussion on Ben-Artzi’s “abuse of process” 
argument, the court criticized the military’s conduct in relation to 
conscientious objection (Section 50 of the decision), but noted the 
military’s willingness to correct its errors (Section 55). The court 
expressed support for the policy that allowed Ben-Artzi to serve in a 
national service framework with no military features. Ultimately, the 
Military Court of Appeals reaffirmed Ben-Artzi’s conviction on the 
offense of refusal to follow orders, and reaffirmed his sentence of two 
months’ imprisonment and a fine.

The Milo affair: In the summer of 2004, the Supreme Court heard 
the petition of Laura Milo against the army’s refusal to exempt her from 
compulsory military service for reasons of conscience, in light of her 
opposition to IDF policy in the Territories.45 Unlike the other cases 

43 HCJ 3238/04.
44 Appeal 58/04 Ben-Artzi v. Chief Military Prosecutor.
45 HCJ 2383/04 Milo v. Minister of Defense.
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service, and as such, was, under Section 39 of the 1986 Defense Service 
Act (Consolidated Version), eligible for an exemption from military 
service for reasons of conscience by law, rather than at the discretion of 
the military authorities.

The court began the discussion by stating that the obligation to obey 
the law is a legal and a moral obligation, and that in rare, exceptional 
situations, the law recognizes an individual’s right not to comply with 
the law for reasons of conscience.

The discussion on the duties of a candidate for military service was 
based on the Supreme Court rulings on the Sonneschine and Ben-Artzi 
affairs. The court then discussed the special exemption granted to women 
under Section 39. According to the court, the special exemption in 
Section 39 requires the satisfaction of two conditions: first, the existence 
of conscience reasons relating to the military service; second, that these 
reasons prohibit the candidate from serving. The first condition, the court 
noted, calls for factual evidence, while the second condition requires 
legal-normative evidence.

According to the court, the first condition is entrusted to military 
committees that receive affidavits and testimonies on the petitioner’s 
reasons for requesting an exemption and on the credibility of her 
version. If the reasons are found to be genuine, the committee determines 
whether they are reasons of conscience or reasons of another nature. 
Classification of reasons may be difficult since reasons of conscience 
may exist in conjunction with other, different reasons.

Regarding the second, legal-normative condition, the court engaged 
in a philosophical discussion on the status of freedom of conscience as 
a constitutional principle, and on the distinction between non-violent 
civil disobedience and conscientious objection. According to the 
court’s distinction, the core of civil disobedience is a desire to change 
social and political policy, while conscientious objection is centered 
on the individual.46 On the distinction between selective and general 

46 David Enoch, “The Verdict of the Military Tribunal of the Five Objectors 
(following the Military Prosecutor v. Matar)”, Law and Government 
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conscientious objection, the court characterized general conscientious 
objection, for the most part, as being rooted in the individual’s conscience, 
while defining selective objection as an essentially conditional objection. 
The court adopted the Sonnescheine ruling regarding the distinction 
between the two types of objection, and stated that the minister of 
defense’s determination – that exemption from military service is not 
justified – was reasonable and proportional. The court carefully clarified 
that this policy applies to both men and women alike for reasons of 
equality, and extended its discussion to the entire question of equality 
regarding military service of men and women.

With this in mind, the court examined Section 39, which provides 
a special exemption for women. The court concluded that the 
justification for an exemption for women under Section 39 differs from 
the justifications for the general authority to grant an exemption for 
reasons of conscience under Section 36. The court determined that the 
exemption from military service under Section 39 is basically designed 
to recognize and respect religious principles, and ethnic customs and 
traditions that prevent women from serving in the military. Ultimately, 
the court rejected Milo’s petition, for the reasons set out above.47

THE DISENGAGEMENT

The nature of the cases concerning conscientious objection changed 
after the Disengagement Plan of 2005. While most of the of the cases 

2 (2005): 701-30. Enoch challenges the normative distinction between 
conscientious objection and civil disobedience, noting that it seems that the 
more interesting cases of non-compliance on principle cannot be reduced to 
simple definitions of types of non-compliance.

47 It is also worth noting the Hasson case (MT/724/06 Military Prosecutor v. 
Hasson (Matkal district court)). Justice Doron Files mentions the various 
exemptions available to women, including exemption from military service 
for reasons of conscience, but did not really discuss the issue and rejected 
the defendant’s preliminary argument on the basis of the date on which an 
affidavit of the defendant’s religious status was filed.
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in the Territories and in Lebanon, what now surfaced were cases of 
soldiers and officers who found themselves struggling with their 
conscience against the requirement to take part in the evacuation of 
settlements and military bases in Gaza and northern Samaria.48

The Botavia Affair: In May 2008, a decision was issued by the 
Military Court of Appeals in the case of Moshe Botavia49 after lengthy 
proceedings that began in the summer of 2005 when Botavia informed 
his commanders that he was not willing to take part in the evacuation 
of military bases. A week later Botavia regretted his actions, but by that 
time his unit’s assignment had been completed.

The court stressed the importance of the obligation to obey orders, 
and noted that it could not accept ideological objection, whatever its 
reasons (Section 8 of the decision). The court also cited the Sonnescheine 
and Milo cases, and repeated the position that rejected recognition of 
selective objection.

As a side note, the court stated an interesting fact: In only two other 
cases were officers prosecuted for refusing to obey an order during the 
Disengagement, and both cases ended in a plea bargain. In the spirit of 
Justice Rubinstein’s ruling in the Ben-Horin case, the marginal nature 
of the phenomenon apparently had an impact on the court’s decision.50

48 To complete the picture presented in this section, it is worth mentioning the 
Malenki and Alon Davidi affairs. In HCJ 1026/02 Malenki v. Minister of 
Defense (October 2004), the Court repeated the debate over the distinction 
between selective and general objection, and did not reach conclusions that 
differed from previous rulings. In BSE 4210/07 State of Israel v. Alon Davidi 
(District court of Tel Aviv), 41 residents of Sderot demanded declaratory 
relief according to which they are exempt from taxes until provided with 
the security level enjoyed by other citizens. The court compared selective 
conscientious objection to this “tax revolt”, which was a response to 
governmental activities opposed by a particular group of people.

49 H/144/06 CMP v. Captain Moshe Peretz Botavia Gonen.
50 HCJ 1398/04 Ben-Horin v. Registrar of Associations (January 2006) – The 

Supreme Court refrained from ordering the Registrar of Associations to 
delete an association whose aim was creating recognition of the right of 
the individual to act according to his conscience, despite the claim of the 
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The matter of Botavia was brought before the Supreme Court when 
the Chief Military Prosecutor appealed the military court’s decision to 
demote Botavia but not deny him officer rank.

Chief Justice Beinisch dismissed the motion for leave to appeal 
(mainly due to the time that elapsed between the date of the offenses 
and the legal decision), and stated that the conscientious dilemma that 
Botavia faced could not be considered a mitigating circumstance for 
the offense of refusal to obey an order, especially in cases of selective, 
ideological objection. Serious sanctions are needed to deal with cases of 
selective objection within the military, she stated.

AN OPPORTUNITY FOR CHANGE?

It would seem that all the judiciary tribunals, led by the Supreme Court, 
offer a uniform position, and support recognition of the fundamental 
right to freedom of conscience, but reject the practical expression of 
this freedom in the form of refusal to carry out orders, especially when 
selective objection is involved. A possible sign of change can be found 
in recent rulings on this issue as part of the petition filed by Reuven 
Shvili against the rejection of his request for exemption from military 
service for reasons of conscience.51

Justice Procaccia stated that the issue of exemption from security 
service due to reasons of conscience was not a new one, and in her 
opinion there were no grounds to reopen the conceptual layers of the 
discussion for the purpose of this petition: the existing standards, as 
framed by case law, were valid and relevant to Shvili’s case (Section 7 of 

petitioners that this encouraged insubordination. The Court’s arguments 
are based on freedom of association, as part of the basic right to freedom 
of expression. Justice Rubinstein’s Obiter Dictum opinion (the majority’s 
opinion was written by Justice Rivlin) is that “Objection is not admissible 
by law and is also socially and ethically malignant”. In his opinion, there is 
no need to decide the question of whether objection is a criminal act, since 
the phenomenon remains marginal.

51 HCJ 5587/09 Shvili v. Minister of Defense.
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nJustice Procaccia’s opinion). Justice Procaccia repeated the arguments 
set forth in the Shine, Epstein, Sonnescheine, and Milo cases. In her 
opinion, the policy exercised by the authorities, which permitted an 
exemption from service to general conscientious objectors but denied 
exemption to selective, conditional objectors, was a reasonable policy 
that properly balanced the conflicting principles related to this issue 
(Section 13 of the decision).

A slightly different approach was offered by Justice Hayut, who 
believed that “The ruling on selective objection so far dealt with those 
who asked not to participate at a given time and a given place in carrying 
out the policy of the government by the military, because it contradicts 
their political-ideological point of view” (Section 3 of Justice Hayut’s 
opinion). In this context, the court felt that it could not grant the requests 
for exemption of such objectors.

However, in Shvili case, the petitioner ruled out any possible 
identification between himself and the military, and did not request 
an exemption for political-ideological reasons or reasons related to 
disputed issues in Israeli society. Since the petitioner did not oppose the 
use of force by non-military government institutions such as the police, 
he should not be considered an absolute pacifist but rather a contingent 
pacifist. Justice Hayut suggested that because of differences between the 
petitioner and other selective objectors whom Israeli courts addressed in 
the past, there may be a need to modify the balance between freedom of 
conscience and the “powerful considerations for not exempting a person 
from security service”. Justice Danziger concurred.

Under the circumstances of this case, Justice Hayut also decided 
that the petitioner’s request for exemption cannot be granted, given the 
incomplete separation that exists in Israel between the activities of the 
military and the police, both of which have policing and combat tasks, 
and given the potential sense of inequality between those who perform 
mandatory military service and others who are exempt (although this 
sense of discrimination may be somewhat dulled by a fully functional 
alternative framework of mandatory civil service, as Justice Hayut 
noted in Section 5 of her decision). Hayut noted that “One should not 
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be rule out the possibility that general objection, which establishes a 
basis for exemption from military service, may not be necessarily driven 
by pacifism, which located at the far end of the scale of instances of 
objection” (Section 6 of the decision).

What may be implied by Justice Hayut’s decision is the possibility 
that, under certain circumstances in the future, the Supreme Court 
may be willing to recognize even selective objection as grounds for 
exemption from military service, and thus the court may have created an 
opening for possible deviations from existing rulings.

In a petition to the Supreme Court for a further hearing in the case 
of Shvili,52 Justice Rivlin repeated the opinions cited above as follows:

The judgment adopts the familiar distinction [between general 
conscientious objection and selective conscientious objection] and 
applies it in the present circumstances. Indeed, Justice Procaccia and 
Justice Hayut have chosen to implement the diagnosis in slightly 
different ways. Justice Hayut emphasized the difference between 
this case and other cases discussed in the case law, while Justice 
Procaccia considered the Petitioner’s objection as the selective 
objection already discussed in court ruling ... Naturally, judges 
who are required to implement a familiar legal rule under a certain 
factual situation may find different ways to implement or interpret 
the situation itself. This does not cast any doubt on the existence of 
this legal rule.

The court denied the request for an additional hearing, but the words and 
spirit of its decision may indicate that it did not rule out Justice Hayut’s 
interpretation.

52 DHCJ 5977/10 Shvili v. Minister of Defense.
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In his book on conscientious objection, Leon Shellef discusses a phenomenon 
he calls “the dependence of the powerful”.53 This phenomenon, which has 
been studied mainly in prisons, indicates that despite the guards’ external 
signs of authority and power, the functioning of the system and the guards 
actually depends on the “good will” of the prisoners and the extent of their 
cooperation. Where prisoners lack a sense of duty to obey, guards will find 
it difficult to control the prison even though they have the power to do so. 
Shellef quotes Barrington Moore,54 who claims that there are similarities 
between this situation and the process that creates government: This 
process consists of a set of ongoing “feelers”, where rulers try to impose 
their authority on the population, while the population explores ways to 
avoid this authority and to test the boundaries between non-compliance 
and compliance. Moore explains that this is an ongoing process of 
negotiation conducted over a space that varies in size: In a stable society, 
this space is limited, while in a less stable society, the space is larger and 
its boundaries are more vague.

Compliance, therefore, is not to be taken for granted, and authorities 
struggle to achieve it “by achievements in action, by proving the benefits 
it provides, with sympathy they acquire, by creating loyalty and by 
understanding their opponents”.55 As shown above, loyalty displaces 
exit and leads to the use of protest. When loyalty is absent, the resulting 
conflict may make disobedience preferable to compliance.

Since the government needs the cooperation of citizens to achieve 
compliance, it has a clear interest in ensuring cooperation. Cooperation 
is not possible when one side has nothing to lose; therefore protection 
and recognition of minority rights is a necessary condition to ensure 
cooperation of minority groups. Maintaining the right of the moral/

53 Shellef, Kol HaKavod.
54 Barrington Moore Jr., Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt 

(White Plains, NY: ME Sharp, 1978).
55 Shellef, Kol HaKavod.
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conscientious minority to act according to its conscience is, therefore, 
necessary to ensure the stability of the regime. The situation can be 
likened to placement of a pressure release valve: As the moral minority 
knows that it can fight for its opinions without fear, and that it will have 
the right to act according to its conscience, the minority will respect the 
“rules of the game” of a democratic framework.

By forgoing the contribution of members of this minority to the war 
effort, for example, the state earns the support and backing of many 
(objectors, potential objectors, and their supporters).

Obviously, one should beware of the potential abuse of the exemption 
approval process, and the risk that opportunist conscientious objection 
is mistaken for authentic conscientious objection. However, I believe 
that distinguishing between these two groups is not difficult,56 and the 
social benefits of doing so exceed the immediate costs. Recognition of 
conscientious objection will also justify fully prosecuting offenders who 
are not conscientious objectors. Recognition of conscientious objection 
may be an effective way to prevent faults in advance, before the seeds 
of destruction mature into dangerous social unrest. Shellef57 succinctly 
concludes that “recognizing conscientious objection would be an 
exceptional innovation, which will not be easily implemented, but … I 
believe it to be both possible and desirable”.

56 We can examine, for example, their lifestyle, their affiliation with social 
groups, the opinions they expressed in the past, and so on. For “young” 
objectors who never had an opportunity to express their opinions in the 
past, one can administer surveys and psychological and other tests to assess 
their sincerity. Obviously, further consideration is required on this matter, 
but I think that this is not a complicated task.

57 . Shellef, Kol HaKavod.
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