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בפתחו של הגיליון הרביעי

עת  כתב  ישראלים —  של  הגיליונות  בסדרת  הרביעי  הוא  שלפניכם  הגיליון 

והציונות. כתב העת לביכורי מחקר, שנוצר בצלמו  רב–תחומי לחקר ישראל 

ובדמותו של יוזמו — המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן–גוריון 

הארת  באמצעות  הישראלית  החברה  של  דיוקנה  את  לשרטט  מבקש  בנגב, 

נדבכים שונים בתולדות מדינת ישראל והציונות וחקירת החברה הישראלית 

על שלל היבטיה — הפוליטיים, המדיניים, החברתיים, התרבותיים ואחרים. 

החברה  של  הציבורי  השיח  במרכז  שעמדו  העיקריות  הסוגיות  אחת 

הישראלית בשנה החולפת היתה בלי ספק סוגיית גיוסם של בחורי הישיבות. 

בהקשר רחב יותר נידונו גם היחס בין דת למדינה, היחס בין חילונים לדתיים 

מערכת  החליטה  זו  מסיבה  הישראלית.  בחברה  החרדי  הציבור  של  ומקומו 

ישראלים לייחד חלק נכבד מהגיליון הנוכחי לסוגיה זו.

בראשיתו של הגיליון מובא ריאיון עם הסופר יורם קניוק, אשר ליווה את 

החברה הארץ–ישראלית והישראלית מיום היוולדו ב–1930 ועד היום. הריאיון 

עוסק בסוגיות אלו ובמגוון נושאים אחרים הקשורים להיסטוריה של מדינת 

ישראל ולחברה הישראלית, כגון מלחמת תש"ח, יחס "הצברים" לעולים ניצולי 

הישראלי– הסכסוך  לימין,  שמאל  בין  היחסים  המדינה,  הקמת  עם  השואה 

פלסטיני, היחסים בין אשכנזים למזרחים והמחאה החברתית של קיץ 2011. 

בשפתו  ביטוי  לידי  באות  האלה  מהנושאים  אחד  כל  על  קניוק  של  דעותיו 

הייחודית והקולחת של הסופר.

במרכזו של הגיליון ארבעה מאמרים מתקופות ומתחומים שונים הזורעים 

אור על כמה היבטים בהיסטוריה של מדינת ישראל ובציונות. המאמר הראשון, 

אשר לקוח משדה המחקר הספרותי, עוסק בדמות ‘התלוש' — הצעיר היהודי 

המשכיל, ה'אנטי–גיבור' בעל המאפיינים הגלותיים אשר עזב את העיירה ואת 

המסורת, עבר לכרך הגדול, האירופי, החילוני והמודרני, ומרגיש בדידות, ניכור 

וזרות. דמות זו באה לידי ביטוי בספרות העברית של מזרח אירופה בסוף המאה 

באמצעות  הציונית.  התנועה  של  לידתה  ערב  ה–20,  המאה  ובתחילת  ה–19 

בחינת הטרילוגיה ‘בחינות', ‘שוקולד' ו'קיצו של סנדר זיו' מאת הסופרת דבורה 
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בארון, רונית גז, מחברת המאמר, מראה כי להבדיל מהתפיסה המקובלת, דמות 

התלוש מופיעה בספרות העברית גם בגרסה הנשית. המחברת טוענת שלדברי 

בארון פתרון בעייתן של הנשים התלושות תלוי במידת ההצלחה של הגשמתו 

של האידאל הציוני ביצירת דמות חדשה של גבר יהודי, בריא וחסון.

שני המאמרים הבאים עוסקים בסוגיית הכרעתם של מנהיגים — בן–גוריון 

ויצחק רבין. במאמר השני נבחנת פרשת אי–כיבוש הגדה המערבית במלחמת 

תש"ח בשל סירובם של רוב שרי הממשלה לתמוך בפעולה, פרשה שבן–גוריון 

כינה מאוחר יותר ה'בכייה לדורות'. עקב סימני השאלה שהעלו חוקרים שונים 

בנוגע לכוונותיו האמתיות של בן–גוריון, גם מחבר המאמר שואל אם באמת 

רצה בן–גוריון לכבוש את הגדה. כדי לענות על כך הוא סוקר את השתלשלות 

האירועים, ובתוך כך עוסק בהיבט ההיסטוריוגרפי של הפרשה בנסותו להבין 

את הסיבות להיווצרות הגרסה המקובלת ואת הסיבות שהביאו מאוחר יותר 

לערעורה.

המאמר השלישי, אשר מתפרסם בגיליון זה בסימן עשרים שנים להסכם 

השיחות  אימוץ  לטובת  להכריע  רבין  ליצחק  שגרמו  בסיבות  עוסק  אוסלו, 

עם הפלסטינים, שיחות אשר הובילו להסכמים. שלא כפרשנות המקובלת — 

שלפיה גרמה האכזבה משיחות וושינגטון הגלויות והרשמיות לשינוי עמדתו 

בלא  החלו  אשר  אוסלו,  שיחות  של  החשאי  המסלול  ולאימוץ  רבין  של 

ידיעתו — מחבר המאמר מציע פרשנות חלופית, שלפיה לא שינה רבין את 

להביא  עלולים  שהיו  תוך–מפלגתיים  פוליטיים  שמהלכים  אלא  כלל,  עמדתו 

להדחתו מראשות המפלגה אילצו אותו לתמוך בשיחות אוסלו ולראות בהן 

פתרון שהוא בבחינת הרע במיעוטו.

באמצעות  בישראל  הדתי–חילוני  השסע  של  אופיו  נבחן  הרביעי  במאמר 

החרדים,  של  הספר  בבתי  הליבה  לימודי  ליישום  המאבק  של  הבוחן  מקרה 

שהחל בסוף שנות התשעים של המאה ה–20 ונמשך עד היום. מחבר המאמר 

סוקר את נקודות הציון המרכזיות של המאבק ומציג את התגובות משני עברי 

המתרס בעזרת תאוריות רלוונטיות מתחום מדעי המדינה.

הגיליון שלפניכם ממשיך את המסורת שהתגבשה בגיליונות הקודמים של 

ישראלים ויחד עם זאת מכיל כמה חידושים, ובהם סמליל )לוגו( חדש, תקצירים 

‘מן  באנגלית לנוחות קהל הקוראים הדובר אנגלית ושני מדורים חדשים — 

הארכיון' ו'ממדף התואר השלישי'.

היסטורי  מסמך  גיליון  בכל  להציג  המערכת  הארכיון' תשתדל  'מן  במדור 

התרחשויות  על  אחדות  תובנות  לספק  באפשרותו  יש  אשר  כלשהו, 

אקטואליות המעסיקות את הציבור הישראל בימינו. בגיליון הזה אנו מביאים 
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זו מציגה את העמדות  בן–גוריון. התכתבות  דוד  אז  לראש הממשלה  הרצוג, 

השונות בדבר גיוסם של בחורי הישיבות — סוגיה אשר מעסיקה את החברה 

הישראלית מאז הקמת המדינה עד היום.

במדור ‘ממדף התואר השלישי' אנו מבקשים להנהיג מסורת חדשה ולהציג 

לתחום  הקשורים  שלישי  תואר  מחקרי  של  תקצירים  כמה  הקוראים  לקהל 

העניין של כתב העת — מדינת ישראל והציונות, מחקרים אשר כמעט כולם 

טרם פורסמו בתפוצה רחבה. המערכת מקווה כי המדור יהיה לעזר לתלמידי 

מחקר ולחוקרים ותיקים כאחד ויעורר עניין בקרב קהל הקוראים הרחב.

אחת המטרות החשובות שישראלים מעמיד לנגד עיניו היא לשמש בימה 

אקדמית לתלמידים מצטיינים, לפרסם את מחקריהם הנוגעים לתחום העניין 

של כתב העת, ועל ידי כך לאפשר להם לצבור ניסיון וביטחון במחקר ובכתיבה 

לקראת קריירה אקדמית. ואכן, כתב העת ישראלים הוא היחיד בשדה המחקר 

של מדינת ישראל והציונות המפרסם מפרי עטם של תלמידי מחקר בלבד, ובה 

בעת שומר על רמה אקדמית גבוהה ולא מתפשרת, אשר אינה נופלת מכתבי 

עת אקדמיים אחרים, ועל כך גאוותנו.

הגיליון שלפניכם הוא פרי השקעתם של חברי המערכת החתומים לעיל, 

עבודתם  בלי  מתאפשרים  היו  לא  העת  כתב  של  והצלחתו  קיומו  ואולם 

המסורה של חברי המערכת הקודמים. ראשית, ברצוננו להודות לאמיר פלג, 

העורך הראשון של ישראלים והדמות המרכזית, שהובילה את כתב העת מרגע 

רוצים  אנו  לקיומו.  רבות  ותרמה  הראשונים  הגיליונות  ובשלושת  היווסדו 

יבלונקה שליוותה את כתב העת מלידתו, העמידה  להודות גם לפרופ' חנה 

יסודות חשובים לפעולתו ומילאה תפקיד מרכזי בהוצאתם לאור של שלושת 

במסירות  ליוו  העת  כתב  של  התבססותו  שלבי  את  הראשונים.  הגיליונות 

אלכס  חפיף–דיגמי,  ויויאן  היוצאים:  המערכת  חברי  ארוכה  תקופה  ולאורך 

ואנו  וליאור לביד. תרומתכם, לכתב העת לא תסולא בפז,  ולדמן, מורי רם 

מודים לכם.

ברצוננו, להודות גם לעשרות תלמידי המחקר ששלחו אלינו את מאמריהם 

אנו  הקודמים,  בגיליונות  כמו  שלא  ישראלים,  של  הרביעי  בגיליון  כה.  עד 

ממוסדות  מחקר  תלמידי  של  עטם  פרי  מאמרים  שני  לראשונה  מפרסמים 

אקדמיים אחרים — האחד של תלמיד לתואר שלישי מאוניברסיטת תל–אביב, 

והאחר של תלמיד לתואר שני מאוניברסיטת בר–אילן. אנו מבקשים להמשיך 

במגמה זו של פתיחת שערי כתב העת לתלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים 

בארץ. המערכת עובדת כעת על גיליונה החמישי ומזמינה את תלמידי המחקר 
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מכל המחלקות ומכל המוסדות הקשורים לתחום העניין של כתב העת להציע 

פי  על  והשביעי(  )השישי  ישראלים  של  הבאים  לגיליונות  מאמריהם  את 

ההנחיות להגשת מאמרים המובאות באתר:

.http://in.bgu.ac.il/bgi/israelim

מערכת ישראלים 
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הקדמה לריאיון עם מר יורם קניוק1

מיטל רגב

ובהם  רבים,  ספרים  כתב  ופובליציסט,  מחזאי  צייר,  סופר,   — קניוק  יורם 
ותורגמו  ונובלות, אשר רבים מהם נעשו רבי–מכר  רומנים, קובצי סיפורים 

ליותר מעשרים שפות, הומחזו והוסרטו.

וחי רוב חייו. אף על פי כן  נולד בשנת 1930 בתל אביב, ובה גם גדל  קניוק 
הוא מודה כי עדיין לא הצליח לפענח את סוד קסמה של העיר המעוררת בו 
ו'השומר  'המחנות העולים'  התרגשות רבה גם היום. בנעוריו היה קניוק חבר 
הצעיר' ולמד בבית הספר 'תיכון חדש'. בגיל 17 עזב את בית הספר והצטרף 
לפלמ"ח. במלחמת השחרור נלחם בשורותיה של חטיבת הראל בכמה קרבות 
העצמאות,  מלחמת  אירועי  ציון.  הר  על  בקרב  קשה  ונפצע  ירושלים  בחזית 
בספר  הספרותית.  בכתיבתו  מרכזי  מוטיב  נעשו  ופציעתו  המלחמה  סיוטי 
היהודי האחרון )1982( היטיב קניוק לתאר את הקושי שחווה כחייל משוחרר 
שחזר מהמלחמה. הבלבול, חוסר האונים וההתמודדות המתמדת עם הסיוטים 

משתקפים בספר היטב. 
וסייע  יורק'  'פאן  האנייה  על  צוות  איש  שימש  מפצעיו  שהחלים  לאחר 
הקשה  למצבם  בעבודתו  נחשף  קניוק  לארץ.  השואה  ניצולי  של  בהעלאתם 
של הניצולים, חוויה שראה בה נקודת ציון רבת–חשיבות בחייו. קניוק הושפע 
ממצבם הפיזי הקשה של ניצולי השואה ומחוסנם הנפשי שסייע להם לשרוד את 
מדורי הגיהינום של המשטר הנאצי ולעלות לארץ חדשה שעדיין אינה יציבה 

דייה לקלוט אותם היטב. גם נושא זה בא לידי ביטוי ברבים מספריו. 

ההקדמה שלהלן מבוססת בין השאר על האתר 'לקסיקון הספרות העברית החדשה';   1
לקסיקון היסטורי  ynet; אתר פרס ספיר לספרות; משה גרנות,  אתר האנציקלופדיה 

של הסופרים העברים מאז תש"ח, דני ספרים, קריית גת 2009, עמ' 830. 
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כשנה  לימודיו  את  והמשיך  בבצלאל  ציור  ללימודי  קניוק  פנה  מכן  לאחר 
בפריז. ב–1951 עזב את הארץ כדי להתמודד עם חוויותיו מתקופת המלחמה. 
עבר  ולבסוף  אמריקה,  ביבשת  שונים  במקומות  טייל  ימאי,  בתור  עבד  הוא 
להתגורר בארצות הברית ושהה בה כעשר שנים. רחוק מתלאות המדינה החדשה 
הוא מצא לעצמו מפלט בבוהמה הניו–יורקית ופנה לעסוק באמנות ובכתיבה. 
אמריקנית–נוצרית  אריסטוקרטית  למשפחה  בת  מירנדה,  את  פגש  ב–1958 
ואשתו לעתיד. בשנת 1961 נולדה לבני הזוג בת בכורה — איה. אז חזר קניוק 
עם המשפחה ארצה, וכאן נולדה הבת השנייה נעמי. ב–1963 יצא לאור ספרו 
הראשון בעברית היורד למעלה, וכעבור שנים אחדות נכנס לתודעה הישראלית 
לאחר שהודפסו ספריו חימו מלך ירושלים )1965( ואדם בן כלב )1968( שתורגם 
לשפות רבות. ב–1980, לאחר שהתגורר קניוק כעשור בשכונת מורשה ברמת 
השרון, הוא חזר לעיר נעוריו תל אביב, ובה הוא מתגורר עד היום. נציין כאן 
אחדים מספריו: סוס עץ )1974(, הסיפור על דודה שלומציון הגדולה )1976(, 
היהודי האחרון )1982(, ערבי טוב )1983(, בתו )1987(, פוסט–מורטום )1992(, 
 ,)2001( ואני  המלכה   ,)1997( האמיתי  הסיפור  נבלות —   ,)1995( טייגרהיל 
חיים על נייר זכוכית )2003(, הברלינאי האחרון )2004(, עיטים ונבלות )2006( 
ועוד. בשנים האחרונות זכה קניוק לעדנה מחודשת עם הצלחת ספריו על החיים 

ועל המוות )2007( ותש"ח )2010(. 
לקניוק הוענקו כמה וכמה פרסים על יצירותיו, כגון פרס זאב לספרות ילדים 
)1998(, פרס ביאליק לספרות  )1987(, פרס נשיא המדינה  )1979(, פרס ברנר 

יפה )1999( ופרס ספיר )2011(. 
אף שמבחינת הגיל קניוק שייך לדור הפלמ"ח, מבחינה ספרותית נהוג לזהותו 
עם ספרות דור המדינה, שראשיתה בשנות השישים, שאז החלה יצירתו לפרוח. 
להזוי  הממשי  בין  נע  והוא  התודעה,  זרם  בסגנון  כתובים  ספריו  רוב,  פי  על 
לדברי  גורמים,  שני  בדיוניים.  לרומנים  אוטוביוגרפית  כתיבה  בין  והדמיוני, 
בשנות  נחשף  שאליה  הג'ז,  מוזיקת  כתיבתו:  סגנון  על  מאוד  השפיעו  קניוק, 
בחייו;  שחווה  ביותר  העמוקות  החוויות  אחת  ושהגדירּה  יורק  בניו  החמישים 
וספר התנ"ך, שהוא רואה בו את היצירה הגדולה ביותר שנכתבה מאז ומעולם. 
ניהל  בד בבד עם הכתיבה הספרותית היה קניוק עיתונאי ומבקר תאטרון, 
גלריה, היה חבר בהנהלה האמנותית של התאטרון הקאמרי, היה מנהל שותף 
של בית הספר בית צבי, ושימש מנהל תאטרון גיורא גודיק. היום קניוק מפרסם 
של  החברתית  המחאה  העכשווי.  הציבורי  בשיח  ומשתתף  דעה  מאמרי  גם 
מעט  רק  הן  מאפריקה  והפליטים  הקשישים  לאוכלוסיית  והדאגה   2011 קיץ 

מהנושאים שקניוק מביע את דעותיו בנוגע להם. 
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רי לא מזמן עורר קניוק שוב את שאלת הזהות היהודית; לאחר שהגדיר משרד 
לבית  עתר  הוא  נוצרייה,  לאם  בנים  היותם  בשל  דת'  'חסרי  נכדיו  את  הפנים 
בית  אישור  את  שקיבל  בארץ  היחיד  לישראלי  היה   2011 ובשנת  המשפט, 
הפרדה  קניוק  הפריד  בזאת  האוכלוסין.  במרשם  דת  כחסר  להירשם  המשפט 
רשמית בין דת ללאום והפך אותם לשני מרכיבים אשר אינם תלויים זה בזה 
לצורך הגדרת הזהות היהודית. קניוק רואה בעצמו בן הלאום היהודי, אך מבקש 

להתנתק מהדת. גם על כך קניוק מרחיב בריאיון זה. 
בתרבות  קנונית  לאישיות  נעשה  שקניוק  לכך  הסיבות  אחת  כי  ייתכן 
הישראלית היא עיסוקו בנושאים כמו שואה, מלחמת העצמאות, זהות לאומית 
וזהות דתית, המעסיקים את השיח הציבורי מאז הקמת המדינה ועד היום. דבריו 
קום  לפני  ישראל  בארץ  גדל  אשר  אדם  של  מבטו  מנקודת  מוצגים  ויצירתו 
המדינה, נלחם על הקמתה וליווה אותה כמעט כל שנות קיומה. על כן נדמה כי 

אין מתאים ממנו לפתוח את הגיליון הרביעי של ישראלים.
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ריאיון עם מר יורם קניוק2

מראיינים: מיטל רגב, ליאור לביד ואורן קלמן

אורן: הייתי רוצה לפתוח בשאלת זהות, ולשם כך אחזור אתך בזמן למלחמת 
תש"ח, שעליה כתבת ספר לא מזמן.3 בספר הזה אתה מתאר את הלוחמים הרבים 
שלחמו לימינך, את הלוחמים שנהרגו — מקצתם היו חבריך ומקצתם, לדבריך, 

מלח הארץ... 

קניוק: לא, לא, אני לרוב אומר שהם חורנים. גם אני הייתי חורני, כולנו היינו 
חורנים, הטובים לא הלכו אז להילחם. הטובים לא התגייסו. 

 ]- - -[

החוויות  כאחת  במלחמה  שחווית  החוויה  את  מתאר  אתה  אופן  בכל  אורן: 
המכוננות של חייך. אתה מספר על פציעתך ועל כמעט מותך בתש"ח. תוכל 

לתאר איך עיצבה מלחמת תש"ח את זהותך ואת תפיסת עולמך? 

קניוק: תראו, לפני שבועיים טלפן אליי אחד מחשובי הפוליטיקאים הישראלים, 
שאני לא אנקוב בשמו, שהיה רמטכ"ל והיה כל מיני דברים. שאלתי אותו 'למה 
אתה מטלפן אלי? אני תקפתי אותך בשנים האחרונות המון', אז הוא אמר לי 'אני 
רוצה להצדיע לך'. אמרתי לו 'להצדיע לי?! אתה היית רב אלוף'. אז הוא אמר: 
'מפני שפתאום הבנתי מתש"ח, מקריאת תש"ח, שאתם לחמתם בלי רזרבה, בלי 
נשק, בלי שום דבר'. זאת אומרת, אם היום יש לנו מלחמה ונופל מטוס אפשר 
להביא מטוס אחר, אם טנק מתקלקל אז אתה יכול להחליף אותו. לא היו חלקי 
חילוף לאנשים האלה. נהרגו 400 איש מתוך 1,100 לוחמי הראל. 400 איש — 
שליש. לא היה מי שיחליף אותם. אנחנו ניהלנו מלחמה על החוד, על השפיץ. 
עכשיו, המפקדים שהיו ִאתנו לא ידעו שום דבר במלחמה, מי שלמדו היו מפקדי 

הריאיון התקיים ביום 1.6.2012.   2
יורם קניוק, תש"ח, ידיעות אחרונות, תל אביב 2010.   3
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רי הפלוגות, שהיו נגיד שלוש–ארבע שנים מבוגרים ממני, שתוך כדי המלחמה גם 
הבינו את האסטרטגיה. אני לא. אמרו לי ללכת — הלכתי, אמרו לי לירות — 
הייתי  אני  ונניח אם  אז פקודות,  היו  לא  לי לשתוק — שתקתי.  יריתי, אמרו 
עוזב את המלחמה באמצע והייתי חוזר הביתה, אף אחד לא היה יודע שהייתי 
שם. אחד קראו לו 'משה וחצי', אחד קראו לו 'חיימקה הארוך', אחד קראו לו 
'האידיוט', 'פרטיזן' או היה אחד שקראו לו 'הטומטום' משום שהוא כתב 'אני 
הטומטום', 'עמוס הטומטום', על הראש שלו. אז לא היו גם שמות באופן... זאת 

אומרת, לא ידעו ששמי יורם קניוק. לא היה דבר כזה. הייתי יורם.

ליאור: לא היה רישום מסודר? שלישות?

קניוק: לא היה שום דבר! הפלמ"ח היה פרטיזנים. כל המלחמה... אני מדבר 
דבר,  אותו  היה  וב'נגב'4  ב'יפתח'  וגם  הראל[,  ]בחטיבת  הזאת  במלחמה  עליי 
אבל אחר כך תוך כדי המלחמה נוצרו גדודים ואז נוצרו גם מפקדים. לנו לא 
היו דרגות... אחרי שכבר נפצעתי ואחרי שחזרתי שוב למלחמה להילחם וקרה 
קראו  אז  עולים,  להביא  חודשים  תשעה  בים  ועבדתי  אותי  וגירשו  משהו  לי 
לי להתגייס לצה"ל. באותה שעה גייסו אותי ומיד שחררו אותי. זה היה טקס 
כזה. אמרו לי 'תישבע בתנ"ך שאתה... ]כך וכך[' ואז קיבלתי שבע לירות על 
שבעת החודשים שלחמתי. אי אפשר להבין את זה היום. האיש הזה שטלפן אליי 
]הרמטכ"ל לשעבר[ אמר לי 'אני הייתי מפקד ואני הייתי... ]כך וכך[ ולא שמעתי 
מעולם על צבא כזה'. אבל בכל זאת הקמנו את המדינה. הקמנו מדינה באזורים 
עוינים והצלחנו. זאת אומרת לא תמיד הצלחנו והמחיר היה כבד מאוד, אבל 
קמה מדינה. באמצע אמרו לנו שבן–גוריון הכריז על מדינה, אבל היה מצור על 
ירושלים. לא היינו בתוך ישראל, היינו בשטח שהוא לא היה ישראל וכל האזור 

של באב–אל–ואד ]שער הגיא[ וירושלים... 

אורן: ומה הרגשת כששמעת שהכריזו על הקמת המדינה? 

קניוק: רציתי לישון. זה הצחיק אותי, מה בן–גוריון הכריז על מדינה בתל אביב? 
זאת אומרת, אתה נמצא בגיהינום, כל המלחמה הזאת היתה גיהינום, בטח שזה 
שבר אותי לכל ימי חיי. היו לי סיוטים. רפול, שהיה אחד הלוחמים הכי נועזים 

שהיו בארץ ובכלל... 

ליאור: פגשת בו בסן–סימון. 

'הראל', 'יפתח' ו'הנגב' היו שלוש חטיבות הפלמ"ח במלחמת העצמאות.   4
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וביום  הימים  כך. אחר כך בששת  וגם אחר  קודם  גם  כן, הכרתי אותו  קניוק: 
כיפור הוא היה החייל הכי אמיץ והכי מעוטר בצה"ל. אז סיפרה לי אשתו של 

רפול שהיו לו סיוטים. הוא היה צועק בלילה.

ליאור: באמת, רפול הקשוח צעק בלילות? 

קניוק: כן. כך אמרה לי אשתו, וגם אני הייתי צועק בלילה. מה אפשר לעשות? 
ואני זוכר שחיילים אמיצים מאוד אחרי המלחמה... היינו הולכים ברחובות תל 

אביב מקפה לקפה ולא יודעים מה לעשות עם עצמנו. מעשנים, אני יודע מה. 

מיטל: אתה מספר על זה בהיהודי האחרון5 ומתאר רגעים קשים מאוד, וגם לי 
היה קשה לקרוא את מה שעובר על אותו בועז שחוזר מהמלחמה. 

אבל  וזה,  מהמושבה  לא  אני  שם.  עצמי  על  כותב  אני  אני.  זה  נכון,  קניוק: 
לנו  ומוחאים  קמים  היו  וכולם  לאוטובוס  נכנסים  היינו  אנחנו.  מי  ידענו  לא 
כפיים. כולם היו שרים את התקווה כל הזמן, לאן שלא היינו הולכים היו שרים 
בן–גוריון עם  כמו הצגה.  לנו  נראה  זה  זה,  על  אנחנו מסתכלים  את התקווה. 
צילינדר, עומדים מניפים דגל... כל הסיפור הזה... תבינו, אני שייך לדור, ובטח 
גם חיים גורי אמר את אותו הדבר,6 משנת 1945, בסוף המלחמה ]מלחמת העולם 
השנייה[, עד 1947 זה שנתיים. בשנתיים האלה נודע לנו מה היה בשואה, ראינו 
]תש"ח[  'אקסודוס', התחילה המלחמה  את הניצולים, היתה פה העפלה, היתה 
גדושות  כך  וכל  צפופות  כך  כל  בשנתיים  חיינו  אנחנו  אומרת,  זאת  ונגמרה. 
אחרי  ]של  אביב  ותל  הכול.  בסך  שנתיים  זה  זה.  את  להבין  שקשה  בחוויות 
המלחמה[ היתה מלאה עולים חדשים שהגיעו, הם היו הולכים אבודים ברחובות. 
לא היה אוכל. היה צנע. היינו אוכלים קציצות בשר מחצילים, דג מחצילים, 
הכול מחצילים ובאותו זמן בן–גוריון הלך והקים את הכור האטומי. תבינו, הוא 

עשה דבר... לא קרה דבר כזה. 

ליאור: באותו הזמן? הכור הוקם אחרי הקמת המדינה. 

הכור  את  להקים  שצריך  זה  על  לחשוב  התחיל  הוא  כן.  שנה,  אחרי  קניוק: 
האטומי, וזה היה כשהיה צנע. זה עלה הרבה כסף. זה היה על חשבון... אבל 
הוא ידע שבסופו דבר ניאלץ להגן על עצמנו. הוא היה מנהיג. תשמעו, מאז אין 

מנהיגים בארץ. 

יורם קניוק, היהודי האחרון, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1981.   5
אמיר פלג )עורך(, 'ריאיון עם חיים גורי', ישראלים, 2 )2009(.   6
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רי היית  החלוצים,  דור  צבר,   — לאליטה  לכאורה  שייך  אתה  אחד  מצד  ליאור: 
בפלמ"ח, הכרת את יצחק רבין ואת דדו, ומצד אחר אתה אומר שלא היית ולא 
הרגשת חלק מאתוס הרעות. אבל בכל זאת, אולי בגלל המעמד הספרותי שלך, 
אתה מזוהה עם הפלמ"ח, עם 1948. האם בדיעבד כן היית חלק מהאתוס ההוא? 

קניוק: אני לא שייך, אני אף פעם לא הייתי, אני לא יודע, אני באמת מפוספס. 
בלפור.  ברחוב  מפה,  רחוק  לא  שנים,   82 לפני  אביב  בתל  נולדתי  אני  תראו 
ואין היום הרבה תל–אביבים שנולדו לפני 82 שנה בתל אביב. אני לא אהבתי 
סברס, לא אהבתי קומפוט, אהבתי תרד )כולם צחקו ממני(, נעלתי תמיד סנדלים 
שלא התאימו לכולם, רכבתי על אופניים אדומים במקום לנסוע בראלי שחורים. 
תמיד הייתי איזשהו יצור. זה לא שרציתי, זה ככה היה. אז אף פעם לא הייתי 

חלק ממשהו. הייתי בתנועת הנוער אז תמיד הייתי שואל שאלות. 

אורן: היית חבר ב'השומר הצעיר'. 

אחת  שנה  הייתי  כך  אחר  שנים,  העולים'  ב'מחנות  קודם  הייתי  לא,  קניוק: 
ב'השומר הצעיר', ומשם גירשו אותי. 

]...[

אורן: ולמה גירשו אותך מ'השומר הצעיר'? 

קניוק: לא, לא גירשו אותי, פשוט היה אז ויכוח בין מפא"י ו'אחדות העבודה' 
לבין 'השומר הצעיר' על 'מאבק צמוד' ו'מאבק רצוף'. עכשיו אני אסביר לכם 
מה ההבדל. על זה נכתבו מאמרים, היו כותרות. ה'מאבק צמוד' היה של 'השומר 
היה שאנחנו  רצוף'  'מאבק  עונה'.  אותך אתה  תוקפים  'אם  הצעיר'. הם אמרו 
של  ויתקין  כפר  בוועידת  עכשיו,  אש.  משיבים  ממש  להיות  בלי  גם  לוחמים 
'אחדות העבודה' ב–1945 או 1946 זה היה נושא מרכזי, לא השואה ולא שום 

בטיח, זה היה 'מאבק רצוף' כנגד 'מאבק צמוד'. 

נגד  התורה של מתקפת  את  אלון  יגאל  פיתח  גנרל,  כשהיה  כך,  אחר  ליאור: 
מקדימה ואמר שמעבירים את הלחימה לצד האחר. 

קניוק: לא, זה עוד היה יצחק שדה. יצחק שדה ומה שמו, האנגלי הזה... וינגייט. 
אחר כך גם לצבא הבריטי הם הביאו את זה, וינגייט הביא את זה, ש'כשיורד 
גשם עליך הוא יורד גם עליהם' ו'אם אתה רוצה להתגונן טוב אתה תוקף לפני 
שתוקפים אותך'. זה היה עוד ב–1936, במאורעות, המרד הערבי היה בעצם נגד 
העלייה לארץ. תראו, צריך להבין, אנשים לא מבינים את זה היום — מ–1933, 
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כשהיטלר עלה לשלטון, עד 1939 הגיעו לארץ 150,000 פליטים מאוסטריה, 
מגרמניה, מצ'כיה ומפולין. עכשיו, למה הם הגיעו? מפני שאייכמן, שהיה אחר 
כך אחראי על הגירת היהודים מאירופה, רצה להיפטר מהיהודים. הם היו ג'וקים 
בשבילם. אף אחד לא רצה בהם, ואנגליה פחדה שהם יבואו לאנגליה אז הם פתחו 
פה, והברז הזה נתן להם לעלות. עכשיו, הערבים התחילו את המרד. המלחמה 
של הערבים אז, בשנות השלושים, לא היתה נגדנו, היא היתה נגד האנגלים. 
ואז, בסוף שנות השלושים, בתוך זמן קצר הוקמו עשרות נקודות יישוב ]יישובי 
חומה ומגדל[. מדן וחניתה שבצפון עד נגבה שבדרום. וזה מה שקבע אחר כך 
את הגבולות של מדינת ישראל בעצם. הכי קשה היה בחניתה, והיום אף ישראלי 
היתה  וחניתה  'חניתה',  לבנות  אז  קראו  מאורע,  היה  זה  חניתה.  על  לא שמע 
ִססמת החיים שלנו... עכשיו, כל זה קרה בשנים שעוד לא היתה מלחמה. אבל 
הם הצליחו, חג' אמין אל חוסיין )המופתי( ואחרים, הצליחו למנוע ]את עליית 
]נגד  למלחמה  להיכנס  צריכה  היתה  כשבריטניה  שב–1939,  מפני  היהודים[, 
הגרמנים[ הם היו זקוקים לנפט הערבי מעיראק שהגיע לבתי הזיקוק בחיפה, הם 
היו זקוקים לתעלת סואץ, ובזה זה נגמר — יצא הספר הלבן, ומאז אסור היה 
]ליהודים לעלות[. אפשר היה להציל עוד מיליון וחצי או שני מיליון יהודים, 
צריך להבין את זה. המאבק שלנו נגד הערבים לא התחיל ב–1948 אלא התחיל 
הרבה קודם, והם ]הערבים[ באמת לחמו נגד העלייה, ומבחינתם באמת בצדק, 
בתוך  חיינו  אנחנו  שלהם?'  בארץ  ומתיישבים  יהודים  הנה  באים  פתאום  'מה 
קונפליקט נורא מפני שמצד אחד מקימים בכל מיני מקומות יישוב, גם בחורים 
נידחים ושולחים אותנו, הילדים לעזור להם. אותי שלחו לסייע בהקמת אחד 
הקיבוצים לאחר 'השבת השחורה' ]כנראה הכוונה לאחת מ–11 הנקודות בנגב 
שהוקמו באוקטובר 1946[. אני כבר לא זוכר, באמצע הלילה הלכנו לשם ילדים 
לפני  הגג  את  לבנות  היה  צריך  הזה.  המגדל  את  להקים  להם  לעזור   15 בני 
שהשלטונות באים ואז אי אפשר להרוס את הבית.7 אז חיינו כמו בתוך... הלכנו 
מקור  לסבול  צריכים  היינו  סוודרים,  לבשנו  לא  קצרים,  מכנסיים  עם  תמיד 
זה היתה אתונה — אלתרמן  ובתוך  חינוך של ספרטה,  ומחום. אנחנו קיבלנו 
גידלו אותנו  היינו ספרטנים,  ודיברו, אבל בסך הכול  ושרו שירים  ושלונסקי, 
ככה. הייתי שוחה כל בוקר שניים וחצי קילומטרים. היום אני לא יכול לשחות 
מטר, אבל אתם יודעים מה זה בחורף לשחות בקיסריה בקור אימים כדי להוציא 

לפי החוק העות'מאני, אשר נשאר בתוקף גם בתקופת המנדט הבריטי, היה אסור להרוס   7
מבנה בעל גג. 
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רי סירה מהים? אז כל התקופה הזאת היתה משהו שהיה ונשכח, ולכן כתבתי את 
נבלות8 הרבה שנים אחר כך, מפני שבאיזשהו מקום יושבים אנשים שעשו את 
]חיל הים[   navy–כל הדברים האלה והיו עוד במלחמת העולם השנייה והיו ב
והיו בצוללות של האנגלים וכל זה, ואף אחד לא יודע מה הם עשו. גם היום לא 
יודעים. למה תש"ח כל כך הצליח? משום שפתאום אנשים קראו פעם ראשונה 
מה היה פה. עד היום הכול נכתב על ידי היסטוריונים שכתבו על המלחמה, אני 

כתבתי את המלחמה, זאת אומרת — מתוך המלחמה.

ליאור: באקדמיה מדברים רבות על היחס בין היסטוריה לספרות ]...[ האם הספר 
היסטורי  בעל ממד  ספר  היותו  על  נוסף  היסטורי  גם מסמך  הוא  תש"ח  שלך 

ברור? 

קניוק: הוא סיפור! מי זוכר היום בדיוק... אני גם כותב כל הזמן ]בספר[ שאני לא 
בטוח שמה שאני כותב באמת היה. אלה שאומרים שהם זוכרים, הם משקרים. 
ִאתנו  והיה  נשיא הטכניון  כך  ואחר  כך אלוף בצה"ל  חורב, שהיה אחר  עמוס 
שם, סיפר לי שהוא לקח חמישה חברה שהיו באותו קרב, באותו יום, באותה 
היו  לא  רדיו,  היה  לא  טלוויזיה,  היתה  לא  אחר.  סיפור  סיפר  אחד  וכל  שעה, 
עיתונאים. צריך להבין, אפילו ששת הימים, כל מה שאתם רואים בטלוויזיה על 
ששת הימים זה הכול מומצא, זה הכול שחזור ]שנעשה[ אחר כך. על אחת כמה 
וכמה מלחמת העצמאות. רואים צילומים איך כובשים את הקסטל, אבל זה היה 
שנה אחרי זה. שחזרו את הכיבוש. כשאתם מסתכלים על התמונה אתם רואים 
שהבתים כבר אינם. צריך להבין, בסך הכול... כמה זה נסיעה היום, 45 דקות 
מתל אביב לירושלים? ]אבל אז[ הוריי לא ידעו איפה אני בכלל. לא היה דואר, 
לא היה שום דבר. בהתחלה עוד היה דואר כשהיינו בקיסריה, אז היינו שולחים. 
אבל הוריי... אמי היתה באוטובוס ומישהו אמר לה שהוא שמע שנהרגתי או 
נפצעתי. הוא לא יודע איפה. עכשיו, היא יושבת באוטובוס ושומעת את הסיפור 
הזה, ואין לה שום מקום שהיא יכולה לברר את זה. אף אחד לא ידע איפה אני. 

אז היינו אבודים כאלה. 

 ]- - -[

קומדיה שחורה המתארת את סיפורם המטורף של שלושה פלמ"חניקים קשישים שיום   8
קניוק,  יורם  אביב;  תל  ברחובות  וצעירות  צעירים  עשרות  ברציחת  מתחילים  אחד 
למיני–סדרה  הספר  עובד  ב–2010   ;1997 אביב  תל  תג,  הסיפור האמיתי,  נבלות — 
בעלת אותו שם, בבימויו של דרור סבו ובכיכובם של יהורם גאון, יוסי פולק, מיכאל 

מושונוב ועוז זהבי. 
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ליאור: אתה 'שחטת' פרות קדושות בספר הזה. העניין הוא שבעצם, מבחינה 
אקדמית לפחות, עשו זאת כבר לפני שלושים שנה ההיסטוריונים החדשים ובני 
מוריס בספריו, כלומר אין פרה קדושה שלא שחטו. מה בעצם היתה מטרתך 
אישית  תרפיה  הכתיבה  היתה  האם  לחדש?  אמור  הוא  במה  תש"ח?  בכתיבת 

גרדא או שבעיניך יש לספר גם תפקיד אחר? 

קניוק: לא היתה לי שום כוונה. אני לא כותב ספרים במטרה למשהו. אני לא 
שולח מסרים. אני כותב ספרים. מה שכתוב כתוב. זה שבני מוריס היה כזה ואחר 
כך הוא שינה והיום הוא כבר אחר...9 האקדמיה, היא באמת עוסקת בהצהרות 
כאלה, אבל אני לא איש אקדמיה. לא כתבתי את זה כדי שמישהו ילמד מזה 
לי בראש איזשהו מסר שאני  משהו. כתבתי את מה שרציתי לכתוב. לא היה 
)אמנם  אותו  קנו  איש  ו–80,000  יצא  שהספר  אחרי  אבל  ישראל.  לעם  שולח 
הרווחתי שני שקלים על כל עותק, אבל זה לא חשוב( פתאום ראיתי שאנשים 
במספרים  אתם  דיבר  הוא  מוריס  בני  את  קראו  מפני שכשהם  זה  על  נדלקים 
'היו אלף איש פה...' '300 איש...' ואני לא כותב על זה. אני כותב איך היתה 
ההרגשה בפנים, בתוך הבטן. זה כמו שאמר 'ברן' ]אברהם אדן[,10 הוא קרא את 
הספר, הוא היה אלוף בצה"ל, אז הוא אמר שזו פעם ראשונה שהוא קרא ספר 
מלחמה מתוך המלחמה. אין אף ספר כזה. בני מוריס לא כותב ככה. כשהוא 
כותב על הקסטל הוא לא כותב מה שאני כותב. הוא כותב שנהרגו שמה 23,000 
ועוד... זאת אומרת, הוא מדבר על זה באקדמאיות. תראו, אני לא מבין אקדמיה, 
כותבים עלי עבודות באקדמיה, שולחים לי אותן ואני לא יכול לקרוא. אני לא 
 .M.A וגם עבודות  בו הרבה  מבין מילה. קיבלתי דוקטורט אחד שאני מוזכר 
ואני לא מבין מילה. פה קאנט ופה פתאום מופיע זה ופה אני מתכוון לזה ושבע 
פעמים בספר אני כותב את המילה 'ג'וק'... אני לא יודע... העניין של האקדמיה 
אמרתי  לא  אני  דבר.  שום  חידשתי  לא  אני  אופן[  ]בכל  כך.  כל  לי  ברור  לא 
שחידשתי, אמרתי רק מה אני עשיתי, אני לא אומר שחידשתי. איזו מטרה יכולה 

ראו: בני מוריס, תיקון טעות: יהודים וערבים בארץ ישראל: 1956-1936, עם עובד,   9
הארץ,  תל אביב 2000; ראו גם ריאיון עם בני מוריס: ארי שביט, 'מחכה לברברים', 

 .6.1.2004
אברהם אדן )'ברן'(: יליד כפר גלעדי )1926. נפטר בשנת 2012(. איש צבא ישראלי.   10
השריון  גייסות  מפקד  השאר  בין  שימש  צה"ל.  בתולדות  הנודעים  השריון  ממפקדי 
ואלוף פיקוד הדרום. במלחמת העצמאות שימש מפקד פלוגה בחטיבת הנגב. הוא תלה 

את דגל הדיו המפורסם באום רשרש )לימים 'אילת'(. 
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רי להיות לי? אם הייתי רוצה מטרה אז הייתי הולך לפוליטיקה או הולך לאקדמיה. 
לא שהייתי יכול מפני שהייתי צריך לעשות תעודת בגרות קודם. 

 ]- - -[

מיטל: אמרת שאתה זוכר רק אחדות מהחוויות שחווית במלחמה. איך עיצבו 
דעות  יהודים-ערבים,  יחסי   — שלך  המדינית  התפיסה  את  האלה  החוויות 
צעיר,  היותך  מאז  בעמדות שלך  רציפות  מזהה  אתה  האם  וכדומה.  פוליטיות 
אחרים  מכוננים  מאורעות  שהיו  או  הזאת  העת  ועד  במלחמה,  כשהשתתפת 

במדינה שתרמו לעיצוב תפיסתך או לשינויּה? 

קניוק: תראו, מה שאני כותב על רמלה,11 לדעתי זה שורש המאבק שלנו פה 
ולא צדק מול צדק. באו עולים  זה אי–צדק מול אי–צדק  זאת אומרת,  בארץ. 
חדשים שהגיעו מהאנייה יום קודם. הייתם צריכים לראות אותם, הם הלכו עם 
שלושה סוודרים וארבעה מעילים ועם כובעים מצחיקים כאלה ועברו את כל 
מדורי הגיהינום, היו באושוויץ והיו בכל מיני מקומות, והם פרצו לתוך עיר של 
ערבים, והערבים עומדים בחוץ מחכים להיכנס, לא נותנים להם, והם ]העולים[ 
לוקחים את הבתים ]של הערבים[. בתוך שעה זה כבר שלהם. אז אחת פתחה סלון 
תסרוקות. תכף ומיד היה שלט כזה: 'תסרוקות'. כמובן כתבה את זה בטי"ת או 
משהו כזה, אני כבר לא זוכר. ונשים עמדו בתור כדי להסתפר. זו היתה תקופה 
מטורפת לגמרי. עכשיו, במקום הזה, בנקודה הזאת של רמלה, כל האישיות שלי 
וכל ההיות שלי, שמה נוצרתי, בסיפור הזה נוצרתי. מצד אחד אני כתבתי המון 
על ניצולי שואה, אני כתבתי ספרים על זה ואני עוסק בזה כל השנים, ומצד 
שני היה לי חבל על הערבים האלה. היה לי חבל, אבל לא היה מה לעשות. זאת 
אומרת, אם אתם שואלים אותי היום, בגיל 82, מה אני חושב, אני חושב שאין 
סיכוי שאי–פעם נגיע לפשרה פה. לא אי–פעם, אולי בעוד חמישים שנה. אבל 
נחושים...  והערבים, שהם כל כך  נחושים,  ייתכן שהיהודים, שהם כל כך  לא 
אני אומר ערבים משום שבזמנו לא קראו להם פלסטינאים. אני קורא להם היום 
פלסטינים, אבל כשאני אומר 'ערבים', הפלסטינים נעלבים. אני אומר: 'אבל לא 

היו אז', היה את הוועד הערבי העליון והיתה... 

ליאור: הזהות הלאומית שלהם בת ארבעים שנה. 

ראו: קניוק, תש"ח, עמ' 177-171.   11
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קניוק: כן. אז מה עושים עם זה? היתה תקופה של שנה אחת ב'השומר הצעיר' 
שהאמנתי במדינה דו–לאומית, ואז התחלתי לעשן, וב'השומר הצעיר' אסור היה 
לעשן, ואמרו שיש לי מחשבות מיניות לא טהורות, שזה אסור, השומר, לא היו 
לו ]מחשבות כאלה[. גם רציתי להתגייס לפלמ"ח, אבל הם ]בפלמ"ח[ היו בעד 
מ'השומר  אותי  גירשו  הללו  הדברים  שלושת  על  אז  צמוד.  לא  רצוף,  מאבק 
הצעיר' כשהתגייסתי לפלמ"ח. עשו לי מסדר והורידו לי את העניבה השחורה. 
היתה לי עניבה שחורה של מדריך מפני שהם רצו שאני ֲאלֵַמּד לניניזם. אני לא 
ידעתי מי זה לנין. מה הם רוצים ממני, אני בן 17, צריך ללמד ילדים בני 12 
לניניזם. מה זה לניניזם? אי אפשר לתאר היום את הדבר הזה. כשמת סטלין אז 

במשמר לילדים היה כתוב על העטיפה: 'שמש העמים מת'. שמש העמים! 
כתוצאה  אבל  הימין לשמאל,  בין  כזו  ושנאה  אידאולוגית  חברה  פה  היתה 
ממשהו שקרה בפנים אנחנו ניצחנו גם אותם, גם את הימין. הימין הביאו את 
'אלטלנה', הם עשו את 'דיר יאסין' ואנחנו לא. אבל זה לקח הרבה שנים לבנות 
הישראלי  הימין  שהיום  חושב  אני  אומרת,  זאת  מיואש.  היום  אני  זה...  את 
והמתנחלים והחרדים והדתיים עשו דבר מעניין מאוד בלי שהם התכוונו לזה: 
הם הקימו מדינה שמתחילה בשטחים ונגמרת אולי עשרים ק"מ מכאן והחזירו 
אותנו לגבולות החלוקה של 1947 ולאורך החוף הפלישתי הזה, כולל קצת בנגב 
ובגליל, יש לנו בועה כזו של שניים וחצי מיליון איש שאנחנו לא שייכים. יש 
היום שתי מדינות, ביבי הקים היום מדינה נוספת. והמדינה הנוספת הזאת לא 
הכסף  בשביל  המדע,  בשביל  אותנו  צריכים  שהם  משום  אותנו  להרוס  יכולה 
בשביל הכול. אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, משום שאני חושב שפשוט 

אנשים לא תופסים — יש היום שתי מדינות ישראל. שתי מדינות.

אורן: אמרת שבגלל מהלך פנימי כלשהו ניצח השמאל. אתה יכול להסביר את 
זה?

קניוק: היישוב בארץ נוסד על ידי אנשים שהיו נניח אחר כך מפא"י: השומר, 
יותר  היה  והימין  וכך הלאה.  ניצולי השואה שבאו  זייד,  הקיבוצים, אלכסנדר 
ועז  ועוד דונם  אידאולוגי, הוא כל הזמן דיבר בִססמאות, ומפא"י היתה דונם 
לא  אפשר  שאי  מה  עושים,  שאפשר  מה  אידאולוגיה.  היתה  לא  זו  עז,  ועוד 
עושים. זאת אומרת, לא עשו את זה מתוך אידאולוגיה, עשו את זה מתוך הבנת 
המציאות, וזה היה כוחה של מפא"י, שהיא הבינה את המציאות. זאת אומרת, 
ואמר  בן–גוריון  אל  בא  ]מאחדות העבודה[  אלון  יגאל  היה... למשל,  כשצריך 

שהוא יכול לכבוש את הגדה תוך יומיים.

ליאור: ב–1948. 
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רי זה  את  הביא  הוא  אז  הזה,  בעניין  קצת  קרוע  היה  בן–גוריון  עכשיו,  קניוק: 
לממשלה, והיו חמישים אחוז–חמישים אחוז ובן–גוריון נתן את קולו נגד ]כלומר 

בעד כיבוש הגדה[ ואמר 'זו בכייה לדורות'. 

ליאור: שמונה שנים אחר כך האשים בן–גוריון את משה שרת בהחלטה. הוא 
כתב על כך לעוזר שלו.

קניוק: יכול להיות, אבל בעצם הוא גם רצה וגם לא רצה אז הוא אמר 'בכייה 
לדורות'. מה זה 'בכייה לדורות'? מה הוא היה עושה עם הגדה המערבית כשלא 
היה לו עוד צבא? הכול היה עוד... זה שיגאל אלון בא ואמר שהוא יכול לכבוש 

הוא צדק, זו לא היתה בעיה, גם בששת הימים אפשר היה לגרש את הערבים. 

אורן: בעצם אתה אומר שהוא לא רצה לכבוש את הגדה כי הוא פחד מבעיה 
דמוגרפית?

קניוק: גם מזה. בוא אני אביא לך דוגמה הכי ברורה. אני הייתי בקרב בהר ציון 
הניפו  כבר  הערבים  עכשיו,  נפצעתי.  שם  העתיקה.  העיר  את  לכבוש  שנועד 
דגלים לבנים של כניעה. והיה אז איש, המפקד של כל ירושלים, ששמו היה דוד 
שאלתיאל. הוא היה הנציג של בן–גוריון והוא בא לרבין ואמר לו שבן–גוריון 
רוצה שנפנה את החלק של העיר העתיקה. עכשיו אני כבר לא הייתי, אני הייתי 
פצוע. הם פרצו פנימה ולקחו את כל הרובע היהודי, ואפשר היה לקחת את כל 
העיר העתיקה. אבל בן–גוריון לא רצה. מכמה סיבות: אל"ף, אני חושב שהוא 
פחד שיבנו שם את רמת אביב. עוד לא היתה רמת אביב, שהיהודים יהרסו את 
כל היופי שהיה שם. ובי"ת, אני חושב שהוא לא רצה כל כך הרבה ערבים פה, 
במדינה הזאת. שם היה קיבוץ ערבי גדול מאוד. עכשיו, החבר'ה שלי, אני כבר 
לא הייתי, אבל החבר'ה שלי נסוגו וכעסו נורא ובאו לבן–גוריון וצעקו, והוא 
אמר 'זהו!' וזה היה במאי 1948, נדמה לי, או ביוני, אני כבר לא זוכר. אני זוכר 
את הדגלים הלבנים, וזה היה כבר ירדנים זה כבר לא היו רק הכנופיות. הירדנים 
בהמון  אותנו  ניצחו  הם  להילחם,  היה קשה מאוד  חזק מאוד שִאתם  צבא  היו 
מקומות. הם היו מאומנים טוב, היו להם מפקדים בריטים, היה להם צבא מסודר. 
אצלנו זה הכול היה מאולתר. אז, אני לא יודע, זו תקופה שכל אחד יספר לך 
אחרת. אני לא חושב שיש איזשהו נרטיב אִמתי, אני גם לא מאמין שיש איזושהי 
אמת מוחלטת. אני חושב שיש כל מיני אמ�תות. מה שאני רואה זה שהשיטה של 
מפא"י היתה הכי נכונה ואחר כך, בגלל זה שמפא"י לא הבינה את העניין של 
המרוקאים, ואני גרתי אז במורשה, מ–1970 עד 1980 זו היתה שכונה שכולה 

מרוקאים ורק שלושה אשכנזים. 
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ליאור: ברמת השרון?

רבין  ליצחק  הלכתי  זה.  וכל  בגין  את  אוהבים  שהם  ראיתי  ואני  כן.  קניוק: 
ואמרתי לו שאני מרגיש שמשהו קורה, אז הוא עשה לי ככה עם היד ]מנפנף 

בתנועת ביטול[. 

אורן: למה הם לא הבינו, מה הם לא הבינו?

שהם  הכרה  רוצים  הם  אחר.  משהו  רוצים  האלה  שהאנשים  הבינו  לא  קניוק: 
בעצם העם היום. אני לא בדיוק יודע איך להסביר את זה, אבל הם היו האנשים 

שחוללו את המהפך.

אורן: אולי הם הרגישו שמתייחסים אליהם כאל אזרחים סוג ב. 

ליאור: שהם לא חלק מהמדינה.

עכשיו,   12.DDT להם  שעשו  התלוננו  הם  תראו,  ויכוח.  יש  זה  על  קניוק: 
דיברו  לא  הם  פעם  ואף   ,DDT פעמים  שבע  עברו  'אקסודוס'  של  המעפילים 
וגרו  באוהלים  גרו  אשכנזים,  ולא  אשכנזים  לארץ,  שבאו  העולים  כל  זה.  על 
את  שהקים  שמי  נכון  גם  ואולי  חזק  יותר  זה  את  לקחו  הם  אבל  במעברות, 
המדינה בהתחלה היו אשכנזים, והם לא כל כך ראו את הצד השני. המרוקאים 
תימנים  היו  בהתחלה  ב–1952-1951.  הגיעו  המרוקאים  מאוחר,  יותר  הגיעו 
פה שהיו די משולבים פנימה, והם היו באמת שבט מאוד–מאוד מיוחד במינו 
שאהבנו מאוד, אבל המרוקאים הגיעו אחרי שכבר הגיעו ניצולי השואה, וניצולי 
השואה כבר לקחו את המקומות האלה ]הבתים הנטושים של הערבים[. זו היתה 
השגיאה של בן–גוריון. הוא רצה עוד יהודים. המרוקאים לא רצו לבוא הנה. הם 
לא באו הנה מפני שהם רצו, הם באו הנה מפני שחבר'ה באו מהארץ ושכנעו 

אותם לעלות לארץ ואז הם הגיעו ומצאו את עצמם בירוחם. 

אורן: אז בעצם הם הגיעו לפריפריה משום שאת כל אזור המרכז וגם את הכפרים 
שנטשו הערבים כבר תפסו ניצולי השואה, ולבאים מצפון אפריקה נשארו רק 

מגורים ארעיים? 

יפו היתה  יפו.  יותר רחוקים. תראה, למשל קח את העיר  קניוק: לא ארעיים, 
הבולגרים.  באו  ואז  ישראל.  ממשלת  ידי  על  יהודים  בפני  וסגורה  מבוצרת 

חומר חיטוי נגד כינים וטפילים אחרים שנהגו לרסס בו את העולים החדשים באותן   12
השנים. 
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רי חשבו:  ]הבולגרים[  הם  אז  דה–וינצ'י  ליאונרדו  ברחוב  יגורו  שהם  להם  אמרו 
]אנשי הממשלה[ שינו את השם  )באותו היום הם  'אה, ליאונרדו דה–וינצ'י...' 
מרחוב 58 לרחוב לאונרדו דה–וינצ'י, והמיטות עוד היו חמות מהערבים(. ואז 
יפו היתה עיר בולגרית, אבל כעבור  וההונגרים התיישבו ביפו, אז  הבולגרים 
כמה שנים היא כבר לא היתה עיר בולגרית. חלק מהבולגרים עזבו, ואז הגיעו 
מרוקאים, ואז הגיעו טוניסאים. לאן הם ילכו? הם הלכו ליפו, ושם הם הרגישו 
דפוקים מפני שפה בתל אביב כבר האשכנזים תמיד היו יותר... לא יודע איך 
להגיד את זה, אבל הם ידעו להסתדר יותר. הם לא חיכו שמישהו... תראו, גם 
בתרבות הערבית עד היום אין קולג' אחד שהערבים הקימו בישראל, אין בית 
חולים אחד שהם הקימו. השאלה היא למה? היהודים באו לאמריקה. אז, בשנות 
החמישים, כאשר אני באתי לאמריקה, יהודים לא יכלו לעבוד בבתי חולים, אז 
הם הקימו ארבעה מבתי החולים הכי גדולים: את 'מונטיפיורי' ואת 'מאונט סניי' 
)הר סיני( וכל אלה. לא נתנו להם ללמד אז הם פתחו אוניברסיטאות. העניין הוא 
שהתרבות הערבית אומרת — אני צריך שייתנו לי. וחלק מהתרבות הזאת גם 
היתה של המרוקאים. הם חיכו שיעשו להם משהו. אני לא מאשים אותם, אצלם 

היה העניין שהשלטון חייב להם.

שהשנים  ספק  אין  הדברים?  במצב  אשמים  הקולטים  שגם  להיות  יכול  אורן: 
— שציינת  כמו  היישוב,  לאנשי  במיוחד  עמוסות  היו  המדינה  לקום  שקדמו 
המאבק  וגם  לפלמ"ח  ההתגייסות  לבריגדה,  הגיוס  השנייה,  העולם  מלחמת 
הלאומי לביטול הספר הלבן ולעלייה חופשית ולבסוף מלחמת העצמאות. ואז, 
כוחות.  לאפיסת  הגיעו  הם  בניצחון,  הסתיימה  והמלחמה  המדינה  כשהוקמה 
נראה שלאחר שהוקמה המדינה והושג ההישג העצום הזה שרבים שאפו אליו, 
הורגשה מעין ירידה במתח החלוצי. ולכן כשפנה בן–גוריון לוותיקים ואמר להם 
'לכו לנגב', 'לכו ליישובי העולים', היתה ההיענות קטנה. ייתכן שלו נענו אז 

לבן–גוריון היו תורמים לצמצום הפער.

קניוק: בשנת 1950 אימא שלי, שהיתה מורה הרבה מאוד שנים, התנדבה לשבת 
בבאר שבע. שנה או שנתיים היתה נוסעת וגרה שם. היא נסעה לבאר שבע כדי 
להקים מערכת חינוך בעיקר לילדים עולים ממרוקו מ–1952 או 1953, אני לא 
זוכר, אני הייתי באמריקה בתקופה הזו. אבל זה היה נורא קשה. אחר  כל כך 
כך היא הלכה למעלות–תרשיחא והיתה שם. זאת אומרת, עשו הרבה דברים, 
העולם  מלחמת  בזמן  אחד.  בדבר  טועה  אתה  כול,  קודם  קשה.  היה  זה  אבל 
השנייה היה שגשוג. בהתחלה היה פחד מרומל. רומל היה קרוב ובצפון, בסוריה, 
בסוריה.  בקרב  העין  את  איבד  ודיין  יצא...  הפלמ"ח  ולכן  וישי,  ]משטר[  היה 
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אבל כשזה שכך וכשרומל הפסיד היו פה שנתיים פנטסטיות מפני שהבריטים 
הקימו פה מדינה שלמה של פולנים, יוגוסלבים )חיילים כולם( והם בנו את שדה 
)'סרפנד'(. והם בנו את כל  נוף, ואחר כך את מה שנהיה צריפין  התעופה תל 

שדות התעופה... ]ואנשי היישוב[ עשו כסף. היו אוכלים שמנת פה.

טוענים  זה.  עם  זה  פעולה  שיתפו  והבריטים  שהיישוב  לזכור  חשוב  ליאור: 
שהבריטים היו נגדנו או נגד היישוב, אבל זה מיתוס. בסוף המלחמה, בתקופה 

של צ'רצ'יל, היה פה שיתוף פעולה מדהים... 

התיישבו  לא  אביב  בתל  פה  ]אמנם[  תראו  אז.  אותנו  צריכים  היו  הם  קניוק: 
הבריטים, הם ישבו ביפו, אבל כל האזור הזה, איפה שהיום השגריר הצרפתי, 
זה היה האזור של האצולה הבריטית. אבל מי יבנה להם שדה תעופה? מי יבנה 
דברים,  לעשות  מוכנים  היו  הארץ–ישראלים  בונה.  סולל  צבא?  מחנות  להם 
והם ]הבריטים[ היו זקוקים לנו. זאת אומרת, מי יניח את הצינור נפט? מי יתקן 
אותו? מי יגן עליו? הרי הצינור נפט הזה היה עילה להמון קרבות שם בגליל 
היה  הוא  היה בשבילנו  הזיקוק בחיפה לא  מפני שצינור הנפט מעיראק לבתי 
בשבילם, בשביל הצי הבריטי. הם היו זקוקים לו, והם לא סמכו על המצרים 
פרו–גרמנית,  אז מהפכה  היתה  ובעיראק  פרו–נאצים  אז  היו  משום שהמצרים 
פרו–נאצית. זאת אומרת, צריך להבין את ההקשר הפוליטי, זה לא היה סיפור 
אהבה, זה היה סיפור של כדאיות של הבריטים תקופה מסוימת, ואז הם נתנו לנו 
את וינגייט, ואחר כך הם גירשו אותו מכאן, הוציאו אותו מכאן למצרים והוא 

כמעט התאבד שם. 

ליאור: דיברנו על היחס ליהודים שבאו מצפון אפריקה, אבל גם העולים ניצולי 
השואה מאירופה הרגישו דחויים ולא שייכים לנעשה בארץ. 

קניוק: נכון. 

ליאור: כלומר נראה שהנושא הזה של זהות אשכנזית מול מזרחית מורכב יותר 
משנדמה... 

אחד  אני  מחפיר.  היה  השואה  לניצולי  הארץ–ישראלים  של  היחס  כל  קניוק: 
היחידים... כשעבדתי באנייה אני התאהבתי באנשים האלה. בהתחלה, כשרק 
עליתי לאנייה בפעם ראשונה, היו 3,000 איש באנייה, והם כולם מכרו וקנו וזה, 
אז כתבתי מאמר ]שכותרתו:[ 'אני שונא את העם היהודי'. פרסמתי אותו אצל 
שלונסקי בעיתון המשמר. אבל אחר כך התאהבתי בהם. לפני חודשיים ראיינו 
אותי ביפו ב'תאטרון הסימטה' על תש"ח. דיברנו, דיברנו, דיברנו, זה היה קהל 
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רי אנשים,  באו  הערב  ובסוף  בערב,   18:00 בסביבות  לדבר  וגמרנו  יותר,  מבוגר 
עמדו שם ודיברו אתי ובאה אישה עם עיניים כחולות, נורא יפה כזו, בת 78 או 
75, לא יודע, אבל באמת נורא נחמדה, ניגשה אליי, תפסה לי את הידיים ככה 
ואמרה 'אני חושבת עליך כבר שישים ומשהו שנה'. שאלתי אותה 'למה?' אז 
היא אמרה שכשהיא היתה ילדה באנייה, אני הייתי לוקח את הילדים מדי פעם 
מתחתית ה... ]מבטן האנייה[... אי אפשר לתאר את התנאים של המעפילים, אי 
ומי שרצה להתהפך  ככה,  ישבו  הם  כזה.  דבר  יכול לתאר  לא  הדמיון  אפשר, 
בחיים  סדין  ראו  לא  הם  האלה,  הילדים  את  ראיתי  ואני  צריכים...  היו  כולם 
שלהם, לא זכרו מי היו הוריהם, הרי הם היו יתומים רובם. אז היא אמרה שהיא 
היתה אחת מהילדים שאני לקחתי למעלה ונתתי לה לישון, היה לי מן בוטקה 
קטן כזה באיזה חור ונתתי לה לישון, ואז ישבנו ודיברנו והם סיפרו לי קצת, 
בהתחלה הם סיפרו, אחר כך הם לא סיפרו. עכשיו, לי הם סיפרו ואז היא אומרת 
לי שפתאום קפצתי ורצתי, נעלמתי לאיזה רבע שעה או משהו כזה וחזרתי עם 
קלמנטינה. היו לנו איזה ארבע קלמנטינות באנייה, שנשארו ממה שהבאנו אתנו 
מהארץ, ונתתי לה קלמנטינה, אז היא עמדה שם, היו שם ]ב'תאטרון הסימטה' 
'לקחתי את  זה. היא אמרה:  והיא תיארה את  ביפו[ איזה עשרים איש מסביב, 
הקלמנטינה והרחתי אותה, גירדתי אותה פה קצת את הקליפה...' היא תיארה 
את זה, ופתאום תוך כדי שהיא דיברה נזכרתי בזה. תשמעו, זה היה מדהים. אתם 
יודעים מה זה לתת קלמנטינה לעולה כזאת? ואחר כך היא באה לארץ וקוראים 
לה 'צאן לטבח', וכל מיני. היו דברים איומים, פעם יחידה בחיי שהכיתי מישהו 
סתם זה היה כאשר מישהו קרא למישהו בשם 'סבון' בשפת הים. מה זה לקרוא 
להם סבונים?! מה זה הדבר הזה?! ואחר כך ה'סבונים' רבו ביניהם, הרומנים 
שנאו את ההונגרים וזה... ככה זה תמיד, אבל הם השתלבו. אני לא הייתי פה 
האזור  כל  את  בנו  ובינתיים  ב–1961,  חזרתי   .1961 עד  מ–1951  שנים  עשר 
וזה  ילד,  הייתי  אני  כאשר  פרדסים  היה  הכול  זה  גבירול.  אבן  רחוב  הזה של 
היה בשבילי חדש, כיכר מלכי ישראל )רבין( וכל זה, הכול היה חדש, לא היה 
בזמני. גם שרונה, המושבה הגרמנית, ששם היו הפגנות של נאצים. אז הייתי 
הולך בלילה פה, בקריית ספר גרנו תקופה מסוימת, והייתי הולך שם בלילה, 
ואני נשבע לכם שאני הרגשתי שאני שומע את הבכי של האנשים בלילה. הם 
לא רצו לספר לילדים שלהם, אבל כשהילדים ישנו הם היו בוכים והרגשתי את 
העצב הזה. אתם מכירים את הסיפור על גלעד ]מיכאל גולדמן–גלעד[, זה שהיה 
ראש מדור 06 שחקר את אייכמן. הוא היה ניצול שואה, ופעם הכו אותו שמונים 

מלקות. הוא היה ילד. אתם מכירים את הסיפור? 

ליאור: לא. 
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קניוק: האוזנר סיפר את הסיפור במשפט ]אייכמן[, ואז האוזנר שאל אותו ]את 
גלעד[: 'תגיד לי, מדוע לא סיפרת אף פעם?' הוא אומר: 'סיפרתי למישהו והוא 
ענה "היה להם דמיון מפותח"'. אז אמרתי 'זו המכה ה–81'. כך חיים גורי קרא 
לסרט שלו — 'המכה ה–81'.13 שלא רצו להאמין להם אז זו המכה ה–81. וילד 
שחטף שמונים מלקות לא יכול היה לחיות, אבל הוא חי. אז כל הדברים האלה 
קרו נורא במרוכז, אז היו פה הרבה כאלה, המון כאלה. יחד עם זה אנחנו הצברים, 
שהלכנו עם האף למעלה שהקמנו מדינה, אבל הם היו הרבה יותר חזקים מִאתנו. 
הרגשתי שכל מלחמת  ואז  סיבות.  מיני  מִאתנו מכל  נפלאים  הם  יותר.  הרבה 
העצמאות שלנו עם כל הגבורה וכל הדברים האלה לא שווים ילד ששרד את 
אושוויץ והוציא כל הזמן יהלומים מהרקטומים של היהודים המתים כדי לשרוד. 
אבל  דור.  ]קשה[ שעיצבה  מאוד–מאוד  תקופה  עברנו  אנחנו  יודע,  לא  אני  אז 
הדור הזה היה קטן. זאת אומרת, כמה אנחנו ]דור מקימי המדינה[ היום בארץ? 
כלום. ואיזו השפעה יש לנו היום? אנחנו ויתרנו על הכול, נתנו לזקנים לנהל 
את המדינה. כל אחד ברח, אחד לים ואחד לאמריקה ואחד לנגב. זה דור שברח, 
אנחנו לא רצינו שום דבר, לא עשינו שום דבר מאז. שום דבר לא עשינו. חילקו 
אז מאות אלפי דונמים. חיפה ורמת השרון ויפו, היו פה מאות אלפי דונמים. 
מי קיבל אותם? כל מיני מפא"יניקים וכל מיני מקורבים לצלחת. אני קיבלתי 
משהו? שום דבר. מפני שהייתי חייל פשוט, גם לא דרשתי, לא ידעתי. אז אני 
עבדתי בים ואחר כך למדתי בירושלים ואחר כך נסעתי עוד פעם והסתובבתי. 

אורן: אחרי המלחמה שהית עשר שנים בחו"ל בכל מיני מקומות ואתה מספר 
על חוויות שונות שעברת שם. האם אתה יכול לספר מדוע עברת לחו"ל? חיית 

בייחוד בארצות הברית, למה? האם זה ניסיון של... 

קניוק: לא, זו היתה בריחה, זו היתה בריחה.

אורן: האם אתה יכול לספר על חוויות אחדות שעברת שם? 

קניוק: תראו, אני לא הייתי אזרח אמריקאי, אני הייתי מן נווד כזה. הייתי בניו 
יורק, הייתי בלוס אנג'לס, נסעתי לגואטמלה, חזרתי. היינו נוודים כולנו, אבל 
רוב הזמן חייתי בניו יורק והייתי צייר... תראו כשיש לכם סיוטים, היום האנשים 
סתם הולכים, מופיעים אצל יורם יובל לחצי שעה של פסיכולוגיה. הוא ביקש 

ז'אקו  גורי,  חיים  בבימוים של  סרט משנת 1974, הראשון בטרילוגיית סרטי תעודה   13
שני  ישראל.  לארץ  השואה  ניצולי  ובעליית  בשואה  העוסקת  ברגמן,  ודוד  ארליך 

הסרטים האחרים בטרילוגיה הם אלה: 'הים האחרון' )1979( ו'פני המרד' )1985(. 
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רי בחצי  אומרת,  זאת  ואופן.  פנים  בשום  מוכן  לא  לו שאני  ]אבל[ אמרתי  ממני, 
זקוקים למאה שעות כאלה, למאתיים  היינו  שעה לפתור את הבעיה?! אנחנו 
שעות כאלה, אבל לא היה מי שייתן לנו. אני חזרתי מקרב נבי סמואל. נהרגו 
בו 57 איש, שחטו אותם, חלק מהם התאבדו, איך אני יכול למחרת להילחם? 
בינתיים דחסתי הכול. באמריקה הוצאתי את הכול  נלחמתי למחרת, אבל  אז 
על נשים ועל משקאות ועל עבודות שונות, הייתי ברמן וכל מיני דברים. זה 
היה ]כדי[ לברוח, עד שבאיזה שהוא מקום הרגשתי שאני... פגשתי את אשתי 

הנוכחית ונולדה לי בת ואמרתי שאני מביא אותה חזרה לארץ. 

אורן: היה לך ברור שתחזור לארץ?

קניוק: כן, כן. לכן גם לא לקחתי אזרחות אמריקאית.

ליאור: אשתך אמריקאית?

קניוק: כן, היא גם לא יהודייה. 

ליאור: עשר שנים לא היית בארץ )1961-1951( ובינתיים נעשו פה המון דברים: 
ועיירות  קיבוצים  מאות  הוקמו  הוכפלה,  האוכלוסייה  הארצי,  המוביל  הונח 
פיתוח, כל הארץ נחרשה יערות קק"ל ועוד. איך זה לחזור ממדינה פרטיזנית 
למרחב מודרניסטי, מעוצב, שנבנה והתפתח כל כך בעשר שנים בלבד? איך היה 

לחזור לארץ אחרי עשר השנים הללו?

משום  מאליו  כמובן  זה  את  קיבלתי  זוכר.  לא  אני  מה,  יודעים  אתם  קניוק: 
שבאמצע הייתי פה פעם בביקור, היתה לי תערוכה במוזאון תל אביב ובירושלים. 
אבל גם לא היו אז... היינו קוראים מדי פעם עיתון ישראלי. הם היו באים עם 
הארץ  כזה.  פרגמנט  נייר  כמו  שזה  מהארץ,  אותו  ששולחים  מיוחד  כזה  נייר 
היה והעולם הזה, אז ידענו כמה דברים, אבל לא היה אז... בשנות החמישים 
גם היו צרות באמריקה, היה מקארתי והיו כל מיני דברים שהשפיעו עלינו ]...[ 
גם התחלתי להתעניין ביהדות והתחלתי ללכת לבתי כנסת ישנים ולחפש חומר 
הביאו  הברית[  לארצות  מאירופה  שעלו  ]היהודים  שהם  מפני  הברית  בארצות 
ִאתם מורשה, תרבות שלמה, שפה ]בארץ[ הלכה לאיבוד, אבל שם היא נשארה. 
ומזה היה לי 'היהודי האחרון' וכל מיני דברים משיחיים. זה נורא עניין אותי 
הדבר הזה. לא היה אז אינטרנט, ובשביל לדעת על אבולעפיה ]שחי[ במאה ה–13 
הייתי צריך ללכת לכל מיני מקומות, וזה עניין אותי מאוד ורציתי מאוד להיות 

יהודי. לא יהודי דתי. לא האמנתי. 

 ]- - -[
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מיטל: בעניין הזה ארצה לשאול אותך על הגדרתך בתור חסר דת. בנובמבר 
]2011[ הגשת בקשה להיות מוגדר חסר דת בתעודת הזהות, ובית המשפט אישר 

זאת. 

קניוק: כן, הוא אישר לי, כן, כן. אני רק בלאום יהודי לא בדת יהודי.

מיטל: זהו צעד יוצא דופן גם מבחינת הבקשה וגם מבחינת הפסיקה.

קניוק: אני היחידי בכל הארץ. 

אנשים   327,000 בארץ  שיש  גיליתי  כך,  על  מידע  חיפשתי  כאשר  מיטל: 
המוגדרים 'לא יהודים' וכמאתיים אנשים המוגדרים 'חסרי דת' בתעודת הזהות. 

תחליף  הוא  הלאום  כשבארץ  היהודי,  ללאום  שייכים  לא  הם  אז  אבל  קניוק: 
למילה 'דת'. כדי להיות בלאום היהודי צריך לעבור גיור או להיוולד יהודי. 

להגדיר  המבקשים  אדם  בני   — הזה  בנושא  דעתך  את  לשמוע  נשמח  מיטל: 
הגדרה חדשה את יהדותם, את דתם.

קניוק: דבר ראשון שאני יכול להגיד לכם זה שהיה איש ששמו הרמב"ן — לא 
אחד  היה  ולדעתי  וה–13  ה–12  במאות  שחי  נחמן( —  )בן  הרמב"ן  הרמב"ם, 
להיות  יכולות  אינן  ודת  שמלכות  כתב  הוא  הדורות.  בכל  היהודים  מגדולי 
שלובות זו בזו. הוא היה היחידי בכל ההיסטוריה היהודית שטען שדת איננה 
לאום, זאת אומרת מלכות בשבילו היא לאום. כלומר שדת היא דין ולאום זה 
אנשים שרוצים להיות יחד או חוברים יחד או חולקים גורל יחד. אבל מלבדו 
'יהודים' היא מילה חדשה  כן, המילה  זה... כמו  כמעט אף אחד לא דיבר על 
בהיסטוריה. היו 'בני ישראל' והיה 'ישראל'. בתנ"ך המילה 'יהודי' מופיעה שלוש 
פעמים. פעם על מרדכי שזה מרדוך, שזה אל בבלי, ואסתר זה ִאְשָתר שהיא אלה 
בבלית, ופעם שנייה זה איזה מישהו בספר ירמיהו שמופיע כיהודי וזה כנראה 
ו]פעם שלישית[ סנחריב, כשהוא צר על  זאת אומרת מישהו מיהודה,  יהודאי, 
ירושלים, הוא שאל אם יש פה מישהו שמדבר יהודית. וביהודית הוא התכוון 
לעברית. כלומר אז היתה חלוקה: יהודה היתה יהודה ושומרון היה שומרון או 
ישראל היתה ישראל. אני אומר את זה מפני שיש טעות אחת גדולה זה שמשה 
במה שנקרא  בכלל.  יהודים  היו  לא  ו...  יהודי  ואברהם  יהודי  כבר  נהיה  רבנו 
'ההיסטוריה היהודית', היו עברים, היה ישראל — עם ישראל, בני ישראל וכולי. 
אני אומר את זה מפני שהמילה 'יהודי' היא די רחוקה בזמן והיא נוצרה מפני 
בנפרד  חיו  והם  קטנות...  עיירות  מיני  בכל  או  בכפרים  ]בגלות[  חיו  שיהודים 
]כדי[ להגדיר את עצמם  אז  והיו צריכים להגדיר את עצמם,  מהעמים שהם... 
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רי בשביל עצמם הם נקראו יהודים. מפני שלא היתה אז חילוניות. ברגע שבאה 
דבר,  שום  היה  לא  ראשי  רב  היה  לא  חיו...  היהודים  ואז  לעולם,  החילוניות 
היה אדם וקונו, אדם ואלוהיו. לא היו מתווכים. היה רב בכל עיירה שהחליט 
— 'אתה כן יכול להתחתן', 'אתה לא יכול להתחתן', והיו המון עירובים והמון 
ויש יהודים שהם בהירי עור  נישואי תערובת. ולכן יש יהודים שהם כהי עור 
ויש יהודים שנראים כמו גרמנים או פולנים ויש יהודים שנראים כמו מרוקאים 
נורא  הרבנות  אז  המודרנה,  כלומר  לבוא,  הנאורות  כשהתחילה  אבל  וכולי. 
לקרוא  שידעו  היחידים  הם  באירופה,  לנוצרים  בניגוד  יהודים,  הרי  נבהלה. 
ולכתוב. הנוצרים לא ידעו לכתוב ולקרוא, רק הכמרים והנזירים, אבל היהודים 
ידעו לכתוב ולקרוא, זאת אומרת שהיה להם איזשהו ידע שִאפשר להם להיכנס 
מיד לעולם הגדול, וככה נולדו האיינשטיינים והפרוידים וכל ה]קרל[ מארקסים 
וכולם, מפני שהיה להם עבר של כתיבה. עכשיו, כל התרבות העברית בנויה על 
זה שהוא ברא את האדם במילה, ובספר יוחנן בברית החדשה כתוב 'בראשית 
היתה המילה'. כשהגויים בנו היכלות ופירמידות וכל מיני מבני פאר, היהודים 
ישבו וכתבו. כל התרבות שלנו היא תרבות של כתיבה, וזה מה שהציל אותנו, 
בגלל  היה  הכול  הכנענים,  כל  ואת  האשורים  ואת  הבבלים  את  שרדנו  ולכן 
הכתיבה. אני אומר את זה מפני שאז קל היה ליהודים להיכנס לתרבות הזרה, 
והם הצטיינו מיד בכל מקום, בפולין, בגרמניה, בכל מקום. זה שאחר כך הם 
שילמו מחיר על זה, אנחנו יודעים. אבל באותו זמן בעיקר ]היהודים[ הליטאים, 
אבל גם האחרים, נורא נבהלו והם החליטו לקבץ את היהדות ובמקום להיות דת 
פתוחה — בית הילל ובית שמאי �ויכוחים ושיחות עם דיונים — פתאום הכול 
החל ללכת לפי ההלכה. ההלכה היא חדשה יחסית היא נכתבה במאה ה–16 על 
בתלמוד  שמופיעים  שונים  חוקים  היו  הלכה,  היתה  לא  זה  ולפני  קארו,14  ידי 
שהם כאלה וכאלה. אז הלכו והֵצרו את זה למשהו מאוד מוגדר, ויהודי היה מי 
שלא הדליק אור בשבת או כל הדברים האלה, וזה לא מה שהיהדות היתה פעם. 
היהדות היתה פעם איזו דרך מיוחדת להבין את האלוהות, מי שהאמין ומי שלא 

האמין קיבל את הגורל הזה של להיות יהודי. 

 ]- - -[

מיטל: בזמן שביקשת שתוגדר 'חסר דת' כתב מתי גולן מאמר ובו טען: 'בתוך 
העסק הזה מעורבת השאלה המונומנטלית אם יהדות היא דת או לאום'.15 מה 

אתה חושב על זה? 

יוסף קארו, מחבר שולחן ערוך.   14
מתי גולן, 'מלחמת השחרור של קניוק', גלובס, 15.5.2011.   15
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קניוק: אני חושב שיהודים הם עם או לאום, תלוי איך שקוראים לזה. הם היו 
תמיד עם. לא קראו לעצמם יהודים, אבל הם היו עם. והדת היתה הדבק הזה 
להיות  להם  נתנו  כשלא  אחרת,  לאומיות  להם  היתה  כשלא  בגולה,  שהדביק 
פולנים או גרמנים וכולי, אז הדת תפסה את המקום. אבל היא לא היתה הא�ם של 
זה. לכן הרמב"ן אומר שדת ומלכות לא יכולות לגור בכפיפה אחת. אני חושב 
שקיים עם יהודי, נקרא לו עם יהודי מה אכפת לי, זה לא משנה... או עם ישראל 
)מפני שבתנ"ך וגם במשנה זה כל הזמן 'ישראל' או 'עם ישראל'(, אבל אחר כך 
באה המילה 'יהודי' שזה בא מיהודה, אבל רוב העם חי בישראל לא ביהודה. לכן 

בן–גוריון קרא למדינה 'ישראל' לא 'יהודה'. 

 ]- - -[

שאתה  המקרא,  מן  מאוד  מושפעת  שכתיבתך  אמרת  המקומות  באחד  מיטל: 
אוהב לעיין בתנ"ך ונהנה מאוד מהסיפורים בו. תוכל להרחיב ולספר לנו על 

מקומו של התנ"ך בתרבות ובדת היהודית? 

קניוק: התנ"ך הוא לא הדת היהודית. הם לא היו דתיים אז. 
]...[ החרדים לא קוראים תנ"ך, הם קוראים את פרשת השבוע, ורוב האנשים 
שקוראים תנ"ך, הדתיים, הם קוראים את זה עם הפירושים, עם רש"י וזה מפני 
התנ"ך  דבורה.  שירת  פרופר.  התנ"ך  את  אוהב  אני  אפולוגטיקה.  הכול  שזה 
הוא לדעתי היצירה הכתובה הכי גדולה שנכתבה אי–פעם. אני קורא אותו בלי 
פירושים, אלא אם כן אני צריך איזו מילה שאני לא יודע ]...[ ואני כל יום קורא 
בו ויש שם סיפורים הכי מדהימים. כל הטלנובלות חיוורות. תראו, תיקחו את 
אברהם אבינו, 'אבי האומה'. קודם כול הוא לא היה יהודי, הוא היה כנעני, הוא 
היה עברי. הוא הגיע מארם נהריים. אז הוא בא לארץ. היה רעב אז הוא יורד 
ל'אמריקה', אז זה היה מצרים. הוא בא לפרעה ואומר לו: 'אְִמ�י–נָא ֲאֹחִתי ָאְתּ 
גְלָלְֵך' ]בראשית יב יג[, אז פרעה לוקח את  לְַמַען יִיַטב–לִי ַבֲעבּו�ְך וְָחיְָתה נְַפׁש�י ִבּ
שרה ומה הוא עושה ִאתה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהוא אחר כך 
החזיר אותה. זאת אומרת, להגיד שהוא איש נפלא זה קשה. עכשיו בינתיים שרה 
לא יולדת אז הוא לוקח את הגר, את השפחה שלה, והוא אוהב אותה )גם אחר 
כך הוא חי ִאתה, לאחר מותה של שרה(. אז הוא עושה לה ילד ושרה מקנאה, 
אז הוא שולח את הילד הזה למות במדבר. הילד לא מת, אבל הוא שולח אותו 
למות. בינתיים יש לו ריב עם אבימלך מלך גרר, שזה היה פלישתי, לא רחוק 
משם, על בורות המים. אז הוא נותן לאבימלך את שרה גם כן, עוד פעם, ואז 
כעבור שנה נולד יצחק. אז מי האבא של יצחק? אבימלך. אז למה הוא לוקח 
אותו לעקדה? הוא לוקח אותו מפני שזה כואב לו הסיפור הזה. זה לא שהוא 
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רי שמע קול אלוהים. אם אתם קוראים את התנ"ך כפשוטו אז יש... למשל עצת 
אחיתופל? אתם יודעים מה זו עצת אחיתופל?

אורן: בעצם זו היתה עצה טובה. 

קניוק: היתה טובה מאוד. עכשיו, אחיתופל, אם אתם קוראים את זה בעיון אז 
אתם רואים שהוא היה הסבא של בת שבע, זאת שדוד חמד ושלח את אוריה 
החתי, בעלה, למות בקרב כדי שהוא יוכל לשכב אתה. והאימא של שלמה. הוא 

ראה אותה עירומה על הגג ואז הוא לוקח אותה. דוד היה בכלל פרא אדם... 
]...[ הוא ]אחיתופל[ היה היועץ של דוד, ואז הוא בוגד בדוד, הולך לאבשלום 
שמרד באבא שלו, והוא אומר לו תשכב עם כל פילגשי אביך על הגג שכולם 
יראו, זה ישפיל אותו, ואז תתנפל עליו — הוא עכשיו חלש. אז אבשלום הוא 
]חושי  היועץ שלו השני  לו את  דוד שולח  אז  רוצה עוד דעה.  יהיר, הוא  כזה 
הארכי[ — שאומר לו לא, אל תעשה את זה. ואז הוא שומע בקול היועץ השני. 
אבל  מוותר,  לא  הוא  זה  על  הגג,  על  הפילגשים  כל  עם  שוכב  אמנם  הוא  אז 
הוא לא עושה שום דבר. ודוד הולך הלוך ושחוח הלוך ובחור לכיוון ים המלח, 
לא  הוא  אבל  אותו,  מנצח  על אבשלום,  הוא מתגבר  ואז  הנקמה.  את  ומתכנן 
יואב  על  כועס  הוא  ואז  אותו,  להרוג  יואב  את  שולח  שהוא  מפני  אותו  הורג 
למה הוא הרג לו את הבן. ואז הוא גם שר שיר על 'הו אבשלום'. אלו סיפורים 
מדהימים אני אומר לכם — אם תראו את זה היום, תתרגמו את זה לימינו, אז 
כל הטלנובלות מחווירות לעומת הסיפורים האלה. דוד בא ורואה את אביגיל, 
שהיתה בחורה יפה. היתה לו אז כזו חבורה שהם היו לוקחים כסף מאיכרים כמו 
גנגסטרים שלוקחים דמי חסות. אז הוא רואה אותה והחליט לקחת אותה. הוא 
לוקח אותה, אז בא בעלה ובוכה, אז הוא הורג אותו. ואז הוא לוקח אותה. ואז 
אחרי כמה זמן הוא זורק אותה בכלל, זה לא מעניין אותו. זה אבי האומה, זה 
האיש. עכשיו, הוא בגד בה, הוא מכר את עצמו לפלישתים ורצה להלחם בשאול 
במקום.  כנענים  הרג  הוא  אז  עליו,  סמכו  לא  הפלישתים  אבל  אהובו.  שהיה 

תקראו את התנ"ך כמו שהוא כתוב — זה אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה.
אבל המפרשים היהודים כל השנים יש להם בעיה עם האפולוגטיקה, אז הם 
והוא כל הזמן  ישן שמונה דקות  ושבלילה הוא  ממציאים שדוד כתב תהילים 
את  אוהב  ואני  מדהים,  הוא  עצמו  הספר  ש...  האלה  הדברים  כל  תורה  לומד 
הסגנון הזה שאין הסברים. אני כותב בלי הסברים, אני הושפעתי נורא מהדבר 
הזה. אצלנו, רוב הספרות הישראלית היא ספרות שמסבירה, פסיכולוגית וככה 
וזה, תמיד יש הסבר. אצלי אין הסברים, אנשים עושים את הדברים ואתה צריך 
להחליט. אני אוהב את זה, זאת אומרת אני הושפעתי מזה משום שלא למדתי 
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ספרות כמו האחרים, אני באתי משומקום אז לא הושפעתי ממה שנקרא 'לשון 
חכמים'.

היה  הוא  בתנ"ך;  היהודים  עסקו  לא  ה–19  המאה  יודעים שעד  אנחנו  ליאור: 
ספר נוצרי ]הנוצרים עסקו בו[, והציונות היא שרוממה אותו. בן–גוריון ראה בו 
יצירה חשובה )עד אז כאמור הוא לא היה העיקר(, ותנועת העבודה הפכה אותו 
לטקסט מרכזי כי חבריה קראו את התנ"ך ולכאורה מצאו את השורשים שלנו 
בארץ. הימין אימץ אותו אחרי מלחמת ששת הימים. איני יודע כמה יודעים על 

כך היום. 

קניוק: נכון. 

ליאור: זאת אומרת שבקריאתך את התנ"ך יש משהו ישראלי מאוד. אתה קורא 
אותו כמו שקראו אותו בפלמ"ח, כמו שקרא בן–גוריון? 

פרקים  ארבעים  למדנו  ילד  הייתי  כשאני  קראנו.  הנוער  בתנועת  ככה  קניוק: 
בתנ"ך בעל פה. התנ"ך היה ההיסטוריה שלנו, הגאוגרפיה שלנו, העבר שלנו. 

דיין פעם אמר 'מהתנ"ך עד הציונות לא היה שום דבר'. 

ליאור: מהתנ"ך עד הפלמ"ח. 

קניוק: כן. הציונות רצתה למחוק את הגלות וזה ]התנ"ך[ עזר להם, מפני שאם 
אתה צאצא של דוד או של שאול או של כל החבורה הזאת של דבורה, אתה 
עומד על רגליים ]מוצקות[, על אדמה טובה. למשל וינגייט, שהיה אנגלי, כל 
המלחמות שהוא ארגן שם בצפון היו לפי התנ"ך. הוא היה הולך עם התנ"ך ביד 
אומר פה סיסרא עשה ככה, ופה ברק בן אבינועם עשה ככה והוא ניצח עם זה, 
והחבר'ה נורא התפעלו מזה, מפני שאנחנו לא ידענו... למשל כשאני הייתי ילד 
לא ידענו לא תלמוד לא משנה ולא שום דבר. ידענו תנ"ך וספרות מודרנית, 

אבל לא למדנו בבא מציעא16 וכל זה. עד היום אני לא יודע טוב תלמוד. 

ההיסטורית  הזכות  את  לנו  נותן  התנ"ך  הרי  כזו:  היא  השאלה  אבל  ליאור: 
שלנו על הארץ, ובעצם זה הוא הסיפור של הציונות. גם הימין הישראלי ישב 
ביהודה ובשומרון אחרי מלחמת ששת הימים לא מטעמים דתיים אלא מטעמים 

לאומיים, כי הוא אמר הנה פה מעלה הלבונה ופה שילה, העניין הוא...

16  בבא מציעא )בארמית: השער האמצעי( — המסכת השנייה בסדר נזיקין במשנה. 
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רי קניוק: נכון. אבל שים לב איפה הציונות התיישבה. תנועת העבודה איפה היא 
התיישבה? באזור הפלישתי. היא לא ישבה בירושלים. בן–גוריון לא עניין אותו 
ירושלים, ומפא"י לא עניין אותם. תנועת העבודה היתה פה ]בתל אביב[. אפילו 
האצ"ל, מצודת זאב היתה פה ]תל אביב[. כל הציונות היתה לאורך החוף. עכשיו 
מה זה החוף? זה היה של הפלשתים. פה לא היו עברים. חיפה, תל אביב. עכשיו, 
לפני  )אולי  כמעט  פעם  אף  ההיסטוריה[  ש]לאורך  שידוע  מקום  זה  אביב  תל 
חמישים, אלף שנה( לא היה פה ]שום דבר[. זאת אומרת, מבחינת מזג אוויר זה 
]המקום[ הכי גרוע בכל אזור החוף. בין יפו לירקון. הם גם לא התיישבו במקום 
שיש יהודים ]יהודי 'היישוב הישן'[. הם לא התיישבו בחברון, הם לא התיישבו 
כן  שהציונים  היחידי  המקום  לא.  לא,  למה?  בשכם.  התיישבו  לא  בירושלים, 
רצו לשבת זה הגליל, מפני ששם היהודים עוד היו עד המאה השמינית והיה כל 
הסיפור עם... אני חושב שהם היו זקוקים לקשר הזה, הם היו זקוקים לתנ"ך. 

היום לא זקוקים לו, היום יש להם אינטרנט, מה הם צריכים תנ"ך? 

ליאור: אבל גם הימין הישראלי היום מיישב את השטחים מטעמים ציוניים ולא 
מטעמים דתיים. התפיסה שלנו שההתיישבות בשטחים נעשית מטעמים דתיים 
מוטעית. שהרי מה עשה הימין? הוא למד מתנועת העבודה, ובעצם שעתק אותה, 
וכעת השמאל משועתק גם מבחינה ממסדית... בעצם כל הממסד הישראלי היום 
הוא ימין, בביורוקרטיה, באדמיניסטרציה ועוד, והימין אימץ את הקונספט של 

השמאל לקרוא את התנ"ך ולהתיישב כמו שעשה השמאל... 

קניוק: כן, אבל הם באו להתיישב כשהצבא מגן עליהם. אנחנו התיישבנו בלי 
צבא. זאת אומרת, הם נהיו פלמ"ח אקסטרה כזה, הם נהיו — הם רצו להיות כמו 
החבר'ה שבנו את חניתה או את תל עמל או את רביבים, אבל אלה ישבו שם 

לבדם, בנקודות בודדות... 

ליאור: אבל מפלגת העבודה והקיבוץ המאוחד תמכו בהם. 

קניוק: בהתחלה כן, אבל לא ב... במפעל ההתיישבות הם תמכו בארץ ישראל 
השלמה, אבל היתה להם בעיה עם זה, נכון.

ליאור: מאחר שאתה סופר, אתה רואה בתנ"ך יצירת ספרות נפלאה. בן–גוריון 
ראה בתנ"ך מסמך היסטורי והיה אובססיבי בנוגע לתנ"ך. הוא כתב מאמר, ארגן 
את חידון התנ"ך ועוד. עם הזמן אימץ זאת גם הימין. מה דעתך על השימוש 

הפוליטי שנעשה בתנ"ך? 

תראו,  שלי.  כבסיס  התנ"ך  על  חושב  עדיין  שאני  ומתוודה  מודה  אני  קניוק: 
אילו לא היה התנ"ך, לא היה הקשר הזה. אימא שלי הגיעה ]לארץ[ ב–1910. 
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זאת אומרת לפני 102 שנים. 102 שנים זה לא כל כך הרבה. ישבנו אלף שנים 
בפולין. אז מה הקשר שלי לארץ הזאת? הוא כן בגלל גדעון וכן בגלל דבורה 
חלק  שזה  מפני  האלה,  הדברים  כל  בגלל  וכן  בגלל שאול  וכן  דוד  בגלל  וכן 
היסטורי.  הכול  לא  זה  אם  אפילו  זה חלק מההיסטוריה שלי.  מהתרבות שלי, 
אבל  מבבל,  נלקחו  רובם  הם  הבריאה,  סיפורי  למשל  ]היסטורי[,  הכול  לא  זה 
זאת  אור',  יהי  'ואמר  העניין  את  לזה  הוסיפו  העברים  לזה,  הוסיפו  היהודים 
אומרת להשתמש במילה. אין דבר כזה בשום מקום בשום חברה אלילית אחרת 
שאלוהים בורא במילה. המילה היתה תמיד חשובה. יוחנן בברית החדשה אומר 
'בראשית היתה המילה'. ודבר שני, אנחנו לא בנינו. אמרתי לכם קודם, אנחנו 
ישבנו וכתבנו, זה העם שלנו, זה מה שהוא עשה. גם באירופה, גם כשהוא היה 
קודם.  רש"י  היה  ב–17.1096 שם  הריין  לאורך  היהודים  את  הרי שחטו  מוכה. 
שחטו את כולם והם חזרו. כל הזמן הם חזרו. לנירנברג הם חזרו 48 פעם. זה 

עם מיוחד במינו. 
קודם כול העברים עזבו את השפה שלהם ועברו לארמית. מה זו היתה ארמית? 
זו היתה האנגלית של התקופה. אז התרבות כבר כתובה בארמית. למה? מה רע 
בעברית? היתה להם שפה כזאת יפה. אז אנחנו חזרנו לעברית והחיינו אותה. 
עכשיו היא נהרסת מפני שאנשים כבר לא יודעים עברית. כשעשו את המיני–
סדרה הזאת 'נבלות' אז ישבתי שם עם אחד השחקנים הצעירים ושמעו אותי 
יראו אותי כיוון שרואים  ]הבמאי[ רצה שבסוף הסדרה  מדבר עם הבמאי. הוא 
וראו'. תמיד בעליות  'שורו הביטו  אותי בהתחלה. הצעתי לו שאני אשיר את 
לקרקע היה שר את זה אברהם הרצפלד. אז הוא ]אחד השחקנים[ שואל אותי מה 
זה 'שורו'? אמרתי לו שורו זה תראו... ואז הוא שואל אותי מה זה 'וראו'? הוא 
לא שמע אף פעם את ה'וראו'. זאת אומרת, הוא לא הבין את זה. הבחור גמר 

גימנסיה פה! הוא שחקן בתאטרון.
]...[ אמי היתה דור ראשון שלמד רק בעברית. אני הייתי דור שני שלמד רק 
בעברית. לא היה קודם דבר כזה. אז בטח שהתנ"ך בשבילי הוא גם אב ואם. 
אני  אז  הזה.  הצלצול  את  אוהב  אני  הזאת,  את השפה  אוהב  אני  שלי.  השפה 

מסתכל היום מסביב ואני לא מרגיש שייך יותר. 

 ]- - -[

הכוונה למאורעות תתנ"ו, אז טבחו ביהודים ברחבי אירופה, בטורקיה, בסוריה, בלבנון   17
ובארץ ישראל במסע הצלב הראשון. בייחוד בערי עמק הריין העמידו הנוצרים לפני 

היהודים את הב�רה בין טבילה למוות. רבים מהיהודים בחרו למות על קידוש השם. 
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רי כשביאליק קרא לי יורם )הוא היה הסנדק שלי( אמי נבהלה קצת. היא אמרה 
לו 'מה זה יורם? איזה שם זה?' אז הוא אמר 'יורם היה מלך רע כל הימים' זאת 
אומרת לא סתם רע הוא היה נורא ואיום. ואז היו שמות כמו רחבעם וירבעם 
ואבנר בן נר וכל מיני שמות מההפטרה כאלה. הדור שלי היו לו שמות כאלה 
משום שרצו באמת לחזור לתנ"ך, רצו לחזור לכל המלכים הרעים האלה מפני 
העלייה  של  שהסיפורים  חושב  אפילו  אני  ש...  כמו  זה  ל...  זקוקים  שהיינו 
הראשונה והשנייה היו יכולים להיות סרטים מדהימים. מה שהיה עם השומר 
ועם ניל"י ועם זיכרון יעקב וראשון לציון ומה שהיה אחר כך ביישובים שעלו... 
]אבל היום[ אף אחד לא מתעסק בזה, אף אחד לא כותב על זה, לא עוסקים בזה, 
אנחנו מנותקים היום לא רק מהעבר הרחוק אלא גם מהעבר הקרוב, זה שאני 

הייתי בו, וזה חסר לי. 

 ]- - -[

שהיום  וכותב  העכשווית  התרבות  על  ביקורת  מותח  אתה  אחד  מצד  ליאור: 
האישה היא כמו אנקול של בשר בשוק. מצד אחר אתה מספר בתש"ח על זונות 
באלה. אתה מתאר  וכיוצא  בברים  ועל שתייה  ברחוב  לו  ערבי שהרביצו  ועל 
תיאור ראליסטי מאוד את החיים ב–1948, מספר על החבר'ה, על ההוויי שהיה 
לכם, על 'ארי שם בדוי' ששכב עם זונות והלך פה והרביץ להוא וכדומה, ונראה 
שהחיים הם אותם חיים. אם כך, האם 'מה שהיה הוא שיהיה', כמו שכתב קהלת 
או שאכן השתנה דבר מה מאז ועד היום? מה בעצם השתנה בין 1948 ל–2012? 

האם התרבות השתנתה או רק האתוס של האליטה השתנה? 

קניוק: העם התחלף. תראה איפה העם. היה פה עם של פריצים מאירופה ומתימן 
חיים  וחיו  הנה  באו  הם  מולדת.  רוצים  שהם  הרגישו  למולדת,  מאוד  שנזקקו 
איומים. אימא שלי, כשגדלה ]כשעלתה לארץ ב–1910[ תל אביב היתה בת שנה. 
לא היו מים, לא היה כלום. ובשנות החמישים הראשונות, משנת 1948, שילשנו 
את האוכלוסייה בארץ. תחשוב — היינו 60,000 ופתאום היינו שני מיליון ומשהו. 
וזה  זאת אומרת, קלטנו פי שלושה או פי שניים וחצי יותר אנשים משהיו פה. 
בתקופת צנע. אז היה איזה אתוס כזה, היה משהו שנמשך מההורים שלי ומהסבא 
שלי, שבא מאודסה, אלי. אבל הבנות שלי כבר לא שם. אני לא יודע איך להסביר 
את זה. אני לא מכיר אף חברה בעולם שיש בה נתק כזה מהעבר של לפני חמישים-

שישים שנים להיום. בצרפת נכון שהשירים האמריקאיים יותר פופולריים, אבל 
עדיין שרים שירים צרפתיים. אני יושב מול המחשב ושר שירים ישראליים שאני 
אוהב לשיר, אתם יודעים, כל השירים האלה שגדלתי עליהם, אבל בשביל זה אני 

צריך את המחשב מפני שמי ישיר לי אותם? מי ישיר לי אותם?
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ליאור: בעצם אתה טוען שאין מסורת. 

קניוק: היא נקרעה באמצע. 

מיטל: אין המשכיות. 

קניוק: אין המשכיות. 

אורן: אני חושב שיש אפילו מין איבה כלפי המסורת שאתה מתאר. 

קניוק: נכון, צוחקים מזה. 

 ]...[

מיטל: אתה מאוכזב מהחברה הישראלית של היום? מה היית משנה פה?

קניוק: אני לא יודע אם המילה היא 'מאוכזב'... מה, אני זקן, מה אכפת לי, אני 
לא אהיה פה עוד הרבה. אבל זה לא שאני מאוכזב, אני לא יכול לחיות במקום 
אחר, ומצד שני קשה לי לחיות פה היום. אני חי פה בתוך הנקניק הזה שנקרא 

'מדינת תל אביב' וזה... מה יהיה פה? אני לא יודע. 
תקראו מה שכתוב בתורת המלך — שמותר להרוג גוי גם אם הוא צדיק. אם 
היו כותבים היום על יהודים דבר כזה כל מדינת ישראל היתה קמה וצועקת, 
גויים טובים  גויים ומותר להרוג  זה בסדר, מותר להרוג  ופתאום מקבלים את 
ומותר להרוג גויי צדק, אז אנחנו מדינה אחרת היום. אנחנו לא אותה מדינה 

שאני מכיר. 

אורן: מה דעתך על סוגיית הגיוס של בחורי הישיבות? בזמן האחרון עוסקים 
בנושא הזה רבות. מצד אחד הציבור רוצה לגייס את בחורי הישיבות, ומצד אחר 
נראה שכבר עכשיו הצבא מאמץ יותר ויותר סממנים דתיים, פחות חילוניים–
הצבאי  הרב  קודם  אליה.  השתייכת  שאתה  לתרבות  מאוד  שזרים  ממלכתיים, 
מקבל עליו תפקידים של קצין חינוך ראשי, ואחר כך זה כבר לא ברור מאליו 
נראים  היו  האלה  האירועים  שנים  כמה  לפני  שרות.  חיילות  לשמוע  שמותר 

מגוחכים. האם גיוסם של בחורי ישיבות לא יחמיר את המגמה הזאת? 

קניוק: טוב, הרמטכ"ל הזה רצה לשנות את 'יזכור עם ישראל' ל'יזכור אלוהי 
ישראל' על הנופלים. מזלנו שמספיק משפחות שכולות קמו לצעוק על זה, מפני 
שאף אחד לא מת בשביל אלוהים ואלוהים לא עזר לאף אחד למות או לחיות, 
אלא זה יזכור עם ישראל. אז זה נכון, מה אני אעשה, הדרת נשים, מתי זה היה 
פה? אפילו אצל הדתיים, לא החרדים, בבני עקיבא הם היו רוקדים בנות ובנים 
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רי יחד והיו הולכים יחד והקימו קיבוצים יחד והיום הם כולם מתחרד"לים. עכשיו, 
]...[ תראו, בתנאים הישראליים של היום אי  לגבי גיוס החרדים אני לא יודע. 
אפשר לגייס חרדים בצורה שמגייסים את האחרים. למה? כי זה אומר שהצבא 
יצטרך להיות בד"ץ, לא רק כשרות וכל מיני דברים שאי אפשר יהיה לעמוד 
בהם. מה שכן, יש חרדים שמתגייסים למודיעין או לכל מיני דברים כאלה שהם 
טובים מאוד בהם משום שהם למדו תלמוד. אלה שיכולים להתגייס, לא לשריון 
וזה, אלא לתפקידים כאלה, זה מאה אחוז. אבל השאר צריכים ללכת לעבוד. זה 
לא ייתכן שהם לא יעשו שירות לאומי אִמתי של שנתיים ולא יעבדו למחייתם. 
אנחנו לא יכולים עוד לפרנס אותם. יש היום... זה עולה לנו הון תועפות. גם הם 
וגם המתנחלים יחד זה רוב התקציב של המדינה. אבל אני לא חושב שאפשר 
את  מנהלים  רבנים  היום  תראו,  כבר...  פה  לגולני משום שבנו  אותם  להכניס 
הצבא. זה לא ייאמן מה שקורה. אז בחיל אוויר זה עוד לא קורה, בשייטת 13 
קורה, אבל בצבא עצמו...  זה לא  רגישים  קורה, במקומות שהם מאוד  זה לא 
אותם  מייהדים  הם  אז  אותם  צריכים  יהודים.  לא  שהם  רוסים  המון  מגייסים 
בשביל הצבא ואז מעזיבים אותם מהיהדות. הם עושים מהיהדות איזה מסחר 
בחמישים  בעיקר,  הרבנים  היום,  ליהדות  עושים  שהם  מה  משתגע.  אני  כזה, 
השנים האחרונות, זה הרס היהדות. הם הולכים נגד היהדות. הם הורסים את 
היהדות. מפני שהיהדות היא לא כזאת, היא לא עוסקת ב'אם צריך לחתוך נייר 
טואלט לפני שבת ולהכין אותו...' מה, נו באמת! ולא 'אסור להדליק חשמל', 
זה הרי עיוות נורא של כל ה... אסור היה להדליק אש בשבת משום שלא רצו 
שהעבדים ישפשפו עצים או משהו. אז היום החוקה היהודית, ההלכה היהודית 
נקרא  זה  מוכשרים? מה  הם  מינרליים מאיטליה  מים  עלינו. למה  שהשתלטה 
'להכשיר מים'? זה לתת לאיזה 400 רבנים לשבת באיטליה לקבל משכורת והם 

מסתכלים שלא יכניסו חזיר לתוך הבקבוק הזה.

אורן: באחד המאמרים כתבת שהדת היהודית כופרת בערכי מגילת העצמאות. 
למה התכוונת? 

קניוק: תקראו את מגילת העצמאות. מדובר שמה שלא תהיה הפרדה, שיהיה 
תראו,  וכולי.  דת  מין,  הבדל  ללא  אדם,  הוא  באשר  אדם  לכל  זכויות  שוויון 
מגילת העצמאות היא יצירת מופת. יש לי אותה על המחשב ככה שאני תמיד 

אראה אותה. 
אבל אז בן–גוריון עשה שתי שגיאות. אחת, הוא פחד מטבנקין אז הוא לא 
של  הרב  את  לקח  הוא  אז  שלו,  הראשונה  לממשלה  מפ"ם  את  להכניס  רצה 
הפועל המזרחי, שהיה מאוד מתון כזה. אז הרב אמר לו 'עזוב עכשיו את החוקה. 
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חכה עם החוקה'. במגילת העצמאות כתוב שתוך כחמישה חודשים צריך לכונן 
חוקה. אז הוא ויתר בעניין הזה. אחר כך בא אליו 'החזון איש' ואמר לו שכל 
תלמידי הישיבה מתו בשואה ויש 400 אז שייתן להם ללמוד ]במקום להתגייס[. 

היום זה מיליון ומשהו.18
אבל חוץ מזה, אני לא יודע איך מתקנים את זה. צריכה להיות פה מהפכה, 
שאני  מה  לעשות  צריך  הדתית.  הכפייה  נגד  החילונים  של  מהפכה  איזושהי 

עשיתי — להוציא את הדת מן המדינה. 

עניין אישי בלבד או שגם רצית לשמש  מיטל: בקשתך ממשרד הפנים היתה 
דוגמה לאחרים שיבואו בעקבותיך ויצעקו את אותה צעקה ויגידו די?

וגם לא צעירים רצו. אבל אז הם  זה המון צעירים  קניוק: אחרי שעשיתי את 
תפסו את מה שהם עשו. כשבאתי אני, ישבה מולי אחת עם ציפורניים כאלה, 
עם ריסים כאלה, והיא אמרה לי 'אתה בוגד ואתה זה...' אמרתי לה 'בסדר, אני 
בוגד ואני כל זה'. היא אמרה לי 'אתה יכול להתאסלם, אתה יכול להתנצר, אבל 
אתה לא יכול לא להיות יהודי'. אמרתי לה 'תני לי את זה בכתב', הלכתי לבית 
המשפט. השופט של בית המשפט המחוזי כנראה חיכה לי שלושים שנים והוא 
נתן פסק דין שהוא מדהים. אבל לא מקבלים את זה כתקדים, מפני שבינתיים 
הם תפסו מה הם עשו — שמישהו הצליח להיות בלאום היהודי בלי להיות בדת 
היהודית, שעד היום זה קורה רק לילדים כמו הנכד שלי, שהוא נולד לא יהודי. 

אז עכשיו יש כמה מאות שמנסים. 

הזהות  בתעודת  שיציינו  רוצה  היית  מה  אחר  בסעיף  לבחור  יכולת  לו  מיטל: 
במקום הדת? 

בספר  כוכביות.  רק  יש  דבר,  שום  כתוב  לא  זהות  בתעודת  כול  קודם  קניוק: 
הבוחרים או בספר התושבים כתוב עלי שאני בן הלאום היהודי ללא דת. כתוב. 
אבל זה לא מופיע בתעודה מפני שבזמנו שינו את התעודה והכוכביות האלה 
אומרות להם — זה ערבי זה יהודי זה לא... עכשיו למשל החליטו לגבי הרבנים 
]הרפורמים[. אז בסדר, נניח רב רפורמי ירצה לחתן. איך הוא יכול לחתן? היום 
יהודי רפורמי מאמריקה לא יכול להתחתן עם יהודי בארץ. לא נותנים להם. אז 
האם זה ילך הלאה? מפני שבינתיים אנחנו מאבדים שני שלישים מהעם הזה 
וגם הצרפתים הם לא  הגדול  ברובם  לאט–לאט. מפני שהיהודים האמריקאים 

יהודים אורתודוקסים. 

ה'מיליון ומשהו' — לשון הגזמה. בפועל אין מתגייסים היום בהסדר 'תורתו אומנותו'   18
כמה עשרות אלפי בני ישיבות. 
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רי אורן: לפני כמה ימים דיבר היועץ המשפטי לממשלה על כוונתה של הממשלה 
לממן רבנים שלא מהזרם האורתודוקסי. אני מניח שאתה תומך בצעד הזה.

קניוק: אני מדבר על זה, אבל זה לא אומר כלום. זה יפה, אבל מה יעשו הרבנים 
האלה אם ירצו לחתן? הם לא יכולים לחתן. זה צעד יוצא מן הכלל, אבל הוא 
כאילו נוגע בנקודה, אבל לא עובר אותה. הרבנים הרפורמים והקונסרבטיבים 

יקבלו משכורת מהממשלה. אבל מה הם יעשו ִאתה? 

אורן: היית רוצה שהקהילות הרפורמיות ימלאו תפקיד מרכזי בחברה הישראלית? 

קניוק: הלוואי, הלוואי. הן מתקדמות והן מודרניות ויש להן דת אחרת לגמרי, 
הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר חזקה... 

מיטל: והיא אינה ממדרת... 

קניוק: היא לא ממדרת, לא מה פתאום. אני ואשתי היינו יכולים עכשיו להתחתן 
שם בחתונה דתית כזו )היא לא יהודייה(. אז הרב היה אומר 'אני מחתן את יורם 
קניוק היהודי עם אישה שהיא נוצרייה'. מה זה חשוב? לדוד המלך היתה אימא 
לא יהודייה ולמשה בטח ולכולם היו. בתנ"ך אין דבר כזה. למשל אומרים יצחק 
בן אברהם ואברהם בן נחור ויעקב בן יצחק לא בן שרה וכולי, זאת אומרת היה 
גם זה וגם זה. העניין הזה של כל היחס לנשים בדת היהודית הוא דבר נורא 
ואיום. כל יום הוא צריך להגיד 'ברוך שלא עשני אישה' ואישה לא נאה לדבר 
 ]...[ וזה פשע לשוחח אתה. אין דת כזו בעולם. אולי המוסלמים גם כן.  ִאתה 
וגם  חזקה  היתה  דבורה  תראה  הנה  אצלנו.  וגם  מעמד  לה  יש  אישה  בנצרות 
אימא של שמואל היתה חזקה ונעמי ורות כל הנשים האלה בתנ"ך הן חזקות 
מאוד והיה להן מעמד נורא חזק. ביהדות אחר כך שינו את זה. זו דת אנטי–נשית 

בצורה מוחלטת. זה נורא. 

כנגדם  טוענים  לרפורמים,  המתנגדים  האורתודוקסים,  היהודים  אבל  אורן: 
בייחוד  יהודית,  הלא  בקהילה  היהודים  של  להיטמעות  מובילים  הם  שבעצם 
עצמם  יראו  לא  כבר  רבים  יהודים  שנים  כמה  בתוך  דבר  של  ובסופו  בחו"ל, 

יהודים. 

קניוק: אז בוא רגע ניכנס להיסטוריה. היינו, היהודים היו 12 אחוזים מהאימפריה 
הרומית. זאת אומרת היינו צריכים להיות עם של 400 מיליון. לאן הם הלכו כולם 
בזמן שהאורתודוקסים שלטו? הם עזבו את היהדות והתחתנו עם נוכריות או עם 
נוכרים. זאת אומרת שהאורתודוקסיה לא הגנה מפני התבוללות. האורתודוקסיה 
וגם לא צריכה להציל. אם מישהו רוצה לא  לא הצילה את העם מהתבוללות 
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להיות יהודי שלא יהיה יהודי. אבל זה שקר וכזב שזה ככה. באמריקה אמנם יש 
התבוללות, אבל יש גם המון חזרה ליהדות ויש זוגות של יהודים ולא יהודים 
שהתחתנו יחד והם דווקא עוברים לצד היהודי )לא של האורתודוקסיה(. למה 
בנותיי, שנולדו בארץ לאב יהודי לא נקראו לצבא? הן התנדבו לצבא, הן שירתו, 
הן לא נקראו. הן התנדבו ושירתו. אבל הן לא היו צריכות לעשות זאת משום 
על  קצת  בבקשה  תקראו  לנשים...  היחס  כל  גויה?  זרה  אישה  פתאום,  שמה 
הנשים ביהדות. זה נורא ואיום. כשנודע הסיפור הזה טלפנה אליי אישה מבני 
ברק. היה לה קול נורא יפה, מה אני אגיד לכם. והיא אמרה שהיא בת שלושים, 
יש לה חמישה ילדים, חיה בבני ברק, נולדה בבני ברק, הוריה נולדו בבני ברק, 
לנשים,  להן,  עכשיו,  עליי.  הכנסת שמדברים  בבית  והיא שמעה  וכולי,  סביה 
מותר לקרוא עיתונות חילונית. לגברים לא. אז היא קראה בעיתונות החילונית 
את הסיפור הזה עליי. ואז היא התחילה להתעניין. פתאום היא גילתה, כשאני 
דיברתי, שהרמב"ם עבד ורש"י עבד וכולם עבדו, כלומר זה לא היה... המתפרנס 
מרבנות זה היה פשע. כתוב 'שנא את הרבנות ואהב את המלאכה'. זאת אומרת 
הרבנות היתה תמיד תוספת, היא לא היתה מקצוע שאתה צריך להתפרנס ממנו. 
אז היא אומרת שיש לה חמישה ילדים, היא מפרנסת את בעלה שלומד בכולל, 

מתייחס אליה כמו כלבה... 

אורן: זה מה שהיא אמרה?

קניוק: כן. היא אומרת 'אני שפחה, אבל לאן אני אלך? אני לא יודעת מתמטיקה, 
צריכה  אני  ילדים,  חמישה  לי  יש  אנגלית,  יודעת  לא  חשבון,  יודעת  לא  אני 
וחשבתי  הזאת  בשיחה  ישבתי  פתאום  ואני  עובד'.  לא  בעלי  משפחה,  לפרנס 
כמה היא מסכנה. היא אומרת 'כולנו שפחות. אני צריכה לקבל את בעלי שכל 
היום יושב ומבלבל את המוח, חוזר הביתה, אני צריכה להיות שפחה שלו, לקבל 
אותו, להוריד לו את המעיל, לבשל לו, לשרת אותו והוא עוד גוער בי, אומר לי 
למה המלח עומד בצד ימין ולא בצד שמאל'. אני אומר עכשיו מה שהיא אמרה 
לי. אני דיברתי עם חברה שלי שהיא דתייה מאוד, והיא אישרה את כל הדברים 
האלה. היא אמרה 'נכון, נשים בדת היהודית הן שפחות. הן שפחות! אין להן 

שום זכויות, הן לא יכולות להעיד, הן לא יכולות שום דבר לעשות'. 

אורן: אולי פתרון חלקי טמון בלימודי הליבה? ייתכן שהם יפתרו מקצת הבעיה. 

קניוק: הם פוחדים מזה. הם לא רוצים. 

ליאור: מדובר על האוכלוסייה האורתודוקסית–חרדית. החברה הדתית–לאומית, 
בייחוד בימינו, פתוחה מאוד, והנשים בה נמצאות במעמד שונה לחלוטין. 
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רי קניוק: זה נכון, אבל הן עדיין שפחות. קודם כול דיברתי על החרדים. אני הייתי 
באיכילוב לפני חודשיים, הייתי צריך לתת תעודת זהות בשביל לקבל משהו, 
ולפני עמדה אישה ערבייה כזו עם כל הגלבייה והפתח פה ]מצביע על העיניים[. 
פתאום אני רואה שהיא חותמת; עמדתי מאחוריה, והיא כתבה 'דבורה בת יוסף'. 

היא היתה יהודייה. היא נראית טליבאנית! אז לאן זה מוליך? אני לא יודע. 

אורן: מתחילה להתגבש עכשיו מגמת שינוי כלשהי בקהילה החרדית. אני חושב 
שהרב חיים אמסלם מייצג אותה — תמיכה בגיוס חרדים, בלימודי ליבה וכיוצא 

בזה. 

קניוק: הוא יוצא מן הכלל אמסלם הזה. הוא באמת יוצא מן הכלל, אבל הוא 
קול בודד. 

אורן: אתה חושב שלא תהיה לו תמיכה בהציבור החרדי? 

קניוק: לא. אתם יודעים מה, אולי. אני לא רוצה להתנבא, הלוואי שתהיה לו. 
הוא  פתוחות,  מאוד  דעות  לו  יש  דעותיו,  על  שעומד  אדם  מלומד,  אדם  הוא 
באמת לא קיצוני. מישהו שאני מכיר דיבר אתו, שלי יחימוביץ', שהוא מאוד 

רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לא ייתנו לו... 

אורן: לא הבנתי את הקשר לשלי יחימוביץ'. 

קניוק: דיברנו על הנושא הזה, והיא פגשה אותו ]את הרב אמסלם[ כמה פעמים 
לשיחות. הוא נורא הרשים אותה. 

 ]- - -[

רצחו  שנה...  שישים  לפני  השתנתה?  אכן  הישראלית  החברה  האם  ליאור: 
חברה  פה  היתה  לאיחוד,  המאוחד  הקיבוץ  בין  שנאה  היתה  ארלוזורוב,  את 
אידאולוגית עם כה הרבה 'אנטי', עם שנאה רבה כל כך בין הימין לשמאל... 

האם משהו השתנה? האם החברה הישראלית היום באמת טובה פחות מפעם? 

קניוק: שאלה טובה. אני לא יודע. אני חושב שכן. אני חושב שהיא יותר גרועה 
היום, מפני שאין לה בכלל מכנה משותף. פעם כן היה מכנה משותף. קודם כול, 
היתה חמלה. שנית, היתה תחושה שאתה חייב משהו לחברה, לא משנה אם אתה 
ימין או שמאל. זאת אומרת היתה איזו אמונה במשהו משותף, אבל מה זה בדיוק 
בין  אז[  ]שהיתה  היום על השנאה  יודע שכשמדברים  רק  אני  יודע,  אינני  היה 
ימין לשמאל, ואני הייתי אז בעניינים וכבר הייתי מבוגר — ילד מבוגר, זה היה 
יותר אידאולוגי מאשר מעשי. זאת אומרת, אני הייתי מאוהב בילדה בית"רית. 
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שמה היה רות הוליצקי. היא היתה היחידה בבית"ר בכל בית הספר שלי. היתה 
בלונדינית עם עיניים כחולות יפהפייה. ואביה היה רוויזיוניסט כזה שכתב ושישב 
בחדר סגור. והיא לקחה אותי למצודת זאב כשעוד לא גמרו לבנות אותה. אבל 
יכולנו להיות חברים. בין 'השומר הצעיר' ל'אחדות העבודה' היה ויכוח נורא, 
אבל עדין היו יכולים להיות חברים. היתה תקופה של שנה אחת שהיו הקיבוצים 
עם העניין הזה... אבל זה היה שייך לרגע אחד בהיסטוריה הישראלית. תראו, 
אף פעם לא היה מאה אחוז טוב. אני לא אומר את זה. אבל למפא"י היה שכל 
ואין אמת  ולימין לא היה שכל. השכל של מפא"י היה שהחיים הם מורכבים 
מוחלטת וצריך ללכת לפי איזשהו פרגמטיזם. למצוא את הדרך. אבל יחד עם 
זה היה פה הפער בין עוני לעושר הכי נמוך בעולם, אל תשכחו, עד 1977. היום 
ייסד את ההסתדרות, דבר ראשון הוא  הפער הוא הכי גדול. כשברל כצנלסון 
לקרוא,  מה  שיהיה  עובד'  'עם  את  ייסד  הוא  שני  דבר  חולים,  קופת  את  ייסד 
ייסד את חברת העובדים. הרעיון  דבר. רק אז הוא  ייסד את  דבר שלישי הוא 
הזה שאתה צריך בריאות... עכשיו אני הולך לבתי חולים הרבה מאוד לצערי 
הרב, והם באמת עושים עבודת קודש, אבל באיזה תנאים הם עובדים? אף אחד 
לא נותן להם כלום. יש לי חבר שהוא משתיל לב, הוא ראש המחלקה להשתלת 
לב בתל השומר ומנתח לב. מרוויח 20,000 שקל לחודש, והוא יכול להרוויח 
את זה ביום אחד באמריקה מפני שהוא ממש משתיל בעל שם בין–לאומי. הוא 
לא יכול לעבוד עבודה צדדית משום שיש חולים שמחכים. אין מדינה בעולם 
]המערבי[ שיש לה אחוז כזה ]נמוך[ של נכונות לתת איברים. אין דבר כזה, אין 
בשום מקום בעולם דבר כזה. זאת אומרת, עד שמשיגים פה לב או כליה הנשמה 
יוצאת. למה? וזה לא דווקא רק הדתיים או החרדים. החברה הישראלית נהיתה 
מאוד–מאוד פגנית כזו. זאת אומרת ]שיש המאמינים ש[תהיה תחיית המתים. הם 

לא ראו איך מת נראה אחרי שנה. הוא נראה כמו אבק. מה זה הדבר הזה? 

מיטל: האם המחאה החברתית שהיתה פה בקיץ החמיצה משהו לדעתך? נשמעת 
ביקורת רבה כלפי מי שהנהיג אותה. 

קניוק: תראי, אני אמרתי להם מההתחלה, הייתי כל הזמן מקורב אליהם משום 
יותר  זה  את  תעשו  לא  'אם  להם  ואמרתי  ִאתם  יושב  והייתי  פה.19  היה  שזה 
פוליטי )לא מפלגתי אלא פוליטי( ולא תגידו שצריך להחליף את הממשלה, זה 
לא יעבוד'. היו שם שתיים: סתיו ודפני. דפני לא רצתה, אבל סתיו כן רצתה. גם 
שמולי, שהוא כל הזמן מתחנף לראש הממשלה, יש לו יותר תכניות פוליטיות. 

קניוק גר ליד שדרות רוטשילד.   19
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רי אבל דפני היתה כריזמטית מאוד, והיא לא הסכימה. ישבתי ִאתה שעות, אמרתי 
לה 'תראי, מה זה צדק חברתי? אתם צדק חברתי שמחפש עם, מפני שאין לכם 
עם. אתם צריכים את העם שירצה צדק חברתי. בשביל זה אתם צריכים להגיד 
משהו ברור'. הם לא רצו. עכשיו הם מנסים להחיות את זה מחדש הקיץ. זה יהיה 

אחרת, זה יהיה יותר פוליטי... 

מיטל: אתה חושב שבזמן המחאה היו מגזרים מסוימים שהלכו לאיבוד, שלא 
השמיעו את קולם והיה צריך לצרף אותם למחאה? או שהיו עוולות חברתיות 
שלא דובר עליהן במחאה הזאת? האם אנו צריכים להתמקד רק במחירי הדירות 

ובצעירים שרוצים לקנות דירה? 

קניוק: למה צעירים? אני זקן בן 82 שגר בדירה שכורה. אני צריך לעבוד למחייתי 
בגיל 82. למה? מפני שעבדתי כל חיי בכתיבה לא קניתי דירה כשאפשר היה, 
והיום אני חי בשכירות ומשלם 6,500 שקל לחודש. אני מרוויח 2,400 מביטוח 
לאומי ואני צריך לעבוד. אני עובד כל הזמן. מרוויח כסף. ואם אני אהיה חולה? 
וגם זה, כמה אני מרוויח? אז יצא עכשיו הספר תש"ח באיטליה אז קיבלתי... 
ההגבלים  על  הממונה  תראו,  המערכת —  בכל  היא  פה  הוא שהבעיה  העניין 
אישר ל'צומת ספרים' להיות קרטל שהוא גם מדפיס ספרים וגם מוכר ספרים, 
אז 'סטימצקי' הלכו בעקבותיהם. אז אני מוציא ספר תש"ח ש–80,000 איש קנו 
אותו, זאת אומרת מאתיים או 300 אלף איש קראו אותו, ואני מרוויח בערך שקל 
וחצי-שני שקלים על כל עותק. ו'סטימצקי' מרוויחים שמונה או תשעה שקלים 

על זה. למה? משום שהם מניחים אותו על האצטבה? זה בסדר? לא. 

ליאור: בעבר זה לא היה כך? 

קניוק: לא. אף פעם לא היה דבר כזה. 

ליאור: איך זה קרה שסופר מרוויח מעט כל כך? 

קניוק: הממונה על ההגבלים פה בארץ נתן להם את האישור לפני שמונה או 
תשע שנים. אחר כך באה השנייה שהחליפה אותו ועשתה להם גם יחסי ציבור. 
אני הייתי בכנסת ונלחמתי. אני ארבע שנים מנסה לכונן את החוק הצרפתי ולא 
מצליח. ]...[ החוק הצרפתי הוא חוק שקיים כמעט בכל אירופה. שנה ראשונה 
ייתכן  זה חג או משהו כזה. דבר שני, לא  כן  אסור לעשות מבצעים אלא אם 
שמוציא לאור שמוציא ספר, מדפיס אותו, קונה נייר וצריך לערוך אותו ולהגיה 
אותו, ייתן שמונים אחוזים מערך הספר לחנויות האלה. מה שנשאר לו זה בין 
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לעורכים  למגיהים,  לסופרים,  לשלם  צריך  הוא  מזה  אחוז.  לשלושים  עשרים 
וכולי. זה חוק, ואתה לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה.

ליאור: אז כמה זה צריך להיות חמישים-חמישים?

קניוק: לא יודע, אבל זה צריך להיות יותר. תראו, לי יש 25 אחוז, אני מקבל 
25 אחוז נדמה לי או שלושים אחוז על ספר. אבל 25 אחוז ממה? זה מהעשרה 
שקלים שנשארים. אבל עזוב את זה, זה לא מעניין אף אחד, זה לא תפס תאוצה 
החשמל  חברת  פועלי  למה  קורה,  מה  אבל  כך...  כל  לא  היא  שספרות  מפני 
מרוויחים כל כך הרבה? למה פועלי הנמלים יכולים להרוויח ]כל כך הרבה[? 
למה גליה מאור תקבל עכשיו שלוש שנים שלושה מיליון שקל לשנה כדי לא 

לעבוד? תסביר לי. מה היא עשתה? מה היא תרמה לחברה?

אורן: הצהרת בעבר שאתה תומך בשלי יחימוביץ'. אתה יכול להסביר מדוע? 
אתה חושב שהיא תוכל לשנות את מצב הדברים? 

לא  אני  שהיתה.  מה  העבודה,  לתנועת  קרובה  הכי  היא  מקווה.  אני  קניוק: 
לגמרי מסכים ִאתה בכל דבר, אבל בסך הכול היא מייצגת את העמדה שהייתי 
רוצה שתשלוט בארץ. כמו שוודיה או נורווגיה, שנהיה מן סוציאל–דמוקרטיה 
ייתכן שייתנו  לא  היום.  כמו  לא  כזה,  חזירי  לא  קפיטליזם, אבל  מעורבת עם 
היום משכורות של ארבעה מיליון או שלושה מיליון לאנשים שמנהלים חברות 

שמרוויחות רבע מזה. זה לא ייתכן. 

ליאור: איך זה קרה? איך מהחברה השוויונית בעולם... 

קניוק: ב–1977 עלה הליכוד לשלטון, ומאז זה התחיל להתפספס. 

ליאור: זה מה שאתה אומר, שהמהפך פה באמת היה מהפך? 

קניוק: כן. מהפך עד הסוף. מפני שאז הם גילו עם שאנחנו לא הכרנו קודם, 
והעם הזה רצה מנהיג. היה פה בחור שהיה עוזר לנו קצת עם הכלב כשהייתי 
חולה. אז הוא בא הנה יום אחד ואמר שאימא שלו חולה מאוד והיא בבית חולים 
והיא צריכה לעבור לבית אבות ואין לו כסף משום שבתי אבות זה היום ]מאוד 
יקר[ והוא אמר 'פעם זה לא היה ככה. אני זוכר שהייתי ילד זה לא היה ככה'. 
ושאלתי אותו 'למי אתה הצבעת?' והוא אמר 'ליכוד'. 'למה?' 'משום שאבא שלי 
הצביע ליכוד והסבא שלי הצביע ליכוד אני הצבעתי ליכוד'. אמרתי 'אז מגיע 
לך'. כי מה אתה רוצה? בזמן שהיתה מפא"י היה 'משען', זה לא כמו היום, זה 
היה בחינם! היו בתי אבות בחינם, היה חינוך בחינם, היינו בחינוך מהטובים 
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רי בעולם. למה זה ירד ככה? משום שהם החליטו לעשות פה מערכת שהיא כל כך 
דפוקה... אתם ראיתם את 'המקור' האחרון?20 זה נורא, נו, מה תעשה, יושב שם 
שר חינוך שכל מה שמעניין אותו זה מערת המכפלה. מערת המכפלה זה אמנם 

תנ"ך, אבל זה לא חשוב כל כך. באמת שלא. חניתה יותר חשוב. 

אורן: ולמה השמאל אינו מוצא דרך אל לב הציבור הרחב? 

קניוק: משום שהוא מצליח רק במעמד הבינוני, הוא לא מצליח אצלם. למה? 
ככה. למה הרוסים מצביעים כולם כאיש אחד? למה רוסיה שקיבלה דמוקרטיה 
אחרי כל כך הרבה שנים, 500 שנה של צארים וסטאלין וכולי, קיבלה דמוקרטיה, 

זה החזיק מעמד שלוש שנים, והיום יש להם סטאלין חדש?

ליאור: מה עמדתך בעניין סוגיית ההפרדה בין דת למדינה? ביהדות הרי אין 
הפרדה בין דת למדינה, אין בתלמוד מסכת מלכות, אין צורת משטר שהיהדות 

מצווה... 

הנביאים  מלכות.  היה  זה  ישראל  תולדות  כל  מלכות.  יש  בתנ"ך  אבל  קניוק: 
היו בסך הכול יורמים כאלה שהלכו ודיברו על צדק וזה, אבל העם היה תחת 
שלטון. אלא מה, היהודים, אי אפשר היה לשלוט בהם כל כך טוב, ולכן היו 

הרבה מלכים. אבל זו היתה מלכות. 

ליאור: אבל אחרי זה, מבחינה הלכתית לפחות, אין בהלכה... 

קניוק: משום שההלכה היא אסון! היא מקבץ של חוקים מתוך ספר החוקים הגדול 
שנקרא תלמוד שיש שם כל כך הרבה דברים, זה אוקיינוס. אז מכל האוקיינוס 
הזה הם לקחו איזה אגם קטן וממנו עשו את ההלכה. תראו, כתוב באיזה מקום 
בתלמוד למשל שכשהיהודים שמחים על טביעת המצרים בים סוף אז אלוהים 
אומר: מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! מצד שני 'להרוג כל גוי'. 
יש כל מיני דברים שנאמרו בכל מיני תקופות. אם אתה אוסף אותם אז זה תורת 
המלך. אם אתה מסתכל עליהם בנפרד, אז יש כל כך הרבה דברים יפים ביהדות. 
ואותו דבר בנצרות. זה שיש צלב... בסדר גם אצלנו יש מגן דוד, והערבים צריכים 
לכבד את המגן דוד כיוון שזה סמל המדינה. זה לא סמל העם היהודי, זה לא היה 
אף פעם סמל היהדות. ליהודים לא היה סמל. גם מגן דוד זה דבר חדש יחסית. אז 

להם יש את הצלב. מה יש? זה לא מפריע לאף אחד.

הכוונה לתכנית 'המקור' של ערוץ 10 ששודרה ב–29.5.2012 ועסקה בתוכני הלימוד   20
שמערכת החינוך מחייבת תלמידים ללמוד לבגרות.
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ליאור: דיברת על שוודיה ועל נורווגיה. אתה יכול להבין איך הסקנדינבים בנו 
את הדגם הסוציאל–דמוקרטי המדהים הזה? הם הרי היו ויקינגים לפני 1,500 

שנה, לוחמים צמאי דם, וכעת נהיו לסוציאל–דמוקרטים. 

קניוק: אני מכיר טוב מאוד את דנמרק ואת שוודיה, והוצאתי שם המון ספרים 
ואני מכיר. יש לי שם הרבה חברים. אני קורא את הסאגות, אני נורא אוהב לקרוא 
את הסאגות של האיסלנדים, שזה בעצם הסאגות של הוויקינגים. הוויקינגים היו 
פראי אדם. הם פשוט ירדו על אנגליה או על סקוטלנד, חצי מאנגליה וסקוטלנד 
הם צאצאים של הוויקינגים. אבל הם השתנו. אני לא יודע אם זה טוב או רע. 
ובטח השוודים. השוודים  הנורווגים  הנאצים,  עם  פעולה  עובדה שהם שיתפו 
נתנו להם לעבור לצפון נורווגיה כדי לרדת... והם עשו ִאתם את כל העסקאות 
של לכבס כסף ולהחליף, הם נתנו להם ברזל, הכול. השוודים האלה היו... זה לא 
העניין שלי. תראו, אני לא יכול לתקן את העולם. אני יכול להגיד שאני רוצה 
שהחברה שלי תהיה קצת יותר טובה. היא לא יכולה להיות מאה אחוז, היא לא 
יכולה להיות מושלמת, אני לא חושב שיש דבר כזה. אבל אני חושב שאם בן 
אדם אומר שהמסתננים האלה הם סרטן בגוף האומה אני לא רוצה לראות את 
ישראלי  לחייל  קורא  מישהו  סוהר. אם  בבית  ישב  הזה  רוצה שהאיש  אני  זה, 
לחייל  קורא  היה  מישהו  אם  הזמן...  כל  בשטחים  שקורה  משהו  שזה  'נאצי', 

אמריקאי 'נאצי' באמריקה, הוא כבר היה יושב בכלא. פה מותר להם.

אורן: ומה לדעתך צריכה להיות המדיניות כלפי המסתננים?

קניוק: אני לא יודע. זה חדש, עוד לא הספקתי לחשוב על זה. אני חושב שבכל 
הם  להגיע  יכולים  שהם  ולאן  מתרוקנת  אפריקה  בעיה...  עכשיו  יש  העולם 
 ]...[ פרחו.  המדינות  בסדר.  היה  הכול  קולוניאלי  שלטון  כשהיה שם  מגיעים. 
כל המהפכות שם הביאו רק שלטונות מושחתים. הרי ניגריה זו אחת המדינות 
העשירות בעולם, ואנשים שם גוועים מרעב. זה לא עסק שהצליח — אפריקה. 
אז מה עושים? אני לא יודע. הצרפתים שולחים אותם חזרה במטוסים, אבל לנו 
אין ]אפשרות[ לשלוח אותם בחזרה במטוסים אז צריך למצוא דרך אחרת. אי 
אפשר שכולם יהיו פה. מצד שני הגזענות שזה יוצר היא מעוררת חלחלה מפני 
שאתה יכול לא לאהוב אותם, אתה יכול להגיד שצריך לפתור את הבעיה, אבל 
אתה לא יכול להגיד שהם מביאים מחלות או שהם אונסים. בינתיים רוב האנסים 
הם ישראלים, לא הם. אז אני לא יודע, לא הספקתי ב–82 שנותי לחשוב על כל 
הדברים, תן לי קצת מנוחה... למשל אין לי שום ידע למה האמריקאים עכשיו 
נוטים כל כך לרפובליקנים ולדת. זה נורא מה שהולך באמריקה. פעם אמריקה 
תחשוב  מכאן.  גרוע  יותר  זה  לאמריקה  ללכת  היום  אבל  שלנו,  החלום  היתה 
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רי אישה  אם   — שלהם  העניינים  עם  האלה  הרפובליקנים  שם...  הולך  מה  רגע 
נכנסת להיריון מאונס, אז היא צריכה לשמור על הפיטוס ]fetus; עובר[ ולגדל 
אותו, אלא אם כן הפיטוס הזה מת, אז בודקים עם איזה מכשיר כזה... הם היום 
ראקציונרים בצורה לא רגילה. הם תמיד היו, אבל היום יותר מאשר תמיד. אז 
מה יהיה? אני לא יודע, אבל אמריקה היא כבר לא מה שהיתה כשאני הייתי שם.
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הטרילוגיה ‘בחינות’ )1909(, ‘שוקולד’ )1910(,
‘קיצו של סנדר זיו’ )1929(

מאת דבורה בארון — הגרסה הנשית לסיפור התלוש

רונית גז�

מבוא

בתקופתה  להכרה  שזכתה  היחידה  הסופרת   — בארון  דבורה  של  יצירותיה 
והתקבלה לפנתאון של הספרות העברית החדשה, שהשיח השליט בו היה גברי 
זוכות לדיונים רבים מאוד. שתי גישות עיקריות רווחות בביקורת  מיסודו — 
ולילי רתוק, בוחנת  דן מירון  יצירותיה: האחת הקנונית, של גרשון שקד,  על 
את הסיפורים בכלי מחקר ספרותיים המזוהים עם המערכת הספרותית הגברית. 
אלה מבליטים את חיי המשפחה היהודית בעיירה הגלותית, ואת עיסוקה של 
דבורה בארון ַּבפרטי וַבשולי.1 הגישה השנייה, של נורית גוברין, נעמי זיידמן 
ספרותיים– מחקר  בכלי  הסיפורים  של  מחדש  לבחינה  מכוונת  לובין,  ואורלי 
הנשי  המבט  בדיקת  מתוך  בארון  של  סיפוריה  את  בחנה  גוברין  פמיניסטיים. 
את  פירשה  היא  גם  החוקרת,  של  השונה  גישתה  למרות  אבל  בהם,  המעוצב 
הסיפורים האלה לפי כלי המחקר הקנוניים–גבריים: היא הבחינה בין הכתיבה 
נועזת ומשוחררת ממוסכמות הספרות הקנונית,  המוקדמת של בארון, כתיבה 
ובין כתיבתה המאוחרת של הסופרת, שלדבריה היא הדחיקה בה את מחאתה 

המאמר הוא מרכיב אחד של עבודת הדוקטור שלי, ספרות גברים וספרות נשים: משא   �
)המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב  ומתן על הנראטיב הלאומי 
2011(. תודה מיוחדת למנחים פרופסור יצחק בן מרדכי ולד"ר חמוטל צמיר, שקראו 

טיוטות שונות של המאמר בתהליך התגבשותו, האירו את הארותיהם ותמכו בי.
הסיפורת העברית 1980-1970, ספרית פועלים, תל אביב 1983,  ראו: גרשון שקד,   1
עמ' 280-270; דן מירון, אימהות מייסדות, אחיות חורגות, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 
עברית,  נשים  סיפורת   — האחר  הקול  )עורכת(,  רתוק  לילי   ;160-151 עמ'   ,1991

הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1994, עמ' 287-274.
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ה במורכבות  דנה  זיידמן  נעמי  הגברית.2  הכתיבה  נורמות  את  והפנימה  הנשית 
המופע המגדרי בכתיבתה של דבורה בארון. לדעתה הסיפורים מזמנים קריאה 
דו–רובדית: הרובד האחד מנוסח לפי הטרמינולוגיה של העולם הגברי, והשני 
בסגנון השיח ביידיש, הנשי והאירוני. רובד זה מאתגר את השיח הגברי–קנוני של 
הרובד הראשון.3 גם אורלי לובין סבורה כי בארון העמידה ביצירתה שני ערוצי 
פיענוח לאומיים: האחד נשען על פריטים המוכפפים לתביעות הקנון ולייצוג 
ה'נכון' של המעשה הלאומי, והאחר עוסק בנושאים שנחשבים 'לא ראויים' )חיי 
סדקים  יוצר  הוא  ובעזרתם  ושגרתיים(,  יום–יומיים  נושאים  והמשפחה,  הפרט 
המפריעים לארגון הטקסט על הציר הלאומי–קנוני ומייצר היסטוריה לאומית–
נשית.4 שילה ג'לן הוסיפה כי בארון השתמשה בדגמים הקנוניים לצרכיה שלה, 

התעמתה עמם והציעה להם דגם חלופי.5
זאת ועוד, בעשור האחרון מתפתח מחקר הבוחן את כתיבתה של בארון, שנים 
אחרי עלותה לארץ, בתקופת גיבוש הנרטיב הלאומי–ציוני. שחר פינסקר למשל 
ציין כי המרחבים הגלותיים הם תבנית נוף מולדתה של בארון, המקור לחומרי 
הגלם הבסיסיים של כתיבתה; לכן גם כאשר עלתה ארצה ותיארה בסיפוריה את 
המתוארת  החיים  והוויית  כתיבתה  תבנית  השתנו  לא  לארץ,  מהגלות  המעבר 
בה.6 אורלי לובין הוסיפה כי התפאורה של היהדות הגלותית בסיפורי בארון 
מההוויה  בהתעלמות  הכרוכה  מחויבות  ילדותה,  לבית  למחויבותה  עדות  היא 
הלאומית המתחדשת בארץ כמעשה של מחאה נשית נגד המפעל הלאומי–ציוני 
היחידה  היתה  לא  בארון  כי  ציינה  זיידמן  נעמי  לשוליים.7  הנשים  את  שדחק 
שכתבה בארץ על יהודי מזרח אירופה. גם הסופרים ברקוביץ, שטיינברג, עגנון 
ואחרים, בני דורה של בארון, עברו מן הגולה לארץ והוסיפו לכתוב על ההוויה 
הגלותית. לדברי זיידמן, שיוך התופעה לבארון בלבד מוכיח כי סיפוריה בלטו 
בשונותם לעומת יצירותיהם של הסופרים הגברים. לדבריה, ייחודה של בארון 

נורית גוברין, דבורה בארון — פרשיות מוקדמות סיפורים תרס"ב–תרפ"א, ירושלים   2
1988, עמ' 120-94.

 Naomi Seidman, A Marriage Made in Heaven, University of California  3
Press, Berkley, Los Angeles, London 1997, pp. 41-67

אורלי לובין, אישה קוראת אישה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2003, עמ' 159-116.  4
 Sheila E. Jelen And Shahar Pinsker (eds.), Hebrew, Gender, and Modernity:  5
 Critical responses to Dvora Baronʼs Fiction, University press of Maryland,

Maryland 2007, pp. 7-8
Shahar Pinsker, in: Jelen And Shahar Pinsker (eds.), ibid., pp. 9-10  6

לובין, אישה קוראת אישה, עמ' 116-101.  7
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 Naomi Seidman, ‘Gender and the Disintegration of the Shtetle in Modern  8
 Hebrew and Yiddish Literature’, in: Sheila E. Jelen and Shachar Pinsker
 (eds.), Hebrew, Gender and Modernity: Critical Responses to Dvora

Baronʼs Fiction, University press of Maryland 2007, pp. 173-189
דן   ;1978 אביב  תל   ,1908-1889 העברית  בסיפורת  הבודד  הצעיר  בקון,  יצחק  ראו:   9
מירון, 'הספרות העברית בראשית המאה העשרים', המאסף, ב )תשכ"א(, עמ' 464-436; 
בסיפורת  הניאו–רומנטית  המגמה  התגבשות  וחלוצים,  תלושים  ברתנא,  אורציון 
הסיפורת  שקד,  גרשון   ;1983 ירושלים  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  העברית, 
 ;178-149 עמ'   ,1988 אביב  תל  המאוחד,  הקיבוץ  ד-ה,  כרכים   ,1970-1880 העברית 
אבנר הולצמן, אהבת ציון, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים 2006, עמ' 50-44.

מתבטא בהתמקדותה בגורל הנשים — מהלך המשנה את כיוון המבט מהצעיר 
לצעירה בגלות.8 

אירופה בדמותו של  בסוף המאה ה–19 התמקדה הספרות העברית במזרח 
התלוש: הצעיר המשכיל שעזב את העיירה, עבר לכרך הגדול והרגיש בדידות, 
ניכור וזרות. סופרי התקופה עסקו בסיפוריהם בהתרחשויות סוציו–פסיכולוגיות 
ששיקפו במידה רבה את חייהם האישיים. המסגרת הסיפורית החדשה הציבה 
'אנטי–גיבור'.  טבעו  מעצם  המוגדר  התלוש,  הגבר  של  דמותו  את  במרכז 
)'בר  בריינין  מרדכי  בן  ראובן  של  ביצירותיהם  לראשונה  הסתמנה  זו  מגמה 
חלפתא', 1894(, עזרא גולדין )'קירח מכאן ומכאן', 1896( וישעיהו ברשדסקי 
)'באין מטרה', 1899(. ואולם דמות התלוש הגיעה למלוא גיבושה ומורכבותה 
)'עורבא פרח', 1899(,  יוסף ברדיצ'בסקי  הפסיכולוגית ביצירותיהם של מיכה 
)'ג'ניה', 1903; 'בטרם',  מרדכי זאב פייארברג )'לאן', 1898(, אורי ניסן גנסין 
1904(, יוסף חיים ברנר )'בחורף', 1904( ויוסף דב ברקוביץ' )'תלוש', 1906(.9 
חשוב לציין כי בספרות התחייה בכללותה, כישלונה של האפשרות המשכילית 
הלאומית– האפשרות  את  בעצם  משרתים  הצעירים  של  המוצא'  'חוסר  ומצב 
ציונית בשתי דרכים: האחת, במובן הנושאי — גם העיירה וגם העיר האירופית 
ולעלות  הציונית  לתנועה  להצטרף  אלא  ב�רה  אין  ולכן  בחירות שנכשלו,  הן 
הצעירים  של  המוצא  חוסר  מצב   — האסתטי  במובן  האחרת,  ישראל.  לארץ 
כבדגם  האישית–רגשית  ובמורכבות  ובייסוריה  בנפש  להתמקד  להם  מאפשר 
של  דגם  ליצור  הלאומית,  הכתיבה  של  הבא  ובשלב  שאיפה,  ומעורר  משכנע 
גבריות מגובשת, חזקה ברוחה ובנפשה, דגם שיהלום את רוח הנרטיב הלאומי–
הציוני. כללית, המחקר שבחן את התחנות המשותפות בחיי הסופרים, כמו שהן 
מגולמות בספרות התקופה, עסק מלכתחילה בהתנסויותיהם ובחוויותיהם של 

הגברים והתעלם מייחודן ומשונּותן של חוויות הנשים. 



47

יו’
 ז

ר
ד
סנ

ל 
ש

ו 
צ
קי

‘ ,
ד’

ל
קו

שו
‘ ,

ת’
נו

חי
ב
ה ‘

גי
לו

רי
ט

ה העשרים'  המאה  בראשית  המבוכה  'לרקע  החשוב  במאמרו  סקר  מירון  דן 
הראשון  בדור  היוצרים  את  שאפיינו  השונות  הפואטיות  המגמות  את   )1979(
של המאה ה–20: ברנר, גנסין, שופמן, ברקוביץ ובארון. הוא ניסה לאתר 'זהות 
דורית' וביוגרפיה רוחנית משותפת העולה מן ההקשר הספרותי הטהור ומתוך 
הזיקה לרקע ההיסטורי–הביוגרפי של היוצרים. לשיטתו, יש לבחון את נקודות 
החברתית– ההיסטוריה  עם,  הסופרים  של  האישיות  הביוגרפיות  של  ההשקה 
התרבותית הכוללת של תקופתם, שכן זיקה זו יוצרת רצף פסיכו–היסטורי. על 
סופרי הדור  כן לדבריו אפשר לעמוד על כמה תחנות משותפות בחייהם של 
אבנר  גם  מירון,  כמו  הספרותי.10  פועלם  כלל  ובין  ביניהן  הקשר  את  ולסמן 
הולצמן עסק בסיפוריה של דבורה בארון בשעה שעסק ביצירה הספרותית של 
בני דורה. הוא החיל על חייה ועל יצירתה את ההתנסות הגברית: 'גם בארון, 
האשה שבחבורה, שעזבה את בית הוריה בגיל חמש–עשרה, עברה את המסלול 
הטיפוסי הזה על כל פרטיו'. הוא ציין כי אין הבדל בין הרקע הביוגרפי, מאפייני 

הסיפור וחוויית התלישּות של בארון ובין אלו של הגברים.11
בסוף שנות השמונים של המאה ה–20 החלו להתגבש מגמות חדשות במחקר 
המגדרי והפמיניסטי הקשור לחקר ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה. 
אלו   — הנדונה  בתקופה  הסופרות  של  חייהן  תחנות  שוחזרו  זה  מחקר  בשדה 
ש'הושמטו' מהביוגרפיה הרוחנית הדורית שתוארה במחקר הספרותי הקנוני. איריס 
פרוש, טובה כהן ושמואל פיינר חקרו את תהליך ההשכלה של הצעירות בתקופה 
בהרחבה  הספרות,  בשדה  ששרטטה  הראשונה  החוקרת  היתה  גוברין  נורית  זו.12 

ולעומק, את הביוגרפיה של בארון — הסופרת הקנונית היחידה בת התקופה.13
משהתגבשו המגמות החדשות נפתחה האפשרות להשוות בין ההתנסויות של 
הסופרים והסופרות במעברם מהעולם היהודי הישן לעולם החילוני המודרני. 
היוצרים העברים שפעלו בראשית המאה ה–20, כשאר בני דורם, ספגו בילדותם 
ישראל.  לבנות  נועדו  שלא  מקומות   — ובישיבות  בחדר  נוקשה  תורני  חינוך 
הם גדלו במשפחות מסורתיות, בכפרים ובעיירות קטנות וחיו בכפוף לנורמות 
החילונית  לתרבות  נחשפו  הם  בהתבגרותם  יהודיים–מסורתיים.  ולתכתיבים 

מירון, 'הספרות העברית'.  10
הולצמן, אהבת ציון, עמ' 49-45.  11

במזרח–אירופה  היהודית  בחברה  שוליות  יתרונה של  קוראות:  נשים  פרוש,  איריס   12
במאה התשע–עשרה, ספרית פועלים, תל אביב 2001; טובה כהן ושמואל פיינר, קול 
עלמה עברייה, כתבי נשים משכילות במאה התשע–עשרה, אוניברסיטת בר–אילן, 

תל אביב 2006.
גוברין, דבורה בארון, עמ' 82-11.  13
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את  שביטא  זה,  פרק  הולדתם.  במקום  החילוני  חינוכם  את  והרחיבו  החדשה 
המרד שלהם בדור האבות, היה מלווה בקונפליקטים רבים ולעתים אף בנתק 
מהמשפחה. הבנות, לעומת זאת, כמו שמציינים חוקרים אחדים, בדרך כלל לא 
הוריהן  אותן  עודדו  אף  ולעתים  חילונית,  לרכישת השכלה  בהתנגדות  נתקלו 
העיר  לטובת  העיירה  את  הצעירים  הבחורים  עזבו  דבר  של  בסופו  ללמוד.14 
הגדולה. התנתקותם מהעולם היהודי–המסורתי היתה מלווה בייסורי נפש, שכן 
הם נותרו כרוכים בעבותות העולם הדתי למרות ניסיונותיהם להתנער ממנו. גם 
הצעירות שרכשו השכלה חילונית עזבו לעיר הגדולה. ואולם לדברי כהן ופיינר 
לא היתה היפרדותן מהעולם הישן מעשה של מרד, קרע וניתוק, ולכן חוויית 
היציאה שלהן לעולם החילוני המודרני לא לוותה בקונפליקטים ובייסורי נפש 

כה עזים.15 
שלא כמסקנתה של גוברין יוכיח הדיון שלהלן כי דווקא משום שהצעירות 
נפרדו מהבית היהודי מתוך עמדה של הזדהות, התעצמו ייסורי הנפש שלהן. 
מגמה זו מסתמנת גם בתיאור קורותיהן של הצעירות המתוארות בטרילוגיה של 
דבורה בארון, ואפשר למצוא להן מקבילות בסיפורי התלוש הגבריים, למשל 
ייתכן   .)1909( ברקוביץ  של  וב'מלפפונים'  ברדיצ'בסקי  של  פרח'  ב'עורבא 
שִמדגם מצומצם זה של סיפורים מבטא תופעה ספרותית רחבה יותר של דיוקן 
האנטי–גיבורה התלושה, אלא שלשם כך נדרש מחקר רחב הרבה יותר. הצעירות 
הללו היו כרוכות בעבותות לעולם הישן, התרפקו עליו וחששו לעתידו; הן אף 
עסקו בשאלה אם היה כדאי לנטוש את הבית לטובת חיים אחרים. גם הצעירות 
לוו  שם  וחייהן  כלכלי,  ביטחון  ומחוסר  מניכור  מבדידות,  הגדול  בכרך  סבלו 

בהרגשה של היתלשות מהמרחב המּוכר — מבית אבא. 
דיוקנו  ליצירת  גלם  חומרי  אלו  חוויות  סיפקו  הגברים  הסופרים  בעבור 
הארץ– התלוש  לדמות  יתגלגל  שלימים  התלוש,  האנטי–גיבור  של  הספרותי 
זאת  )1920(. במחקר לעומת  וכישלון של ברנר  שכול  ישראלי, למשל ברומן 
של  השונות  חוויותיהן  בשל  נשית  מקבילה  אין  התלוש  שלדמות  מסכימים 
בארון  דבורה  כיצד השתלבה  בדקה  ג'לן  שילה  לעיל.  כמו שתיארתי  הנשים, 
כדמות  התלוש  דמות  את  שבנה  גברי  ספרותי  במרחב  יחידה  סופרת  כאישה 
גברית. לטענתה ראו רבים בכתיבתה אוטוביוגרפיה, והיה נדמה כי תחנות חייה 
דמו לאלו של הגברים. לפיכך היה נוח יותר לבחון את 'טרילוגיית התלוש' של 

��נשים קוראות, עמ' 100-75; כהן ופיינר, קול עלמה עברייה,  שם, עמ' 29-23; ��פרוש,   14
.36-26

כהן ופיינר, שם.  15
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ה בארון לפי כלי מחקר אנדרו–צנטריים. לדברי ג'לן, בארון התקשתה לעצב גרסה 
יכולה  האישה  אין  ביסודה.  גברית  סיפורית  בתבנית  התלוש  דמות  של  נשית 
לייצג דמות שמעצם ייעודה ביקשה להתנער מהדימוי של היהודי הגלותי החלש 
והנשי, שכן במהותה היא היתה ה'אחר' שהגבר ביקש לנער מעצמו. אף על פי 
שמתחה ג'לן ביקורת על עמדתם של מירון והולצמן ועסקה בזהותה המגדרית 
של בארון, נראה כי בסופו של דבר היא שותפה לדעתם שאין מקבילה נשית 

לדמות התלוש.16
להבדיל מהגישה זו במחקר, אראה במאמר הזה כי אפשר לזהות בסיפוריה 
של בארון גרסה נשית של דמות התלוש. גרסה זו מתקיימת בסיפורים, למרות 
הבדלי החינוך התורני והחילוני בין שני המינים, הצעירים והצעירות, ולמרות 
של  מזו  פחות  ומרדנית  טראומטית  שהיתה  הצעירות,  של  בהתנסות  השוני 
הצעירים; היא קיימת אף שנוצר לכאורה קושי ליצור דיוקן נשי המסמן בעבור 
הגבר את תכונות ה'אחר', שהוא ביקש להתנער ממנו. בהמשך הדברים נראה 
מהמרחב  היתלשות  הגברים,  כמו  חוות,  בסיפורים  המתוארות  הצעירות  שגם 
ומנוכר;  זר, קר  והמוכר של העולם היהודי למען מרחב חילוני  היציב האהוב 
היכולת  היעדר  לאקדמיה,  הכניסה  בבחינות  הכישלון  כמו  קשות  חוויות 
להשתלב בחיי החברה המודרנית ואכזבות בתחום הרומנטי. הן כמהות לקשר 
ולאהבה כדי להפיג את בדידותן, אך זו אינה מתממשת בשל היקלעותן למצבים 
של בלבול, של מבוכה ושל קונפליקטים על רקע חברתי–מגדרי ומשום שקצרה 

ידו של הצעיר לספק להן תמיכה ומשענת. 
והקונפליקט  התלישות  חוויית  בין  ההדוק  הקשר  את  אדגיש  זה  במאמר 
העמוק על רקע תפיסת המיניות והיכולת להגיע למימוש ארוטי ביחסים שבין 
המינים. בתקופת התחייה חוו הצעירים שינוי של ממש בתפיסת המיניות, והוא 
משתקף בספרות הדור.17 דוד ביאל ואיריס פרוש טענו כי הצעירים לא רוו נחת 
מהמערכת היהודית המסורתית, שדיכאה את הארוס לטובת התמסרות ללימוד 

Sheila E. Jelen And Shahar Pinsker (eds.), ibid., pp. 189-200  16
מישל פוקו מבחין בין 'מין', מעשה המתרחש בין בני אדם, ובין 'מיניות', מונח העוסק   17
 Michel Foucault, Discipline and ראו:  למין.  מייחסת  שהתרבות  במשמעות 
 Punish: The Birth of Prison (Trans. Anne Sheridan), New York Pantheon

.1975, pp. 7-15; 52-60
ואילו דוד ביאל כולל בהגדרת המיניות גם אהבה ונישואים, כחלק מהמבנים התרבותיים   
מיניות שיקפו  בו. לפיכך, הסופרים שכתבו על  ושולטים  מין  והחברתיים המגדירים 
את התרבות והחברה של תקופתם. ראו: דוד ביאל, ארוס והיהודים, תל אביב 1998, 

עמ' 20-11.



גז
ת 

ני
רו

50

התורני, הכתיבה נישואים בשידוך ושלטה על ההתנהגות המינית של הצעירים.18 
יתר על כן, לדברי ישראל ברטל ראו הצעירים באישה המסורתית איום, שכן היא 
עבדה מחוץ לבית לפרנסת המשפחה, פיתחה מיומנויות מסחר ונעשתה דמות 
ידי כך תרמה לשינוי בחלוקת התפקידים המגדריים  ודומיננטית, ועל  תקיפה 
הגדרה  והגדיר  המשפחתי  התא  של  מבנהו  את  ערער  זה  מצב  המסורתיים. 
מן  אפוא  נרתעו  הצעירים  מעמדם.  ואת  המינים  בין  הכוח  חלוקת  את  חדשה 
האישה היהודייה החזקה והאקטיבית וחיפשו דרכים להימלט מפניה.19 השכלת 
הנשים יצרה חרדה חדשה שהתווספה לחרדות הישנות של הצעירים וסיכנה את 
הסדר הפוליטי–חברתי. ואכן, הצעירות שרכשו השכלה פיתחו עמדה עצמאית 
והקיצוניות שבהן אף מרדו בשלטון הגברים. כדברי רחל אלבוים– ודעתנית, 
דרור, לימים אף הצטרפו אחדות מן הצעירות האלה לתנועה הלאומית–ציונית, 
הבדלים  בלא  שוויונית  חברה  ישראל  בארץ  תושתת  כי  בחזון  אמונה  מתוך 

מגדריים בין המינים.20
היהודי  בויארין טוענים שתפיסת המיניות של העולם  ודניאל  גילמן  סנדר 
המסורתי ודימויי הנשים החזקות והדעתניות )המסורתיות והמשכילות גם יחד( 
הגבר  גבריותו.  את  וערערו  הצעיר  של  המינית  ולזהות  העצמי  לדימוי  הזיקו 

לדברי ביאל, ופרוש, לא מעט צעירים התנסו בנישואי בוסר וחוו חוויות מיניות שליליות.   18
מקצתם אף התגרשו מנשותיהם או נטשו אותן לאחר שנחשפו להשכלה חילונית. ראו: 
נשים קוראות, עמ' 100-75. צעירים  והיהודים, עמ' 222-219; פרוש,  אירוס  ביאל, 
אלו התקשו מאוד לקיים יחסים בוגרים ובשלים עם נשים אחרות בחייהם החדשים. 
היו שנואשו ממוסד הנישואים כלל, כמו שמשתקף ממכתביו של מאפו לאחיו, אברהם 
מאפו, כל כתבי אברהם מאפו, דביר, תל אביב תשכ"ד. איריס פרוש מתארת את אורח 
חייו של צעיר נוסף — אליעזר צווייפל, שנשא אישה בגיל שתים עשרה, נמלט מאשתו 
קוראות.  נשים  בין ספרי ההשכלה, פרוש,  ימיו  סוף  חיי פרישות עד  והחליט לחיות 
לדברי ביאל, הצעירים האשימו את המערכת המסורתית בכישלונותיהם המיניים והפנו 
את מרצם ללימודים חילוניים. הקיצונים שבהם אף התנזרו מנשים לחלוטין, והאנרגיות 
הארוטיות שלהם הופנו לספרים ולהשכלה. כך נהיה הארוס לאויב השכל )שם(. ואולם 
תופעה זו מייצגת רק קבוצה קיצונית של משכילים, והגישה הזאת מתעלמת לחלוטין 

מעמדת הנשים בנושא, ולא ברור אילו השלכות היו לתהליכים אלו על הנשים.
ברטל�  ישראל  מתוך:  להשכלה',  מסורת  בין  ו"אין–אונות":  '"אונות"  ברטל,  ישראל   19
בהיסטוריה,  ומשפחה  מיניות  ואיסורים:  אירוסין  ארוס,  )עורכים(,  גפני  וישעיהו 

ירושלים תשנ"ח, עמ' 237-235.
עצמון  יעל  בתוך:  הציונית',  'האשה  אלבוים–דרור,  רחל  קוראות;  נשים  פרוש,  ראו:   20
ליר,  ון  מכון  הישראלית,  בתרבות  נשים  של  ייצוגים   — קולי  התשמע  )עורכת(, 

ירושלים 1995, עמ' 98-97; ברטל, '"אונות" ו"אין–אונות"'.
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ה התחבט  הוא  וסמכות.21  כוח  ונטול  ביטחון  חסר  נותר  שהוא  הרגיש  המשכיל 
גבריותו  את  לשקם  לו  שתסייע  אחרת,  מיניות  תפיסת  לעצמו  לגבש  כיצד 
המעורערת ואת ביטחונו העצמי ביחסיו עם נשים. ביאל ציין כי נעשה ניסיון 
והבורגנית  הרומנטית  האהבה  ברוח  אהבה  חיי  של  חדשות  צורות  להגדיר 
שרווחה במערב אירופה, אבל בתהליך מימושו של אידאל אהבה זה נמצאו 
סתירות. האהבה הרומנטית ייצגה לכאורה מערכת יחסים שוויונית בין גבר 
לאישה. ואולם בפועל שאף הגבר חסר הביטחון להעמיד את האישה החזקה 
והדעתנית, שכוחה ומיניותה הרתיעוהו, בפיקוח ובשליטה של גברים.22 דגם 
זה לא עמד אפוא במבחן המציאות והכניס את הצעירים שניסו ליישמו לסבך 
ותסכולים ארוטיים. בסופו של דבר, טוען ברטל, לא עמד  של קונפליקטים 
הגבר ברף שהציב לעצמו, והתנסה באכזבות חוזרות ונשנות. הוא ניסה למצוא 
נחמה בהיאחזות בפנטזיה של אידאל נשי לא מושג: אשת חן משכילה, בת 
בית צנועה, נטולת ארוס ותשוקה.23 לדברי אלבוים–דרור התגבש אידאל נשי 
זה כביטוי וכהשלכה של המתחים הארוטיים של הגבר. מאחר שהגבר היהודי 
נתפס כדמות 'נשית' וחלושה, הוא ביקש לגאול את גבריותו ו'להשיב' לאישה 

את הדימויים הנשיים ששאף לנער מעליו.24
הנשי  האידאל  של  הארוס  ונטול  הא–מיני  הדימוי  צמיר,  חמוטל  לדברי 
הוא בגדר השלכה הנובעת מן היחס הדו–ערכי והסבוך של הגבר לתשוקותיו 
לעורר  הצעיר  של  הצורך  את  מבטא  הזה  הנשי  הדימוי  אחד  מצד  הארוטיות. 
החיים  מן  כשחרור  השאר  בין  ארוטיים,  ודחפים  רגשות  ולהציף  תשוקתו  את 
המסורתיים ומהעיסוק התורני והסגפני; מצד אחר הדימוי הזה משקף את הפחד 
שטרם  )והצעיר,  להתממש  העלולה  הארוטית  המשיכה  ואת  המיניות  מפני 
השתחרר מהחסמים המסורתיים, התקשה להתמודד עם זה(. הפתרון למתח זה 
היה אפוא להיאחז באידאל נשי נשגב ולא מושג. כל עוד האישה 'רחוקה' היא 
אינה מסוכנת, והדימוי הרומנטי שלה חיובי — דימוי עילאי, רוחני ונטול ארוס 

ותשוקה.25

 Daniel Boyarin and Jonathan Boyarin, ʻDiaspora: Generation and ראו:   21
 the Ground of Jewish Identityʼ, Critical lnquiry, 19, 1993 (Summer),

.pp. 693-725; Sander Gilman, The Jewʼs Body, New York, 1991
ביאל, ארוס והיהודים.  22

ברטל, '"אונות ו"אין–אונות"'.  23
אלבוים–דרור, 'האשה הציונית'.  24

חמוטל צמיר, בשם הנוף לאומיות, מגדר וסובייקטיביות בשירה הישראלית בשנות   25
החמישים והששים, כתר, ירושלים ובאר שבע 2006, עמ' 28-24.
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פרח'  'עורבא  דוגמת  בסיפורים  משתקפת  המיניות  נושא  של  מורכבותו 
המחקר  )גנסין(.  ו'ג'ניה'  )פייארברג(  'לאן'  )ברנר(,  'בחורף'  )ברדיצ'בסקי(, 
הספרותי שעסק בסיפורים האלה ובאחרים אפיין את סבך ההתלבטויות והכשלים 
התאולוגיים  בהיבטיו  בייחוד  והתמקד  המיניות,  בנושא  האנטי–גיבור  של 
והפסיכולוגיים.26 ואולם מחקרים אלו לא עסקו במובהק בהיבטים המגדריים של 
תפיסת המיניות בספרות התחייה. יתר על כן, אין הם עוסקים באופן התמודדותן 

של דמויות הנשים ביצירות עם השינויים הדרמטיים בתפיסת המיניות. 
הסיבות המגדריות לכשל  הן  לבחון את השאלות האלה: מה  כן חשוב  על 
הסתירות  הקונפליקטים,  האם  התלוש?  בסיפורי  האנטי–גיבור  של  הארוטי 
את  לשקם  ניסיונות  של  תולדה  גם  להיות  עשויים  הפנימיים  והמתחים 
ביטחונו העצמי של הצעיר ביחסו לנשים המרתיעות אותו במיניותן ובחוסנן? 
האהובה  עם  לפתח  מבקש  שהגבר  הקשר  סוג  ומהו  שלו  הנשי  האידאל  מהו 
הפוטנציאלית? מדוע הצעירה המודרנית החילונית אינה עומדת בקריטריונים 
שלו? מדוע דגם האהבה שלו אינו עומד במבחן המציאות? האם אפשר לאתר 
המשכילה  הצעירה  של  התנסותה  ואת  הנשית  המבט  נקודת  את  בסיפורים 
ביחסיה עם הצעיר הנבוך והמתוסכל? כיצד היא מתמודדת עם המעבר מתפיסת 
ייבחנו  אלו  שאלות  החדשה?  המיניות  לתפיסה  המסורתית  היהודית  המיניות 
'בחינות',  בארון:  של  הטרילוגיה  בניתוח  שאציע  המגדרית  בפרשנות  להלן 

'שוקולד' ו'קיצו של סנדר זיו'.
הסיפור 'בחינות' מתאר את מצבם של חמישה סטודנטים אקסטרנים, שדרכם 
חדר  דירת  חולקים  הסטודנטים  וכישלונות. חמשת  מכשולים  רצופה  להשכלה 
אחת ומתכוננים יחדיו לבחינות. הם שונים זה מזה מבחינות רבות, אך יש ביניהם 
קווי דמיון בולטים כמו פחד מפני בחינות, כישלונות חוזרים ונשנים, עוני, רעב 
מנסה  זיו  סנדר  האנטי–גיבור  יותר.  נוחים  ולחיים  לאישה  והשתוקקות  למזון 
להתמודד עם בחינות הכניסה לגימנסיה, אך ֵאימת הבחינות משתקת אותו. הוא 
חווה התלבטות מתמדת בין שתי אפשרויות גרועות המייסרות את נפשו: לימודים 
הדוחה  החנוונית  בת   — צעירות  שתי  מוזכרות  הסיפור  ברקע  נישואים.  או 
והנערה שנותרה מאחור בעיירה. בין הסטודנטים נפוצה שמועה כי ככל הנראה 
בבחינות.  היהודים  האקסטרנים  התלמידים  את  להכשיל  מגבוה  הוראה  ניתנה 
ואכן, בחינות הסף הקשות מאוד מאששות את השמועה הזאת. הסיפור מסתיים 
הגימנסיה  בניין  מול  ועומדים  לבחינות  בו  הולכים  שהחמישה  הבוקר  בתיאור 

הקודר והעוין. הכישלון בבחינות הוא כרוניקה של כישלון ידוע מראש.

העברית  הסיפורת  שקד,  מייסדות;  אימהות  מירון,  הבודד;  הצעיר  בקון,  ראו:   26
1970-1880, עמ' 178-149; הולצמן, אהבת ציון, עמ' 50-44.
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ה הקישור בין הסיפורים 'בחינות' ו'שוקולד' נעשה באמצעות תיאור כישלונו 
של סנדר זיו בבחינות. לכאורה הכישלון אמור לפתור את התלבטות הגיבור בין 
השכלה לנישואים, אבל הוא נוחל כישלון גם באפשרות השנייה. הוא מתאהב 
בחנה מלכין, בת האלמנה, שבביתה הוא מתגורר. זוהי אהבה חסרת סיכוי, שכן 
הוא חושש להתקרב אליה, והיא מתעלמת מקיומו. בסביבתו פועל מתחרה על 
לִבה של הנערה: חייל מרשים וחסון המחזר אחריה. סנדר זיו מוסיף לשקוד על 
לימודיו כדי לברוח מייסורי האהבה. הוא קונה שוקולד ומחזיקו בכיסו, בתקווה 
שביום מן הימים יאזור אומץ וייתן אותו לנערה לאות אהבתו. בחלוף הזמן הוא 

מבין כי סיכוייו אפסו, והוא נותן את השוקולד לשותפו לחדר.
באמצעות  לקודמו  נקשר  והאחרון,  השלישי  הסיפור  זיו',  סנדר  של  'קיצו 
פיתוח והרחבה של אחד האירועים המתוארים בסיפור הקודם: המכתב שסנדר 
זיו מקבל מאחותו. במכתב זה היא שואלת אותו שאלה מתריסה: מתי כבר יבוא 
הקץ לתלאותיך ולנדודיך? גם בסיפור הזה הגיבור מוסיף לחלום על יצירת קשר 
עם חנה מלכין, אך אינו נוקט שום יָזמה חוץ מהקפות אין–סופיות את ביתה. 
חברה מתקופת לימודיו — רחל פיינברג המזדקנת — שבה לחייו. רחל משלה 
הגיבור  עמה  גם  זו.  מאשליה  להתפכח  ומתקשה  באהבתו,  שתזכה  עצמה  את 
בין שתי  הוא מתלבט  הייאוש  מרגעי  רומנטי. באחד  מסוגל לפתח קשר  אינו 
החברה  הקרובה,  הקודרת,  רחל  לזו:  זו  מנוגדות  כדמויות  המתוארות  הנשים, 
לצער ול'שאלות החשבון המסובכות', לעומת חנה מלכין, המקרינה בהירּות, ובו 
בזמן ניכור וריחוק. בסיום הסיפור סנדר זיו יוצא לטיול, ובו הוא מועד ונופל 
אל מותו מראש הר. לא ברור אם מדובר בתאונה או בהתאבדות. הוא נקבר בלא 

ציון שם ובלי מצבה. 
בארון כתבה רק טרילוגיה אחת המשתייכת לסוגה )ז'אנר( 'סיפורי התלוש', 
ואף החליטה מאוחר יותר לגנוז אותה ולא לקבצה בספריה. גוברין וג'לן טענו 
כי בהחלטה זו היא ביקשה לנתק את עצמה מן המהלך הכללי של סופרי ראשית 
המאה ה–20, שכן אין הוא יכול לשמש בימה להתנסות הנשים.27 טענתן מתבססת 
על מעמדו המרכזי של התלוש בטרילוגיה, ועל כך שהנשים בה נטולות תודעה 
כישלונותיו  על  ומעידות  לאנטי–גיבור  משניות  כדמויות  ומתפקדות  פנימית 
הארוטיים. על פי גישה זו, נראה כי בארון הבליעה את החוויה הנשית במרחב 
התלוש  סיפור  של  המרכזי  הפואטי  לקו  אמונים'  'לשמור  כדי  הגברי  העולם 
עתידה  בטרילוגיה,  הנשי  הייצוג  של  מגדרית,  אחרת,  קריאה  ואולם  הקנוני. 

 Sheila E. Jelen And Shahar Pinsker (eds.), ;193-183 'גוברין, דבורה בארון, עמ  27
 .ibid., pp. 189-200
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לגלות כי בארון יצרה אנלוגיה משלימה בין רחל פיינברג לאנטי–גיבור הגבר. 
וברקוביץ  ברדיצ'בסקי  של  בסיפוריהם  אחדות  לנשים  זו  דמות  מצטרפת  כך 
ונכללת בהגדרת הנוסח הנשי של האנטי–גיבור התלוש. נראה כי בארון שזרה 
בעלילה מסר שלפיו הצעיר המשכיל אינו בבחינת אפשרות לשחרור המיניות 
הנשית. לבסוף היא שתלה בתודעתו של התלוש את חוויותיה החיוביות כצעירה 
בהוויי החיים של העולם היהודי הישן, חוויות השונות מיחסו המסויג או הדו–
כך  ידי  על  הגברים.28  הסופרים  ביצירותיהם של  זה  לעולם  התלוש  ערכי של 

חרגה בארון מתבנית הכתיבה של סיפור התלוש הקלסי. 

א. חוליי הגוף הגברי של האנטי–גיבור התלוש בטרילוגיה 

סנדר זיו הוא בחור ישיבה לשעבר, שהגיע לכרך הגדול לרכוש השכלה חילונית. 
ותעוזה,  ביטחון  חסרת  מנוכרת,  בודדת,  כדמות  מצטייר  הוא  הטרילוגיה  כל 
הנמנעת מלחיות את החיים. בארון שמה בפיו שני משפטי מפתח חוזרים ונשנים: 
'וכי מה אכפת לי' ו'אינני יכול'. לצד תיאור כישלונותיו בלימודים ובארוטיקה, 
של  חשיבותו  את  לבחון  ראוי  גופו.  חוליי  את  המדגישים  התיאורים  בולטים 

נושא מרכזי זה. 
היהודי  הגבר  שבגוף  הפגמים  תיאור  את  במיוחד  הדגיש  ברנר  חיים  יוסף 
ו'שכול   )1904( 'בחורף'  היצירות  דוגמת  'התלוש',  בסיפורי  ובייחוד  ביצירותיו 
וכישלון' )1920(. דן מירון טען כי חוליי הגוף הגברי ביצירותיו הם ביטוי מרכזי 
'העברי  דגם  של  היווצרות  לקראת  החבולה  הגבריות  לשיקום  בדרך  למכשול 
החדש' החסון והבריא בנרטיב הציוני–לאומי.29 מיכאל גלוזמן עסק בהרחבה בקשר 

בין הגוף הגברי הפגום לכשלים הארוטיים והחסמים המיניים של האנטי–גיבור.30
גם בארון בחרה לתאר את פגמי הגוף הגברי של סנדר זיו — גבר בשנות 
מותו.  יום  עד  הדרגתי  התפוררות  בתהליך  נמצא  גופו  אשר  לחייו,  השלושים 

פרח' של  ב'עורבא  הגברים  יחסם השלילי של  על  המגדרית שלי  הפרשנות  את  ראו   28
ברדיצ'בסקי ובסיפור 'מלפפונים' של ברקוביץ, בתוך: רונית גז, ספרות גברים וספרות 
נשים — משא ומתן על הנראטיב הלאומי, בית דפוס קופידף, חיפה 2012, עמ' 82-80; 

.99-97
דוד מירון, בודדים במועדם — לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת   29

המאה העשרים, תל אביב 1987, עמ' 240.
החדשה,  העברית  בספרות  ומיניות  מגדר  לאומיות,  הציוני:  הגוף  גלוזמן,  מיכאל   30

הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2007, עמ' 144-141.
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ה כבר ב'בחינות', הסיפור הראשון, מתואר מצבו הגופני המעורער: 'למחרת מצא 
את אחת מאצבעות רגליו והיא מדולדלת וכחולה כטחול, והוא הרי לא הרגיש 
כלל בזה' )עמ' 494(. 'ופתאום הוא קרב אל המטה, צונח עליה ומתחיל מפרכס 
בידיו וברגליו כמטורף, ומעל ראשו מבהירה קרחת גדולה ועגולה ]....[ בכל יום 
חצי ליטרא שערות נושרות, בכל יום ]...[' )עמ' 502(. בסיפור 'שוקולד' מצבו 
מידרדר: 'באמצע קודקודו קרחת — שערותיו נושרות בכל בוקר. וידיים צנומות 
וחזהו נפול, ומעורר רחמים, וכולו פעוט, וזקנו קלוש, ועיניו כלות ]...[ וסנדר זיו 
היה שומע כולו, ונראה קטן מאוד, קטן מכפי שיעור קומתו' )עמ' 562(. ב'קיצו 
של סנדר זיו' מתואר גופו המתכווץ והמפרפר: 'הוא סנדר זיו, קטן–קומה ודל 
בשר, ישב לפני שולחנו הגדול מכווץ כולו עזוב, ישב וכבש את פניו בספרי 
הלימוד אשר לפניו, וגופו הזדעזע ופרפר אותה שעה באון משונה כל–כך, עד 
שאפשר היה לחשוב שאחיזתו עווית' )עמ' 593(. השיא בא לידי ביטוי בסיום, 

בתיאור גופו הדל המתנפץ אל הסלעים כ'חרס נשבר'.
זיו מזכיר במידה  והעלוב של סנדר  גופו החולה  מבחינה ספרותית, תיאור 
רבה את תיאורו של האנטי–גיבור הברנרי ביצירות 'בחורף' ו'שכול וכישלון'. 
כמו ברנר, גם בארון יוצרת זיקה בין חוליי הגוף הגברי לכשליו הארוטיים. זיקה 
זו נרמזת בשני הסיפורים הראשוניים ומוצגת בגלוי בסיפור האחרון, שתגובתו 
הנלעגת של אחד ממכריו של סנדר זיו, אשר לו גילה זיו את סוד אהבתו לחנה 

מלכין, מתוארת בו.
מכר זה, בחור אקסטרן אשר כתב סיפורים ושלח אותם למערכת ירחון עברי 
אחד, לעג לו לסנדר זיו כאשר גילה לו פעם הלה את לבבו ואת סוד אהבתו. 
ביקורתו של המכר על התנהגותו מעוררת הרחמים של סנדר זיו נוגעת בזיקה 
שבין גופו הגברי הפגום ליחסיו הכושלים עם נשים. הוא לועג לעצם היומרה 
של גיבור הסיפור לזכות באישה כמו חנה מלכין. מדברים אלו משתמע היחס 
אישיות  בעיות  של  בסבך  לוקים  אשר  הגוף  חלשי  המשכילים  כלפי  הלעגני 
ומיניות, ובכל זאת מבקשים לשקם את גבריותם המעורערת ולהצליח בתחום 
הרומנטי. המכר מטיח בפני האנטי–גיבור את האמת הכואבת: ניסיונות הכיבוש 
שלו נועדו לכישלון מלכתחילה משום שהוא בחור בן שלושים, יבש, דל, מקריח 
ומשול לחרס נשבר. במצב זה אין לו סיכוי לעמוד ב'בחינת הסף' על לבה של 
אהובתו. בארון שתלה אפוא בפיו של המכר את נקודת המבט הנשית על סיכוייו 
הקלושים לעמוד בסטנדרטים הנשיים. הוא אינו מתאים לדגם הגברי האידאלי 
הראוי לא רק בעיני עצמו, אלא גם בעיני הנשים. היא משבצת בסיפור את המסר 

המובהק שלפיו ה'ישועה' של האישה לא תבוא מן המשכיל הרופס. 
ואכן, נשאלת השאלה את מי מייצג המכר האקסטרן שנעשה איש סודו של 
סנדר זיו? אפשר להניח כי הוא בן דמותו של ברנר, שכן בארון הכירה אותו, 
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אפוא  ייתכן  שונים.31  עת  בכתבי  וקראה את כתבתיו שפורסמו  עמו  התכתבה 
שבארון מתכתבת עם תפיסתו של ברנר ומשלימה מגדרית את העמדה הנשית 
אליעזר,  בן  משה  את  מגלם  זיו  סנדר  אולי  הגברי.  הגוף  מחוליי  המסתייגת 
ארוסה לשעבר של בארון, שהיה מיודד עם ברנר, התכתב עמו ואף סיפר לו על 
יחסיו הרומנטיים עם בארון. הוא שיתף אותו בייסורי אהבתו אליה ובסירוביה 
המתמידים להינשא לו, ברמיזה כי הדבר נובע ממצבו הגופני הרופס. ברנר נהג 
לתמוך בו כשהיה נתון במצב נפשי קשה ואף לנזוף בו כדי לנערו.32 מאחר שנמנה 
ברנר עם מכריה של בארון והתכתב עמה, ייתכן כי הוא שיתף אותה במצבו. 
מנתה  שנים,  חמש  במשך  רומנטי  קשר  ניהלה  שעמו  אליעזר,  לבן  במכתביה 
בארון שרשרת של סיבות מדוע אין היא מסוגלת לבוא עמו בברית הנישואים. 
ביומנו  ציין  עצמו  הוא  חולה.  שהוא  להוריה  נאמר  כי  ציינה  היא  השאר  בין 
כי הוא לוקה במחלות חוזרות ונשנות במסעותיו בין ערים.33 פרט ביוגרפי זה 
עשוי לאשש את העמדה הנשית המגולמת בסיפורים של בארון, שלפיה הצעירה 
למימוש  אפשרות  והשברירי  החלש  הצעיר  במשכיל  רואה  אינה  התקופה  בת 

נשיותה.
בסיום הטרילוגיה מגיע ִקצו של הגוף הגברי המעורער, לאחר שהתרסק סנדר 
בטרילוגיה  התלוש  האנטי–גיבור  של  הכנעתו  ההר.  במדרון  הסלעים  אל  זיו 
מעבירה שלושה מסרים: לאומי–מגדרי, ספרותי ואישי. המסר הלאומי–המגדרי 
הולם את רוח התפיסה שרווחה בתקופת התחייה הלאומית: השאיפה לחסל את 
דימויו של הצעיר היהודי הגלותי שלא השכיל לשקם את גבריותו, כדי שיהיה 
הלאומית.  ההתעוררות  רוח  את  יותר  הולמת  שרוחו  חדש  גבר  ליצור  אפשר 
במילים אחרות, בארון מזדהה עם שלילתו של היהודי הגלותי על פי התפיסה 
הציונית של שלילת הגולה. ואולם, לפי הטרילוגיה, המניע לדחייה נובע גם מן 
הצורך של האישה. כל עוד הגבר היהודי מתאפיין בגוף חלש ומעורער לא תוכל 
המיניות הנשית להשתחרר, ולכן יש צורך לברוא אותו מחדש. עמדה מגדרית 
זו באה לידי ביטוי גם בסיפורים אחרים של בארון: בסיפור 'לייזר–יוסל' )1909( 
למשל מתואר כי רעייתו של ליזר–יוסל, השדוף והמעוות בגופו, בוחרת לבגוד 
בו עם הקצב הבריא, הגדול והחזק; גם בסיפור 'פדקה' )1909( מתוארת תשוקתן 
והחלשים  החיוורים  לבעליהן  תחליף  המשמש  החסון,  הגוי  לדוור  הנשים  של 
שהפליגו מעבר לים. כמו בסיפוריו של ברנר, גם מסיפוריה של בארון משתמע 

גוברין, דבורה בארון, עמ' 68-43.  31
שם, עמ' 67-57.  32
שם, עמ' 68-43.  33
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ה עובדה   — היהודי–גלותי  הגבר  של  המשבר  זירת  את  מייצג  הגברי  הגוף  כי 
הנקשרת גם לביוגרפיה של בארון ביחסיה עם משה בן אליעזר. 

על פי המסר השני, במישור הספרותי, בארון חורצת את דינו של האנטי–
גיבור התלוש ואינה מאפשרת לו המשך קיום בשדה הכתיבה שלה. היא שמה 
קץ לקיומו בתיאור מותו, ובעצם אינה שבה לעסוק בו בהמשך כתיבתה. סופרים 
כמו ברקוביץ וברדיצ'בסקי לעומת זאת הסתפקו בתיאור מותו הסימבולי בלבד 
של הגיבור, לרוב בחלומותיו, ואצל ברנר הוא יתגלגל לדמות התלוש הארץ–
ישראלי. אפשר אפוא לומר כי עמדתה של בארון נחרצת יותר: לא תהיה תחייה 
היהודי  מהצעיר  נשתחרר  לא  עוד  כל  ומגדרית  תרבותית  לאומית–ציונית, 

המשכיל הגלותי ומדימויו השליליים. 
משה  עם  בארון  של  הקשר  של  ִקצו  על  מבשר  האישי,  השלישי,  המסר 
בארון  החלה  ב–1910,  מכן,  ולאחר   ,1909 בשנת  נפרדו  השניים  אליעזר.  בן 
לכתוב את הטרילוגיה. כתיבה זו היא אפוא בבחינת מעשה של הרג סימלי של 
דמות היהודי הישן, בעל הגוף הרופס, שאינו הולם את שאיפותיה של הצעירה 

המשכילה.

ב. תפיסת המיניות של סנדר זיו — כרוניקה של כשלים ארוטיים

הקנוניות  ביצירות  המוצגת  המיניות  תפיסת  לכן,  קודם  תיארתי  שכבר  כמו 
של  הרוח  הלכי  ומהשפעת  המחברים  של  האישיות  החוויות  מתוך  נגזרת 
וחוויותיו הוא. שלא כמו הסופרים הללו, בארון  יוצר  התקופה עליהם — כל 
לא התנסתה אישית בחוויות של ריסוק הזהות המינית ושל נישואים כושלים 
לאותם  התוודעה  היא  הגדול  בכרך  לימודיה  במשך  ואולם  המסורתי,  בעולם 
צעירים משכילים והכירה היטב את רחשי לבם. היכרות זו העניקה לה בין השאר 

השראה לעיצובה של תפיסת המיניות של הצעיר התלוש.34
הארוטיים  בכשלים  התמקדה  פרח',  ב'עורבא  ברדיצ'בסקי  כמו  בארון, 
עם  או  בכלל  נשים  עם  זיו  סנדר  של  כישלונותיו  נסיבות  האנטי–גיבור.  של 
יונה  בן  מושא אהבתו חנה מלכין בפרט, דומות לאלו שהכשילו את אלימלך 
ב'עורבא פרח'. הסיבה הראשונה היא עיסוקו האובססיבי של הצעיר בספרים 
החילוניים — עיסוק החוסם את דרכו אל זרם החיים ואל לב האישה. כישלונותיו 
של סנדר זיו בלימודים הם בגדר מטפורה לכשליו הארוטיים. בסיפור 'בחינות' 

גוברין, דבורה בארון.  34
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הוא נכשל פעם אחר פעם ב'חדירה', ב'הכנעה' וב'כיבוש' מבנים כמו הגימנסיה, 
המזוהה עם הנשיות, שכן ברובד הגלוי הגימנסיה מסמלת את ֵאימת הבחינות 
של סנדר זיו ואת כישלונותיו באקדמיה. זהו גם כישלון במבחני החיים בעבורו. 
על  נחות  זיו  סנדר  של  עיניו  תחילה  נשיים.  במונחים  גם  מתוארת  הגימנסיה 
ו'יהירה',  'זקופה'  כאישה  הגימנסיה  מתוארת  מכן  לאחר  ומיד  הולכת,  עלמה 
בעלת אין–ספור חלונות סגורים וכתלים עבים וקרים. הוא אינו מצליח להכניע 
שאם  אפוא  משתמע  ההשכלה.  היכלות  את  המייצגת  'האישה–המבצר',  את 
הצעיר אינו מסוגל לכבוש את ההיכלות הללו ולעמוד בדרישות הסף, הוא גם 
לא יוכל לעמוד במבחן הגבריות. הוא מסיים את המאבק כשידיו על ראשו — 

אות לכניעה ולחולשה, ואין לו אלא להטיח את ראשו בקיר מרוב ייאוש.
הסיבה השנייה לכשל הארוטי של סנדר זיו היא היעדר האומץ שלו 'ללכת עד 
הסוף' ולממש את אהבתו לצעירה הנחשקת. הוא מתגלה כחדל אישים באתגרים 
הניצבים בחייו וביחסיו עם נשים. הוא מתקשה ליזום, וממתין שהאישה תבין 

לצפונות לבו ותיפתח לפניו.
בסיפור השלישי בטרילוגיה מוזכרים בכפיפה אחת הגימנסיה וביתו של ד"ר 
שטרקמן. שני המבנים נקשרים לחנה מלכין, בת האלמנה. כמו מבנה הגימנסיה, 
גם ביתו של ד"ר שטרקמן מתואר כמבצר סגור על בריח, ובו מתבצרת 'הנסיכה' 
חנה מלכין — מושא אהבתו של סנדר זיו. הגיבור מקווה שייפתחו חלונות הבית 
כמו דלתות הגימנסיה וחלונותיה הנעולים, המסמלים את המכשולים הניצבים 
בפניו. שוב ושוב הוא חג סביב ביתו של ד"ר שטרקמן, ובכל פעם נתקל בדלת 
ובחלונות המסוגרים בבריח: 'בתי האבן הגדולים נסגרו, על מסגר' )עמ' 497(; 
רבץ  אשר  'הערפל   ;)599 )עמ'  הבית'  בכל  ומסוגרים  סגורים  החלונות  'תריסי 
מסביב היה כהה עדיין, בלתי שקוף, ותריסי החלונות — סגורים ומסוגרים בבית' 
)עמ' 602(. סנדר זיו יודע מה עליו לעשות כדי לכבוש את מושא אהבתו, שהרי 
בכיסו מונחת חפיסת שוקולד שקנה ותכנן לתת לה בבוא היום. אלא שהוא אינו 
עומד בדרישות ואינו אמיץ דיו לפעול במלאכת החיזור. מובלע כאן אפוא מסר 

מגדרי שלפיו הצעיר אינו מסוגל לפעול לפי הדגם הרומנטי שגיבש לעצמו.35
בלתי  האישה  של  היותה  מעובדת  נובעת  הארוטי  לכשל  האחרונה  הסיבה 
חנה  של  דמותה  לפי  נשי,  אידאל  רוחו  בעיני  גיבש  זיו  סנדר  להשגה.  ניתנת 
מלכין — אישה משכילה, עדינת נפש, אצילית ויפה. מנקודת מבטו של הגבר 
הצעיר, היא האידאל הנשי הנשגב והלא מושג.36 אבל בארון מסובבת את נקודת 

ברטל, '"אונות ו"אין–אונות"', עמ' 237-235; ביאל, ארוס והיהודים, עמ' 222-219.  35
צמיר, בשם הנוף לאומיות, עמ' 28-24.  36
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ה אינו עומד בסטנדרטים  המבט: האהבה אינה מתממשת לא רק משום שהגבר 
שהציב לעצמו אלא גם משום שהוא אינו עומד בסטנדרטים של ה'דגם הגברי' 
הראוי מנקודת מבטה של הצעירה המשכילה. עדות לכך שחנה מלכין מתעלמת 
מקיומו נשמעת, כאמור, מפיו של המכר האקסטרן. באופן כזה בארון כורכת את 

נקודת המבט הנשית בתיאור כשליו הארוטיים של הגיבור. 

ג. פנורמה של ייצוגים נשיים בחייו של סנדר זיו

בת  זיו:  סנדר  של  חייו  על  המשפיעות  צעירות  ארבע  מוצגות  בטרילוגיה 
שהאנטי– הראשון  הבית  בעלת  של  בתה   — החנוונית  בת  שננטשה;  העיירה 
גיבור התגורר בו; חנה מלכין, בת האלמנה; וכן רחל פיינברג, חברתו לספסל 
הלימודים. דמויות אלו מעוצבות כזוגות של ניגודים: בת העיירה מוצגת בניגוד 
לבת החנוונית, וחנה מלכין מנוגדת לרחל פיינברג. דומה כי חנה ורחל מעוצבות 

על פי הגרסה הנשית של האנטי–גיבור התלוש, כמו שאתאר להלן. 

חנה מלכין, בת האלמנה: הדגם הנשי האידאלי והמנוכר

חנה מלכין מייצגת את האידאל הנשי בעיני סנדר זיו. בהיותה נערת חלומותיו, 
הוא מבקש כביכול להתחרות על לבה עם החייל. כמו רחל ב'עורבא פרח' של 
להשתלב  מבקשת  היא  גם  ברקוביץ,  של  ב'מלפפונים'  ושפרה  ברדיצ'בסקי 
בתרבות ההשכלה בכרך הגדול. היא עובדת לפרנסתה בהוראה ומבלה את רוב 
מבטו של  מנקודת  בעקיפין,  האמידים.  מעבידיה  בבית  גדולה  בבדידות  ימיה 
סנדר זיו, משתמעת גם התמודדותה עם דגם האהבה הרומנטית ועם המבוכה 

וסבך הבעיות הארוטיות שאליהם נקלעו הצעירים בסביבה. 
סנדר זיו פגש את חנה לראשונה כששכר חדר בבית אמה האלמנה. חנה היא 
מורה ומטפלת בבית דוקטור שטרקמן — פרט המייצג ככל הנראה פרק ביוגרפי 
בחייה של בארון, ששימשה מחנכת ומטפלת בבית עשירים בוויקובשקי שבליטא 
בשנים 1910-1909. חנה שוהה רוב ימיה בבית זר — בית הדוקטור, המתואר 
כטירה גדולה ונעולה. חנה מלכין מתוארת מנקודת המבט הגברית של המספר. 
מטופחת,  היא  האלמנה.  אמה  של  והעלוב  הדל  הבית  רקע  על  זוהרת  דמותה 
עוטה מעיל פרווה, נועלת נעליים חדשות ועונדת עגילי זהב. המספר מעניק לה 
חזות של נסיכה. גם שמה, מלכין, הנגזר מ'מלכות', הולם את חזותה. לעומת 
זאת, בעיני סנדר זיו דמותה מצטיירת לפי שני קטבים ניגודיים המאפיינים את 
יחסו של הצעיר המשכיל והמבולבל למושא אהבתו. מצד אחד חנה נראית לו 
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'אישה–מלאך' עדינה, יפה, שמימית ואינטלקטואלית. מצד אחר היא מגלמת את 
הסכנה הנובעת מקרבת יתר אליה, קרבה העלולה לעורר את תשוקתו. 

היא  האם  עם  בשיחה  בה.  הצופה  הגבר  עין  אל  מבט  מחזירה  מלכין  חנה 
מגניבה מבטים אל עבר סנדר זיו. במעמד זה המספר חודר לתודעתה ומתאר את 
התרשמותה מחיצוניותו המוזרה והתמוהה בעיניה, כרמז לעליבות גופו. דומה 
כי לא מקרה הוא שדמותו של החייל בעל לב הזהב והגוף הבנוי לתלפיות עולה 
בשיח בין האם לבתה, שעה שהבת מתבוננת בגופו הדל והעלוב של הגבר הניצב 
מולה. מבט נשי זה — העדין, המאופק, הלא מורגש כמעט — מנסח למעשה 
את האידאל הגברי בעיני הצעירה המשכילה, כהשלמה מגדרית לאידאל הנשי 
בעיני הצעיר. מתחזקת כאן אפוא טענתו של המכר האקסטרן כי האנטי–גיבור 
התלוש אינו עומד בקריטריונים הנשיים: הוא אינו הגבר החזק, בן דמותו של 
החייל החסון אשר נלחם בעוז להשגת יעדיו — הוא אינו עומד באידאל 'העברי 

החדש' הנרקם בחזון של התנועה הלאומית–ציונית.
של  'קיצו  הסיפור  בראשית  בשיאו  מתואר  לצעיר  חנה  של  המנוכר  יחסה 
סנדר זיו'. היא מתעלמת מקיומו: 'וסנדר זיו חשב ]...[ על בת בעלת הבית שלו, 
וקווה קיווה בליבו   ]...[ בת האלמנה, הנמצאת עכשיו בתוך הבית הגדול הזה 
כי לא יאריכו הימים והחורף כליל יעבור מן הארץ, שהחלונות הכפולים אשר 
בבית האבן יפתחו לרווחה' )עמ' 592(. ברור אפוא כי הצעיר היהודי המשכיל, 
מתאים  מועמד  אינו  נשים  עם  ביחסיו  העצמי  הביטחון  וחסר  הנבוך  החלש, 

לקשר רומנטי בעבור הצעירה. 

דיוקנה של רחל פיינברג: דימוי האישה התלושה והנתלשת

כמו  התלוש,  האנטי–גיבור  של  מאפיינים  כמה  לפי  מעוצבת  פיירברג  רחל 
רחל ב'עורבא פרח' ושפרה ב'מלפפונים'. שלוש הנשים עזבו את הבית היהודי 
בהרגשת  חיות  שלושתן  בכרך.  וחילוניים  מודרניים  חיים  לטובת  המסורתי 
בדידות וניכור ומתמודדות עם כישלונות חוזרים ונשנים להשיג את מטרותיהן 
בעיר הגדולה. שפרה אינה מצליחה להתערות בחיי החברה החדשים והמודרניים, 
הכניסה לאקדמיה. שלושתן  בבחינות  נכשלות פעם אחר פעם  ושתי האחרות 
נכשלות גם בתחום הרומנטי. אלא שלא כמו האנטי–גיבור התלוש הטיפוסי, לא 

הותיר בהן העולם היהודי הישן משקעים שליליים בולטים. 
מה בכל זאת מייחד את רחל פיירברג המופיעה בסיפור האחרון בטרילוגיה? 
דמותה מעוצבת כמקבילה נשית של סנדר זיו. היא אוהבת אותו אהבה חסרת 
סיכוי עוד מידידותם בתקופת הלימודים. התיאור הראשון עוסק ברקע של חייה. 
רחל היא אישה משכילה ומתבגרת, העוסקת בהוראת מתמטיקה. אולם 'שאלה 
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ה בעבורו  זיו.  סנדר  ובין  בינה  מפרידה  לפתרון,  ניתנת  שאינה  אחת,  מתמטית' 
הסבוכה  הבעיה  את  החדשים,  בחיים  ההצלחה  חידת  את  מסמלת  זו  שאלה 
של הגדרת זהות אישית חדשה בעולם החילוני, ואולי גם את הקונפליקט בין 
השכלה לארוס. חידת החיים החוסמת את דרכו חוסמת גם את דרכה של רחל 
את  השניים  יפתרו  לא  עוד  כל  תלושה.  לדמות  זו  מבחינה  אותה  גם  והופכת 
'השאלה המתמטית' בינם לבין עצמם, אין כל סיכוי שיוכלו לפתח קשר רומנטי 
ביניהם. הכישלון בפתרון הבעיה מלווה את יחסיהם כצל. רחל האוהבת מותירה 
מלכין.  חנה  של  ביתה  מחלונות  להבדיל  לרווחה,  פתוחים  ביתה  חלונות  את 
היא ממתינה לשווא ש'האביר' יכבוש את ה'מבצר' שלה, שכן זוהי אהבה חד–
צדדית. מדוע תשוקתו של סנדר זיו אינה מתעוררת אל רחל? ייתכן כי הוא אינו 
יכול לממש קשר רומנטי עמה, משום שהיא בבחינת בבואה שלו, המשקפת את 
עליבות חייו ואת כישלונותיו האקדמיים והארוטיים — את הדימוי שהוא שואף 
אחות  רק  בעבורו  להיות  יכולה  פיירברג  רחל  כי  אפוא  יוצא  מעצמו.  לשרש 

תאומה, חברה לצער ולשבר של חייו, אך לא אשת חיק. 
באחד הימים ביקר סנדר זיו את רחל במעונה החדש. היא מתוארת בסצנה 
זו כך: 'רחל פיינברג עמדה ליד חלונה, חלון חדרה החדש, המפנה אל גן העיר 
וסביבתו, ושערותיה הקלושות נשמטו לה אחת, אחת מתוך תסרוקתה הזעומה, 
נשרו ונתלו לה מאחוריה באפיסת כוח גמורה' )עמ' 597(. תיאור זה מחזק את 
הרושם כי רחל היא בת דמותו של סנדר זיו. היא דומה לו יותר ויותר: שערותיה 
מידלדלות, גופה רפוי ומזדקן, חדרה דל ורווי חפצי רווקים, והיא בודדה כמוהו. 
נראה כי באנלוגיה משלימה זו מובלע המסר שהשניים חווים תסכולים דומים, 
ולכן יש לראות בחוויותיהם הכואבות ובסבך כישלונותיהם הרומנטיים בכרך 
של  הנשי  לנוסח  ראוי  מקום  נותן  זה  ספקר שמסר  אין  דומות.  חוויות  הגדול 

האנטי–גיבור התלוש.
רחל מוסיפה להשלות את עצמה כי עדיין לא אפסו סיכוייה ומקווה כי האהבה 
ביניהם תתממש, אך לשווא. היא מסרבת להרפות ומתקשה להיפרד מסנדר זיו 
גם אחרי מותו, מוסיפה לפקוד את קברו של אהובה כאילו היתה אלמנתו ומבכה 
את אבדנו. אבל בעצם היא מבכה את אבדנה שלה ונותרת בבדידותה המזהרת 
ייסורי אהבתה. קיומה התלוש והטרגי נמשך אפוא גם לאחר מות  לסבול את 
אהובה. המסר הלאומי המשתמע הוא כי המשך חייה של רחל בצל דימוי התלוש 
הגלותי ה'מחוסל' מכלה גם בעבורה את האפשרות לקום כעוף החול, לשקם את 

הריסות חייה ולהתנשא על כנפי התנועה הציונית לארץ ישראל.
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ד. הגיגיו של סנדר זיו על בית הולדתו — עמדה של ערגה וגעגוע

יחסו  את  תעצב  שהסופרת  ציפייה  לכאורה  יוצרת  בארון  של  הטרילוגיה 
פי  על  וביקורת,  הסתייגות  של  עמדה  מתוך  היהודי  העולם  אל  הצעיר  של 
ואולם  עמדתם הרווחת של סופרי התקופה, כמו שנוסחה במחקר הספרותי.37 
בארון חרגה מעמדה זו ושתלה בתודעתו של האנטי–גיבור את חוויותיה ואת 
התנסויותיה החיוביות מהבית היהודי. בראשית הסיפור 'בחינות' תוהה סנדר זיו 
כיצד התלמידים האקסטרנים יכולים להיטלטל בדרכים בין מחוז למחוז, להגיע 
תשושים לבית המדרש החילוני ולהתרכז בלמידה. הם מזכירים לו את בחורי 

הישיבה שעמם שקד על לימודי התורה בבית המדרש.
בארון מהפכת את כיוון הביקורת המשתקפת בסיפוריהם של סופרי התחייה. 
במקום לעסוק בעמדה הביקורתית של הצעיר כלפי העולם המסורתי, היא מותחת 
מובלעת  שלה  בטרילוגיה  הכושלים.  מהלכיו  ועל  עצמו  הצעיר  על  ביקורת 
ביקורת כלפי הצעירים שעזבו את תחום המושב כדי לצאת לדרך חדשה, לרכוש 
השכלה חילונית ובעזרתה להתנער מדימוי היהודי הגלותי. בפועל לא חל בהם 
שום שינוי: עדיין הם לבושים שחורים, מותשים מעול הלמידה ויושבים כמו פעם 
בחברותא מול המורה. הם אינם אלא גלגול חיוור של היהודי המסורתי הגלותי.

בארון מתארת בסיפורה את הבית שעזב סנדר זיו בעיירה: 'ההורים? יש לו 
אם זקנה וסומאה, והיא סמוכה על שולחן אחותו הנשואה. היו ימים שהוא היה 
יכול עוד'  עוסק בשיעורים, דר איתה בכפיפה אחת ומפרנסה — עכשיו אינו 
האם  תלות  ושל  החולי  של  הדלות,  של  והעובדתי  היבש  התיאור   .)494 )עמ' 
כאמור,  מנוגד,  זה  תיאור  העיירה.  כלפי  מסויגת  בעמדה  מלווה  אינו  בילדיה 
לסגנון תיאוריהם של הסופרים הקנוניים, ואפילו לרוחם של אחדים מסיפורי 
העיירה של בארון עצמה, כגון 'בתוך החשיכה' )1906(, 'האוצר' )1909( ו'הניך' 
שנטש  עצמו,  המשכיל  כלפי  ביקורתית  עמדה  מובעת  לעיל  בציטוט   .)1910(
הוא  כאשר  לשיאה  מגיעה  רפיסותו  מכול.  יותר  לו  שנזקקה  בשעה  אמו  את 
מחליט להפסיק לסייע בפרנסת הבית ולצאת אל העולם הגדול. ביקורת זו באה 
לידי ביטוי גם בסיפורים אחרים של בארון כמו 'ללא קידוש' )1904( ו'פדקה' 
)1909(, אשר בולטים בהם הנזקים שגרמו הצעירים הנוטשים למשפחה היהודית 

המסורתית שנותרה מאחור.

לפניו  מנדלי,   ;143-124 עמ'  א-ג,  כרכים   ,1970-1870 העברית  הסיפורת  שקד,   37
ואחריו, מאגנס, ירושלים 2005, עמ' 66-53; יגאל שוורץ, מה שרואים מכאן, דביר, 

תל אביב 2005, עמ' 85-67; הולצמן, אהבת ציון, עמ' 49-48.
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ה בארון מחדדת את הביקורת כלפי הצעירים הנוטשים, שבסופו של דבר מצאו 
את עצמם במרחב בוצי המאיים לבלוע אותם. ביקורת זו משתמעת מתוך משל 
יציאתם של הצעירים מהעיירה  ב'בחינות'. המשל מסמל את  הִבּיצה המסופר 
החדשה  המציאות  ואולם  הישן.  העולם  מכבלי  להיגאל  בתקווה  הגדול  לכרך 
טופחת על פניהם, והכרך מתגלה כמרחב בוצי המאיים לכלותם. מרחב הקיום 
של  ו'התלוש'  'מלפפונים'  בסיפורים  גם  מתואר  טובענית  לִביצה  המדומה 
בביצה  שטובעת  היא  המתפוררת  הגלותית  העיירה  אלו  בסיפורים  ברקוביץ. 
טובענית,38 ואילו בארון משתמשת בדימוי זה לתיאור המרחב של הכרך הגדול. 
השונות  מחוויותיהם  לנבוע  עשויים  לבארון  ברקוביץ  בין  ההתבוננות  הבדלי 
בעולם היהודי המסורתי בפרק הראשון של חייהם. המשל הזה נקשר גם לסנדר 
זיו, שעיניו קהו מלימוד ושערו נושר ומידלדל. הוא חש על בשרו את חיי הרפש 
בביצה הטובענית של הכרך הגדול. הצעיר שביקש לנוס מפני דימוי הגוף העלוב 
של היהודי הגלותי ולשקמו,�39 מגלה כי גופו ממשיך בתהליכי התפוררותו גם 

במרחב הקיום החדש.
למורשת  לחזור  כלומר  עקבותיה,  על  לשוב  הטובעת  לדמות  מוצע  במשל 
היהודית. תפיסה זו משקפת את התגבשותה של עמדה לאומית–חברתית כלפי 
תופעת הנטישה של הבית המסורתי, של המשפחה ושל התרבות היהודית על ידי 
הצעירים. שלא כמו הסופרים הגברים, בארון מציעה לשוב למטענים היהודיים 
גם  והתרבותי  הרוחני  מעולמם  נפרד  בלתי  חלק  שהם  המסורתי,  העולם  של 
בחיים המודרניים החדשים. מהלך זה עשוי להקל על הצעיר את התמודדותו עם 

הזרות ועם המרחב הבוצי והמאיים של הכרך הגדול. 
לקראת סופו של הסיפור 'בחינות' סנדר זיו מתרפק בזיכרונותיו הנוסטלגיים 
על העיירה שזנח: 'ושם הרחק מעבר להרים ונהרות יש עיירה פעוטה ויפה, ולה 
שפלה — ובשפלה בתים נמוכים וקטנים, ועל הטיטורא של אחד הבתים הללו 
יושבת עלמה, עגומת פנים ודקת–גו, זוקפת את עיניה למרחק, מקשיבה בלב חרד 
ומצפה ]...[' )עמ' 501(. בזיכרונו העיירה קטנה, יפה, פסטורלית ומצודדת לב. 
התיאור משלים את העמדה האמפתית, האוהדת והנוסטלגית של הדמות כלפי 
העיירה. גם אביו המת של סנדר זיו מופיע בחלומותיו. החלום הראשון מופיע 
בסיפור השני — 'שוקולד', לאחר כישלונו השני של הגיבור בבחינות הכניסה 

ראו את תגובתי לדרכי עיצובה של העיירה בסיפורי התלוש בכלל ובסיפור 'מלפפונים'   38
של ברקוביץ בפרט, בתוך: גז, ספרות גברים וספרות נשים, עמ' 99-97.

ראו סקירה תאורטית על דימוי הגוף היהודי הגלותי, בתוך: גז, ספרות גברים וספרות   39
נשים, עמ' 78-77; 110-108.
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לגימנסיה. המציאות המכוערת של הכרך הגדול מחלחלת אל תוך חלומו של 
סנדר זיו. הקור, הרוחות הרעות והשלג משקפים את תחושות הניכור של הצעיר 
בעיר הזרה. הופעת האב בתכריכים מסמלת את געגועיו של הגיבור לאביו המת 
וגם את כיליונה ההדרגתי של היהדות המסורתית לאחר נטישתו. האב שואל 
יהיה הסוף?' כלומר האם היה מחיר הנטישה כדאי? לאן  'מה  שאלה קיומית: 
פניו מועדות? האם יש תכלית לחייו החדשים? בשאלת האב המת אין נימה של 
תוכחה, אלא אהבה ודאגה אבהית. זוהי גישה מנוגדת לתיאור המאבק הלוחמני 
הגבריים.  בסיפורים  חילונים  ונהיו  ש'סרחו'  הצעירים  כלפי  הישן  העולם  של 
האב שואל 'שאלות חשבון' כבדות משקל שאין להן תשובה או פתרון. אלו הן 
להן  ושל החיים המודרניים לתת  קיומיות שאין בכוחם של ההשכלה  שאלות 
מענה. לא בכדי נחלם החלום בעקבות 'זכר יום אתמול'40 � — הכישלון בבחינות 

הכניסה לאוניברסיטה.
הסיפור האחרון בטרילוגיה — 'קיצו של סנדר זיו' — נפתח כאמור במכתב 
שחתם את הסיפור 'שוקולד', המכתב שקיבל האנטי–גיבור מאחותו: 'מתי יבוא 
הקץ לתלאותיו ולחיי הנדודים שלו בתוך הכרך הרחוק והזר. הקבר, כתבה לו, 
ויותר' )עמ' 592(. במכתב  קברו של האב, שרוי בלי ציון ומצבה, זה שנתיים 
בולטת עמדת התוכחה של האחות על דרך החיים שבחר סנדר זיו. אזכור קבר 
האב, שאין בו ציון ומצבה, מרמז שנטישתו של הבן עלולה לסכן את המשכיות 
השושלת של התרבות היהודית המסורתית. בדברים אלו מובא אפוא שוב המסר 
כי אי אפשר לגדוע את המורשת היהודית המסורתית, שכן אין עתיד ליהדות 

המתחלנת בלא עברּה המסורתי.
זיכרונות  במחשבותיו  ועולים  שבים  זיו  סנדר  של  הדכדוך  מרגעי  באחד 
המיוצגת  היהודית  לתרבות  מתגעגע  הגיבור  בעיירה.  ילדותו  על  נוסטלגיים 
נראית בעיניו תפלה  ושיר השירים. פתאום התרבות החילונית  בפרקי תהילים 
וחסרת ייחוד וברק לעומת ָעצמותיהם של הפסוקים היהודיים הקדושים. לראשונה 
מופר האיזון שנשמר עד כה בין הלימוד התורני ללימוד החילוני. האנטי–גיבור 
מאדיר את המקורות היהודיים — גישה אשר חוברת לתיאורים הקודמים בדבר 
התרפקותו על האב הנערץ ועל הנופים של בית ילדותו. תפיסה זו שונה לכל 

הדעות מתפיסת האנטי–גיבור הקלסי בכתיבה הגברית.

פרויד השתמש במונח זה בתאוריית פשר החלומות כאחד ממרכיבי החלימה. לדבריו,   40
'זכר יום אתמול' הוא אחד מחומרי המציאות כמו מחשבה, אירוע או פעולה, העשויים 
)תרגם:  לפסיכואנליזה  מבוא  פרויד,  זיגמונד  ראו:  החלום.  ממרכיבי  כאחד  להופיע 

חיים איזק(, כרך ראשון, דביר, תל אביב תשל"ה, עמ' 61-51.
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ה לקראת סיום הסיפור הזה סנדר זיו חולם שוב על בית ילדותו ועל אביו המת. 
נכשל  כי  העובדה  והפנמת  ההתפכחות  שלב  גורלי —  ברגע  מופיע  זה  חלום 
בדרכו החדשה. בחלום זה, כבקודמו, מופיע האב המת בתכריכים. הוא שוכב 
בקברו העזוב בלא ציון ומצבה, שלֵו, עטוף באור ופניו מאירות. את מקומה של 
השאלה הקיומית הקשה שהופיעה בחלום הקודם מחליפים עתה דברי איחולים 
לדרך צלחה לבן. דומה כי הופעת האב מבשרת את מותו הקרב של סנדר זיו. 
זה  במעמד  יש  סמלי  ובאופן  אליו,  לו  קורא  והמאירות,  השלוות  בפניו  האב, 
משום בשורה. בחלום הקודם שאל אותו אביו 'מתי יבוא הקץ' — גם במשמעות 
של שימת קץ לייסוריו — ונראה כי רגע זה הגיע בדמות המוות הגואל, העתיד 
לשים קץ למסע התלאות שלו. ואכן, מותו וקבורתו של סנדר זיו דומים מאוד 

למתואר בחלום. הוא נקבר כאביו, בלא ציון שם ובלי מצבה. 
ומלווה  מנוח  לו  נותנת  אינה  זיו  סנדר  בחלומותיו של  המופיעה  האב  רוח 
אותו עד סוף ימיו. הבן נותר מחובר למורשת האב מתוך הערכה, אהבה וחמלה. 
דווקא משום כך היו חייו חייבים לבוא אל ִקצם: המוות מסמל את חיסולו של 
דימוי הצעיר המשכיל אשר כשל בדרכו החדשה, והחיפוש שלו בשדות זרים — 
אותו למצב שהקרקע  הוליך  רומנטית —  ואהבה  חילון  מודרניזציה,  השכלה, 
היציבה של המורשת והתרבות היהודית נשמטה תחת רגליו. עמדה זו, המתהווה 
לאורך הטרילוגיה, משקפת אפוא את התפיסה הלאומית של בארון, המנהלת 
שיח עם התפיסה הלאומית המגולמת בסיפוריהם של הסופרים הגברים. בתיאור 
דמותו של הגבר התלוש וקורותיו היא מחדירה את זווית הראייה שלה כאישה 

ועומדת על חוויית התלישות של נשים צעירות בנות התקופה. 

סיכום ומסקנות

במאמר זה הצעתי מגמה חדשה בניסוח הגרסה הנשית של האנטי–גיבור התלוש, 
שלא כקונסנזוס הרווח במחקר הקנוני והפמיניסטי כאחד, שלפיו אין לדמות זו 
ולעומת  התלוש  סיפורי  רקע  )על  בארון  של  בטרילוגיה  עיון  נשית.  מקבילה 
הדיון הנשי ב'עורבא פרח' של ברדיצ'בסקי וב'מלפפונים' של ברקוביץ( מאפשר 
לזהות בה את קיומן של דמויות נשיות תלושות ונתלשות. בסיפורים ניכר כי 
חוויות  חוות  הן  הגדול  לכרך  הישן  היהודי  העולם  מן  הצעירות  של  במעברן 
של פ�דה, בדידות ותלישות, המלוות בקונפליקטים ובייסורים שאינם פחותים 
מאלה של הצעירים. על כן גם הן חוות כישלון בבחינות הכניסה לגימנסיה או 

קושי להתערות בחיי החברה המודרנית.
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ואולם יש הבדל מהותי בהשוואה בין האנטי–גיבור התלוש לגרסתו הנשית. 
האנטי–גיבור התלוש מתמודד עם מפגעי החינוך התורני שספג בילדותו, מבקש 
לשרשם מנפשו, אך אינו מצליח. ערכי העולם היהודי הצרובים בנשמתו גוררים 
לעומת  הצעירות  ארוטיים.  ולקונפליקטים  פנימיים  מתחים  של  לסבך  אותו 
הן  אם  זה, שכן  מסוג  מטען של משקעים שליליים  בנפשן  נושאות  אינן  זאת 
ומאתגרת  מעשירה  בעבורן  החוויה  היתה  כלל  בדרך  הרי  זה,  לחינוך  נחשפו 
בארון  של  הפרטיים  בחייה  ביטוי  לידי  באה  זו  מציאות  אינטלקטואלית. 
ומגולמת בהתנסויותיהן של הצעירות בטרילוגיה שלה, ואף נשתלה בתודעתו 
של סנדר זיו, הגבר התלוש. אבל הצעירות נאלצות להתמודד עם קונפליקטים 

ועם מתחים המייסרים את נפשן על רקע חברתי מגדרי.
כדי להשלים את התמונה המגדרית המלאה של תפיסת המיניות המגולמת 
בטרילוגיה, בארון מתארת את העמדה הנשית, כמו זו של רחל פיירברג. היא 
כמהה לממש אהבה ואינה רואה באהבה הרומנטית אמצעי לשיקום נשיותה או 
לחיזוק ביטחונה העצמי ביחסה עם סנדר זיו. המתח הפנימי בין מימוש הארוס 
לאיפוקו אינו חל עליה. ואולם היא נקלעת לסבך של התלבטויות וקונפליקטים 
מייסרים לא פחות מאלו של הצעיר היהודי, שכן רחל פיירברג מעוצבת בסיפור 
עגומה  למלכודת  נכנסת  היא  גם  כמותו,  התלוש.  האנטי–גיבור  של  כבבואתו 
שהכשל האינטלקטואלי נחשב בה כישלון בחיים החדשים בכלל ובחיי האהבה 

בפרט. רחל היא הקרבן של הכשל הארוטי של הצעיר והשתקפותו הנשית. 
במאמר זה הצעתי חידוש נוסף. הצגתי דיון מגדרי בתפיסת המיניות בתקופת 
התחייה ובאופני התגלמותה בטרילוגיה של בארון. בחנתי את שינויי המגדר 
מתפיסת  הדרמטי  מעברם  עקב  והצעירות  הצעירים  של  בחייהם  שהתחוללו 
המיניות היהודית המסורתית לזו החילונית–מערבית — שינויים בעלי השלכות 
זהותם. בארון מיטיבה לשקף את מצבו של  מכריעות על דימוים העצמי ועל 
הצעיר המשכיל שנמלט ממוסד הנישואים המסורתי ויצא לתור אחר צורת אהבה 
נשים.  עם  ביחסיו  ובלבול  מבוכה  חולשה,  החדשים  בחייו  מפגין  אך  חדשה, 
את  המעוררות  ודעתניות,  עצמאיות  כנשים  מצטיירות  לעומתו,  המשכילות, 
מבוכתו ואת חרדתו של הצעיר. אלא שגם הן נקלעות לסבך של קונפליקטים, 

וגם דרכן למימוש אהבה רצופה מכשולים ואכזבות.
של  חדשה  צורה  להגדיר  דרך  מחפשים  בסיפורים  המתוארים  הצעירים 
גבריותם  את  לשקם  כאמצעי  הבורגנית,  הרומנטית  האהבה  ברוח  אהבה,  חיי 
של  לסבך  אותם  וגורר  פנימיות  סתירות  רווי  זה  אידאל  ואולם  המעורערת. 
וכשלים ארוטיים. ביצירתה של בארון, כמו בסיפוריו של ברנר,  קונפליקטים 
שממנו  מוטיב  הארוטיים,  לכשליו  הגברי  הגוף  מפגעי  בין  הזיקה  גם  מובאת 
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ה משתקף המסר כי הגוף הגברי מייצג את זירת המשבר של הגבר היהודי הגלותי. 
אבל בארון משלימה את התפיסה הברנרית מבחינה מגדרית ומרמזת בהקשר זה 
על מסר נוסף, שלפיו גם המיניות הנשית אינה יכולה להתממש במפגשה עם 
הגוף הגברי החבול, החולה והמתפורר. המסר הלאומי–מגדרי שבארון מעבירה 
השאיפה  הלאומית:  התחייה  בתקופת  שרווחה  התפיסה  את  הולם  בטרילוגיה 
לחסל את דימויו של הצעיר היהודי הגלותי שלא השכיל לשקם את גבריותו, 
כדי שיהיה אפשר ליצור גבר חדש שחוסנו הולם יותר את האידאולוגיה הציונית. 
במילים אחרות, בארון מזדהה עם שלילתו של היהודי הגלותי על פי הגישה 
הציונית השוללת את הגולה. ואולם לפי הטרילוגיה, המניע לכך הוא גם הצורך 
הנשי: כל עוד הגבר היהודי מתאפיין בגוף חלש ומעורער לא תוכל המיניות 

הנשית להשתחרר, ולכן יש צורך 'לברוא' אותו בריאה חדשה.
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‘בכייה לדורות’ או החלטה מכוונת? — דיון היסטורי 
והיסטוריוגרפי בסוגיית אי־כיבוש שטחי הגדה 

המערבית במלחמת תש”ח

ליאור לביד*

1. מבוא

ב–26 בספטמבר 1948, בעיצומה של ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, 
הביא ראש הממשלה דוד בן–גוריון לממשלה הצעה לצאת למבצע גדול נגד 
ארץ  על שטחי  כך  ולהשתלט  ויהודה  הירדן( בשומרון  עבר  )אז  ירדן  צבא 
באזור לטרון,  ירדנית  זאת, בעקבות התגרות  וחברון.  בין רמאללה  ישראל 

שבה בן–גוריון ביקש לנצלה בצורה רחבה ביותר.
השרים  עשר  שנים  מרבית  אבל  בו,  תתמוך  שהממשלה  חשב  בן–גוריון 
ארבעת  בת  לישראל  לה  ואל  טובה,  שההצעה  בטוחים  היו  לא  האחרים 
ימים  תשעה  היה  שהדבר  גם  מה  ובעולם,  באו"ם  להתגרות  החודשים 
לאחר רצח מתווך האו"ם, בירושלים. שישה שרים הצביעו עם בן–גוריון 
ושבעה היו נגדו, כך שההצעה הורדה מן הפרק. בן–גוריון זעם. לימים כתב 
בזכרונותיו: 'הבאתי הצעתי לישיבת הממשלה, אולם רק מיעוט בממשלה 
תמך בה והפעולה לא נעשתה'. פעם אחרת השתמש בלשון בוטה בהרבה, 
וכינה את ההצבעה ואת תוצאותיה 'בכייה לדורות'. כך לא נכבשה מרבית 

הגדה המערבית במלחמת העצמאות.

שנת  לכבוד  לאור  שיצא  פופולרית  היסטוריה  מספר  זה,  שציטוט  דומה 
החמישים להקמת המדינה, מיטיב לתאר את התפיסה המקובלת בנוגע לאי–

בן–גוריון —  'דוד  הקורס  במסגרת  שנכתבה  שני  לתואר  עבודה  על  מבוסס  המאמר   *
שלושים שנה של החלטות אסטרטגיות' בהנחייתו של פרופ' טוביה פרילינג, המסלול 
ללימודי מדינת ישראל, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן–גוריון 

בנגב.
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‘ כיבוש הגדה המערבית במלחמת תש"ח. ביטוי מקיף לתפיסה זו אפשר למצוא 

יומן  בספר  בן–גוריון,1  של  קורותיו  על  בר–זהר  מיכאל  שכתב  בביוגרפיה 
המלחמה, המציג ומפרש פרקים מיומנו של בן–גוריון בתקופת מלחמת תש"ח2 

ובספרים נוספים.3 
בר–זהר, כמו חוקרים אחרים, מסתמך על ספרו ההיסטוריוגרפי של בן–גוריון, 
מדינת ישראל המחודשת ועל ראיונות ומכתבים שעסק בהם בן–גוריון בסוגיה 

במשך השנים. וכך כותב בן–גוריון בספרו: 

ביררתי עם המטה מהם הכוחות הדרושים להסתער על לטרון, ומשם עד 
צפון רמאללה ועד יריחו והירדן, כדי לשחרר חבל לטרון ובית–לחם בדרום 
וכל השטח שבין לטרון וצפון רמאללה עד יריחו וים–המלח. דעת המטה 
באמצע  לנו  שיש  בכוחות  זו,  פעולה  לסיים  ימים  שבוע  שידרש  הייתה 
רק  אולם   26.9.48 ביום  הממשלה  לישיבת  זו  הצעה  הבאתי  אוקטובר. 

מיעוט בממשלה תמך בהצעתי והפעולה לא נעשתה.4 

 26.9.1948 ביום  'שר הביטחון הציע  וכותב:  חוזר  הוא  כך  כמה עמודים אחר 
הרוב  על–ידי  נדחתה  והצעתו  וים–המלח  יריחו  עד  מלטרון  הדרך  את  לפנות 
בממשלה'.5 על החלטת הממשלה כתב בן–גוריון כך: 'לאושרנו לא היו הללו 
צריכים ]השרים[ להצביע לעשות רוב הפעולות שנעשו במשך השנה'.6 לדברי 
בר–זהר בן–גוריון החליט להימנע מפרסום ההחלטה במשך שנים אחדות כי הוא 

לא רצה לבייש את חברי הממשלה שהתנגדו לה.7
דבן–גוריון  אליבא  שר  אותו  אחד;  שר  של  ברוב  נדחתה  ההצעה  כאמור, 
הוא שר החוץ משה שרת. שנים אחדות לאחר מכן כתב בן–גוריון מכתב לחבר 

מיכאל בר–זהר, ביוגרפיה, ב, עם עובד, תל אביב תשל"ה-תשל"ז, עמ' 826-814.   1
בספר זה הכותבים מסתמכים על ספרו של בר–זהר ביוגרפיה ראו: דוד בן–גוריון, יומן   2
המלחמה: מלחמת העצמאות, תש"ח-תש"ט, ג )עורכים: גרשון ריבלין, אלחנן אורן(, 

משרד הבטחון, תל אביב 1982, עמ' 722, הערה 6.
אביחי, דוד בן–גוריון מעצב המדינה, כתר, ירושלים 1974, עמ' 100; זאב שיף, איתן   3
הבר )עורכים(; לקסיקון לבטחון ישראל, זמורה, ביתן, מודן, תל אביב 1976, עמ' 83; 
ראודור מנור, דימויים וקבלת החלטות בנושא הגבולות במדיניות החוץ הישראלית 
1973-1948, ירושלים 1980, עמ' 41; משה ז"ק, 'המסדרון לעזה הפריד בין בן–גוריון 

למלך עבדאללה', הארץ, 18.10.1986.  
בן–גוריון, מדינת ישראל המחודשת, עם עובד, תל אביב 1969, עמ' 288.  4

שם, עמ' 294.  5
יומן בן–גוריון, 26.9.1948.  6

בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 825.  7
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זכי  בתוך:  התכתבויות,  תיק  אב"ג,   ,27.6.1965 ברגל,  הרצל  אל  מבן–גוריון  מכתב   8
שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות 
מאסף  ישראל:  בתקומת  עיונים  מחודשת',  בחינה   — העצמאות  מלחמת  שלאחר 

לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל, 8 )1998(, עמ' 120.
בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 826.  9

עיונים בתקומת  יצחק רבין: תל אביב, 22 באוגוסט 1982',  'ריאיון עם  אבי שליים,   10
ישראל, 8 )1998(, עמ' 668.

דוד טל, 'מלחמת תש"ח — מלחמתו של דוד בן–גוריון', עיונים בתקומת ישראל, 13   11
)2003(, עמ' 138-115.

הכנסת הרצל ברגר בגנות התנגדותו של שרת: 'פעם, בימי הממשלה הזמנית, 
משה הכריע בקול אחד שלו נגד דעתי, וגרם, לפי הכרתי, לבכייה לדורות, ואני 

יודע שאחר כך הצטער על כך'.8
האם באמת הכריע שרת את הכף בסוגיה? החוקרים שעסקו בנושא מטילים 
כי  מההרגשה,  להשתחרר  אפשר  'אי  בספרו:  כתב  בר–זהר  מיכאל  בכך.  ספק 
בן–גוריון לא נלחם על עמדתו כפי שידע להילחם כשרצה'; הוא גם ציטט את 
מזכיר הממשלה זאב שרף, שאמר דברים דומים.9 גם ההיסטוריונים זכי שלום 
ומרדכי בר–און מפקפקים ב'אשמתו' של שרת; גם לדידם לו חייב בן–גוריון את 
רעיון כיבוש השטחים הללו על ידי צה"ל, ההצעה היתה מתקבלת בממשלה. 
בריאיון שנערך ב–1982 נשאל יצחק רבין על הנושא והשיב: 'האם בן–גוריון 
הוכיח  אז  הניסיון  אבל   ]...[ המבצע  בעד  הצביע  הוא  פורמלית  רצה?  באמת 
שכשבן–גוריון רצה הוא יכול היה להעביר ]...[ ]את ההחלטה['.10 דוד טל רואה 
במלחמת תש"ח את 'מלחמתו דוד של בן–גוריון' )ובזאת הוא חולק על זהבה 
אוסטפלד ועל אניטה שפירא(. הוא מצביע על כך שבן–גוריון ניהל ועיצב את 
מלחמת תש"ח בצורה כמעט בלעדית: אמנם הוא נועץ בפיקוד העליון, אך לא 
פעם הוא כפה את דעתו. הוא לא היה נתון לפיקוח מועצת המדינה הזמנית וגם 

מיעט להיוועץ בשרי ממשלתו.11
רק אחת  בן–גוריון הם  סימני השאלה שהחוקרים מעלים אשר לרצונו של 
והם  זה,  במאמר  הנידונה  הרבדים  מרובת  בפרשייה  מעיון  העולות  השאלות 
קדימון לשאלות נוספות: מהן הסיבות שבגינן לא התקבלה ההחלטה בממשלה? 
האם באמת ביקש בן–גוריון להעביר בממשלה החלטה שעניינה כיבוש הגדה 

המערבית או רק חלקים ממנה? 
מלבד בדיקת המאורע עצמו, עולות שאלות נוספות: השאלה בדבר הסיבות 
להיווצרות הסיפור המקובל )שכאמור, מתואר היטב בציטוט המובא בתחילת 
מתחום  ושאלות  הסוגיה  בדיקת  תהליך  בדבר  מתודולוגית  שאלה  המאמר(, 
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‘ הפילוסופיה של ההיסטוריה, הנוגעות לנושאים שונים, כגון הפער בין האירועים 

ובין זמן ביצוע המחקר וכתיבתו. השאלות הופכות את פרשת ה'בכייה לדורות' 
לסוגיה אטרקטיבית, 'בית ספר להיסטוריה' בעבור תלמיד מחקר.  

הראשון  בחלקו  שלפנינו.  המאמר  יעסוק  אלו  שאלות  על  לענות  בניסיון 
הממשלה,  לישיבת  שקדמה  העניינים  בהשתלשלות  עצמה:  הפרשייה  תיבדק 
בהצעה שהציע בן–גוריון ובהחלטה שקיבל בדבר כיבושה או אי–כיבושה של 
ומשניים. בחלקו  הגדה המערבית. הבדיקה תיעשה בעזרת מקורות ראשוניים 
הסיבות  וכן  המקובל  הסיפור  של  להיווצרותו  שהביאו  הסיבות  ייבחנו  השני 
לערעור עליו — הן ביחסו של בן–גוריון לסוגיה, הן בדרך שהפכה בה גרסתו 
על  לערעור  שגרמו  בסיבות  והן  ובהיסטוריוגרפיה  בנרטיב  המקובל  לסיפור 
גרסתו. בחלקו השלישי של המאמר יובא סיכום של הדברים ויוצגו הדילמות 
הניצבות לפני תלמיד המחקר בתהליך החקירה והכתיבה. ככלל, המאמר ידגים 
כיצד ניגש חוקר לבחון סוגיה היסטורית מעין זו ומהם האתגרים הניצבים לפניו.

2. חלק ראשון: בדיקת הסוגיה ההיסטורית

בחלק זה אנסה לעמוד על אשר אירע בישיבת הממשלה שההחלטה התקבלה 
בה — על האירועים שקדמו לה, על מה שהתרחש בישיבה, על ההצעה שהביא 
בן–גוריון לממשלה ועל ההחלטה שקיבל בן–גוריון. לצורך הבדיקה נשתמש הן 

במקורות ראשוניים והן במקורות משניים.
ישנם שני מקורות ראשוניים עיקריים הרלוונטיים לענייננו. המקור הראשון 
בפרוטוקול  מעיון   .1948 בספטמבר  ב–26  שהתקיימה  הממשלה  ישיבת  הוא 
הישיבה אנו למדים על מבנה הישיבה, על הרכב המשתתפים בה, על הנושאים 
שעמדו על סדר היום וכמובן על הדברים שנאמרו בה. המקור השני הוא הכתוב 
ביומנו של בן–גוריון בשבועיים שקדמו להחלטת הממשלה. מעיון ביומן אנו 
וכיצד, עד כמה העסיק אותו הנושא ומה  למדים שבן–גוריון התכונן לישיבה 
חשב לאחר ההצבעה. מקורות משניים, כלומר מחקרים היסטוריים, שימשו הן 
כדי להבין ולתאר את הרקע למאורע והן כדי להציג פרשנויות שונות למתרחש.

2.1. רקע היסטורי

קרבות 'עשרת הימים', שהתרחשו בין 8 ל–18 ביולי 1948, הסתיימו בהישגים 
מרשימים בחזית הדרום והצפון ובקיבעון בחזית המרכז. הלגיון הירדני התבצר 
קודם  ועוד  צה"ל  מכוחות  כבד  דמים  מחיר  שתבע  אזור  ובלטרון,  בירושלים 
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חדשה  הפוגה  לכבשו.  הכושלים  הניסיונות  בששת  ההגנה,  מכוחות   — לכן 
הוכרזה לזמן בלתי מוגבל. מלבד המעמסה הכספית הגדולה הנובעת מהחזקת 
כוח מגויס גדול לזמן בלתי מוגבל )כ–100,000 חיילים( חשש בן–גוריון שלמרות 
ההישגים הצבאיים, ישראל עלולה לנחול מפלה בזירה המדינית ולשלם מחיר 
כבד תמורת הסדר שלום. עוד הוא ראה בהפוגה נטל על המרקם החברתי ועל 

עצם קיומה של המדינה שזה עתה קמה.12 
מהטעמים הללו הציע בן–גוריון, כמה ימים לאחר תחילת ההפוגה, תכניות 
לחידוש הלחימה בגזרות השונות, ובכלל זה תכנית לשבור את כוחו של הלגיון 
הירדני. בן–גוריון גם הגה תכנית להרחבת 'פרוזדור ירושלים', להבטחת הגישה 
בן–גוריון  של  חששותיו  ישראל.  לבירת  הפיכתה  את  לאפשר  כדי  העיר  אל 
של  שלום  תכנית  ברנדוט',  ב'תכנית  התאמתו  המדינית  בזירה  לצפוי  בנוגע 
המתווך השוודי מטעם האו"ם פולקה ברנדוט, שישראל נדרשה בה לוויתורים 
טריטוריאליים גדולים. ההצעות מרחיקות הלכת שהביא ברנדוט קוממו עליו 
רבים, וב–16 בספטמבר 1948 רצחה אותו קבוצה של אנשי לח"י בשם 'חזית 
אותה  הפך  גם  אלא  לתכנית,  קץ  שם  שלא  רק  לא  שהרצח  אלא  המולדת'. 
את  לחדש  האו"ם  עצרת  עמדה  אחדים  ימים  בתוך   — רוחנית  צוואה  למעין 
דיוניה בתכנית ולקבל הכרעות בנוגע לעתיד הנגב וירושלים. בן–גוריון חשש 
מהחלטות העצרת, והגיע למסקנה שהדרך היחידה לשינוי גזרת הנסיגות היא 

ליזום פעולה צבאית שתקבע עובדות בשטח.13
לתקוף  הצעה  הזמנית  לממשלה  בן–גורין  הביא   1948 בספטמבר  ב–26 
בגזרה המזרחית. העילות למתקפה היו הפרות של הסכם הפסקת האש על ידי 
הלגיון הירדני יומיים לפני כן: פיצוץ משאבת לטרון והתקפה על משלט נ"ג 
219 הסמוך למודיעין, התקפה שנהרגו בה 23 חיילים.14 אחרי הדיון שהתקיים 
במטכ"ל ב–24 בספטמבר 1948 בדבר התגובה הרצויה לתקרית הניח בן–גוריון 
את הסוגיה על שולחן הממשלה. עיקריה של ישיבת ממשלה זו יידונו בסעיף 

הבא.

דוד בן–גוריון, בהילחם ישראל, מפלגת פועלי ארץ–ישראל, תל אביב תש"י, עמ' 269.  12
בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 822-814.  13

את  קדם,  מימי  האזור  קורות  את  הסוקר  בספר  תועדה  המשלט  על  ההתקפה  פרשת   14
מחבר(  שם  )בלי  ראו:  המדינה.  הקמת  לאחר  במקום  ההתיישבות  ואת  הקרב  סיפור 
באזור  הנופלים  להנצחת  אגודה  השחרור,  במלחמת  מודיעים  משלט   :219 משלט 

מודיעים, גבעתיים תשמ"ח.
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‘ 2.2. עיון במקורות ראשוניים

2.2.1 פרוטוקול ישיבת הממשלה הזמנית מיום 26 בספטמבר 1948
ארבעה  הונחו  יומה  סדר  על  מלא.  בהרכב  כונסה  הזמנית  הממשלה  ישיבת 
נושאים )בסדר הזה(: )1( משלחת העיר ירושלים; )2( סדר היום; )3( דין וחשבון 
המתווך )המתווך ראלף באנץ שמונה לאחר רצח ברנדוט(; )4( הבחירות לאספה 

המכוננת. 
במשלחת העיר ירושלים היו שישה אנשים, ובהם דב יוסף, המושל הצבאי, 
ודניאל אוסטר, ראש העירייה. המשלחת, שהעידה על עצמה כמייצגת את 'כלל 
ירושלים', הופיעה לפני הממשלה כדי שזו תחזור בה מהחלטה קודמת  יהודי 
להסכים על ִבנאום העיר, גם במחיר חלוקתה והשארת ירושלים היהודית בלבד 
בריבונות ישראלית. חברי המשלחת פרסו שורה של נימוקים לשלילת הרעיון 
של ִבנאום ירושלים. הסיבות שצוינו היו אלה: הרצון המובן להשתייך למדינת 
ישראל והחשש שמא יעזבו רוב היהודים את העיר אם היא תעבור לריבונות בין–
לאומית; החשש משלטון בין–לאומי בשל הניסיון הביטחוני העגום )ההפגזות( 
שהצטבר בעשרת החודשים שחלפו מאז ההצבעה על תכנית החלוקה והעובדה 
שמדינת ישראל לא תוכל לעזור לירושלים היהודית אם העיר תהיה מנותקת; 
הגורם ההיסטורי והדתי השולל שליטה נוצרית על ירושלים; השאלה אם נשפך 
דם הנופלים במערכה לשווא. אחרי שסיימו חברי המשלחת את דבריהם אמר 
בן–גוריון שלמחרת יידון הנושא במועצת המדינה. אמנם חברי המשלחת עצמם 
שנוכל  'כל מלחמה  הבטיח:  בן–גוריון  אולם  הוועדה,  לפני  להופיע  יוכלו  לא 

לעשות למען תהיה ירושלים יהודית — נעשה'.15
אחר כך העמיד שר הפנים יצחק גרינבוים שני נושאים על סדר היום: שאלת 
היחס לערבים, בייחוד לארגון 'הליגה לשחרור לאומי'; ושאלה בנוגע לחוקים 
לייב  יהודה  הרב  הדתות,  שר  מחוזות.  ראשי  של  התנהלותם  את  המסדירים 
פישמן–מימון, העלה את שאלת הכשרות במדינה, שלדבריו לא סבלה דיחוי. 
בן–גוריון דחה את הדיון בשאלת הכשרות למועד מאוחר יותר ואמר שהצעותיו 

של גרינבוים יובאו להצבעה בסוף הישיבה. 
לאחר מכן הביא שר החוץ משה שרת )שאז עוד נקרא בשמו הלועזי משה 
שרתוק( דיווח ארוך ובמפורט על הצעתו של ראלף באנץ. תחילה הקריא שרת 
מברק של אבא אבן, ואחר כך הציג את עיקרי תכנית באנץ ואת דעותיו שלו. 

המדינה.  גנזך  ארכיון   ,10 עמ'   ,26.9.1948 מיום  ישראל  ממשלת  ישיבת  פרוטוקול   15
הדברים המובאים עד הציטוט לקוחים מעמ' 10-1.
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הוא הציג את השיח הדיפלומטי, הן באו"ם והן בקרב גורמים אחרים, סביב שאלת 
גבולותיה של מדינת ישראל, שיח שנוצר עקב הפער בין תכנית החלוקה ובין 
גלגוליה השונים.  על  ברנדוט  וגם עקב תכנית  ישראל  ההישגים הצבאיים של 
פער זה גרם לכך שבניגוד לתכנית החלוקה, מרבית הגליל כבר היה בידי ישראל, 
הציע  מותו,  אחרי  שפורסם  ברנדוט,  דו"ח  המצרים.  בידי  נותר  הנגב  ואילו 
להשאיר את הנגב בידי הערבים, להפוך את שדה התעופה בלוד ואת נמל חיפה 
לאזורים בין–לאומיים ולכונן משטר בין–לאומי בירושלים. שרת אמר שמטרתה 
להעברת  התנגד  הוא  התכנית.  נגד  רוב  לגבש  היא  האו"ם  בעצרת  ישראל  של 
הנגב לריבונות ערבית )אם כי הפריד בין צפון הנגב לדרומו(, העדיף ירושלים 
הישגים  לפעולה צבאית לשם השגת  והתנגד  בין–לאומית  מירושלים  מחולקת 

במישור המדיני, על אף הקושי שבהפוגה ממושכת.16
לאחר שיח קצר של כמה שרים לקח בן–גוריון את רשות הדיבור. הוא הסיט 
את הדיון משאלת עתיד ירושלים לשאלת המתקפה בלטרון, על ידי קישור בין 
הדרך  את  להבטיח  כדי  לטרון  באזור  בקרב  לפתוח  הציע  הוא  הסוגיות.  שתי 
לירושלים, גם אם הדבר יוביל למערכה כוללת )שבן–גוריון ראה אותה בחיוב(. 
הוא הסכים לחלוטין עם דברי המשלחת, אמר שהוא מעדיף ירושלים מחולקת 
מירושלים בין–לאומית וחזר וציין שירושלים לא תהיה עיר יהודית בלי כיבוש 
היו  המלחמה  )בזמן  הקודמים  הכישלונות  למרות  כי  הוסיף  הוא  לטרון.  אזור 
קיימת  כבר  וכי  אפשרי,  הדבר  לטרון(,  את  לכבוש  כושלים  ניסיונות  שישה 
תכנית צבאית למתקפה כוללת באזור. הוא הסתייג והזהיר שמתקפה תצריך כוח 
גדול, ועלולה לגרור מתקפת נגד ולהיתפס כהתגרות באו"ם. עוד אמר בן–גוריון 
שהוא אינו חושש ממתקפה כזאת ושלהערכתו מלחמה כוללת היא דבר חיובי 
מכמה סיבות, בין היתר היא הזדמנות לפרוץ את הדרך לנגב הנצור, וגם משום 

שמלחמה כזאת, אם אכן תפרוץ, טומנת בחובה הזדמנות: 

לתת מכה ניצחת לכוחות המשולש, להדוף את הגבול המזרחי של התיכון 
הרבה פנימה, אם לא מעבר לרוכסי ההרים, הרי על כל פנים עד הרכסים, 
שלא תהיה רצועה צרה מדי; אנחנו יכולים להזיז את עמק יזרעאל הרבה 
דרומה, אם לא להגיע לשכם; ואת הפרוזדור של ירושלים אנחנו יכולים 
יהיי  בית–נבאללה–רמלה  שקו  באופן  רמלה,  עד  הפחות  לכל  להרחיב 
בידינו. אז משנה הדבר לגמרי את מצב ירושלים, כי עניין ירושלים אינו רק 

עניין הסטטוס המשפטי שלה.

שם, עמ' 21-11.   16
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‘ בן–גוריון הציע להרחיב את הגבולות בגזרה המזרחית: לדחוק את גבול עמק 

יזרעאל דרומה, את פרוזדור ירושלים עד רמאללה ואת הגבול המזרחי פנימה. 
הוא ראה במערכה המדינית ג�דא דבר חסר טעם, אך הציע ששרת ייסע לעצרת 
האו"ם המתכנסת בפריז. נוסף על כך הוא הציע להורות לצבא להכין פעולה נגד 

לטרון, פעולה שתוכל לצאת לפועל אם תהיה התלקחות.17 
העלייה  שר  בעניין.  לדון  השרים  החלו  דבריו  את  בן–גוריון  שסיים  לאחר 
שהמלחמה  בכך  ונימקּה  התנגדותו  את  הביע  שפירא  משה  חיים  והבריאות 
תמך  שרת(  עם  הישיבה  בזמן  )שהתווכח  גרינבוים  השר  הארץ;  בכל  תתלקח 
תגרור  צבאית  שהצלחה  בנימוק  הראשונה',  'בהזדמנות  לטרון  על  במתקפה 
אחריה הצלחה מדינית. שרת אמר בתגובה: 'זו נוסחה אחרת מהנוסחה של מר 
רמז  דוד  התחבורה  כבר'. שר  ישנה  'ההזדמנות  הוסיף:  ובן–גוריון  בן–גוריון', 
אמר שהמצב המדיני מחייב איפוק והתנגד למתקפה יזומה. שר העבודה והבינוי 
מרדכי בנטוב חייב את התהליך המדיני מן המלחמה. שר המשטרה והמיעוטים 
בכור שלום שיטרית שלל התקפה יזומה בגלל החשש )שעלה גם בקרב שרים 
אחרים( מסנקציות כלכליות של האמריקנים; שר הדתות יהודה לייב פישמן–
מימון חייב פעולה צבאית מכיוון שלדידו, ההישגים הטריטוריאליים במלחמה 
הם פועל יוצא מפעולה צבאית; שר החקלאות אהרן ציזילינג לא שלל מתקפה 
על לטרון, אולם הציע להפקיד את ההחלטה בידי 'ועדת החמישה'.18 שר האוצר 
רציני'  'כה  נושא  להפקיד  להצעה  וגם  יזומה  למתקפה  התנגד  קפלן  אליעזר 
בידי הוועדה. שר המשפטים פנחס רוזן )פליכס רונזבליט( אמר שהאזין לדבריו 
זו  אם  המלחמה  מתוצאות  החשש  בגלל  והשתוממות'  ב'חרדה  בן–גוריון  של 
תתחדש. הוא גם הזכיר את עמדתו של בן–גוריון לאחר רצח ברנדוט, כלומר 
את התנגדותו למתקפה יזומה. רק שר המסחר והתעשייה פרץ ברנשטיין התנגד 
למתקפה חלקית ותמך במתקפה כוללת, אך הציע לחכות כשלושה שבועות כדי 

להמתין לאספקה של תחמושת.19
שרת הגיב על הדברים הללו באמרו שלהבדיל מעמדת בן–גוריון, הוא עצמו 
שולל פעולה יזומה; הדרך לירושלים פתוחה, הגליל נמצא בידי ישראל וחידוש 

שם, עמ' 29-23.  17
'ועדת החמישה' היתה ועדה בת חמישה שרים שהוקמה על רקע מחלוקות שונות בין   18
ועדת שרים לענייני ביטחון.  דוד בן–גוריון לפיקוד הבכיר של צה"ל ושימשה מעין 
גבריאלה היכל, בעין פקוחה ובזרועה נטויה: הפיקוח האזרחי על צה"ל, 1957-1945, 

אריאל, ירושלים 1998, עמ' 55.
פרוטוקול של ישיבת ממשלת ישראל מיום 26.9.1948, עמ' 19 ב-29.  19
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יזומה עלול לפגוע במאמץ המדיני, ברם הוא לא שלל את  המלחמה כפעולה 
עצם חידוש המלחמה אם תהיה פעולה ערבית. 

עם  הסכם  אפשריים:  פתרונות  שלושה  הנוכחי  למצב  כי  השיב  בן–גוריון 
הערבים, החלטה של האו"ם או פעולה צבאית. הוא העדיף הסכם עם הערבים 
מהחלטת או"ם, אולם פקפק בכך שהדבר אפשרי. הוא הוסיף שהוא מציע לא 
מתקפה  לטרון,  את  לכבוש  שתכליתה  מוגבלת  מתקפה  אלא  כללית  מתקפה 
שהיא בגדר תגובה להתקפת הלגיון הירדני על המשלט במודיעין. הוא השווה 
המדינה  הכרזת  בדבר  לדילמה  למתקפה  לצאת  להחלטה  בנוגע  הדילמה  את 
ונימק את החשיבות ביציאה למתקפה על לטרון בשל ההחלטה הצפויה בעניין 
דבר  עושה  איננו  שהאו"ם  אמר  הוא  עוד  באו"ם.  להתקבל  העומדת  ירושלים 
לנוכח ההתקפות של הירדנים באזור לטרון ושהמצב שישראל נתונה בו, כלומר 
כ–100,000  שישנם  העובדה  לצד  ידוע  איננו  סיומה  שמועד  צבאית  הפוגה 
הישראלי  הנוער  ולכל  הישראלי  למשק  הרסני  מצב  הוא   — לצבא  מגויסים 
בת  ועדה  ולבחור  לטרון  כיבוש  פעולה שתכליתה  להתיר  הציע  הוא  המגויס. 

שלושה שרים שתבחר, בשיתוף הדרג הצבאי, את המועד הנכון למתקפה. 
השר שרת עזב את הישיבה והותיר פתק שהוא מביע בו את התנגדותו להתקפה 
והותיר  הוא  אף  עזב  שפירא  השר  הדברים(.  בהמשך  בו  ידובר  שעוד  )פתק 
בעניין  מחדש  להצביע  והציע  הקרבות  לחידוש  התנגדותו  את  בו  שציין  פתק 
עילה  הן  התבצעו  שכבר  ההפרות  אם  בן–גוריון  את  שאל  רמז  השר  ירושלים. 
לפתוח במתקפה ונענה בחיוב. השר ציזלינג חזר על הצעתו להסמיך את 'ועדת 
הצביעה  אכן  הממשלה  לטרון.  לכיבוש  תקיפה שתביא  על  להחליט  החמישה' 
בנושא ודחתה את ההחלטה בדבר 'מתן סמכות לפעולה על לטרון כתגובה על 
התגרות' ברוב של שבעה שרים שהתנגדו לפעולה מול חמישה או שישה שתמכו 
בה.20 אי–בהירות נפלה בדבר הצבעתו של השר שיטרית: לפי הפרוטוקול הוא 

נמנע בהצבעה, אולם על פי זיכרונו של מזכיר הממשלה הוא תמך בהחלטה.21
להצבעה  בן–גוריון  העמיד  שפירא,  השר  של  להצעתו  בהתאם  כך,  אחר 
ִבנאום  רעיון  את  שחייבה  הקודמת  הממשלה  החלטת  את  לבטל  ההצעה  את 
ישראלית.  בריבונות  בחלקה  הנמצאת  מחולקת  ירושלים  ולהעדיף  ירושלים, 
קצר  דיון  התקיים  הישיבה  בסיום  שרים.  שבעה  של  ברוב  התקבלה  ההחלטה 

בנוגע לבחירות לאספה המכוננת.22

שם, עמ' 19, ב-25ב.  20
בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 825.   21

פרוטוקול של ישיבת הממשלה, עמ' 25, ב-26ב.  22
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‘ שקדמו  בשבועיים  ביומנו  בן–גוריון  שכתב  בדברים  לעיון  עתה  נעבור 

לישיבה. דברים אלה מציגים תמונה אחרת מזו העולה מהפרוטוקול של ישיבת 
הממשלה.

2.2.2 יומנו של בן־גוריון, 26-12 בספטמבר 1948
בשבועיים שקדמו לישיבה עסק בן–גוריון במגוון רחב של נושאים ביטחוניים, 
הפלמ"ח,  מטה  בפירוק  העוסקות  בפגישות  מודיעיניות,  בתחזיות  היתר  בין 
בעניין  בדיון  ואספקתה,  תחמושת  של  בחידוש  לחימה,  אמצעי  של  בקנייה 
בעקבותיה  שנחקק  טרור  למניעת  ובחוק  בברנדוט  בהתנקשות  בצבא,  כשרות 
ובנושאים רבים אחרים. מקצת הנושאים האחרים המוזכרים הם מפגש מרתק 
עם הסופר ארתור קסטלר, סמכויותיו ועתידו הפוליטי של חיים ויצמן, זכויות 

הנכים, צורכי התעשייה ותקציב המדינה. 
ב–15 בספטמבר הגיב בן–גוריון לדבריו של ממלא מקום הרמטכ"ל, האלוף 

יגאל ידין, וכתב את הדברים האלה: 

יגאל — אין המטה והצבאות מוכנים נפשית לקרב. אם כי ברור שהשונא 
מוכנים  להיות  היום(  )כלומר  בח"ז  ל–15  נדרשו  מתכונן במרץ. הצבאות 
לקריאת הכן — אינם מוכנים. המפקדים אינם מאמינים בקרבות בחדשיים 
הקרובים, ואין דריכות במטה. התוכניות בכל החזיתות מוכנות )משיחות 
קטועות שלי אין לי רושם שהתכניות מוכנות( אם כי מפקדי חזיתות אינם 
היא  הרכב  בעיית  מוכן.  אינו  הביצוע  מספיקות.  שהתכניות  משוכנעים 

קטסטרופלית. אין להפעיל המרגמות והתותחים שבידינו.

חיילים  של  צפויה  מתקפה  בדבר  דיון  בממשלה  התקיים  בספטמבר  ב–17 
עיראקים באזור המשולש בתוך יומיים. בעניין זה כתב בן–גוריון על המשך דרכו 
של צה"ל: 'השאלה היא אם מלבד הדרום מרכז ההתקפה שלנו יהיה בצפון או 
נגד המשולש? לאור הידיעות מהמשקיפים — גם ג'יימס מקדונלד קיבל ידיעות 

כאלו — ברור שנצטרך לעמוד בעיקר נגד המשולש, מרכז העיראקים והלגיון'.
ב–24 בספטמבר כתב בן–גוריון על דיון במטכ"ל שהתקיים בעקבות ההתקפה 
על משלט 219 באזור מודיעין )וגם על נושאים אחרים(. בן–גוריון שאל את ידין 
אם הצבא יכול לתקוף את לטרון ומתי. ידין ענה שהצבא יהיה ערוך לתקיפה רק 
ב–26 בספטמבר וגם בתאריך זה אין ודאות שהוא אכן יהיה מוכן. עוד העריך 
ידין שיידרשו ארבעה עד שישה גדודים לביצוע המשימה. חיים לסקוב לעומתו 
גדודים כאלה בנמצא.  יספיקו, אבל אין  גדודים מאומנים היטב  העריך ששני 
ידין הוסיף שהצבא ערוך לתקוף במתווה שהוא תכנן — בתיכון ובג'נין, אבל 

לא בלטרון. 
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ביום של ישיבת הממשלה שדובר בה בסעיף הקודם, ב–26 בספטמבר כתב 
'הפועל  ודרישת  מצוות  לחיילים שומרי  היחס  האלה:  הנושאים  על  בן–גוריון 
המזרחי' לפטור נשים מחובת השירות, סוגיית הפליטים בגליל, השקעה כספית 
ישראלית  בריבונות  שחלקה  מחולקת  ירושלים  והעדפת  התיישבות  בענייני 
להצעה  בקצרה  התייחס  מכן  לאחר  הממשלה(.  להחלטת  )בהתאם  מִבנאום 

שהביא לממשלה בדבר תקיפה:

לטרון.  ולכבוש  לתקוף  ועל הצעתי  באו"ם,  דרכנו  על  דיון  היה  אחר–כך 
ברוב של רונבליט, שפירא, לוין, ברנשטיין, קפלן, רמז, משה, נגד פישמן, 
הללו  היו  לא  לאושרנו  ההצעה.  נדחתה  ונגדי  בנטוב  ציזלינג,  גרינבוים, 

צריכים להצביע לעשות רוב הפעולות שנעשו במשך השנה.

בהמשך הדברים כתב על דברי ברכה שכתב לצה"ל לרגל השנה החדשה, על 
מסיבת חברים במפלגה ועל שינויים שחלו ושעתידים לחול בלשכת המפלגה. 

ביום שלמחרת לא כתב בן–גוריון על הנושא של תקיפת לטרון.

2.3 התכנית שהציג בן–גוריון בפני הממשלה 

2.3.1 לאחר עיון במקורות ראשוניים
המוצגת  מזו  שונה  תמונה  עולה  הממשלה  ישיבת  של  בפרוטוקול  מקריאה 
בסיפור המובא בראשית המאמר: הישיבה עסקה בראש ובראשונה בעתידה של 
ירושלים. בתחילת הישיבה הופיעה משלחת של תושבי ירושלים וביקשה לשנות 
החלטה של ממשלת ישראל הרואה בחיוב את ִבנאום העיר. המשלחת השיגה את 
מבוקשה, וממשלת ישראל חזרה בה מהחלטתה הקודמת. בן–גוריון, בזמן הדיון 
על עתיד ירושלים, הציג תכנית פעולה צבאית לחזית הירדנית. דבריו מעידים 
בתכנית  מדובר  אלא  הגדה,  לכיבוש  מפורטת  פעולה  תכנית  של  אזכור  שאין 
שעיקריה כיבוש לטרון, אותו יעד שצה"ל נכשל פעם אחר פעם לכבשו. בן–
גוריון הציג את תכניתו )וציין את הקשיים העלולים להתעורר בביצועה( והביע 
תקווה שהמבצע יביא לכדי התלקחות כוללת שתאפשר לישראל לצבור הישגים 
טריטוריאליים ולהרחיב את הגבולות בחלקים מהגדה המערבית. הוא לא הזכיר 

בדבריו את חברון, את יריחו או את ים המלח.
החלטת  על  בקצרה  בן–גוריון  כתב  הישיבה  שביום  עולה  ביומן  מעיון 
ישיבת  לפני  וחצי  כשבוע  לטרון.  על  להסתער  הצעתו  את  לדחות  הממשלה 
הממשלה כתב בן–גוריון שהצבא אינו דרוך ואינו מוכן למלחמה. הוא מפרט 
בקצרה את תכניות הצבא — התקפה באזור המשולש, ולא באזור לטרון כמו 
שהוא תכנן. הוא אינו מציין את קיומן של שיחות מקדימות כלשהן עם שרי 
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‘ מפלגתו או עם כלל השרים בנוגע למתקפה ואינו פורס תכנית כלשהי למתקפה 

ומהדברים  יותר  מאוחר  ששלח  מהמכתבים  )להבדיל  המערבית  בגדה  נרחבת 
הכתובים בספרו(.

2.3.2 עיון במקורות משניים
ההיסטוריון יואב גבלר מציין בפשטות שבן–גוריון

ביקש לנצל את האירוע ]ההתקפה על המשלט[ לפעולה מקיפה נגד הלגיון 
בלטרון, ואף היה מוכן להסתכן לשם כך בחידוש הלחימה במלוא היקפה, 

וכל זה להכריע את גורל ירושלים.23

טל  דוד  גם  המערבית.  הגדה  לכיבוש  אחרת  או  כזו  לתכנית  אזכור  כל  אין 
כותב: 'למעשה, בן–גוריון לא הציע כלל פעולה בהיקף ובנפח שבר–זהר ייחס 
לו'.24 טל מציג את הדברים שאמר בן–גוריון בישיבת הממשלה והובאו לעיל 
וכותב: 'לטענת הבכייה לדורות ]...[ לא נמצא ביסוס לא ביומני בן–גוריון ולא 
בפרוטוקול ישיבות הממשלה, שם הציג את רעיונותיו. הממשלה, מכל מקום, 
דחתה את הרעיון לתקוף בלטרון'.25 בני מוריס כותב שלא ברור אם רצה בן–

גוריון בכיבוש הגדה המערבית כולה. כוונותיו היו ככל הנראה שצה"ל יכבוש 
את השוליים המערביים של הגדה כדי להרחיב את מישור החוף, ירחיב את שטח 
ישראל מדרום לעמק יזרעאל ויותיר בידי הערבים את גב ההר משכם ועד מזרח 
ירושלים, מאחר שהעדיף את ירושלים כעיר מחולקת ולא כעיר בין–לאומית.26 

גם אורי מילשטיין מפקפק בגרסתו של בן–גוריון.27

2.4 האם היה אפשר לכבוש את הגדה המערבית בתש"ח?

ראינו אפוא שעיון במקורות הראשוניים העוסקים בסוגיה מעלה תמונה שונה 
מהסיפור המקובל. בן–גוריון לא הביא תכנית מפורטת לכיבוש הגדה המערבית 

קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, 1948, דביר, אור יהודה  גלבר,   23
2004, עמ' 314-313.

דוד טל, 'הקרב על ירושלים', בתוך: אלון קדיש )עורך(, מלחמת העצמאות תש"ח-  24
תש"ט: דיון מחודש, משרד הביטחון, תל אביב 2004, עמ' 331; ראו גם: טל, 'מלחמת 

תש"ח — מלחמתו של דוד בן–גוריון', עמ' 133.
שם.  25

מוריס, 1948: תולדות המלחמה הערבית–הישראלית הראשונה, עם עובד, תל אביב   26
2010, עמ' 346.

אורי מילשטיין, 'דיוקן — לא מדויק', הארץ, 3.1.1975.  27



ד
בי

ל
ר 

או
לי

80

שקדם  ביום  הנידונה?  בתקופה  לכך  אפשרות  היתה  האם  ממנה.  חלקים  או 
נאמר לבן–גוריון שהצבא  ובה  ישיבה של המטכ"ל,  להצבעה בממשלה היתה 
יכול לכבוש את הגדה על ידי התקדמות מכיוון צפון לאורך נהר הירדן. בן–גוריון 
נמנע מלהזכיר זאת בישיבה.28 זאב שרף העיד מאוחר יותר שבן–גוריון אמר לו 
לפני ישיבת הממשלה כי יש בדעתו לכבוש את דרום הגדה המערבית ולהשאיר 
את אזור שכם כמובלעת. גם הצעה מוחשית שכזו לא הניח בן–גוריון על שולחן 
המלחמה  בזמן  השתנו  הצבאיים  הכוחות  שיחסי  אמר  רבין  יצחק  הממשלה.29 
ישראלית  צבאית  עליונות  היתה  שכבר  בשלב  התקיימה  בממשלה  וההצבעה 

ברורה. לכן הוא אינו יודע מדוע לא בוצע הכיבוש.30 
בן–גוריון בעצמו, בהופעה לפני מועצת המדינה הזמנית, אמר ביום שלאחר 
ישיבת הממשלה: 'אילו ניתן ליחסי הכוחות הצבאיים במעגל הקטן להכריע — 
היינו מצביעים לא רק את החלטת האו"ם מ–29 לנובמבר אלא לדעתי, היינו 

מסוגלים לבצע גם את תכנית בילטמור'.31 אחר כך הוסיף:

אין זה מן הנמנע, שבמקרה של הכרעה צבאית, יעלה בידינו לכבוש את 
להרחיב  וכן  בידינו,  הנגב  את  ולהבטיח  המלח  ולים  ולאילת  לנגב  הדרך 
את הפרוזדור לירושלים גם מצפון וגם מדרום, לשחרר את שאריתה של 
וגם לכבוש  ו'הדסה'(  ואיזור האוניברסיטה  ג'ראח  ירושלים החדשה )שיך 
את העיר העתיקה, לתפוס את כל הגליל המרכזי והמערבי ולהרחיב את 

גבולות המדינה בכמה כיוונים אחרים.32 

בנאום בכנסת ב–1949 אמר בן–גוריון שייתכן כי ישראל היתה יכולה לכבוש 
שטחים נוספים.33

יגאל אלון, בריאיון עיתונאי ב–1977, טען שלצה"ל היתה יכולת להשתלט 
הנחו  פוליטיים  ששיקולים  אלא  ישראל,  מארץ  נוספים  שטחים  על  במלחמת 
את בן–גוריון להימנע מכך.34 כשר ביטחון ודאי הכיר בן–גוריון בעליונותו של 
צה"ל בתקופה הנתונה; כפוליטיקאי משופשף הוא בוודאי הכיר את סגולותיו 

שליים, 'ריאיון עם יצחק רבין', עמ' 668.  28
בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 823.  29

שליים, 'ריאיון עם יצחק רבין', עמ' 668.  30
בן–גוריון, בהילחם ישראל, עמ' 264.  31

שם, עמ' 267.  32
שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   33

שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 114.
שם, עמ' 119.   34
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‘ וידע שאם יתעקש, תתקבל ההחלטה בממשלה; יש להניח שבחזונו הוא  שלו 

ישראל,  מדינת  של  לעתידה  חיוניים  שטחים  הללו  השטחים  מן  בכמה  ראה 
ובים המלח. למרות כל אלו, לא הביא בן–גוריון לממשלה  בייחוד בירושלים 
תכנית פעולה מפורטת והוא לא עשה פעולות הכנה כלשהן במישור הפוליטי. 
המשמעות לכך היא שבן–גוריון נמנע למעשה מלקבל החלטה על כיבוש הגדה 
המערבית או חלקים ממנה; הדבר נכון גם להמשך המלחמה, אף על פי שחודשים 

אחדים לאחר מכן, בחורף 1949, נתפס הדבר כאפשרי.35 

פרשנויות  הגדה? —  כיבוש  על  החלטה  מלקבל  בן–גוריון  נמנע  מדוע   2.5
שונות 

במישור הצבאי
בן–גוריון, בהתאם לדברים שכתב ביומנו ב–15 בספטמבר העריך שהצבא אינו 
להיערך  כדי  אחדים  לימים  שיזדקק  הודיע  אף  ידין  הלחימה.  לחידוש  מוכן 
הוסיף  הוא  בספטמבר  ב–26  הממשלה  ישיבת  אחרי  גם  לטרון.  על  להתקפה 
להתלבט בנוגע למועד המתקפה הצפויה ולגזרה שהיא תיערך בה. הוא סייר 
לכלל  הגיע  אוקטובר  בתחילת  ורק  השונות,  בגזרות  מפקדים  פגש  בשטח, 

מסקנה שעיקר המאמץ במלחמה צריך להיות מופנה לגזרה הדרומית.36

במישור הפוליטי
דוד טל גורס שבן–גוריון היה נתון ללחץ מצדם של דב יוסף ודניאל אוסטר. 
השניים )שכאמור נמנו עם חברי המשלחת של תושבי ירושלים שבאה לישיבת 
ִבנאום ירושלים.  הממשלה( דחקו בו להילחם ברעיונות שנבחנו באו"ם בדבר 
אמנם בן–גוריון האמין שאזור לטרון חיוני לקשר בין מדינת ישראל לירושלים, 
אולם הוא לא רצה לקבל החלטה שתגרום לחידוש הקרבות בגזרה המזרחית, 
ולכן העדיף שהממשלה תכריע בנושא.37 חיזוק לכך אפשר לקבל מיומנו של 
ויץ  לישראל.  הקיימת  הקרן  של  והייעור  הקרקעות  מחלקת  מנהל  ויץ,  יוסף 
נפגש עם בן–גוריון בבוקר ישיבת הממשלה. לשאלתו בדבר כיבוש הנגב השיב 
בן–גוריון כי הוא מטיל ספק ברצינותם של השרים לפתוח במתקפה,38 כלומר 

קוו לפני — או אחרי? הערות פרשנות למדיניות הביטחון', בתוך:  'סטטוס  בר–און,   35
עיונים בתקומת ישראל, 5 )1995(, עמ' 79.

גלבר, קוממיות ונכבה, עמ' 315-313.  36
טל, 'מלחמת תש"ח — מלחמתו של דוד בן–גוריון', עמ' 133.  37

יוסף ויץ, יומני ואגרותי לבנים, ג, מסדה, רמת גן תשכ"ה-תשל"ג, עמ' 345-344.  38
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עוד לפני הישיבה ידע בן–גוריון ששרי הממשלה ישללו פעולה צבאית כלשהי, 
והדבר היה יכול להקל עליו את דחיית הרעיון לתקוף בלטרון. 

במישור המדיני
ראשית,  זה:  את  זה  המשלימים  הסברים  כמה  למצוא  אפשר  המדיני  במישור 
שמוצג  )כמו  בלטרון  לפעולה  השרים  התנגדו  ברנדוט  לרצח  הסמיכות  בגלל 
המחודשת.39  ישראל  מדינת  ובספרו  ביומנו  זאת  מציין  אף  בן–גוריון  לעיל(; 
שנית, זכי שלום מציין שבן–גוריון רצה להימנע מעימות עם העולם בכלל ועם 
הבריטים בפרט, ערב כינוס עצרת האו"ם בפריז, בגלל פעילות צבאית שתתפרש 
בעולם כמרחיקת לכת יתר על המידה.40 בישיבה שהתקיימה במועצת המדינה 
)יום לאחר ישיבת הממשלה( הגדיר בן–גוריון  הזמנית ב–27 בספטמבר 1948 
בעצמו את המערכה שישראל עומדת לפניה 'מערכה משולבת, גם צבאית וגם 
במיוחד  רלוונטי  עדיפות במישור הצבאי.41 הדבר  בה  יש  מדינית', שלישראל 
בריטית,  בחסות  שהיתה  הירדן  עבר  ממלכת  נגד  מלחמתית  לפעולה  בנוגע 
והדבר היה עלול להביא לתגובה בין–לאומית.42 חודשיים מאוחר יותר, בישיבת 
ממשלה ערב מבצע 'חורב', רמז בן–גוריון על הימנעות מפעולה צבאית בגדה 

בשל החשש מעימות צבאי עם בריטניה.43 
'אוריינטציה  )בקשר למלחמה( כי לבן–גוריון היתה  שלישית, יש הטוענים 
האשמית' שקבעה את מהלך המלחמה; הביטוי לכך הוא שאיפתו להגיע להסכם 
ובין המדינות הערביות הלוחמות  בינו  עם המלך עבדאללה כדי לתקוע טריז 
בישראל. דבר זה לא קרה מסיבות שונות.44 זכי שלום גורס כי ייתכן שהיתה 
הבנה כזו שגרמה לכך שירושלים המזרחית לא נכבשה. דוד טל מציין שבאותה 
העת הלכה ונוצרה מערכת יחסים של הידברות בין המושל הירדני ובין המושל 
הישראלי של ירושלים.45 בישיבה שהתקיימה במועצת המדינה הזמנית )שצוינה 
בו.  מצויה  שישראל  והמדיני  הצבאי  המצב  את  בן–גוריון  כאמור  סקר  לעיל( 
שהציג  הפתרונות  אחד  המלחמה.  לסיום  אפשריים  תסריטים  הציג  בן–גוריון 

בן–גוריון, מדינת ישראל המחודשת, עמ' 288.   39
שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   40

שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 123. 
בן–גוריון, בהילחם ישראל, עמ' 264.   41

בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 828.  42
טל, 'מלחמת תש"ח — מלחמתו של דוד בן–גוריון', עמ' 135.  43

שליים, 'ריאיון עם יצחק רבין', עמ' 666, 670.  44
טל, 'מלחמת תש"ח — מלחמתו של דוד בן–גוריון', עמ' 133.  45
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‘ הוא מצב שייתכן בו כי 'שלא כל הערבים, אלא אחד הכוחות הערביים יקבל את 

הכרעת או"ם וגם ירצה להגיע להסכם ישיר עם היהודים'.46 האם רמז בדברים 
אלו לברית עם עבדאללה? כמה שנים לאחר המלחמה אמר בן–גוריון בשיחה עם 
משה דיין שלא היעדר יכולת צבאית הוא שהוביל לאי–כיבושה של ירושלים.47 
את  שיפטן  דן  ביסס  שעליה  רבות  מיני  אחת  רק  היא  בן–גוריון  של  אמירתו 
ספרו אופציה ירדנית: הישוב היהודי ומדינת ישראל אל מול המשטר ההאשמי 
והתנועה הלאומית הפלסטינית. שיפטן פורס את טיעוניו בדבר 'שותפות דה 
פקטו' בין ישראל לירדן מהכניסה של ההפוגה השנייה לתוקף, שותפות שנבעה 
מטעמים מדיניים ושמנעה את בן–גוריון מלהחליט על כיבוש הגדה.48 במאמר 
'עסקה דה פקטו? מדיניות ומבצעים במרכז הארץ, סתיו 1948' מגיב אלחנן אורן 
לנאמר בספר, פוסל את קיומה של עסקה שכזו וגורס שטיעוניו של שיפטן לוקים 
באנכרוניזם היסטורי.49 מאמרו הביא לסדרת מאמרי שרשרת שעסקו בסוגיה.50 
במאמר מוקדם יותר משה ז"ק מצביע על מערכת יחסים מורכבת בין בן–גוריון 
לעבדאללה: בשלבים מסוימים של המלחמה קיימו השניים מגעים דיפלומטיים, 
מכיוון  היחסים  את  מחדש  בן–גוריון  בחן  לתוקף  השנייה  ההפוגה  וכשנכנסה 
שחשד כי עבדאללה מבקש להרחיב את ממלכתו. ז"ק מציין סיבה נוספת להצעת 
התקיפה שהציג בן–גוריון בישיבת הממשלה, והיא רצונו לנקוט פעולה צבאית 
בשלמותה  ירושלים  את  הבטיח  )ברנדוט  מירושלים  עבדאללה  את  שתנתק 
יואב גלבר קושר את סיפור הקנוניה לפרשת ה'בכייה לדורות',  לירדנים(.51 גם 

אולם הוא שולל את הסיפור לחלוטין.52

46  בן–גוריון, בהילחם ישראל, עמ' 267.
שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   47

שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 117. 
ההאשמי  המשטר  מול  אל  ישראל  ומדינת  היהודי  הישוב  ירדנית:  אופציה  שיפטן,   48
מובאים  הספר  עיקרי   .1986 אפעל  טבנקין,  יד  הפלסטינית,  הלאומית  והתנועה 
במאמרו של שיפטן 'אכן עיסקה, הבנה והסכם — אופציה ירדנית, בעקבות מאמרו של 
ד"ר אלחנן אורן )מערכות, 311, מרץ 1988(', מערכות 313-312 )1988(, עמ' 44-39.

אורן, '"עסקה דה–פקטו"? מדיניות ומבצעים במרכז הארץ, סתיו 1948', מערכות, 311   49
)1988(, עמ' 44-39, 53. 

 — ירדנית  'אופציה  אורן,  אלחנן   ;44-39 עמ'  והסכם',  הבנה  עיסקה,  'אכן  שיפטן,   50
מיתוס העיסקה, ההבנה  'על  גזית,  45-44; מרדכי  הוויכוח', שם, עמ'  הערות בשולי 

וההסכם בין דוד בן–גוריון לעבדאללה', מערכות, 314 )1989(, עמ' 44-43.   
ז"ק, 'המסדרון לעזה'.   51

גלבר, 'קוממיות ונכבה', עמ' 476.  52



ד
בי

ל
ר 

או
לי

84

המקובל  הסיפור  היווצרות  בין   — לדורות’  ה’בכייה  שני:  חלק   .3
לערעור עליו בזירה הציבורית והאקדמית

מלחמת  לאחר  בשנים  שקיבל,  להחלטה  בנוגע  בן–גוריון  של  עמדתו   3.1
תש"ח — פרשנויות שונות

האם היה בן–גוריון שלם עם החלטתו? דומה שעמדתו בעניין היתה מורכבת 
ולא חד–משמעית. 

מצד אחד מרגע שהסתיימו הקרבות עמד בן–גוריון בתוקף על עקרון חלוקת 
הארץ ועל קבלת הגבולות שנוצרו במלחמה כ'גבולות למעשה'. מכאן גם נבע 
על  ה'בכייה'  הקיים,  עם  השלמה  היא  שמשמעותו  לדורות',  'בכייה  הביטוי 
ההכרעה שנפלה היא ל'דורות' ולא לזמן קצוב. נמתחה עליו בשל כך ביקורת הן 
משמאל והן מימין: החוגים האקטיביסטיים במפ"ם וחלק ניכר ממפקדי הפלמ"ח 
מתחו עליו ביקורת כבר ב–1949 על שהחמיץ את ההזדמנות להשתלט על ארץ 
ישראל בשלמותה. יגאל אלון אף שלח לו מכתב שהוא הפציר בו לכבוש את 
חברון וה'משולש'; מצד אחר באותה שנה הוא זכה לביקורת פומבית ממנהיג 
היתה   1949 שבחורף  מהעובדה  השאר  בין  שנבעה  ביקורת  בגין  מנחם  חרות 

לצה"ל אפשרות מעשית להשתלט על ארץ ישראל כולה.53 
בענייניה  להתרכז  הצורך  את  הדגיש  הוא  הביקורת.  את  דחה  בן–גוריון 
הפנימיים של המדינה שעתה זה נולדה, בייחוד בקליטת המוני העולים שזרמו 
בהתייעצות  אמר  וכך  ובממון.  אדם  בכוח  משאבים  הקצאת  וחייבו  למדינה 

מדינית בדיונים על הסכמי שביתת הנשק:

השאלה היא מהו האינטרס של מדינת ישראל בשעה זו. ובכן, האינטרס הוא 
ה ]ההדגשה במקור[. זהו אינטרס לאורך ימים... היינו יכולים  י קליטת עלי
אולי לכבוש את המשולש, את הגולן, את הגליל כולו. אולם, כיבושים אלה 
לא היו מחזקים את בטחוננו במידה שעשויה לחזקו קליטת עולים. בעלייה 

תלוי גורל המדינה.54

לידי  אותו  הביאה  העולים  המוני  קליטת  גורס שהמשימה של  בר–און  מרדכי 
הבנה כי תפיסה והחזקה של שטחים ג�דא אינה ערובה הכרחית לביטחון. מכאן 

בר–און, 'סטטוס קוו לפני — או אחרי?', עמ' 79.   53
תיק פרוטוקולים של פגישות מיום 12.4.1949, מצוטט בתוך: שלום, 'עמדות בהנהגת   54
מלחמת  שלאחר  הראשונות  בשנים  הטריטוריאלי  הסטטוס–קוו  בסוגיית  המדינה 

העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 122. 
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‘ גם נבעה תפיסת הביטחון הרחבה של בן–גוריון, שכללה עלייה וכינון חברה, 

התיישבות ומדיניות חוץ פייסנית — ניסיון לחתור להסדר עם הערבים.55 גם 
בני מוריס טוען שהצרכים הדחופים אליבא דבן–גוריון היו קליטת עלייה ויישוב 
השטחים החדשים שנוספו למדינת ישראל, ברם בניגוד לבר–און טוען מוריס כי 
בשל הצרכים האלה לא מיהרה ישראל לחתום על הסדר שלום עם שכנותיה.56 

לנושא הדמוגרפי אפשר להוסיף את החשש של בן–גוריון מהיווצרות רוב 
חזר  ב–1968  גורי  חיים  עם  בריאיון  קמה:  עתה  שזה  היהודית  במדינה  ערבי 
באפריל  הראשונה,  הכנסת  של  הראשון  במושב  שאמר  דברים  על  בן–גוריון 
רוב  מיצירת  החשש  בגלל  הגדה  מכיבוש  להימנע  שהעדיף  וטען   57,1949
דיר  ב'שיטות  היא  לעזיבתם  להביא  היחידה  הדרך  כי  וההבנה  ערבי  דמוגרפי 
'פרטי–סודי' ששלח לעיתונאי  בן–גוריון במכתב  דומים כתב  יאסין'.58 דברים 
שלמה גרוס )'פולס'( ב–1962, מכתב שהתייחס בו לסוגיית ה'בכייה לדורות'. 
במכתב הוא טען שמלכתחילה לא התכוון להורות על כיבוש ארץ ישראל כולה, 

בגלל הרצון לשמור על רוב יהודי.59
בן–גוריון, כמנהיג בעל ראיית עולם פרגמטית,60 אימץ גישה פרגמטית גם 
בסוגיית הגבולות, והדבר יכול להסביר גם את יחסו לסוגיה הנידונה במאמר 
זה. בן–גוריון התנגד למונחים דוגמת 'גבולות היסטוריים' ו'גבולות טבעיים', 
ואף השתמש בהם שימוש פוליטי בהזדמנויות שונות  אף על פי שהכיר בהם 
ודגל בגישה הרואה בגבולות המדינה גבולות גמישים ומשתנים בהתאם לזמן 
ולנסיבות. מכאן גם שלל בן–גוריון את המונח 'שלמות הארץ' בטענו כי הארץ 
היתה 'שלמה' רק כשנשאה בעול של שלטון זר. גם המונח 'גבול טבעי' נתפס 
קבע  התיישבות  הטבעי'  'הגבול  לאורך  נוצרת  הזמן  במשך  כמטעה;  בעיניו 
המחייבת הגנה, ואז נדרש 'גבול טבעי' חדש הרחוק מהתיישבות זו. בטיעונים 

זכי   ;80-79  ,73 עמ'  אחרי?',  או  לפני —  קוו  'סטטוס  בר–און,  וגם:   .122 עמ'  שם,   55
שלום, דוד בן–גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי: 1956-1949, המרכז למורשת 

בן–גוריון, קריית שדה–בוקר 1995, עמ' 218-217.
בני מוריס, קורבנות, עם עובד, תל אביב 2004, עמ' 250-249.  56

שלום, דוד בן–גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי: 1956-1949, עמ' 204.   57
שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   58

שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 114. 
שם, עמ' 122-120.   59

'בן–גוריון  צחור  זאב  של  במאמרו  למצוא  אפשר  הבן–גוריונית  לפרגמטיות  דוגמה   60
ובנגוריוניזם', בתוך: עירד מלכין, זאב צחור )עורכים(, מנהיג והנהגה: קובץ מאמרים, 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 1992, עמ' 326-315.
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אלו השתמש בן–גוריון בוויכוח מול הימין, שחייב את כיבוש הארץ כולה. לדידו, 
ישירה של מידת  גבולותיה של מדינה היא בעיקרו של דבר פונקציה  קביעת 
הימנעותו  היה  להשקפתו  המעשי  הביטוי  לרשותה.  העומדת  היחסית  העצמה 
שביתת  הסכמי  לחתימת  שקדמה  בתקופה  הגבולות  בשאלת  פומבי  מעיסוק 

הנשק. מהטעם הזה גם אזכור של מפת הגבולות נעדר מהכרזת העצמאות.61 
כך גם הסכים בן–גוריון לתכנית החלוקה: הוא העריך כי שאלת גבולותיה של 
המדינה היהודית כלל איננה חשובה בעיני העולם הערבי וכי לאחר שתתקבל 
כדי  לרשותו  העומדים  האמצעים  בכל  להשתמש  הערבי  העולם  ינסה  התכנית 
לפני  עוד  צבאי.  בעימות  ייקבעו  היהודית  המדינה  שגבולות  מכאן  לסכלה. 
שהתקבלה התכנית התייחס בן–גוריון אל הגבולות המוצעים בה בספקנות ואמר 
שאם לא תעמוד ההצעה בציפיות ובצרכים של המדינה היהודית האמורה לקום, 
רק  הצבאי  כוחה  את  להפעיל  מחויבת  העתידה  המדינה  עצמה  את  תראה  לא 
בשטחים המיועדים לה על פי התכנית. לאחר שהתקבלה התכנית, וככל שהעמיקה 
לגבולות  אין מחויבות כלשהי להיצמד  כי  ליישוב  בן–גוריון  המלחמה, הבהיר 
של תכנית החלוקה. לאחר שקמה המדינה והניצחון של ישראל במלחמה הלך 
והתבסס, נשחקה עוד יותר מחויבותה של המדינה לגבולות החלוקה, ובן–גוריון 
ביקש מחבריו להנהגה שלא יתבטאו פומבית בנושא למען ייווצר רושם כאילו 
ישראל מחויבת לגבולות אלה. תוצאות המלחמה הובילו לכך שתכנית החלוקה 
הסכסוך.  לפתרון  ראלית  אפשרות  מלשמש  חדלה  המוצעים  גבולותיה  על 

בן–גוריון ראה בגבולות שנוצרו בעקבות המלחמה הישג גדול שיש לשמרו.62 
ייתכן שלמרות אמירתו המפורסמת )והמאוחרת( של בן–גוריון בדבר ה'בכייה 
לדורות', הפרגמטיות בנושא הגבולות מנעה אותו מלהחליט על כיבוש הגדה. 
תפיסת הגבולות הגמישה שלו בוודאי מילאה כאן תפקיד בהחלטתו: לנגד עיניו 
הוא ראה את גבולות המדינה הצעירה משתנים ומתגבשים, מתכנית החלוקה 
היישוב  המוצעת עד ההישגים הטריטוריאליים הגדולים שהיו מנת חלקו של 
ואחר כך של המדינה החל מ'תכנית ד' באפריל 1948 ואילך. ההישגים הללו 
בוודאי גרמו לו להאמין שהזדמנות לשינויים בגבולות תגיע בשלב מאוחר יותר. 
הגדה  אי–כיבוש  עם  שלם  בן–גוריון  היה  לא  לעיל,  המוזכר  כל  למרות 
ועודד,  השנים  במשך  בכך  להרהר  הוסיף  הוא  המלחמה.63  בזמן  המערבית 

שלום, דוד בן–גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי: 1956-1949, עמ' 191-187.  61
שם, עמ' 197-192.  62

למדיניות  בעיקר  בר–און בטענה שבר–און מתייחס  על מרדכי  זכי שלום  חולק  בכך   63
בכירי  בה  לתכיפות שהביעו  דעתו  את  נותן  ולא  ישראל  הרשמית שאימצה ממשלת 
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אף  על  הנשק.64  שביתת  הסכם  בעקבות  ירדן  לממלכת  ישראל  בין  שהתגבש 
תפיסת הגבולות המורכבת של בן–גוריון, הוא ראה בגבולות שנוצרו בעקבות 
הסכמי שביתת הנשק 'גבולות לא טבעיים'.65 עוד ב–1949 כתב ביומנו שהוא 
מצר על שירושלים לא נכבשה.66 לאחר רצח עבדאללה ב–1951 הוא כתב ביומנו 
בן–גוריון  שכתב  במכתב  כולה.67  המערבית  הגדה  כיבוש  של  האפשרות  על 
ב–1962 לגרוס הוא אמר שבעת המלחמה צידד בהתקפה בגלל החשיבות של ים 
המלח וירושלים. את ההצעה למתקפה הביא לממשלה לאחר הפרה חמורה של 
הפסקת האש מצד הלגיון הירדני. הוא טען שההתנגדות למבצע בממשלה נבעה 
כי צה"ל מסוגל  ברור  היה  לא מטעמים צבאיים אלא מטעמים מדיניים, שכן 
לבצע את המשימה. את ההאשמה בדבר החמצת ההזדמנות הוא כאמור הטיל על 
אחדים משרי הממשלה, ובראשם משה שרת.68 על רצונו בכיבוש חלקים מהגדה 

כתב גם בספרו מדינת ישראל המחודשת, שיצא לאור ב–69.1969 
אפשר להציע הסבר נוסף, מתחום הפסיכולוגיה, לעמדתו הלא אחידה של 
בן–גוריון בנושא המתקפה ולהחלטות שקיבל. תאוריות ה'דיסוננס הקוגניטיבי' 
עוסקת בחוסר הנוחות הנובע מ'אי–עקיבות קוגניטיבית': כאשר במוחו של פרט 
יש אי–הלימה בין שתי קוגניציות )קוגניציה היא עמדה המסייעת לאדם לארגן 
שינוי  היא  לכך  השיטות  אחת  המתח.  את  להפחית  שואף  הפרט  עולמו(,  את 

בעקבות מלחמת תש"ח,  רצון מהגבולות שנוצרו  חוסר שביעות  הישראלית  ההנהגה 
בשנים  הטריטוריאלי  הסטטוס–קוו  בסוגיית  המדינה  בהנהגת  'עמדות  שלום,  ראו: 
הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 112; בר–און מציין 
שנוצרו  הגבולות  את  חייב  )אשר  הטריטוריאלי  הסטטוס–קוו  אימוץ  בדבר  שעמדתו 
בעקבות המלחמה( נוגדת את התזה הבסיסית של בני מוריס בספרו על מלחמות הגבול, 
הערבית,  ההסתננות   :1956-1949 ישראל  של  הגבול  מלחמות  מוריס,  בני  ראו: 
פעולות הגמול והספירה לאחור למבצע קדש, עם עובד בשיתוף המכון למחקר על 
ירושלים  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  קידום השלום,  למען  טרומן  ס'  הרי  שם 

.1996
שלום, דוד בן–גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי: 1956-1949, עמ' 219-218.   64

שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   65
שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 126-124. 

שם, עמ' 121.   66
בר–און, 'סטטוס קוו לפני — או אחרי?', עמ' 73-72.   67

שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות   68
שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 124-122.

בן–גוריון, מדינת ישראל המחודשת, עמ' 288, 294.   69
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מתנהג  אדם  כאשר  התאוריה,  פי  על  לדיסוננס.  התורמות  הקוגניציות  אחת 
בדרך הסותרת את עמדתו, הוא משנה אותה לעתים קרובות אפילו בלי להיות 
חשוף למסר כזה או אחר שיכול להשפיע עליו. ממד אחד של התאוריה עוסק 
ומתקשה להחליט,  נדרש לקבל החלטות קשות  בקבלת החלטות: כאשר אדם 
הוא מצדיק בדיעבד את ההחלטה שקיבל ומקטין בערכן של החלופות האחרות. 
ממד אחר עוסק בעמדה של הפרט בנוגע להתנהגותו: ככל שיש לפרט פחות 
סיבות להתנהג באופן הסותר את עמדתו, כן יפעל עליו לחץ פנימי לשנות את 
עמדתו, כלומר כאשר מתנהג אדם בדרך הסותרת את עמדתו, לעתים קרובות 
הוא ישנה את עמדתו אפילו בלי שהוא חשוף כלל למסר משכנע כזה או אחר.70 
ייתכן שתאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי, יש בה כדי להסביר את התנהגותו של 
בן–גוריון במשך השנים: מתח עקב חוסר עקיבות קוגניטיבית הנובעת מהפער 
את  שקיבל  לאחר  עמדתו  על  הגנה  שקיבל,  להחלטה  הצבאית  היכולת  בין 
ומשמאל, שינוי העמדה, ככל ששככה  מימין  ביקורת  עליו  ונמתחה  ההחלטה 

הביקורת, והאשמת שרת ושאר השרים בהכשלת הצעתו כביכול בממשלה.

3.2 כיצד אפשר להסביר את היווצרות הסיפור המקובל?

הפער בין הסיפור המוכר ובין מהלך הדברים בפועל מעלה את השאלה בדבר 
היווצרותו של סיפור ה'בכייה לדורות'. אפשר לציין כמה סיבות לכך:

ראשונה  משימה  ישראל  מדינת  של  ההיסטוריה  בכתיבת  ראה  בן–גוריון 
במעלה מפני שהאמין כי בכוחה של היסטוריוגרפיה לשמש כלי בעיצוב החברה 
העולים  אלפי  מאות  של  בואם  עם  המדינה,  הקמת  לאחר  שנוצרה  החדשה 
החדשים. בעשור האחרון לחייו כתב כעשרה כרכים העוסקים בקורות היהודים 
מימי קדם )עיונים בתנ"ך( עד הקמת המדינה )שני הכרכים של מדינת ישראל 
המחודשת(; כמה כרכים נוספים ראו אור לאחר מותו )בסך הכול כתב בן–גוריון 
יותר משלושים ספרים ומאות מאמרים(. הוא כתב מנקודת מבט של משתתף–
הם  יומניו  כך  אמת.71  בזמן  אותן  ותיעד  ההתרחשויות  בצומת  שנכח  מתבונן 
מקור היסטורי שעליו נשענת ההיסטוריוגרפיה הבן–גוריונית, היסטוריוגרפיה 
שקשה לערער עליה.72 בן–גוריון, שכאמור לא היה שלם עם החלטתו ונוסף על 

אביב  תל  הפתוחה,  האוניברסיטה  ד,  חברתית,  פסיכולוגיה  הפתוחה,  האוניברסיטה   70
2000, עמ' 266-251. 

)מנחם–אב   100 קתדרה,  ופוליטיקה',  אקדמיה  ישראל:  מדינת  'תולדות  צחור,  זאב   71
תשס"א(, עמ' 379-378.

שלום, 'יומן בן–גוריון כמקור היסטורי', קתדרה, 56 )1990(, עמ' 149-136.   72
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‘ בזמן  ולבאר את סיבת אי–כיבוש הגדה המערבית  כך ביקש להשיב לביקורת 

המלחמה, יצר גרסה משלו לסיפור, ובה הוא מוצג כמי שתמך ביציאה למבצע. 
וגם הספרים  הוא הנחיל אותה באמצעות המכתבים ששלח, הראיונות שקיים 

שכתב. 
כך גם אפשר להסביר את העובדה שהאשים את שרת כאחראי לכך שההצעה 
עצמו  שרת  של  ברורה  הלא  עמדתו  סייעה  גם  לכך  בממשלה.  התקבלה  לא 
בנושא המתקפה: שרת התנגד להצעה של בן–גוריון לתכנית מתקפה כוללת, 
פתק  השאיר  מהישיבה  צאתו  לפני  בהצבעה;  השתתף  לא  עצמו  הוא  אולם 
להיראות  מוכרחה  אשר  פעולה  כל  'נגד  שהוא  כתב  ובו  הממשלה,  למזכיר 
כהתגרות מצידנו'; לאחר ששמע את תוצאות ההצבעה אמר למזכיר הממשלה 
ייתכן כי היה מצביע אחרת; לבן–גוריון  כי לו ידע שהקול שלו הוא המכריע 
הוא אמר שהתנגד למתקפה כוללת, אך לא שלל מתקפה מקומית על לטרון; 
נגד בן–גוריון.73 למרות חוסר  ביומנו הוא כתב שהצליח לגייס רוב בממשלה 
הבהירות, ואולי בגללה, הפך בן–גוריון את הפרשה לכלי ניגוח אל מול יריבו 
הפוליטי. במכתב ששלח בן–גוריון אל חברי מפא"י ב–1956 הוא האשים את 
שרת שבהצבעתו בממשלה גרם 'כישלון לאומי עצום, שאין לו ערוך — לאובדן 
ירושלים העתיקה, גוש חברון וצפון ים המלח'.74 שרת עצמו נדרש לסוגיה והגיב 

להאשמותיו של בן–גוריון.75 
של  מכלול  שונים  לגורמים  לתת  בן–גוריון  הצליח  שרת  האשמת  מלבד 
את  לפחות,  חוץ  כלפי  והסיר,  ההחלטה  סביב  עמימות  יצר  שונים,  הסברים 
אחריותו האישית ממנה.76 אמנם בן–גוריון עסק בסוגיית ה'בכייה לדורות' במשך 
השנים )ביטויים לכך הובאו לעיל(, אולם ספרו מדינת ישראל המחודשת ראה 
אור רק ב–1969, רק לאחר מלחמת ששת הימים )שנכבשה בה הגדה המערבית 

בר–זהר, ביוגרפיה, עמ' 825-824.  73
מכתב של בן–גוריון אל חברי מפא"י מיום 28.6.1948, בתוך: שלום, 'עמדות בהנהגת   74
מלחמת  שלאחר  הראשונות  בשנים  הטריטוריאלי  הסטטוס–קוו  בסוגיית  המדינה 

העצמאות — בחינה מחודשת', עמ' 120.
שרת עצמו לא התנער מאחריותו להחמצת ההזדמנות והציע לראות באור חיובי את   75
ההישגים הצבאיים במלחמה, הישגים שוודאי עלו לאין ערוך על הציפיות לפניה. ראו: 

שלום, דוד בן–גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי: 1956-1949, עמ' 205.
צבי שילוח, חבר מפא"י בצעירותו וחבר כנסת מטעם תנועת התחייה באחריתו, כתב   76
ב–1987 למרות תמיכתו של בן–גוריון בתכנית החלוקה, השתמשו )עד כתיבת המאמר( 
אנשי תנועת ארץ ישראל בנאומיו. ראו: צבי שילוח, 'דוד בן–גוריון ושלמות הארץ', 

האומה, כד )87( )1987(, עמ' 558.
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כולה(. ספרו הביוגרפי של בר–זהר ראה אור ב–1977, שמונה שנים אחר כך. 
פרק  חסויים.  עדיין  לוודאי  קרוב  היו  מ–1948  בתקופה שמסמכים  נכתב  הוא 
על  וגם  בן–גוריון  של  כתביו  על  ובראשונה  בראש  מסתמך  לדורות'  ה'בכייה 
מאמר עיתונאי מ–1970, מאמר שבוודאי ראו בו אור רק כמה מהפרוטוקולים.77 
יותר  כותבים מאוחרים  גם  בן–גוריון לגרסה המקובלת;  גרסתו של  כך הפכה 
על  הסתמכו  המלחמה(  יומן  של  העורכים  אורן,  ואלחנן  ריבלין  גרשון  )כמו 

גרסה זו.
על התקבלות גרסתו של בן–גוריון בזירה הציבורית ובכתיבת ההיסטוריוגרפיה 
אפשר ללמוד מפולמוס מפורסם אחר ממלחמת תש"ח, 'קרב לטרון', למעשה 
את  לכבוש  משישה(  )אחד  ביותר  המפורסם  הניסיון  שהיה  א',  נון  'בן  מבצע 
של  חייהם  את  גבה  מהדהד,  בכישלון  הסתיים  הקרב  המלחמה.  בזמן  לטרון 
בנוגע  שונות  גרסאות  יצר  הכישלון  'מתגלגל';  למיתוס  והיה  הרוגים  כ–74 
לסיבותיו. אניטה שפירא מסבירה את היווצרות ה'מיתוס' וגלגוליו ועומדת על 
היו  המלחמה  שבזמן  פי  על  אף  לדעתה,  ההיסטורית.  האמת  ובין  בינו  הפער 
כישלונות נוספים, מהם גם עם כמות חללים גדולה יותר מחללי מבצע 'בן נון 
א', היה הקרב לסמל מכיוון ששימש מוקד של מחלוקת ומאבק בין שתי קבוצות 
עילית מנהיגות — דוד בן–גוריון ומקורביו יוצאי הצבא הבריטי אל מול ראשי 
הפלמ"ח וארגון ההגנה. גלגולו הראשון של המיתוס, כלומר 'הגרסה הרשמית', 
ונותר עד אמצע שנות השישים  ידי בן–גוריון ומקורביו  נוצר אחרי הקרב על 
ההסבר הרווח לתוצאת הקרב )בלי להיכנס לסיפור עצמו, שאינו מענייננו(.78 
בהמשך לכך, גם בנוגע לאי–כיבוש הגדה יצר בן–גוריון 'גרסה רשמית' שנותרה 

שנים רבות ההסבר הרווח לסוגיה.
זאב  של  טענתו  עם  אחד  בקנה  עולה  גם  בן–גוריון  של  גרסתו  התקבלות 
צחור, שלפיה לבשה ההיסטוריוגרפיה הישראלית בשנות החמישים והשישים 
ולמדינת  הציונית  לאידאולוגיה  אידאולוגית  ממחויבות  הנובע  פוליטי  אופי 
ישראל; לכן גם התרחקה ההיסטוריוגרפיה מחקר תולדות מדינת ישראל.79 בני 
ממלחמת  אחרת  מפורסמת  בפרשייה  עיסוק  ידי  על  זאת  טענה  מדגים  מוריס 
היסטוריונים  לדבריו,  תושביהן.  וגירוש  ולוד  רמלה  הערים  כיבוש   — תש"ח 
הנמנים עם מה שהוא מכנה 'היסטוריוגרפיה הרשמית' )אחד מהם לדעתו של 

המאמר שעליו הסתמך בר–זהר הוא מאמרו של שלמה נקדימון. ראו: ידיעות אחרונות   77
.30.9.1970

שפירא, 'היסטוריוגרפיה וזיכרון: מקרה לטרון תש"ח', אלפיים, 10 )1994(, עמ' 41-7.  78
זאב צחור, 'תולדות מדינת ישראל: אקדמיה ופוליטיקה', עמ' 384-383, 392-391.  79
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על ידי הישענות על הנחות יסוד מקדימות הנובעות מטעמים אידאולוגיים.80 
גם בנוגע לגרסתו של בן–גוריון בפרשת ה'בכייה לדורות' התעוררו ספקות עוד 

בשנות השישים, ולמרות זאת בחרו החוקרים שלא לערער עליה.

3.3 כיצד החל העיסוק ה'ביקורתי' בגרסתו של בן–גוריון?

החלטתו;  על  ומשמאל  מימין  לביקורת  בן–גוריון  זכה  ב–1949  עוד  כאמור, 
יצר  וזה  בנושא,  שיח  עורר  וגם  ההחלטה  עם  שלם  היה  לא  עצמו  בן–גוריון 

סדקים בגרסתו שלו. 
בשנות השישים נידונה הסוגיה בעיתונות. במאמר שפורסם בהארץ ב–1962 
'פולס' את פרשת ה'בכייה לדורות'. המאמר נכתב בעקבות שני  ניתח כאמור 
'פרטי–סודי'  מכתב  אותו  לאחר  וכחודש  בסוגיה81  בעסקו  קודמים  מאמרים 
שקיבל מבן–גוריון. גרוס, בהתחשב במידע המקוטע והחלקי שהיה פרוס בפניו, 
העלה סתירות בגרסתו של בן–גוריון. הוא הצביע על הפער שבין הפרסומים 
המאוחרים המפרטים את תכנית הפעולה שהציע בן–גוריון )המאמרים שקדמו 
למאמרו, ובוודאי למכתבו של בן–גוריון( ובין דברי בן–גוריון עצמו, שהודה כי 

הממשלה לא דנה בפרטים המקצועיים של התכנית.82
וחברתיים  פוליטיים  שינויים  בישראל  חלו  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
מרחיקי לכת. בד בבד עמם החלו בשנות השבעים והשמונים גם שינויים גדולים 
בזירה האקדמית, כלומר צמיחת 'שיח ביקורתי' במדעי הרוח והחברה המערער 
על הנחות היסוד של הנרטיב הציוני, ובהמשך לכך הופעתם של 'היסטוריונים 
חדשים', משנות השמונים, שיש בהם אף שמגדירים את עצמם 'פוסט–ציונים'. 
צחור מציין שחדירת המחקר האקדמי לעיסוק בנושאים שעיקרם תולדות המדינה 
היתה תהליך אטי והססני שלווה עם ירידת קרנם של מכוני ה'מטעם' הפוליטיים 
שונות,  מסיבות  והפיכתם,  פוליטיים(  אישים  של  עיזבון  או  מפלגות  )ארכיוני 

למכוני מחקר אקדמיים לכל דבר.83
בני מוריס גורס ששני גורמים תרמו להופעתם של ה'היסטוריונים החדשים': 
הגורם הראשון הוא חוק הארכיונים הישראלי, הכולל את עקרון הסרת החיסיון 

בני מוריס, 'היסטוריוגרפיה חדשה — ישראל פוגשת את עברה', בתוך: תיקון טעות,   80
יהודים וערבים בארץ ישראל, 1956-1936, עם עובד, תל אביב 2000, עמ' 41-23.

דבר, 9.3.1962; ידיעות אחרונות, 16.3.1962.  81
'פולס' )שלמה גרוס(, '"בכייה לדורות" או חינוך לקלות דעת?', הארץ, 23.2.1962.  82

צחור, 'תולדות מדינת ישראל: אקדמיה ופוליטיקה', עמ' 384-383, 392-391.  83
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כשלושים שנים לאחר כתיבת המסמך; הגורם השני הוא ה'היסטוריונים החדשים' 
עצמם, שנולדו לאחר שנת 1948, התבגרו בישראל 'פתוחה, מהוססת וביקורתית 
ל'היסטוריוגרפיה  הישנים'(  מה'היסטוריונים  )להבדיל  פחות  ומחויבים  יותר' 

הרשמית'. 
מרדכי בר–און, המכנה את התהליך 'רוויזיוניזם היסטורי', מוסיף גם גורמים 
'חיצוניים' לשינוי, גורמים הקשורים לנושאי המחקר עצמם: שקיעתו והיעלמותו 
של הממסד המייסד של המדינה ואתן גם היעלמות התעמולה שנגעה למלחמת 
תש"ח, תעמולה שאפיינה את השנים הראשונות לקיום המדינה, נחשבו חיוניות 
שחלו  השינויים  לדעתו  גם  מוריס,  כמו  השנים.  במשך  ונשחקו  להמשכיותה 
עצמם,  ההיסטוריונים  בגלל  ובראשונה  בראש  חלו  ההיסטוריוגרפיה  בכתיבת 
את  רואה  בר–און  ממוריס,  ולהבדיל  זאת,  עם  מוריס.  שציין  סיבות  מאותן 
העולם  בפרסומי  השישים,  בשנות  עוד  ההיסטורי'  ה'רוויזיוניזם  של  תחילתו 
אתמול, היום ומחר; לדעתו, גם אירועים  הזה ובספרו של ישראל בר ישראל 
היסטוריים, כגון 'פרשת לבון', מלחמת יום הכיפורים ופרסום יומני שרת בסוף 

שנות השבעים, נתנו דחיפה נוספת לרוויזיה בכתיבה ההיסטורית. 
בר–און מבחין בין גורמים ובין מניעים לפרסומם של חיבורים 'ביקורתיים'; 
מלבד המניע המחקרי, כלומר הרצון לחתור עד כמה שניתן לאמת ההיסטורית, 
לחולל  מסוימים  היסטוריונים  של  רצונם  נוספים:  מניעים  גם  בר–און  מציין 
להשתלח  מפ"ם  עם  המזוהים  היסטוריונים  של  רצונם  עיתונאית;  פרובוקציה 
ו'לסגור חשבון' בנוגע לסוגיות פוליטיות, צבאיות  בממסד המפא"יניקי הישן 
בוויכוחים  טיעונים  לאשש  שמבקשים  היסטוריונים  של  ורצונם  ומדיניות 
מגדיר  אחר  במאמר  בעבר.84  שימוש  ידי  על  והיסטוריונים,  אקטואליים 
בר–און את החלוקה בין 'היסטוריונים חדשים מחייבים' ל'היסטוריונים חדשים 
'היסטוריונים חדשים מחייבים' רואים את עצמם מחויבים לאמ�תות  שוללים': 
'היסטוריונים  אי–דיוקיו;  על  הציוני  הנרטיב  את  להעמיד  ורוצים  היסטוריות 
חדשים שוללים' מנסים לערער את הנרטיב הציוני ואף להעמיד במקומו, לעתים 

בצורה מאומצת, את הנרטיב המנוגד של הפלסטינים.85 

בר–און, 'מבט שני לאחור — רוויזיה היסטורית של מלחמת תש"ח וראשית המדינה',   84
יהדות זמננו, 6 )תש"ן(, עמ' 108-101.

וכמה  הסוגיות  מיון  הגדרות,  הבחנות,  ציונות:  ואנטי  ציונות  'פוסט  בר–און,  מרדכי   85
הכרעות אישיות', בתוך: פנחס גינוסר ואבי בראלי )עורכים(, ציונות: פולמוס בן זמננו: 
גישות מחקריות ואידיאולוגיות, המרכז למורשת בן–גוריון, קריית שדה–בוקר 1996, 

עמ' 476-475, 481.
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שתכליתה  'מודרניסטית',  גישה  מלבד  היסטוריוגרפיה:  בכתיבת  ביקורתי' 
אקדמיזציה של המחקר ההיסטורי, קיימת גישה 'רלטיביסטית פוסט–מודרניסטית' 
להיסטוריה שתכליתה ריבוי נרטיבים.86 אפשר לציין גם גורמים נוספים לעליית 

'השיח הביקורתי', ובהם עליית הימין לשלטון.87
יכולים להסביר את  השינויים הרבים שהתרחשו בכתיבת ההיסטוריוגרפיה 
העיון המחודש במלחמת תש"ח, ובפרט בפרשייה דוגמת 'הבכייה לדורות'. לכך 
גם אפשר להוסיף את ירידתו של בן–גוריון עצמו מהבימה וכפועל יוצא מכך את 
ירידת קרנו של הנרטיב הבן–גוריוני; גלגולו השני של מיתוס קרב לטרון, שהיה 
מיתוס נגדי ל'גרסה הרשמית', נוצר על ידי יוצאי הפלמ"ח וארגון ההגנה מיד 
לאחר הקרב. הוא התגלגל מפה לאוזן, קיבל ביטוי ביצירות ספרותיות שונות 
ועלה לסדר היום הציבורי רק לאחר שחדל בן–גוריון מלשמש ראש ממשלה.88 
בן–גוריון מאפשרת  דוד  מהבימה של  ירידתו  לדורות',  ה'בכייה  בפרשיית  גם 

בחינה ביקורתית של הסוגיה וכפועל יוצא מכך ערעור עליה. 

אקטואלית  פרשנות  מקובל,  סיפור  של  היווצרותו  בין  סיכום:   .4
וכתיבת היסטוריוגרפיה — אתגרים ותהיות העומדים לפני החוקר

בכל מחקר היסטורי קיים תמיד מקום לדמיונו של החוקר.89 איננו יודעים בדיוק 
מה חשב בן–גוריון ועם מי שוחח; כל שנותר לנו הוא החומר הכתוב. בעבודה 
הרקע  את  להבין  כדי  שונים  משניים  במקורות  שימשו  זה  מאמר  כתיבת  על 
ההיסטורי לפרשה, ונבדקו שני מקורות ראשוניים רלוונטיים. מעיון בהם עולה 
בפועל;  הדברים  התנהלות  ובין  המקובל  לדורות'  'הבכייה  סיפור  שבין  פער 
גם אם היתה לבן–גוריון תכנית מקיפה, כוללת ומפורטת לכיבוש הגדה )כמו 

אמנון רז–קרקוצקין, 'תודעה היסטורית ואחריות היסטורית', בתוך: בין חזון לרוויזיה:   86
מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית: קובץ מאמרים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 

ירושלים 1997, עמ' 125, 129.
לרוויזיה,  חזון  ובין  זמננו  בן  פולמוס  ציונות:  אלה:  הם  בכך  העוסקים  ספרים  שני   87

שמאמרים הלקוחים מתוכם אף שימשו במאמר זה. 
שפירא, 'היסטוריוגרפיה וזיכרון'.   88

היידן וייט, 'הטקסט ההיסטורי כמוצר ספרותי', בתוך: אלעזר ויינרב )עורך(, חשיבה   89
היסטורית, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1985, עמ' 322-305.
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הוא  בסוגיה  שעסקה  הממשלה  בישיבת  ובמכתבים(,  בספרו  בדיעבד  שהציג 
העלה הצעה לכיבוש לטרון בלבד. גם ביומנו אין אזכור לתכנית פעולה מקיפה. 
זאת,  עם  זהה.  למסקנה  הגיעו  האחרונות  בשנים  הסוגיה  את  שבדקו  חוקרים 
חשוב לציין את המחקרים שאימצו את גרסתו של בן–גוריון; ייתכן כי החוקרים 
שכתבו אותם עשו זאת על סמך ידיעות שבעל פה או שיחות לא פורמליות עם 

בן–גוריון עצמו או עם גורמים אחרים המעורים בפרטים. 
מסקנה נוספת היא שבן–גוריון החליט למעשה שלא לתקוף בחזית המזרחית, 
שלא כסיפור שיצר כאילו הממשלה היא האשמה בכך שהתכנית לא יצאה אל 
הפועל. עם זאת, פרשנויות רבות מציגות חוקרים שונים בנוגע לסיבות לכך, 

פרשנויות המובאות כאמור במאמר זה. 
ועוד, מאמר זה מנסה להסביר כיצד התפתח הסיפור המקובל וכיצד החלו 
לערער עליו, על ידי בחינת עמדתו של בן–גוריון בנוגע לסוגיה והפרשנויות 
השונות לעמדתו, הביטויים שקיבלה גרסתו בהיסטוריוגרפיה, התמורות שחלו 
על  הערעור  מכך  יוצא  וכפועל  בישראל  ההיסטוריוגרפיה  ובכתיבת  באתוס 

גרסתו של בן–גוריון. 
המסקנות המובאות לעיל, המבוססות על עיון במקורות הראשוניים, מדגימות 
את הפער בין הניסיון לחתור לאמת היסטורית, כלומר להבין את האירוע עצמו, 
ובין המסקנות השונות, האמ�תות השונות שחוקרים שונים מגיעים אליהן בבדקם 
את אותם החומרים בדיוק. מלבד זה, ישנם אתגרים שונים הניצבים לפני החוקר 

הבודק את הסוגיה, ועליהם נעמוד כעת. 
בן–גוריון  של  ההחלטה  מאז  שהתרחשו  והאירועים  שעבר  הזמן  ראשית, 
אי– נתפס  אכן  כמה  עד   — בימינו  הסוגיה  עצמת  על  עמידה  מאוד  מקשים 
כיבוש הגדה כ'בכייה לדורות' — אף שמחקרים רבים כבר נכתבו על מלחמת 
תש"ח ועסקו בסוגיה בצורה זו או אחרת. על עצמתה אפשר ללמוד מהעיסוק 
העיתונאי הלא מבוטל בה בשנות השישים והשבעים,90 תקופה שטרם נפתחו 
בה הארכיונים והמידע שהתפרסם היה מבוסס על מוצא פיהם של אישי ציבור 

ועיתונאים המעורים בה.
שנית, גם אין–ספור החומרים שהשאיר אחריו בן–גוריון, חומרים שלא פעם 
סותרים זה את זה, מקשים על החוקר לגבש דעה אחידה בנוגע לכוונותיו של 

 ,9.3.1962 דבר,  חלקית(:  )רשימה  ראו  זו  בעבודה  המוזכרים  המאמרים  מלבד   90
ידיעות אחרונות, 16.3.1962, 22.10.1971, 15.11.1974; גלעד זרובבל,   ;1.10.1973

'בכייה לדורות — העט הקדוש', מבפנים, 1.4.1962. 
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‘ בן–גוריון  בין  או לא(  )כביכול  בן–גוריון; פולמוס המאמרים הנוגעים לעסקה 

לעבדאללה מעיד על כך.
שלישית, תוצאותיה של מלחמת ששת הימים יצרו מעין נרטיב דטרמיניסטי, 
נרטיב שעל פיו השלים את צה"ל ב–1967 את מה שלא ביצע בתש"ח.91 המונח 
'טעות הייחוס הבסיסית' הוא מונח הלקוח מעולם הפסיכולוגיה החברתית. על 
פי המונח זה, בני אדם נוטים להעריך את השפעתם של מנהיגים )או של אנשים 
הייחוס  טעות  הנידונה,  בסוגיה  המידה.92  על  יתר  מסוים  אירוע  על  אחרים( 
לו  היסטורי:  באנכרוניזם  הלוקה  למסקנה  להגיע  לנו  לגרום  עלולה  הבסיסית 
רק החליט בן–גוריון על כיבוש הגדה, מובן מאליו הוא שהדבר היה עולה בידי 
ייתכן שלא כך הדבר? האם לו החליט בן–גוריון אחרת אכן היה  צה"ל. האם 
נכבש השטח? בוודאי קל יותר להגיע למסקנה מעין זו בימינו )יותר מארבעים 
שנים לאחר מלחמת ששת הימים( ובוודאי היה גם קל יותר להגיע למסקנה זו 
כבר לאחר מלחמת ששת הימים, ולמעשה משלהי מלחמת תש"ח. אלחנן אורן, 

במאמר הביקורת על ספרו של שיפטן, מצביע על החשש

מפני העלאת תיזה שאינה עומדת במבחן השיקולים והמהלכים המדיניים 
אנלוגיה  למשוך  ניסיון  מפני  להזהיר  ראוי  עוד   ]...[ זמנם  בני  והצבאיים 
מאירועי סתיו 1948 לשיקולים מדיניים וצבאיים כעבור ארבעים שנה מאז 

מלחמת העצמאות וכעשרים שנה ממלחמת ששת ימים.93

גם גרסתו של בן–גוריון עלולה לסבול ממעין טעות ייחוס בסיסית: הממשלה 
ותו לא היא שהכשילה את התכנית. כבר במאמר בהארץ נדרש 'פולס' לסוגיה. 
הוא הזהיר 'לא לזהות את מצבנו עם המצב של אז' והציע לא למהר ולהסיק 

בר–און מציין במאמרו שנקודות אסטרטגיות שונות, ובהן לטרון ונבי סמואל, נותרו   91
בידי הירדנים בגלל כישלונות של צה"ל, והדבר 'היה לצנינים' בעיני לוחמי תש"ח. 
ל'השלמת המשימה'  דוגמה   ;79 או אחרי?', עמ'  קוו לפני —  'סטטוס  ראו: בר–און, 
הקשורה לענייננו היא כיבוש אזור לטרון והריסת הכפרים עמוואס, יאלו ובית נובא. 
לטרון  את  לכבוש  הכושלים  הניסיונות  גם  נזכרים  הכפרים  להריסת  הנימוקים  בין 
ב–1948. ראו: משה דיין, אבני דרך: אוטוביוגרפיה, עידנים, ירושלים 1976, עמ' 498; 
עוזי נרקיס, דפים שנותרו על השולחן... קובץ לזכרו: פרקי זיכרון ומחקר, הספריה 
הדרך  על  המערכה  לטרון:  יצחקי,  אריה   ;194-193 עמ'   ,2000 ירושלים  הציונית, 

לירושלים, כנה, ירושלים 1982, עמ' 545.
גונן, 'כמוה כאהבה, מנהיגות כמחוללת רגשות ומעניקה משמעות', בתוך: חנה עמית   92

)עורכת(, אחריו, על מנהיגות ומנהיגים, משרד הביטחון, תל אביב 2000, עמ' 32.
אורן, '"עסקה דה–פקטו"? מדיניות ומבצעים במרכז הארץ, סתיו 1948', עמ' 44.  93
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אפילו  הארץ.94  לכיבוש  מביאה  בהכרח  היתה  הממשלה  של  שונה  שהחלטה 
לי כל ספק, שהיה  היה  'לא  ל'פולס', כתב:  בן–גוריון בעצמו, במכתב ששלח 
באפשרות צבאנו אז לבצע משימה זו, אם כי אני יודע היטב שיש הבדל רב בין 

כושר צבאנו אז והיום'.�95
ה'בכייה  סוגיית  של  המשתנה  האקטואלית  המשמעות  גם  לכך,  בהמשך 
לדורות' במשך השנים ראוי שתעמוד בפני החוקר המבקש לבודקה; כיצד שינה 
מבצע ק�ש את היחס להחלטה? האם בעקבות מלחמת ששת הימים השתנתה 
הסוגיה מסוגיה אקטואלית לסוגיה היסטורית שאפשר להניח מאחור, בבחינת 
תם ונשלם? ואולי להפך, האם העצים כיבוש הגדה את הוויכוח בדבר אי–כיבושה 
שנשמעו  הטיעונים  מן  כמה  האם  להבינו?  שאין  כמחדל  אותה  וצבע  בתש"ח 
מן  לא  הימים?  ששת  מלחמת  אחרי  מחדש  הועלו  בתש"ח  הגדה  כיבוש  נגד 
הנמנע שהטיעונים שהועלו נגד כיבוש הגדה בתש"ח עלו בוויכוח הפוליטי על 
עתיד הגדה בשנות השמונים והתשעים. אלו שצידדו אז בפשרה טריטוריאלית 
נופפו בטיעוניו של בן–גוריון נגד כיבוש הגדה ועשו אותם אקטואליים; למען 
המתקיים  הפוליטי  בוויכוח  גם  תקפים  להיות  יכולים  הללו  הטיעונים  האמת, 
בימינו. מלבד כל אלו, עולה גם השאלה בדבר הצגת הדברים. האם לאמץ גישה 
פוזיטיביסטית או רלטיביסטית, האם לחתור לאמת היסטורית או שמא להציג 

את כלל הגרסאות המקובלות בלי להגיע להכרעה?
ללא ספק פרשת ה'בכייה לדורות' מכילה את כל הרכיבים הקלאסיים של 
למעין  והיה  השנים  עם  שתפח  היסטורי  סיפור  מעניינת:  היסטורית  פרשייה 
מיתוס; שיח עמום ומבלבל שיצר בן–גוריון במשך השנים המגביר את המסתורין 
סביב הפרשה; התנגחות פוליטית; תאוריית קונספירציה; שלל מקורות ראשוניים 
אקטואלית  משמעות  זה;  עם  זה  המתווכחים  מחקרים  שלל  שונות;  מתקופות 
ולתלמיד– לחוקר  נהדרת  לסוגיה  הפרשה  את  הופכים  אלו  כל  ועוד.  משתנה 
מחקר, סוגיה שבוודאי יכולה לשמש נושא בקורס שהפרשה היא מרכזו, בסדנת 
מחקר שטיבה עניינים מתודולוגיים או בקורס שעניינו סוגיות בפילוסופיה של 

ההיסטוריה.

'פולס', 'בכייה לדורות'.  94
מצוטט במאמרו של זכי שלום. ראו: שלום, 'עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס–  95
קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות — בחינה מחודשת', 

עמ' 122.
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חזיתות מתנגשות — האנטומיה ‘המוזרה’
של הכרעת אוסלו של רבין

אדם רז1

מסלול  מול  אל  וושינגטון  מסלול  של  ההיסטוריוגרפית  המצוקה 
אוסלו

האירועים  'אחד  ובצדק  נחשב   ,1993 בספטמבר  ב–13  שנחתם  אוסלו,  הסכם 
שירטטו  אחד  מרשים  בצעד  העשרים.  במאה  התיכון  המזרח  שידע  החשובים 
פי  על  אף  כולו'.2  האזור  הגיאופוליטית של  המפה  את  המנהיגים מחדש  שני 
נחשבים  לחתימתו  שקדמו  הישראלית  הפוליטית  בצמרת  והדיונים  שההסכם 
הנושא  הערבי,  העולם  ועם  הפלסטינים  עם  ישראל  ביחסי  ממש  של  מהפכה 
שרוי במצוקה היסטוריוגרפית. קיומם של מקורות דלים לאירועים היסטוריים 
מיעוט  איננה  הבעיה  שלפנינו  במקרה  ואולם  דופן,  יוצא  דבר  אינם  מכוננים 
המקורות אלא חד–צדדיותם. חד–צדדיות זו באה לידי ביטוי בכך שהרישומים 
 ,1993-1992 בשנים  הפוליטית  בצמרת  שהתקיימו  הדיונים  של  ההיסטוריים 
בכל הנוגע למשא ומתן הפלסטיני הרשמי )מסלול וושינגטון( והחשאי )מסלול 
אוסלו(, נרשמו או הוכתבו על ידי צד אחד בלבד. הכוונה ב'צד' איננה לחלוקה 
האידאולוגית הדיכוטומית המקובלת של ימין ושמאל, אלא לתפיסות המנוגדות 
בצמרת מפלגת העבודה ומפלגות השמאל — ובעיקר בין ראש הממשלה יצחק 
ישראל  בין  הרצוי  השלום  לאופי  בנוגע   — פרס  שמעון  החוץ  שר  ובין  רבין 

לשכנותיה במזרח התיכון.3 

דוקטורנט בחוג למדע המדינה בחוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל–אביב, חוקר את   1
מדיניות הגרעין של מדינת ישראל והיסטוריה פוליטית של המאה ה–20. המאמר לא 

נכתב במסגרת קורס. 
אבי שליים, קיר הברזל — ישראל והעולם הערבי, ידיעות אחרונות, תל אביב 2000,   2

עמ' 486.
לתיאור מפורט של המחלוקת ההיסטורית בין רבין לפרס ראו: בנקו אדר, מפלגה אחת   3

שתי דרכים, אורנים 2006.
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מפלגת  בתוך  מחנות  לניגוד  מסוים  בשלב  שהפך  לפרס,  רבין  בין  הניגוד 
שנים  ארוכת  היסטוריה  השניים  בין  שלמחלוקת  לציין  יש  כי  )אם  העבודה 
שהחלה לפני הקמת מפלגת העבודה בשנת 1968(, הצטייר כמחלוקת בין 'מחנה 
רבין' ל'מחנה פרס', ואף שהיו למחלוקת זו היבטים אישיים, הם בהחלט משניים 
להשקפות הפוליטיות המנוגדות של השניים. לא כאן המקום לתאר את עומקה 
של מחלוקת זו )לחלקה הרלוונטי נתייחס במאמר זה(, אולם יש להדגיש שזו 
נגעה לכלל התחומים שפעילותם ומדיניותם של השניים נגעה בהם. אף שלרוב 
משני  השניים  ניצבו  כאישית,  אלא  כפוליטית,  לא  הוצגה  ביניהם  המחלוקת 
ישראל.  מדינת  לפני  ההכרעה שעמדו  צומתי  המוחלט של  ברוב  המתרס  צדי 
אדגיש שלמרות שפע החומר ההיסטורי העומד לרשות החוקרים, מעטים מאוד 

המחקרים שמתמקדים במחלוקת זו. 
כאמור, המחלוקת הפוליטית בין השניים יצרה חיץ בתוך מפלגות השמאל, 
אוסלו  מסלול  בתקופת  פעלה  פרס  של  כשלצדו  בפרט,  העבודה  ובמפלגת 
בעת  ביילין,  ביילין.  ויוסי  רמון  חיים  היו  בה  מרכזיות  שדמויות  'השמינייה', 
שכיהן כסגן שר החוץ, הוביל כמה אישים ממשרד החוץ ומהאקדמיה )הללו זכו 
ברבות הזמן לכינוי 'הבלייזרים' בגלל מקטורני הבלייזר שנהגו ללבוש(, בתהליך 
שהחל בדצמבר 1992, בעת שהוסר האיסור על מגעים עם אש"ף, והסתיים פחות 

משנה לאחר מכן בהסכם אוסלו, והם שכתבו את ההיסטוריה של אותן שנים.4
)או לכל הפחות לא פורסם על  רישומים מסודרים  רבין לא השאיר אחריו 
המתהווה  אוסלו  למסלול  ליחסו  הנוגעים  שכאלה(  רישומים  של  הימצאותם 
ולסיבות שהניעו אותו בסופו של דבר לחתום על ההסכם.5 התייחסויותיו של 
מותו  עד  שהעניק  ראיונות  של  מצומצם  במספר  פזורות  אוסלו  למסלול  רבין 
ובמספר מצומצם עוד יותר של ספרים שכתבו אישים שהיו קרובים אליו ופעלו 

וגיבושו, שלמעשה רוב הספרות  הספרות האוטוביוגרפית שנכתבה על הסכם אוסלו   4
בשלום,  לגעת  ביילין,  יוסי  היא:  עליה,  מסתמכת  אוסלו  על  שנכתבה  העיונית 
ידיעות אחרונות, תל אביב 1997; אורי סביר, התהליך: מאחורי הקלעים של הכרעה 
היסטורית, ידיעות אחרונות, תל אביב 1998; יאיר הירשפלד, אוסלו: נוסחה לשלום, 
מרכז רבין לחקר ישראל ועם עובד, תל אביב 2000; שמעון פרס, המזרח התיכון החדש, 
Shimon Peres, Battling for Peace, Weidenfeld and i;1993 סטימצקי, תל אביב 

.Nicholson, Orion edition, London 1995
דליה רבין אמרה למחבר שאביה לא השאיר רשימות או יומן מסודר. עם זאת, קיימות   5
רשימות שרבין כתב לעצמו. בעיתון מעריב מיום 11.10.2002 פרסם בן כספית מאמר 
גדול המסתמך על פנקס שמצאה דליה רבין בשידה ליד מיטתו של אביה. לדברי בן 
כספית, ואולי רק למען העצמת הדרמה, ניגשה דליה רבין לשידה 'לא מזמן', כלומר 

כנראה בשנת 2002. המאמר של כספית עוסק במגעים עם סוריה בשנת 1995. 
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ראו למשל: אפרים הלוי, אדם בצל, מטר, תל אביב 2006.  6
מעריב, 17.9.2001.  7

אפרים ענבר, רבין והביטחון הלאומי של ישראל, הוצאת משרד הביטחון, תל אביב   8
2004, עמ' 199.

שם, עמ' 200-199.  9
שם, עמ' 199.  10

לצדו.6 הקושי ההיסטורי מתעצם מכיוון שרבין לא שיתף את מקורביו בדעתו 
על הדיונים שהתקיימו באוסלו. בנקודה זו ראוי להעמיד לביקורת את המונח 
הבר  איתן  נחשב  ולאחריה,  האמורה  התקופה  של  העיתונות  לפי  'מקורבים'; 
אחד מ'מקורביו' של רבין, והדבר בא לידי ביטוי בעובדה שהבר שימש ראש 
לשכתו של ראש הממשלה. עם זאת, גם הבר מעיד שלא היה בסוד העניינים 
היה מעורב, שעל ההסכם המתגבש  הוא לא  כדי כך  הדיפלומטיים הללו. עד 
שמע בחדשות, ומשום כך החליט לנסוע לביתו של רבין בשעת לילה מאוחרת 

ולהודיע לראש הממשלה על התפטרותו.7 
הדיפלומטיים  למגעים  המתייחסת  היום  עד  המחקר שהתפרסמה  ספרות 
מסלול  אנשי  של  הטענות  את  במלואן  אימצה   1993 בשנת  שהתקיימו 
אוסלו. אפרים ענבר, מחבר הספר רבין והביטחון הלאומי של ישראל, כתב: 
רבין  של  להסכמתו  העיקרית  הסיבה  הייתה  וושינגטון  משיחות  'האכזבה 
לפתוח כמה ערוצים אחרים לפלסטינים. הוא הסכים גם להמשיך את הדו שיח 
החשאי בין ישראל לבין אש"ף באוסלו, שפתח ביילין בתמיכתו של פרס'.8 

וענבר מפרש: 

רבין סטה מן הכלל שקבע בעבר בנושא חשוב — התנגדותו התקיפה לכל 
י בעמדתו של רבין כלפי אש"ף  ו נ מגע עם אש"ף ]...[ במבט לאחור, השי
דעתו על השותף  את  אינו מפתיע. הפרגמטיות שלו אפשרה לו לשנות 

למשא ומתן ]ההדגשות שלי[.9 

לדידו של ענבר, הסיבה ל'סטיה מן הכלל' היא זו:

אף  הוא   1993 במרס  אש"ף.  את  לעקוף  אפשר  יהיה  לא  כי  הבין  רבין 
הסכים להרשות לפייסל חוסייני, תושב ירושלים ומנהיג פלסטיני חשוב 
שקיים קשרים הדוקים עם אש"ף, להצטרף לצוות המשא ומתן הפלסטיני 
]ההדגשות  מהותי  שינוי  כל  התחולל  לא  אז  שגם  אלא  בוושינגטון, 

שלי[.10 
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וספרו  לגעת בשלום  ביילין  יוסי  הסימוכין של ענבר לטענותיו הם ספרו של 
של דוד מקובסקי Making Peace With the PLO )'לעשות שלום עם אש"ף'(, 

שאימץ במלואם את הטיעונים של אנשי אוסלו.11 
אימץ  רבין,  על  היחידה  הפוליטית  הביוגרפיה  מחבר  גולדשטיין,  יוסי  גם 
לנקוט  רבין  את  הובילה  באוסלו  בשיחות  'ההתקדמות  הללו:  הטיעונים  את 
הפוכה מזו שהחזיק בה בתחילת כהונתו ]...[ עם זאת, בחודש יולי  טקטיקה 
1993 עדיין לא היה רבין משוכנע לגמרי כי ההסכם עם הפלסטינים אכן ייכון 

באוסלו'.12 גולדשטיין מוסיף:

גוד לרבין, ראו שניהם ]פרס וביילין[ במשא ומתן עמם ]אש"ף[ יעד  י בנ
הדו  שהשיחות  ברור  היה  לביילין,  כמו  לפרס,   . י מרכז אסטראטגי 
פרק  באותו  שהתקיימו  לפלסטינים,  האוטונומיה  מתן  בנושא  צדדיות 
זמן בוושינגטון בין משלחת ישראל למשלחת שהורכבה ממנהיגים שחיו 
בשטחים — שניזונו כל העת מהוראות ערפאת שניתנו במטהו שבתוניס — 

פרי.13 יישאו  לא 

 Battling כסימוכין לקביעתו מפנה גולדשטיין את הקוראים לספרו של פרס, 
for Peace, שהתפרסם פחות משלושה חודשים לאחר חתימת הסכם אוסלו.14 

גולדשטיין הסביר שהסיבה לכך שרבין הסכים לקיים את מסלול אוסלו

 David Makovsky, Making Peace With the PLO, The Rabin Governmentʼs  11
 Road to the Oslo Accord, Washington Institute for Near East Policy,

Westview Press, Boulder 1996
יוסי גולדשטיין, רבין — ביוגרפיה, שוקן, ירושלים ותל אביב 2006, עמ' 402.  12

שם, עמ' 410-409.  13
ספרו של פרס, שהתפרסם במהירות הבזק, גרם אי–נוחות בקרב אנשי מסלול אוסלו מכיוון   14
אוסלו  אנשי  של  השונות  העמדות  של  לתיאור  לפרס.  ורק  אך  הזרקור  את  הפנה  שהוא 
)ביקורת מהכיוון התומך במסלול אוסלו,  ולהתייחסות ביקורתית לפרס  לספרו של פרס 
אולם חושב שפרס מזער את תפקידם של ביילין, סביר, פונדק והירשפלד( ראו: מרדכי 
'ערוץ  על  ומחשבות  עובדות  שלום:  זמן  )עורכים(,  תמיר  וזיו  שטיגליץ  מאיר  נסיהו, 
אוסלו', הוצאה עצמית, תל אביב 1994. נסיהו ותמיר עבדו ב'יחידה הרעיונית מחקרית של 
בית ברל', מעין מכון מחקר של מפלגת העבודה. בעמוד הראשון של הספר כתוב: 'הכוונה 
הייתה שבית ברל יהיה המו"ל של הקובץ. אולם בגלל הסתייגות של שמעון פרס מהוצאת 
בין  למנוע מחלוקת  מנת  ועל  ברל שהוא בבעלות מפלגת העבודה,  בית  ידי  על  הקובץ 
יו"ר המפלגה, כאחראי לתחום הרעיוני של בית ברל, לבין שמעון פרס, החלטנו להיות גם 

המו"ל של הקובץ, על יסוד חופש הביטוי וחופש העיסוק המקובלים בישראל'.
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ה ישראלים  נגד  פלסטינים  של  הפיגועים  במספר  התלולה  העלייה  הייתה 
ר  בתוך שטחי הקו הירוק ]...[ רבין ראה בהמשך המשא ומתן באוסלו מקו
שנקט  החמורים  בצעדים  הצורך  ולהסרת  הפיגועים  לסיום  וה  תקו של 

צה"ל בשטחים.15

כמה  אחת  )ועל  אוסלו  שמסלול  טען  לכן  קודם  עמודים  כמה  שרק  המחבר, 
וכמה חתימה על הסכם( היה טקטיקה הפוכה מזו של רבין, קובע — בלי לתת 
אסמכתה לכך: 'מסמך העקרונות שהתגבש התאים לתפיסתו של רבין לגבי 

מהות ההסדרים הדרושים בין ישראל לשכנותיה' )כל ההדגשות שלי(.16 
בספרו של מקובסקי, שהיה אחד הספרים הראשונים על אוסלו, אפשר לראות 
לתהליך  בנוגע  אוסלו  מסלול  אנשי  של  הטיעונים  בה  שאומצו  המהירות  את 
השלום. הספר, שפורסם בשנת 1996, מסתמך בין היתר על ראיונות עם רבין 
ועם אישים אחרים שהיו קשורים למשא ומתן המדיני. להבדיל מרוב הספרות 
לדברי  רבין.  של  אוסלו  הכרעת  סוגיית  על  מתעכב  הספר  יותר,  המאוחרת 
מקובסקי, ההחלטה של רבין להתקדם במסלול אוסלו היתה קשורה 'לפרגמטיזם 
מקובסקי,  של  לדידו  שלו'.17  האינטלקטואלית  וליושרה  האנטי–אידאולוגי 
בוויכוח ההיסטורי בתוך תנועת העבודה בין הפשרה הפונקציונלית )בהובלת 
רבין  צידד  אלון(  יגאל  )בהובלת  הטריטוריאלית  לפשרה  ופרס(  דיין  משה 
בפשרה הטריטוריאלית. אלא שבתחילת שנות התשעים, טוען מקובסקי, החל 
ברבין שינוי, והוא החל לנטות לכיוון הפשרה הפונקציונלית.18 לדברי מקובסקי, 
שלא  וושינגטון  משיחות  רבין  של  ואכזבתו  הירדנית  האופציה  של  כישלונה 
נשאו פרי הם שורש התמורה בעמדותיו האסטרטגיות ההיסטוריות.19 מקובסקי, 
מה  מוצג משום  )אשר  ורמון  ביילין  פרס,  וכתבים של  ראיונות  על  בהסתמכו 
כ'איש של רבין'(, טען שרבין 'לא ראה שום פוטנציאל לתזוזה כלשהי בשיחות 
התועלת  בחוסר  רבין  שנוכח  לאחר  והתחזקה  הלכה  זו  ושתובנה  בוושינגטון' 
קיווה  שרבין  הצטרפות  בוושינגטון,  לשיחות  חוסייני  פייסל  של  בהצטרפות 
שתביא להישגים בפועל. את התפכחותו של רבין — לעומת הראייה נכוחה של 
פרס, ביילין ושותפיהם — מסכם מקובסקי בפרק 'התפכחות מאשליית השיחות 

גולדשטיין, רבין — ביוגרפיה, עמ' 412.  15
שם.  16

מקובסקי, לעשות שלום עם אש"ף, עמ' 118.  17
שם, עמ' 123-122.  18

שם, עמ' 125-117. נושא זה נדון בפרק שנקרא 'דרכו האישית של רבין לקראת ]מסלול[   19
אוסלו'.
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בוושינגטון'.20 מקובסקי, כענבר וגולדשטיין, קובע באחת כי השינוי בעמדותיו 
האסטרטגיות של רבין נעוץ בתמורות שחלו בתנאים הפוליטיים שפעל בהם. 

שלושת המחקרים המרכזיים הללו טוענים טענה שהפכה זה מכבר לאקסיומה 
חדה  סטייה  היה  אוסלו  שמסלול  ראשית,  עליה:  מערערים  שאין  היסטורית 
מדרכו ההיסטורית של רבין, שלפתע הבין שאין ב�רה אחרת מלבד דיאלוג עם 
אש"ף בהנהגת יאסר ערפאת; ושנית, שפרס וביילין לא היו נאיביים כמו רבין, 
שסבר כי השיחות בוושינגטון עם הנהגת השטחים יניבו ��רות מדיניים. לבסוף, 
האקסיומה הזו נשענת על הטענה שרבין נקלע למצוקה של זמן, שכן בבחירות 
הכישלון  ולכן  חודשים',  תשעה  'בתוך  שלום  הסכם  הבטיח  הוא   1992 בקיץ 

בוושינגטון הביא אותו על כורחו להסכם אוסלו. 

'תזת המהפך' לעומת 'תזת הקונפליקט'

אקסיומה זו, שאפשר להגדירה 'תזת המהפך', מציגה חלק קטן מהאמת — אם 
בכלל. מאמר זה מבוסס על פרשנות הפוכה שאפשר לכנותה 'תזת הקונפליקט'. 
הנדונה  התקופה  אורך  שלכל  היא  ההיסטורית  התמונה  זו,  פרשנות  פי  על 
התקיים קונפליקט בין מסלול אוסלו למסלול וושינגטון. שני המסלולים ייצגו 
תפיסות שונות ומנוגדות לאופיו של הסכם השלום הרצוי, והמחלוקת בין רבין 
לפרס התקיימה בין תפיסות מנוגדות אלו. השאלה המרכזית שיש לשאול היא 
מדוע סטה רבין מדרכו המדינית כפי שבאה לידי ביטוי בעשרות השנים ששימש 
שעם  לתומו  רבין  חשב  באמת  האם  הפוליטית?  במערכת  בכירים  בתפקידים 
פוליטיקאים  בעוד  להסכם,  להגיע  אפשר  בוושינגטון  הפלסטינית  המשלחת 

מפוכחים לא פחות, דוגמת פרס וביילין, ידעו מראש שאי אפשר לעשות זאת?
הדיון יתבסס על דבריו של מרטין אינדיק, ששימש באותם ימים עוזר מיוחד 
לנשיא ארצות הברית ביל קלינטון ולימים מונה לשגריר ארצות הברית בישראל. 
למהפך  הסבר  לספק  ניסה  נוספים,  ופרשנים  החלטות  מקבלי  כמו  אינדיק,  גם 
שעבר רבין בחודשים שקדמו לחתימת ההסכם בספטמבר. בספרו שלום אמריקני 

הוא ייחד פרק נרחב לסוגיה זו בשם 'האנטומיה של הכרעת אוסלו של רבין'.21
חשוב לציין שמאמר זה אינו עוסק בתוצאות ההסכם בפועל; על כך נכתבו 
חלק  היא  אוסלו  הסכם  של  תוצאותיו  הערכת  עדיין  כידוע,  רבים.  מחקרים 

שם, עמ' 41-38.  20
מרטין אינדיק, שלום אמריקני, עם עובד, תל אביב 2009, עמ' 100-87.  21
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ה אינטגרלי מהשיח הפוליטי וההסכם עדיין משמש זירת התגוששות בין צדדים 
אידאולוגיים שונים. עם זאת, 'הקרב על השלום ועל הקרדיט', כפי שכינה זאת 
אחד ממקורבי פרס, הסתיים ככל הנראה.22 עם השנים התפרסמה ספרות נרחבת 
בשפות שונות ומהיבטים אידאולוגיים שונים על תוצאות ההסכם, יתרונותיו, 
לפרש  תלוי,  בלתי  מסודר,  ניסיון  נעשה  לא  אולם  ומשמעויותיו,  חסרונותיו 

ולהסביר את אופן קבלת ההחלטות של רבין. 

הקשיים ההיסטוריוגרפיים

מיכאל בר–זהר, הביוגרף של פרס, כתב: 'בנוסף להיותו אדם חשדן במידה בלתי 
רגילה, היה רבין צריך להיסמך על המידע שזרם אליו מפרס — שלא האמין לו 
כלל; ומחבורת צעירי פרס, כולל יוסי ביילין, שהיו מסורים לו לחלוטין'.23 ברור 
אפוא שרבין היה חשדן לנוכח המידע שמסרו לו פרס, ביילין ומקורביהם, ומכאן 
שעל ההיסטוריון להיות חשדן כפליים. הקושי לחדור מעבר לפרשנויות ועובדות 
כתבו  הדיפלומטית  ההיסטוריה  של  הגדול  חלקה  שאת  מאחר  רק  לא  רב,  הוא 
פוליטי  תפקיד  יש  עדיין  זו  שלהיסטוריה  מכיוון  גם  אלא  פרס,  אנשי  והכתיבו 
אקטואלי, שכן היא משמשת כלי לפרשנות ול'ניגוח' בסוגיות העומדות על הפרק.
קיימים הבדלים מינוריים בכתיבה האוטוביוגרפית של אנשי מסלול אוסלו על 
התגבשות המסלולים ועמדת רבין כלפיהם, וכולם מספרים סיפור דומה ועוקפים 
את המחלוקות שהתקיימו בין פרס לרבין, ולא פעם אף מתעלמים מהן לחלוטין. 
חשדנותו של רבין כלפי פרס, המקשה על ההיסטוריון לפענח את ההתרחשויות, 

גדלה בעקבות עדותו של פרס שציין:

המסלול השלישי הוא הישראלי. הייתה הידברות מלאה בין יצחק רבין וביני. 
מילה לא דלפה. דיברנו בארבע עיניים, ישר לעניין, בגילוי לב. אף אחד לא 
פרוטוקולים,  ללא  רישומים,  ללא  היו  השיחות  כל  ההיסטוריה,  את  הנציח 

ללא עדים. אלו לא היו שיחות כדי להשאיר רושם או עקבות.24

של  מקורביו  גם  הנראה,  ככל  לגישתו,  נאמנים  עקבות.  השאיר  לא  רבין  ואכן, 
רבין החליטו לא להתייחס למחלוקות בין השניים, ועם השנים התפרסמו בנושא 

מיכאל בר–זהר, כעוף החול: שמעון פרס — הביוגרפיה, ידיעות אחרונות, תל אביב   22
2006, עמ' 638.

שם, עמ' 624.  23
דבר, 24.9.1993.  24
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לוטה   1993-1992 השנים  של  שהדיפלומטיה  מכאן  בלבד.25  מעטות  עדויות 
בערפל, ומצב זה מתעצם בשל אופן הפעולה הממודר של רבין. 

קבלת  ולאופן  אוסלו  למסלול  רבין  של  וההתייחסות  המקורות  מיעוט 
ההחלטות בו הם חידה גדולה. איך ייתכן שרבין ה'ביטחוניסט' הסכים להכיר 
באש"ף? איך היה מוכן ללחוץ — גם אם בפנים זעופות — את ידיו של ערפאת? 
איך הפך האיש שהורה לחיילים 'לשבור להם את העצמות' מנץ ליונת שלום? 
הסכמתו של רבין למסלול אוסלו היא אחת החידות הגדולות של הפוליטיקה 
הישראלית, והיא הטרידה רבים מכיוון שאישים מרכזיים, גם בשמאל ולא רק 
במפלגות הימין, ובהם גם רבין עצמו, סברו כי מסירת השליטה על הפלסטינים 

בשטחים לידי ערפאת תנציח את הסכסוך, ולא תביא לפתרונו.26 
שלושה קשיים היסטוריוגרפיים עומדים בפני 'תזת המהפך': באיזה שלב בשנת 
1993 — כשבד בבד עם מסלול אוסלו התקיים מסלול וושינגטון — הבין רבין את 
חוסר השחר של מסלול וושינגטון והחליט להתקדם במסלול אוסלו? אילו עובדות 
היסטוריות תומכות ב'השתכנעות' של רבין? ובאיזה אופן הצליחו פרס וביילין 

להביא את רבין לסגת מעמדה שהוא דבק בה בנחישות במשך עשרות שנים?

למיניהם  אותי המרואיינים  זה, שיתפו  כתיבת מאמר  לצורך  ראיונות שנערכו  בכמה   25
בדילמה קשה שהם עומדים בפניה: מצד אחד הרצון לחשוף ולתאר את יחסו של רבין 
לפגוע  חשש  אחר  ומצד  אחרות(,  )ובתקופות  הנדונה  בתקופה  פרס  של  למדיניותו 
ב'מורשת רבין'. מורשת זו הלכה והתעצמה עד כדי כך שהפכה את רבין ליונת שלום 
כמעט עיוורת. לדעתי, רבין חתר לסיום הסכסוך לאורך כל שנותיו בפוליטיקה, וגם אם 

אפשר לומר עליו דברים רבים, הוא לא היה נאיבי. 
על  והפוליטי;  הציבורי  מהשיח  אינטגרלי  חלק  היתה  וערפאת  אש"ף  כלפי  העוינות   26
רבין  החוק.  על  עברה  נחשב  אש"ף  אנשי  עם  שמגע  העובדה  נוכח  וכמה  כמה  אחת 
ואחרים ראו בערפאת את הבעיה העיקרית של הפוליטיקה הפלסטינית, ועוד לפני הסכם 
אוסלו נשמעו קולות שהתריעו נגד ערפאת, כמו אהוד ברק בזירה הפוליטית. ראו: רן 
אדליסט, אהוד ברק ומלחמתו בשדים, כנרת זמורה ביתן וידיעות אחרונות, תל אביב 
2003 )בייחוד פרק 52, 'ואז פרץ אוסלו'(. אהוד יערי היה הדובר הפומבי החריף ביותר 
בתקשורת הישראלית כנגד ערפאת עוד לפני אוסלו, ולא חסך מהציבור את הסכנות 
ריאיון  ראו  הישראלית.  התקשורת  ידי  על  הוחרם  כמעט  כך  בעקבות  בהסכם;  שראה 
ארוך עמו בנושאים הללו, גלובס, 15.5.2002. יש לציין גם את יגאל כרמון, היום ראש 
מכון ממר"י )המרכז לחקר תקשורת המזרח התיכון(, שכמעט עד ימי חתימת ההסכם 
ההסכם.  נגד  אמת  בזמן  וכתב  דיבר  אשר  טרור,  לענייני  הממשלה  ראש  יועץ  שימש 
אחרונות,  ידיעות  ישראל-אש"ף',  שלום  של  הרעועים  'יסודותיו  כרמון,  יגאל  ראו: 

 .20.9.1993
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ה מסלול וושינגטון

תוצאות מלחמת המפרץ, שהתחוללה פחות משנה לאחר פירוק ממשלת האחדות 
לממשלת  אפשרו  המסריח',  'התרגיל  רבין  שכינה  מהלך  באמצעות  בישראל 
הוביל  עוקף אש"ף.27 ערפאת  יצחק שמיר להתקדם במסלול  הליכוד בהנהגת 
את אש"ף לתמיכה בסדאם חוסיין, ותבוסתו של חוסיין הביאה את ערפאת ואת 
אש"ף לשפל חסר תקדים לא רק מול המערב, אלא בעיקר מול העולם הערבי. 
מצב זה פגע קשות במקורות המימון של אש"ף, שנשען על מדינות כמו ערב 
הסעודית וכווית, אשר היו חוליה מרכזית בקואליציה שהנהיגה ארצות הברית.

ערפאת והארגון הפוליטי של אש"ף נמצאו בתוניס מאז הוכו מכה אנושה 
במלחמת לבנון הראשונה )1982(.28 שלטונות תוניס הסכימו לארח על אדמתם 
את הזרוע הפוליטית של אש"ף, אך לא את הזרוע הצבאית של הארגון. בעקבות 
האנתפאדה והתנגדות של רוב הנהגת השטחים להתייצבותו של ערפאת לצדו 
של סדאם חוסיין, נשמעו בשטחים קריאות הולכות וגוברות — מעוגנות בכוח 
המועצות  ברית  עם  פעולה  בשיתוף  בוש,  ממשל  ערפאת.  נגד  רב —  פוליטי 
הכוללת  במתכונת  במדריד  שלום  ועידת  של  לכינוסה  פעל  רוסיה(,  )במהרה 
את שתי המעצמות הגדולות כיושבות ראש ואת מצרים, סוריה, ירדן וישראל. 
מעודדת  ביותר,  החזק  הגלובלי  הכוח  היתה  ספק  כל  שללא  הברית,  ארצות 
מניצחונה במלחמה ומתבוסת הציר הרדיקלי במפרץ הפרסי, היתה אדריכלית 
הוועידה ונמנעה מלהזמין את אש"ף המושפל ואת אירופה )ובייחוד את צרפת, 
יחסיו  ירדן, שפעל לשיקום  חוסיין מלך  בתוניס(.  ובארגונו  שתמכה בערפאת 
עם ארצות הברית, גילה נכונות רבה להרכיב משלחת פלסטינית–ירדנית. ואכן, 
והפלסטינים  הירדנים  רווחת מאז שנות השבעים לשלב את  כהמשך לתפיסה 
במהלכים מדיניים,29 השתתפה בוועידה משלחת פלסטינית, אך לא כמשלחת 
תוצאות  היו  לא  שלוועידה  אף  הירדנית.  מהמשלחת  כחלק  אלא  עצמה  בפני 
מידיות, הגורם הפוליטי הפלסטיני שישראל וארצות הברית ראו בו שותף היה 
חד–משמעי: נציגי השטחים. הפלסטינים הוכרו בגלוי כצד בדיון על שלום כולל 

במזרח התיכון, אך לא בזיקה לירדן ולאש"ף.30

על ועידת מדריד ותחילת הדיונים ראו: איתן בנצור, הדרך לשלום עוברת במדריד,   27
משכל, תל אביב 1997. 

זאב שיף ואהוד יערי, אינתיפאדה, שוקן, ירושלים ותל אביב 1990.  28
אבי   ;1986 אביב  תל  המאוחד,  הקיבוץ  ירדנית,  אופציה  שיפטן,  דן  ראו:  זו  בסוגיה   29

שליים, המלך חוסיין — ביוגרפיה פוליטית, דביר, תל אביב 2009.
הוצאת  אסטרטגיים,  למחקרים  בגין-סאדאת  מרכז  שלום,  עושה  חוסיין  ז"ק,  משה   30

אוניברסיטת בר–אילן, רמת גן 1996, עמ' 309-288.
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בוועידת מדריד נקבעו הכללים להמשך התהליך המדיני במישור הדו–צדדי 
וושינגטון  משותפת(.  ירדנית–פלסטינית  ומשלחת  ישראל  וסוריה;  )ישראל 
נקבעה כמקום שיתקיימו בו דיוני המשא ומתן. עד ניצחונה של מפלגת העבודה 
בבחירות ביוני 1992 התקיימו חמישה סבבי שיחות בוושינגטון, ולאחר ניצחונה 
של המפלגה החיש רבין, שעמד בראשה, את ההידברות עם המשלחת הירדנית–
פלסטינית. בד בבד המשיך רבין לדבוק בעיקרון )שהיה מעוגן אז בחוק( לא לדבר 
עם אש"ף, שכן פירושו של דבר היה לדבר עם אנשי תוניס בהנהגת ערפאת. 
א–שאפי,  עבד  חיידר  עמד  עוד  שבראשם  מהשטחים,  הפלסטינים  הנציגים 
המשיכו לדבוק ב'מתכונת מדריד', ועמם המשיך רבין לקיים את המשא ומתן, 
בסיועה ובחסותה של ארצות הברית. הסבב השישי של השיחות החל באוגוסט 
1992, השביעי התקיים בנובמבר, השמיני בדצמבר, והסבב התשיעי — באפריל 
 415 גירוש  היתה  התשיעי  לסבב  השמיני  הסבב  בין  לעיכוב  הסיבה   .1993
פעילי חמאס וג�'האד אסלאמי מעזה ללבנון בעקבות רציחתו של שוטר משמר 
הגבול. לסבב התשיעי של השיחות צורף פייסל חוסייני, ממנהיגי הרחוב הערבי 
פלסטיני  משטרה  כוח  ואושר  פרס,  של  העזה  התנגדותו  למרות  הפלסטיני, 
בשטחי הכיבוש — על אף התנגדותו הרבה של ערפאת, ששהה בתוניס.31 גם 
הסבב העשירי של השיחות, שהתקיים ביוני, הסתיים בכישלון. את הסיבות לכך 
תיאר אבי שליים, אחד ההיסטוריונים שעסקו בהרחבה בנושא, המקבל גם הוא 

את 'תזת המהפך', אם כי בגרסה ביקורתית יותר: 

נבצר מנוסחת מדריד להרות עידן חדש של שלום במזרח התיכון, ולפיכך 
נדרשה נוסחה חדשה. אף שנוסחת מדריד עירבה את ישראל במשא ומתן 
להכרה רשמית  הפצרות  כולה  רבין במהלך השנה  פסל  עם אש"ף,  עקיף 
באש"ף. הוא ראה ביאסר ערפאת מכשול עיקרי בדרך להשלמת עסקה על 
האוטונומיה הפלסטינית, ועשה ככל יכולתו להרחקתו לשוליים במקדו את 
תקוותיו במנהיגים מקומיים תושבי שטחי הכיבוש, שנתפסו בעיניו מתונים 
המנהיגים  של  ביכולתם  אין  כי  לימדו  שהניסיון  אלא  יותר.  וענייניים 
ומכיוון  בתוניס,  היושב  ביושב ראש אש"ף  המקומיים לפעול ללא תלות 
יריבו  שכך ידע כי אם אכן רצונו לקשור עסקה, יהיה עליו לעשותה עם 

הגדול.32 

פנחס ענברי, בחרבות שבורות: הפלסטינים בתהליך השלום, הוצאת משרד הביטחון   31
ומשכל, תל אביב 1994 )בייחוד פרק ח, עמ' 113-97, ופרק כג, עמ' 249-238(.

שליים, קיר הברזל — ישראל והעולם הערבי, עמ' 481.  32
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ה עד כמה שהדבר מפתיע, מתברר שעל 11 סבבי השיחות שהתקיימו בוושינגטון 
בראש  שעמד  רובינשטיין,  אליקים  הישראלי.  הצד  מן  דבר  נכתב  לא  כמעט 
לוועידת  ניתן  לא  'לדעתי  כך:  זאת  הסביר  בוושינגטון,  הישראלית  המשלחת 
מדריד, כמו גם לשיחות וושינגטון שבאו אחריה, האשראי הראוי להן, זאת משום 
שהסכם אוסלו ריתק אליו את תשומת הלב בכל הקשור לנושא הפלסטיני'.33 
לכן, מי שמעוניין להתחקות אחר הדיונים הדיפלומטיים של אותם ימים ואחר 
אחר  מעקב  באמצעות  בעיקר  זאת  לעשות  חייב  כלפיהם  בישראל  העמדות 
העיתונות היומית, לצד מקורות נוספים.34 מפתיעה לא פחות העובדה שדווקא 
בצד הפלסטיני, ובראשו אנשי השטחים ומתנגדי ערפאת באש"ף שתלו תקוות 
רבות בשיחות וושינגטון, כתבו לא מעט בנושא. אחד המקורות המספקים מידע 
 Journal of( רב על הדיונים בוושינגטון הוא כתב העת להיסטוריה פלסטינית
Palestine Studies(, שאליקים רובינשטיין העיד כי הוא רואה בו מקור חשוב.35 
של  חשיבותן  את  מחזק  וושינגטון  שיחות  על  ישראלים  של  העדויות  מיעוט 

העדויות הפלסטיניות על ההבדלים והמחלוקות בצד הישראלי. 

המכתב של רבין — סוגיית תיקוף הזמן

היא מאפשרת לעמוד  רבין את דעתו מכרעת, שכן  בדיוק שינה  השאלה מתי 
ביוני  ב–6  הזו.  התזה  את  להפריך  מנגד  או  במדיניותו,  למהפך  הסיבות  על 
כתב  הלבן,  הבית  מדשאות  על  ההסכם  חתימת  לפני  חודשים  שלושה   ,1993
רבין לפרס מכתב אישי המסווג 'סודי ביותר' שכותרתו 'מגעי אוסלו'. המכתב 
בספרות  להתייחסות  כמעט  זכה  ולא   ,2003 בשנת  במעריב  לראשונה  פורסם 

נבו  יוסף  בתוך:  בעשייתו',  פרקים  לירדן:  ישראל  בין  'השלום  רובינשטיין,  אליקים   33
שכנים במבוך: יחסי ישראל-ירדן לפני הסכם השלום ואחריו, מרכז יצחק  )עורך(, 

רבין לחקר ישראל, תל אביב 2004, עמ' 146.
הן  גם  משמשות  אביב  תל  באוניברסיטת  דיין  משה  מרכז  של  השנתיות  הסקירות   34
 Gideon Gera, ‘The Arab-Israeli Peace Processʼ, :מקור מידע יעיל ומרוכז. ראו
 in: Ami Ayalon (ed.), Middle East Contemporary Survey, Volume 17,
Westview Press, Boulder 1995, pp. 32-49; וראו גם את המאמר האינפורמטיבי 
 Camille Mansour, ‘The Palestinian-Israeli Peace Negotiation: An Overview
 and Assessment’, Journal of Palestine Studies, Vol. 22, no. 3 (Spring 1993),

.pp. 5-31
אליקים רובינשטיין למחבר )27.11.2011(.  35
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שהתפרסמה מאז.36 מכתב זה מכריע בחשיבותו ל'תזת הקונפליקט', ולכן חשוב 
להביאו כפי שפורסם כעשר שנים לאחר שנכתב. כך כתב רבין לפרס:

הנקודות  על  לחזור  ברצוני   ,6.6.93 א'  ביום  בנדון  לשיחתנו  בהמשך 
העיקריות שאמרתי. המגעים הקרויים 'מגעי אוסלו' במצב הנוכחי מהווים 
סכנה להמשך המשא ומתן לשלום ]...[ ראשית הם נותנים הזדמנות לאנשי 
ובי  תוניס לעקוף את השיחות בוושינגטון ומחלישים את הגורם החי
תוניס הם  שבהן, תושבי השטחים הכלולים במשלחת הפלסטינית. אנשי 
נעים מן  הגורם הקיצוני בקרב הפלשתינים הרוצים בתהליך השלום ומו
הגורמים המתונים יותר להתקדם במשא ומתן איתנו. דבר זה בא לידי ביטוי 
נעים  בולט בסבב התשיעי )האחרון( של המשא ומתן. יתרה מכך, הם מו
מחברי המשלחת הפלסטינית לצאת להידברות עם נציגי מחמ"ד ]מחלקת 
המדינה[ בוושינגטון. לא מן הנמנע שכוונת אנשי תוניס לטרפד כל סיכוי 
להגיע למשא ומתן ענייני בוושינגטון ולאלץ אותנו להידבר רק עימם, 
ואז צפויה סכנה למהלכי השלום והמשא ומתן עם סוריה, לבנון וירדן ]...[ 

מבקש להפסיק המגעים עד לבירור נוסף.37

הורה  רבין  לספק:  רב  מקום  מותיר  אינו  הדברים  של  החד–משמעי  הניסוח 
המשא  את  מסכנות  שלדעתו  באוסלו,  החשאיות  השיחות  את  להפסיק  לפרס 
ומתן בוושינגטון ואת הסכם השלום המתגבש. רבין ציין במכתבו כי ההנהגה 
הפלסטינית אינה עשויה מקשה אחת וכי השיחות החשאיות באוסלו מחלישות 
)'אש"ף–חוץ'(.  )'אש"ף–פנים'( ומחזקות את אנשי תוניס  את תושבי השטחים 
בוושינגטון  השלום  שיחות  את  לטרפד  מעוניין  'אש"ף–חוץ'  רבין,  של  לדידו 
)שבהובלת 'אש"ף–פנים'( כדי לאלץ את ישראל לדבר אך ורק עמם. אם רבין 

לגעת בשלום,  ביילין מזכיר בקצרה את הפרשה בספרו האוטוביוגרפי, ראו: ביילין,   36
עמ' 109. דן מרגלית סבור שהעוינות של רבין כלפי פרס קשורה לענייני אגו ואינו 
עם  השיחות  את  להשעות  החוץ  לשר  'הורה  רבין  כי  מציין  אבל  המכתב,  את  מציין 
העניקו  פרס"  ']ש["נערי  חשב  שרבין  היא  לכך  הסיבה  מרגלית  של  לדידו  אש"ף'. 
לפלסטינים מסמך בן 10 סעיפים שלא היה לרוחו'. מרגלית קובע נחרצות: 'רבין נתלה 
בעניין צדדי. בין אם הוצג המסמך לנציגים הפלסטינים ובין אם לאו — חשיבות העניין 
אופירה   .69 עמ'   ,1997 אביב  תל  ביתן,  זמורה  אותם,  ראיתי  מרגלית,  דן  אפסית'. 
סליקטר מציינת את האירוע בספרה )שיצא לאור ב–2009(, אולם מסתמכת על התיאור 
 Ofira Seliktar, Doomed to Failure? :בספרו של ביילין, ולא על המכתב עצמו. ראו
 The Politics and Intelligence of the Oslo Peace Process, ABC-CLIO,

 .Greenwood publishing group, Santa Barbara 2009, p. 45
מעריב, 12.9.2003.  37
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ה שינה את דעותיו כלפי אש"ף וערפאת, כפי ש'תזת המהפך' גורסת, תפנית זו 
יש להזכיר דברים שאמר  זה  זה. בהקשר  חייבת היתה להתרחש לאחר מכתב 
ל ובמאי שאנחנו צריכים לשוחח עם  חיים רמון: 'רבין נעשה משוכנע באפרי
 )Rise to the occasion( אש"ף לאחר שפייסל ]חוסייני[ לא ניצל את ההזדמנות
היה  לא  שרמון  אזכיר  שלי(.38  )ההדגשות  שיהיה'  אמר  שהוא  למנהיג  והפך 
מעורב בתהליך המדיני, ולמותר לציין כי רבין לא עדכן אותו במהלכים. לפיכך 
'השתכנע'  שרבין  לאחר  חודשיים  או  חודש  שנכתב  לפרס,  רבין  של  מכתבו 

כיכול, מעמיד עדות זו של חיים רמון כחסרת תוקף.
אם כן, מתברר ששלושה חודשים לפני חתימת ההסכם על מדשאות הבית 
רבין  של  עמדותיו  על  אוסלו.  מסלול  להמשך  וכול  מכול  רבין  התנגד  הלבן 
בימים שלאחר מכתב זה אין בידינו עדות מפורטת. מכיוון שהמכתב אינו מוזכר 
כמעט בספרות, לא התעוררה גם השאלה באופן מיוחד. מבין היחידים שנדרשו 
למכתב היה יוסי ביילין, שדבריו בנדון מובאים בתיאור שלו את החרדה שתקפה 
את 'מועצת המלחמה' של אנשי אוסלו מפני תגובתו של רבין למסלול העוקף. 

'לא הבנו את פשר המהפך אצל רבין', כתב ביילין:

ואיך זה שרק לפני שבועיים היה מוכן להשתתפות אורי ]אורי סביר, מנכ"ל 
משרד החוץ[, והיום הוא חושב שהערוץ מסוכן. מה קרה בינתיים? גם היום 
נתן לעולם ]...[ המכתב  אין לי תשובה על שאלה זו, והיא כנראה לא תי
לא נבע מהתייעצות של ראש הממשלה עם מישהו מעוזריו, משום שאיש 

מהם לא ידע על קיומו של ערוץ אוסלו.39 

ביילין הוסיף פרט חשוב, שלפיו המכתב נשלח יום לאחר שיחה בארבע עיניים 
פרס  אמר  השאר  בין  לסגנו.  החוץ  שר  דיווח  שעליה  שיחה  לפרס,  רבין  בין 
לביילין: 'יצחק לא כל כך מאושר מכל הנקודות ]שהוצגו לפלסטינים באוסלו[ 
והוא רוצה שבינתיים לא נעשה שום דבר ולא ניסע לאוסלו לפני חידוש השיחות 
]הסבב העשירי[ בוושינגטון'.40 במענה למכתב של רבין כתב פרס: 'אש"ף מבין 
עד כמה חשוב לנו הערוץ הרשמי והוא מקיים אותו בעיקר כדי להמשיך את 
אוסלו'.41 ביילין מספר כי ב–10 ביוני הוא נפגש עם שר החוץ פרס ועם המשפטן 
יודע  זינגר בלשכתו של רבין ב'חשאיות מוחלטת, וכי בלשכתו רק הוא  יואל 

מקובסקי, לעשות שלום עם אש"ף, עמ' 39.   38
ביילין, לגעת בשלום, עמ' 109.  39

שם, עמ' 109-108.  40
שם, עמ' 110.  41
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על קיום הערוץ', והסתבר למרבה ההפתעה כי 'המכתב הבוטה היה כלא היה. 
ן לעולם'.42 מדבריו של ביילין אפשר  נבי מה קרה? גם את המהפך הזה לא 
להסיק ששתיקתו של רבין ארבעה ימים לאחר כתיבת המכתב החריף פירושה 

כי השתכנע להמשיך במסלול אוסלו. 
חבר  ושימש  המקדימות  בבחירות  רבין  מטה  בראש  שעמד  סנה,  אפרים 
סנה מספר  ביילין.  מזה של  שונה  הסבר  מציע  העבודה,  כנסת מטעם מפלגת 
שיום לאחר שרבין העביר את המכתב לפרס, הוא נשלח ללונדון לפגישה עם 
שלישי   — נוסף  הידברות  ערוץ  לפתוח  כדי  שעת  נביל  ואש"ף  פת"ח  פעיל 
למעשה — עם אש"ף. 'הרעיון היה להכיר באש"ף, אך במותנה, לאחר הפסקה 
ממשית של הטרור לחצי שנה, ובמקביל לנקוט שורה של צעדים מקלים ובוני 
על  מקובלות  היו  שלדבריו  לשעת,  הצעותיו  את  סנה  מתאר  בשטחים',  אמון 
לזה  נוסף  לניסיון לפתוח מסלול  פנים, ערפאת התנגד בתוקף  כל  רבין.43 על 
למותר  יותר.  גבוה  מחיר  לשלם  ייאלץ  הוא  שכזו  בהידברות  שכן  שבאוסלו, 

לציין שהניסיון של רבין וסנה לא עלה יפה.44
האומנם השתכנע רבין כפי שביילין מציין? זו העדות היחידה שיש לנו ממי 
המתאר  המכתב  את  שכתב  שרבין,  העובדה  את  לקבל  קשה  בישיבה.  שנכח 
תוניס'  'אנשי  של  הניסיון  ואת  אוסלו  מסלול  של  הסכנות  את  בפרוטרוט 
)'אש"ף–חוץ'( להשתלט על הנהגת השטחים )'אש"ף–פנים'(, פשוט שינה את 
דעתו בנוגע לתהליך המדיני בגלל מכתב אחד של פרס ומפני ש'אש"ף–חוץ' 
להמשך  לכאורה  רבין  שהעניק  האישור  למרות  השיחות.  את  לחדש  הסכים 
מסלול אוסלו, הוא המשיך להכריז על החשיבות של מסלול בוושינגטון, ובנאום 
שנשא לפני אספה של הסוכנות היהודית בסוף יוני 1993 הכריז על המשך קיום 
מתכונת מדריד.45 גם באמצע יולי המשיך לטעון שהכנסת 'אש"ף–חוץ' לשיחות 
תוסיף לדרישות הפלסטיניות ותקשה על השיחות.46 הקושי לקבל את הפרשנות 
הזו גדל עם הזמן, ככל שמתרבות העדויות על התפקיד שמילא משרד החוץ 
של ישראל בהכשלת הסבב התשיעי של שיחות וושינגטון, נושא שנעסוק בו 

בהמשך הדברים.47

שם, עמ' 111.  42
אפרים סנה, ניווט בשטח מסוכן, ידיעות אחרונות, תל אביב 2002, עמ' 22.  43

שם, עמ' 23.  44
 .www.mfa.gov.il :את הנאום מיום 28.6.1993 אפשר למצוא באתר של משרד החוץ  45

חדשות, 13.7.1993.  46
לדעתי, עצם כתיבת המכתב של רבין לפרס יום לאחר פגישתם בארבע עיניים מעלה   47
ואולי  סביר  ביילין,  פרס,  שמלבד  סביר  ולא  ביותר'  'סודי  מסווג  המכתב  תהיות. 
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ה המחלוקת בזירה הפלסטינית

בספר עומדים לגורלם מתאר מתי שטיינברג את זירת ה'חוץ' וה'פנים' במונחים 
הזו  ההבחנה  שורשי  אמנם  הפלסטינית.48  בהנהגה  מתחרים  כובד  מרכזי  של 
נעוצים עוד בנְַּכָּבה, והיא מבטאת בראש ובראשונה הבחנה גאוגרפית בין ערבים 
שנותרו לשבת בפלסטין — דאחל )'פנים'( — ובין אלו שנהיו פליטים מחוץ 
לפלסטין — חארג' )'חוץ'(, אך עם הזמן היא קיבלה משמעות פוליטית.49 לאחר 
שעברה הנהגת אש"ף לתוניס ב–1982 התחדדו הניגודים בין הנהגת השטחים 
ובין ההנהגה הגולה שבראשה עמד ערפאת. 'התפקדות זו לשני מחנות', מציין 
שטיינברג, 'המחישה את המאפיין הבסיסי, כי קו החיץ העיקרי איננו אופקי–
גאוגרפי, קרי בין תחום "החוץ" לעומת תחום "הפנים", אלא אנכי–תפיסתי, קרי 
בין תפיסות וגישות שונות שבכל אחת מהן יש מרכיבים של "חוץ ופנים"'.50 בין 
שני מוקדי הכוח הפוליטיים עבר אפוא קו שהוא לא רק גאוגרפי, אלא בעיקר 
פוליטי, שכן שני מוקדי הכוח כיוונו למטרות פוליטיות שונות ונקטו אמצעים 
פוליטיים שונים להשיגן. שטיינברג הדגיש: 'שגרת השימוש במונחים "צמרת" 
או "הנהגה" יוצרת רושם של מונוליטיות, אך המציאות הייתה רחוקה מכך'.51 

את  לכתוב  לנכון  רבין  מצא  מדוע  נוספים.  אנשים  אליו  נחשפו  שניים-שלושה  עוד 
החלטותיו במכתב רשמי לפרס לאחר שאמר לו אותן שעות אחדות קודם לכן? המכתב 
המפורט והאינפורמטיבי מלמד עד כמה ידע רבין על ניסיונותיו של ערפאת להכשיל 
השיחות בוושינגטון. האם רבין חשב שהוא צריך ללמד את פרס על ההבדל בין 'אש"ף 
פנים' ל'אש"ף חוץ'? התשובה מתבקשת מעצמה. אם כן, ואני מעלה זאת כסברה בלבד, 
רבין כתב את המכתב המסווג בידיעה שאנשי מסלול אוסלו נמצאים בקשר עם ערפאת, 
שהוא  הלחץ  את  להפחית  ערפאת  מול  אמצעי  להם  ישמש  זה  שמכתב  רצון  ומתוך 
מפעיל על המשלחת בוושינגטון; אם הוא לא יוריד את הלחץ — רבין יורה לעצור את 

השיחות באוסלו. בסופו של דבר, המכתב הזה הוא תרגיל מבריק בפוליטיקה.
מתי שטיינברג, עומדים לגורלם: התודעה הלאומית הפלסטינית 2007-1967, ידיעות   48

אחרונות, תל אביב 2008.
להגדרה לקסיקלית של ההבדל בין תושבי 'חוץ' ותושבי 'פנים' ראו גיא בכור, לקסיקון   49

אש"ף, הוצאת משרד הביטחון, תל אביב 1991, עמ' 77.
 Ali Jarbawi and Roger Heacock, ‘The Deportations :שטיינברג, עמ' 178. ראו גם  50
 and the Palestinian-Israeli Negotiationsʼ, Journal of Palestine Studies,
המלחמה  Vol. 22, no.3 (Spring 1993), pp. 32-45; עמוס הראל ואבי יששכרוף, 
השביעית: איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים, ידיעות אחרונות, תל 

אביב 2004, עמ' 50. 
שטיינברג, עומדים לגורלם, עמ' 177.  51
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המחלוקת בין 'אש"ף–פנים' ל'אש"ף–חוץ' מוצגת לרוב בציבור לא באופן 
ששטיינברג מתאר. למעשה, התיאור השכיח מעמיד 'מתונים' מול 'קיצוניים', 
ומקובל לחשוב שההבדל ביניהם הוא בנחישות או בעצמת הלהט, ולא בתפיסות 
פוליטיות מנוגדות. כך, ההבדל בין אנשי 'פנים' כגון חיידר עבד א–שאפי, חנאן 
עשראווי, פייסל חוסייני וסרי נוסייבה ובין אישים כערפאת, אבו עלא או פארוק 

קדומי מוצג כהבדל של ניואנסים, ולא כביטוי לגישות שונות לסיום הסכסוך.
שיחות וושינגטון התנהלו עם אנשי השטחים בהנהגת א–שאפי וחוסייני.52 
לא היה זה עניין של מה בכך מבחינתו של רבין, שכן הוא למעשה זה שהפך 
פוליטית  להבחנה  ל'חוץ'  'פנים'  בין  הזו  הוותיקה  הפלסטינית  ההבחנה  את 
רלוונטית מנקודת מבט ישראלית. דבריו על 'אש"ף–פנים' ו'אש"ף–חוץ' נועדו 
להדגיש את ההבדלים בין ההנהגות השונות. השיחות בוושינגטון, שהמשיכו 
את הרציונל של ועידת מדריד, נוהלו מול 'אש"ף–פנים', שחתר לסיום הסכסוך 

באזור. פנחס ענברי53 טען בספרו בחרבות שבורות כך:

הפלסטינית  המשלחת  כלפי  ערפאת  של  מדיניותו  מדריד  ועידת  מאז 
הייתה עקבית, ומטרתה אחת: להכשיל את המשלחת. ערפאת מנע אותה 
מלהתקדם בדרך הסלולה של כתב הזימון למדריד, כלומר, השגת הסכם 
לתקופת מעבר בקווים הכלליים של ממשל עצמי, כפי ששורטטו בהסכם 

בוושינגטון  ומתן  המשא  על  בוושינגטון  הפלסטינית  המשלחת  אנשי  של  לעדויות   52
 ‘Reflections on the Peace Process: An Interview with Haydar “Abd::ראו
 al-Shafi”ʼ, Journal of Palestine Studies, Vol. 22, no.1 (Autumn 1992),
 pp. 57-69; ʻReflections on the Peace Process: An Interview with Nabil
Shaathʼ, Ibid., pp. 70-77. ראו גם ראיונות העוסקים בביקורת על ערפאת ועל מסלול 
 ʻThe Oslo Agreement: An Interview With אוסלו לעומת המסלול בוושינגטון: 
 Hayder ̒ Abd Al-Shafiʼ, Journal of Palestine Studies, Vol. 23, no.1 (Autumn
 1993), pp. 14-19; ‘The Oslo Agreement: An Interview with Nabil Shaathʼ,
 Journal of Palestine Studies, Ibid., pp. 5-13; ‘Moving Beyond Oslo: An
 Interview with Haydar ̒ Abd al-Shafi’, Journal of Palestine Studies, Vol. 25,

.no.1 (Autumn 1995), pp. 76-85
בתקופה  הפלסטינית  הפוליטיקה  של  ביותר  המקוריים  החוקרים  אחד  הוא  ענברי   53
בחרבות שבורות הוא מחקר מקיף על חילוקי הדעות בתוך ההנהגה  האמורה. ספרו 
בצמרת  מרכזיים  אישים  עם  שקיים  רבים  ראיונות  על  מתבסס  והוא  הפלסטינית 
הפלסטינית. לענייננו נוח להשתמש במחקריו של ענברי, שכן גם שמעון פרס וגם אורי 
סביר ציינו את תרומתו של ענברי להבנת התהליכים הנדונים. ראו את דבריו של פרס 

על גבי כריכת הספר בחרבות שבורות ואת דבריו של סביר בספרו התהליך, עמ' 86.
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ה המשלחת  נגד  הערבי  בעולם  ברית  בעלי  חיפש  ובמקביל  דיוויד,  קמפ 
הפלסטינית.54 

בהמשך הדברים טען ענברי כי הנהגת השטחים, ובראשה עבד א–שאפי וחוסייני, 
סיכנה את ערפאת לא רק מבחינת הלגיטימציה שלו לשלוט, אלא מכיוון ש

תוך  כולם,  בשטחים  ביניים  לפתרון  להגיע  ביקשה  חוסייני  של  קבוצתו 
מתן עדיפות לגדה המערבית ולמזרח ירושלים על עזה. קבוצה זו שיפרה, 
בעידודה של ארצות הברית, את יחסיה עם ירדן ]...[ ערפאת ראה בקבוצה 

הזאת את האיום העיקרי על מעמדו.55

'אש"ף–חוץ' את מאמציו להכשיל את השיחות  הגביר  יוני-אוגוסט  בחודשים 
כדי  'אש"ף–פנים'  חילוקי הדעות בתוך  ניסה ללבות את  בוושינגטון. ערפאת 
נהנו  אלא  לבד,  פעלו  לא  תוניס  והנהגת  ערפאת  בעיניהם.  מעמדו  את  לחזק 
הקשיים  האנתפאדה.56  מימי  עוד  צרפת,  מצד  ובעיקר  אירופה,  מצד  מתמיכה 
לכמה  בנוגע  הפלסטינית  המשלחת  אנשי  על  'אש"ף–חוץ'  שהערים  הרבים 
מסמכים שהגישה בדיונים בוושינגטון הביאו שלושה מבכיריה — פייסל חוסייני, 
המחלוקת  מנקודות  אחת  התפטרות.  לידי   — עשראווי  וחנאן  עריקאת  סאיב 
העיקריות היתה בנושא דרישתו של ערפאת להציב כוחות צבאיים של האו"ם 
או כוח חסות בשטחים; חוסייני והנהגת השטחים התנגדו לכך נחרצות ודרשו 
להקים משטרה אזרחית פלסטינית. 'מול דרישת המשלחת להחזיר את החיים 

למסלולם', כתב ענברי, 

ביקש ערפאת לשמור על הלכי הרוח המהפכניים בקרב הפלסטינים, וזאת 
ההנהגה  חיזוק  את  ימנע  זה  בבוסניה.  למצב  הדומה  מצב  יצירת  ידי  על 
בשטחים על ידי קבלת סיוע בין לאומי, והעברת הסיוע הזה לארגונים הבין 

הלאומיים, ובעיקר סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים, אונרוו"א.57 

בעניין זה סיפר ענברי על פגישה שהיתה לו בתוניס עם ממדוח נופל — דמות 
ב'חזית הדמוקרטית לשחרור  בכיר  מרכזית בהנהגה הפלסטינית, מפקד צבאי 
פלסטין' ומקורב לערפאת )נופל אף הוברח לעזה במכוניתו של הראיס כשהראיס 

ענברי, עמ' 195.  54
שם, עמ' 213.  55

ראו בייחוד בתוך: ענברי, בחרבות שבורות, פרק כא: 'עשראווי או קדומי; וושינגטון   56
או פריז', עמ' 231-226.

שם, עמ' 241.  57
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חזר לעזה באמצע שנת 1994(. ענברי ציין כי נופל 'חזר על חששותיו, כי ערפאת 
היה מעדיף מדינת משטרה על מדינה המבוססת על בחירות'.58 

הבנת העמדות המנוגדות בהנהגה הפלסטינית חשובה לאין שיעור להבנת 
מהלכיו של רבין בתהליך השלום בשנים 1993-1992. בעיני רבין שאלת זהותם 
של הנציגים הפלסטינים היתה עניין מרכזי. האוריינטציה שלו ל'אש"ף–פנים' 
היתה קשורה קשר בל יינתק לכיוון המדיני של המשלחת הפלסטינית לעומת 

זה של 'אש"ף–חוץ'. 

מסלול אוסלו

הנוכחי  בדיון  כהלכה.  מתועדת  אוסלו  במסלול  ההתקדמות  של  ההיסטוריה 
העניין המרכזי אינו השיחות עצמן, אלא יחסו של רבין כלפיהן. מאותו מכתב 
של רבין לפרס אפשר להבין את יחסו של ראש הממשלה בנוגע לשיחות אוסלו 
שלפיו  בר–זהר,  מיכאל  שניסח  קונסנזוס  ישנו  זאת,  עם   .1993 יוני  בתחילת 
'במחצית השנייה של 1992 הבינו גם פרס וגם רבין שבסופו של דבר יצטרכו 
לשאת ולתת עם אש"ף. אולם כאן גם הסתיים הדמיון שביניהם'.59 יש לתהות 
מבהירה  אינה  אש"ף  עם  ומתן  משא  על  הסכמה  בר–זהר.  של  זו  קביעתו  על 
במדויק על מה נושאים ונותנים ועם מי בתוך אש"ף מדברים. ההבחנה שרווחה 
באותם ימים בין 'אש"ף–פנים' ל'אש"ף–חוץ' מבטאת במפורש עניין זה. בר–זהר 
עצמו כתב שפרס הבין לאחר כישלון הסכם לונדון כי 'הכתובת היחידה שהייתה 
התהליך  את  להוביל  שיכול  היחיד  והאדם  אש"ף  היא  מדינית'  משמעות  לה 
'לרבין היה  ולהביא את אש"ף לשולחן הדיונים הוא ערפאת. לדברי בר–זהר, 
בזעם  בפומבי,  התבטא  עדיין  הוא  הזו.  המסקנה  את  לקבל  יותר  הרבה  קשה 
בערפאת  ראה  עדיין  הוא  ערפאתית".  "מדינה  שבהקמת  הסכנה  נגד  ובלהט, 
אויב מסוכן ושפל'.60 מכאן שלדברי בר–זהר, מצד אחד רבין לא היה מעוניין 
דבר  של  שבסופו  הבין   1992 באמצע  כבר  אחר  ומצד  ערפאתית',  ב'מדינה 
תצטרך ישראל לשאת ולתת עם אש"ף. בר–זהר, כאחרים, אינו מיישב קביעה 
עם  לשיחות  התנגד  עדיין  רבין   1993 ביוני  כי  מהן  שעולה  העובדות  עם  זו 
הטענה  הותרת  עם  אחד  בקנה  עולה  אלה  מעובדות  התעלמות  'אש"ף–חוץ'. 
בדבר היעדר 'הדמיון ביניהם' עלומה. את 'היעדר הדמיון' בין פרס לרבין יש 
לשייך בעיקר לשאלה המדינית, כלומר איזה תוכן יהיה להסכם, אם ייחתם. שתי 

שם, עמ' 207.  58
בר–זהר, כעוף החול, עמ' 605.  59

שם, עמ' 605-604.  60
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ה השאלות המרכזיות שעמדו על הפרק היו איזו מנהיגות פלסטינית תקבל עליה 
את מימוש ההסכם ואם יהיה זה הסכם קבע או הסכם בשלבים. עמדתו של רבין 
היתה לחתור להסכם בשלבים עם 'אש"ף–פנים', ואילו פרס צידד בערפאת וסבר 
שהסכם קבע הוא היעד הנכון. בעניין זה ציין ענברי שערפאת לחץ 'במשך כל 
התקופה להכניס למשא ומתן יסודות חזקים של הסכמי קבע';61 לכך התנגדו גם 

רבין וגם הנהגת הפלסטינים בשטחים.
מסלול אוסלו נוצר בינואר 1993, ובתחילה ניהלו אותו — בחשאיות רבה — 
על ידי יאיר הירשפלד ורון פונדק, בליווי צמוד של סגן שר החוץ יוסי ביילין. 
מאחורי הקלעים פעל גם שמעון פרס. בשלב מאוחר יותר הצטרפו לשיחות עורך 
הדין יואל זינגר ומנכ"ל משרד החוץ אורי סביר. החשאיות שאפפה את התהליך 
שיחות,  של  חודשים  שמונה  בתום  ספטמבר,  בחודש  להצלחתו.  מאוד  תרמה 
שהתקיימו בהם 14 פגישות בין הצדדים, נחתם מסמך 'הצהרת העקרונות בדבר 

הסדרי ביניים של ממשל עצמי'. 
כבר בימים שלאחר חתימת ההסכם החל מאבק על ההכרה — על ה'קרדיט', 
לאחר  בלבד  חודשים  שלושה  בתקשורת.  נפוץ  שהיה  בביטוי  להשתמש  אם 
החתימה על ההסכם אמר רון פונדק בריאיון ברדיו: 'אני לא יודע אם זה ריב 
ממשי, אבל אני כל הזמן מתלבט האם יש לנו פה סיטואציה של רשומון, או שיש 
לנו סיטואציה של אנשים שרוצים להכניס את עצמם להיסטוריה כמה שיותר 
קדימה'.62 פרס, שמיד לאחר החתימה בוושינגטון מיהר להנציח את זיכרונותיו 
ולפרסמם כפרק הראשון בספרו הגדול שיצא באנגלית בתחילת דצמבר 1993, 
לא זו בלבד שנמנע מלציין את פונדק ואת הירשפלד בספר אלא שאפילו את 
מעט  פרס  תיקן  הספר  של  העברית  בגרסה  כלל.  הזכיר  לא  הוא  ביילין  יוסי 
וציין גם את תרומתו של ביילין. קריאה בספרו של פרס מביאה  את התמונה 
למסקנה מתבקשת שהוא הגה את המסלול והוביל אותו. מנגד, מי שקורא את 
לא  לחלוטין.  אחר  רושם  מקבל  הירשפלד  של  ספרו  את  או  ביילין  של  ספרו 
השיחות,  בתחילת  ביותר  מרכזי  תפקיד  מילאו  והירשפלד  שפונדק  בלבד  זו 
ועל אחת כמה וכמה התפקיד שמילא ביילין, אלא שפרס נכנס בסוד העניינים 
בשלב מאוחר יותר, שכבר התקיים סבב שיחות ראשוני. מה גם שכאשר עדכן 
ביילין את פרס לראשונה על השיחות, התעלם פרס מהנושא וייחס להן חשיבות 

שם, עמ' 195.  61
פונדק אמר את הדברים בריאיון לקול ישראל ב–24.12.1993. תמלול הריאיון מובא   62
בספרם של נסיהו, שטיגליץ ותמיר זמן שלום: עובדות ומחשבות על 'ערוץ אוסלו', 

עמ' 53-33, לעיל הערה 14.
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שולית. ה'רשומון' הזה, ככל שהוא נוגע לענייננו, מלמד שגם במקרה הזה יש 
להסתייג ולא להבין עדויות אוטוביוגרפיות כפשוטן. 

היא  המרכזית  שהסיבה  לוודאי  קרוב  אוסלו?  למסלול  רבין  התנגד  מדוע 
שהיה ברור לו כי היעד המרכזי של פרס הוא לדאוג שערפאת יהיה השותף של 
ישראל בתהליך המדיני, ולא הנהגת השטחים. הבחירה בערפאת כשותף קשורה 
גם לאופיו של תהליך השלום; פרס וערפאת היו מעוניינים לעצב את ההסכם 

כהסכם קבע, ואילו רבין היה מעוניין, כאמור, בהסכם הדרגתי. 
רבין ידע מה מצבו של ערפאת ומה המשמעות של הדיונים באוסלו עבורו. 
בשנים 1993-1992 עמדו ערפאת ו'אש"ף–חוץ' בפני קריסה, הן מבחינת העם 
הפלסטיני והן מבחינת העולם. בהיבט הפנימי הציבור הפלסטיני בשטחים וחלק 
גדול ואיכותי מהנהגתו נעשו שותפים להידברות עם ישראל ועם הקהילה הבין–
לאומית. את ההנהגה הזו לא היה יכול 'אש"ף–חוץ' להשתיק בקלות. מבחינה 
הברית  ארצות  שתפסה  המכריע  והמעמד  דיוויד  קמפ  הסכמי  בין–לאומית, 
בדיוני  'אש"ף–חוץ'  לשיתוף  להתנגד  הזו  למעצמה  אפשרו  השלום  בתהליך 
המשא ומתן הבין–לאומיים, והדבר חיזק את הנהגת השטחים על חשבון ערפאת 
של  הרשמית  ההנהגה  נאלצה  רבין,  ממשלת  של  כינונה  לאחר  עתה,  ואנשיו. 
סיכוייה להנהיג את  כדי לא לאבד את  אש"ף לקבל עליה תנאי סף מסוימים 

העם הפלסטיני.63

השיחות בוושינגטון והכשלתן

התמונה העולה עד כה היא של מעין תחרות בין שני המסלולים — המסלול 
הרשמי והגלוי בוושינגטון והמסלול החשאי באוסלו; כישלונו של האחד הבטיח 
את הצלחתו של האחר, ולהפך. כן מסתבר מהדברים כי הפלסטינים היו חצויים 
הירדנית–פלסטינית  המשלחת  אנשי  ובין  )'אש"ף–חוץ'(  ערפאת  אנשי  בין 
המשותפת )'אש"ף–פנים'(. בשלב זה כבר אמור להיות ברור כי חזית מפולגת 
מקבילה נמצאה גם בצד הישראלי. מכתבו של רבין מלמד על המחלוקת הזו, 
והדברים קיבלו אישוש בעל פה מאישים נוספים שבחרו לשמור על אלמוניותם.64 

ראו את ספרו של ענברי. תיאור מפורט נוסף על מצבו של אש"ף — אם כי כזה שדורש   63
עיון ביקורתי — אפשר למצוא בספרו של אבו עלא, שהוביל את השיחות באוסלו מטעם 
 ‘Ahmed Qurei (“Abu Alaˮ), From Oslo to Jerusalem’: The: 'הנהגת 'אש"ף-חוץ

.Palestinian Story of the Secret Negotiations, I.B. Tauris&Co, London 2006
כמה מרואיינים למחבר. רובינשטיין הדגיש באוזניי את העובדה שהמשלחת הישראלית   64
'השקיעה את הנשמה' ולא לחינם, מכיוון שרבין תמך בה ובהיגיון המדיני שעמד בבסיסה.
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ה מתקבלת  הישראלי  בצד  מהותית  מחלוקת  של  לקיומה  עובדתית  תמיכה 
השיחות  להכשלת  שפעל  הפלסטיני  מהצד  דיוק  וליתר  הפלסטיני,  מהצד  גם 
בוושינגטון כדי להבטיח את הצלחת המסלול המקביל באוסלו. אדריכלי אוסלו 
זו  טענה  להצלחתם;  שתרמו  המרכיבים  אחד  היתה  לציין שהחשאיות  נוהגים 
מקבלת אישוש מהצד האחר: הפלסטינים והישראלים שנשאו ונתנו בוושינגטון 
ומתן.  ונשנות שחיבלו בהתקדמות המשא  חוזרות  התלוננו תדיר על הדלפות 
מילאו  פוסקות  הבלתי  ההדלפות  כי  המחבר  באוזני  ציין  רובינשטיין  אליקים 

תפקיד חשוב בהכשלת שיחות וושינגטון שניהל מטעם ישראל. 
הקלעים  מאחורי  שמועות,  'לפי  כך:  בספרה  מציינת  סליקטר  אופירה  גם 
יעצו פרס, ביילין ושליחיהם לאש"ף ]חוץ[ כיצד להאט את שיחות וושינגטון'.65 
היה  ל'שמועה'  שהמקור  מאחר  אולי  בעניין,  במיוחד  התמקדה  לא  סליקטר 
בעיניה זניח ושולי. עם זאת, כך היא ציינה בהמשך דבריה: 'אף על פי שקהילת 
המודיעין לא הייתה מודעת לערוץ הסודי, רבין יכול היה לחשוד שערפאת, לבד 
או בתיאום ]ההדגשה שלי[ עם פרס, החליט לסגור את הערוץ הרשמי במטרה 
לדחוף קדימה את ]מסלול[ אוסלו'.66 סליקטר מתארת את הזלזול שהפגינו אנשי 
מסלול אוסלו כלפי השיחות בוושינגטון. ראיה לכך שימשו לה הסיפורים על 
אבי גיל, מהאישים המקורבים ביותר לפרס, שנהג לעשות מטוסי נייר מדיווחי 
השיחות בוושינגטון, ולהטיסם ברחבי משרד החוץ.67 אולם האם מלבד השערות 
ושמועות יש בסיס לטענה שמשרד החוץ פעל להכשיל את מסלול וושינגטון? 

תשובות לכך מספקים כמה אנשי מפתח בפת"ח ובאש"ף בשנים שחלפו מאז 
הסכם אוסלו. בשלהי ינואר 1995 התפרסמה בעיתון הארץ הידיעה הזאת: לפיה 
'פרס ביקש מאש"ף להכשיל המו"מ בארצות הברית כדי לאלץ את רבין לאשר 
את ערוץ אוסלו'.68 יומיים לאחר מכן חזר מעריב על הדברים וציין: 'אנשי פרס 
ביססו  העיתונים  וושינגטון'.69 שני  כיצד להכשיל את שיחות  לערפאת  ייעצו 
עוד  ציטטה  הישראלית  העיתונות  נופל.70  ממדוח  מאת  ספר  על  דבריהם  את 
סיפר  הוא  הישראלי:  הצד  על  מעניינות  עדויות  סיפק  נופל, אשר  מספרו של 
למשל שרבין ביקש להיפגש בעצמו עם חוסייני, אך ערפאת סיכל את הניסיון; 

סליקטר, נידון לכישלון?, עמ' 39.  65
שם, עמ' 45.  66

שם.  67
הארץ, 27.1.1995.  68

מעריב, 29.1.1995.   69
ממדוח נופל, אנפג'ר עמלית )אל( סלאם ]פיצוץ תהליך השלום[, אל–אהליא, אמאן   70

www.mnofal.ps/books/?lg–ar :2002. הספר מובא בערבית באתר האינטרנט שלו
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עוד סיפר כי אנשי משרד החוץ 'נתנו עצות רבות לערפאת כיצד להבטיח את 
עליונותו של ערוץ אוסלו'. זאת ועוד, לדברי נופל, שהיה מקורב לערפאת, 

לפיתויים  להיגרר  לו  אל  לפיהם  לערפאת  פה  בעל  מסרים  שיגר  גם  פרס 
של הממשל האמריקני. אנשיו גם הזהירו את ערפאת ערב הסיבוב התשיעי 
של שיחות וושינגטון, כי רבין עומד להסכים לשיתוף חוסייני במשלחת וכי 

צפויה הגשת הצעה אמריקנית שיש להכשילה.71

בריאיון לעיתונות הישראלית ציין נופל: 

מסרים  כמה  עוזריו  באמצעות  העביר  פרס  התשיעי,  הסיבוב  תחילת  לפני 
להנהגת אש"ף בתוניס. זה יהיה סיבוב מכריע, אמר פרס, ובו ייחרץ למעשה 
גורל המשא ומתן. הוא סיפר לנו שרבין יסכים להכניס את פייסל חוסייני 
לשיחות ושהאמריקנים יציעו לפרסם נייר רשמי ומה שדרוש, הוא אמר, זה 

להכשיל את הסיבוב הזה ולא לקנות את הפיתויים שיציעו רבין והממשל. 

לדברי נופל, 'כששמענו את זה החלטנו בתוניס להתגייס להכשלת סיבוב השיחות 
התשיעי בוושינגטון'.72 יוסי ביילין טען בתגובה לדבריו של נופל: 'ישנה כנראה 
תחרות בין כותבי סיפורי בדיות ממתנגדי ערפאת, וזהו כנראה הפרסום האחרון. 
לא קראתי אבל ממה ששמעתי בתקשורת הכול מגוחך ומצחיק'.73 גם בלשכתו 

של פרס הכחישו את הדברים. 
דבריו  אם  התשיעי.  הסבב  'כישלון'  לאחר  נשלח  רבין  של  מכתבו  כזכור, 
'מבוי סתום' כשלעצמו, אלא  נופל אכן נכונים, עולה שהכישלון לא היה  של 
שרבין  מאליו  ברור  בדבר,  אמת  יש  אם  לכזה.  אותו  להפוך  שדאגו  מי  שהיו 
זו  עובדה  חושף  היה  לא  המדיני  בתהליך  מעורב  שהיה  אחר  ישראלי  כל  או 
לציבור הישראלי, שכן משמעותה היא ששר החוץ פעל נגד ראש הממשלה ונגד 
המדיניות המוצהרת של מדינת ישראל. דברים חמורים אלה עולים במפורש לא 
רק מעדותו החשודה לכאורה מאליה של ממדוח נופל, אלא גם מדברים שאמר 
אליקים רובינשטיין לאורי שגיא, ששימש ראש אמ"ן בתקופה הנדונה. שגיא, 
שבשל תפקידו הביטחוני הבכיר היה ככל הנראה אחד היחידים שהביא רבין 

בסוד העניינים, ציטט מפי אליקים רובינשטיין את הדברים האלה: 

מעריב, 29.1.1995.  71
מעריב, 1.2.1995.  72

מעריב, 29.1.1995.  73
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ה אינני משים עצמי שופט, אבל מקננת בי תחושה קשה, שניהול המשא ומתן 
עם הפלסטינים בוושינגטון עוכב ואפילו סוכל במידה ניכרת על ידי גורמים 
את  לנהל  שיש  שסברו  הישראלי,  החוץ  במשרד  וגורמים  הפלסטיני  בצד 

השיחות במתכונת אחרת ועל ידי אנשים אחרים.74 

וכראש צוות השיחות  למרות דברים אלו שאמרו אישים בכירים כראש אמ"ן 
בוושינגטון, הכתה שורש הטענה על אודות 'כישלון' שיחות וושינגטון שנפלו 
הנראה  ככל  דרכים.  בתאונת  או  טבע  בפגעי  מדובר  כאילו  סתום',  'מבוי  אל 
טענת  מדויקות.  מטרות  עם  פוליטיים  סובייקטים  ידי  על  נוצר  ה'כישלון' 
אף  אלא  אוסלו,  במסלול  התומכים  בקרב  רק  לא  למוסכמה  היתה  ה'כישלון' 

בקרב המתנגדים החריפים לו מהימין המדיני.75

מסלול אוסלו אל מול מסלול וושינגטון

מדיניותו  את  רבין  שינה  לא   1993 יוני  עד  כאן מתברר שלפחות  עד  מדיוננו 
מאז  גיבש  שהוא  המדיניות  מעמדותיו  נסוג  לא  הוא  וערפאת.  אש"ף  כלפי 
שנות השבעים,76 והוסיף לראות בערפאת וב'אש"ף–חוץ' גורמים בעלי השפעה 
לתשומת  זכה  שלא  נוסף  עניין  עולה  מהדברים  השלום.  תהליך  על  הרסנית 
שני  היו  לפיה  אשר  הגיוניות,  מסיבות  שהשתרשה  נוספת  כטענה  שלא  לב; 
המסלולים מהלכים מתואמים של אותה ממשלה, למעשה פעל ראש הממשלה 

כנגד אופוזיציה מתואמת מבית. 
נוח היה כמובן לתקשורת להציג בדיעבד את ההתרחשויות באוסלו כניסיון 
של ממשלת ישראל, תוך כדי שיתוף פעולה הדוק בין רבין לפרס, להגיע להסכם 
אוטונומיה עם הפלסטינים. נטען, תוך כדי הסתמכות בין היתר על דברי רבין 
ופרס, שכדי להגדיל את הסיכויים לשלום נקטה הממשלה במהלך כפול, כלומר 
שני מסלולים. הוסבר שרבין )'מר ביטחון'( מתעב את ערפאת, ולכן ניהלו פרס 
)'מר שלום'( ואנשיו את המסלול עד שיסכים ראש הממשלה לדבר עם ערפאת 
או עד שיפסיק לשגות באשליות על מסירת ניהול השטחים לידי 'אש"ף–פנים' 
ממשלת  בתקופת  עוד  בהן  צידד  שרבין  בייקר',  'תכנית  דוגמת  תכניות  ועל 

אורי שגיא, אורות בערפל, ידיעות אחרונות, תל אביב 1998, עמ' 187. לעדותו של   74
שגיא על כך שרבין שיתף אותו בנעשה ראו שם, עמ' 185.

למחקרי  אריאל  ומרכז  תמוז  הוצאת  איוולת?,  או  כישלון  אוסלו:  מאיר,  בן  עתליה   75
מדיניות, תל אביב 2005, עמ' 15.

גולדשטיין, רבין-ביוגרפיה, עמ' 357.  76
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למדי,  מרשימה  בהרמוניה  ישראל  ממשלת  פעלה  הזו  המבט  מנקודת  שמיר. 
בעיקר על רקע העבר העכור במערכת היחסים בין שני האישים. אדרבה, בשלב 
זה הביא עמו כל אחד מהם נכסים ייחודיים: רבין תרם את קשריו עם האמריקנים 
ואת קרבתו אליהם, ופרס — את קשריו עם הארופים; האחד יפעל בוושינגטון, 

ושותפו הקרוב יפעל באוסלו.
פוליטית  להרמוניה  תמימות  משאיפות  הנובע  שווא,  במצג  שמדובר  אלא 
'זכות הציבור לדעת'.  ומעיד אולי על רשלנות מקצועית של מי שמופקד על 
החוץ  משרד  אנשי  של  מאמציהם  על  מהעדויות  להתעלם  ניתן  לא  בפועל 
להכשיל את השיחות בוושינגטון. גם את הנטייה הרווחת להסביר מאבקים בין 
אישים פוליטיים במונחים של אגו ויוקרה אישית יש להשאיר לכותבי תסריטים 
במונחים  להסביר  יש  הללו  העדויות  את  פופולרית;  מתח  ספרות  ולמחברי 
מדיניים — מסלול אוסלו חתר נגד מסלול וושינגטון. הפרשן וההיסטוריון נדרש 
לא לחלק ציונים לרבין, אלא לנתח את מדיניותו; רבין לא היה 'נאיבי' או שבוי 
צריך  היה  לא  הוא  וערפאת.  'אש"ף–חוץ'  עם  לשוחח  כשהתנגד  בקונספציות 
'אש"ף–פנים'  הרלוונטיות של  לחוסר  בנוגע  להתעורר משיגיונות של שוטים 
מהסיבה הפשוטה ש'אש"ף פנים' היה רלוונטי, ומעיד על כך בראש ובראשונה 
אליקים  לדברי  ועוד,  זאת  הפלסטינית.  בזירה  המרכזי  יריבו  'אש"ף–חוץ', 
יוני-יולי 1993 עמדה על הפרק תכנית מוגדרת שהיה  רובינשטיין, בחודשים 
לה סיכוי של ממש ושנדונה בארצות הברית בין האמריקנים ובין הישראלים. 
חשדות  לו  יש  כי  הוסיף  רובינשטיין  הדלפתה.  באמצעות  הוכשלה  זו  תכנית 

בנוגע לזהות המדליף, אך לא יסף.77
מצטרפים  שגיא  ואורי  רובינשטיין  אליקים  נופל,  ממדוח  של  לעדויותיהם 
הישראלית  בצמרת  המחלוקות  את  מקרוב  שהכיר  מאזן,  אבו  של  דבריו  גם 
קבוצת  בין  שקט  קרב  משתולל  'בישראל  כך:  בספרו  וכתב  והפלסטינית 
וושינגטון לקבוצת אוסלו'.78 בנקודה זו ראוי לעיין גם בדבריו של פנחס ענברי, 

שכתב כמה שבועות לפני הטקס המרגש בבית הלבן כך:

עם  להידבר:  מי  עם  מעשי,  וויכוח  יש  בישראל  השלטון  בצמרת  למעשה, 
ההנהגה של אש"ף בחוץ, או עם המשלחת הפלסטינית בפנים — הכול תלוי 
תחילה,  עזה  של  לפתרון  שחותר  מי  להגשים.  שמבקשים  הפיתרון  בסוג 
מבקש מגעים עם אש"ף; מי שחותר לפתרון של הגדה המערבית תחילה — 

אליקים רובינשטיין למחבר.  77
 Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Through Secret Channels, Garnet Publishing,  78

Berkshire 1995, p. 97
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ה עם  להידבר  מבקש   — הפלסטינית  למשלחת  הסמכויות  הקדמת  כלומר, 
המשלחת. ארצות הברית תומכת בגישתם של אלה המבקשים להידבר עם 
]...[ ערפאת מתנגד וגורס, כי  המשלחת על בסיס 'הגדה המערבית תחילה' 
האינתיפאדה תופסק רק עם השלמת הסדרי הקבע. כלומר, הוא לא יאפשר 

למינהל הפלסטיני לתפקד.79

זהותו של השותף הפלסטיני היתה הסוגיה המרכזית בתהליך השלום, ומבחינתה 
של קבוצת אוסלו העיקר היה לדאוג שערפאת יהיה השותף של ישראל. פרס אמר: 

שתי הנהגות פלסטיניות, אחת בתוניס ואחת בשטחים, לא יצליחו להשתלט 
הפעילים  של  כפולה  ונאמנות  פוליטי  אישיות"  "פיצול  בשל  הרצועה  על 
באזור. הדרך היחידה להיפטר מן המשא ומתן הבלתי אפשרי של הרצועה 
היא לתת הזדמנות למנהיגי אש"ף המרכזיים להתיישב בעזה ולהתמודד עם 

הבעיות האמיתיות של החיים.80 

במקום אחר ציין: 'יש יתרון בכך שהמטה בתוניס לא יתקיים יותר, ואילו ערפאת 
ואנשיו יעברו לעזה ויעסקו בניהול השוטף של המקום',81 אולם דובר לא על 
צפיפות בצמרת הדורשת ריווח, אלא על הנהגות החותרות לכיוונים שונים. גם 
אם נכונה קביעתו של פרס ששתי הנהגות 'לא יצליחו להשתלט על הרצועה', 

ברור לאיזו הנהגה הוא בחר לעזור להוביל את החברה הפלסטינית.
היתה  לפרס  רבין  בין  שנים —  ארוכת  נוספת —  מרכזית  מחלוקת  נקודה 
סוגיית אופי ההסכם. רבין היה מעוניין כאמור בהסכם ביניים, ואילו פרס וביילין 
חתרו להסכם קבע. על עצם קיומה של המחלוקת העיד ביילין עצמו כשלימים 
כתב: 'אני סברתי שניתן יהיה להמשיך בשיחות באוסלו על עבר הסכם הקבע 
הישראלי-פלסטיני, אך בשני הצדדים הייתה לכך התנגדות'.82 החתירה להסכם 
ביניים היתה חלק בלתי נפרד ממדיניותו של רבין אל מול הפלסטינים. לדידו 
)כמו  ביותר  המורכבות  המחלוקות  ונקודות  העמים  בין  היריבות  רבין,  של 
ירושלים והפליטים( אינן יכולות להיפתר בשלב ראשוני, אלא רק בסופו של 
התהליך; לפיכך התעקשות על הסדר קבע היתה מביאה לפיצוץ המשא ומתן או 
להסכם שאינו יציב. מנגד, לדברי רבין, הסכם שלבי ומדורג ממתן את הציבור 

על המשמר, 16.8.1993.  79
 Battling for הציטוט מתוך ידיעות אחרונות, 26.11.1993, ולקוח מתוך ספרו של פרס  80

Peace, שיצא לאור כשלושה חודשים לאחר חתימת ההסכם. 
ביילין, לגעת בשלום, עמ' 124.  81

יוסי ביילין, הא"ב שלי, www.beilin.org.il/lexicon, עמ' 17.  82
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ועל ידי כך את ההנהגות, ועם השנים יוצר תנאים נוחים יותר לדיון על נקודות 
המחלוקות הקשות ביותר )זהו גם ההיגיון שעמד בבסיס הניסיון של רבין וסנה 
לפתוח ערוץ נוסף ב–7 ביוני, כפי שצוין לעיל(. רבין הוציא לפועל בהצלחה 
גישה זו במגעיו עם המצרים בשנות כהונתו כראש ממשלה בשנים 1977-1974. 
לא למותר לציין שגם אז התנגד שמעון פרס, שר הביטחון בממשלתו, לגישת 
הסכמי הביניים )שסללה את הדרך למנחם בגין אחרי 'המהפך'(, ואף עשה ככל 
שביכולתו כדי למנוע את קידומם, הכול בשם 'הסכם קבע' כמובן.83 את הגישה 
ימים הנרי  הזו היטיב להגדיר לא אחר משר החוץ של ארצות הברית באותם 
קיסינג'ר; הוא אמר על פרס כי הוא 'נץ מדומה בזכותו ובצילו של דיין המטיל 

טרור על שאר חברי הממשלה'.84
לעניינו  הדברים;  בהמשך  נדון  אוסלו  למסלול  רבין  הסכים  מדוע  בשאלה 
חשוב לציין שלרבין ולאמריקנים )וכן למשלחת הפלסטינית בוושינגטון( היה 
חשוב ביותר להבטיח את שיקום עזה והגדה המערבית כחלק מתנאי ההסכם בין 
העמים, ואילו מחברי הסכם אוסלו אימצו מונחים מעורפלים שתכליתם היתה 
להשיב לאש"ף את שליטתו המוחלטת על החברה הפלסטינית. רבים חזרו לאחר 
מכן, כמה מהם בלא יודעים, על הנימוקים של קבוצת אוסלו כפי שניסח ביילין, 
בשיחות  הפלסטינים  מעמדות  בהרבה  מתונות  באוסלו  אש"ף  'עמדות  שציין: 
מסלול  את  להכשיל  הדרך  ונשנות,  החוזרות  ההדלפות  מלבד  הרשמיות'.85 
וושינגטון היתה לכופף את ידה של המשלחת הפלסטינית, היתה הנציג הרשמי. 
לשם כך צומצמו באוסלו דרישות הפלסטינים )של 'אש"ף–חוץ'( מישראל, תוך 
לעשות  לא  בוושינגטון  הפלסטינית  המשלחת  על  ואיומים  לחץ  הפעלה  כדי 
ויתורים. זה מה שעומד בבסיס הגדרתו של פייסל חוסייני את הסכם אוסלו 'סוס 
באוסלו  ומתן  במשא  ישראל  של  המחיר  שהורדת  להדגיש  חשוב  טרויאני'.86 
ערפאת  של  מגובשת  בטקטיקה  מרכזי  חלק  אלא  ישראלי,  'ניצחון'  היתה  לא 
שהפכה את מסלול וושינגטון לכזה שקשה להגיע בו לפשרה בשל עיקשותם 
של הנושאים ונותנים. אזכיר כי בזמן שערפאת הפחית את הדרישות מישראל 
בפועל  בוושינגטון.  העמדות  להקשחת  הקלעים  מאחורי  פעל  הוא  באוסלו, 
התהפכו היוצרות בין המסלולים וההנהגות: 'אש"ף–חוץ', שמאז ומעולם הוביל 

גולדשטיין, רבין-ביוגרפיה, עמ' 279-278.  83
שם, עמ' 275.  84

ביילין, לגעת בשלום, עמ' 110.  85
באתר  פורסם   ,www.memri.org.il התיכון(:  המזרח  לחקר תקשורת  )המרכז  ממר"י   86

ב–30.6.2001.
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ה את הקו הפונדמנטליסטי, הבלתי מתפשר, הנמיך את דרישותיו מישראל, ואילו 
'אש"ף–פנים', שהוא בעצם הנהגת השטחים, שייצג את הקו המתקדם שחתר 
לסיום הסכסוך ולשיקום הפליטים בחברה הפלסטינית, החזיק בעמדות שנחשבו 
בלתי מתפשרות. מוחמד חסנין הייכל, גדול פרשני מצרים והעולם הערבי, כתב 
על היפוך יוצרות זה: 'נצים לוו נוצות של יונים ואילו יונים התנהגו כאילו הן 

מתנצלות בפני נצים'.87
כי בימי הדיונים בוושינגטון  נופל בנושא הוא טען  במאמר שכתב ממדוח 
הפלסטינית[  ]הסכם של המשלחת  למנוע  היו  ערפאת  העיקריות של  'הדאגות 
א–שאפי  עבד  על  שונים  אמצעים  ערפאת  הפעיל  כך  לשם  ודאית'.  בצורה 
וחוסייני כדי ש'יאמצו עמדות בלתי מתפשרות'.88 בישראל, מעין תמונת מראה 
למדיניותו של ערפאת, נימק יוסי שריד את ההיגיון בשיחות עם 'אש"ף–חוץ' 
תמיכה  קיבל  ערפאת  יותר'.89  זול  הוא  הבית  בעל  עם  'מו"מ  הזאת:  בקביעה 
עוז  עמוס  פנה   1993 במאי  נוסף;  ישראלי  ממקור  צפויה  בלתי  אולי  שהיתה 
לשמעון פרס ואמר: 'ערפאת בצרות, צריך להציל אותו'.90 מנקודת מבטה של 
אחריות  בנטילת  הטמונה  המלכודת  מן  לחמוק  שצריכה  ההתנגדות  'תנועת 
ממלכתית', כפי שהגדיר זאת אבו איאד, היתה זו הצלחה של ממש.91 השימוש 
בעמוס עוז ובמה שהוא ייצג החל לא ב–1993, כמובן, אלא עשרים שנה קודם 
לכן, מאז הוכרז אש"ף כ'נציג הלגיטימי היחיד של הפלסטינים'. במרס 1977 
התכנסה 'המועצה הלאומית הפלסטינית', ומתוך האסטרטגיה להצטייר כגורם 
כל  עם  פעולה  לשתף  מוכנים  'אנו  הלשון:  בזה  החלטה  קיבלה  מתון  מדיני 
היהודים המתקדמים והדמוקרטיים'.92 ללא כל ספק ענה עוז על הגדרה זו. עשר 
זיאד.  אבו  זיאד  אש"ף  איש  לו  שטמן  בפח  עוז  עמוס  נפל  אוסלו  לפני  שנים 

 Mohamed Heikal, Secret Channels: The Inside Story of Arab-Israeli Peace  87
Negotiations, Harper Collins Publishers, London 1996, p. 450

 Mamdouh Nofal, ‘Yasir Arafat, The Political Player: A Mixed Legacyʼ,  88
Journal of Palestine Studies, vol. 35, no. 2 (Winter 2006), pp. 37-39

ידיעות אחרונות, 20.9.1993.  89
בר–זהר, כעוף החול, עמ' 617.  90

אבו איאד, ללא מולדת, שיחות עם אריק רולו, מפרש, ירושלים 1979, עמ' 121. מאלף   91
במיוחד סיפור שהביא אבו איאד על שאלה שהפנתה אליו פעילה בסודאן בעת ביקורו 
שם: 'האם אינך חושב שמיותר לאסוף בגדים לחורף הבא, אם נכונה השמועה שעד אז 
כבר תשחררו את פלסטין?' אבו איאד ענה לאישה המודאגת: 'אסור אף פעם לאבד את 

התקווה לנצחון קרוב'. שם, עמ' 104. 
אבו איאד, ללא מולדת, עמ' 287.  92
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בשיחות עם עוז ב–1983 אמר אבו זיאד בעברית דבר אחד, ואילו בערבית דבר 
אחר. את האסטרטגיה שעמדה בבסיס העניין הגדיר אבו זיאד כך: 'שומה עלינו 
לייצא אל הרחוב הישראלי ביטויים כגון "ארגון השחרור הפלסטיני, המהפכה 
הפלסטינית, זכות הפלסטינים להגדרה עצמית, זכות השיבה"'.93 אסטרטגיה זו 

הוכיחה את עצמה מעל למשוער אחרי ספטמבר 1993. 94
של  הצלתו  בביילין,  תלויים  שהדברים  ככל  ערפאת'?  'הצלת  נועדה  למה 
לצד  שראינו,  שכפי  אלא  חמאס.95   — החלופה  בשל  חשובה  היתה  ערפאת 
בוושינגטון; מאמציו של  החלופה של ערפאת עמדה אפשרות ממשית אחרת 
ערפאת לחבל בה מעידים על כך. מטרתו של ערפאת, שבמובנים רבים היתה 
גלויה, היתה להחזיק את הסכסוך חי וקיים, ולפיכך לתוך הסכם אוסלו הובנו 
מרכיבים שהבטיחו משבר מתמשך עם ישראל. ערפאת לא הוטרד מכך שהסכם 
ייצור אוסלו בשטח  יגרום לפלסטינים להפסיד, מאחר שהתנאים אשר  אוסלו 
והפרות  )בגלל המשך האלימות  יביאו לכך שישראל תסרב להמשיך בתהליך 
לא  כך  ידי  ועל  גופים אלימים מנשקם(,  צריכה לפרק  ההסכם שלפיו הרשות 
יתאפשר שום מ�נהל אזרחי פלסטיני תקין. גם כאן יפים דבריו של אבו איאד 
על 'תנועת ההתנגדות שצריכה לחמוק מן המלכודת הטמונה בנטילת אחריות 
ממלכתית'. ערפאת הודיע שאש"ף לא יחדל מן האלימות המאורגנת, ואף הכריז 
לא פעם שהוא עומד להפוך את עזה ל'מדינת פקאהני', כלומר מדינת טרור.96 
שנות שלטונו הביאו לא רק להעמקת המצוקה בחברה הפלסטינית אלא גם לכך 

שהסיבה למצוקה זו יוחסה תדיר לישראל. 
רבין לא היה נאיבי כלפי 'אש"ף פנים', כשם שלא היה תמים בנוגע למטרותיו 
של ערפאת. רבין הבין — בדיוק כפי שהבינה הנהגת השטחים — מה היכולות 
של ערפאת ומיהם התומכים שלו בישראל ובזירה הבין–לאומית. צריך להניח 
זמן ערפאת  ידע כי כל אותו  שרבין היה טירון פוליטי כדי לחשוב שהוא לא 
של  הישראלים  הדוברים  הן  הפלסטינית.  המשלחת  על  ואיומים  לחץ  מפעיל 

דבר, 25.5.1983.  93
אבי גור, התקשורת ותהליך אוסלו — כיצד ניסתה התקשורת להשפיע על דעת הקהל   94

לתמוך בתהליך 'השלום' השנוי במחלוקת, אופיר, תל אביב 2010.
ביילין, הא"ב שלי, עמ' 22-21.  95

ראו בעיקר את דברי ענברי, בפרק 'מדינת פקהאני לא תעבור', עמ' 295-273. מעניין   96
כי שיטות  'עלינו לדעת  זו של ערפאת:  מדיניות  על  אבו מאזן  דבריו של  לציין את 
ניהול המהפכה הן היפוכן הגמור של שיטות ניהול המדינה'. אבו מאזן הזדעזע מדבריו 
של ערפאת על כך שצריך להעתיק את 'הקונספציה והניסיון שנרכש בניהול מדינת 

פקהאני בביירות, על כל פרטיה ודקדוקיה'. שם, עמ' 284.
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ה רלוונטי  וושינגטון היה לא  והן אנשי ערפאת הסבירו שמסלול  מסלול אוסלו 
מכיוון שהמשלחת הפלסטינית היתה לא יותר ממריונטה בידי ערפאת. אולם 
בקביעות אלו מובלעת במודע או שלא במודע הצדקה בדיעבד למסלול אוסלו, 
מבין  שהוא  חושב  ההיסטוריון(  )הפרשן,  הטענה  טוען  כי  הדבר  פירוש  שכן 
מודיעיניים  דיווחים  אין–ספור  שקיבל  רבין,  משהבין  יותר  המדיני  בתהליך 
היה  שרבין  לטעון  מוכרחה  המריונטות'  'גישת  הפועלות.  הנפשות  את  והכיר 
נאיבי, ופירושו של דבר לחלק ציון לפוליטיקאים במקום לפרש את מעשיהם 
ואת שיקוליהם. לאחר המכתב שכתב רבין ביוני, ולמעשה גם באוגוסט 1993, 
הוא המשיך להפעיל לחץ כדי להפיק תוצאות מהמסלול בוושינגטון; לשם כך 
הוא נסמך על האמריקנים, שמנעו את ערפאת מלהגיע לבירת ארצות הברית 
והתנגדו לחזרתו לשטחים.97 עובדות אלה מציבות גם את האמריקנים כחבורת 

נאיביים לצדו של רבין.

האנטומיה של הכרעת רבין: מה ידע ראש הממשלה? — פרשנות אלטרנטיבית

אפרים הלוי, המשנה לראש המוסד באותן שנים ואחד האנשים הקרובים לרבין, 
כתב בספרו: 

לעתים קרובות, כאשר רוצים למצוא את השורשים האמיתיים של עמדותיהם 
בעמדות  אותם  לחפש  יש  ישראלים,  ומדינאים  פוליטיקאים  של  הנוכחיות 
גיבשו בעברם הרחוק. גם כשהיה נדמה לעתים שהם שינו  הבסיסיות שהם 
קוטבי  ניגוד  המנוגדות  עמדות  ואימצו  הקווים  את  חצו  או  מדיניותם  את 
מהלכים  היו  שהשינויים  התברר  דבר  של  בסופו  הקודמות,  לעמדותיהם 
אמיתי  י  ו נ שי לא  וח,  טו קצרי  שהוכתבו על ידי שיקולים  ים  טקטי

של השקפת עולם ]ההדגשות שלי[.98 

האם הקביעה הזו מתאימה לבאר את הסיבות שבגינן הפך רבין את עורו כביכול? 
ואם הוא לא הפך את עורו ולא עבר 'שינוי אמתי', אלא מדובר במהלך טקטי, מה 

היתה הטקטיקה ומול מי הופעלה?
הרווחת  הפרשנות  את  מקבל  אינו  שהוא  ניכר  הלוי  של  בספרו  מקריאה 
להכרעתו של רבין כלפי מסלול אוסלו, אולם הלוי, משיקוליו הברורים, בוחר 

לתיאור ממקור ראשון על עמדותיה של ארצות הברית ועל מקומה בתהליך השלום   97
 Ross Dennis, The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for ראו: 
.Middle East Peace, Farrar, Straus and Giroux, New York 2004, pp. 90-121

הלוי, אדם בצל, עמ' 46.   98
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לציין רק כמה מהשגותיו. הוא מספר שזומן למשרד הביטחון יום לאחר פרסום 
ההסכם בתקשורת, ושם הוא נפגש עם האלוף אורי שגיא:

והוא אמר לי כי לדעתו רבין לא האמין כי ייצא משהו מערוץ אוסלו. הוא 
שיער שזה יישאר עוד ערוץ חשאי של דו שיח חסר תוצאות וחסר חשיבות, 
עצמו  הוא  שחלפה.  בשנה  שהתקיימו  האחרים  הרבים  הערוצים  כל  כמו 
ותה על  ו להיחלץ מן הרשת שנטו נדהם מן התוצאה, אך נבצר ממנ
ים שניהלו ויצרו את מה שרבין עצמו תיאר  די האנשים הלא מקצועי י
מאוחר יותר כגבינה שווייצרית שיש בה יותר חורים מגבינה. ביליתי עם 
אותו  שאלתי  לא  מעולם  אך  עיניים,  רב בשיחות בארבע  זמן  רבין 
שקרה. זו אינה שאלה שמציג עובד מדינה  מה  את  ן  נכו הבנתי  אם 
לממונה עליו במערכת הפוליטית. אך כשהגיעה השעה לקיים את הפרק 
לנכונות  עקיף  אישור  קיבלתי  ירדן,  עם  השלום  בשיחות  האחרון 
חד  לי  ההנחה של שגיא וזו שגיבשתי לעצמי באורח עצמאי. רבין הורה 
משמעית לא לדווח לפרס ולנקוט כל אמצעי שיידרש כדי למנוע ממנו 
לדעת את הנעשה. מהערות שקלטתי לאורך הדרך הבינותי שרבין שיער 
שיחות  של  ההתחלתיים  בשלבים  שנגרם  הנזק  את  לתקן  בידו  יעלה  כי 
ידי הסדרת העניינים הספציפיים שנגעו לצרכים הביטחוניים  אוסלו, על 

והאסטרטגיים הבסיסיים של ישראל ]ההדגשות שלי[.99 

הנימוס  לכללי  המחויבת  סברה  העלה  הלוי  הרשת'?  מן  'להיחלץ  פירוש  מה 
הפוליטיים. מהסיבות שתוארו לעיל, גם אישים אחרים שהיו מעורבים בתהליך 
המדיני באותן שנים לא ניאותו לספק פרשנות מפורטת יותר. אולם התיאורים 
הארוכים של הלוי על הדרתו של פרס מתהליך השלום הסורי והירדני מלמדים 
עד כמה לא בטח רבין בפרס — ועד כמה, לדעתו של הלוי, נאלץ רבין לקבל 
את הסכם אוסלו. מדבריו של הלוי עולה שכופפו את ידו של רבין. אך כיצד 

נעשה הדבר בפועל?
להביא  גבוה  סיכוי  בעלת  שהיתה  פוליטית  במערכה  פתחו  וביילין  פרס 
 1990 בשנת  פרס  של  האחרון  הניסיון  המפלגה.  מראשות  רבין  של  להדחתו 
להדיח את רבין ממשרד הביטחון כונה 'התרגיל המסריח', והוא לא היה שונה 
במהותו מהניסיון הקודם, בשנת 1977, שמטרתו היתה להביא להדחתו של רבין 
מתפקידו כיושב ראש המפלגה, שלא לדבר על התפקיד שמילא פרס בהבאת רבין 
לידי התפטרות מתפקיד ראש הממשלה. היכולת של פרס לתמרן את המערכת 

שם, עמ' 50-49.  99
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ה במפלגה.  הגדולה  בשליטתו  נעוצה  היתה  מסריח'  'תרגיל  לכדי  הפוליטית 
העובדה שבבחירות  על  ב–1992 מאפיל  הכלליות  בבחירות  רבין  ניצחונו של 
המקדימות במפלגה הושג ניצחונו בזכות קולות פוטנציאליים שהשיג ישראל 

קיסר ממצביעי פרס, ולא בזכות שליטתו במפלגה. 
מיד לאחר כינון הממשלה התחילו התקפות מוחצות מצד 'מחנה השלום' על 
רבין ועל מדיניותו. ביקורת קשה נמתחה עליו מכיוון שבחר לקדם תחילה את 
המשא ומתן עם הסורים, ורק לאחר שיושג הסכם עם הסורים תתקדם ישראל 
לבודד  היתה  רבין  של  האסטרטגיה  השטחים.  הנהגת  עם  הפלסטיני  במסלול 
ולפתור את הסכסוך הסורי תחילה, מאחר שהדבר היה מביא לחיזוק הגורמים 
הפלסטיניים המבקשים שלום של פשרה עם ישראל.100 ההתנגדות של 'מחנה 
השלום' למדיניותו של רבין תובלה בהפצת שקרים על הרגלי השתייה של רבין 
שריד  יוסי  האלכוהול.  השפעת  בשל  החלטות  לקבל  שלו  היכולת  חוסר  ועל 
אף קבע נחרצות: 'רבין שיכור'.101 לא פעם נרמז כי צליעתו של רבין, שנגרמה 

מפציעה במלחמת השחרור, היא למעשה צליעה של שיכור.
וכאילו לא די בבעיות האובייקטיביות החברתיות והמדיניות שנאלץ ראש 
הממשלה החדש-ישן להתמודד עמן, אשר היו גדולות ומורכבות בפני עצמן, 
תנאי ראשון להתמודדות עמן היה תלוי בחלוקת העבודה בינו ובין שמעון פרס. 

היטיב לנסח זאת מיכאל בר–זהר, שאין לחשוד בו באהדת יתר לרבין: 

הוא מינה את פרס — בעל כורחו — לשר החוץ בממשלתו, אך קיצץ את 
סמכויותיו באופן משמעותי. ]...[ יתרה מזו, בצעד משפיל מאין כמוהו, רבין 
אף חתם את פגישתם בסיכום כתוב, שקבע כי פרס לא יהיה מעורב במשא 

ומתן לשלום עם סוריה, ירדן, לבנון או הפלסטינים.102 

המחלוקת בין השניים היתה כה קשה שרבין לא הסתיר אותה בנאום הניצחון 
המפורסם שלו בפריימריז, כאשר קבע: 'אני אנווט ]...[ אני אקבע', ורבים הבינו 

שאמירה זו מכוונת בראש ובראשונה נגד פרס.
בשנת 1993 הועמד רבין בפני מציאות קשה ביותר. בחזית הפלסטינית פעלו 
פרס וביילין להפוך את הנהגת השטחים ואת השיחות שהתקיימו בוושינגטון 

וגם את  על מדיניותו של רבין כלפי סוריה ראו את ספרו של ענבר, עמ' 199-191,   100
ספרו של איתמר רבינוביץ סף השלום: ישראל וסוריה 1996-1992, ידיעות אחרונות, 

תל אביב 1998, עמ' 76-29.
מעריב, 10.12.2005, וגם: יאיר קוטלר, הנחש: יוסי שריד, המשמיץ הלאומי, אופק,   101

תל אביב 1999, עמ' 131. 
בר–זהר, כעוף החול, עמ' 604.   102
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אשר  איום  רבין  בפני  עמד  המפלגתית,  הפנימית,  בזירה  משמעות;  לחסרות 
עלול היה להסתיים בהדחתו מראשות המפלגה והממשלה מאחר שמחנה רבין 
במפלגה הצטמצם מיום ליום.103 האיום על רבין לא היה ערטילאי, אלא נשען על 
הרוב שזכה לו פרס במוסדות המפלגה. פרס השתמש בהשפעתו הרבה במפלגה 
הבר,  כשאיתן  היתה  לכך  בוטה  דוגמה  הראלי.  כוחו  על  לרבין  לאותת  כדי 
ראש לשכתו של רבין, ביקש בשם ראש הממשלה, שנמצא באותה עת בוועדת 
החוץ והביטחון, לדחות את ההצבעה בלשכת העבודה על שאלת התיקון לחוק 
ולו  לדחייה,  מתנגד  שהוא  הודיע  פרס  הממשלה.  לראשות  האישית  הבחירה 
לזמן קצר, והכריז שההצבעה תיערך במועד שנקבע מראש. לא היה זה עניין 
שולי, אלא איתות והבהרה לרבין מיהו בעל הבית במפלגה.104 מלבד השליטה 
במוסדות המפלגה, גם להתחזקות מחנה פרס בסיעה בכנסת היה תפקיד מכריע. 
במבט לאחור מתברר עד כמה הלחץ הפנימי על רבין היה מרוכז. בעיתונות דווח 

על ישיבת סיעת מפלגת העבודה במילים האלה:

רוב מוחלט של הדוברים קץ כבר בניסוחים הפתלתלים וביקש, שלא לומר 
דרש, מהממשלה לצאת ממבוך התירוצים שבנתה לעצמה ולהתחיל לדבר 
בחברים  אדרי  רפי  התגרה  מסוים  בשלב  ערפאת.  יאסר  ועם  אש"ף  עם 
יד.  הרים  גור  מוטה  רק  שיקום.  אש"ף  עם  למו"מ  שמתנגד  ממי  וביקש 
מי  ה,  חבר' יעל דיין ראתה את היד הבודדה, וקראה בעליזות 'יאללה 
יס?' ]כלומר לקיים דיאלוג עם ערפאת ו'אש"ף–חוץ'[ לא צריך  נ לתו בא 
להרחיק לכת, חוץ מגור היו עוד כמה מתנגדים ]...[ שמעון פרס, שר החוץ, 
שהתארח בסיעה, הרגיש נוח מול הדברים הללו. מצד שני, הוא לא יכול 

היה להגיד את מה שהחברים אומרים.105 

מול ה'יאללה חבר'ה, מי בא לתוניס?' היה קשה לרבין להטיל וטו, שהיה עלול 
להביא להדחתו בתוך המפלגה, על אף ניסיונות של מחנה רבין באותם ימים 

לחזק את ידיו של ראש הממשלה ולשמור על מתכונת שיחות וושינגטון.106 

חגי מירום, שבאותם ימים היה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה וחבר 'השמינייה', טען   103
לימים שלמדיניותו של רבין נמצאו פחות ופחות תומכים בסיעה: 'אנחנו ]השמיניה[ היינו 

הקול החזק ורבים הלכו איתנו. מי היה לו? ]לרבין[ ]מוטה[ גור?' )חגי מרום למחבר(.
אדר, מפלגה אחת שתי דרכים, עמ' 222.  104

חדשות, 'גם העבודה רוטטת מרוב בשלות', 17.7.1993.  105
אנשי 'הפורום המרכזי', גוף ששמו אינו מעיד על מרכזיותו במפלגה, פעלו כנגד הקו   106
שתמך בהידברות עם אש"ף. בפגישת הפורום )שהגיעו אליה כמאתיים חברי מפלגה(, 
'הביעו התנגדות לכל סטייה מנוסח ועידת מדריד' )על המשמר, 10.7.1993(. חברים 
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ה התעלמה  רק  לא  ההסכם  חתימת  שלאחר  לאירועים  השכיחה  הפרשנות 
משמעות  את  החמיצה  היגיון  אותו  מתוך  אלא  המסלולים,  בין  מההבדלים 
לא  ורבין  הואיל  אוסלו.  במסלול  דבר  בסופו של  להתקדם  רבין  הסכמתו של 
עמוס  השלום  איש  של  כלשונו  ערפאת',  את  'להציל  מפרס  למנוע  היה  יכול 
לשלב  היה  לרבין  שנותר  כל  לכך,  הביטוי  היה  אוסלו  שמסלול  ומכיוון  עוז, 
בהסכם אוסלו כמה שיותר מרכיבים שהיו הכרחיים לדעתו בכל הסדר מדיני. 
ביניים  וכהסכם  הדרגתי,  שלבי,  כהסכם  ההסכם  את  לעצב  רבין  התעקש  כך 
שמובנים בו הכרה הדדית )ביטול שלושת הלאווים של חרטום וביטול האמנה 
שתיארה  כפי  באלימות.  להשתמש  לא  ערפאת  מצד  והתחייבות  הפלסטינית( 
זאת סליקטר, הסכמתו של רבין להמשיך במסלול אוסלו הביאה לכך ש'שיחות 

אוסלו התמקדו ביתר נחרצות בנושאים הביטחוניים'.107
בחודש אוגוסט, ימים אחדים לפני ההכרזה על הסכם אוסלו, טרם הוכרעה 
סופית המחלוקת בין הקו של וושינגטון לקו של אוסלו מאחר שטרם עלה בידו 
של ערפאת לשתק סופית את מתנגדיו, והדבר נתן לרבין מרווח פעולה נוסף. 
'גובר הלחץ באש"ף להדיח את ערפאת'  ואכן, בסוף אוגוסט דווח בעיתונות: 
וחאלד אל–חסן, חבר בוועד המרכזי של הפת"ח, טען: 'יש להחליף את ההנהגה 
של אש"ף'.108 חנאן עשראווי הוסיפה שיש להעביר את ערפאת מתפקידו מכיוון 
ובגלל  בוושינגטון  ומתן  למשא  הנוגע  בכל  תדיר  עמדותיו  את  משנה  שהוא 
המכשולים המדיניים שהוא מציב לפני המשלחת הפלסטינית.109 בשל מצוקה 
הסביר  הפעם  ערפאת'.  את  'להציל  בכירים  אישים  נחלצו  שוב  זו  פוליטית 
את  שחל  ולמשה  לרמון  לפרס,  חליל  מוסטפה  לשעבר  מצרים  ממשלת  ראש 
מיליון  שבעים  הזרמת  ידי  על  אש"ף  ואת  ערפאת  את  'להציל'  המידי  הצורך 
דולר לפחות למטה אש"ף בתוניס לצורך 'כיבוי מיידי של השריפה'.110 לימים 
הסתבר שגם בקרב דעת הקהל הפלסטינית מצבו של ערפאת לא היה מזהיר, 
הייכל.111 עולה מכך שמנקודת  בלשון המעטה, כפי שאכן טען מוחמד חסנין 

שיטרית  שמעון  הכנסת  חברי  אליעזר,  בן  בנימין  השיכון  שר  היו  בפורום  מרכזיים 
ועמנואל זיסמן, ושר החינוך לשעבר אהרן ידלין. 

סליקטר, נידון לכישלון?, עמ' 46.  107
ידיעות אחרונות, 25.8.1993.  108

שם.  109

שם.  110
סקר שנערך בשכם זמן קצר לפני חתימת הסכם אוסלו הראה שיותר משבעים אחוז   111
מסלולים  הייכל,  וריבון.  כמנהיג  וערפאת  מאש"ף  חוסיין  את  מעדיפים  מהציבור 

חשאיים, עמ' 450.
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מסע  יוני-יולי-אוגוסט  החודשים  היו שלושת  אוסלו  מסלול  אנשי  המבט של 
להצלת ערפאת. מעטים באותם ימים ראו את מה שהצליחו לפחות כמה מגורמי 
התקשורת להבין בזמן אמת — ש'הסכסוך הפנימי באש"ף הצליח להסיט במעט 
את העובדה שמדובר שתמונת מראה של המתרחש בצד הישראלי'.112 יש לשער 

שהיום תמונה זו מקובלת מעט יותר. 
לאחר שהוכשל מסלול וושינגטון, נותרו לרבין הבררות האלה: להקפיא את 
התהליך המדיני תוך כדי חתירה מחודשת לביסוס כוחה בשטחים של ההנהגה 
הפלסטינית המיוצגת בוושינגטון או לקבל מיד הסכם עם עראפת, אולם הסכם 
להדחתו,  להביא  עלולה  היתה  הראשונה  האפשרות  עליו.  לו השפעה  שתהיה 
וגרוע מכך — לחיסול הקו המדיני שייצג במפלגה. מאחר שרבין ידע כי בכוונת 
כי הגעתו של  לו  ערפאת להשליט על הפלסטינים כוחות אלימים, היה ברור 
ערפאת לעזה תקשה עליו מאוד את השגת מטרותיו, שכן ערפאת יוכל לרמוס 
והדרישה  בהסכם  רבין  שכלל  ההתניות  אולם  תקיפות.  ביתר  מתנגדיו  את 
 1995 בנובמבר  הירצחו  לסגת מההסכם.  פתח  לו  האלימות השאירו  להפסקת 
למרות  אוסלו,  במתכונת  להמשיך  נתניהו  לבנימין  מכן  ולאחר  לפרס  ִאפשר 

הצהרותיו הנושכות של נתניהו והרטוריקה הנחרצת שלו נגד ההסכם. 
יעלון,  בוגי  עדויות.  כמה  ישנן  בהסכם  תיקון  לבצע  רבין  של  כוונתו  על 
ראש אמ"ן אז כתב בספרו שביוני 1995 הוא נפגש עם רבין והציג לפניו את 
העניין  להביא את  'צריך  היה  יעלון  לדידו של  התוצאות של שלטון ערפאת. 
על ערפאת,  להפעיל  יכולה  ישראל  'מנופים'  אילו  רבין שאל  פיצוץ'.113  לידי 
כל  את  לעצור  ממנו  ולדרוש  אמת'  'למבחן  ערפאת  את  להעמיד  תבע  ויעלון 
יסודית  רפורמה  ולבצע  ישראל  נגד  המחבלים המוכרים, להפסיק את ההסתה 
במערכת החינוך. 'רבין', המשיך יעלון, 'השיב לי שאני צודק, אבל טען שעדיף 
להמתין שערפאת ייבחר בבחירות הפלסטיניות, שעמדו להיערך ב–20 בינואר 
1996'.114 עדות זו מתחזקת מדבריו של אהוד יערי, שסיפר כי בשיחה אישית 
אמר לו הנרי קיסינג'ר שרבין התכוון לבצע הערכה מחדש )re-assessment( של 
הסכם אוסלו.115 גם דן מרידור אמר בעניין זה דברים ברורים בישיבת הכנסת 

שהתקיימה כשבועיים לאחר רצח רבין: 

לפני זמן קצר, פחות מחודשיים, הופיע ראש הממשלה המנוח יצחק רבין 

חדשות, 27.8.1993.  112
משה )בוגי( יעלון, דרך ארוכה קצרה, ידיעות אחרונות, תל אביב 2008, עמ' 76.  113

שם.  114
אהוד יערי למחבר.  115
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ה והודיע, שאם  ועידה'  'שיחת  בשידור של הטלוויזיה הישראלית בתוכנית 
לא תשונה האמנה הפלסטינית כפי שאנחנו דורשים, הוא יפסיק מיד את 
ואני  בראשה  ולעומד  הזאת  לממשלה  פונה  אני  אש"ף.  עם  השיחות  כל 
מבקש לדעת האם מר פרס מוכן לחזור על ההתחייבות של מר רבין המנוח, 
האם ממשלתו היא ממשלת המשך או שהיא ממשלת שינוי; האם גם הוא 
יודיע, שאם האמנה הפלסטינית לא תשונה כפי שערפאת התחייב לשנות 
אותה, ייפסקו מייד השיחות עם אש"ף? אז נדע אם נושאים את שמו של 
יצחק רבין באופן הגון או לשווא. שמענו מערפאת רק בימים האחרונים, 
מתכוון  פרס  מר  אם  מעניין  בהתחייבותו.  לעמוד  כלל  מתכוון  לא  שהוא 
לעמוד בהתחייבות הזאת שיצחק רבין נתן בפומבי לעם ישראל לפני פחות 

מחודשיים.116

לסיכום, רבין פעל ברציונליות מלאה כשחבר לחלופת אוסלו, שכן זו אפשרה — 
אף כי בגבולות צרים מהרצוי לו — להמשיך להיאבק על מדיניותו כפי שבאה 
לידי ביטוי במסלול וושינגטון. אילו התעקש לממש את הדברים שכתב לפרס 
נגדו  פוליטי  מרד  עם  מתמודד  עצמו  את  מוצא  שהיה  סביר   1993 ביוני  ב–6 
בסיעה ובמפלגה, מרד שהיה מסתיים בהדחתו וקרוב לוודאי במינויו של פרס 
ורבין עצמו היה נאלץ למלא תפקיד משני, אם בכלל.  ליושב ראש המפלגה, 
מעשיו של רבין בשנתיים שהנהיג את המדינה אחרי הטקס בבית הלבן הוכיחו 
זו  לא  אוסלו.  במסלול  ההתקדמות  את  לאשר  כשבחר  בכך  הרב  ההיגיון  את 
בלבד שהוא מנע מסירת עמדות נוספות לערפאת אלא שהוא גם הוציא לפועל 
את הסכם השלום עם ירדן, אגב מידורו המוחלט של פרס. לצערנו, הוא לא יכול 

היה לצפות מראש את הירצחו.

סטנוגרמה של ישיבת הכנסת )22.11.1995(, ישיבה מספר 388 של הכנסת ה–13, מתוך   116
אתר הכנסת.
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ביחד או לחוד?
תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

מידן קורש�

מבוא

שנות  מסוף  ישראל  במדינת  המתחולל  המאבק  את  לבחון  זה  מאמר  מטרת 
חינוכית  ליבה  תכנית  ליישום  הדרישה  סביב  הקודמת  המאה  של  התשעים 
בחינוך החרדי. מאבק זה ישמש מקרה בוחן לבחינת אופיים של דפוסי השסע 

הדתי-חילוני, באמצעות תאוריות רלוונטיות. 
תיאור נרחב של השסעים בחברה הישראלית הציעו הורוביץ וליסק, אשר 
פירטו את מאפייניהם ואת המניעים העומדים בבסיסם.1 בין חמשת השסעים 
שתיארו בלט השסע הדתי-חילוני כמפלג את החברה היהודית בישראל.2 אופי 
בדור  בישראל  הפוליטית  ובמערכת  בחברה  הדתי-חילוני  השסע  של  דפוסיו 
כי  טען  דון–יחיא  וכהן.3  זיסר  ובין  דון–יחיא  בין  מחלוקת  סלע  היה  האחרון 
אשר  הסדרית',  'דמוקרטיה  של  בתחומיה  נותרו  הדתי-חילוני  השסע  דפוסי 
מתאפיינת בשימור המצב הקיים,4 ואילו זיסר וכהן טענו כי דפוסיו משתנים 

'נושאים נבחרים בפוליטיקה  המאמר מבוסס על עבודה לתואר שני שנכתבה בקורס   *
הישראלית' בהנחייתו של ד"ר אייל ברנדייס, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת 

בר–אילן.
דן הורוביץ ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה: ישראל — חברה בעומס יתר, עם עובד,   1

תל אביב 1990.
שם, עמ' 92-91.   2

יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל,  הפוליטיקה של ההסדרה:  דון–יחיא,  אליעזר   3
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 1997; ברוך זיסר ואשר כהן, 'מדמוקרטיה 
הסדרית לדמוקרטיה משברית: המאבק על הזהות הקולקטיבית בישראל', פוליטיקה, 3 

)1999(, עמ' 25-9; ברוך זיסר ואשר כהן, מהשלמה להסלמה, שוקן, תל אביב 2003.
 Arend Lijphart, ʻConsociational Democracyʼ, World Politics, 21 (2), 1969,  4

pp. 207-225
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בי ומתאימים להגדרה של 'דמוקרטיה משברית', המתאפיינת בערעור על המצב 
הקיים.5 

סוגיית החינוך היא סוגיה מרכזית במדינה שבולט בה השסע הדתי-חילוני,6 
ואף נטען כי היא הסוגיה המכריעה ביותר בתחום זה כמעט בכל מדינה שקיים 
בה פילוג על רקע דתי.7 תיאור נרחב של התמורות שהתחוללו בתחום החינוך 
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ושעיצבו את קווי היסוד המנחים את 
מערכת החינוך עד היום סיפקו צמרת ודון–יחיא.8 מתיאוריהם עולה כי על אף 
הניסיון לבטל את הזרמים בחינוך בשנותיה הראשונות של המדינה, עוגן בה 
מעמדם של שלושה זרמים שונים: הזרם הממלכתי, הזרם הממלכתי–דתי וזרם 
החינוך החרדי שאינו ממלכתי. השלכות קיומו של זרם החינוך החרדי נחקרו 
לא מעט,9 אך לנוכח המחלוקת שנתגלעה סביב הדרישה ליישם תכנית ליבה 
במוסדותיו, ישנה חשיבות רבה לעריכת מחקר מעמיק בסוגיה זו. העובדה כי 
מאבק זה נמשך מסוף שנות התשעים עד עתה, יש בה כדי להעיד על חשיבותו 
הרבה של הנושא. כדי לחקור סוגיה זו, יתמקד המחקר בדרישה ליישום תכנית 
ובניסיונות לגבש תכנית  זו  הליבה בחינוך החרדי, בתגובות השונות לדרישה 
ייחקר כדי לעמוד על אופי הדפוסים שהוא  כזו. המאבק סביב תכנית הליבה 

מתקיים בהם ולהכריע אם דפוסים אלה הסדריים או משבריים.

השסע הדתי-חילוני — בין הסכמיות למשבריות

בחברה  מחלוקת  סלעי  שהם  שסעים  חמישה  ציינו  וליסק  הורוביץ  כאמור, 
השסע  העדתי,  השסע  הלאומי,  השסע  הדתי-חילוני,  השסע  הישראלית: 

זיסר וכהן, 'מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית', עמ' 11.  5
אליעזר דון–יחיא, משבר ותמורה במדינה חדשה: חינוך, דת ופוליטיקה במאבק על   6

העלייה הגדולה, יד יצחק בן–צבי, ירושלים 2008.
 Arend Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy  7

in the Netherlands, University of California Press, California 1968, p. 118
צבי צמרת, עלי גשר צר: החינוך בישראל בשנות המדינה הראשונות, המרכז למורשת   8
בן גוריון, קריית שדה–בוקר 1997; אליעזר דון–יחיא, משבר ותמורה במדינה חדשה.

ירושלים  כתר,  החוק,  ורמיסת  ההשתמטות  התקציבים,  בע"מ:  חרדים  אילן,  שחר   9
2000; נילי מארק, 'השקעה בהון האנושי: איך נדע מה לעשות?', בתוך: יובל דרור, דוד 
נבו ורנה שפירא )עורכים(, תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות 
החרדי  החינוך  מערכת  שיפר,  ורדה   ;57-35 עמ'   ,2003 אביב  תל  רמות,  האלפיים, 
בישראל: תקצוב, פיקוח ובקרה, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 1998. 
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הורוביץ וליסק, מצוקות באוטופיה, עמ' 27-26.  10
לדמוקרטיה  הסדרית  'מדמוקרטיה  וכהן,  זיסר  ההסדרה;  של  הפוליטיקה  דון–יחיא,   11

משברית'. 
Lijphart, ʻConsociational Democracyʼ  12

דון–יחיא, הפוליטיקה של ההסדרה.  13
שם, עמ' 18-17.  14

החברתי–כלכלי והשסע האידאולוגי, וטענו כי הזהות הקולקטיבית הישראלית 
מתעצבת כל העת בנוגע לסוגיות העומדות בבסיסם של שסעים אלה.10 השסע 
ההשפעה  למידת  בנוגע  אי–ההסכמה  רקע  על  התפתח  בישראל  הדתי-חילוני 
הייחודית  משמעותו  הציבוריים.  החיים  על  הדתית  לאמונה  להיות  שצריכה 
נובעת מכך שהוא מפצל את חברת הרוב )החברה היהודית( ומעצם היותו בסיס 
לבידול חברתי ותרבותי ולגיוס פוליטי. אופי דפוסיו של השסע הדתי-חילוני 

בישראל הוא סלע מחלוקת בין דון–יחיא ובין כהן וזיסר.11 

דמוקרטיה של הסדרה — הישבו אחים יחדיו?

של  יציבותן  את  לבחון  כדי  ההסדרית  הדמוקרטיה  מודל  את  פיתח  לייפהרט 
מדינות דמוקרטיות משוסעות ומפוצלות.12 הוא תיאר את המאפיינים שפורטו 
כדי  תוך  אותם  פיתח  דון–יחיא  לעיל,  וכאמור  סיטואציה,  כתלויי  במודל 
בספרו  החיל  דון–יחיא  ולנסיבותיו;  בישראל  הדתי-חילוני  לשסע  התאמתם 
בישראל  על תחומי השסע הדתי-חילוני  'הפוליטיקה של ההסדרה'  מודל  את 
ופירט את התנאים לקיומה של 'פוליטיקה של הסדרה' ואת מאפייניה במדינת 
בקרב  דעים  תמימות  של  קיומה  הוא  דון–יחיא  שציין  בסיסי  תנאי  ישראל.13 
זה  מנהיגי הקבוצות בנוגע לקיומה המאוחד של המדינה. חשיבותו של תנאי 
בכך שקיומה של אחדות דעים זו אמור להניע ולהזין את המאמצים הנדרשים 
כי  דון–יחיא  מפרט  כן  הסדרה.  יישוב  של  אופי  בעלי  פתרונות  יצירת  למען 
כהימנעות מהחרפת  חד–צדדי  בוויתור  מאופיינים  הדתי-חילוני  דפוסי השסע 

השסע, ולא רק ברצון הדדי להגיע לפשרה שתביא לצמצומו.14 
המתקיים  הסטטוס–קוו,  פתרון  הוא  דון–יחיא  שפירט  המאפיינים  אחד 
בדמות הסדר לא רשמי שנמנעים בו מקבלת החלטות בנושאים הנתפסים כסלע 
מחלוקת בין הצדדים כדי לא להביא להחרפת המצב לנוכח אי–היכולת להגיע 
'עקרון הדה–פוליטיזציה', שלא  הוא  דון–יחיא  נוסף שמתאר  לפתרון. מאפיין 
ובכך  או הפרלמנטרית,  סוגיות מהותיות ברמה הממשלתית  בו  ליישב  מנסים 
נמנעים מהצגת סוגיות אלה כבעיות לאומיות מהותיות, אלא כבעיות מקומיות 
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בי שאפשר לפתור בלי לערב את הממשלה. למאפיינים שמתאר דון–יחיא מצטרף 
על  מתבסס  זה  עיקרון  החבילה'(.  'עסקת  שיטת  )ובכללו  הפשרה'  'עקרון  גם 
ויתורים בקביעת המדיניות. במאפיין זה ישנה נטייה לבצע ויתורים המגיעים 
כ'חבילה', כאוסף שנכללים בו גם יתרונות, וכך הדיון אינו נקודתי וחסר מוצא.15
דון–יחיא מדגיש בדבריו את מרכזיותו של תחום החינוך בשסע הדתי-חילוני 
בכלל ובישראל בפרט. לגבי דידו תחום החינוך הוא אחד הגורמים המפלגים 
המרכזיים בחברה המשוסעת על רקע דתי; תחום זה מביא למיסוד השסע בכך 
למעשה  מעניקים  החינוך  אופי  על  במאבק  עליהם  הוסכם  אשר  שההסדרים 
לגיטימציה לשני הצדדים )וכן לעצם קיומם של צדדים שונים(, ובכך מעגנים 
את הפילוג והשונּות. עם זאת, דון–יחיא מציין כי להסדרים אלה יש גם תפקיד 
היותם  לצד  שכן  הסדרה',  של  'פוליטיקה  מיישום  וכחלק  ממתנים  ככוחות 
משמרים את הפילוג, הם גם יוצרים מצב שהצדדים השונים משקיעים מאמצים 
רבים בפתרון הסוגיה על בסיס שיתוף פעולה והסכמיות, ולפיכך הם גורמים 

הממתנים פלגנות ומעודדים 'פוליטיקה של הסדרה'.16

דמוקרטיה משברית — האיש את רעהו חיים בלעו?

לעומת דון–יחיא, כהן וזיסר מציעים הסבר שלפיו לשסע הדתי-חילוני בישראל 
דפוסים משתנים, המתאימים לדגם של 'דמוקרטיה משברית' יותר מאשר לדגם 
ה'דמוקרטיה של הסדרה'. הם מסבירים כי התמורות שהביאו לשינוי זה החלו 
התשעים.  בשנות  בעיקר  נודעה  המשברית  משמעותן  אך  השמונים,  בשנות 
דבקות  שיצרו  חילונית  מודרניזציה  תהליכי  בעקבות  התרחשו  אלו  תמורות 
הסדרים  לקבל  בנכונות  ירידה  חלה  כך  ובשל  ליברליים-מערביים,  בערכים 

בתחום הדת והמדינה.17
כהן וזיסר מסבירים כי מאז ואילך סוגיות הנוגעות ליחסי דת ומדינה נתפסו 
ויתורים  כלומר  הישראלית,  הקולקטיבית  הזהות  את  וכמעצבות  כמהותיות 
בתחום זה נחשבים בעיני החברה הרי גורל, ולא ויתורים נקודתיים אשר אפשר 
קולות  נשמעים  הצדדים  שני  של  הפוליטיים  במרכזים  אמנם  אותם.  לקבל 
המביעים נכונות לפשרות, אך הביטוי שקבוצות אלו מקבלות בשיח הציבורי 
)משני  הקיצוניות  הקבוצות  של  לקולות  שכן  הפוליטי,  כוחן  את  תואם  אינו 

שם, עמ' 30-18.  15

שם, עמ' 36-31.  16
אשר כהן, 'בין השלמה להסלמה: התפתחויות בשסע הדתי-חילוני מאז קום המדינה   17

ובעקבות הבחירות לכנסת ב–2003', גשר, 148 )2003(, עמ' 18-9.
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הצדדים( ישנה השפעה גדולה יותר על השיח הציבורי; על אף היותן קבוצות 
כדי  עד  אף  מגיעה  והשפעתן  ברצונותיהן,  מתחשב  הפוליטי  המרכז  מיעוט, 

שיתוק המרכז הפוליטי המתון.18
עוד מפרטים כהן וזיסר כי דפוסי הדמוקרטיה ההסדרית טומנים בחובם את 
מסבירים  הם  הסכמיות'.  'שבירת  וליצור  אותה  לערער  שעתידים  התהליכים 
לקרע  שתביא  מהחלטה  להימנע  מסייע  מהכרעה  ההימנעות  עקרון  אמנם  כי 
בין הקבוצות בחברה, אך השלכתו הנוספת היא שהפתרון הממומש בעקבותיו 
אינו מקובל על שום צד ושניהם אינם שבעי רצון, כלומר האפשרות של עימות 

נותרת בעינה ולעתים אף גדלה.19

חינוך ותכניות ליבה

חינוך הוא אחת מאבני היסוד של כל חברה, והוא קשור קשר בלתי נפרד לסביבה 
רואה  בה.20 חברה דמוקרטית  והחברתית שהוא מיושם  התרבותית, הפוליטית 
בחינוך ציבורי גשר המסייע להוביל את הדור הצעיר אל עבר חייהם כאזרחים 
המדינה,  של  אחריותה  בתחומי  הנכלל  זה,  מעין  חינוך  דמוקרטית.  במדינה 
יסייע בתפקודה התקין של הדמוקרטיה וישמר את קיומה למשך שנים רבות.21 
תכנית ליבה )Core Curriculum( היא אוסף של תכנים נבחרים שהוחלט כי הם 
החינוך.22 מטרותיה  היעדים שקבעה מערכת  את  לבית הספר להשיג  יאפשרו 
לשמור  וכן  החברתית  היציבות  את  לשמר  הן  הליבה  תכנית  של  הבסיסיות 

זיסר וכהן, 'מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית', עמ' 24.   18
ביחסי  תמורות  הסכמיות:  לשבירת  שבירה  הסכמיות  'בין  זיסר,  וברוך  כהן  אשר   19
ורונן  מאוטנר  מנחם  שגיא,  אבי  בתוך:  להכרעה',  קונסוציונליזם  בין  ומדינה —  דת 
שמיר )עורכים(, רב–תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, רמות, תל אביב 1998, 

עמ' 677-675.
משרד  נבחרות,  מדינות  בחמש  לימודים  תכניות  של  פיתוחן  תהליך  רום,  אמירה   20

החינוך, ירושלים 2009, עמ' 10-9.
)עורכת(,  והאחריות הציבורית לחינוך', בתוך: הנ"ל  'החינוך הציבורי  אורית איכילוב,   21

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, רמות, תל אביב 2010, עמ' 12-10.
יעקב כץ, 'תכנית ליבה בישראל: מחנה משותף חינוכי לכל מגזרי החינוך', בתוך: דן   22
לקראת מהפכה חינוכית: בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח  ענבר )עורך(, 

דוברת, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ירושלים ותל אביב 2006, עמ' 189-188.
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בי על הייחוד התרבותי המאפיין את הקבוצות במדינה.23 אף לפני קום המדינה, 
בימי תקופת היישוב, נעזרה החברה היהודית בתכניות ליבה כדי לחזק מטרות 
לאומיות ולעצב את הזהות הציונית בקרב הדור הצעיר.24 גם לאחר שהוקמה 
משמשת  החינוכית  הליבה  תכנית  שלפיה  התפיסה  בה  רווחה  ישראל,  מדינת 
החדשה,  למדינה  לגיטימציה  מתן  בעיקר  ובהן  שונות,  מטרות  להשגת  כלי 
יצירת אחדות בעם ושימורה )כחלק מתפיסת 'כור ההיתוך' שרווחה בתקופה זו( 
והנחלת ערכים; כלומר, החינוך במדינת ישראל מוציא לפועל הבניה חברתית 
הח�ברּות  בתהליך  ח�ברּות המשתתף  סוכן  להגדירו  ולפיכך אפשר  רב–תחומית 

בקרב החברה הישראלית.25 

תכנית הליבה בישראל 

רקע

שלה  המעבר  את  שסימנו  תהליכים  היהודית  בחברה  נודעו  ה–17  המאה  מן 
מחברה מסורתית לחברה מודרנית. בתהליכים אלה היה החינוך תחום מרכזי 
לדיונים  פורייה  קרקע  שימש  והוא  היהודית  החברה  של  דמותה  את  שעיצב 
ולמאבקים. אמנם שורשיהן של התמורות שעיצבו את החינוך העברי נעוצים 
במאה ה–17, עם התפתחות ההשכלה הכללית שביקשה לשלב ערכים ליברליים 
בחינוך, אך השפעותיהן ניכרות באמצע המאה ה–20, בעת שעוצבה דמותה של 
מערכת החינוך בישראל. מוסדות חינוך חדשים הוקמו כדי ליצור מערכת חינוך 
ותהיה  הישנה,  החינוך המסורתית-הדתית  תיגר על מערכת  מודרנית שתקרא 
מעין תרבות נגד לעומתה. בתוך כך נזנחו מאפייני החינוך המסורתיים-הדתיים 
והועלו על נס סדרי חינוך מודרניים שנשענו במידה רבה על ערכיה של התרבות 
היהודית  בחברה  רבה  חשיבות  אפוא  נודעה  לחינוך  המשכילה.  האירופית 
המודרנית והוא היה למעשה 'סוכן שינוי יעיל' במעבר מחברה מסורתית לחברה 

שם,  ופירוקם',  מכשולים  ישראל:  לילדי  משותפת  חינוכית  'ליבה  רוטנברג,  נפתלי   23
עמ' 215-214. 

יובל דרור, כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני, מאגנס, ירושלים תשס"ח,   24
עמ' 224-223.

שיעור מולדת: חינוך לאומי וכינון מדינה 1966-1954, מכון  טלי תדמור–שמעוני,   25
בן–גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה–בוקר 2010, עמ' 12-4.
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מודרנית.26 בהמשך ישיר לכך, החינוך העברי המודרני ביסס את מעמדו כחינוך 
גם  ישראל,  מדינת  של  כינונה  עם  יותר,  ומאוחר  היהודי,  ביישוב  הדומיננטי 

ברובד הלאומי.27 
לשים  כדי  שנחקק  הממלכתי,  החינוך  חוק  בכנסת  התקבל   1953 באוגוסט 
קץ למאבק סביב ביטול הזרמים בחינוך, מאבק שהחל עם קום המדינה.28 החוק 
עיגן את מעמדם של זרמי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, וכן את מעמדו 
של זרם החינוך החרדי — 'החינוך העצמאי' — כזרם חינוך שאינו ממלכתי; 
שלא כהגדרתו הקודמת — 'הזרם הרביעי' )שפעל מקום המדינה עד שנת 1953 
והיה המשכו של זרם החינוך של אגודת ישראל מתקופת היישוב(,29 אשר בה 

הוא הוכר כזרם ממלכתי.30
הזרם הממלכתי, שמּוסד בשנת 1953 באמצעות חוק החינוך הממלכתי, הכיל 
את 'הזרם הכללי' ואת 'זרם העובדים' שפעלו בזירה החינוכית לפניו. דמותו של 
זרם החינוך הממלכתי הושפעה במידה רבה מתפיסות מערביות, מתוך תפיסה 
שלפיה יש לדבוק בתרבות המערב, אשר הנחילה את ערכי הנאורות וההשכלה 
המאפיינים את העידן המודרני )חינוך לאסתטיקה, לאמנות, למוזיקה ולחינוך 
גופני, תוך כדי הקפדה על היגיינה(. אמנם החינוך הממלכתי כלל התמקדות 
במשנה הציונית והיהודית, אך להשכלה הכללית המערבית ניתן משקל רב מזה 
שקיבלה ההשכלה העוסקת בציונות וביהדות. הדגש שהושם על ערכי המערב 
התרבות  )מכּוונת  'אירופוצנטרית'  זו  תפיסה  לכנות  אפשר  כי  עד  בולט  כה 
האירופית(.31 בצעד שעולה בקנה אחד עם תיאור זה, הגדירה 'הוועדה לבדיקת 
מצב היהדות בחינוך הממלכתי' )ועדת שנהר( את זרם החינוך הממלכתי כזרם 
המורכב בעיקר מציבור חילוני )ההגדרה התקבלה, על אף ההסתייגות מחוסר 

האובייקטיביות הטמון בשימוש בו(.32 

רחל אלבוים–דרור, 'מסלולי מודרניזציה בחינוך: מהחדר לבית–הספר', בתוך: עמנואל   26
וזיכרונות,  ספרות  פרקי  תעודות,  מחקרים,  החדר:  )עורכים(,  אסף  ודוד  אטקס 

אוניברסיטת תל–אביב ובית שלום עליכם, תל אביב 2010, עמ' 64.
שם, עמ' 65-57, 76.  27

המאוחד,  הקיבוץ  בחינוך,  העובדים  זרם  ביטול  עם:  מחפשת  מדינה  כפכפי,  אייל   28
רעננה 1991, עמ' 34-23.

ענת פלדמן, 'אתניות, פוליטיקה וחינוך — עשור ראשון לחינוך העצמאי 1963-1953',   29
דור לדור, לא )2007(, עמ' 134-130. 

יוסף יונאי, 'מתווה לחינוך במדינה העברית', שם, עמ' 83-81.  30
תדמור–שמעוני, שיעור מולדת, עמ' 19-17, 23-22, 313-297.  31

דו"ח 'ועדת שנהר' — 'עם ועולם': /http://www.panim.org.il/p-122, עמ' 4. תאריך   32
אחזור 6.11.2012.
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בי והוא למעשה  זרם החינוך השני, כמוזכר לעיל, הוא הזרם הממלכתי-דתי, 
המשכו הישיר של 'זרם המזרחי' שפעל בזירת החינוך מראשית המאה ה–33.20 
דמותו של הזרם הממלכתי-דתי משלבת בתוכה את הערכים היהודיים-דתיים, 
ישראל, עם ערכי מודרנה  נפרד מזהותו ההיסטורית של עם  שהיו חלק בלתי 
המתאפיינים בחינוך להשכלה כללית, על בסיס המשנה המערב–אירופית; ערכים 
מערב–אירופיים אלה כוללים שני נדבכים. האחד הוא נדבך המודרנה, שמוקנות 
בו מיומנויות יסודיות באמצעות לימוד מקצועות חופשיים )מתמטיקה, פיזיקה, 
אנגלית(. הנדבך השני הוא נדבך הלאומיות, שמוקנים בו ערכי ציונות, השמים 
דגש על חיזוק תחושת השייכות למדינת ישראל והתרומה לה. אפשר לראות 
משנות  משלוש  מורכב  הממלכתי-דתי  החינוך  גם  הממלכתי,  החינוך  כמו  כי 
עיקריות: המשנה היהודית-דתית, המשנה המודרנית והמשנה הציונית. השוני 
בין שני הזרמים בכך שהחינוך הממלכתי שם דגש עיקרי על המשנה המודרנית, 

ואילו החינוך הממלכתי-דתי מתמקד בעיקר במשנה היהודית-דתית.34 
הממלכתי  החינוך  חוק  עיגן  האלה,  הזרמים  שני  לעומת  לעיל,  שצוין  כפי 
בשנת 1953 את מעמדו של זרם נוסף כזרם שאינו ממלכתי — 'החינוך העצמאי', 
שפעלו זו בעיקר מוסדות חינוך המשתייכים למגזר החרדי.35 שלא כזרמי החינוך 
שצוין  )כפי  שונות  משנות  שלוש  בהם  שנלמדו  והממלכתי-דתי,  הממלכתי 
לעיל(, החינוך החרדי שם דגש רב מאוד )כמעט מוחלט( על המחויבות ללימודי 
זה מתאפיין בהיצמדות להוראות מן ההלכה היהודית אשר  זרם חינוך  קודש. 
נתפסות כמחייבות ואשר בהן החרדים רואים את עצמם מחויבים להגות בתורה 
יומם וליל. לנוכח הוראות אלו, שמעמדן הדתי, החברה החרדית דוחה השכלה 
כללית על תכניה השונים, והערך העומד לנגד עיניה, באופן כמעט מוחלט, הוא 

ערך לימוד התורה.36 
לנוכח טענות המגזר החרדי-מזרחי על אפלייתו לרעה על רקע עדתי מידי 
את  החרדית-מזרחית  ש"ס  סיעת  הקימה   1988 בשנת  החרדי-אשכנזי,  המגזר 
'רשת מעיין החינוך התורני', הידועה גם בשם 'אל המעיין'.37 ש"ס ראתה בחינוך 

תדמור–שמעוני, שיעור מולדת, עמ' 23-22.   33
'החינוך הממלכתי–הדתי בישראל: בין מסורת למודרנה', בתוך: זהבית  זהבית גרוס,   34

גרוס ויובל דרור )עורכים(, חינוך כאתגר חברתי, רמות, תל אביב 2004, עמ' 87-85.
פלדמן, 'אתניות, פוליטיקה וחינוך', עמ' 134-130.  35

לחקר  ירושלים  מכון  ותהליכים,  מגמות  מקורות,  החרדית:  החברה  פרידמן,  מנחם   36
ישראל, ירושלים 1991, עמ' 8-7, 57.

נירית רייכל, סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר   37
לנסתר; בין חיקוי לייחוד, מכון מופ"ת ומאגנס, ירושלים 2008, עמ' 159.
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בין  הקשר  הידוק  את  מסמנת  הזרם  הקמת  ולפיכך  פוליטי,  כוח  לצבירת  כלי 
פוליטיקה לחינוך.38 זרם 'מעיין החינוך התורני' מתאפיין בפתיחות כלפי תכנים 
שאינם דתיים, לעומת זרם 'החינוך העצמאי'. שורשו של הבדל עיקרי זה טמון 
כלפי  מגלה  ש"ס(  צמחה  )שממנו  החרדי-מזרחי  שהמגזר  היחסית  בפתיחות 

המודרנה וכלפי הסביבה החילונית.39 
להכרה בזרם החינוך החרדי כ'זרם עצמאי' נודעה משמעות רבה, שכן הגדרה 
זו אפשרה לו ליהנות מתקציבי המדינה בשיעור גובר )בתחילה משישים אחוזי 
מימון, ולאחר מכן אף ממאה אחוזים(, בלי שמוסדותיו מחויבים לתוכני הלימוד 
שקבעה המדינה. אף על פי שהחוק קובע כי בסמכותו של שר החינוך לחייב 
מוסדות אלה בתכנית לימוד בהיקף של 75 אחוז מסך הלימודים בהם, הדבר 
אינו מתבצע בפועל, והתכנים הנלמדים בהם אינם מושפעים מגורמים חיצוניים. 
הפוליטיים  שהדרגים  מכיוון  נכשלו  מצב  את  לשנות  החינוך  משרד  ניסיונות 

החרדיים סירבו לשתף פעולה.40 

המאבק

אחת מנקודות הפתיחה העיקריות של המאבק הציבורי סביב מעמדם של מוסדות 
החינוך החרדיים ואי–עמידתם בתנאים המפורטים בחוק היא עתירתו לבג"ץ של 
חבר הכנסת יוסף פריצקי ממפלגת שינוי, אשר הוגשה בשנת 1999. בעתירה 
דרש פריצקי לבחון אם ישנה הצדקה בתקצוב מוסדות חינוך מן המגזר החרדי, 
יסוד, כפי שהחוק קובע.41 בפסיקתו  אף שהלימודים בהם אינם על פי תכנית 
)ליבה(  יסוד  תכנית  בהכנת  החינוך(  שר  )באמצעות  המדינה  את  בג"ץ  חייב 
ופרסומה לגורמים הרלוונטיים.42 לפיכך, עד אותו הרגע כלל לא היתה קיימת 

דוד זיסנווין, 'מערכת החינוך היהודי בישראל מימי היישוב ועד ימינו', בתוך: דרור, נבו   38
ושפירא, תמורות בחינוך, עמ' 162-151; איתן שיפמן, 'מעיין חינוך או מנוף פוליטי? 
הצבעה עבור ש"ס בקרבת בתי ספר ברשת מעיין החינוך התורני', עדכן האוניברסיטה 
תאריך   ,www.openu.ac.il/Adcan/adcan41/adcan-41-24.html :2011 הפתוחה, 

אחזור 6.11.2012.
שיפר, מערכת החינוך החרדי בישראל, עמ' 33.  39

צמרת, עלי גשר צר, עמ' 242-241.   40
הישראלי  המרכז  בישראל',  האזרחי  החינוך  בנושא  מחקר  'דו"ח  אלפרסי,  דפנה   41
 ,www.ceci.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/edu1.pdf האזרח:  להעצמת 

עמ' 9. תאריך פרסום 13.4.2009, תאריך האחזור 6.11.2012.
בג"ץ 2751-99, אתר בתי המשפט:  42

elyon1.court.gov.il/files/99/510/027/A02/99027510.a02.htm  
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בי התעוררות  החלה  העתירה  בעקבות  המגזרים.  כלל  את  המחייבת  יסוד  תכנית 
ציבורית סביב סוגיה זו, ובשנת 2000 הוגשו שתי עתירות לבג"ץ נגד העברת 
כספים ממשרד החינוך לרשת החינוך של ש"ס — האחת על ידי ארגון המורים 

העל–יסודיים, והאחרת על ידי התאחדות הסטודנטים הארצית.43
בשנת 2001, בעקבות עלייתה של סוגיה זו לסדר היום הציבורי, מינתה שרת 
החינוך אז לימור לבנת ועדה שתפקידה לבחון את שיטת התקצוב של מוסדות 
הפטור.  מוסדות  ושל  רשמיים  מוכרים שאינם  מוסדות  הרשמיים, של  החינוך 
החינוך שלפיו  במשרד  הקיים  עיקרון  מימושו של  את  לבחון  נדרשה  הוועדה 
התקציב של מוסדות הפטור יהיה נמוך מזה של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים 
ותקציב המוסדות הרשמיים לא יהיה נמוך מזה של המוסדות שאינם רשמיים. 
הוועדה עסקה גם בנושאים ערכיים, וציינה כי שיטת המימון שהוצעה בדו"ח 
הוועדה צריכה להביא ליישום מדיניות החינוך הכוללת חוק לימוד חובה, תכנית 
ליבה, הגשמת יעדים חברתיים, צמצום פערים חברתיים ועמידה בסטנדרטים 
בלימודים ובחינוך. תכנית הליבה שעליה הומלץ בדו"ח כוללת את כל מערכת 
ואת  הלימודים  תוכני  לקבוע את  החינוך אחראי  כי משרד  בו  ונכתב  החינוך, 
הכישורים והמיומנויות שיש להקנות לתלמידים, וכן את המושגים הבסיסיים 
והתכנים המשותפים לכל התלמידים בישראל.44 באוגוסט 2002 הודיעה שרת 
החינוך כי היא מאמצת את מסקנותיה של הוועדה; למרות זאת, יישום המסקנות 
לא בוצע בהצלחה ותכנית הליבה לא שולבה בתוכני הלימוד במוסדות החינוך 

החרדיים.45
בשל קשיים אלה החליטה הממשלה, בספטמבר 2003, למנות 'כוח משימה 
לאומי לקידום החינוך בישראל', בכוח משימה זה היו 17 חברים, בראשם עמד 
שלמה דוברת, ולכן הוא זכה גם לכינוי 'ועדת דוברת'. בכתב מינויה של הוועדה 
את  יהפוך  אשר  חדש  חזון  לעבר  לצעוד  צריכה  המדינה  כי  הממשלה  ציינה 
ובהשתתת  וסובלנית  ערכית  חברה  ביצירת  מרכזי  לאמצעי  החינוך  מערכת 
אחריות  וקיום  המדינה  של  היסוד  בערכי  הכרה  אזרחית,  חובה  )כגון  ערכים 

הלית לוי, 'ארגון המורים נגד ראש הממשלה: הגישו בג"צ נגד העברת כספים לש"ס',   43
תאריך   ,23.5.2000 פרסום  תאריך   .news.walla.co.il/?w–/9/9336 וואלה!חדשות: 

האחזור 6.11.2012.
דו"ח ועדת שושני: הועדה לבדיקת שיטת התקציב )תקציר(:  44

www.education.gov.il/moe/klali/doch.htm  
וואלה!חדשות:  הכלליים',  על המקצועות  לחרדים  ויתר  החינוך  'משרד  פפר,  אנשיל   45
האחזור  תאריך   ,8.12.2003 פרסום  תאריך   .news.walla.co.il/?w–/9/475836

.6.11.2012
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חברתית.46  לכידות  ליצירת  אמצעי  לשמש  החינוך  מערכת  על  וכי  חברתית( 
אמנם צעדים לגיבושה ולהחלתה של תכנית ליבה, המחייבת את כלל תלמידי 
ישראל, נעשו אף לפני מינויה של ועדת דוברת,47 אך השפעתה העיקרית של 
הוועדה בכך שהיא שילבה במסקנותיה צעדים אלה )יצירתה והחלתה של תכנית 

ליבה( והרחיבה אותם במידה ניכרת.48
בינואר 2005 הגישה ועדת דוברת את דו"ח הוועדה הסופי, שקדם לו דו"ח 
החינוך  'חוק  של  חקיקתו  הוצעה  בדו"ח   49 .2004 במאי  הוגש  אשר  ביניים 
הציבורי', שמטרתו להתמודד עם הבעיות בחוקי החינוך הקיימים, כגון אפליה 
על רק מעמד או תקציב בין מוסדות החינוך הממלכתיים ובין מוסדות החינוך 
החרדיים, אשר אמנם נהנים מתקציב שהמדינה מעניקה להם, אך אין עליהם 
פיקוח או שקיים פיקוח מוגבל בלבד.50 עוד צוין בדו"ח כי הפיצול המאפיין את 
החברה הישראלית מביא לתחושה של היעדר שותפות בקרבה וכי הגידול במגזר 

הערבי ובמגזר החרדי )לצד גורמים נוספים( מעמיק פיצול זה.51
הערכי.  התחום  הוא  הסופי  דוברת  בדו"ח  מודגשת  שחשיבותו  תחום 
ולאחדות  לתרבות  כבסיס  החינוך  תחום  של  רב–הערך  תפקידו  מצוין  בדו"ח 
הציבוריים  ובחיים  בחברה  להשתלבות  תנאי  הוא  החינוך  כי  ומציין  לאומית 
הערכים  את  להקנות  החינוך  על  כי  בדו"ח  מצוין  עוד  דמוקרטית.  במדינה 
תיצור  בכך  הצלחה  וכי  להנחיל  שואפת  שהחברה  והלאומיים  האוניברסליים 
אזרחים בעלי שפה משותפת וסולידריות חברתית, בעלי ערכים של התחשבות 
בזולת, תרומה לחברה, שוויון וצדק; בד בבד ישומרו ויפותחו מקורות התרבות 

כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, 'כתב מינוי':  46
פרסום  תאריך   cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/KtavMinuy  

21.9.2003, תאריך האחזור 6.11.2012.
'פרוטוקול מס' 25 מישיבת ועדת החינוך והתרבות', אתר הכנסת:  47

www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2003-05-26.html תאריך פרסום   
26.5.2003, תאריך האחזור 6.11.2012.

לקראת מהפכה חינוכית, הוצאת  לימור לבנת, 'מיוזמה למציאות', בתוך: ענבר )עורך(,   48
הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, ירושלים 2006, עמ' 13-12. 

כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל: 'התוכנית הלאומית לחינוך — דו"ח   49
סופי', 2005:

/cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi תאריך האחזור   
.6.11.2012

דן גבתון, 'חינוך כדין: היבטים משפטיים ומשמעויות משפטיות', בתוך: ענבר )עורך(,   50
לקראת מהפכה חינוכית, עמ' 112-108.

'התוכנית הלאומית לחינוך — דו"ח סופי', עמ' 50.   51
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בי המדינה  של  הצלחתה  הדו"ח,  פי  על  החברה.  של  בבסיסה  העומדים  השונים 
בתחום החינוך תקבע במידה רבה את עתידה.52 לפיכך ציינה הוועדה כי חלק 
מחזונה הוא לסייע באיחוי השסעים בין חלקים שונים בחברה וכי יש להשיג את 
החזון באמצעות יצירת איזון בין תכנית ליבה שתחייב את כל מוסדות החינוך 
ובין זכותה של קבוצה להתאים את החינוך ואת תכניו להשקפת עולמה. מטרה 
נוספת שביקשה הוועדה להשיג היא יצירת לכידות חברתית והעמקת המחויבות 
זכותה של המדינה לקבוע  גם  הודגשה  בדו"ח  בין תושבי המדינה.53  ההדדית 
את מטרות–העל של מערכת החינוך ולחייב אותה לפעול לפיהן, ועם זאת צוין 
לאנשי  מקצועי  חופש  מתן  ובין  מחייבת  מטרות–העל שהמדינה  בין  איזון  כי 
המקצוע במוסדות הלימוד הוא המפתח לבניית חברה מאוחדת אך לא אחידה.54
בדו"ח נקבע כי מוסדות הפטור, שרובם המכריע שייך למגזר החרדי, ייחשבו 
אחוזים  ב–35  נמוך  יהיה  שיקבלו  התקציב  ולפיכך  ציבוריים,  מוסדות שאינם 
מתקציבם של המוסדות הציבוריים, והם ימומנו מכספי הציבור בהתאם למידת 
מימושה של תכנית הליבה בהם; כך ישמש התקציב כלי ליצירת בסיס משותף. 
כדי להחיל את תכנית הליבה במוסדות החינוך השונים נקבע כי יועסקו בהם 
מורים שהוכשרו ללמד את תכנית הליבה, ויהיה פיקוח על תוכני הלימוד. כדי 
ועמידה  נוספת של שקיפות  דרישה  בדו"ח  צוינה  תקצוב  לצורך  הכרה  לקבל 
המלצה  גם  מובאת  בדו"ח  החינוך.55  משרד  למדיניות  בהתאם  בסטנדרטים 
שהחינוך החרדי יוכר כזרם בחינוך הציבורי, תוך כדי הכרה בייחודיותו ובצרכיו 
כי  מצוין  בדו"ח  הציבורי.  החינוך  על  המוטלות  בחובות  לעמידתו  ובהתאם 
בכמה מן המוסדות המשתייכים למגזר זה כבר מתקיימים כמה מהקריטריונים 

הנדרשים, ולכן יש למצוא דרך לשלבם בהדרגתיות בחינוך הציבורי.56 

הצדדים — השקפות מנוגדות

הניסיונות לגיבושה ולהחלתה של תכנית הליבה החלו כבר בשנים שקדמו למינוי 
ועדת דוברת, וניסיונות אלה עוררו הדים בציבור עוד לפני מינויה. הסכמתה של 
ליבה  ותמיכתה בהחלת תכנית  ועדת שושני  שרת החינוך לאמץ את מסקנות 
להתערבות  הניסיון  על  בתוקף  מחה  וזה  החרדי,  המגזר  מצד  התנגדות  גררו 

שם, עמ' 43-41.   52
שם, עמ' 57, 61.  53

שם, עמ' 85.   54
שם, עמ' 199, 214-213.  55

שם, עמ' 224.  56
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ממלכתית בתוכני הלימוד במוסדותיו. מחאה זו באה לידי ביטוי בדבריו של סגן 
שרת החינוך, הרב אברהם רביץ מסיעת יהדות התורה החרדית; הוא טען כי החינוך 
החרדי הוא עצמאי וכי אין לפעול לשינוי מצב זה.57 הטענות השונות של המגזר 
החרדי היו כולן בעלות אופי פלורליסטי )אף כי לרוב לא במתכוון( ונשענו על 
הגישה הפוסט–מודרנית השוללת הייררכייה של ערכים שאפשר לחייב בה ערכים 
מסוימים ולזנוח אחרים;58 החרדים טענו כי אין לכפות עליהם תוכני לימוד שאינם 

עולים בקנה אחד עם ערכיהם ולעתים אף סותרים אותם.
בתקופה שקדמה לפרסום הדו"ח הסופי של ועדת דוברת נודעה גם תגובתם 
החינוך  למוסדות  הורו  אשר  האשכנזי(,  )בעיקר  החרדי  המגזר  מן  רבנים  של 
התבקשו  שהם  החינוך  משרד  להם  ששלח  הטפסים  את  למלא  לא  החרדיים 
החרדית  העיתונות  הליבה.  תכנית  פי  על  מלמדים  אכן  הם  כי  בהם  להצהיר 
זו  הוראה  ברבים  להפיץ  והמקור  נאמן  יתד  העיתונים  )באמצעות  התגייסה 
שנתנו הרבנים.59 בהמשך לתגובות אלה הורה הרב יוסף שלום אלישיב, בעל 
המעמד הבכיר במגזר החרדי, שלא ליישם את תכנית הליבה, אף במחיר של 
החלטתו  את  נימקו  הרב  של  מקורביו  מעניקה.  שהמדינה  התקצוב  הפסקת 
בטענה כי התערבות ממלכתית בלימוד החרדי אינה צודקת וכי החינוך החרדי 
גפני מסיעת  הכנסת משה  אין לשנותו. חבר  ולפיכך  טוב מהחינוך הממלכתי 
החינוך  של  עצמאותו  כי  והדגיש  מהותי  נושא  זהו  כי  הסביר  התורה'  'יהדות 
החרדי חייבת להישמר. מנגד טען אליקים רובינשטיין )שסיים באותה עת את 
בהתאם  החרדי  המגזר  את  לתקצב  יש  כי  לממשלה(  המשפטי  כיועץ  תפקידו 
למידת יישומה של תכנית הליבה במוסדותיו. תגובה דומה נשמעה גם מחבר 
הכנסת אילן שלגי ממפלגת 'שינוי', שהיה באותה עת יושב ראש ועדת החינוך 

של הכנסת.60

אלעד טנא, 'משרד החינוך מציע: חינוך אחיד לכולם, גם לחרדים':  57
פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2081914,00.html  

26.8.2002, תאריך האחזור 6.11.2012;
אלעד טנא ואבישי בן חיים, 'לבנת: לימוד אזרחות ואנגלית יהיה חובה גם לחרדים':  

פרסום  Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2075255,00.html תאריך   
22.8.2002, תאריך האחזור 6.11.2012.

יעקב עירם, 'ערכים וחינוך בחברה הישראלית', בתוך: הנ"ל ואחרים )עורכים(, ערכים   58
וחינוך בחברה הישראלית, משרד החינוך, ירושלים 2001, עמ' 37-36.

פפר, 'משרד החינוך ויתר לחרדים על המקצועות הכלליים'.  59
אילן מרסיאנו, 'הרב אלישיב הורה: בלי מתמטיקה ואנגלית':  60

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2922759,00.html  
27.5.2004, תאריך האחזור 6.11.2012.
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בי תגובות נוספות לדרישה ליישום תכנית ליבה במוסדות החינוך החרדי נודעו 
יש  התורה  לגדולי  רק  כי  קבעה  אשר  התורה,  גדולי  מועצת  של  בהתכנסותה 
סמכות לשנות את תוכניהם של מוסדות החינוך החרדי. כן הוחלט כי אין לנהל 
משא ומתן עם גורמים אחרים וכי אסור לאפשר להם להשפיע על תוכני הלימוד 
בשום צורה, גם במחיר של הפסקת התקצוב. יושב ראש 'החינוך העצמאי', הרב 
אברהם ליזרזון, חזר והדגיש כי מועצת גדולי התורה החליטה שלא להעביר את 
הטפסים ששלח, ועיתונאי חרדי ציין כי לא שמע על שום מוסד חרדי ששינה 

את תכנית הלימודים בו.61
בג"ץ  החלטת  של  פרסומה  לאחר  הגיעו  הצדדים  משני  נוספות  תגובות 
בעתירה שהגיש ארגון המורים העל–יסודיים, שלפיה משנת 2007 לא ימומנו 
ולא יתוקצבו מוסדות מן החינוך החרדי אשר אינם ממלאים את הוראות משרד 
החינוך. בעתירה נטען כי יש להפסיק את המימון והתקצוב של מוסדות חרדיים 
שאינם מיישמים את תכנית הליבה, שכן תקצובם פוגע בעקרון השוויון משום 
שמשאבים אלה ניתנים על חשבון מימונם ותקצובם של בתי ספר אשר תכנית 
הליבה פועלת בהם. בג"ץ קיבל טענה זו. חבר הכנסת מאיר פרוש מסיעת יהדות 
התורה אמר בתגובה להחלטה כי בכך הכריז בג"ץ כי ישראל אינה מדינתם של 
היהודים. מנגד נשמעו תגובות תומכות בהחלטה, כגון מפי חברי הכנסת רומן 

ברונפמן ממפלגת יחד ורוני בריזון ממפלגת שינוי.62
בשיח הציבורי הועלתה טענה שלפיה תכנית הליבה היא חלק מהסטטוס–קוו 
המגזר  וראשי  בן–גוריון  דוד  של  בראשותו  הציונית  ההנהגה  הסכימו  שעליו 
החרדי ערב הקמת המדינה, שכן במסמך הסטטוס–קוו ציין בן–גוריון כי המדינה 
מתן  כדי  תוך  עליהם,  תפקח  ואף  כלליים  לימודים  של  מינימלי  רף  תקבע 
יותר  העובדה שבמשך  לפיכך  החרדיים;  החינוך  למוסדות  בניהול  אוטונומיה 

שחר אילן, 'מלחמת העצמאות של החינוך החרדי', הארץ:  61
תאריך   ,20.10.2004 פרסום  תאריך   online: www.haaretz.co.il/misc/1.1528666  

האחזור 6.11.2012.
טל רוזנר, 'בג"ץ: בלי "תוכנית ליבה" — אין הקצבות':  62

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3018927,00.html  
15.2.2003, תאריך האחזור 6.11.2012;

נועם שרביט, 'בג"צ: מוסדות חינוך חרדים המלמדים רק לימודי קודש — לא יתוקצבו',   
חדשות מחלקה ראשונה:

 ,15.12.2004 פרסום  תאריך   www.news1.co.il/archive/001-D-60053-00.html  
תאריך האחזור 6.11.2012.
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מסמך הסטטוס קוו, 19.6.1947, אב"ג
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בי מהסכם  מאוד  חורגת  אלה  במוסדות  ליבה  תכנית  יושמה  לא  שנה  מחמישים 
הסטטוס–קוו ולמעשה מפרה אותו.63

הם  כי  הודיעו  לבנת  לימור  החינוך  ושרת  שרון  אריאל  אז  הממשלה  ראש 
מאמצים את ההמלצות שפורטו בדו"ח הסופי שהגישה ועדת דוברת.64 למרות 
סיעת  מול  הממשלה  ראש  של  התנהלותו  על  ביקורת  נמתחה  אלו,  הצהרות 
יהדות  את  לצרף  כדי  הצדדים;  בין  הקואליציוני  ומתן  במשא  התורה  יהדות 
התורה לקואליציה, הבטיח ראש הממשלה אוטונומיה בניהול ובחינוך למוסדות 
החינוך החרדי.65 את הביקורות מתחו בעיקר חברי כנסת ממפלגת שינוי )ובהם 
הגישו  אף  והם  פולישוק–בלוך(,  מלי  הכנסת  של  החינוך  ועדת  ראש  יושבת 
עם  שנחתם  הקואליציוני  ההסכם  כי  טענו  כנסת  חברי  אותם  לבג"ץ.  עתירה 
יהדות התורה משחרר את המגזר החרדי מתהליך יישום תכנית הליבה שנכלל 
להחליט  לחרדים  וקראו  שוויון,  חוסר  לדבריהם  ויוצר  דוברת  דו"ח  במסקנות 
בנוגע לשייכותם למדינת ישראל. בתגובה לביקורות אלו גינה אלי ישי ממפלגת 

ש"ס את חברי הכנסת משינוי ואת טענותיהם.66 
המאבק בעניין תכנית הליבה נמשך גם בשנים שלאחר מכן, בתקופת כהונתן 
של הממשלות הבאות. בשנת 2007, כששימש אהוד אולמרט ראש הממשלה 
ושרת החינוך היתה יולי תמיר, פעלה סיעת יהדות התורה לחוקק חוק שימנע 
שאינם  מוסדות  של  מימונם  להפסקת  בנוגע  בג"ץ  פסיקת  של  החלתה  את 

שחר אילן, 'החינוך החרדי התנער ממהסטטוס קוו', וואלה!חדשות:  63
אחזור  תאריך   ,22.12.2004 פרסום  תאריך   news.walla.co.il/?w–/90/644118  

.6.11.2012
הדר פרבר, 'רה"מ: דוח דוברת ייושם; נשקיע ברפורמה למעלה ממיליארד וחצי ש"ח',   64

חדשות מחלקה ראשונה:
פרסום  תאריך   www.news1.co.il/archive/001-D-61679-00.html?tag–8-26-03  

9.1.2005, תאריך אחזור 6.11.2012.
הסכם קואליציוני בין סיעת הליכוד ובין סיעת יהדות התורה, אתר הכנסת:  65

ונחתם  נערך  ההסכם   www.knesset.gov.il/docs/heb/2005YhadutHtora.htm  
בתאריך 6.1.2005, תאריך אחזור 6.11.2012.

מורן זליקוביץ', 'האם העתירה נגד דוברת תשבש את יישום הרפורמה?':  66
פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3111195,00.html  

11.7.2005, תאריך אחזור 6.11.2012;
אילן מרסיאנו, 'אנשי שרון התקפלו: החרדים מחוץ לדו"ח דברת':  

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3026705,00.html  
2.1.2005, תאריך אחזור 6.11.2012.
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מלמדים את תכנית הליבה.67 יהדות התורה ביקשה שהחוק יגדיר מוסדות חינוך 
חרדיים 'מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים', וכך לא יהיה אפשר להחיל עליהם 
מהתקציב  אחוז   55 יקבלו  אלה  מוסדות  החוק,  הצעת  לפי  בג"ץ.  פסיקת  את 
המוענק למוסדות רשמיים, וישנן דרכים להגדיל תקציב זה באמצעות שילובם 
של תכנים מסוימים בתכנית הלימודים, כגון תורת ישראל, תורת העם היהודי 
ולימודי יידיש. מאיר פרוש, נציג הסיעה, הסביר כי זו הדרך להילחם בפסיקת 
זה  מעין  חוק  כי  שטענו  אלה  מצד  התנגדויות  גרר  זה  חקיקה  ניסיון  בג"ץ.68 

מאיים על המדינה וכי הוא מנוגד לעקרונות הדמוקרטיה.69
לבג"ץ  עתירה  ובעקבות  בג"ץ,  החלטת  ליישום  שנקבע  המועד  כשהגיע 
לאחר  העל–יסודיים,70  המורים  וארגון  יהודי  לפלורליזם  המרכז  שהגישו 
את  ושמעה  החרדי  החינוך  ראשי  עם  תמיד  יולי  החינוך  שרת  שהתדיינה 
יידחה בשנה.  יישום ההחלטה  טיעוניהם, ביקשה תמיר מבג"ץ לאשר שמועד 
נציגי הארגונים העותרים התנגדו למהלך, וטענו שזהו ניסיון ליצור לגיטימציה 
)על ידי קבלת אישור בג"ץ( למצב שאינו חוקי — מוסדות שאינם מיישמים את 

תכנית הליבה ובכל זאת זוכים למימון.71 

יובל יועז, גדעון אלון, יאיר אטינגר, 'בג"ץ: מוסדות חרדיים שילמדו אך ורק לימודי   67
 online: www.haaretz.co.il/misc/1.1559146 הארץ:  תקציב',  יקבלו  לא  קודש, 

תאריך פרסום 16.12.2004, תאריך אחזור 6.11.2012.
שחר אילן, 'הצעת חוק של החרדים: תקציב לישיבות גם בלי תוכנית ליבה', הארץ:   68
תאריך   ,21.6.2007 פרסום  תאריך   online: www.haaretz.co.il/misc/1.1419704

אחזור 6.11.2012.
אמיר תיבון, 'חינוך דתי-קיצוני על חשבון משלם המיסים', וואלה!חדשות:  69

אחזור  תאריך   ,6.7.2007 פרסום  תאריך   news.walla.co.il/?w–/94/1130873  
.6.11.2012

'אכיפת תוכנית הליבה ופיקוח על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים', המרכז לפלורליזם   70
אחזור  תאריך   www.irac.org.il/misc.asp?page–articleDetails&id=247 יהודי: 

;6.11.2012
בג"ץ 6343/07 — א', אתר בתי המשפט:  

elyon2.court.gov.il/files/07/430/063/M03/07063430.M03.htm תאריך החלטה   
26.7.2007, תאריך אחזור 6.11.2012.

אור קשתי, 'תמיר: להמשיך מימון מוסדות שרק מלמדים לימודי קודש', הארץ:  71
פרסום  תאריך   online: www.haaretz.co.il/hasite/spages/939716.html  

30.12.2007, תאריך אחזור 6.11.2012;
יישום תוכנית הליבה ב"ישיבות  יתפשרו על  'שרת החינוך: החרדים לא  אור קשתי,   
תאריך   online: http://www.haaretz.co.il/misc/1.1312821 הארץ:  הקטנות"', 

פרסום 19.3.2008, תאריך אחזור 6.11.2012.
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בי החוק שפעלו לאישורו המפלגות החרדיות התקבל ונחקק, ומוסדות החינוך 
החרדיים הוכרו כ'מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים' ושוחררו מיישום תכנית 
נועד  הליבה. חברי כנסת ממפלגת מרצ הביעו התנגדות לאישור החוק, אשר 
ובהנצחת  בשערורייה  מדובר  כי  ואמרו  בג"ץ,  החלטת  את  לעקוף  לדבריהם 
בית המשפט העליון בשבתו  גם שופטי  הבורות של תלמידי המגזר החרדי.72 
כבג"ץ ציינו כי החוק שאושר מונע אותם מלפסוק בעניין כרצונם, כלומר נגד 

תקצובם של מוסדות אלו.73
על אף התמורות שחלו במעמדם של מוסדות החינוך החרדיים, אלפי חרדים 
הפגינו במחאה על מצבם במערכת החינוך, המצריך לטענתם משא ומתן תמידי 
בין חברי הכנסת החרדים למשרד החינוך והממשלה. הם טענו כי בנסיבות אלה 
נפגע מעמדה של התורה וביקשו לשים לכך קץ.74 מנגד נשמעו תגובות שלפיהן 
פטירתם של החרדים מתכנית הליבה היא צעד הרסני, המעמיק את הקרע בין 
הציבור החילוני לציבור החרדי, אשר יביא לאבדן המדינה.75 עוד נטען כי בשל 
לא  הליבה,  תכנית  מיישום  הניתן  ככל  הנמנע  החרדי,  החינוך  בזרם  הגידול 
ירחק היום שיהיה במדינה רוב אנטי–ציוני המתנגד לה וכי על אוכלוסיית הרוב 

לעצור תהליך זה ככל העולה בידה.76
ראש עיריית תל אביב רון חולדאי אמר בנושא יישום תכנית הליבה כי חייבת 
לבוא התפכחות, ואולי אף התמרדות, בקרב הרוב האזרחי הדומם, שכן החרדים 

אריק בנדר, 'ישיבות יזכו לפטור מלימוד תוכנית הליבה', מעריב:  72
תאריך   ,23.7.2008 פרסום  תאריך   www.nrg.co.il/online/1/ART1/764/166.html  

אחזור 6.11.2012.
בג"ץ 4805/07 ובג"ץ 6343/07, אתר בתי המשפט:  73

פרסום  תאריך   elyon1.court.gov.il/files/07/050/048/r28/07048050.r28.htm  
27.7.2008, תאריך אחזור 6.11.2012.

עידן יוסף, 'ירושלים: אלפי חרדים הפגינו נגד תוכנית הליבה', חדשות מחלקה ראשונה:   74
www.news1.co.il/Archive/001-D-182373-00.html תאריך פרסום 10.12.2008, 

תאריך אחזור 6.11.2012;
קובי נחשוני, 'הפגנה חרדית: "לא" לפיקוח וכספי המדינה':  

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3636039,00.html  
9.12.2008, תאריך אחזור 6.11.2012.

נחמיה שטרסלר, 'סוף הבית השלישי', הארץ:  75
online: www.haaretz.co.il/opinions/1.1273284 תאריך פרסום 28.7.2009, תאריך   

אחזור 6.11.2012.
בן דרור ימיני, 'החלה הספירה לאחור', מעריב:  76

תאריך   ,5.9.2009 פרסום  תאריך   www.nrg.co.il/online/1/ART1/938/034.html  
אחזור 6.11.2012.
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מטפחים ּּבּורות והם בבחינת מעמסה על החברה הישראלית.77 הצעת חוק שהעלו 
ציפי חוטובלי ממפלגת הליכוד, מאיר שטרית מקדימה ועינת וילף מהעבודה 
ביקשה לאכוף את יישומה של תכנית הליבה במוסדות החינוך החרדיים ולבטל 

פטורים קודמים שניתנו למוסדות אלה.78
ונמתחה  לעלות,79  המשיכו  הליבה  תכנית  את  ליישם  נוספות  דרישות 
בחוק  הנאמר  בין  הפערים  ועל  זו  בסוגיה  המדינה  ידה של  אזלת  על  ביקורת 
ובין יישומו.80 אפילו תנועת נאמני תורה ועבודה, השייכת למגזר הדתי-ציוני, 
תקציבים  הענקת  למנוע  במאמציו  סער  גדעון  החינוך  בשר  לתמוך  התגייסה 
ממלכתיים למוסדות חינוך חרדיים שאינם מיישמים את תכנית הליבה.81 מנגד 

אתר  אזרחי',  מרד  לשקול  בורות,  מטפחים  חרדים  'חולדאי:  זליקוביץ',  מורן  יהלי   77
כלכליסט:

פרסום  תאריך   www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3403268,00.html  
2.5.2010, תאריך אחזור 6.11.2012.

אריק בנדר, 'יוזמה: לכפות לימודי ליבה על החרדים', מעריב:  78
תאריך   ,10.7.2010 פרסום  תאריך   www.nrg.co.il/online/1/ART2/130/667.html  

אחזור 6.11.2012.
אביעד גליקמן, 'עתירה לבג"ץ: לחייב לימודי ליבה אצל כל החרדים':  79

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3890034,00.html  
16.5.2010, תאריך אחזור 6.11.2012;

יאיר הרוש, 'יחיאל לסרי: בעד "לימודי הליבה" בבתי"ס חרדים', Mynet אשדוד:  
www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3943862,00.html תאריך פרסום 25.8.2010,   

תאריך אחזור 6.11.2012.
תומר ולמר ואביעד גליקמן, 'מיליונים קוצצו ממוסדות חרדים שלא לימדו ליבה':  

פרסום  תאריך   Ynet: www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3948643,00.html  
2.9.2010, תאריך אחזור 6.11.2012.

יישום תוכנית הליבה בחינוך החרדי',  'עתירה: רק שני מפקחים בודקים  אור קשתי,   
 ,5.6.2007 פרסום  תאריך   online: www.haaretz.co.il/misc/1.1415214 הארץ 

תאריך אחזור 6.11.2012.
טלילה נשר, 'אין פיקוח על החינוך החרדי', גלי צה"ל און–ליין:  80

 ,16.2.2011 פרסום  תאריך   www.glz.co.il/newsArticle.aspx?newsid=77682  
תאריך אחזור 6.11.2012.

'תרמית הליבה', אתר חדו"ש:  
www.hiddush.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-2453-0-%D7  
%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7
%99%D7%91%D7%94.aspx תאריך פרסום 9.7.2010, תאריך אחזור 6.11.2012.

יצחק טסלר, 'כנס רבנים וח"כים חרדים נגד לימודי ליבה', מעריב:  81
פרסום  תאריך   www.nrg.co.il/online/1/ART2/167/819.html?hp–1&cat–468  

18.10.2010, תאריך אחזור 6.11.2012;
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בי את  ליישם  הדרישה  נגד  החרדי(  המגזר  מן  )בעיקר  קולות  להישמע  המשיכו 
תכנית הליבה במגזר החרדי, אשר לוו בקריאה להיאבק בדרישה זו.82 החרדים 
טענו בתוקף כי המצב הקיים, שתכנית הליבה אינה מיושמת בו במוסדותיהם, 

הוא חלק מן הסטטוס–קוו ואין להפר אותו.83

ניתוח ודיון

שתיים ממטרות גיבושה של תכנית הליבה היו להשפיע על הזהות הקולקטיבית 
חברתית.84  ולכידות  אחדות  של  ערכים  בה  ולהטמיע  הישראלית  החברה  של 
מרגע שעלתה סוגיה זו לשיח הציבורי בסוף שנות התשעים, היא תפסה מקום 
בעקביות  להופיע  המשיכה  ואילך  ומאז  והמדינה,  הדת  בתחום  בשיח  נכבד 
הדת  מרכיב  על  אפוא  השפיעה  הליבה  תכנית  יישום  סוגיית  ובאינטנסיביות; 

והמדינה בזהותה של החברה הישראלית. 
בחלק הראשון של דיוננו הוצגו שני דגמים לתיאור דפוסיו של השסע הדתי-
חילוני המאפיין את החברה הישראלית ואת זהותה הקולקטיבית, וכעת ייבחנו 
דגמים אלה באמצעות סוגיית המאבק סביב תכנית הליבה, כפי שתואר בחלק 
בזהות  והמדינה  הדת  מרכיב  של  אופיו  אם  להכריע  אפשר  יהיה  כך  הקודם. 

הקולקטיבית הישראלית הוא משברי או הסדרי. 

הליבה', אתר  תוכנית  את  ילמדו  ספר שלא  בתי  נגד תקצוב  ועבודה"  תורה  '"נאמני   
נאמני תורה ועבודה: toravoda.org.il/node/346 תאריך אחזור 6.11.2012.

ניצן ארליך, 'חבר–הכנסת מיכאל בן–ארי: החינוך החרדי — הליבה של ישראל', כיכר   82
השבת האתר החרדי:

www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9  
תאריך   5%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99.html

פרסום 4.5.2010, תאריך אחזור 6.11.2012;
התורה  'יהדות  כהן,  שמעון  ליבה';  לימודי  נגד  חרדים  וח"כים  רבנים  'כנס  טסלר   

מבטיחה מאבק נגד חיוב לימודי ליבה', אתר ערוץ 7:
www.inn.co.il/News/News.aspx/209015 תאריך פרסום 8.9.2010, תאריך אחזור   

.6.11.2012
מוטי לוי, 'חרדים על לימודי הליבה: אין לשנות את הסטטוס קוו', וואלה!חדשות:  83

תאריך   ,17.10.2010 פרסום  תאריך   http://sports.walla.co.il/?w=/22/1744616  
אחזור 6.11.2012.

כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, 'כתב מינוי':  84
פרסום  תאריך   cms.education.gov.il/Education/CMS/Units/Ntfe/KtavMinuy  

21.9.2013, תאריך אחזור 6.11.2012.
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המאבק בראי הדמוקרטיה ההסדרית

כאמור, דון–יחיא טען כי לדפוסי השסע הדתי-חילוני אופי הסדרי, והסביר כי 
תנאי לכך הוא שותפות רעיונית בנוגע לאחדות המדינה. מתיאור מקרה הבוחן 
הרסנית  פלגנות  נודעה  לא  אמנם  להתערער;  החל  זה  שתנאי  לראות  אפשר 
סביב  למאבק  שונות  בתגובות  אך  המדינה,  לפירוק  צעדים  החלו  שבגללה 
שימשו  האחרונה,  בעת  בעיקר  החרדי,  בחינוך  ליבה  תכנית  ליישום  הדרישה 
מונחים כמו 'התמרדות',85 ומנגד אף נטען כי בהחלטתו קובע בג"ץ כי מדינת 
ישראל אינה מדינת היהודים.86 אמנם אין לראות בתגובות אלה ביטוי לפירוקה 
של המדינה, אך בהחלט יש בהן כדי להצביע על סדקים בשותפות הרעיונית 

בנוגע לאחדות המדינה.
תנאי נוסף לדגם ההסדרי שתיאר דון–יחיא הוא הנכונות לוויתור חד–צדדי. 
מלבד העובדה שיש בתגובות השונות שנשמעו משני הצדדים כדי להעיד על 
הציבורי  לשיח  הליבה  תכנית  סוגיית  של  עלייתה  לוויתורים,  בנכונות  ירידה 
לוויתורים  הרוב  נכונות  ירידה חדה של  על  בו מעידות  והישארותה העיקשת 

חד–צדדיים, וניכר לעין המאבק נגד ויתורים מסוג זה. 
לדברי דון–יחיא, דגם הדמוקרטיה ההסדרית מתאפיין גם בפתרון הסטטוס–
קוו: הסדר לא רשמי המאפשר להימנע מהכרעות בנושאי דת ומדינה הנתפסים 
כסלע מחלוקת. אמנם לא נודעה דרישה מוצקה להתנער מן הסטטוס–קוו, אך 
היה אפשר לראות כי הסכם זה שירת את שני הצדדים כדי לחזק את טענותיהם. 
התומכים ביישום תכנית הליבה במוסדות החינוך החרדיים טענו כי מהלך זה 
הוא חלק בלתי נפרד מן הסטטוס–קוו וכי אי–יישומה הוא הפרה ברורה שלו. 
המתנגדים ליישום תכנית הליבה טענו כי דווקא הדרישה ליישם את התכנית 
במוסדות חינוך מן המגזר החרדי מפרה את הסטטוס–קוו. אם כן, כאמור, לא 
נשמעה דרישה להתנער מן ההסכם, אך הוא בהחלט אינו משמש גורם מאחד, 

שכן כל צד נאחז בפרשנות אחרת שלו לחיזוק טענותיו.
גם עקרון הדה–פוליטיזציה שציין דון–יחיא כאחד ממאפייני הדגם שהציג 
אינו בא לידי ביטוי במאבק סביב יישום תכנית הליבה, שכן על פי עיקרון זה 
נמנעים מלפתור סוגיות מהותיות בממשלה כדי לא לייחס לסוגיה אופי לאומי, 
סוגיית  ואילו ההתמודדות עם  ונקודתית בלבד,  אלא להציגה כבעיה מקומית 
חוק,  הצעות  וכללה  הפוליטית,  בזירה  ככולה  רובה  התחוללה  הליבה  תכנית 

זליקוביץ', 'חולדאי: חרדים מטפחים בורות, לשקול מרד אזרחי'.  85
ראו את תגובתו של הרב פרוש להחלטת בג"ץ, שרביט, 'בג"צ: מוסדות חינוך חרדים   86

המלמדים רק לימודי קודש — לא יתוקצבו'. 
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בי חקיקת חוקים, הקמת ועדות ממשלתיות, מעורבות ערה של חברי כנסת, של 
ראש הממשלה ושרי החינוך, ואף השפעת הסוגיה על משא ומתן קואליציוני 

בין אריאל שרון לסיעת 'יהדות התורה'. 
שציין  נוסף  מאפיין  הפשרה —  עקרון  כה,  עד  שצוינו  המאפיינים  לעומת 
דון–יחיא — בא לידי ביטוי במשא ומתן הקואליציוני אשר הוזכר לעיל. על פי 
עיקרון זה, ישנה נטייה להיעתר להסכמים המגיעים כחבילה ונתפסים כאוסף 
של יתרונות ולא כסוגיה נקודתית חסרת מוצא, ואכן, למרות הסתייגותה של 
סיעת יהדות התורה מהצטרפות לקואליציה, היא הסכימה לכך רק לאורו של 
הסכם קואליציוני שהיא השיגה בו את מבוקשה בכמה תחומים. אף על פי כן, 
ויש  כדי לטעון לדפוס של הסכמיות בשיח הדתי-חילוני,  זה  די במאפיין  לא 

לבחון אותו לעומת המאפיינים האחרים.
את  מעגנים  החינוך  בתחום  הקיימים  שההסדרים  אף  כי  הסביר  דון–יחיא 
גורמים  משמשים  גם  הם  צד(,  לכל  לגיטימציה  מעניקים  הם  )שכן  השונּות 
בפתרון  רבים  מאמצים  להשקיע  הצדדים  לשני  גורמים  שהם  מאחר  ממתנים 
המאבק  את  בוחנים  כאשר  פעולה.  ובשיתוף  בהסכמה  המתאפיינים  הסוגיה, 
מאמצים  נעשו  אמנם  הדבר;  כך  לא  כי  לראות  אפשר  הליבה  תכנית  בנושא 
לפתור את הסוגיה )באמצעות ועדת שושני וועדת דוברת למשל(, אך צעדים 
אלה לא נעשו מתוך הסכמה ושיתוף, והם אף ליבו את המאבק. הלחץ שהפעילו 
המצדדים בתכנית הליבה בדרישתם העיקשת ליישמה במוסדות החינוך החרדי 
שיתוף  היעדר  אך  המצב,  את  לפתור  לנסות  ההחלטות  מקבלי  את  עורר  אכן 
להסכמה  ולא  למאבק,  הביאו  הצדדים  בין  משותפת  שפה  והיעדר  פעולה 
הוועדות  כגון  הסוגיה,  את  ליישב  הניסיונות  של  שתוצריהם  גם  מה  ושיתוף. 
שהוקמו ופסקי בג"ץ, עוררו ביתר שאת את התנגדותם של החרדים, ולמעשה 

הביאו להחרפת המאבק. 

המאבק בראי הדמוקרטיה המשברית

בדגם שהציגו כהן וזיסר פורטו דפוסי השסע הדתי-חילוני בדרך שונה, המנוגדת 
לדגם הדמוקרטיה ההסדרית. לדבריהם, דפוסי השסע הדתי-חילוני מתאפיינים 
דפוסי  נעשו  התשעים  משנות  כי  מסבירים  הם  בהסכמיות.  ולא  במשבריות, 
השסע הדתי-חילוני משבריים בעקבות שינויים חברתיים ופוליטיים שהתרחשו 
בעשור שקדם לתקופה זו. לדבריהם שנים אלה מתאפיינות בחוסר נכונות לקבל 
המאבק  תיאור  עם  אחד  בקנה  עולה  וטענתם  והמדינה,  הדת  בתחום  הסדרים 
היתה  המאבק  של  הפתיחה  מנקודות  אחת  הליבה.  תכנית  בנושא  שהתחולל 
הקיים  המצב  את  לקבל  הרצון  חוסר  לנוכח  פריצקי,  שהגיש  לבג"ץ  העתירה 
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עתירתו  בעקבות  שבאה  הציבוריות  התגובות  שרשרת  והמדינה.  הדת  בתחום 
ממחישה ביתר שאת את טענתם של כהן וזיסר בדבר אי–הרצון לקבל הסדרים 
מתחום הדת והמדינה. גם כישלונם של הניסיונות להסדיר נושא זה מבטא חוסר 

נכונות זה. 
כהן וזיסר טענו כי דבקות בערכים ליברליים-מערביים היא שמביאה לאי–
נכונות זו, ואכן הטענה המרכזית נגד אלה שאינם מאמצים את תכנית הליבה 
היא כי הם פוגעים בדמוקרטיה ובשוויון. מלבד זה, מטרותיה של ועדת דוברת, 
לבנת,  לימור  החינוך  שרת  של  ובדבריה  הסופי  הוועדה  בדו"ח  שהוזכרו  כפי 
מן השינויים  כי כחלק  וזיסר  כהן  עוד טענו  וצדק.  שוויון  ערכי  הנחלת  כללו 
כמהותיות  החברה  בעיני  ומדינה  דת  ליחסי  הנוגעות  סוגיות  שהתחוללו, 
וכמעצבות את הזהות הקולקטיבית הישראלית, ולכן ויתורים בגינן נחשבו הרי 
גורל. ואכן, מן התיאור בחלק הקודם עולה כי אופי המאבק בעניין תכנית הליבה 
)משני  הקודם  בחלק  המוצגות  התגובות  כלל  של  בחינה  זו.  טענה  גם  תואם 
הצדדים( מעלה כי המאבק בעניין תכנית הליבה הוא מאבק מהותי, ולא נקודתי. 
ידי שני הצדדים; מן הצד החילוני נטען  אופייה של המדינה הוטל בספק על 
כי אם לא תיושם תכנית הליבה, הדבר יביא לעלייה של כוחות אנטי–ציוניים, 
לפגיעה באופייה הדמוקרטי של המדינה ובסופו של דבר לאבדנה, ואף נשמעו 
קולות שקראו לרוב להתמרד נגד המיעוט. מנגד, מן הצד החרדי נטען, כאמור 
לעיל, כי משמעות החלטת בג"ץ היא שמדינת ישראל אינה מדינת היהודים, 

והיו שהביעו חשש שמא ייפגע מעמדה של התורה.
גם טענתם של כהן וזיסר כי תקופה זו מתאפיינת בהשפעה רבה של קבוצות 
הפוליטי  המרכז  מן  מתונות  קבוצות  של  מזו  יותר  הצדדים(,  )משני  קיצוניות 
קיצוניים  גורמים  לא  אמנם  הליבה.  תכנית  סביב  המאבק  סוגיית  את  הולמת 
ממפלגת  סער  וגדעון  לבנת  לימור  )כמו  מתונות  ממפלגות  חינוך  שרי  אלא 
הליכוד, ויולי תמיר מהעבודה( גיבשו את התכנית וניסו ליישמה בכלל מוסדות 
החינוך )או לדחות את יישומה, במקרה של שרת החינוך יולי תמיר(, אך רובן 
מן  שאינן  ומפלגות  סיעות  חברי  מצד  באו  והפעולות  התגובות  של  המכריע 
המרכז הפוליטי, כמו שינוי, יהדות התורה, ש"ס ומרצ. כהן וזיסר מתארים כי 
ואף משתקת,  גדולה  הפוליטי  על המרכז  קיצוניים אלה  קולות  השפעתם של 
ואכן אפשר לראות כי אף שנעשו ניסיונות רבים להגיע להסדר, ואף שנודעו 
ותכנית  פתרונה  על  באה  לא  הסוגיה  מבוקשו,  את  להשיג  הצלחות  צד  לכל 
הליבה עודנה סלע מחלוקת בשסע הדתי-חילוני. טענתם מתחזקת ביתר שאת 
משום שהסדרת הנושא היתה מטרתם של שרי חינוך שהגיעו ממפלגות מרכז, 
ופעולותיהם שותקו במידה רבה על ידי הקולות הקיצוניים משני הצדדים, שלא 

היו נכונים לבצע ויתורים.
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בי את  בחובה  טומנת  למעשה  הסדרית  דמוקרטיה  כי  מסבירים  וזיסר  כהן 
עקרון  אמנם  משברית.  אותה  ולעשות  עליה  לערער  שעתידים  התהליכים 
אי–ההכרעה למשל מאפשר להימנע מהכרעה כדי לא להביא להחרפת המצב, 
לעימות,  פתח  נשאר  ולפיכך  מרוצה,  אינו  צד  ששום  מצב  נוצר  בזמן  בו  אך 
למאבק  שהובילו  התהליכים  תיאור  לגדול.  עלול  אף  עימות  לפרוץ  והסיכוי 
בנושא תכנית הליבה מאפשר לראות כי המצב שקדם לו עולה בקנה אחד עם 
טענתם של כהן וזיסר; השימוש בפתרון הסדרי בתחום החינוך טמן בתוכו את 

האופציה לעימות, וזה פרץ בסוף שנות התשעים ונמשך עד היום. 
כהן וזיסר מסבירים כי עלייתה של תפיסת 'האקטיביזם המשפטי' משמשת 
העתירות  במספר  גידול  חל  הן מאחר שבעקבותיה  לדמוקרטיה משברית,  זרז 
כמייצג  אלא  ניטרלי,  נחשב  אינו  המשפט  בית  זו  תפיסה  לפי  כי  והן  לבג"ץ, 
הליבה  תכנית  בסוגיית  הדברים  מהלך  ואכן,  ליברליים-מערביים.87  ערכים 
תואם את טענתם של כהן וזיסר. אחת מנקודות הפתיחה המרכזיות של המאבק 
היתה עתירה לבג"ץ )שכאמור, נעשה פתוח יותר לקבלת עתירות(, וגם לאחר 
הועלו  המאבק  לאורך  זה,  מלבד  המאבק.  לצורך  לבג"ץ  עתירות  שימשו  מכן 
)נטען כי החלטתו עושה  נגד בג"ץ אשר לזניחת ערכים פרטיקולריים  טענות 
את המדינה לא יהודית( — ומשמעו של צעד זה צידוד בערכים אוניברסליים. 
וכי  המאבק  אורך  לכל  שזורה  בג"ץ  של  מעורבותו  כי  לראות  אפשר  כן,  אם 
שני הצדדים השתמשו בו שימוש נרחב, כלומר בג"ץ אכן שימש זרז להחרפת 

העימות ולחיזוקם של תהליכים משבריים.

סיכום ומסקנות

מטרתו של מאמר זה היתה לבחון את דפוסי השסע הדתי-חילוני, שמהווה אחד 
ממרכיביה של הזהות הקולקטיבית הישראלית, ולעמוד על אופיים. כדי לעשות 
זאת נבחנו תאוריות מנוגדות בנוגע לאופי דפוסיו של השסע באמצעות סוגיה 

בתחום זה — המאבק סביב תכנית הליבה. 
בניתוח מקרה הבוחן באמצעות טענותיהם של החוקרים השונים היה אפשר 
לראות כי אופיו של המאבק על תכנית הליבה עולה בקנה אחד עם קביעותיהם 
של זיסר וכהן בדבר אופיו המשברי של השסע הדתי-חילוני, יותר מאשר עם 
ההתנהלות  כי  נמצא  הסדרי.  השסע  של  שאופיו  הסבור  דון–יחיא,  של  דבריו 

כהן וזיסר, מהשלמה להסלמה, עמ' 96-88.  87
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ושימוש  לוויתורים  נכונות  מתוך  ובהסכמה,  פעולה  בשיתוף  התאפיינה  לא 
בהסדרים כדי להימנע מהחרפה, כפי שתיאר דון–יחיא. ההפך הוא הנכון, שכן 
ערכי,  מאבק  בתחושת  התאפיינה  היא  הציבורי  לשיח  הסוגיה  שעלתה  מרגע 
אשר פשרות כחלק ממנו נתפסו הרות גורל לאופייה של המדינה, כפי שהציגו 
זיסר וכהן. יש לסייג את האמור לעיל ולומר כי התאמה זו אינה מוחלטת, שכן 
לא נבחנו כל המאפיינים שהוצגו בדגמים התאורטיים שהניחו החוקרים. נוסף 
על כך, יש מקום לבחון את הדגמים באמצעות סוגיות נוספות ובכלים שונים 

)כגון שימוש במדדים ובסקרים(. 
יש להדגיש את החשיבות הרבה בעריכת מחקרים  לאחר הצגת המסקנות, 
אשר  החרדי  המגזר  מן  קולות  נשמעים  לאחרונה  ראשית,  זה.  בתחום  נוספים 
אינם דוחים כליל את לימודי החול במוסדות החינוך החרדי )לדוגמה: גישתו 
של הרב חיים אמסלם, חבר כנסת לשעבר מטעם ש"ס(. אמנם מגמה זו בהחלט 
ממילא  אשר  החרדי-מזרחי,  המגזר  מן  יוצאת  גם  והיא  מיעוט,  דעת  בבחינת 
יותר מן המגזר החרדי-אשכנזי, אך אפשר שהיא  חול  גילה פתיחות ללימודי 
מעידה על רוב אשר 'חבוי מתחת לפני המים' ותומך בעמדה זו. טרם הסתמן לאן 
מועדות פניה של אותה מגמה, אך אם תזכה תפיסה זו לתמיכה בקרב חלקים מן 
הציבור החרדי, תישבר הדיכוטומיה הממלכתית-חרדית שמאפיינת את המאבק 

ויתחוללו תמורות שישפיעו עליו בצורה חסרת תקדים. 
גם השפעתן הגוברת בתקופה האחרונה של הגישות הרב–תרבותית והפוסט–
מודרנית מעלה את החשיבות שבעריכת מחקרים נוספים בתחום זה. כפי שצוין 
)לרוב לא  במאמר, הטענות שעלו מן המגזר החרדי נושאות אופי פלורליסטי 
במתכוון( אשר נשען על גישות פוסט–מודרניות, כגון קולות שטענו כי בחיובם 
ליישם את תכנית הליבה נשללת זכותם לחנך את ילדיהם על פי ערכיהם, כלומר 
להביא  עשויות  והפוסט–מודרניזם  הרב–תרבותיות  של  הגוברות  השפעותיהם 
להכרה מלאה בזכותו של המגזר החרדי לחנך את ילדיו בהתאם לערכיו, בלי 
לדרוש ממנו להנחיל ערכים שמתנגשים עם חינוך זה. תמורה מעין זו תשפיע 

מאוד על המאבק סביב תכנית הליבה, ואולי אף תביא לסיומו.
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מן הארכיון

התכתבות בין הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
לדוד בן–גוריון בשאלת גיוס בחורי ישיבות
בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל

מירית די–נור

רקע

היה   2012 בשנת  הישראלי  הציבורי  היום  סדר  על  הבוערים  הנושאים  אחד 
סוגיית גיוסם של בחורי הישיבות החרדיות לצה"ל. לסוגיה זו שורשים ארוכים 
את  ובייחוד  הציבורי,  השיח  את  מלווה  והיא  ישראל,  מדינת  של  בהיסטוריה 

המתח בין דת למדינה, עוד מימיה הראשונים של המדינה.1
למעשה העיסוק בנושא זה החל עוד לפני הכרזת המדינה, בזמן מלחמת 
העצמאות; אז פנה הרב יצחק מאיר לוין, לימים שר הסעד ומנהיג אגודת 
ישראל, לבן–גוריון בבקשה לפטור 400 בחורי ישיבות מגיוס לצה"ל, כדי 

ראוי לציין שהפטור הניתן לבחורי ישיבות חרדים הוא רק חלק מסוגיית ההשתמטות   1
של צעירים ישראלים מגיוס לצה"ל באמתלות שונות. שחר אילן עוסק בהשוואה 
בין הפטור הניתן לחרדים ובין אי–השירות של המשתמטים משירות צבאי: 'יש לא 
מעט חילונים שמשתמטים משירות, ויש גם הרבה מאוד ג'ובניקים שמעבירים את 
השירות שלהם בקריה. הסיבה לכך שהביקורת מופנית בעיקר כלפי החרדים היא 
שאצלם לא מדובר בשוליים חריגים אלא בהחלטה של ציבור שלם שלא לשרת 
ישיבה.  לבחורי  יש הטעיה בעצם הטענה שמדובר בפטור משירות צבאי  בצבא. 
שתורתו  למי  רק  מוענק  שהוא  העובדה  החרדי.  הציבור  לכל  פטור  זהו  למעשה 
אומנותו פשוט מאלצת כל בחור חרדי להיות רשום בישיבה'. שחר אילן, חרדים 
 .127 ירושלים 2000, עמ'  ורמיסת החוק, כתר,  בע"מ: התקציבים, ההשתמטות 
עוד על 'קיצור תולדות הפטור' עיינו בתוך: אשר כהן, מהשלמה להסלמה: השסע 

הדתי-חילוני בפתח המאה ה–21, שוקן, ירושלים 2003, עמ' 40-25. 
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שיוכלו לייחד את כל זמנם ללימוד תורה, בבחינת 'תורתם אומנותם'.2 בן–
גוריון החליט להיענות לבקשה בחיוב.3

לדברי דפנה ברק–ארז, 

זו נבעה ככל הנראה מהנכונות לשמר את עולם הישיבות  הנכונות לפשרה 
באותה  נתפסה  היא  אירופה בתקופת השואה.  קהילות  חורבנן של  בעקבות 
עת כמעין עוגן הצלה לעולם הולך ונעלם, שיש לו ערך תרבותי והיסטורי 

מבחינת החברה היהודית.4 

הבחורים היו בבחינת אוד מוצל מאש, והם קיבלו את הפטור המיוחל על בסיס 
אישי, בלא הליך חקיקה מוסדר ובלי החלטת ממשלה.5

הרב יצחק מאיר לוין )1971-1885( — ממייסדי אגודת ישראל בפולין ומנהיגה, חתנו   2
אור  שראה  העולמית  ישראל  אגודת  עיתון  ארץ–ישראל,  עורך  מגור,  האדמו"ר  של 
פונד,  יוסף  בתוך:  ראו  ב–1940.  ארצה  עלה  דרכנו —  עורך  סגירתו  ולאחר  בפולין, 
תנועה בחרבות: מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה, ראובן מס, ירושלים 2008, 

עמ' 5, הערה 13.
בכל הנוגע לענייני דת ומדינה הפריד בן–גוריון הפרדה מוחלטת בין עמדותיו האישיות,   3
שהיו אנטי–דתיות קיצוניות, ובין המרחב הציבורי והלאומי. הוא עצמו שלל מכול וכול 
כל פרקטיקה דתית באשר היא ונמנע מלקיים ולו את הבסיסיות ביותר כגון סעודות 
חג, בניית סוכה או רישום נישואים ברבנות. עם זאת, הוא הבין את הצורך בשמירה על 
מרחב ציבורי יהודי שיביא להסכמה לאומית רחבה ככל האפשר, ולכן נזהר מלכפות 
את עמדותיו על הציבור הדתי והמסורתי. ראו: צבי צמרת, 'ראשי מפא"י ויחסם לדת 
בראשית  ומדינה  דת  הגשר:  עברי  שני  )עורכים(,  וצמרת  בר–און  בתוך:  ולדתיים', 

דרכה של ישראל, יד יצחק בן–צבי, ירושלים 2002, עמ' 245-175.
השפיטות',  לדילמת  האזרחות  דילמת  בין  הישיבות:  בחורי  'גיוס  ברק–ארז,  דפנה   4
מחקרי משפט, כב )2006(, עמ' 15. ברק–ארז נסמכת בדבריה על זרח ורהפטיג, חוקה 
לישראל: דת ומדינה, מסילות, ירושלים 1988, עמ' 232. ראו גם: שחר אילן, חרדים 

בע"מ, עמ' 126.
ברק–ארז, עמ' 14-13. התיעוד שלפנינו מלמד שבדיעבד התחרט בן–גוריון על החלטה   5
זו. כך למשל גם במכתב לאשכול מיום 12.9.1963, לאחר שהחליף אשכול את בן–גוריון 
בראשות הממשלה: 'השתוללות הקנאים עוברת כל גבול, ואני מרגיש שאני אחראי לכך 
במידה ידועה ]...[ אני שחררתי בחורי ישיבה משירות צבאי. אומנם עשיתי זאת כשמספרם 
היה קטן, אבל הם הולכים ומתרבים' )אב"ג(. ובמכתב נוסף, מיום 1.2.1967, לאזרח משה 
שטרמן: 'מיד לאחר הקמת המדינה פנו אליי אנשי אגודת ישראל ואמרו: בחו"ל נהרסו כל 
מרכזי התורה ורק בארץ יש מספר צעירים שרוצים ללמוד בישיבות — והם ביקשו לשחרר 
אותם מהצבא. מלאתי בקשתם. בנתיים נתברר לי, שמרובות הישיבות בחו"ל — בצרפת, 
בשוויצריה, ארצות הברית ועוד, ובארץ הם מתרבים והולכים ואין כל יסוד לשחרר אותם 

מהצבא' )אב"ג(. 
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כך עולה למשל ממכתבו של חבר הכנסת יוסף בורג )איש הפועל המזרחי( אל הרב הרצוג   6
מיום כ"ב באייר תש"י, 9.5.1950: 'והנה שמעתי שבחדשים האחרונים נכנסו בחורים 
כתלמידים  נרשמו  הגיוס  לגיל  בהגיעם  אלא  אומנותם  תורתם  היתה  שלא  לישיבות, 
בישיבות. מתופעה זו יכול לצאת ח"ו ]חס וחלילה[ חילול השם, כי ירבו המתקיפים את 
הישיבות ואת הלומדים בה באמת ובתמים, בעטים המשתמטים המתכסים באיצטלא 

של בחורי–ישיבה', ארכיון המדינה, חטיבה 72.102, פ-4251/7.
המסמכים לקוחים מהאוסף האישי של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג )1988-1959(,   7
אשר הועבר לארכיון המדינה מהיכל שלמה בסיועו של חבר הכנסת יצחק הרצוג, נכדו 

של הרב. תודתנו נתונה לארכיון המדינה על שאישר לנו להשתמש במסמכים אלו. 
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג היה הרב הראשי האשכנזי הראשון במדינת ישראל. על   8
תולדות חייו וכן על סוגיות שונות שעסק בהן והשפיע עליהן ראו: משואה ליצחק: ספר 
זכרון לרב יצחק א' הלוי הרצוג במלאות חמישים לפטירתו, יד הרב הרצוג, ירושלים 

תשס"ט.

צבאי  משירות  להשתמט  רבים  לצעירים  אפשרה  בן–גוריון  של  החלטתו 
באמתלה שהם מקדישים את זמנם לתורה, אף על פי שבפועל יצאו רבים מהם 

לעבוד למחייתם בזמן שרוב בני גילם התגייסו לצבא.6
)נובמבר 1958(, חושפים לפנינו  המכתבים שלהלן,7 מחודש מרחשוון תשי"ט 
ראש  ובין  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  אז  הראשי  הרב  בין  מרתקת  התכתבות 
הממשלה דוד בן–גוריון, התכתבות שהתנהלה עקב הצעה שהציעו אנשי משרד 
של  חודשים  לכמה  תלמידיהם  יתגייסו  שלפיה  הישיבות,  לראשי  הביטחון 
הכשרה צבאית בסיסית, ולאחר מכן יחזרו ללמוד תורה, איש–איש בישיבתו.8 

כך פורסם בעיתון הארץ ימים אחדים לפני תחילת ההתכתבות: 

כנראה  יוצע  הגילים,  לפי  מודרג  הישיבות,  בני  של  קצר  זמן  לפרק  גיוס 
לבני הישיבות בפגישתם היום עם המנהל הכללי של משרד הביטחון, מר 
ש. ]שמעון[ פרס, במשרד ראש הממשלה בירושלים. בראש המשלחת יעמוד 
הרב ז. פרוצקין, שהוא היו"ר הישראלי של מועצת גדולי התורה, המוסד 

הרוחני העליון של 'אגודת ישראל'. 
חוגים יודעי דבר ציינו, כי בהתייעצויות שקיים בעניין זה מר בן–גוריון עם 

ראשי משרד הביטחון, התגבשו כמה הצעות. 
לומדי  מבין   500 רק  הגיוס  מחובת  גמור  מפטור  ייהנו  אלה  הצעות  לפי 
קרוב  כליל  משוחררים  כיום  רוחניים.  לתפקידים  נועדו  אשר  הישיבות, 

ל–3,000 בני ישיבות.
לגבי השאר עומד משרד הביטחון להציע גיוס לתשעה חדשי שירות סדיר, 
אשר יתחלק כך: מגיל 17 וחצי עד גיל 24 ייקראו שלוש פעמים, לשלושה 
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 29 עד   25 בגיל  והם עתה  חודשים בכל שנה. אלה שלא שירתו בצה"ל, 
ייקראו פעמיים, לשישה חודשים בשנה הראשונה ולשלושה חודשים בשנה 

השנייה. אלה שמלאו להם 29 יידרשו להתייצב לשירות מילואים בלבד.
טענתם  זו.  לתכנית  מוחלטת  התנגדות  יביעו  הישיבות  שראשי  נראה 
תהיה, שגידול מספר בני הישיבות אף לא הדביק את הגידול הטבעי של 
האוכלוסייה החרדית, ואין כלל אפשרות להעמיד לרשות העולים החדשים 

את המספר הדרוש של רבנים ומורי הלכה.9 

מחבר המאמר בהארץ העריך שאגודת ישראל וראשי הישיבות ידחו את הצעתו 
של בן–גוריון, והתכתובת שלפנינו מעידה כי הוא אכן צדק בהערכתו. 

כדי להבין כיצד התפתח הדיון בנושא זה כל שנות קיומה של המדינה, ראוי 
לעמוד על אופי הטיעונים של כל אחד מהצדדים. תחילה נעסוק במכתב הראשון, 
מהרב הרצוג לבן–גוריון. בבוא הרצוג להביע זעזוע מן הניסיון לשנות את ההסדר 
הקיים ותרעומת עליו, הוא חזר והשמיע את אותה הטענה שמלכתחילה עמדה 
בבסיס ההסדר, שלפיה חיסלה השואה את מרכזי הלימוד באירופה, והתלמידים 
ההחלמה  את  משקפת  זו  טענה  אחד  מצד  הפלֵטה.  שארית  בבחינת  הם  היום 
וההתאוששות של החברה הישראלית מהשואה, ומצד אחר ראוי להדגיש כי כבר 
חלף עשור מאז הוקמה המדינה, ומספר תלמידי הישיבות עלה פי כמה וכמה על 
מספרם ההתחלתי. עוד עולה מדבריו של הרב הרצוג שבין לומדי התורה נמצא 
גם מיעוט מקרב עולי מדינות המזרח, וגם בקהילותיהם צריך לשמר את לימוד 
התורה. הרב הרצוג חוזר על הטענה המוכרת לנו גם היום, שלפיה לומדי התורה 

מג�נים על המדינה בממד הרוחני, כשם שחיילי צה"ל מג�נים עליה בגופם.

מכתב פנייה מאת הרב הרצוג אל בן–גוריון10
י"ג מרחשוון תשי"ט.      

למכובדי היקר והנעלה 
מר דוד בן–גוריון הי"ו ]השם יחיהו וישמרהו[

ראש ממשלת ישראל ושר הבטחון,
עיה"ק ]עיר הקודש[ ירושלים ת"ו ]תיבנה ותיכונן[. 

אישי ראש הממשלה!
כוונה  נתעוררה  כי  השמועה  לנוכח  בקרבי  נשבר  ולבי  עמוקות  נחרדתי 

הארץ, 5.11.1958, עמ' 6.   9
ההתכתבות לקוחה מתוך: ארכיון המדינה, חטיבה 72.102, פ-4247/21.   10
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ה כל  נדחה  שגיוסם  תלמידי–הישיבות,  של  הקיים  במעמד  שנויים  להכניס 
עוד הם יושבים בחצרות בית ה' ומקדישים את ימיהם לתורה, ומצאתי לי 

לחובה לבוא לפני כב' ]כבודו[ בדברים הבאים:
להחזיר  כב'  של  בחבלו  נפל  רום,  שמי  עד  שגודלן  היסטוריות  זכויות 
במכורתו.  ממלכתו–העצמאית  ולכונן  לישראל  והפדות  החירות  תפארת 
נתקיים בכב' 'ויהי דוד לכל דרכיו משכיל' ]שמואל א, יח יד[. בטוחני שכב' 
ראה יותר מאשר מישהו אחר את נפלאות הבורא ונסיו הגלויים, אשר חפפו 

בשטח המדיני ועל שדות הקרב, אשר מה ועל ידם הגענו עד הלום. 
פעמי  גם  נשמע  שמתוכו  הזה,  הנשגב  לפלא  השם[  ]בעזרת  בע"ה  זכינו 
לא  אבל  ומורשתנו.  מסורתנו  נביאינו,  ע"י  לנו  שהובטח  כפי  גאולתנו 
בשמחתנו  משוש  איתנו  ישישו  מאירופה  ואחיות  אחים  שמיליוני  זכינו, 
זו. אלה הושמדו בחמת–פתנים, הורמה העטרה ונאות–יעקב נחרבו בחרי–
אף בגלות–אירופה, אולם במותם צוו לנו את החיים, חיי–עם, לבנות את 

הנשמות ולהקים את ההריסות בחומר וברוח. 
]יימח שמו[, כשם שידעו רבים שקדמו לו, כי  ידוע ידע אותו רשע ימ"ש 
נשמתה של אומה זו היא רוחה, הצפונה והטמונה בספרי הקודש ובתורה 
בגופות  עוד טרם שפגע  לגוילי הספרים  ולכן התנכל  והמסורה,  הכתובה 
המלחמה  תום  ועם  זו,  תאותו  על  בא  הוא  ולהוותנו  לאסוננו  האנשים. 
ישראל  ויחד עם חורבן קהילות  וברוח,  בגוף  לוקינו בכפלים:  כי  נתברר, 
ספו תמו כל מרכזי התורה המפוארים בגולה זו. ואירופה, ערש–הישיבות, 

חרבה גם מבחינת התורה, יודעיה ולומדיה. 
אולם חסדי ה' לא תמנו ולא כלו רחמיו: ארצנו, שהועדה והתיצבה כמקום 
כנוס לנדחי ישראל ולשיירי הטבח באירופה — קלטה במדה יתירה גם את 
שרידי תלמידי–הישיבות וראשיהן. אלה, אחד מעיר ולא שנים ממשפחה — 
באו והקימו כאן מחדש את סוכת–הישיבות, שנחרבה באירופה. כתוצאה 
מכך זכתה ארצנו הק' ]הקדושה[ וזכינו אנו, שהתורה חזרה לאכסניה שלה, 
למקומה הטבעי. ומבחינה זו הגיעה להיות מרכז התורה, שאין בדומה לו 

בעולם כולו, דבר שלא זכינו בהרבה שטחים אחרים. 
בשעה שהעניק  שנים  כעשר  לפני  כב'  עיני  לפני  היה  זה  שדבר  בטוחני, 
זו  חיבה  הענקת  הגיוס.  לגבי  המיוחד  מעמדם  את  לתלמידי–הישיבות 
הוכיחה לכולנו הוקרתו והכרתו בשארית התורה בציון וחשיבותה במערכת 

חיינו החדשים במדינתנו החדשה-ישנה.
שונות  מתפוצות  גולה  שבי  והביא  למדינה  הראשון  העשור  בא  והנה 
גם  מהם  אלינו  ובאו  חזרו  ירבו[(  ]כן  )כ"י  אחים  אלפי  מאות  למולדתם. 
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מארצות המזרח, רובם אמונים עלי רוח ישראל סבא, שומרי מסורת ומורשת 
אבות, אבל אלה הביאו עמהם גם את הבשורה המדכאה כי חורבן–התורה, 
שפשה באירופה לא פסח על ארצות אלו, אם כי מתוך גורמים שונים. והנה 
בחסדי ה' נקלטו מתי–מעט ביחס, מבני–העולים האלה בישיבות, אשר מהם 
שגדוליה  זו  המזרח,  ליהדות  התורה  עטרת  את  שיחזרו  פינה,  ומהם  יתד 
גדולה  וזמן  עת  בכל  ואם  בשנים.  מאות  ומלואה  ארץ  בתורתם  האירו 
ועזה חרדתנו לקיום הישיבות בישראל, בדמותן ובצלמן, אשר קבעו להן 
הראשונים — על עכו"כ ]כנראה נפלה כאן טעות והכוונה היא לעאכו"כ, 

על אחת כמה וכמה[ בשעה טרופה זו. 
למעשה הרקע לענין זה הוא הרבה יותר עמוק ורחב: חובה מוטלת על העם 
היושב בציון תחת שמי חיי עצמאות להעניק לבני–הישיבות אשר הופקדו 
נפש  במסירות  זאת  את  עושים  )והם  האומה  של  נכסי–הרוח  על  לשמור 
ובהקרבה לא ישוערו במצב כלכלי כבד מנשוא שלא יתואר בדברים( — 
גיוס כל דהו, כל עוד היושבים באהלה של תורה. כי  שחרור מכל חובת 
ישראל  תורת  של  נה  בטחו על  הם  ועומדים  יסים  מגו הם  אף 
ו עד הלום ]ההדגשה  , אשר בהן תפארתו ובגללן הגענ ומורשתו
היסודיים של האומה, שהם  קניניה  במקור[ אלה כאלה שומרים המה על 

תורת ישראל וארץ–ישראל.
בטוחני, שכולנו מאמינים אמונה שלמה ובלתי מעורערת, כי קול התורה, 
הבוקע ועולה מהיכלי התורה, וממתיבתות הקדש, הנו תריס בפני ידי עשיו 
וישמעאל, החורשים עלינו מזימות רשע ורצח, וקרבת אלקים החופפת על 
היכלי קודש אלה מחזקת את ידי המגינים היקרים, והם הם יפילו תחינה 

על שלומנו ועל נצחוננו.
אני בא, איפוא, לפני כב' בלב רועד, אולם בבטחון, כי כב', אשר התרומם 
לספירות כלל ישראליות בהעניק לתלמידי–הישיבות את מעמדם המיוחד 
לגבי הגיוס יוסיף להראות את חיבתו והוקרתו לבני–התורה, ולא יחול שום 

שינוי במעמדם זה, אף כמלוא נימה.
לבי מלא תקוה, כי כב' יבין לרוחי הנדכא, אשר הבהילני לבוא במכתבי הארוך 

הזה, לעת חולשה ורפיון–כח, ונעם ה' יהא חופף על כב' להעתר לבקשתי.
ונותן התורה ישמור את כב' וינצרנו מכל צער ונזק ויהא ימיו מאה ועשרים 

שנות חיים טובים כולן קודש להרים את נזר מדינתנו בקודש. 

בברכת התורה והארץ
ובהוקרה עמוקה,

יצחק אייזיק הלוי הרצוג 
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ה דברים מעניינים עולים גם מתגובתו של בן–גוריון. אמנם דבריו כתובים בנימה 
אסרטיבית, אך אין היא תוקפנית ומתריסה. הוא נזהר מאוד שלא לתקוף את 
המחנה הדתי והחרדי, ולכן הוא מדגיש שדבריו היו בגדר הצעה ולא הוראה. 
עם זאת, הוא אינו מתרפס בפני הרב הרצוג ומפגין היטב את בקיאותו בהלכה 
ובמקורות בכלל, מוכיח שהוא אינו 'עגלה ריקה' וביכולתו לטעון טענות בשפה 
הנהוגה במחנה הדתי. למעשה בן–גוריון מביע חרטה על ההסדר המקורי משנת 
1948 מכיוון שהוא נוכח כי מספר הצעירים המבקשים להיכלל בהסכם המקורי 
משירות  אותם  לפטור  מוסרי  לא  ולטענתו  השנים,  במשך  ניכרת  במידה  גדל 
צבאי בשעה שבני גילם מחרפים את נפשם למות על הגנת המולדת. הוא גם 
הרוחנית  ההקרבה  בדבר  הרצוג  הרב  של  טענתו  את  ובבירור  נחרצות  שולל 
בזכות  לטענה שלפיה  בביטול  ומגיב  הלוחם,  הצעיר  לזו של  במידתה  השווה 

לומדי התורה זכינו לחיות בימי הקמת המדינה. 

מכתב תשובה מאת בן–גוריון אל הרב הרצוג
ראש הממשלה

ירושלים, כ"ז בחשון תשי"ט
10 בנובמבר 1958

לכבוד 
הרב הראשי לישראל
מר יצחק הלוי הרצוג

ירושלים — 

שלום וברכה,

לצערי הרב לא יכולתי להיפנות מיד לענות על מכתבך מיום י"ג מרחשון 
תשי"ט.

רוצה  אני  הכל  ולפני  הבריאות,  בקו  אינך  כי  לשמוע  רב  צער  הצטערתי 
לאחל לך החלמה מהירה ושלמה.

ואשר לבחורי–הישיבה, הדבר, נדמה לי, אינו כה פשוט. כשפטרתי לפני 
10 שנים בחורי הישיבה משרות בצבא היה מספרם מועט וגם, כפי שנאמר 
לי אז, היתה זו הארץ היחידה, שבה נשארו לומדי תורה לשמה, אם כי עלי 
לציין בשמחה כי בחורי הישיבה לקחו חלק בהגנה על ירושלם כשאר צעירי 
ירושלם. המצב מאז נשתנה. בחורי הישיבות רבו. איני יודע אם יש יסוד 
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לאשמה כי יש כאלה שהולכים לישיבה לשם השתמטות. אני רוצה להניח 
כי אין לטענה זו שחר, אבל אין ספק כי במשך הזמן רבו בחורי הישיבה, 
ומספרם הגיע לאלפים. בארצות נכר אין הגויים נזקקים למגיני ישראל. פה 
כולנו יהודים, ובטחוננו תלוי אך ורק בנו; וזוהי קודם כל שאלה מוסרית 
גדולה אם ראוי הדבר, שבן אמא פלונית ייהרג להגנת המולדת, ובן אמא 
אלמונית ישב בחדרו ולומד בבטחה, כשרוב צעירי ישראל מחרפים נפשם 

למות. 
אני לא אעיז לבוא אליך בהלכה מפורשת של הרמב"ם, כי במלחמת–מצווה 
הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, כי אתה, כמובן מאליו, בקיא 
בהלכה יותר ממני, אבל נראה לי כי במדינת ישראל 'תורת הקשת' היא חלק 
ביום  יהיו מסוגלים לאחוז בנשק  יתכן שאלפי צעירים לא  ולא  מהתורה, 
פקודה. אין גם להתעלם מהאפשרות, כי ירושלם, חלילה, תנותק ותותקף 
על ידי אויב, ומאות צעירים לא יהיו מסוגלים להגן על עצמם ועל חבריהם 

והוריהם ועל עיר הקודש. והוא הדין במרכזים אחרים של הישיבות.
כל  המקדישים  הישיבה  שבני  הצעתי(  אלא  הוריתי,  )לא  הצעתי  ולכן 
יהם ]ההדגשות במקור[ ללמוד התורה — ילכו לאימונים בסיסיים של  חי
זה  דבר  בישראל.  צעיר  ככל  בצבא  ישרתו   — ואחרים  חודשים,  שלושה 
הצעתי לחברי הכנסת של אגודת ישראל והמנהל הכללי של משרד הבטחון 

]שמעון פרס[ הציע זאת לכמה מראשי הישיבות.
זרים,  בחסדי  ותלויים  הגלות,  חיי  פה  ממשיכים  אנו  שאין  לשכוח  אסור 
ברשות עצמנו,  עומדים  אנו  כעם הסמוך לשולחן אחרים.  לנהוג  ונמשיך 
ועול הבטחון מוטל עלינו בעצמנו. זוהי זכות גדולה שזכינו לה אחרי מאות 

בשנים. וזכות זו מחיבת לדעתי כל צעיר בישראל.
היו  תורה  שלומדי  בכתובים,  או  בנביאים  או  בתורה,  למצוא  יכול  איני 
פטורים מהגנת המולדת, ויש לזכור שהתנאים בימינו השתנו: אף פעם לא 
הלחימה  ואמצעי  להכחידנו,  הרוצים  אויבים  העברים  מוקפים מכל  היינו 
בימינו אינם כאמצעי הלחימה בימי בית ראשון או שני. עכשיו זוהי תורה 

מורכבת הדורשת אימון רב.
איני יכול להסכים בשום אופן לדבריך ש'בגלל בחורי הישיבות הגענו עד 
הלום'. לא הם בנו את ארץ, לא הם חרפו נפשם למות על עצמאותה )אם 
כי כמה מהם עשו זאת(, ואין להם זכויות מיוחדות, שאין ליהודים אחרים. 
בשירות  ואין  שמים.  מירא  יותר  כפיו  מיגיע  הניהנה  גדול  אמרו:  חז"ל 
הצבאי בכדי למעט לימוד התורה; ובישראל העצמאית אין התורה שלמה 
אם אינה כוללת את גם תורת הגנת העם והמולדת. בלי קיום עם ישראל — 
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ה לא תהיה תורה, ופיקוח נפש האומה קודם לכל. ודווקא מי שמכבד לומדי 
תורה )ואני מעיז להגיד שאני אחד מהם( ורוצה ביקרם, צריך לדאוג, שהם 
לא יתבדלו מהמחנה ולא יפטרו עצמם מהחובה הקדושה ביותר — החובה 

להגן על הוריהם, קרוביהם, ישובם ועמם.
ואני מבקש ממך להשפיע על ראשי הישיבות, שהם בעצמם ידרשו, לפחות, 

אימון בסיסי של כל בחורי הישיבה לשלושה חודשים. 
ושוב אני מאחל לך כל טוב ובריאות שלמה.

בהוקרה ובידידות
ד. בן–גוריון 

כידוע, המחנה החרדי דחה את הצעתו של בן–גוריון וגם את ההצעות הרבות 
היום  ועד  ומאז  הקיים,  ההסדר  שינוי  בדבר  השנים  במשך  שהוצעו  האחרות 
למצוא  כדי  החרדיות  המפלגות  עם  ומתן  משא  מנהלות  ישראל  ממשלות 
פתרון לבעיית הגידול במספר הצעירים החרדים שאינם מתגייסים מצד אחד, 

ולשילובם המוצלח בחברה הישראלית מצד אחר. 
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ממדף התואר השלישי

רותם צור ורובי ריזל

1( ד"ר אמנון מעבי, קליטת יהודי תימן במושבות ארץ ישראל 1946-1923, 
מנחה: פרופ' אהרן גימאני, אוניברסיטת בר–אילן, המחלקה לתולדות ישראל, 

1 .2009

העלייה הייתה נשמת אפה של הנהגת ההסתדרות הציונית העולמית, ששאפה 
להקים לעם היהודי ישות מדינית עצמאית בארץ ישראל, ועם זאת, המחקרים 
המדינה.  הקמת  שלאחר  בתקופה  בעיקר  עוסקים  והקליטה  העלייה  בתחום 
המחקר על עליית יהודי תימן בשנים שלפני הקמת המדינה מתמקד בתקופת 
יותר  פני  על  המשתרעת  הביניים,  תקופת  ואילו  והשנייה,  הראשונה  העלייה 
זו  עלייה  על  הקיימים  המחקרים  גם  נחקרה.  לא   ,)1946-1923( שנה  מ–20 
התמקדו בנושא מסוים, ואין בהם כדי להציג תמונה שלמה וכוללת של קליטת 
מאירופה.  העולים  מושבותיהם של  לעומת  בהתיישבות החקלאית  תימן  עולי 

המחקר הנוכחי נועד להשלים חסר זה. 
במחקר נותחו 16 יישובים של עולי תימן בהתיישבות החקלאית והחקלאית 
למחצה שהוקמו משנת 1909 ואילך, וכן ארבעה מושבים שהושוו להתיישבויות 
של עולי אירופה בעלות אופי דומה )מבחינת שטח גאוגרפי, זמן הקמת היישוב 
ותנאיו הפיזיים: בינוי, שטח חקלאי, אמצעים חקלאיים וכולי(. נבחנו התנאים 
החומריים והפיזיים של עולי תימן מרגע הגיעם לישראל, הווי אומר: יישובם, 
תנאי חייהם בהתיישבות החקלאית ושילובם בחברה הארץ–ישראלית, ונבדקו 
התמורות שחלו בהם בהשוואה לחייהם בתימן. עוד נבחנה השפעתם של מוסדות 
ההנהגה היהודית ביישוב — מנגנוני ההנהלה הציונית בארץ ישראל והסוכנות 

בשלהי 2011 פורסם ספר המבוסס על המחקר: אמנון מעבי, מציאות כואבת: סיפור   1
בארץ–ישראל,  החקלאית  בהתיישבות  המנדט  בתקופת  תימן  עולי  של  קליטתם 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, פתח תקווה 2011. 
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מ  — הרלוונטיות  והמפלגות  הכללית  ההסתדרות  הראשית,  הרבנות  היהודית, 
תימן,  עולי  הנהגת  לעומת  ובמושבים,  במושבות  תימן  עולי  קליטתם של  על 
'התאחדות התימנים' ו'קלוב הפועלים התימנים'. במחקר נבחנה התנהלותם של 
ראשי המושבות והשיח ביניהם, וכן נבחן כיצד התמודדו עולי תימן ביישוביהם 
בהתיישבות  אירופה  עולי  לעומת  השאר  בין  בחייהם,  שחלו  התמורות  עם 

חקלאית בעלת אופי דומה הקרובה לאותם יישובים במקומה ובזמן הקמתה. 
עבודת המחקר מתבססת רובה על שיטת מחקר היסטורית וסוציו–היסטורית, 
ונשענת על מסמכים, תעודות, תזכירים, פרוטוקולים מישיבות, סיכומי דיונים 
ועוד, אשר נאספו בעיקר מארכיונים. במחקר שימשו גם קטעי עיתונות וכתבי 
עת רלוונטיים, ראיונות עם אנשים מדור המייסדים ואחרים ביישובי עולי תימן, 

תוך כדי הסתמכות על ספרות המחקר וספרות יפה )שירה ופרוזה(. 
מטעמים שונים חולק המחקר לשתי תקופות: תקופת כהונתה של ההנהלה 
הציונית )עד 1929( ותקופת כהונתה של הסוכנות היהודית )מ–1929 ואילך(, 
ערוך,  לאין  תימן  עולי  קופחו  הציונית  ההנהלה  בתקופת  כי  עולה  וממנו 
ובתקופת הסוכנות היהודית היה קיפוח יחסי בחלוקת המשאבים. גם המנהיגים 
הסקטוריאליים בני העדה כשלו לייצג כראוי את העולים, בשל פיצול כוחות 

ומסיבות נוספות.

מנחה:  העצמאות,  במלחמת  יהודים  פליטים  כהן–לוינובסקי,  נורית  ד"ר   )2
פרופ' אניטה שפירא, אוניברסיטת תל–אביב, בית הספר למדעי היהדות, 2011. 

מחקר זה בא להאיר את תופעת הפליטים והמפונים היהודים במלחמת העצמאות, 
הן מהזווית המקומית והן מהזווית הארצית, תוך כדי ניסיון לשלב בין 'מיקרו–

היסטוריה' ל'מאקרו–היסטוריה' ובין פן הקהילה לפן האומה.
כ–60,000 בני אדם, כלומר כעשרה אחוזים מכלל היישוב היהודי בתש"ח, 
נאלצו לעזוב את בתיהם, לפרקי זמן משתנים, בזמן המלחמה ב–1948. רובם 
המכריע נמלטו מבתיהם בשכונות קו התפר בשלוש הערים הגדולות: ירושלים, 
תל אביב וחיפה. אוכלוסייה זו, שמצאה את עצמה בקו האש, בשכונות מעורבות 
או סמוך לשכונות ערביות, נמלטה בדרך כלל אל אזורים בטוחים יותר בתוך 
ומצאה מקלט בבתי ספר, בבתי כנסת, בחדרי מדרגות, בחדרי כביסה  הערים 
ובכל חלל פנוי אפשרי אחר. אליהם נוספה גם אוכלוסייה שנמלטה מיישובים 

של 'ההתיישבות העובדת', שנמצאו אף הם בקו האש.
אוכלוסייה  לפינוי  תקדימים  מובאים  המחקר  עבודת  של  הראשון  בפרק 
בהקשר  מושמת  והפרשה   ,1948 לפני  היהודי  ביישוב  סכנה  ממוקדי  אזרחית 
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הפרשה  השני  בפרק  הטוטליות.  המודרניות  המלחמות  עידן  של  היסטורי 
מתוארת 'מלמעלה', דרך עיניה של ההנהגה הארצית, המדינית והצבאית, עד 
נפילת גוש עציון ותחילת הפלישה של צבאות ערב, המציינות קו פרשת מים 
ביחסו של היישוב לפינוי אזרחים. בשלושת הפרקים הבאים מתוארת התופעה 
'מלמטה', דרך עיניהם של המפונים: בפרק השלישי מתואר הפינוי מהקיבוצים, 
הפרק הרביעי מתמקד בפינוי משלוש הערים הגדולות, והפרק החמישי עוסק 
בפינוי ממושבים, ממושבות וממועצות מקומיות. הפרק השישי חוזר מה'מיקרו–
היסטוריה' ל'מאקרו–היסטוריה' — לשאלת הפינוי בעיניה של ההנהגה הארצית 
אחרי 15 במאי, וכאן אפשר לראות כיצד הושלם המהפך בעמדה הרשמית בנוגע 
המרכיבים  את  לפענח  וחותר  היריעה  את  עוד  מרחיב  השביעי  הפרק  לפינוי. 
שבנו את כושר עמידתו של היישוב היהודי במלחמת העצמאות ואת המיתוסים 
שהזינו אותו. בתוך כך מוצגות גם הפנים הידועות פחות של היישוב בתש"ח — 
אלה של המשתמטים מן הקרבות, של היורדים מן הארץ ושל כוחות הפירוד 

שפעלו גם הם את פעולתם ביישוב היהודי ב–1948. 
לא  המנצחת  הגרסה  המנצחים.  כותבים  ההיסטוריה  שאת  לומר  מקובל 
תמיד מקצה מקום לרגעי החולשה והמשבר ולסימנים המעידים שמהלכה של 
ההיסטוריה לא היה מכוון בהכרח לניצחון הצד הזה דווקא. לכותב את קורות 
הצד המנצח קל יותר לטוות את סיפורו כרצף של 'מהלכים נכונים' ושל 'עובדות 
ברורות', שהכשירו את הדרך לניצחון. אמנם כך הסיפור נהיה ברור יותר, אך 
גם מדויק פחות. סיפורם של הפליטים והמפונים היהודים במלחמת העצמאות 

עשוי לתרום להבנה מלאה יותר של המלחמה.

3( ד"ר דגנית בוני–דוידי, להיות חיילת דתייה בצה"ל בין השנים 1967-1948, 
לתולדות  המחלקה  בר–אילן,  אוניברסיטת  באומל–שוורץ,  ג'ודי  פרופ'  מנחה: 

ישראל, 2011. 

מטרת מחקר זה לבחון את החוויה האישית של חיילות דתיות ששירתו בצה"ל 
בשנים 1967-1948 תוך כדי התמקדות במפגש שלהן עם המסגרת הצבאית ועם 
החברה החילונית, וכן ביחסיהן עם בני משפחתן. הסוגיה נוגעת בכמה תחומים 
חשובים בחיי החברה במדינת ישראל, ובהם יחסי דת ומדינה, וכן סוגיות מגדר 
ופמיניזם. מחקרים מועטים יוחדו לשירותן של הנשים בכוח הצבאי לפני קום 
המדינה ולאחר מכן, ולא נעשו כלל מחקרים בנושא שירותן של בנות דתיות. 
מחקר זה שופך אור על סוגיה היסטורית זו, ובתוך כך מספק בידיו של החוקר 
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מ של  התמודדותן  את  לבחון  אפשר  שבאמצעותם  גנריים  ניתוח  כלי  המודרני 
נערות דתיות עם המסגרת הצבאית גם כיום. 

לצורך המחקר הוגדרה 'חיילת דתייה' מי שמקפידה על שמירת השבת ומועדי 
ישראל, כשרות המזון וצניעות הלבוש. רוב הנבדקות נושאות המחקר לתנועת 
בשל  בו,  נבחנה  אלה  של  תורתם  ואף  עקיבא,  בני  לתנועת  או  הדתי  הקיבוץ 
השפעתה על אופן התמודדותן של החיילות בתחומים שנחקרו. מסגרת הזמן 
בת עשרים השנה שהתמקד בה המחקר נבחרה מאחר שלא חלו בה שינויים של 
ממש במבנה ובתפקידיו של צה"ל; לעומת זאת, מלחמת ששת הימים הביאה 
לשינויים דרסטיים בתחומים אלה וכן ביחסן של הקהילות הדתיות והחילוניות 
צורך  עמה  הביאה  ישראל  מדינת  של  שטחה  הרחבת  הצבאי.  השירות  כלפי 
להגדיל את הצבא, הן במספר חייליו ובמבנים המשמשים אותו, והן בהרחבת 
ויותר ישיבות, אולפנות  יותר  סמכויותיו ותפקידיו. בציבור הדתי החלו לקום 
וישיבות הסדר, וחלה 'מהפכה זוטא' בגישה המתירנית שאפיינה עד אותה עת 
את יחסו של הציבור הדתי כלפי חברה מעורבת. כך, בזמן שהשתנו והתפתחו 

תפקידי הנשים בצה"ל, נעשה שירותן של בנות דתיות בעייתי יותר.

בדיקה מחודשת של פרשת קסטנר, מנחה: פרופ' חנה  רייכנטל,  4( ד"ר אלי 
ישראל,  עם  של  להיסטוריה  המחלקה  בנגב,  בן–גוריון  אוניברסיטת  יבלונקה, 

 .2009

פרשת קסטנר היא אחת הפרשיות השנויות ביותר במחלוקת בחקר השואה בכלל 
קסטנר,  ישראל  היום.  עד  אותנו  מלווה  והיא  בפרט,  הונגריה  יהודי  ובשואת 
ראש ועדת העזרה וההצלה הציונית בהונגריה בתקופת השואה, נשא ונתן עם 
אייכמן להצלת מיליון מיהודי הונגריה בסוף מלחמת העולם השנייה. אף על 
פי שהצליח לשחרר לעולם החופשי רכבת ובה 1,684 ניצולים, נמתחה ביקורת 
נוקבת על התנהלותו, על שכדי להציל את אותם מעטים הוא נדרש להטעות את 

שאר הקרבנות שהיו מועמדים לחיסול ולהרגיע אותם. 
במשפט  בכיר.  מדינה  לפקיד  והיה  ארצה  קסטנר  עלה  המדינה  קום  ערב 
לטהר  ניסה  שקסטנר  החמישים,  שנות  באמצע  גרינוולד  מלכיאל  נגד  הדיבה 
בו את שמו, קבע בית המשפט המחוזי כי הוא 'מכר את נשמתו לשטן'. קסטנר 
ערער על הפסיקה לבית המשפט העליון, ושלושה מתוך חמישה שופטים קיבלו 
את ערעורו. אולם הוא לא זכה לשמוע את פסק הדין, אשר לפיו גרינוולד נמצא 
אשם ברוב הסעיפים בהוצאת דיבה מאחר שעוד לפני כן, בשיאה הטרגי של 

הפרשה, נורה קסטנר בידי צעירים קיצוניים סמוך לפתח ביתו בתל אביב. 
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עם פתיחתם של ארכיונים שונים בעולם המערבי, לאחר שהיו נעולים שישים 
מעורבות  שהיו  משפחות  בקרב  לרבות  בארץ,  שנעשה  תיעוד  ובעזרת  שנה, 
התיעוד  מן  המחקר.  לעבודת  בסיס  שהיה  ראשוני  חומר  לידי  נקרה  בפרשה, 
 1944 בשנת  שלפיה  המרכזי,  בזרם  המקובל  מן  שונה  תמונה  עולה  החדש 
במאי  גם  כי  ומתברר  באושוויץ,  הזוועות שהתחוללו  על  הונגריה  יהודי  ידעו 
1944 נשמר הסוד הנורא היטב; גם אם הגיעו ידיעות כלשהן ליהודי הונגריה, 
מפניקה  להימנע  שכדאי  שסברו  מאחר  הסף  על  אותן  שללו  היהודים  מנהיגי 
בקרב יהודי הונגריה משום שהרעה תחלוף מעל ראשיהם. עד עתה היה מקובל 
להניח שקסטנר רק שתק ולא יידע את יושבי הגטאות על הצפוי להם, אולם מן 
המחקר עולה שהיה פעיל בהפצת מידע כוזב שנועד להרגיע את תושבי הגטו. 
כך לדוגמה נצטוו נידונים למוות באושוויץ לשלוח גלויות המספרות כי מצבם 

טוב. קסטנר ידע על הונאה זו ודאג לשלוח את הגלויות ליעדיהן. 
כללית, אפשר להצביע על שני דפוסי התנהלות שאפיינו את קסטנר בתקופת 
השואה: עד כיבוש הונגריה בידי הנאצים לקראת סוף המלחמה הוא עמד בראש 
אף  רבים  ובמקרים  אירופה,  במזרח  בעיקר  הכיבוש,  במדינות  הצלה  פעולות 
וכסף למחנות בפולין  בניגוד לחוק. פעולות אלה כללו שליחת תרופות  פעל 
יחסית.  בטוחה  שהייתה  להונגריה,  מפולין  ניצולים  והעברת  ובפרוטקטורט 
לעומת זאת, לאחר הכיבוש ולאחר שהגיע קסטנר לעסקה עם אייכמן לשחרור 
מקורביו הוא היה, כך עולה מהמחקר, למשתף פעולה צייתן וכנוע, שפעולותיו 

ומהלכיו נעשו בתיאום עם שלטונות הכיבוש. 

5( ד"ר דניאלה רייך, דימונה — העשור הראשון והשפעתו על התפתחות העיר, 
מנחה: פרופ' יוסי בן–ארצי, אוניברסיטת חיפה, החוג ללימודי ארץ ישראל, 2011.

באמצעות התחקות מפורטת אחר ההתרחשויות בתחומי החיים השונים בדימונה, 
מחקר זה מתאר את תהליך התהוותה של העיר בעשור הראשון לקיומה, ובודק 
באיזו מידה הוא השפיע על קווי התפתחותה העתידית ועל גורלה לטווח הארוך. 
אחת ממטרות המחקר הייתה למקם את דימונה בנוף האנושי הישראלי העכשווי 
ולהשליך ממצבה על הנעשה במדינת ישראל בכלל, מתוך כוונה ללמוד בכך 
על דמותה של המדינה כקולטת עלייה המיישבת את העולים ומשלבת אותם 

בחברה, וכן לבחון את יחסה של המדינה לשוליים הגאוגרפיים שלה.
ממצאי המחקר מעידים שלא מעט מכשולים נערמו בעת הקמתה של דימונה 
והתפתחותה בעשור הראשון לקיומה, כגון פער בין התכנון למציאות, נפילה בין 
הכיסאות ודינמיקה פוליטית מקומית קטנונית ולא מקצועית. עוד נחשף במחקר 
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מ יחסה של המנהיגות המדינית, אשר סגדה לרעיון פיתוח הנגב והפרחת השממה 
בלב  יישוב חדש  בה  ראתה  לא  אך  זו,  להגשים מטרה  בדימונה אמצעי  וראתה 
הישימון שיש לטפחו, לחזקו ולפתחו. בעיות נוספות נבעו מכך שסדרי העדיפויות 

המדיניים השתנו בשנות השבעים, וכן בשל מאפיינים ייחודיים למקום.
תלול  במדרון  להחליק  עשורים,  שני  בתוך  לדימונה,  גרמו  ועוד  אלה  כל 
המוכשרים  הצעירים,  נטישת  ממנו:  לצאת  שקשה  מעגל  בה  ונוצר  ומידרדר, 
החלשים  התושבים  של  והישארותם  העיר  את  הכלכליות  היכולות  ובעלי 
מערכת  של  חולשותיה  גם  תרמו  השלילי  ההגירה  למאזן  פחות.  והמשכילים 
אם  שספק  גלגל  כאמור  הניעו  אלה  נסיבות  בעיר.  והרווחה  התרבות  החינוך, 

אפשר לעצור ולשנות את כיוונו גם כעבור כמה עשורים. 
התשתיות הפיזיות והאוכלוסייה, אולם לא פחות מכך המרכיבים המדינתיים–
הממשלתיים שצוינו למעלה, סימנו במידה רבה את קווי ההתפתחות העתידית 
את  להכין  התקשתה  דימונה  הארוך.  לטווח  גורלה  על  והשפיעו  העיר  של 
עשורים  חמישה  ובתוך  הישראלית,  בחברה  רצון  להשתלבות משביעת  עצמה 
לו  ליצור  בין הרצון  פיתוח' פריפריאלי חברתי שנע  'יישוב  מצאה את עצמה 
העיר  יותר מכול  בזהות הארצית הכללית.  להיכלל  הרצון  ובין  ייחודית  זהות 
מייחלת להכרה� כי בהקמתה — בהתחשב במאפייני המקום, בעיתוי ובקשיים 
שניצבו בפניה — היה מעשה של חלוציות שאינו נופל מכל מעשה חלוצי אחר 
בתודעת  ככזה  שייתפס  הראוי  ומן  הארץ,  של  היהודית  הציונית  בהיסטוריה 

המדינה ובהיסטוריוגרפיה של ישראל.

6( ד"ר סיגל רון, שיחים של מזרחיות: דור ראשון ושני של מהגרות מזרחיות 
בעיר פיתוח בישראל, מנחה: פרופ' פנינה מוצפי–האלר, אוניברסיטת בן–גוריון 

בנגב, המחלקה לסוציולוגיה, 2009. 

דימוין של נשים מזרחיות בישראל, ובייחוד של נשים ממוצא מזרחי המתגוררות 
בעיירות הפיתוח, הוא כתמונת התשליל של דמות הצבר הישראלי. 'מסעודה 
משדרות' הוא דימויה של האישה המזרחית בת הדור הראשון, ודמות הפרחה 
היא הדמות הסטראוטיפית לנשים מזרחיות צעירות שנולדו בישראל. הבסיס 
מונח  ועילגות  וולגריות  נחשלות,  עם  מזרחיּות  של  ולקישור  הללו  לדימויים 
דימויים  הישראלית.  החברה  מושתתת  שעליה  האוריינטליסטית  בתודעה 
אוריינטליסטיים אלו של נשים מזרחיות מיוצרים ומשועתקים בזירת התרבות 
הסוציולוגי  במחקר  וגם  ועוד(  בספרות  בקולנוע,  התקשורת,  )באמצעי 

והאנתרופולוגי )בעיקר עד שנות השמונים של המאה ה–20(. 
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המחקר האקדמי בישראל טרם בחן לעומק במשמעות החברתית של עולם 
הדימויים המסמן נשים מזרחיות כ'אחרות' על בסיס מוצאן האתני ובהשלכותיו 
נשים  כיצד  היא להבין  הנוכחי  לכן, המטרה המרכזית של המחקר  זהותן.  על 
החברה  של  הגאוגרפית–כלכלית–תרבותית  בפריפריה  החיות  מזרחיות 
סימונן  בעקבות  משמעות  בעלי  כסובייקטים  זהותן  את  מכוננות  הישראלית 
כ'אחרות'. במוקד המחקר ניצבים שני דורות של נשים מזרחיות החיות בעיר 
לישראל  הגיעו  אשר  הבנות  דור  הוא  ראשון  הדור  שבנגב:  אופקים  הפיתוח 
ואימהות  ואסיה לאחר הקמת המדינה בהיותן נשואות  מארצות צפון אפריקה 
לילדים או נערות שנדרשו לחיים עצמאיים ונישאו זמן קצר לאחר שהגיעו או 
אשר  הבנות  דור  הוא  השני  הדור  משפחתן;  לפרנסת  לסייע  כדי  לעבוד  יצאו 
וגדלו בעיר הפיתוח ומתגוררות בה עד היום. בכל דור נעשתה הבחנה  נולדו 
על  החברה.  בשולי  שנותרו  אלו  ובין  המעגל  את  שפרצו  נשים  בין  מעמדית 
רקע זה נבחנה שאלת המחקר המרכזית: כיצד מכּוננת זהותן האתנית של נשים 
בדורות שונים ובמעמדות שונים וכיצד היא מוצגת בשיח שהן מפתחות? בחינת 
עם  מתמודדות  מהפריפריה  שנשים  האופן  על  אותנו  ללמד  עשויה  זו  שאלה 

דימוין בציבוריות הישראלית ההגמונית. 
היחסים  על  ההגירה  השפיעה  אם  היא  המחקר  בלב  הניצבת  נוספת  שאלה 
המגדריים בתוך המשפחה: על דפוסי הנישואים, על מערכת היחסים עם בן הזוג, 

על אימהותן, על יציאתן לעבודה ועל היחסים בין דור האימהות לדור הבנות.
מהמחקר  שנעלמה  קבוצה  אודות  על  חסר  ידע  משלים  המחקר 
הישראלי — נשים מזרחיות החיות בערי הפיתוח, ומציע עמדה אלטרנטיבית 
עוד  אחר.  מצד  הפמיניסטי–ליברלי  ולשיח  אחד,  מצד  האוריינטליסטי  לשיח 
תורם המחקר תרומה תאורטית–אנליטית לפירוק השיחים ההגמוניים ולהכרה 

במורכבותה של המציאות ובגבולותיו של השיח האקדמי.

7( ד"ר נמרוד גורן,* תפקידם של תמריצים חיצוניים בקידום שלום: המקרים של 
ישראל ושל טורקיה, מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' דניאל בר–טל, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, 2010. 

בעבודת הדוקטור נבחן תפקידם של תמריצים חיצוניים בקידום שלום באמצעות 
מקרי הבוחן של ישראל ושל טורקיה, בהתבסס על ההנחה שתמריצים יכולים 

נמרוד גורן הוא יושב ראש 'מיתווים — המכון הישראלי למדיניות–חוץ אזורית'.   *
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מ לתרום מאוד ליישוב סכסוכים בין–לאומיים. במחקר מוצג סוג חדש של תמריץ 
— תמריץ–העל, המוגדר תמריץ בעל ערך גבוה, מעין הצעה שאי אפשר לסרב 
ידי צד שלישי במציאות של סכסוך בלתי נשלט, כדי להביא  לה, המוצע על 
)ישירות או בעקיפין( ליישוב הסכסוך בדרכי שלום. תמריץ–העל חורג מעבר 
לצרכים מסוימים ונותן מענה לצרכים קולקטיביים מרכזיים, עמוקים ומושרשים 
היטב או לסוגיות זהות לא פתורות של אחד הצדדים לסכסוך. באפשרותו של 
תמריץ מסוג זה להתניע את השינויים הפסיכולוגיים והפוליטיים הדרושים כדי 

להתגבר על מכשולים בדרך לשלום, ולהעניק לגיטימציה לשינויים אלו.
מכך  נובע  המחקר  לצורך  וטורקיה  ישראל  של  הבוחן  במקרי  השימוש 
שמדינות אלו, למרות ההבדלים הגדולים ביניהן, חולקות גם מן המשותף. שתיהן 
רחבה  בין–לאומית  במעורבות  המאופיינים  נשלטים  לא  בסכסוכים  מעורבות 
)ישראל(;  הישראלי-ערבי  הסכסוך  ליישובם:  להביא  בין–לאומיים  ובניסיונות 
)טורקיה(. בתקופות זמן סמוכות למדי  והסכסוך בקפריסין והשאלה הכורדית 
שימשו — שימוש ישיר ועקיף — תמריצים חיצוניים כדי לקדם את יישובם של 
סכסוכים אלו. בתהליך השלום בין הישראלים לערבים בשנים 2000-1993 נדון 
תמריץ אפשרי לישראל: חתימתה של ברית הגנה בין ישראל לארצות הברית בד 
בבד עם כינון שלום בין ישראל לפלסטינים או בין ישראל לסוריה. תמריץ זה 
נועד לתת מענה לצורך המרכזי של ישראל — הצורך בביטחון. אשר לטורקיה, 
בשנים 2004-1999, האפשרות להצטרף לאיחוד האירופי שימשה עבור טורקיה 
לאוכלוסייה  ובנוגע  בקפריסין  לסכסוך  בנוגע  מדיניותה  את  לשנות  תמריץ 
הצורך  טורקיה —  של  מרכזי  לצורך  מילא  זה  תמריץ  בה.  היושבת  הכורדית 

בהתמערבות.
מקרי הבוחן שונים זה מזה בכל הנוגע לסוגי התמריצים שנדונו בהם, לאופן 
והמסקנות  התובנות  למעשה.  הלכה  שלום  בקידום  יעילותם  ולמידת  יישומם 
שעלו מהמחקר הובילו לגיבוש הבחנות קונספטואליות בעניין תמריצים, ובהן 
טיפולוגיה של סוגי התמריצים שביכולתו של צד שלישי להציע, והרחבה בנוגע 
למאפייני תמריץ–העל. כן הושגו ממצאים אמפיריים בנוגע לישראל ולטורקיה, 
הכוללים מסקנות של הניתוח ההיסטורי בעניין השימוש בתמריצים בכל אחד 
לא.  או  כתמריצי–על  להיחשב  יכולים  אלו  תמריצים  אם  והערכה  מהמקרים, 
של  יכולתו  את  להגביר  שיכולים  מרכזיים  גורמים  לזהות  גם  סייע  המחקר 
תמריץ לשמש תמריץ–על, ובחן את יכולתו של תמריץ–העל לקדם שלום הלכה 

למעשה.
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זהותם  הבניית  תהליכי  וטרנסלאומיות:  מוסר  בגידה,  גזית,  אורית  ד"ר   )8
של אנשי צד"ל בישראל ממאי 2000, מנחים: פרופ' יורם בילו ופרופ' לואיס 
רוניגר, האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

והמחלקה ליחסים בין–לאומיים, 2011.

ב–23 במאי נסוגה ישראל באישון לילה מאזור הביטחון בדרום לבנון. לנסיגה 
ועל  התיכון  במזרח  האזורית  הפוליטיקה  על  לכת  מרחיקות  השלכות  היו  זו 
— וייחודית  מסקרנת  תופעה  גם  נוצרה  ועמה  ישראל,  של  הלאומי  הביטחון 

תפוצה לבנונית חדשה של אנשי צד"ל בישראל. 
קהילה זו שיתפה פעולה עם מדינת ישראל במשך יותר מרבע מאה ב'אזור 
נפשם  על  חבריה  נמלטו  מהאזור  ישראל  נסיגת  ועם  לבנון,  בדרום  הביטחון' 
אל תוך שטחה, ושאלת עיצוב זהותם מאז ואילך עומדת במרכזה של עבודת 

המחקר. 
הטענה המרכזית במחקר זה היא כי זהותם של אנשי צד"ל בישראל מתעצבת 
כל העת, לנוכח קונפליקט הנאמנות בין ישראל ללבנון שהם מצויים בו. מתוך 
עמדה מבנית זו, שמקורה במיקומם כתושבי אזור הספר בדרום לבנון ותרבות 
הגבול הייחודית שהתפתחה בו, אנשי צד"ל חווים את עצמם, במונחים מוסריים, 
כחלק משיח מתמיד של הצדקה, שבמרכזו שאלות של בגידה ונאמנות, אשמה 
בהם  שניטעו  ה'ישראליים'  היסודות  מן  מושפעת  זהותם  זאת,  לצד  ובושה. 
אלה,  דרום–לבנוניים-ישראלים  סובייקטים  לבנון.  בדרום  הביטחון  באזור 
מכוננת, מעצבים  קולקטיבית  עבורם טראומה  הייתה  ישראל מלבנון  שנסיגת 
את זהותם בישראל תוך כדי משא ומתן עם הצעדים שנקטה ישראל בעניינם, 
ולפי הקטגוריות המשפטיות המשמשות את רשויות המדינה לניהולם ולסיווגם. 
ישראל הם מעצבים  כאזרחי  בבד, מתוך עמדתם החדשה של אנשי צד"ל  בד 
את זהותם למול הפסיפס החברתי הישראלי, תוך כדי הבניית גבולות הן בנוגע 
למיעוט הערבי–פלסטיני, שהם שואפים להיבדל ממנו, והן למול הרוב היהודי, 
שהם מבקשים להשתלב בתוכו. בד בבד זהותם מוסיפה להתעצב כל העת ביחסם 
לזירה הלבנונית הפנימית וביחסם לתפוצה הלבנונית הנוצרית בעולם, ובתווך 
מתגבש בה ממד טרנס–לאומי, החורג ממדינה ומשייכות לאומית אחת. ממד 
זה מסייע במידת–מה לאנשי צד"ל להיחלץ מכבלי עמדתם המבנית היסודית, 
אך זהותם נותרת שסועה ומפוצלת במהותה, והשניות מאפיינת יותר מכול את 

הווייתם בישראל. 
אף שעבודת המחקר משתמשת במקרה הבוחן של אנשי צד"ל כדי לעמוד על 
עיצוב זהותן של תפוצות, ואינה מתיימרת להציג מחקר היסטורי, היא מבקשת 
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מ לאחרונה,  אך  כי  דומה  צד"ל.  אודות  על  האקדמי  במחקר  הקיים  חלל  למלא 
כעשור לאחר נסיגת ישראל מלבנון, החל ניסיון ממשי להתמודד ברשות הרבים 
בישראל עם ההשלכות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות ארוכות הטווח של 
שהותו הממושכת של צה"ל באזור זה. מטרתה של עבודה זו להעשיר, ולו מעט, 
את הדיון בפרק זה בתולדותיה של ישראל מנקודת המבט האקדמית ומזווית 
החברתיות  משמעויותיו  אודות  על  לפולמוס  בכך  ולתרום  החברה,  מדעי  של 

והפוליטיות.

9( ד"ר שמוליק שיינטוך, מדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל 2010-1948, 
לעבודה  הספר  בית  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  גל,  ג'וני  פרופ'  מנחה: 

סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד, 2011. 2 

במדינת ישראל חיים בפתח העשור השני של המאה ה–21 אלפי אנשים חסרי 
בית. עבודת המחקר מעלה כי מצב זה אינו חדש, והתקיים במדינה מאז הקמתה 

ב–1948, ואף לפני כן. 
רחב  מגוון  כוללת  והיא  רווחה,  במדינות  מוכרת  תופעה  היא  בית  חסרּות 
של תנאי מחיה, החל באנשים החיים בחוץ ללא גג לראשם, בכלי רכב ובבתים 
נטושים, בגנים ציבוריים, על ספסל ברחוב או בחדרי מדרגות, עבור בשהייה 
בהוסטלים, במלונות, בבתי חולים או במוסדות — פרטיים או ציבוריים, וכלה 
יציבות.  ולא  קצרות  לתקופות  אחרים,  ואנשים  מכרים  חברים,  אצל  בשהייה 
ופיתחו מדיניות בניסיון להתמודד  רווחה שונות הגדירו את התופעה  מדינות 
א�תה, תוך כדי שימת דגשים על ממדים שונים של הפתרונות האפשריים. מחקר 

זה מתאר את המדיניות של ישראל כלפי חסרי בית בשנים 2010-1948. 
של  לעיצובה  הקשור  בכל  המחקר  מצב  מוצג  העבודה  של  הראשון  בפרק 
שלפיה  המתודולוגיה  נסקרת  השני  בפרק  בית.  חסרי  אנשים  כלפי  המדיניות 
של  ההיסטוריה  נפרסת  והחמישי  הרביעי  השלישי,  בפרקים  המחקר.  נערך 
המדוברת:  בתקופה  ישראל  במדינת  כלפיהם  שננקטה  והמדיניות  הבית  חסרי 

השלמתו של מחקר זה התאפשרה בין השאר בזכות סיוע כספי ממקורות שונים, ובהם   2
מינרבה  מרכז  ומלגת  שנהר  נירה  שם  על  מלגה  יוסופוביץ,  שולמית  שם  על  מלגות 
ציונה  המחקר  בהכנת  סייעו  כן  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  האדם  לזכויות 
קמלמן והארכיונים של עיריית תל אביב-יפו, עיריית ירושלים, הכנסת והמוסד לביטוח 

לאומי.



ל
יז

ר
י 
ב
רו

 ו
ר
צו

ם 
ת

רו

176

בפרק השלישי ניתנת סקירה על המצב לפני קום מדינת ישראל; בפרק הרביעי 
נסקרת התקופה שבין 1948 לשלהי שנות החמישים, ובכלל זה עליית ההמונים 
הראשונה, וכן התקופה שבין סוף שנות החמישים לסוף שנות השמונים; בפרק 
החמישי נערך דיון בשנים 1996-1989, שהתרחשו בה בו בזמן שלושה עניינים 
רלוונטיים: עליית ההמונים השנייה, התהוותה של מדיניות כלפי אנשים חסרי 
נסקרים  זה  בפרק  חברתית.  כבעיה  הרחוב'  'דרי  בעיית  של  והבנייתה  בית 
העבודה  תקנות  של  לראשונה  יציאתן  מאז  למדיניות  הרלוונטיים  האירועים 

הסוציאלית עד כתיבת מחקר זה בשנת 2010. 
אנשים חסרי  כלפי  מדיניות  נדונים שלושה מהלכי  והאחרון  בפרק השישי 
בית במדינת ישראל בתקופה המדוברת. בחלק הראשון של הפרק מדובר על 
שני מהלכי מניעה של חסרּות בית בימי שתי העליות הגדולות, שהניע אותם 
השני  החלק  העולים.  המוני  קליטת  של  המדיניות  בבסיס  עמד  אשר  הרעיון 
עוסק בהבנייתה החברתית של חסרּות הבית בישראל באופן מצומצם כבעיה של 
'דרי הרחוב', ונדונה בו בניית המדיניות כלפי דרי הרחוב, שעוצבה על בסיס 
רעיון השיקום. לבסוף, נערך דיון במונח 'דרי רחוב' ובתפקידו בהבניית הבעיה 

החברתית של אנשים חסרי בית בישראל.

10( ד"ר עמרי שמיר, צרכנות פוליטית, יזמים חברתיים–פוליטיים ומדיניות 
ציבורית בעידן הגלובלי: מסגרת מושגית ומקרי בוחן בישראל, מנחים: ד"ר 
המחלקה  בנגב,  בן–גוריון  אוניברסיטת  מזרחי,  שלמה  ופרופ'  בן–פורת  גיא 

למנהל ומדיניות ציבורית, 2011. 

הצרכנות  של  ובפוטנציאל  בישראל  פוליטית  בצרכנות  מוצעת  במחקר 
מקניית  הימנעות  דהיינו  פוליטית,  צרכנות  אפקטיבית.  פעולה  כאסטרטגיית 
נועדה  ערכיים,  משיקולים  אחרים  מוצרים  של  העדפה  או  מסוימים  מוצרים 
להשפיע על התנהגותן של חברות כלכליות ולהתאימה לתפיסה הערכית של 
נוסף בידי אזרחים מן  זה מצביע על צרכנות פוליטית ככלי  האזרחים. מחקר 
השורה המבקשים לחולל שינוי באמצעות ניצול כוחם הכלכלי. אירועי המחאה 
גבינת הקוטג', מעוררים עניין מיוחד  ובעיקר החרם שהוכרז על  בקיץ 2011, 
בצרכנות פוליטית, שנחשבה עד לא מזמן תופעה זניחה בישראל, למעט בקרב 

הציבור החרדי.
במחקר מוצעת תמונה רחבה, תאורטית ואמפירית המבססת מושגים לדיון 
בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה שמאמצים יזמים חברתיים–פוליטיים 
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מ המבקשים להשפיע על הנורמות המקובלות בחברה, על התנהלותם של עסקים 
בשוק או על עיצובה של מדיניות ציבורית. המחקר מציג מודל תהליכי מקורי 
שלפיו אימוצה של הצרכנות הפוליטית מושפע מתנאים מבניים — פוליטיים, 

כלכליים ותרבותיים, וגם מחישובי עלות ותועלת שהיזמים עורכים. 
מקרי הבוחן של המחקר — התנגדות לניסויים בבעלי חיים, סחר הוגן ושמירת 
שבת — מצביעים על דפוס שכשלי ממשל, המתבטאים בקושי לעצב מדיניות 
בציבור  הרצון  שביעות  חוסר  תחושת  את  מעצימים  ויציבה,  עקבית  ציבורית 
יזמים בוחרים  יזמים הפועלים לחולל בו שינוי חברתי ופוליטי. אותם  ובקרב 
באסטרטגיית פעולה של צרכנות פוליטית כאשר הם מעריכים שלאסטרטגיה זו 

סיכויי הצלחה גבוהים לעומת פעילות פוליטית בערוצים הפורמליים.
מהפוליטיקה  המוחים  של  ההתרחקות   ,2011 קיץ  של  המחאה  אירועי 
אלה  כל   — הצרכנים  מחאת  של  שתהיה(  ככל  )זמנית  וההצלחה  המפלגתית 
במגוון  מרכזי  מקום  תקבל  הפוליטית  שהצרכנות  האפשרות  על  מצביעים 
וגם  התהליך  להבנת  יעיל  כלי  מציע  זה  מחקר  בישראל.  הפוליטית  הפעילות 

להערכת הפוטנציאל של הצרכנות הפוליטית.
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ב חמשת המקומות הראשונים
בתחרות עיצוב סמליל ל'ישראלים'

עיצוב  תחרות  ‘ישראלים'  מערכת  קיימה  הנוכחי  הגיליון  של  צאתו  לקראת 
לעיצוב  מבתי–ספר  סטודנטים  היו  המתמודדים  לכתב–העת.  )לוגו(  סמליל 
ברחבי הארץ. המערכת מבקשת להודות לכל הסטודנטים שהגישו הצעותיהם. 

להלן המתמודדים והסמלילים שהגיעו לחמשת המקומות הראשונים:

מקום ראשון

יניב כהן 
שנקר — בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

מקומות שני עד חמישי )לפי סדר הא"ב(

עודד אליגון 
בית הספר 'מנשר לאמנות'

אלון בוכהולץ 
בית ספר לאומנויות, סמינר הקיבוצים 

חן קסם זוהר 
בית הספר 'מנשר לאמנות'

דניאל מיאטוביץ 
בית הספר של חברות הפרסום — 'הבצפר' 
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ההוצאה לאור של מכון בן־גוריון
לחקר ישראל והציונות

ההוצאה לאור של מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, השייכת לאוניברסיטת 
ספריה  כל  שנה.  מעשרים  יותר  הפועלת  אקדמית  הוצאה  היא  בנגב,  בן־גוריון 
ועל  ועדה של אנשי אקדמיה בכירים  רואים אור רק לאחר שהם נבחנים בידי 
פי אמות מידה אקדמיות. ספריה עוסקים בחקר העם היהודי ומדינת ישראל 
פוליטית,  כלכלית,  סוציולוגית,  היסטורית,  מבט  מנקודת  העשרים  במאה 

חברתית ותרבותית. 

ההוצאה מפרסמת מונוגרפיות, קובצי מאמרים ושני כתבי עת: 'עיונים בתקומת 
 ,Israel Studiesו־ הנושא(  וסדרת  השנתון  סדרת  סדרות:  )בשתי  ישראל' 
מפרסמת  עוד  בישראל.  העוסקים  העת  כתבי  בעולם  כבוד  של  מקום  שרכשו 
ההוצאה סדרה של ספרים המכנסים, מפרשים ומבארים את התעודות שהותיר 
אחריו דוד בן־גוריון, ושמה: 'זיכרונות בן־גוריון — מן העיזבון', וסדרה של ספרי 

ביבליוגרפיה המשמשים כלי עזר לכל חוקר בתחום.

לפרטים נוספים ולמידע על ספרים חדשים שראו אור בהוצאה, אתם מוזמנים 
www.bgu.ac.il/bgipress :לבקר באתר שלה

חוקרים המבקשים להוציא לאור את מחקרם בהוצאת מכון בן־גוריון מוזמנים 
 rothmann@bgu.ac.il :להפנות את בקשתם לכתובת



במכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות קיימות תשתיות מחקר,
לימוד והוראה ייחודיות. למידע נוסף:

 ארכיון בן־גוריון הממוחשב:
http://bgarchives.bgu.ac.il/archives/archion

 ארכיון בן־גוריון:
http://bgarchives.bgu.ac.il/archives/welcome.htm 

 מאגרי מידע על ומאת דוד בן־גוריון:
http://bgarchives.bgu.ac.il/archives/sifria/maagar/shr.htm

 התכנית הבין־לאומית בלימודי מדינת ישראל )תואר שני(:
http://in.bgu.ac.il/en/ISIP/Pages/default.aspx





Together or Apart? – Core Curriculum and the
Secular-Religious Cleavage in Israel

Meidan Koresh

The article focuses on the Israeli secular-religious cleavage by analyzing 
a case study in light of relevant research theories. Horowitz and Lissak 
describe five basic cleavages characteristic of Israeli society. They 
concentrate on the uniqueness of the religious cleavage as the only one 
that divides the Jewish population. Don-Yehiya debates the nature of this 
divide, stressing its consociational nature; Cohen and Suzzer emphasize 
its fragmentary nature. In 1999 a petition was submitted to the state’s 
courts to implement a core curriculum in ultra-Orthodox (Haredi) 
schools. The submission of the petition led to appeals and protests, as 
well as the Haredi sector’s determined objection to attempts to force a 
secular core curriculum on its school system. This issue has been the 
source of an ongoing social-political controversy. 

Contrary to Don-Yehiya’s argument, the struggle is not only 
characterized by an unwillingness to solve the dispute, but seems to 
have actually grown over the years. The analysis of case study employs 
the abovementioned theories in order to clarify the patterns of religious 
cleavage in Israel during the past fifteen years.
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Divided Fronts – The “Strange” Anatomy
of Rabin’s Oslo Decision

Adam Raz

The article discusses the reason behind Yitzhak Rabin’s decision to 
pursue the Oslo talks that led to the signing of the Oslo Accords. The 
author takes issue with the common interpretation that after soberly 
considering the situation Rabin abandoned his illusion over the 
Washington Talks (which continued in the wake of the Madrid Peace 
Conference). The author argues that Rabin opposed the Oslo talks for 
strategic reasons: he objected to the negotiations being conducted by 
Foreign Minister Shimon Peres with the PLO leadership in Tunis (the 
“Overseas PLO”) that represented Arafat and the militant approach 
toward a settlement of the Israeli-Palestinian conflict. Despite Peres’ 
diplomatic efforts, Rabin regarded the local Palestinian leadership (the 
“Home PLO”), that represented the constructive approach to resolving 
the conflict, as the sole partner capable of and interested in achieving an 
abiding peace. 

The article contends that the Peres faction, which held a dominant 
position in the Labor Party, obstructed Rabin’s policy and contended 
against it in the party, government and media. Peres, in conjunction with 
Arafat, stymied the Washington Talks in order to check the influence of 
the constructive elements in the PLO. Rabin was in danger of having 
the rug swept from under him as party leader and being robbed of 
any possibility of determining or even influencing policy. The article 
concludes that Rabin’s decision was a compromise between two 
conflicting policies within the government rather than a change in his 
strategic outlook.
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ABSTRACT

Dvora Baron’s Trilogy (“Exams”, “Chocolate”
and “The End of Ziv Sander”) –

A Feminine Version of the Talush Story 

Ronit Gez

The article offers a new female version of Talush’s anti-hero in Dvora 
Baron’s trilogy (“Exams,” “Chocolate,” and “The End of Ziv Sander”). 
The three stories tell of young Jewish women who abandon the traditional 
home for a secular life in the big city. Like masculine anti-heroes, they 
feel lonely, alienated, and detached.

The trilogy also describes young Jewish men who search for a new 
form of romantic love in order to rehabilitate their masculinity. These 
attempts are characterized by conflict and erotic failure. In a theme 
reminiscent of Brenner, Baron creates a bond between the males’ 
physical flaws and erotic shortcomings. In this case, the male body 
represents the crisis in Jewish diaspora communities. Baron adds her 
gender’s input to the dilemma: female sexuality cannot be fulfilled or 
rehabilitated by a disintegrating, wounded masculinity. The only option 
is to create a powerful, healthy Hebrew Apollo who fits the Zionist ideal 
and the new Jewish woman’s needs.
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