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פתיחה
מפלגת הליכוד היא המפלגה הדומיננטית בישראל ברבע האחרון של המאה ה־ 20ובראשית
המאה ה־ .21ההזדהות ִעמה ,עם מנהיגיה ועם רעיונותיה היתה ,לפחות בחלק מהתקופה הזאת,
לרכיב בזהותה של קבוצה נרחבת בחברה הישראלית .המפלגה נוסדה בסתיו  1973כברית
פוליטית בין גח"ל (שכלל את תנועת החרות ואת המפלגה הליברלית) ובין הרשימה הממלכתית,
המרכז החופשי ותנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה .ספק עד כמה היה אפשר לחזות
בנקודת הזמן של הקמת הליכוד את הפיכתו לגורם מרכזי בהוויה הישראלית ובהנהגת המדינה.
מאמר זה מבקש לבחון את תהליך הקמת הליכוד ולהוסיף בכך נדבך שיטתי למחקר ההולך,
מתרחב ומעמיק על הימין הציוני .הנחת המוצא של המחקר היא שתהליכי צבירת הכוח של
הימין אינם סיפורו של מנחם בגין בלבד ,אלא קשורים בעוד גורמים בתוך תנועת החרות
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מחקר זה נערך בסיוע מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה.
את הרשימה הממלכתית הקים דוד בן־גוריון לאחר החלטת רפ"י להצטרף למפלגת העבודה .בכנסת
השביעית זכתה בארבעה מנדטים .בן־גוריון פרש מן הכנסת בתוך זמן קצר .המרכז החופשי הוקם
בעקבות פרישתם המאולצת של שמואל תמיר ,אליעזר שוסטק ואברהם טיאר מתנועת החרות לאחר
מאבק פנים־תנועתי חריף עם מנחם בגין וההנהגה הוותיקה של חרות .בבחירות לכנסת השביעית הצליחה
המפלגה לזכות ,בקושי רב ,בשני מנדטים בלבד .את התנועה למען ארץ ישראל השלמה הקימו מיד לאחר
מלחמת ששת הימים אנשי רוח מכל גוני הקשת הפוליטית ,אך מרביתם ממפלגות הפועלים .היא פעלה
בתור גוף חוץ־פרלמנטרי ,פרסמה כרוזים ,ביטאון (זאת הארץ) ,כינסה סמינרים ,וערכה פעולות לקידום
ההתנחלות .היא נכחה בשיח הישראלי גם בזכות הבמה שזכו לה דובריה בעיתונות הבלתי מפלגתית.
רשמית נעשתה ההצטרפות לליכוד תחת השם 'תנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה'.

עיונים בתקומת ישראל (סדרת נושא ,כרך  :)11ישראל  ,77-67עמ' 158-130
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ומחוצה לה .בשנות השישים המאוחרות היה אפשר לזהות תמורה בצביונה של תנועת החרות,
והיא באה לידי ביטוי בפעלתנות רבה יותר בסניפים ובמרכז התנועה ,בחתירה לצמצם את כוחה
של הגוורדיה המייסדת מימי 'המשפחה הלוחמת' וביצירת מרכזי משנה ,שיפעלו לצד מנהיגותו
של בגין ויאזנו אותה .את הקמת הליכוד יש לראות חלק מהתהליך הזה .מחד גיסא ,בגין מילא
תפקיד מרכזי בבלימת היזמות להרחיב את גח"ל ולאחר מכן בהכרעה בעד הקמת הליכוד.
מאידך גיסא ,הפיכת חרות לזירת מעורבות ופעילות פוליטית תוססת היא שעשתה אותה לגורם
הדומיננטי במערך הפוליטי החדש שהוקם ב־ ,1973ותרמה ליצירת מידה רבה של זהות בין חרות
ובין המושג ליכוד בשנים הבאות.
הקמת הליכוד זכתה להתייחסויות חלקיות בכתיבה ההיסטורית ,הפוליטית והביוגרפית,
אך היא לא עמדה במרכזו של מחקר מסודר .עד עתה נדונה כחלק מכתיבה רחבה יותר על
תהליך עליית הימין בישראל או מהביוגרפיות של מנחם בגין ושל אריאל שרון .הכתיבה
ההיסטורית סרטטה ציר התפתחות לינארי וטבעי ,שנמשך מהקמת גח"ל ב־ 1965ועד ייסוד
הליכוד ,והתעלמה מהשוני המכריע בין שני השלבים .הקמת גח"ל היתה תולדה של פעולה
ממושכת ,נחושה ,סבלנית ומודעת של מנהיג חרות ,שהפגין דבקות ופשרנות בתחום הרעיוני
ורוחב לב פוליטי בהרכב הרשימה המשותפת עם הליברלים .כמו שאציג להלן ,הדרך לייסוד
הליכוד היתה שונה בתכלית .ארבעה עשורים לאחר האירועים קיימת פרספקטיבה מספקת
לנתח את התהליך תוך התבססות על קשת של מקורות :ארכיון תנועת החרות ,ארכיון המפלגה
הליברלית ,ארכיונו האישי של שמואל תמיר ויומנו של יוסף תמיר .לצד החומרים הראשוניים
אתבסס גם על עיתונות התקופה ועל ספרי הזיכרונות שכתבו המעורבים בהתרחשויות .אלה
ייבחנו בחינה ביקורתית ומתוך ההקשרים השונים שנפרסו ,ועודם נפרסים ,על קורות החברה
הישראלית בשנים רבות חשיבות אלו שבין מלחמת ששת הימים ליום הכיפורים.

היזמות לגיבוש הימין מגיעות מחוץ לגח"ל
להקמת גח"ל באפריל  1965נלוו תקוות רבות ,אולם המפלגה נכשלה אלקטורלית בבחירות
לכנסת השישית ,שבהן זכתה ב־ 26מנדטים בלבד ,ונקלעה למשבר חריף ,שהסתיים רק ערב

2

בספרו החדש של קולין שינדלר על צמיחת הימין הישראלי ההתייחסות להקמת הליכוד מצומצמת מאוד
(כך גם בספרו הקודם על הליכוד)Colin Shindler, The Rise of the Israeli Right: From Odessa to:
Hebron, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 295-296; Idem, The Land Beyond
 ;Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream, IB Tauris, London 2002, pp. 72-75יחיעם ויץ
הציג את הליכוד כתגובה מאוחרת של הימין להקמת המערך בראשית Yehi’am Vaits, ‘The :1969
Road to the “Upheaval”: A Capsule History of the Herut Movement, 1948-1977’, Israel
 ;Studies, 10, 3 (2005), p. 78בביוגרפיה שייחד דניאל גורדיס לבגין לאחרונה מסתכמת ההתייחסות

להקמת הליכוד בפסקה אחת .גם אצל אבי שילון ,בביוגרפיה על בגין ,מתוארת הקמת הליכוד בקצרה.
ראו :דניאל גורדיס ,מנחם בגין :המאבק על נשמתה של ישראל ,כתר ,ירושלים  ,2015עמ'  ;142אבי
שילון ,בגין  ,1992-1913תל אביב ,עם עובד ,2007 ,עמ' .242-241
3

Amir Goldstein, ‘Crisis and Development: Menachem Begin’s Leadership Throughout the
1960s’, Israel Studies, 20, 1 (2015), pp. 115-122

131

אמיר גולדשטיין

תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימיםֵ ּ .פרות הקמת גח"ל החלו להופיע משהיתה
באביב  1967לבת־ברית פוליטית אפשרית של מפא"י מזה ושל רפ"י מזה ,והובילה את בגין
ואת יוסף ספיר לממשלת לוי אשכול .עוד שנתיים חלפו ,וכבר היו לגח"ל בממשלת גולדה
מאיר שישה שרים .מציאות זו קיבעה את מקומו בתוך המחנה הציוני הלגיטימי .בגין ביסס
את תדמיתו בתור מנהיג פטריוט וג'נטלמן ,ומורשת הרוויזיוניזם ,האצ"ל ולח"י ,התקבלה
כחלק מהמטא־נרטיב הציוני .ואולם ,לשלב החדש הזה בתולדות הקריירה הפוליטית של בגין
ותולדות הימין הציוני היו מגבלות ברורות .במבט לאחור היו שנות קיומה של גח"ל שנים של
יצירת אלטרנטיבה עקרונית ,אך רק במידה מסוימת היתה זו אלטרנטיבה ממשית' ,כמותית'.
תוצאות הבחירות לכנסת השביעית המחישו כי ההגמוניה של תנועת העבודה ,גם אם נשחקה
מעט ,עדיין מבוססת .המערך הוא שהוביל את מדינת ישראל ב'שנות האופוריה' שלאחר ניצחון
ששת הימים .גח"ל זכתה בבחירות לכנסת השביעית ( )1969שוב ב־ 26מנדטים 30 ,מנדטים
פחות ממפלגת השלטון ,שהיתה אך כפסע מלהשיג רוב מוחלט בכנסת.
בשנים האלה אפשר לזהות שינוי מגמה של ממש בכל הקשור לתהליך התלכדות הכוחות בימין
ובמרכז המפה הפוליטית .לא זו בלבד שבגין לא חזר על יזמתו ועל מאמציו הנחושים והעקביים
שנלוו להשגת הברית עם הליברלים ,אלא שהוא היה גם אדיש ליזמות כאלה שהופיעו .גם
אם לא טרפד אותן במישרין ,ברור שמנע הבשלה שלהן ,והשותפים האפשריים לא יכלו שלא
להתרשם מעמדתו המסויגת.

יזמות לאיחוד בין גח"ל לרפ"י
כבר ב־ 1966התנהלו דיונים ראשונים על האפשרות להקים מערך מפלגתי משותף לגח"ל
ולרפ"י ,אולם בגין לא שש לתרגם את הגישושים האלה לפסים מעשיים .עמדתו זו עוררה
כלפיו ביקורת פנימית חריפה לקראת הוועידה הארצית השמינית של חרות .לא בכדי ייחד בגין
מקום לסוגיית היחסים עם רפ"י בנאום ההתפטרות שלו מהנהגת התנועה במהלך הוועידה.
גח"ל ורפ"י הסתפקו בשיתוף פעולה באופוזיציה ,שהגיע לשיא ב'תקופת ההמתנה' .נדמה היה
בעקבות מלחמת ששת הימים והקמת מפלגת העבודה שנסתם הגולל על האפשרות לברית
בין גח"ל לרפ"י ,אולם לקראת קיץ  1968התחדשו הגישושים בעקבות הקשיים שהתגלעו
בהשתלבותם המחודשת של משה דיין וכמה מחבריו לרפ"י במרקם המנהיגותי של מפלגת
העבודה .על רקע זה פנה שמעון פרס לבגין בסוף ספטמבר  1968בניסיון לגבש רשימה משותפת
לגח"ל ,לרפ"י ולעוד גורמים .פרס הציע לכנות את הרשימה המוצעת 'זו הארץ' ,ונימק את
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עמ'  ;283-281אודי לבל ,הדרך אל הפנתיאון :אצ"ל ,לח"י וגבולות הזיכרון הישראלי ,כרמל ,ירושלים
 ,2007עמ' Amir Goldstein, ‘Olei Hagardom: Between Official and Popular ;286-275
.Memory’, Journal of Israeli History, 34, 2 (2015), pp. 174-175
ראו נאומו בפרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות ,שנערכה במהלך הוועידה ,28.6.1966 ,ארכיון מכון
ז'בוטינסקי (להלן :מזב"י) ,ה.17/2 - 1

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

המהלך באכזבת חברי רפ"י מהנעשה במפלגת העבודה ומהתקרבותה למפ"ם .המהלכים לא
הבשילו לכלל דיון מעמיק ,וייתכן שנועדו ,בסופו של דבר ,לחזק את כוח המיקוח של יוצאי
רפ"י בתוך מפלגת העבודה .לענייננו חשובה הפסיביות של בגין לנוכח המהלכים האלה ,שכפי
שנראה נכללה בדפוס שנמשך גם בשנים הבאות.

ניסיונות פעילים צעירים להקים כוח נגדי לתהליכי האיחוד בתנועת העבודה
בקיץ  1968יזמה קבוצת פעילים מחוגים שונים במרכז המפה הפוליטית ,בהם יצחק מודעי ,יגאל
הורביץ ומאיר אביזוהר ,הקמת מערך ימני ,שיכלול לצד גח"ל ורפ"י את ל"ע ,המרכז החופשי
וחוגים בלתי מפלגתיים .כלשונם' :מסגרת דמוקרטית ממלכתית אשר תוכל [ ]...להיאבק
נגד העיוותים החברתיים והכלכליים הכרוכים בשלטון המתמשך של ותיקי מפא"י והנספחים
אליהם' .היוזמים שיגרו מכתבים לראשי המפלגות הרלוונטיות ,וערכו מסיבת עיתונאים
בניסיון לקדם את המהלך .היזמה לא הצליחה בסופו של דבר לקרום עור וגידים .ההצעה ָשבה
ועלתה בראשית  ,1969עם ראשית ההיערכות לבחירות הקרבות .שמואל תמיר הביע תמיכה
בה ,והבהיר שחבריו ל'מרכז החופשי משוכנעים בצורך בגיבוש כוח ממלכתי ליברלי [ ]...החיוני
למדינה הן מבחינת המערכה החיצונית החיונית ,והן מבחינת המבנה הפנימי ,המשקי והחברתי'.
הוא מיהר לבשר ליוזמי המהלך על החלטתה של הנהלת מפלגתו להיענות לפנייה ולשגר
נציגות למשא ומתן 'לשם הקמת ליכוד לאומי ליברלי רחב ככל האפשר' .אולם ,כמו במקרה
של המגעים עם רפ"י ,מנחם בגין ,שהוצג כמי שיעמוד בראש המפלגה ,לא גילה עניין באפשרות
הזאת ִואפשר לה לדעוך כלעומת שצצה.

קריאות ופניות מצד המפלגות הקטנות
הרשימה הממלכתית והמרכז החופשי ,שתהפוכנה לימים לשותפות בליכוד ,הביעו תמיכה
בתהליכי איחוד הכוחות באופוזיציה בתחילת שנות השבעים .על אף היריבות המרה עם בגין
ותומכיו התמיד תמיר בהצהרות בזכות התלכדות הכוחות האופוזיציוניים והכריז' :איננו נושאים
עינינו לקיום נפרד'  1 .כמה מחברי מזכירות הרשימה הממלכתית ביקשו אף הם בקיץ 1971
מנהיגה ,שוב בתפקיד המגיב ,סירב לדרישת מאיר אביזוהר כי המפלגה
להצטרף לגח"ל 1 ,אולם
ּ
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שלמה נקדימון' ,ב.ג .ובגין יופיעו בכנס למען חזית בחירות של גח"ל וממשיכי רפ"י' ,ידיעות אחרונות,
 ;14.6.1968הנ"ל' ,התשובה למפלגת העבודה איחוד דמוקרטי ממלכתי' ,שם .17.6.1968 ,וראו עדותו
של גד יעקובי ,חסד הזמן :פרקי אוטוביוגרפיה ,משכל ,תל אביב  ,2002עמ'  ;77-76יומן בן־גוריון,
ארכיון בן־גוריון (להלן :אב"ג).20.12.1968 ,
ראו גם מכתב הוועדה היוזמת למנחם בגין ללא תאריך (תויק בפברואר  ,)1969המנסה להחיות את
היזמה :מזב"י ,פ  20א' .9 -
שמואל תמיר לי' מודעי ,ו' חזן ,ד' רוטלוי ,א' כץ ,י' הורביץ ,מ' אביזוהר 26.2.1969 ,ו־ ,28.2.1969ארכיון
אישי שמואל תמיר.
ש' אבני' ,מפלגת מרכז רדיקלית במציאות של ימינו' ,תמורות( 28 ,פברואר  ,)1968עמ' .33
רן כסלו' ,המרכז החופשי רוצה להצטרף לגח"ל' ,הארץ.18.6.1971 ,
יואב לביא לדוד בן־גוריון ,9.7.1971 ,אב"ג ,התכתבויות; דוד בן־גוריון ליואב לביא ,10.7.1971 ,שם.
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המשותפת לגח"ל ולממלכתית תקדם את שינוי שיטת הבחירות כתנאי להתלכדות  1 .בגין
אכן היה חסיד שיטת הבחירות היחסית ארצית הנהוגה בארץ ,אולם לפנים ,בימי המשא ומתן
להקמת גח"ל ,כאשר היה נחוש להשיג איחוד כוחות פוליטיים ,ידע למצוא נוסחאות פשרה
ולגלות נדיבות .ועצם זה ֶשאלה לא הוצעו בשלב הזה מחזק את המסקנה שהעדיף לשמר את
גח"ל ככוח נפרד ,ולא להוסיף אליו עוד מצטרפים .בסופו של דבר ,גם במזכירות הרשימה
הממלכתית התגלעו חילוקי דעות ביחס להצעה ,והיא נגנזה  1 .כששבו ועלו מסרים דומים
בוועידת הרשימה הממלכתית בפברואר  ,1973הם שוב נותרו בחלל האוויר ולא תורגמו למגעים
ממשיים עם גח"ל.

יזמה של התנועה למען ארץ ישראל השלמה
ככל שגבר הריחוק הרגשי של ראשי התנועה מהמערך והתחזקה תחושת המיצוי מהפעילות
החוץ־פרלמנטרית ,החלו לבטא במפורש את הרעיון של שיתוף פעולה פוליטי עם גח"ל לקראת
הבחירות הבאות .התנועה למען ארץ ישראל השלמה הבהירה ששיתוף פעולה כזה אפשרי בתוך
מערך מפלגתי רחב ,אם יקום .צבי שילוח מספר בזיכרונותיו על מפגש משותף שלו לצד חיים
יחיל ,אליעזר לבנה ואברהם יפה עם מנחם בגין ויוסף ספיר במצודת זאב ,ובו דנו באפשרות
הזאת .בגין הגיב תחילה בחיוב ,אולם בחודשים שלאחר הפגישה ,במהלך שנת  ,1972חשו
מנהיגי התנועה כי הדחיפה להידוק הקשר מגיעה מהם בשעה שנמנע מנהיג גח"ל מלפעול.
בנאום הנעילה של כינוס התנועה ,שהתקיים ביוני  1972בבנייני האומה ,קרא משה שמיר
לראשי המפלגות והחוגים הדוגלים בשלמות הארץ 'ליצור חזית פוליטית מאוחדת לקראת
הבחירות הבאות לכנסת'  1 .יזמת שמיר נגעה לא רק למרכז החופשי ולרשימה הממלכתית,
אלא גם לאישים מהציבור הדתי ומתוך מפלגת העבודה ,אולם במרכזה נמצאה גח"ל,
 1
שנדרשה לגלות 'גמישות ,נדיבות ובגרות' כדי שיתממש מהלך כזה .קריאתו לא זכתה להד.
גם כשביטא צבי שילוח ,חברו ,את המסר הזה כאורח הוועידה הארצית ה־ 11של תנועת
החרות בשלהי  ,1972העידו פניו החתומות של בגין כי האפשרות לשיתוף פעולה בבחירות
 1
אינה על הפרק.

האם בגין ראה בגח"ל תחנה סופית בתהליך ליכוד הימין?
נראה שמנחם בגין ראה בשלב הזה של גח"ל בשנים  1973-1967הפסגה הגבוהה ביותר
החריף של ז'בוטינסקי,
האפשרית בקריירה שלו .בהתבוננות לאחור על כישלונו הפוליטי ָ
12
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מאיר אביזוהר לדוד בן־גוריון ,25.9.1971 ,שם.
ראו עדות בגין :מנחם בגין' ,התאמת הניתוח המדיני של גח"ל (מתוך "מוקד" – ריאיון בטלוויזיה)',
ארץ־ישראל (תשרי תשל"ג – ספטמבר .)1972
'ביקורת על הממשלה בכנס למען א"י השלמה' ,דבר ;13.6.1972 ,צבי שילוח ,אשמת ירושלים ,קרני,
תל אביב  ,1989עמ' .91-88
משה שמיר' ,מערך ציוני למען ארץ ישראל השלמה' ,זאת הארץ' ;21.7.1972 ,מציע ללכת לבחירות
ברשימת "א"י השלמה"' ,דבר.24.7.1972 ,
שילוח ,אשמת ירושלים ,עמ' .91

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

על בדידותו היחסית של האצ"ל בחברה היישובית ,על התמיכה המוגבלת שקיבלה תנועת
החרות בשנותיה הראשונות של המדינה ,יכול היה בגין ,וכמוהו שותפיו לדרך הארוכה,
לראות ביציבות של גח"ל בסוף שנות השישים הישג היסטורי לא מבוטל .על רקע הפער
הניכר בין המערך ובין גח"ל לא העריך בגין כי קיימת אפשרות מעשית למהפך שלטוני.
כמנהיג פוליטי לא היתה ,כמובן ,הכמיהה להגיע לשלטון זרה לו .עם זאת ,כאשר מפרידים
בין משאלת לב להערכה ראלית ,עולה כי היה שבע רצון מהגדרת שליחות ערכית־לאומית
למפלגתו .הוא הסתפק בהפיכתה למבטאת קולם של הדבקים בארץ ישראל השלמה,
הנאבקים בביטויים של קו נרפה באשר לסוגיות מדיניות־ביטחוניות ובכל ניסיון לערער
 1
על הישגי ישראל מקיץ  ,1967שראה בהם הוכחה לצדקת הדרך הרוויזיוניסטית.
בין הסיבות שגרמו לבגין לראות בגח"ל תחנה אחרונה לגיבוש הימין ולא לחתור לעוד
תהליכי התלכדות אפשר למנות ,בראש ובראשונה ,את תשישותו של בגין לאחר כברת הדרך
הפוליטית הארוכה ורוויית האתגרים שעשה בשלושת העשורים שחלפו מעת שהיה למפקד
האצ"ל .הוא נדרש להשקיע מאמצים ניכרים כדי לקיים את גח"ל ,שעברה משברים לא קלים
בשנות השבעים הראשונות .חוץ מהבדלי המזג וההשקפות הבסיסיות התעוררו חילוקי
דעות לא מעטים בסוגיות אקטואליות .בבסיסן עמדה העובדה שרבים מהליברלים נטרו
לבגין על פרישת גח"ל מהממשלה בקיץ  ,1970קיוו ונשאו את עיניהם לחזור לקחת בה חלק.
מנהיג גח"ל ,כך נראה ,ראה באתגר קיום המפלגה משימה חשובה למדי ,וחשש מהמחיר
שיגבה ממנהיגותו ומתנועתו הצורך לחבור לגורמים פוליטיים אחרים במפלגה משותפת,
מה גם שבתוך תנועת החרות פנימה התעוררו קשיים לא מעטים ,שנלוו להשתלבותו של
עזר ויצמן במפלגה הוותיקה (ראו להלן).
בשנים האלה ,שבהן נעו בגין וחרות לעבר הקוטב הפונדמנטלי בהשקפת עולמם ,היתה
הקמת מערך מפלגתי רחב יותר מחייבת אותם לגלות עוד גמישות ולהסתכן באבדן
הדומיננטיות במפלגה החדשה .בשלב הזה של הקריירה הפוליטית שלו זנח בגין את
האסטרטגיה של צירוף עוד כוחות פוליטיים לתנועת החרות למסגרת מפלגתית אחת,
והעדיף יצירת שיתוף פעולה פרלמנטרי וחוץ־פרלמנטרי ,כדוגמת הוועד למניעת הנסיגה,
שהקים עם התנועה למען ארץ ישראל השלמה לאחר פרישתו מהממשלה  1 .בשעה
שבתנועת העבודה נמשכו תהליכי האיחוד הפוליטי עם הקמת מפלגת העבודה בראשית
 1968והמערך הגדול שנה לאחר מכן ,נמנע בגין מלקדם את המשך תהליכי הליכוד בימין.
הפסיביות וחוסר ההיענות שאפיינו את תגובות בגין ליזמות לגיבוש פוליטי של הימין,
שסקרתי לעיל ,מעידות במובהק על האסטרטגיה הפוליטית שהחזיק בה בשנים האלה,
כמו גם תגובותיו לקריאות של שותפיו הליברלים לקדם מהלך שכזה.

17
18

אריה נאור ואמנון למפרום ,מנחם בגין ,ראש הממשלה השישי :מבחר תעודות מפרקי חייו (,)1992-1913
ארכיון המדינה ,ירושלים תשע"ד ,עמ' .217-214
יחיעם ויץ' ,החזרה לכור מחצבתו :מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי ,פרישתו ממנה בשנת 1970
ומשמעותה' ,קתדרה( 141 ,תשע"ב) ,עמ' .156-154
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הליברלים כמבטאי השאיפה להרחיב את גח"ל
הליברלים ולא תנועת החרות הם שביטאו בעקביות את רצונם להמשך תהליך ליכוד החוגים
הלא סוציאליסטיים לכדי מפלגה אחת .כבר בוועידתה השנייה של המפלגה הליברלית,
שהתכנסה בקיץ  ,1968הועלתה הצעה הקוראת לגיבוש הכוחות הפוליטיים במרכז ובימין סביב
המפלגה הליברלית .ההצעה קיבלה את תמיכת מרבית הצירים ,אולם יוסף ספיר ואלימלך
רימלט ,ראשי הליברלים ,נזעקו ופעלו לרכך את ההחלטה מתוך הבנה שהיא תעורר את זעמו
של בגין .גם הנוסח המעודן שהתקבל לבסוף ביטא את התפיסה הליברלית ,שחתירה להפוך
את גח"ל לאלטרנטיבה 'מחייבת הקמת גושים פוליטיים גדולים' ואת קריאת הוועידה לעוד
 1
חוגים 'להצטרף לגח"ל ,לחזקו ולבססו'.
השאיפה הטבעית של הליברלים היתה השתתפות בשלטון כדי לקדם את סדר היום
שהאמינו בו ולשרת את המגזרים הכלכליים־חברתיים שהתיימרו לייצג .לכן ,שלא כמו בגין,
הם ראו בגח"ל תחנה זמנית ולא סופית בתהליך גיבוש הימין ,שנועד להגדיל את הסיכוי
לכבוש את השלטון או להיכנס כשותפים לממשלה .אלימלך רימלט הדגיש ב־ 1971את
הפער המספרי הרחב מאוד בין המערך לגח"ל ,הגוזר על המפלגה עמדת השפעה שולית:
'הליברלים אינם שוכחים כי הגרעין להקמת גח"ל ב־ 1965היתה המגמה הברורה והמיוחדת
ליצור ריכוז כוחות פוליטיים לשם אלטרנטיבה'' .אז וגם היום' הדריכה את הליברלים,
הבהיר ,השאיפה 'ליצור ריכוז גושי של ליברלים ותנועת החרות ,אשר יהיה מסוגל לקלוט,
או לצרף אל עצמו גופים נוספים [ ]...רק ריכוז כזה ,דינאמי ,מקיף ,עשוי להוות במרוצת
 2
הזמן את הכוח האלטרנטיבי המעשי לחילופי משמרות במדינה'.
אמנם מנהיגיה לא הובילו מהלך מפורש וברור להקמת מערך ימני ,שהרי יזמה כזו יכלה
להיות מקודמת רק מתוך הסכמה עם בגין ,אולם הגישה הליברלית החיובית באה לידי
ביטוי בכמה מהלכים והקשרים :בתחילת  1972ניסו (בשיתוף הסתדרות ציוני אמריקה,
ֶשבה היתה השפעתם לא מבוטלת) לקדם הסכם עם המרכז החופשי והרשימה הממלכתית
להופעה ברשימה משותפת בקונגרס הציוני .זה היה גישוש לקראת אפשרות להדק שיתופי
פעולה בעוד זירות לצד רווח מידי בתוספת מנדטים בקונגרס הציוני העתיד להיבחר .אולם,
בגין הגיב ליזמה בחומרה יתרה ,יצא פומבית נגד המהלך ,וקבע שמדובר בהפרה של הסכם
גח"ל  2 .בד בבד פעלו צעירי הליברלים ליצירת 'משמרת צעירה' משותפת לגח"ל ,לרשימה
הממלכתית ולמרכז החופשי במטרה להעצים את השפעת הימין בזירה הסטודנטיאלית.
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דרור זייגרמן ,המהפך הליברלי :מיזוגים פוליטיים ,חקר המפלגה הליברלית בישראל ,שוקן ,תל אביב
 ,2013עמ'  ;221מזב"י ,ה' ;2/1 - 3ועידת הליברלים ננעלה בהבעת תמיכה במדיניות ממשלת הליכוד
הלאומי' ,מעריב.5.7.1968 ,
'גח"ל חזק ובמתכונתו הנוכחית ערובה לריכוז הכוחות לשלם אלטרנטיבה שלטונית במדינה' ,דברים9 ,
(יוני  ,)1971עמ' .8-7
מנחם בגין' ,הסכם גח"ל במבחניו' ,מעריב.7.1.1972 ,

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

בראשית  1972הוקם באוניברסיטה העברית תא סטודנטים שכזה ,מעין 'קדם ליכוד' ,אולם
2
שוב התנגד מנהיג חרות למהלך ,ורתם את ראשי הליברלים להביא לביטולו.
עוד הקשר שבאו בו לידי ביטוי התפיסות השונות בגח"ל היה השאלה האם לאחד את
שתי החטיבות למפלגה אחת .גח"ל הוקמה מלכתחילה כגוש פוליטי המאפשר לכל אחת
מחטיבותיו לשמור על עצמאותה .בגין קידם בתחילת שנות השבעים מהלך של איחוד גח"ל
למפלגה אחת ,משמע ביטול המסגרות הנפרדות של תנועת החרות ושל המפלגה הליברלית
ומיסוד מפלגה משותפת  2 .הוא העריך שבדרך הזאת יגברו השפעתו והשפעת תנועת החרות
במפלגה המשותפת .בשלב הזה פעלה קבוצת מיעוט בתוך המפלגה הליברלית בתיאום
ִעמו ותמכה בתהליך  2 .ואולם ,מהלך האיחוד היה צפוי להחליש את המגמה להרחיב את
גח"ל ולצמצם אותה .שלא כמבנה פדרטיבי ,המאפשר לכל גורם במערך המשותף לשמור
על ייחודיותו ועל עמדותיו העצמאיות בסוגיות עקרוניות ,נתפס הסיכוי שמפלגות קטנות
יחברו לגוש פוליטי מונוליטי כמצומצם .כאמור ,מבחינת בגין צירוף עוד מפלגה לא היה
היעד ,אלא גיבוש הגוף הפוליטי שיוביל את האידאולוגיה החלופית לזו שמציעה הממשלה.
מנהיגי המפלגה הליברלית דחו את מגמת האיחוד דחייה נחרצת .כך ,לדוגמה ,הבהיר
דניאל נחמני ,מראשי איגוד העובדים הליברליים ,שמגמת חרות לאיחוד שתי חטיבות גח"ל,
אותה כינה חרות מורחבת ,היא למעשה הרחקה של האפשרות ליצור אלטרנטיבה ממשית
בפוליטיקה הישראלית' :מי שמבקש באמת ובתמים ליצור איחוד ,בעל משמעות פוליטית,
צריך לשאוף לאחוד כל התנועות הלא־סוציאליסטיות'  2 .מסרים דומים ביטא שמחה ארליך,
ששימש לראשונה חבר כנסת ,ועשה בשנים האלה את דרכו אל צמרת המפלגה הליברלית.
הוא ראה בתוצאות הבחירות לכנסת השביעית עדות ליציבות של גח"ל והוכחה שהגוש 'צריך
וחייב להרחיב את המסגרת הפדרטיבית ע"י צירוף כוחות מאורגנים ובלתי מאורגנים נוספים,
למען יוכל לשמש אלטרנטיבה בעלת סיכוי מציאותי להגיע לשלטון'  2 .ועידתה השלישית
 2
של המפלגה הליברלית ,שהתכנסה ביולי  ,1971דחתה את יזמת האיחוד ברוב גדול.
העמדה המקובלת בחטיבה הליברלית של גח"ל בעד הרחבת הגוש הפוליטי היתה באותן
ֶ
שנים בתוך תנועת החרות נחלתם של מעטים ,בעיקר מחוגי האופוזיציה הפנימית .כך,
לדוגמה ,על רקע הפסיביות שהפגינה הנהגת חרות נכתב בביטאון תא הסטודנטים של התנועה
כבר ב־' :1967מפלגה אינה מחכה להזדמנות [ ]...על תנועת החרות לקרוא לאחרים להצטרף
22
23

24
25
26
27

זייגרמן ,המהפך הליברלי ,עמ'  ;221מ' שמריהו' ,שוללים הקמת "משמרת צעירה" של חרות־ליברלים־
המרכז החופשי' ,מעריב.14.1.1972 ,
עם הקמת גח"ל היתה מקובלת ההערכה שהמבנה הפדרטיבי זמני ,והוא יוביל לאיחוד שלם של שתי
המפלגות .ראו ,לדוגמה ,ריאיון עם אלימלך רימלט :סוקר' ,זרקור על המפלגות' ,מבט חדש27 ,
( ,)16.2.1966עמ' .15
בני שליטא לבגין וויצמן ,14.4.1971 ,מזב"י ,פ ;79/9 - 20צבי (הנריק) צימרמן ,בין פטיש הכנסת וסדן
המפלגה ,המכון לחקר הכלכלה והחברה בישראל על שם יוסף ספיר ,תל אביב  ,1994עמ' .210-208
דניאל נחמני' ,האתגרים שבפני גח"ל' ,דברים( 6 ,דצמבר  ,)1970עמ' .63
שמחה ארליך' ,חתירה לאלטרנטיבה – כיצד?' ,הדרך( 4 ,מאי .)1971
פרוטוקול הוועידה השלישית של המפלגה הליברלית ,מזב"י ,ה.3/1 - 3
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אליה ולא שתיקרא היא על ידי אחרים' .הקריאה להמשך ליכוד הכוחות באופוזיציה ָשבה
והופיעה מטעם חברי התאים הסטודנטיאליים השונים של חרות גם בשנים הבאות  2 .בתחילת
שנות השבעים התלכדו הגורמים שביטאו את המסרים האלה בתנועת החרות סביב דמותו
של עזר ויצמן.

משבר בגין-ויצמן מטלטל את חרות לקראת בחירות 1973
השתלבותו של עזר ויצמן בתנועת החרות בחורף  1969נתפסה כאירוע מכונן בחיי מפלגתו
של בגין .ויצמן נבחר לשר מטעם התנועה מיד לאחר שפשט את מדיו בממשלה שהקימה
גולדה מאיר עם סיום הבחירות לכנסת השביעית .זו היתה הפעם הראשונה שמפקד צבא
בכיר בחר להצטרף לחרות .עד אז התקיים פער ניכר בין הימין הציוני ובין צה"ל .הממסד
הצבאי צמח כמעט כולו בסביבת תנועת העבודה והשתייך למסגרותיה .על מחנה הימין
העיבה החציצה בין השקפתו האקטיביסטית והנצית ובין מפקדי צה"ל שנתפסו 'מומחים
צבאיים' ודמויות נערצות ומהוללות .ואולם ,פחות משנה לאחר הצטרפות ויצמן לחרות
פרשה גח"ל מהממשלה על אף התנגדות ויצמן ,והוא נאלץ לוותר על תיק התחבורה ,ונותר
ללא מעמד פוליטי מכיוון שלא היה חבר כנסת .הוא חש בודד ,זר וחסר יכולת לפעול
במסגרת תפקידו כיו"ר הנהלת תנועת החרות ,בתוך מה שכינה בזיכרונותיו 'גן הפסלים של
מנחם בגין'.
ויצמן תיאר את קשיי ההסתגלות שלו למפלגתו החדשה ,שהיתה מפאת ישיבה ארוכת
שנים באופוזיציה ל'כת סגורה ,המתרפקת על עברה' .באירוניה מרירה אמר' :את הפלמ"ח
פירקו .את האצ"ל לא'  2 .הוא ניסה לשכנע את בגין לאמץ אסטרטגיה פוליטית חדשה,
להדגיש סוגיות במדיניות הפנים לא פחות משאלות חוץ וביטחון ,לשקול כניסה מחודשת
לממשלה כדי לשוות למפלגת הימין מעמד אחראי ,המבוסס על ניסיון מדיני בתפקידים
מיניסטריאליים ,ולפעול להרחבת גח"ל באמצעות צירוף עוד שותפים  3 .ואולם ,בגין דחה
את הקו שהציע ויצמן ודבק באורחותיו השגורות בניהול המפלגה .ויצמן מצא את עצמו,
כדבריו' ,במסגרת אזרחית שבראשה עמד מעין מפקד ,שהכל מצייתים לו ציות עיוור
 3
וכמעט אינם מעיזים להתווכח עימו .לא כל שכן להמרות את פיו'.
ויצמן לא היה חף מטעויות .הוא נקט מעין 'שביתה איטלקית' .לאחר מכן ניסה בפזיזות
להשתלט על מוסדות הוועידה הארצית של חרות ,ולמנות את האנשים שהתקרבו אליו
לתפקידי מפתח .ועידה זו ,שהתכנסה בשלהי  ,1972כלומר האחרונה לפני הבחירות
לכנסת השמינית ,התאפיינה במאבק פנימי ער בין ההנהגה הוותיקה ותומכיה ובין עזר

28
29
30
31
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'מפלגה אינה מחכה להזדמנות' ,חד וחלק ,ח' באייר תשכ"ז .המסר הזה שב ועלה בשנים הבאות' :צעירי
גח"ל ,ממשיכי רפ"י ובלתי מפלגתיים :תוקם חזית ממלכתית־דמוקרטית' ,שם ,כ"ח בסיוון תשכ"ח.
רפאל בשן' ,עזר ויצמן" :את הפלמ"ח פירקו את האצ"ל לא וזה יוצר לפעמים בעיות"' ,ידיעות אחרונות,
.22.12.1972
סילבי קשת' ,יוסק'ה המציל' ,שם.6.8.1971 ,
עזר ויצמן ,הקרב על השלום :תצפית אישית ,עידנים ,תל אביב  ,1981עמ' .102-100

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

ויצמן והקבוצה שגיבש סביבו .בוועידה עצמה הצליח בגין להשיג הכרעה ברורה ,והיא
מנעה מתנועתו להידרדר למשבר דומה לזה שפקד אותה בקיץ  1966בעקבות הוועידה
הארצית השמינית שלה .ויצמן הודיע על התפטרותו מתפקידו כיו"ר הנהלת חרות,
וראשי חרות נאלצו זמן קצר יחסית לפני פתיחת מערכת הבחירות להשקיע מאמצים
ניכרים בשיקום תדמיתה של המפלגה .בנימין הלוי ,בעצמו מצטרף חדש לחרות ,שעבר
אליה מכס בית המשפט העליון ערב הבחירות האחרונות ,הגיב לאווירה הפנימית הקשה
בתנועה ,ותיאר 'מועקה כבדה שהיתה מוטלת עלינו מאז הבוקר האומלל של סיום
ועידתנו האחרונה .איך אנו יוצאים לרחוב מתוך הרגשה שבמצב כזה אנו צריכים לפנות
לעם לבחור בגח"ל .בכל הציבור היו רק ויכוחים עלינו ואם לתנועה כזו צריך להצטרף
 3
כשהיא מפורקת מבפנים'.
שלוש שנים לאחר כניסתו המתוקשרת של ויצמן לחרות התברר כישלון קליטתו ,והמחלוקת
הפנימית גבתה מחיר ציבורי .היא העלתה למרכז סדר היום המפלגתי את שאלת יכולתה
של חרות לקלוט אנשים בעלי שיעור קומה מבחוץ ולשלב אותם בהצלחה בהנהגתה .עד
כמה יכולה תנועת החרות להשתנות ,לפרוץ את מה שנראה קבוצה סגורה והומוגנית יחסית
ולהיות למפלגה רגילה ,מגוונת ובעלת דימוי צברי יותר .מכתבים ששלחו חברי מפלגה רבים
לבגין שיקפו את התחושה שהמשבר סביב הוועידה ,פחות משנה לפני הבחירות ,מסיג את
חרות לאחור ,וכי יש למהר ולהשיג שלום בית 3 .מעל דפי העיתונות הבלתי מפלגתית הוצג
משבר הוועידה ה־ 11בתור עדות לכך שתנועת החרות וגח"ל אינן יכולות להיות אלטרנטיבה
לשלטון המערך ,שלא כמליצות נאומי מנהיגיהן .שמואל שניצר סיכם את הוועידה מעל דפי
מעריב' :מנחם בגין ניצח .מפלגתו תישאר מגובשת ,קטנה .איש לא יכבוש אותה מבפנים,
והיא לא תכבוש שום דבר בחוץ [ ]...ולעולם לא תגיע לשלטון'  3 .משה שמיר ,ממנהיגי
התנועה למען ארץ ישראל השלמה ,יצא אף הוא נגד בגין ,שהוכיח היעדר מנהיגות 'והחליט
להעדיף את הנוחות המשפחתית הקטנה על התנופה הציבורית הגדולה .הוא החליט לסגור
את הבית ולשמור את החמימות לעצמו .הוא השיג בית סגור ,וגם מפולג ,את המנהיגות איבד
 3
– גם במפלגתו וגם בעמו .אין מנהיג בישראל'.
בגין פירש את האירוע אחרת ,לפי האוריינטציה הפוליטית שהובילה אותו בשלב הזה.
מבחינתו ,לא היה כאן רק מאבק כוח על השליטה בחרות ,אלא גם התמודדות על זהותה של
המפלגה .כמו שראינו בדרך התגובה שלו לקריאות ולניסיונות להרחיב את גח"ל ,גם כאן ביכר
מנהיגה לשמר את זהותה של תנועתו בתור נושאת דגל אידאולוגי מסוים ,ולא היה מוכן לבצע
ּ
שינויים שיובילו ,לטענת יוזמיהם ,להגברת סיכוייה הפוליטיים .לכן ,בשעה שרבים סברו כי
נזק ממשי ייגרם מערעור היחסים בין מנהיג חרות לאדם שביטאה הצטרפותו למפלגה את
מעמדה הלגיטימי והמתחזק ,הגיב בגין לאירוע בצער אך גם בשוויון נפש מסוים .הוא הדגיש
32
33
34
35

פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות ,31.7.1973 ,מזב"י ,ה.2/21/2 - 1
ראו ,לדוגמה :מזב"י ,פ  ;99/9 - 20שם ,פ .100/9 - 20
שמואל שניצר' ,עבדות בתוך "חרות"' ,מעריב ;22.12.1972 ,הרצל רוזנבלום' ,בשולי ידיעות אחרונות:
ושוב ויצמן' ,ידיעות אחרונות ;24.12.1972 ,רן כסלו' ,כהן דת נגד פוליטיקאי' ,הארץ.12.1.1973 ,
משה שמיר' ,היו מנהיגים – ואינם עוד' ,מעריב.27.12.1972 ,
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שוויצמן 'בא אלינו – וקיבלנוהו ,כידוע ,בחדווה רבה – כדי ,יחד עם כל חברי תנועתו ,לנהל
מערכה מדינית ,בשמה ,על ידה ,למענה ,למען מטרותיה'  3 .ואולם ,הוא שלל מהיסוד את
חתירתו של ויצמן לחולל שינוי פנימי בתנועת החרות' ,להזיז רהיטים' כלשונו ,כדי להפוך
את גח"ל לאלטרנטיבה ממשית  3 .ובכל זאת' ,אין לכחד' ,כתב' ,יש עצבות בלב [ ]...לשם
מה היתה דרושה לנו ההתגוששות בארבעת השבועות האחרונים?'.
לדיוננו חשובה הזיקה בין מכלול השינויים שהציעו ויצמן ותומכיו ובין המגמה שתמכו
בה להרחבת גח"ל באמצעות צירוף עוד שותפים  3 .גם לאחר כישלונם בוועידה לא נואשו
מקורבי ויצמן מליזום כינוס משותף עם אישים מהמרכז החופשי ומהרשימה הממלכתית
לבחינת הליכה משותפת ,אך תמיר והורביץ לא יכלו לשתף פעולה עם המהלך ,מכיוון שהיה
 3
ברור שהוא ייתפס כחתירה תחת מנהיגותו של בגין ,ונזקו יהיה רב מתועלתו הקלושה.
שלושה חודשים לאחר מכן שיקף כינוס המועצה הארצית של תנועת החרות ב־ 22ביולי
 1973לפתיחת מערכת הבחירות את דרכה של המפלגה רגע לפני פריצת היזמה להקמת
הליכוד .מנחם בגין בחר לפתוח את נאומו בהתייחסות לרצח ארלוזורוב ובדרישה לשים
קץ לעלילה שהמתנקשים בחייו של המנהיג הציוני יצאו משורות התנועה הרוויזיוניסטית.
הבחירה להעלות את הנושא הלא אקטואלי לא היתה מקרית .היא נועדה להדגיש את אופייה
של מפלגתו כקבוצה ערכית בעלת עצמה מוסרית ,מחויבות למורשת התנועתית ,שדבקותה
הרעיונית היא קריטריון יסודי לפעילותה הפוליטית יותר מצבירת כוח שלטוני.
בד בבד הציג בגין את הסוגיה המרכזית שניצבה במרכז מערכת הבחירות ,והיא שאלת
ארץ ישראל השלמה מול חלוקת הארץ .ציפיותיו ממערכת הבחירות הקרבה באו לידי ביטוי
בכך שהדגיש כי תוספת מספר מנדטים לגח"ל יש בה כדי להכריע את גורל המערכה על
שלמות הארץ .זה היה 'שיקול העל' שהציב כיעד שאליו יש לחתור על ידי השגת רוב בכנסת
לשוללי הפשרה הטריטוריאלית מהמפלגות השונות  4 .עם זאת ,קו ישר עובר מהכרעתו
להוביל את גח"ל אל מחוץ לממשלת גולדה מאיר בקיץ  1970אל ראשית מערכת הבחירות
לכנסת השמינית ,כמעט שלוש שנים אחרי כן .בתקופה זו בחר בגין לחזור ולהדגיש את
הרכיב הפונדמנטלי באידאולוגיה שלו לאחר שנים (עד מאי  )1967שהעניק משקל גדל והולך
לרכיב הפרגמטי בפעילותו .השאיפה לאלטרנטיבה והנכונות לשלם מחיר למען גיבוש הכוחות
ליצירת מפלגה רחבה שתוכל לקרוא תיגר על שלטון תנועת העבודה נדחקו לדרגה משנית
בתוך מכלול שיקוליו – עד להופעה מבחוץ של היזמה להקים את הליכוד .אולם ,בניגוד גמור
לתכניותיו של בגין בעת זימון המועצה הארצית ,בשעת כינוסה נטרפו הקלפים הפוליטיים
עם שחרורו של אריאל שרון משירותו הצבאי.

36
37
38
39
40
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מנחם בגין' ,תשובה אישית למלעיזים' ,שם.19.1.1973 ,
משה מייזלס ,מבן־גוריון עד פרס :פרורים מן המטבחים הפוליטיים ,גולן ,תל אביב  ,2000עמ' .173-170
קשת (לעיל הערה .)30
'האופוזיציה ב"חרות" יוזמת כנס הפגנתי' ,שם.24.4.1973 ,
פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות (לעיל הערה .)32

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

לאלץ את בגין  -המהלך של אריאל שרון
ישנו קשר ברור בין עמדתו של בגין והמציאות בתנועת החרות ,כמו שתוארה עד כאן ,ובין דרך
הפעולה שבחר אריאל שרון לנקוט בקיץ  .1973שרון זיהה את הסתייגותו של בגין מהרחבת
ומנהיגה לשלב מנהיגות המגיעה מבחוץ בהובלת המפלגה.
גח"ל ,והיה מודע לקושי של חרות
ּ
הוא זיהה את הבשלות בקרב המפלגות הקרובות לגח"ל לכרות ִעמה ברית ,וגיבש אסטרטגיה
של פעולה שתמנע מבגין להמשיך לטרפד את איחוד הימין־מרכז.
יזמתו של שרון התרחשה לאחר שנים מספר שבהן עלתה וירדה מעל הפרק שוב ושוב
הצטרפותו למערכת הפוליטית בכלל ולגח"ל בפרט .הדיווחים והשמועות על כניסתו לפוליטיקה
של שרון ,ששימש בסוף שנות השישים ראש מחלקת ההדרכה בצה"ל ,הופיעו בעיתונות
במרומז ובמפורש בשנים  .1973-1969דמותו של שרון בתור לוחם נועז ומפקד רב־כישרונות
ומעללים טופחה ברציפות שנים רבות מאז ימי הקמת יחידה  101בשנות החמישים ועד ימי
אלבומי הניצחון ,שפורסמו בעקבות מלחמת ששת הימים .כניסתו של אלוף נחשב ונערץ,
צבר' ,מושבניק' למפלגת הימין היתה בה כדי לתרום לתדמיתה ,לשדרת מנהיגותה ולהפיח רוח
חדשה בפעילותה .עם זאת ,מדפוס פעילותו של שרון בהמשך אפשר להסיק שעצם העלאת
האופציה הפוליטית שלו נועדה לחזק את מעמדו בצבא ואת סיכויי התקדמותו בסולם הפיקוד.
שלוש פעמים במהלך  1969עלתה האפשרות ששרון יחבור לגח"ל .בפעם הראשונה ,בראשית
השנה ובתחילת ההכנות למערכת הבחירות ,ירדה האפשרות מעל הפרק זמן קצר לאחר
שהופיעה .מי שיצא נגד המהלך היה יצחק מודעי ,מראשי דור ההמשך במפלגה הליברלית.
מודעי שלח מכתב נרגז למנחם בגין וליוסף ספיר ,ובו מתח ביקורת על החיפוש אחר 'כוכבים
מבחוץ' בשעה שבשורות המפלגה פעילים קצינים בכירים למדי ,שיוכלו להשתלב ברשימה
 4
ולתרום מניסיונם (בעצמו היה סגן אלוף ,ששימש מושל עזה לאחר מלחמת ששת הימים).
במהלך השנה הגיעו לשפל יחסיו של שרון עם עמיתיו במטכ"ל בשל מאבקי כוח ,שגברו סביב
 4
ביקורתו על התפיסה שניצבה מאחורי הקמת 'קו בר־לב' ועל דרך ניהול מלחמת ההתשה.
בדיוני המטכ"ל הושמעו טענות חריפות על חוסר הלויאליות שהפגין כלפי הרמטכ"ל חיים בר־לב
ועמיתיו האלופים ועל פעולות ההאדרה העצמית התקשורתית והפוליטית שייחסו לו  4 .בר־לב
העביר את שרון מתפקידו כראש מה"ד ,מינה את יצחק חופי במקומו ,והחליט לסיים את תקופת
שירותו .בסוף יוני  1969ניסה אריאל שרון להיאבק בהחלטה ,אך ללא הועיל .על רקע היחסים
הבין־אישיים הקשים ששררו בין שרון ובין בכירי הצבא האחרים העדיף הדרג המדיני שלא
להתערב בהחלטה.
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אריה אבנרי ,הקשר הליברלי ,זמורה־ביתן ,תל אביב  ,1984עמ' .100-99
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שרון החליט להמחיש לראשי המערך את הסכנה הפוליטית הגלומה בהדחתו מהצבא.
הוא פנה למנחם בגין וליוסף ספיר והודיע על נכונות להצטרף לגח"ל לקראת הבחירות לכנסת
השביעית  4 .יוסף ספיר הוא שפעל לקידום המהלך .השר הליברלי העריך את הפוטנציאל
האלקטורלי שהיה טמון בהצטרפות שרון ,והאמין ששילובו של אלוף רב־תהילה ברשימת
גח"ל תפיח תנופה במערכת הבחירות של המפלגה .אפשרות זו בדיוק הזעיקה את מזכ"ל
מפלגת העבודה ,השר פנחס ספיר ,להתערב במתרחש .ספיר שכנע את בר־לב להעדיף
את החזקת שרון בצבא 'קשור ברסן' .ושני הקצינים היריבים שוחחו ביניהם שיחת פיוס,
שבמהלכה התנצל שרון על התנהגותו והבטיח לפעול לשיפור יחסיו עם חבריו למטכ"ל.
שרון נשלח לשבועות מספר לחו"ל מטעם המגבית במטרה להרחיק אותו מהמערכת
הפוליטית ולהביא לסיום העיסוק התקשורתי בפרשה.
בימים הספורים שבהם נדמתה חציית הקווים של שרון מהצבא לפוליטיקה לאפשרות
ראלית התבררה גם עמדתו הדואלית של מנחם בגין באשר למהלך .מנהיג גח"ל פגש עם
יוסף ספיר את שרון במלון המלך דוד ב־ 3ביולי  .1969בשיחה הפגין לבביות ,אך שלא
כציפיותיו של שרון ,לא יצא מגדרו לקראת האפשרות שיצטרף למפלגתו .בזיכרונותיו תיאר
שרון כיצד חש 'מעט לא בנוח [ ]...היה משהו בדרך בה בגין דיבר ,ובייחוד בדרך בה הביט
בי .לאדם היתה נוכחות רבת עוצמה בצורה בלתי רגילה [ ]...ככל שהוא דיבר ,הפכתי ליותר
ויותר מוטרד מהכוח ומההחלטיות של האיש .משקיף דרך משקפיו העבות ,עיניו נדמו לי
 4
כאילו מנקבות אותי ,קודחות בי'.
אף על פי שהשיחה הסתיימה בהשקת כוס ברנדי ,התעוררה אצל האלוף חרדה מפני הכניסה
לפוליטיקה כאשר הוא תלוי במנהיגותו של בגין בגח"ל .הוא תיאר את הגעתו הביתה לאחר
הפגישה ,כיצד מיהר להיכנס למיטה ,ופנה לרעייתו במילים' :אני זקוק להגנתך' .מתיאור
שרון את הפרשה נראה כי לא פחות משפנחס ספיר חסך למערך נזק אפשרי בבחירות ,הוא
גם חילץ את האלוף ממהלך שעורר בו חששות כבדים .במכתב פרטי ליוסף ספיר ,המנהיג
הליברלי שתיווך בינו לבין בגין ,שיתף בהשפעתה השלילית של הפגישה עם בגין' :הגעתי
כתוצאה מפגישה זו להחלטה שלא אלך בשום אופן לחיים הפוליטיים בסטטוס של תלוי
בנ"ל'  4 .תחושה זו תלווה את שרון בשנים הבאות .בגין לא יזם את המהלך ,לא לחץ על שרון
לממש את תכניותיו הפוליטיות ,ונראה כי שמח על חזרתו לשירות צבאי .הוא בירך עליה
 4
בפומבי ,וקצר תשבחות על עמדתו.
והנה ,חלפו רק חודשים ספורים ושבה ועלתה בפעם השלישית האפשרות ששרון יעזוב
את הצבא וישתלב במערכת הפוליטית .ברקע אירוע זה ,שלא התייחסו אליו בכתיבה
4

44
45
46
47
48

142

אבן ,אריק :דרכו של לוחם ,עמ'  ;210דוד שחם' ,פרשת האלוף הפורש' ,אות.)19.7.1973( 113 ,
'האלוף אריק שרון מאשר :ייתכן שאצטרף לרשימת גח"ל בבחירות' ,מעריב.4.7.1969 ,
Sharon & Chanoff, Warrior, p. 225

המכתב ,שנכתב ב־ ,9.7.1969מצוטט אצל אבנרי ,הקשר הליברלי ,עמ' .98
שלמה נקדימון' ,בגין :לתקוף את התוקפן זו מצווה בהגנה עצמית' ,ידיעות אחרונות ;18.9.1969 ,ישעיהו
בן־פורת' ,מה חושבים? הסיום הטוב של פרשת א' שרון' ,שם.15.7.1969 ,

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

ההיסטורית והביוגרפית ,נמצאו היחסים האישיים הלא פשוטים בין שרון לבר־לב והעובדה
שבשלב זה תקוותו של שרון להתמנות לאלוף פיקוד לא קיבלה מענה מפורש .על רקע זה
נעשה לאחר הבחירות לכנסת השביעית ולקראת הקמת ממשלת גולדה מאיר בדצמבר 1969
ניסיון למנות את שרון לשר בממשלה מטעם המפלגה הליברלית .הפעם ,נוסף על רצונם
של הליברלים לחזק את מעמד חטיבתם בגח"ל שירתה האפשרות שימונה שרון לשר את
רצונם של שני מנהיגיהם ,יוסף ספיר ואלימלך רימלט ,למנוע את בחירת יוסף סרלין ,יריבם.
מידיעות מספר שפורסמו בעיתונות התקופה אפשר ללקט פיסות מידע ,שמהן עולה כי יוסף
ספיר שוחח עם מנחם בגין ,והעלה לפניו את האפשרות לאשר את פרישת שרון מהצבא ואת
צירופו לממשלת הליכוד מטעם הליברלים.
בגין התנגד להצעה והתבסס על נימוקיו המסורתיים ,השוללים מעורבות מפלגתית בצה"ל.
ספיר נאלץ להסיר את ההצעה מסדר היום ,והורה לשמחה ארליך להזעיק את אריה (לאון)
דולצ'ין ארצה כדי להתמודד על תפקיד השר הליברלי השלישי בממשלה .דולצ'ין ,גזבר
הסוכנות היהודית ,שלא שימש חבר כנסת ,הופתע משיחת הטלפון מארליךֶ ,שבה התבשר על
תמיכת ספיר במינויו לשר  4 .הצורך להזעיק מועמד ברגע האחרון מחו"ל מלמד על השינוי
בתכניות ברגע האחרון ,אף על פי שהמפלגה הליברלית נערכה מבעוד מועד לבחירת שריה
לאחר שנים רבות של המתנה להשתתף בממשלה  5 .בישיבת הנהלת המפלגה הליברלית,
ב־ 12בדצמבר  ,1969עוד העלה חבר הכנסת הטרי אברהם כ"ץ את ההצעה לבחור באלוף שרון
לשר ,אך ספיר מיהר להסיר את ההצעה מסדר היום ,ודולצ'ין ,מועמדו החדש ,גבר בהצבעה
על סרלין  5 .כעבור זמן קצר ,משנודעה בציבור פרשת הצטרפותו של עזר ויצמן לתנועת
החרות ולממשלה ,זעמו ראשי הליברלים על מנהיג גח"ל ,אך את הנעשה כבר לא היה אפשר
להשיב  5 .בשל פרישת ויצמן בוצע סבב מינויים במטכ"ל ,ובו החליף שרון כאלוף פיקוד
 5
הדרום את ישעיהו גביש ימים ספורים לאחר שנמנע מינויו לשר בממשלת ישראל.
מה עמד מאחורי היעדר ההתלהבות של בגין מכניסת שרון למפלגתו? מנהיג גח"ל הקפיד
למתוח ביקורת על כל גילוי של פוליטיזציה של צה"ל ושל ערבוב תחומים בין המערכת המפלגתית
לצבאית .אפשר להניח שהוא לא היה מעוניין להיחשף לפני הציבור כמי שמקיים קשר הדוק עם
קצין בכיר ,המשמש בתפקיד .אם במקרה של עזר ויצמן ,שהצטרף לחרות ,התקשה בגין לבלום
את היזמה שרקמו בכירים במפלגתו מאחורי גבו ,הרי כאן הנסיבות שהובילו להחלטתו של שרון
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צימרמן ,בין פטיש הכנסת וסדן המפלגה ,עמ' .191
הידיעות על הפרשה הופיעו בשולי הדיווחים הפוליטיים ונשאו אופי מקוטע' :בסוד שיח :הליברלים
מצטערים שלא מינו אלוף' ,הצופה ;19.12.1969 ,יצחק בצלאל' ,כולם מפירים את כללי המשחק',
למרחב ;17.12.1969 ,שלמה נקדימון' ,כך בחרו הליברלים את שריהם' ,ידיעות אחרונות.14.12.1969 ,
אבנרי ,הקשר הליברלי ,עמ' .105-104
הדיווח המפורט ביותר בנושא הופיע בהעולם הזה ,ועל פי הרמזים המופיעים בכתבה אין ספק שהכוונה
היא לאריאל שרון .ראו' :ליל הגנראלים' ,העולם הזה .17.12.1969 ,כשהציג אורי אבנרי שאילתה על
הפרשה ב־ ,6.1.1970הכחיש משה דיין מכול וכול את הפרשה' :שמועה על אי־היענות שר הבטחון
לפנייה בדבר שחרור אלוף מתפקידו בצה"ל' ,דברי הכנסת ,6.1.1970 ,כרך  ,56עמ' .406
ראו ,לדוגמה :דבר ,23.12.1969 ,עמ' .1
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לקפוץ למים הפוליטיים (מפאת העימות הפנימי במטכ"ל) העיבו עוד יותר על המהלך .הסתייגותו
של בגין נבעה גם מחוסר רצונו להכניס גורם חדש לגח"ל ,שישוב ויטה את יחסי הכוחות הפנימיים
באופן שיחליש את מעמדה של תנועת החרות .בגין הבין שמבחינת המנהיגות הליברלית האפורה
היתה הצטרפותו של האלוף הזדמנות ליצור משקל נגד לעצמתו הגוברת של בגין בגח"ל .שרון
היה אמור להעניק להנהגה הליברלית את מה שכה היה חסר לה :ניסיון צבאי ואקטיביזם ביטחוני.
מבחינת תנועת החרות היתה עלולה התמורה האלקטורלית שבהצטרפות שרון לצאת בהפסד
עקב אבדן הדומיננטיות בתוך המפלגה המשותפת בעקבות סיום המשבר הפנימי ,שפקד
את חרות ב־ ,1966והשינויים שהתחוללו מפאת מלחמת ששת הימים.
בשנים הבאות נקשרו קשרים קבועים בין מנהיגי גח"ל לאריאל שרון ,ונראה שהתגברו
על הקשיים שהתגלעו ביניהם סביב הבחירות .התחממות יחסיהם באה לידי ביטוי בביקורים
הדדיים בפיקוד הדרום ובביתו של בגין .בקיץ  1972שוב נפוצו שמועות על מעברו של שרון
לחיים הפוליטיים ועל כניסתו לתפקיד הפנוי של מזכיר המפלגה הליברלית .משה דור יצא
מעל דפי מעריב נגד התופעה' :אותו הקצין הבכיר [" ]...בעל העבר המהולל" שמדי תקופת
זמן מסוימת מביאים העיתונים ידיעות על כך שאוטוטו הוא יוצא לחיים אזרחיים ואוטוטו
הוא עומד להצטרף למפלגה הליברלית בתפקיד מרכזי ומיד לאחר מכן ,או אפילו במצורף
לידיעה הראשונה ,מרגיעים אותנו שהוא ממשיך בינתיים בשירותו בצה"ל'  5 .לבסוף פרש
שרון שנה אחרי כן ,כאשר הגיע למסקנה ששאיפתו לסלול לעצמו את הדרך לכס הרמטכ"ל
לא תוגשם .תחילה ניסה על רקע הפעילות המצרית המוגברת לבקש מהרמטכ"ל דוד
5
אלעזר להאריך את כהונתו כאלוף פיקוד הדרום ,שהיתה אמורה להסתיים בשלהי .1973
משהתבהר לשרון כי לא יוכל להוסיף ולשרת בצבא ,וכי גם תקוותיו לזכות בכס הפיקוד
העליון על צה"ל נכזבו ,הגיע למסקנה שעליו להקדים את שחרורו כדי להצטרף למערכת
 5
הפוליטית הנדרכת לקראת הבחירות לכנסת השמינית.
הבדיקות הקודמות של שרון באשר לאפשרות להשתלב במערכת הפוליטית וההתבוננות
הערנית שלו על הנעשה בגח"ל הביאו אותו לגבש דרך פעולה ייחודית וליישם אותה כבר
בימיו הראשונים כאזרח .מעל דפי העיתונות התחדש גל יחסי הציבור לאלוף מבית היוצר
של מקורביו העיתונאים .מאמרי המערכת עטפו אף הם את שרון בסופרלטיבים  5 .שרון
שקל תחילה לקדם את המהלך הפוליטי הגדול שרקח באמצעות הצטרפות למרכז החופשי.
הוא נפגש עם שמואל תמיר ,שהיה ִעמו בקשרי ידידות וגם סייע לו בייעוץ משפטי בתקופות
רגישות  5 ,וסיכם עמו על קיום מסיבת עיתונאים משותפת מיד עם שחרורו הרשמי מצה"ל,
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משה דור' ,תחינתו של טוראי (מיל)' ,מעריב ;14.8.1972 ,יוסף תמיר ,מאחורי הקלעים :אגרות אישיות
מהכנסת ,יחדיו ,תל אביב  ,1991עמ' .124
שרון ,שרון ,חייו של מנהיג ,עמ' .165
ניר חפץ וגדי בלום ,הרועה – סיפור חייו של אריאל שרון ,משכל ,תל אביב  ,2005עמ' .216
'יומן מעריב :פרישתו של אלוף אריק שרון' ,מעריב' ;12.7.1973 ,דבר היום :חילופים בפיקוד הדרום',
דבר ;13.7.1973 ,אורי דן' ,אריק" :המעיז – מנצח"' ,מעריב.13.7.1973 ,
את תמיר כעו"ד שכר שרון להוכיח שגור בנו אינו אשם בפליטת הכדור שהרג אותו :חפץ ובלום,
הרועה ,עמ'  ;200שמואל תמיר ,בן הארץ הזאת :אוטוביוגרפיה ,זמורה־ביתן ,תל אביב  ,2002כרך שני,

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

ובה יודיעו על הצטרפות האלוף למפלגה .ואולם ,שרון ניתק בימים הקרובים מגע עם
תמיר  5 .בשלב הזה זנח את המחשבה להצטרף למפלגה קטנה ,וביקש לשנות מן היסוד
את ההיערכות המפלגתית שמימין למערך.
שרון החליט ליצור בשעת שחרורו דינמיקה ,שתוביל להקמת מערך נגדי למפלגת השלטון.
הוא כינס מסיבת עיתונאים בבית סוקולוב ,ובה קרא לגח"ל ,לל"ע ,לרשימה הממלכתית
ולמרכז החופשי להתלכד כדי ליצור אלטרנטיבה כמותית ממשית לשלטון המערך  6 .צעדו
הפוליטי הבא היה מפגש עם עזר ויצמן במטרה לתאם ִעמו עמדות .הפגישה לא היתה מקרית,
כמו גם העובדה שהיא קדמה למפגש של שרון עם בגין .היא סימלה את השיעור שלמד שרון
מהתבוננות בתהליך השתלבותו רב־הקשיים של ויצמן בתנועת החרות ,שיעור שהתעצם עקב
הלקח האישי מפגישתו עם בגין ארבע שנים קודם לכן  6 .כך ,ערב המפגש הראשון עם בגין
נוצרה ברית אלופים במיל' ,והיא העמידה את הקמת מפלגת מרכז־ימין משותפת כתנאי
להשתתפות השניים במערכת הבחירות  6 .באותו היום נפגש עם ראשי המפלגה הליברלית,
והם הודיעו על קבלתו למפלגה בזרועות פתוחות ,הציעו לו מקום בכיר ברשימת גח"ל
בכנסת וכהונת שר במקרה שתשב המפלגה בממשלה .ואולם ,שרון עדיין לא הכריע באיזו
דרך ישתלב במערך החדש שיזם.
מסיבת העיתונאים מיצבה את שרון כמחולל המהלך החדש ,כמי שמשיב להנהגה
הביטחונית והפוליטית כגמולה על חסימת קידומו וכמי שקבע ,גם בעבור מנחם בגין ,את
מסלול הפעילות של הימין במעלה מערכת הבחירות ,בניגוד גמור לתכניות השמרניות
המקוריות .רק אז נפגשו בגין ושרון .בפגישה הטעונה ,שהשתתפו בה כמה מראשי חרות,
ניסה בגין להחזיר את השליטה לידיו על ידי התעקשות שיוכל לבחון את מהלכי שרון רק אם
יצטרף לאחת מחטיבות גח"ל  6 .שרון ,שחש כי מנהיג גח"ל מתמרן אותו במטרה למנוע ממנו
למנף את יזמת המערך הנגדי ,סירב תחילה להיענות לדרישתו .ואולם ,לאחר סיום הפגישה
הבין שהוא זקוק למנהיגותו של בגין להצלחת יזמתו ,ולכן מיהר להתקשר אליו ,קבע ִעמו
פגישה אישית ,והביע את הסכמתו להצטרף למפלגה הליברלית  6 .יחלפו כמעט שבועיים עד
שישוב ויתקשר לשמואל תמיר לאחר שהפר את הסיכום ִעמו .לרעידת האדמה הפוליטית
 6
שהתרחשה נוסף גם סגנון פוליטי שלא היה מוּכר עד אז במערכת המפלגתית בארץ.
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המגעים להקמת הליכוד – בלב ולב
מנחם בגין נקלע לתהליך הקמת הליכוד שלא ביזמתו ,ובמידה לא מבוטלת שלא כרצונו,
ובכל זאת לא היתה הכרזת שרון על כוונתו להביא להתלכדות הכוחות הפוליטיים שמימין
למערך יזמה שיכול מנהיג גח"ל להתנגד לה 6 .הכרעתו של בגין להתחיל במשא ומתן היתה
מחויבת מההד הציבורי הרחב של מהלכי שרון ,שבהם תמכו כלל השותפים הפוטנציאליים
(מלבד ל"ע) ,העיתונות הבלתי מפלגתית ורבים בקרב קהל המצביעים של גח"ל  6 .במרכז
תנועת החרות שררה התנגדות עזה לכל שיתוף פעולה עם המרכז החופשי ,ובעיקר עם
מנהיגו שמואל תמיר ,על רקע משקעי העבר .בגין קיבל עליו את תפקיד המנהיג שמוכן
לשוב ולסלוח למי שפגע בו ,והביא את מוסדות חרות לתמוך בלב ולב בכניסה למשא
 6
ומתן.
נוסף על כך ,היה עליו להתמודד עם הסתייגות בקרב הנהגת התנועה מפגיעה אפשרית
במערך מפלגתי רחב בלכידות הפנים־תנועתית ,שנתפסה עד אז כאחד מיסודותיה של
חרות .מסרים כאלה ביטא ,לדוגמה ,בן־ציון קשת (קצנלבוגן) ,שתמך ביזמת שרון לאחר
היסוסים כבדים' :שנים רבות היה חסיד של הסתמכות על עצמנו – הכוח המוסרי של
התנועה לעיתים קרובות שוקל יותר מכוח מספרי' .יוחנן בדר היה הנושא הצלול ביותר של
המסר הזה .באותה ישיבה הזהיר את חבריו שחבירה לכוחות מחוץ לתנועת החרות תהרוס
את הדנ"א הייחודי של המפלגה' :למה שאני דואג זה לתנועת ז'בוטינסקי .זה היה זרם של
 6
בני אדם מיוחד דק ואציל שתמיד הולך נגד הזרם ,גזע רוחני מיוחד'.
בגין יישב את הדיסוננס בין הדרך שבה ראו הוא וחבריו לחרות את תפקיד גח"ל בתור
'חלופה עקרונית' ובין המהלך שחולל שרון ,שהדגיש את הפן הפרגמטי ,בכך שבחר
להכריז בדיונים השונים כי תפקיד המערך הימני הוא להבטיח את ההגנה על שלמות
המולדת ולתרום להפיכת תומכי הפשרה הטריטוריאלית בכנסת למיעוט .הוא ביטא את
המסר הזה גם במהלך הישיבה הפותחת של המשא ומתן בשעה שהגדירו אלימלך רימלט
ויגאל הורביץ את המטרה המרכזית של המהלך ליצור חלופה לשלטון המסואב של
המערך  7 .בפגישה הזאת שנערכה בבית ציוני אמריקה הוחלט על הקמת שלוש ועדות
עבודה ,שתעסוקנה בגיבוש המצע ,בקביעת תקנון העבודה של הסיעה הפרלמנטרית
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בגין קיבל מכתבים מאזרחים רבים שהפצירו בו להביא להשלמת המהלך שייצור חלופה שלטונית .ראו
דוגמאות רבות ,למשל ,בתיק מזב"י ,פ .105/9 - 20
בגין ורימלט להנהלת המרכז החופשי ,5.8.1973 ,מזב"י ,ה ;3/4 - 3שמואל תמיר לבגין ורימלט,
 ,8.8.1973מזב"י ,פ .108/9 - 20
פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות (לעיל הערה  .)32וראו :אורי כהן ונסים ליאון ,מרכז תנועת
החרות והמזרחיים ,1977-1965 ,משותפות אדונתית לשותפות תחרותית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה,
ירושלים  ,2011עמ' .21
פרוטוקול המשא ומתן להקמת הליכוד ,8.8.1973 ,ארכיון שמואל תמיר.

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

המשותפת לאחר הבחירות ובהיערכות בתחום המוניציפלי  7 .כמו כן הוסכם על 'הפסקת
אש' במאבק הפוליטי־תעמולתי בין המפלגות השותפות למשא ומתן.
בפועל נשא המשא ומתן להקמת הליכוד אופי כוחני ,בלתי הרמוני ועתיר השמצות.
השותפים הגיעו בקלות יחסית להסכמות על נוסח המצע ותקנון העבודה של סיעת הליכוד,
הצפויה לקום בכנסת .בלב המאבקים החריפים ניצבה סוגיית הרכב הרשימה :כמה מועמדים
מהמפלגות הקטנות ישולבו בחלק הראלי של הרשימה ובאילו מקומות .את תביעת המרכז
החופשי לקבל ייצוג שווה לזה של הרשימה הממלכתית ,אף על פי שבכנסת היוצאת מספר
נציגיה היה מצומצם יותר (שניים לעומת ארבעה) ,דחו ראשי גח"ל על הסף .תמיר וחבריו
נסמכו על המגמה שהסתמנה בסקרי דעת הקהל לגידול בכוחם בשל הפעלתנות האופוזיציונית
הבולטת של נציגיה בכנסת השביעית ועל העובדה שההצבעה בעבור הרשימה הממלכתית היתה
בראש ובראשונה הצבעת הזדהות ותמיכה בדוד בן־גוריון ,שפרש זה מכבר מהמפלגה ומהחיים
הפוליטיים .העיתונות הבלתי מפלגתית התייצבה מאחורי דרישה זו.
אופי המשא ומתן על הקמת הליכוד המחיש את ההבדל הגדול מהקמת גח"ל שמונה שנים
מוקדם יותר .המגעים שקדמו להסכם גח"ל לא היו קלים ,אולם הכרעתו המפורשת של בגין
להביא לאיחוד בין חרות לליברלים קיצרה את המשא ומתן ,עשתה את הדיונים לענייניים,
והובילה כמעט ללא מהמורות אל כינוס היסוד החגיגי ,שבו נחתם ההסכם המשותף  7 .הדרך אל
אמנת הליכוד היתה רצופת מהמורות ,התנגשויות מילוליות ומשברים ,עד שגם מעמד החתימה
על המפלגה החדשה היה נטול חגיגיות וחדווה .כמה מחברי הנהגת חרות הגיעו לתהליך הקמת
הליכוד כמי שכפאם שד ,ובגין עצמו היסס והתלבט .בכל פעם שהיה נדמה שהמגעים עולים
על שרטון ,שרון וויצמן הם שהפעילו לחץ להיענות להצעה .כך ,כשנראה היה שגח"ל מסרבת
לתביעות המרכז החופשי ,הודיעו שרון וויצמן כי אם דרישות תמיר לא ייענו ,יפרשו מהחיים
הפוליטיים.
ויצמן ,מתוסכל מהתחושה שגח"ל מחמיצה את ההזדמנות ההיסטורית שנקרתה בדרכה,
הטיח בחבריו למשא ומתן ש'נמאס לו מכל החיים הציבוריים' .הוא עזב עם שרון את הפגישה
בטריקת דלת .שרון עשה שימוש בסגנון כוחני ובוטה ,הגדיר את המשא ומתן 'פגום ביסודו',
ביטא זלזול מופגן בנציגי המפלגות ,שהציג אותם כעסקנים העסוקים בפטפוטים ,והבהיר
ש'אינו סובל את המנופחים האלה'  7 .בגין ,בעל הניסיון הפוליטי והציבורי רב־השנים ,הבין את
גודל הנזק שעלול להיגרם לגח"ל אם ייכשל המהלך לליכוד הכוחות במרכז־ימין .הוא לא יכול
היה להתעלם מרמזים על כוונת שרון וויצמן להקים מערך חלופי עם המרכז החופשי (ואולי
עם ל"ע) במרכז המפה הפוליטית – מהלך שהיה גובה מגח"ל מחיר אלקטורלי יקר  7 .באחת
מההתייעצויות בקרב הנהלת חרות הודה' :אין זה נכון שאנו בפני עובדה קיימת – יכולה כאן
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אמיר גולדשטיין' ,משבר וצמיחה בדרכו של מנחם בגין אל המרכז הפוליטי הישראלי' ,בתוך :אברהם
דיסקין (עורך) ,מאלטלנה ועד הנה ,גלגולה של תנועה – מחרות לליכוד ,כרמל ,ירושלים  ,2011עמ' .135
ראו ,לדוגמה :פרוטוקול ועדת המו"מ להקמת הליכוד ,21.8.1973 ,מזב"י ,ה.3/7 - 3
דב מילמן ,בשבילי חיי ,שמירים ,קריית אונו  ,2008עמ' .96
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להתקבל החלטה שלילית .אך נקלענו למצב בו היינו חייבים לקבל החלטה'  7 .דבריו מלמדים
על שביכר בשנים האחרונות להימנע מלהיכנס לדיון על הרחבת גח"ל ועל ששרון הצליח במקום
שנכשלו היוזמים שקדמו לו לדחוק את בגין ,שלא כרצונו ,לנקודת הכרעה בעניין הזה.
לקצו ,וכי בגין הגיע למסקנה
בכמה נקודות זמן בחודשיים האלה נראה שהמשא ומתן הגיע ִ
שלא בשלה השעה ליצירת מערך פוליטי נגדי לתנועת העבודה .באחת מנקודות השפל האלה
הבהיר:
בעשרת הימים האחרונים (בהם נערך המו"מ) סבלנו מדברי בלע והשמצות בלתי
פוסקים .גם עם אלה השלמנו למען המטרה .אך יש רגע בו אדם או גוף ציבורי חייב
לומר' :עד כאן ולא עוד' .זהו הרגע בשביל גח"ל .בשום פנים לא נוכל עוד להשלים עם
 7
מסע השמצה ,הפוגע לא רק בגח"ל ,אלא בעצם רעיון 'הליכוד'.
מאחורי הקלעים של הדברים האלה הסתתרה פרשה ,שהעידה על עצמת היסוסיו ולבטיו של
בגין .המועד האחרון להגשת הרשימות להסתדרות חל ב־ 22באוגוסט  .1973יורם ארידור,
ראש סיעת תכלת לבן ,הגיע עם שותפיו למגעים להסכם הנדרש כמעט שבוע לפני המועד
האחרון 7 .ואולם ,זמן קצר לאחר שהגיש ארידור את רשימת הליכוד להסתדרות קיבל שיחת
טלפון מבגין ,וזה ביקש ממנו להימנע מלהגיש רשימה משותפת לכל המפלגות ולהסתפק
בהגשת רשימה מטעם גח"ל .אלא ששיחת הטלפון הגיעה באיחור ,בשלב שאת המעשה לא היה
אפשר להשיב  7 .הגשת רשימות נפרדות להסתדרות היתה עלולה להרחיק את האפשרות להגיע
להסכמות בדיונים על הקמת הרשימה המשותפת של המרכז־ימין לכנסת .האירוע המלמד על
עומק לבטיו והיסוסיו של בגין במשך תהליך הקמת הליכוד יכול היה ,אם התממש ,למנוע את
 7
הקמת המפלגה החדשה.
הליכוד בהסתדרות היה לעובדה מוגמרת ,אך מפלס החשדנות לא פחת גם בהמשך המשא
ומתן לקראת הקמת הרשימה לכנסת .נפתוליו ,המשברים שנלוו לו וההתבטאויות הטעונות של
נציגי המפלגות אלה על אלה סוקרו בהרחבה מעל דפי העיתונות  8 .בסוף אוגוסט ,לאחר חודש
של דיונים מתישים ועכורים ,שלא הובילו להסכם ,נראה שוב שהליכוד לא יקום .ברקע עמדה
דרישת המרכז החופשי לשיבוץ נציג שלישי מטעמם בעשירייה השלישית של רשימת הליכוד,
ובסך הכול חמישה נציגים עד המקום ה־ .41הנהלת גח"ל דחתה את הדרישה ,ובגין סירב להיפגש
עם תמיר בארבע עיניים כדי להפשיר את העוינות .הוא הכריז כי כל מפלגה תתמודד בבחירות
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ישיבת הנהלת גח"ל ,23.8.1973 ,מזב"י ,ה .22/2 - 1השווה :נאור ולמפרום ,מנחם בגין ,ראש הממשלה
השישי ,עמ' .243
מנחם בגין ,ידיעות אחרונות.23.8.1973 ,
'הסכם על הקמת גוש לאומי ליברלי בהסתדרות' ,מזב"י ,ה.7/16 - 1
ריאיון המחבר עם יורם ארידור ,אפעל.2005 ,
שילון ,בגין  ,1992-1913עמ'  .241יוסף תמיר מהליברלים כתב לימים כי בגין היה חצוי ,ובחלקים של
המשא ומתן 'העמיד פנים שהוא תומך' .ראו :יוסף תמיר ,חבר כנסת ,אחיעבר ,תל אביב  ,1985עמ' .117
יוסף תמיר כתב שהדיונים 'היו סיוט ארוך ומטריף' .ראו :שם.

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

התמודדות עצמאית ,והמשא ומתן יחודש לאחר הבחירות  8 .מחלוקות שכאלה אופייניות למשא
ומתן פוליטי ,אולם ,במקרה של הקמת הליכוד אפשר לראות בהן ביטוי לספקות הפנימיים שבהם
נאבק בגין ,ולמידת האמון והאמונה המועטה שלו בצורך בהקמת הליכוד ובתועלת שתצמח ממנו.
ניכר החשש שהאווירה העכורה היא שמשקפת את המציאות העתידית במפלגה המשותפת לאחר
הבחירות .בגין שיתף בסגנונו הייחודי את קוראיו בהתמרמרות העמוקה שחשו חברי גח"ל' :נוכח
הניסיון של ארבעת השבועות האחרונים מזהירים חבריי וידידיי מפני הקשיים שיהיו מנת חלקנו.
הם אומרים :מנת חלקך – אחר הבחירות .הנני שותף להערכתם' .על אף הקשיים הצפויים סיכם,
 8
'הנני מוסיף לרצות בליכוד ,כפי שהחלטנו עליו ,מתוך התגברות על לבטים רבים'.
השאלה שהתחדדה סביב המגעים במרכז־ימין היתה עד כמה בגין מזהה הזדמנות למפנה
מרחיק לכת במציאות הפוליטית וליצירת מפה מפלגתית דו־מפלגתית שוויונית יחסית .גם
בשלב הזה הבהירו שרון ,ויצמן ולצדם מערכות העיתונים הבלתי מפלגתיים שהאחריות לכישלון
המגעים תהיה של גח"ל  8 .מנדט או שניים שתפסיד תנועת החרות היו מחיר משתלם בעבור
מי שהיה רואה במפלגה החדשה פלטפורמה ממשית לחילופי שלטון ולמימוש תפיסת עולמו.
הטור הסטירי שבחר אפרים קישון להקדיש לבגין ולמגעים להקמת הליכוד מבטא באופן המחודד
ביותר הן את עמדת העיתונות הן את הדילמה שניצבה לפתחו של בגין .קישון הציג את בגין
כנכס היקר ביותר של המערך .הוא קבע כי שלא כמו שמואל תמיר ,שהמחיש לציבור את כוחה
של אופוזיציה שהממסד חושש מפניה ,נתפסה גח"ל זה זמן רב בציבור כחלק מן הממסד – 'חלק
מן השלטון [ ]...האופוזיציה האהובה של הוד מלכותה ,המקיימת עם הממשלה רומן לעיתים
פומבי ולעיתים נסתר'.
קישון כינה את גח"ל 'מפלגה מונוליטית ,או ליתר דיוק מונותיאיסטית' ,והוסיף כי לא עשתה
'מאומה כדי להתריע על השחיתות [ ]...אלא התבצרה לה בקדושת הגבולות ,שהמערך מיטיב
לשמור עליהם בלעדיה' .הסטיריקן המקורב לימין הציג את בגין כעסקן הגון ,מוסרי ואף אציל,
אך גם סגור ,מנותק מהמציאות וארכאי ('מוסיף ללבוש חליפה כהה ולענוב עניבות חדשות
באמצע האוריאנט הלוהט') .בשל כל אלה מנהיג גח"ל 'עומד להחמיץ מפנה היסטורי' .סירובו
להגיע להסדר שיאפשר את הקמת הליכוד ולגרום בכך 'לזעזוע בריא הדרוש למדינה' הופך אותו
לאחראי הבלעדי להחמצה – גם אם 'מקהלת מפלגתו [ ]...מגבה אותו'  8 .קישון ביטא בעטו
המושחז מסרים שהובעו מעל דפי העיתונות במשברים שנלוו למשא ומתן להקמת הליכוד.
בגין ,הטעים ,נדרש להכריע אם הוא מנהיג לאומי' ,מדינאי המתגבר על רגשותיו האישיים',
או שהוא 'מבכר תנועה מוגבלת וקפואה שכולה שלו'' .הליכוד מת ללא סיבה' ,פסק והוסיף:
'הגורל נתן שופר בידי מר בגין ,והוא מסרב לתקוע בו' ,ואם לא יתעשת' ,ייכנס להיסטוריה
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דניאל דגן' ,בגין :נלך לבחירות כל אחד לחוד .אולי נקים ליכוד לאחר הבחירות' ,מעריב.31.8.1973 ,
בארכיון שמואל תמיר מופיעה ללא תאריך החלטה של הנהלת המרכז החופשי ,לצד האשמה של גח"ל
בכישלון המשא ומתן ,לדחות את המשך המגעים להקמת הליכוד לאחר הבחירות.
מנחם בגין' ,צירי הלידה של הליכוד' ,מעריב.31.8.1973 ,
'מסלול המכשולים אל המערך החדש' ,הארץ' ;22.8.1973 ,יומן מעריב :ליכוד או שותפות ארעית',
מעריב' ;26.8.1973 ,יומן מעריב :בעיות של איחוד' ,שם.29.7.1973 ,
אפרים קישון' ,חד גדיא :בחזרה למכולת' ,שם.2.9.1973 ,
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כמדינאי ,שוויתר על סופרמרקט רחב עם שותפים צעירים ותוססים ,לטובת מכולת קטנה,
 8
בניהול משפחתי'.
התעקשות המרכז החופשי לאורך המשא ומתן על סוגיות שונות ,ובעיקר על הכנסת מספר
גדול יחסית של מועמדיהם לסיעת הליכוד בכנסת הבאה ,סימלה בעבור בגין את המחיר שיגבה
תהליך ההתרחבות הפוליטי .הוא נקרע בתוכו בין הרצון להמשיך להוביל את מפלגתו בתור
מכשיר לקידום השקפת עולמו ואלטרנטיבה עקרונית למערך ובין הצורך להיענות לציפייה
הציבורית ולדינמיקה שנוצרה לליכוד הכוחות והחוגים במרכז־ימין כדי להגביר את סיכוייהם
המשותפים להתקרב לכוחה של תנועת העבודה .תגובתו של חיים לנדאו ,ממקורביו הוותיקים
של בגין בהנהגת חרות ,לטקסט של קישון מלמדת על הדרך שראו בגין ושותפיו את המציאות
הפוליטית ב־ 1973ואת המטרות שהנחו את פעולתם .שלא כמושגים שבחר הסטיריקן להשתמש
בהם ,כתב לנדאו' ,מר בגין דואג לעקרונות ,לדרך ,להבטחת העתיד .זו דרכו בחיים הציבוריים'.
סוחר יעדיף סופרמרקט ממכולת ,כי התמורה הצפויה שם גדולה יותר .מדינאי כבגין 'ידחה את
שניהם ,הוא יבחר בדרך ,במטרה ,בשירות .הוא יבוז למשמיצים וידבק במצפונו'  8 .מהדברים
שוב עולה כי מנקודת הראות של בגין ומקורביו לא היה זה מקרה של מיקוח פוליטי שגרתי,
אלא בחירה מודעת ומושכלת .במתח בין החתירה לשלטון ובין הרצון לשמור על השקפת
עולם ועל הזהות התנועתית לא ששו בגין ולנדאו להכריע לטובת החתירה להקמת פלטפורמה
פוליטית ,שיש בה כדי להיות אלטרנטיבה מעשית.
אי־הבשלת המשא ומתן על הקמת הליכוד לכדי הסכם עד יום הבחירות להסתדרות היתה
סמלית ,והעידה על קשייו של בגין להכריע .בבחירות להסתדרות זכתה רשימת הליכוד בהישג
שהיה דומה לזה שהשיגו כלל הרשימות השותפות ארבע שנים קודם –  22.7אחוזים מקולות
הבוחרים .התוצאות המינוריות לימדו על היעדר תנופה מפאת הנזק שהסבה סאגת המגעים
המתוחים  8 .בסופו של דבר ולאחר דרך חתחתים קצרה ועגומה הוקם הליכוד כשישה שבועות
לפני יום הבחירות המתוכנן .בגין קיבל ,תוך היסוסים ,הכרעה להביא לכדי סיום מוצלח את
המגעים להקמת המפלגה המשותפת .הוא הבין שהתנאים הפוליטיים מחייבים הכרעה שלו בעד
הקמת הליכוד על אף החששות וההסתייגויות ,והכריע בעד הקצאת מספר מקומות שווה למרכז
החופשי ולרשימה הממלכתית (אחד בכל עשירייה ברשימת הליכוד).
ואולם ,גם כעת לא היה סיום המשא ומתן הרמוני ממהלכו .ביום שהיה אמור להיערך טקס
החתימה החגיגי על אמנת הליכוד שבו והתגלעו פערים .בסופו של דבר נערכו שלושה טקסים
נפרדים .בראשון ,לצד השמחה על ההסכמה בין גח"ל לרשימה הממלכתית הושמעו מילים קשות,
בין השאר מפיו של יגאל הורביץ על הרוח הרעה ,על ההדלפות המרושעות ועל האווירה שנלוותה
למגעים 8.נאומים חגיגיים לא נישאו גם בטקס השני ,שנערך יומיים לאחר מכן בבית המפלגה
הליברלית בהשתתפות אנשי המרכז החופשי וגח"ל .רק אז ניאותו אנשי התנועה למען ארץ ישראל
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שם.
חיים לנדאו' ,לא מכולת ,לא סופרמרקט' ,שם.4.9.1973 ,
מייזלס ,מבן־גוריון עד פרס ,עמ' .244
דניאל דגן' ,ש .תמיר" :המרכז החופשי" יצטרף היום לאמנת הליכוד' ,מעריב.12.9.1973 ,

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

השלמה להצטרף למפלגה החדשה ,ואז נערך טקס שלישי ואחרון בבית ז'בוטינסקי  8.ההשוואה
למעמד החגיגי של הקמת גח"ל שמונה שנים וחצי קודם לכן ממחישה את ההבדל הגדול בתהליכי
התגבשות הימין בישראל .אך סמלית היתה התייצבותו של שרון במרכז טקסי החגיגה לעומת
היעדרותו של בגין ,שהיה מרותק לביתו עקב מחלה .תהליך הקמת הליכוד חיזק אצלו את נטיית
הפרישה מהחיים הפוליטיים .הוא שיתף את הקוראים בתחושה זו עם סיום המשא ומתן:
לקחתי בחשבון את האפשרות להתפטרותי מתפקידי בתקופת כהונתה של הכנסת
השמינית .עדים טובי חבריי ,אשר עמם התייעצתי בטרם קיבלתי סמכות להודיע על
 9
יחסה החיובי של תנועת החרות להקמת הגוש הלאומי־הליברלי.
דווקא בימים האחרונים שבהם הסתמן הסיום המוצלח של המשא ומתן הורעפו על מנהיג גח"ל
שבחים רבים משותפיו ומהעיתונות .מבלי שהיה בגין מכריע בעד התהליך ,על אף היסוסיו ,לא
יכול היה לקום הליכוד ,אולם זכויות רבות ,אולי יותר ,זקפו השותפים לשרון ולנחישותו משלב
היזמה ועיצוב המהלך ועד הלחץ העצום שהפעיל בנקודות המשבר השונות  9 .עזר ויצמן ,שהעלה
את האפשרות הזאת שנה קודם לכן ,וסייע לשרון להתגבר על קשיי המגעים ,נעדר אף הוא
ממעמד החתימה על אמנת הליכוד .הוא ביטא את סלידתו מתהליך הקמת הליכוד במכתב קצר
לבגין ,שבו הודיע כי אין בכוונתו להופיע ברשימה בבחירות הקרובות .בגין ניסה תחילה להניאו
מכך בשיחה טלפונית ובמכתב חוזר ,אך לאחר מכן נמנע מלהזמין אותו לשיחה .ייתכן שעל רקע
 9
חששו מזהות המפלגה שאך הוקמה ראה יתרון בכך שוויצמן ירחיק את עצמו משרון ומתמיר.

מלחמה ומערכת בחירות
הקמת הליכוד העניקה תנופה מסוימת לימין במערכת הבחירות לכנסת ,אולם ההערכות
בתחילת אוקטובר  1973היו שהמערך זוכה לתמיכה רחבה ,ושגם אם יצומצם הפער בינו לבין
הליכוד ,לא צפויה תמורה מרחיקת לכת ביחסי הכוחות הפוליטיים בישראל  9 .עם סיום מלחמת
יום הכיפורים והתחדשות מערכת הבחירות היה נדמה שנוצרים לפתע כללי משחק חדשים
בפוליטיקה הישראלית .המערך והנהגתו יצאו חבולים מ'מחדל' המלחמה .הרעשים השליליים
שנלוו לתהליך הקמת הליכוד ,ושהשפיעו לרעה על תוצאות הבחירות להסתדרות ,נמחו ,וברור
היה שישראל מתקרבת לראשונה למבנה דו־גושי של המערכת הפוליטית.
השאלה המסקרנת היתה עד כמה יתרום השילוב של הופעה ראשונה בתולדות המדינה
(והציונות) של מפלגת ימין־מרכז מאוחדת ושל הזעם בציבור על ממשלת גולדה מאיר בעקבות
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הנ"ל' ,הליכוד קם – בשני טקסים' ,שם.14.9.1973 ,
מנחם בגין' ,הליכוד והתחלת סופי הפוליטי' ,שם.26.9.1973 ,
שלמה נקדימון' ,שרון :נוצר דבר גדול עם אפשרויות בלתי מוגבלת' ,ידיעות אחרונות ;14.9.1973 ,רן
כסלו' ,המרכז החופשי וקבוצת א"י השלמה העבודה חתמו על אמנת הליכוד' ,הארץ.14.9.1973 ,
דוד שוורץ' ,ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
ירושלים  ,1990עמ'  ;37שלמה נקדימון' ,עזר :החלטתי לרדת מהמרכבה' ,ידיעות אחרונות;17.9.1973 ,
רן כסלו' ,עזר וייצמן כתב לבגין :לא ארוץ ברשימת הליכוד' ,הארץ.17.9.1973 ,
נאור ולמפרום ,מנחם בגין ,ראש הממשלה השישי ,עמ' .236
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מחדל יום הכיפורים לצמצום הפער בין המערך לליכוד .ממשלת מאיר ביקשה להסיט את תשומת
הלב הציבורית מ'המחדל' על ידי ניתוב השיח הציבורי והפוליטי לשאלת ועידת ז'נבה  9 ,בתקווה
להפחית ככל האפשר את הנזק האלקטורלי הצפוי .המערך הציג עצמו כמי שרוצה ויכול להוביל
באחריות ומתוך ניסיון תהליך שלום ,שיושג באמצעות הסדרים מדיניים מעשיים ,ובכך הצטייר
כמפלגה שביכולתה למנוע את פרץ האלימות הבא .לעומת זאת ,הוצג הליכוד כמי שעלייתו
לשלטון תעמיק את האלימות במזרח התיכון בגלל עמדותיו הנוקשות והיעדר הניסיון של מנהיגיו.
בבחירות זכה המערך ב־ 51מנדטים ( 39.6אחוזים ,לעומת  46.2אחוזים בבחירות לכנסת
השביעית) ,ואילו הליכוד זכה ב־ 39מנדטים ( 30.2אחוזים ,לעומת  26אחוזים בהם זכו מרכיביו
ב־ .)1969המערך איבד מכוחו ומכושר התמרון השלטוני שלו ,אף כי הצליח להימנע ממפולת
גדולה יותר ,שממנה חששו מנהיגיו .הישגו העיקרי של הליכוד היה עצם עמידתו של מנחם
בגין לראשונה בחייו בראש סיעה שחברים בה כשליש מחברי הכנסת  9 .הגידול באחוזים לא
היה דרמטי ,אך יש לבחון אותו לנוכח העובדה שאיחוד מפלגות מביא פעמים רבות לידי אבדן
קולות .כוחו של הימין עלה גם בזירה המוניציפלית .תהליך זה החל עם גח"ל ב־ ,1965נמשך
ב־ ,1969והתחזק כעת במסגרת הליכוד .גולת הכותרת היתה בחירתו של שלמה להט ,נציג
הליכוד ,לראשות עיריית תל אביב ,לראשונה זה שנים רבות שבהן לא עמד נציג הימין בראש
אחת מהערים הגדולות.
מנחם בגין הזכיר בסיכום הבחירות שבמרוצת השנים ניכר ההבדל בין היותה של חרות
אלטרנטיבה מהותית ('מבחינת התוכן הרעיוני ,החברתי ,והמשקי') ,ובין יומרתה להיות
אלטרנטיבה ממשית שלא הוגשמה'  9 .הפעם' ,הכריז במפגש עם חברי מרכז חרות' ,אפשר
בהחלט לדבר על מפנה [ ]...היום אפשר לקבוע שהגישור נעשה [ ]...יש אלטרנטיבה בישראל,
לא רק מבחינה מהותית ,שתמיד היתה ,אלא גם מבחינה מספרית' .הוא צבע את ההישג הכמותי
באור מוסרי' :אני רוצה לאמר שמבחינת חברי תנועת החרות ,מבחינת לוחמי אצ"ל ולח"י זה
הישג מוסרי שכמוהו לא היה מלחמתנו במחתרת ,מאז קמה המדינה .זה היום הטוב ביותר בחיינו
ב־ 30-25השנים האחרונות'  9 .בדברים לא נמצא הד להסתייגותו העקבית מהתהליך שהביא
בסופו של דבר לידי הקמת הליכוד.
מאמרי המערכת בעיתונות הבלתי מפלגתית הורו בעיקר על שמרנותו של הבוחר הישראלי
ועל אי־התגשמות האפשרות של רעידת אדמה פוליטית ,אך גם על התזוזה הניכרת של ציבור
הבוחרים ימינה' :לא מהפכה אבל שינוי מהותי בהחלט בנופנו ,ועל כל פנים – יותר מאשר אירע
בעבר בארץ'  9 .מפאת התנאים שלאחר 'המחדל' והדינמיקה של ליכוד כוחות ,שהביאו לידי
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הוועידה נפתחה ב־ 21.12.1973במטרה למצוא דרך למשא ומתן ישראלי־ערבי ברוח החלטה  338של
האו"ם.
גיורא גולדברג ,המפלגות בישראל :ממפלגות־המון למפלגות אלקטורליות ,רמות ,תל אביב ,1992
עמ'  ;40-39ויץ (לעיל הערה  ,)2עמ' .79
מנחם בגין' ,מה נשתנה היום הזה?' ,מעריב.11.1.1974 ,
פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות ,8.1.1974 ,מזב"י ,ה .24/2/1 - 1וראו הדיון בתוצאות הבחירות
אצל כהן וליאון ,מרכז תנועת החרות והמזרחיים ,עמ' .63-60
הרצל רוזנבלום' ,בשולי ידיעות אחרונות :מנדט להקים ממשלת ליכוד' ,ידיעות אחרונות;1.1.1974 ,
'יומן מעריב :הציפיות והחששות :תיקו'' ;1.1.1974 ,יומן מעריב :צירי הלידה' ,מעריב.2.1.1974 ,

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

צמצום הפער ,אך לא למהפך שלטוני ,ראו פרשנים בתוצאות הוכחה שאפסו סיכוייו של בגין
להגיע אי־פעם לשלטון 9 .אמנון רובינשטיין ,מבכירי הפובליציסטים של הארץ ,העריך שניצחון
המערך סותם את הגולל על יכולתו של מנחם בגין להגיע אי־פעם לראשות הממשלה:
הבחירות האחרונות הן בבחינת ‘סוף הדרך’ לגבי גח”ל כאלטרנטיבה למפלגת השלטון.
קשה לתאר נסיבות יותר נוחות לעליית מר בגין לשלטון מאשר בימים אלה [ ]...אם
בנסיבות אלה לא מצליח הליכוד לגדול יותר משגדל בבחירות אלה ,קשה להעלות
על הדעת נסיבות בהן יצליח להדביר את יריביו .למעשה ,צריך להסיק מבחירות אלה
מסקנה אחת פשוטה :כל עוד תונהג האופוזיציה בידי ההנהגה והאידיאולוגיה השולטים
 10
בה היום ,היא נדונה שלא להיות בשלטון.
האופי הבלתי פרגמטי של חרות ,היסוד הדומיננטי בליכוד ,גורם לציבור שלא לראות בה
חלופה הולמת גם כאשר נקלע המערך למשבר חריף ,ולכן מפלגת הימין במתכונתה הנוכחית,
קבע רובינשטיין בפסקנות – שהתבררה משוללת יסוד – 'מסוגלת לעלות בסולם הפוליטי אך
לעולם לא תגיע לפסגתו' .מסקנה פסקנית זו ודומותיה היו תוצאה של ניתוח שטחי בלבד של
תוצאות הבחירות.

הליכוד כבית הפוליטי של הישראליות החדשה
שלא כתהליך חסר החדווה שנלווה להקמתו ,נהיה הליכוד בהדרגה לגורם בעל מעמד דומיננטי
בישראל .הצלחתו של בגין לכרות ברית עם הליברלים ב־ 1965ולשמר אותה על אף טלטלות
ותמורות סללה את הדרך לחבירתם של חוגים מתנועת העבודה לגווניה לממשיכי הימין
הרוויזיוניסטי .הוא יכול היה להתהדר בסתיו  1973שתלמידיו של דוד בן־גוריון ,נאמניו שצעדו
בעקבותיו למדבר הפוליטי והקימו את הרשימה הממלכתית ,הכתירו אותו למנהיג הלאומי
המרכזי של מדינת ישראל המתחדשת .לצדם בחרו מנהיגי התנועה למען ארץ ישראל השלמה,
אנשי מפא"י ,אך גם יוצאי 'השומר הצעיר' ,לזנוח את הדרך הציבורית הבלתי מפלגתית
שאפיינה אותה ולהצטרף לגוש הפוליטי בראשותו .לכך יש להוסיף את ההכרה המחודשת של
אנשי המרכז החופשי ,בראשות שמואל תמיר ,במנהיגותו של בגין ,שבאה לידי ביטוי ברצונם
העז להצטרף למערך הפוליטי החדש שהוביל.
הליכוד קם בסערה :יזמת שרון תחילה ,משא ומתן קדחתני ומשברי בהמשך ,כניסה מאוחרת
למערכת הבחירות ,מלחמה ולאחריה מאבק חריף במסגרת מערכת הבחירות המחודשת.
השאלות שנותרו פתוחות עם שוך הקרבות והבחירות היו האם הליכוד תהיה למפלגה בת־
קיימא ,או שמא תשוב ותתפרק לרכיביה ,ויותר מזה ,מה תהיה דמותה של המפלגה החדשה?
בעניין הזה התנהל סביב תהליך הקמת הליכוד מאבק בין מגמות .מנחם בגין ,שותפיו להנהגת
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על אבחון התחרותיות בבחירות  1973כתופעה חולפת ראוDavid Nachmias, ‘The Right Wing :
.Opposition in Israel’, Political Studies, XXIV (September 1976), pp. 268-270

 100אמנון רובינשטיין' ,ללא מנצחים' ,הארץ.2.1.1974 ,
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תנועת החרות ופעיליה ראו בו כעין הרחבה של חרות :מפלגת ימין לאומית ,המחויבת לרכיב
היסודי' ,הטהור' ,של תפיסת ארץ ישראל השלמה ,מגוונת מבחינת הרקע הכלכלי־חברתי של
תומכיה ,אך מעניקה מקום של כבוד לאוכלוסייה המזרחית ולתרבות המסורתית.
לעומתו ,ראו אחרים במערך החדש שהוקם מפלגת מרכז־ימין ממלכתית־פרגמטית ,הפונה
אל האוכלוסייה הוותיקה והצברית ,לא פחות ואולי יותר משהיא פונה אל הקהל המזרחי .גוונים
כאלה ואחרים של תפיסה זו אפיינו את הדרך ֶשבה ראו את הליכוד הליברלים ,אריאל שרון,
עזר ויצמן ושמואל תמיר .מבטא צלול של התפיסה הזאת היה עיתון הארץ ,שביטא כל תקופת
המשא ומתן תמיכה בהקמת הליכוד ,אך לא פחות את תקוותו שהמערך הפוליטי החדש יציג
'תכנית פוליטית מקפת' ,ולא יתרכז בעיקר בביטוי לעמדות נציות בתחום המדיני  10 .מדינת
ישראל זקוקה ,טען ,לשידוד מערכות במדיניות הפנים ,ולא ל'שני גושים שיבקשו לעלות זה על
 10
זה בנוקשות ביחס לנושאי השטחים והגבולות'.
נגזרת מרכזית של תפיסה זו היתה הרצון למהול את השפעת חרות (ואת הדומיננטיות של
בגין) על המפלגה המשותפת .אחת ההערכות הרווחות בימי מערכת הבחירות לכנסת השמינית
היתה שחרות תאבד את מעמד הבכורה המובהק שזכתה לו בגח"ל ,ותיספג בתוך הרקמה החדשה
שתיווצר מהחיבור בין הליברלים ,המרכז החופשי והרשימה הממלכתית (והחוגים המתונים
בחרות) .במקרה הטוב ,תהיה אחת מכמה חטיבות בליכוד ,ולאו דווקא הבולטת בהן ,ואולי אף
תיאלץ בסופו של דבר לפרוש כדי להשיב את עצמאותה  10 .יוסף תמיר העיד בנוגע לחבריו
הליברלים למודי התסכול על מעמדם המשני בגח"ל ,כי מעליהם' :ריחף עדיין הענן הכבד של
כפיית פרוק ממשלת הליכוד הלאומי ועובדת השתלטנות שנתגלתה מצד חרות .בגוף מורחב,
 10
חשבו ,תפחת השפעתו של מ' בגין'.
אפשרות זו הטרידה גם את בגין עצמו ואת חבריו להנהגת תנועת החרות ,וחיזקה את היסוסיהם
בתהליך הקמת הליכוד .בגין הבהיר בדבריו בהנהלת חרות ב־ 23באוגוסט' :לא אצייר בפניכם
תמונה ורודה לאחר הקמת הגוש – להפך ,תהיינה בעיות רבות מיד לאחר הבחירות .בעיקר
 10
ייעשה מאמץ לפגוע בי להורידני מראשית הגוש ואולי בכלל להורידני מהחיים הפוליטיים'.
יורם ארידור ביטא את הדברים בישיבת מרכז תנועת החרות' :אתם צריכים לזכור שבגוש החדש
הזה תנועת החרות תהיה מיעוט [ ]...באיזה קשיים אנו מקיימים את גח"ל גם כשאנו רוב.
כשנהיה מיעוט עם התכנית שישנה ,זה יהיה בלתי אפשרי ואני אינני יודע מהיכן יבוא האסון
אבל אני יודע שהוא יבוא'  10 .בישיבת מרכז תנועת החרות לאחר הבחירות ביטא דב מילמן
את דאגת החברים מהמצב החדש ,שבו 'אנו  17מתוך  .'39כלומר ,על רקע היות חברי הכנסת
של חרות מיעוט בסיעת הליכוד עלה החשש שמא החטיבות האחרות ישתפו פעולה ,ויקדמו
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'פתח לליכוד' ,הארץ.29.7.1973 ,
'סיכוי לאלטרנטיבה' ,שם.5.8.1973 ,
דניאל בלוך' ,שנה פוליטית' ,דבר ;26.9.1973 ,א' גבע' ,מערך ימני יגרום לקיטוב' ,דבר ;5.8.1973 ,א'
גבע' ,מותה של "חרות"' ,שם.14.9.1973 ,
תמיר ,חבר כנסת ,עמ' .118
ישיבת הנהלת גח"ל (לעיל הערה  .)75השווה :נאור ולמפרום ,מנחם בגין ,ראש הממשלה השישי ,עמ' ;243
מנחם בגין' ,הליכוד והתחלת סופי הפוליטי' ,מעריב.26.9.1973 ,
פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות (לעיל הערה .)32

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

מהלכים מנוגדים לתפיסת העולם של חרות כמו בסוגיית הפשרה הטריטוריאלית או שינוי
שיטת הבחירות  10 .בגין ביקש להרגיע את חברי המרכז ,וסבר שכעת שיתוף הפעולה הבין־
 10
סיעתי הרמוני למדי ,אך הודה ש'איש כמובן לא יכול לתת ערובות לעתיד'.
ההערכה בדבר הפחתת ההשפעה של בגין וחרות במפלגה המשותפת התגלתה מופרכת .על
אף הסתייגותם מהקמת המפלגה הצליחו לשמור על מעמדם הדומיננטי בליכוד ,לבצר אותו
וליצור מידה רבה של זהות ביניהם לבין המושג ליכוד .דווקא רבים מהאישים שהצטרפו לליכוד
מחוץ למעגל הפעילים הוותיק והצעיר של חרות לא רק שלא נתנו בו את הטון ,אלא נפלטו
ממנו בשנים הבאות :כך ,בין השאר ,ויצמן ,הלוי ,שרון ,הורביץ ושמואל תמיר .כאן מתגלה גם
הניגוד הבולט בין הדרך שהוצג בגין ב־ 1973כ'נכס הגדול ביותר של המערך' ובין האפקטיביות
של מנהיגותו ,זו שעשתה אותו לימים לנכס הגדול ביותר של הליכוד .בגין הצליח להיות
למנהיג הבלתי מעורער של הליכוד ולעשות אותו לפלטפורמה רחבה ,מרכזית ,שסייעה לו
להגיע בראשית  1974לסף השלטון ובאביב  1977לחולל את המהפך .לצד כישורי המנהיגות
שלו תרמו לתהליך הזה החיוניות והתסיסה הפנימית בתוך תנועת החרות .דווקא חרות בעלת
הגרעין המוצק והמגובש ,שנתפס מסוגר וקפוא ,התגלתה פתוחה ודינמית בעבור ציבור רחב
יותר ויותר בישראל.
בשנות השבעים גבר תהליך שחיקת הדומיננטיות של תנועת העבודה והערכת מקומה
המרכזי בלב תהליך בינוי האומה והמדינה .התרכובת שרקחה לממדים השונים של ההוויה
הישראלית־יהודית איבדה בשנים האלה את יכולתה לגעת בזהותן של קבוצות בעלות משקל
בציבוריות הישראלית .למעשה ,המערך זכה בבחירות לכנסת השמינית בתמיכה רבה יחסית
בקרב האוכלוסייה הוותיקה ,המבוגרת ,האשכנזית' ,ישראל הראשונה' ,שנמצא משקלה
הדמוגרפי בסימן ירידה (לצד הצבעה גורפת למערך בתנועה הקיבוצית ותמיכה בו ביישובים
הערביים ,שהיתה רבה מאוד מזו שזכה הליכוד ביישובים האלה) .לעומת זאת ,הצעירים הם
שתמכו בליכוד .סימן חשוב אחד לתהליך היה ניצחון הליכוד בקרב קולות החיילים .כבר
ב־ 1969הצביעו לגח"ל  31אחוז מהמצביעים בצה"ל (עם הרשימות שהצטרפו כעבור ארבע
שנים לליכוד –  35אחוז) ,בשעה שבקרב כלל המצביעים (כולל החיילים) הגיעה הרשימה
לפחות מ־ 22אחוז .ב־ 1973גבר הליכוד על המערך בקרב קולות החיילים 41.2 :אחוז לעומת
 39.5אחוז  10 .ירידת המערך בקרב החיילים מ־ 52אחוז לפחות מ־ 40אחוז היתה משמעותית.
הדור הצעיר בישראל ,שעיצב את זהותו בכלל וזו הפוליטית בפרט לאחר מלחמת ששת הימים,
11
ביטא תמיכה הולכת וגוברת בימין.
משאלי דעת קהל ומחקרים העלו בעקביות בתחילת שנות השבעים שהקבוצה ֶשבה זכתה
גח"ל בתמיכה הגבוהה ביותר היא בקרב צעירים עד גיל  11 .30משמעותית לא פחות היתה
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פרוטוקול ישיבת מרכז תנועת החרות ,24.1.1974 ,מזב"י ,ה.24/2 - 1
שם.
היום .6.11.1969 ,ראו הנתונים המופיעים אצל אריאןAsher Arian, The Elections in Israel, 1969, :
.Academic Press, Jerusalem 1972, pp. 193-196
אשר אריאן ,העם הבוחר :דפוסי ההצבעה בישראל ,מסדה ,רמת גן  ,1973עמ' .42
'חוברת ממצאי סקר מחקר לקראת בחירות  ,'1973ארכיון שמואל תמיר.
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תמיכת הצעירים המשכילים במפלגת הימין – נתון שעלה אף הוא במשאלים השונים ,ובלט
במובהק בבחירות לאגודות הסטודנטים בשנים האלה .גח"ל שלטה בהתאחדות הסטודנטים
הארצית ובאגודות בקמפוסים השונים במרבית השנים שקדמו להקמת הליכוד .תאי הסטודנטים
של הימין שלטו באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מ־( 1969את התפקיד מילאו
מטעם תנועת החרות תחילה מיכאל קליינר ומאוחר יותר מיכה רייסר) .כוחם של תאי גח"ל
(שבה זכה הליכוד בבחירות לאגודה ב־ ,)1974בר־אילן וחיפה
עלה גם באוניברסיטאות העברית ֶ
ועוד יותר מכך בהתאחדות הסטודנטים הארצית .בתפקיד יושב ראש התאחדות הסטודנטים
הארצית שימש בתחילת שנות השבעים משה עמירב ואחריו רוני מילקובסקי 11 .מרבית
מנהיגי הסטודנטים מן הימין היו חברי תנועת החרות 11 .על הרעננות והחדשנות האנטי־
ממסדית של הפעילות הסטודנטיאלית בחרות יכול להעיד שמם של עיתוני הסטודנטים
הארציים של גח"ל – 'זעזוע' ו'חד וחלק' .הצעירים הנמרצים שמילאו תפקיד ציבורי באגודות
הסטודנטים הצטרפו במהירות לפעילות התנועתית השוטפת ,ונשאו את דגל השינוי הפנימי
במפלגה .בשנים  1973-1972הוקם חוג לתמורה וליכוד ,שקרא ל'חשיבה חופשית' בתוך
תנועת החרות 11 .בראש החוג התייצבו קליינר ,רייסר ואף לימור לבנת ,ששימשה סגנית
11
יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.
מגמה ניכרת זו של פנייה נרחבת יחסית של הדור הצעיר לעבר הימין היתה קשורה להזדהות
הפוליטית עם הגורם החוץ־ממסדי ,הקורא תיגר על שלטונה רב־השנים של תנועת העבודה,
ועל רקע האכזבה ,המיאוס והניתוק הרגשי הגובר מהמערך .שלא כמו המחאה הסטודנטיאלית
באירופה ובארצות הברית ,שהתנקזה לעבר גישות ביקורתיות־שמאליות ,שרר בישראל הלך
רוח של קונפורמיזם פטריוטי־לאומי 11 .קבוצה גדולה של צעירים ,שגדלו לאחר מלחמת ששת
הימים ,בד בבד עם עליית הממד היהודי בתודעה הישראלית ,ביקשה לבטא קול עצמאי מחד
גיסא ולשמר את הנאמנות לתפיסה הציונית שעמדה ביסודה של מדינת ישראל מאידך גיסא .כך
הפכה גח"ל לאפיק מחאה של ממש בעבור צעירים ובהמשך גם לביתם הפוליטי .ואולם ,משתי
חטיבות גח"ל היה הגורם המוביל ,המרכזי ,הדינמי ,שמשך אליו את ההזדהות והתמיכה הזאת,
תנועת החרות .שלא כתדמיתה של חרות בעיתונות בת־הזמן כתנועה בעלת הנהגה שמרנית,
המונעת התחדשות ופתיחות ומאופיינת בקיפאון ,לא השכיל שום מרכיב ממרכיבי הליכוד
לבטא את הזהות הישראלית החדשה ולהעניק כר לפעילות מפלגתית תוססת ומשתפת כפי
שעשתה זאת תנועת החרות.
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גיל סמסונוב ,הנסיכים :כיצד כבשו בני המשפחה הלוחמת את הנהגת המדינה ,דביר ,אור יהודה ,2015
עמ' .120-111
הבולט בקרב צעירי המפלגה הליברלית שהגיע לתפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה
העברית היה דרור זייגרמן .וראו על כך :זייגרמן ,המהפך הליברלי ,עמ' .221-219
דוח המחלקה לצעירים וסטודנטים ,ללא תאריך ,מזב"י ,ה.2/21/1 - 1
ראה מכתב ראשי החוג למנחם בגין ,מזב"י ,פ  ;100/9 - 20כהן וליאון ,מרכז תנועת החרות והמזרחיים,
עמ' .44
שאלתי את המושג ממחקרו (בכתובים) של דורון טימור על התרבות הסטודנטיאלית בישראל.

הדרך ל'ליכוד'1973 ,

חשוב לא פחות ,הזירה שהתפתחה בתוך תנועת החרות היתה משתפת ושוויונית מזו של
כל מפלגה אחרת .הדרך שבה היתה תנועת החרות ליסוד הדומיננטי בתוך הליכוד ולזירה
שעוצבה בה הישראליות החדשה קשורה גם להפיכתה למוקד הזדהות ותמיכה בעבור רבים
מהמזרחים – תהליך שייחד אותה משותפותיה בליכוד ומחוצה לו .הנושא נדון במחקר 11 ,וכאן
יש להדגיש שבשנות השבעים התחזק התהליך בו יותר מתמיכה פוליטית פסיבית (הצבעה),
ותנועת החרות העניקה כר פעולה של ממש לפעיליה המזרחים .כמו שהיטיבו כהן וליאון
להראות בתהליך הזה ,זכו פעילי חרות המזרחים לעמדת השפעה על התנועה ,על מעמדם
האישי בה ובחברה הישראלית בכלל 11 .הם מילאו את שורות התנועה בסניפיה ,בסניפי תכלת
לבן בהסתדרות הכללית ,במרחב המוניציפלי ובמרכז תנועת החרות ,שהתרחב ותבע השפעה
גוברת בחיי התנועה על חשבון אחיזתם של בגין ומקורביו 11 .התהליך עשה בהדרגה את
חרות לתנועה שבמסגרתה הצליחו יותר פעילים מזרחים מבכל תנועה אחרת לפלס את דרכם
לקדמת הרשימה בבחירות לכנסת על בסיס הצלחה תחרותית ולא כמינוי של ועדה מסדרת.
ברקע עמדו האכזבה מהפער הכלכלי־חברתי וזיהוי השכבה הכלכלית הנמוכה בישראל עם
המוצא האתני שלה תחת שלטון תנועת העבודה והקבלה המכילה בתנועת החרות לתפיסה
המסורתית־דתית של רבים מהמזרחים .ואולם ,את תהליך הפיכת תנועת החרות ודרכה הליכוד
למרכיב בזהותם של תומכיה יש להבין כשילוב של אלה בהפיכתה למקום של השתלבות,
פעולה שוויונית יחסית והשפעה.
ועוד ,יש לראות את הקמת הליכוד ואת מקומה הדומיננטי של חרות בתוכו על רקע תנועה
כללית של המערכת הפוליטית הישראלית לכיוון נצי וימני יותר .לאחר מלחמת ששת הימים
והפיכתם ההדרגתית של השטחים שנכבשו במלחמה זו לחלק אינטגרלי מהתודעה הישראלית
עשתה את דרכה ללב התודעה הקולקטיבית בישראל תפיסה עדכנית של פטריוטיות ,של
משמעות הזכות היהודית על הארץ ושל מקומם של הכוח והמלחמה בתרבות הישראלית  12 .זו
העניקה משקל רב לתפיסות מקסימליסטיות ,למסרים לאומיים מודגשים ,ועוררה לעתים מבוכה
בקרב אלו שהסתייגו מהם .הימין נתפס פחות מאי־פעם כמי שמקדם מהלכים הרפתקניים ויותר
כמי שהשמרנות שלו והנוקשות שלו משרתים את המציאות הישראלית החדשה .כאן נמצאים
שורשי הצגתו של הימין את עצמו 'המחנה הלאומי' ,ומנחם בגין בראשותו .בגין השכיל להתאים
בחרות פנימה ולעמוד
את מנהיגותו לתהליכי ההשתנות ,ההתרחבות והפעלתנות הגוברת ֵ
במבחן המאתגר שנלווה להתייצבותו בראש מערך מפלגתי ,שממנו היה מסויג ,עם שותפים

 117לדוגמאות עדכניות :דני פילק ,פופוליזם והגמוניה בישראל ,רסלינג ,תל אביב  ,2006עמ' ;101-92
אמיר גולדשטיין' ,מנחם בגין ,תנועת חרות והמחאה המזרחית :בין ואדי סאליב ל"פנתרים השחורים"',
ישראל ,)2007( 12 ,עמ' .25-24
 118כהן וליאון ,מרכז תנועת החרות והמזרחיים ,עמ' .134-111
Uri Cohen and Nissim Leon, ‘The Mahapach and Yitzhak Shamir’s Quiet Revolution: 119
Mizrahim and the Herut Movement’, Israel Studies Review, 29, 1 (2014), pp. 18-40
 120דליה גבריאלי־נורי ,נקמת הניצחון :התרבות הישראלית בדרך למלחמת יום הכיפוריםIsrael Academic ,
 ,Pressניו יורק  ;2014יונתן שפירא ,לשלטון בחרתנו ,דרכה של תנועת החרות :הסבר סוציולוגי פוליטי,

עם עובד ,תל אביב  ,1989עמ' .175
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שייחלו לצמצום השפעתו .שלא כהצהרתו המפורשת סביב הדיונים על הקמת הליכוד ,הוא
ביסס את מעמדו כאישיות המאחדת של המפלגה החדשה והיה דוגמה יחידה למנהיג פוליטי
במדינת ישראל שהצליח להנהיג תנועה  35שנה (.)1983-1948
כך להבדיל מדרך החתחתים שקדמה להקמת הליכוד ,התבררו לימים תוצאות הבחירות
לכנסת השמינית ,שבהן הופיעה המפלגה לראשונה ,כמסמניה של מגמה וכמבשרי סרטוט
מחודש של קווי המתאר של הזהות הישראלית .נשזרה בהן שרשרת תהליכים דמוגרפיים,
תרבותיים ,חברתיים וכלכליים ,שיצרו את התנאים ל'מהפך' ולהפיכת הליכוד ליסוד דומיננטי
בהוויה הישראלית.
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