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דבר העורכים

אנו שמחים להביא בפניכם את גיליון 30 של כתב העת פוליטיקה. 

גיליון 30 של כתב העת פוליטיקה מציג היבטים עדכניים ומרתקים של המעשה 
הפוליטי הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית. הגיליון מורכב מסימפוזיון הכולל 
ארבעה מאמרים והקדמה. המאמרים עוסקים בהיסטוריה הדיפלומטית והביטחונית 
של מדינת ישראל, נשענים על מקורות ראשוניים שלוקטו מארכיונים שונים בישראל, 
ותורמים תרומה חדשנית לבחינת סוגיות שטרם נחקרו באופן מעמיק. בדומה לגיליון 
הקודם )גיליון 29( של כתב העת, שנשא את הכותרת ״סימפוזיון – טראמפ וטראמפיזם״, 
גם הגיליון הנוכחי של פוליטיקה מציג סדרת מאמרים המתמקדים כולם בנושא 
ספציפי שטרם זכה לטיפול ראוי בספרות האקדמית. זאת מתוך אמונה בערך המוסף 

של גיליונות המציעים דיון מקיף ורב-ממדי בתופעה מחקרית או אמפירית אחת. 

המאמרים בגיליון זה נכתבו במסגרת סמינר מתקדם שריכז ד״ר גדי היימן, שכותרתו 
״מכיתת הסמינר לארכיון – פרקים בהיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית״. הם 
מציגים תמונה רחבה של סוגיות שהעסיקו את מדיניות החוץ הישראלית בעשורים 
הראשונים להקמת המדינה. המאמר הפותח את הגיליון הוא מאמרו של תום אשד, ״׳כאז 
כן עתה׳: חסידי אומות עולם ויחסי החוץ של מדינת ישראל משנות השישים לשנות 
השמונים״, אשר חושף את ההקשר הפוליטי של התואר ״חסידי אומות עולם״ במדיניות 
החוץ הישראלית. המאמר השני בגיליון, ״ליבי במערב: הבניית הזהות המערבית בישראל 
על רקע ‘שאלת קוריאה’ ב-1950״, הוא מאמרה של לטם בסן, המתמקד בהשפעות של 
תפיסות אידיאולוגיות שונות על קבלת ההחלטות של הדרג הפוליטי בשאלת העימות 
המתגבש בין מזרח למערב. המאמר השלישי בגיליון הוא מאמרו של יונתן גרוסמן, 
״נשיא ישראל כנשיא עם ישראל – ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל ביולי 1966 ויחסי 
ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית״. המאמר עוסק ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל 
לברזיל, כמו גם בין מדינת ישראל לתפוצה היהודית במדינה הלטינית. המאמר אשר 
חותם את הגיליון המיוחד הוא מאמרו של מבורך כהן – ״המחלוקת על פעולות הגמול 
של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953 – 1956 )׳מקיביה ועד קלקיליה׳(״, העוסק בקשר 
שבין מדיניות החוץ והביטחון הישראלית ופעולות התגמול של צה״ל בגבול ירדן בעשור 

הראשון להקמת המדינה. 



6

אנחנו מודים לכותבי וכותבות המאמרים, לשופטות ולשופטים האנונימיים, לוועדה 
האקדמית של כתב העת, להנהלת מכון דייוויס ולכל מי שלקח חלק בהפקת הגיליון 
על תרומתו לתהליך, ומאחלים לקוראות ולקוראים קריאה מחכימה, מהנה ומעוררת 
מחשבה. תודה מיוחדת לד״ר דורון אלה ולד״ר דניאל ויינר, אשר סיימו את תפקידם 

כעורכים בכתב העת. 

פרופ׳ דן מיודובניק וד״ר גליה פרס בר-נתן, עורכים

ניצן פייביש, עוזר עריכה
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הקדמה

 סימפוזיון בנושא ״מכיתת הסמינר לארכיון: 
פרקים בהיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית״

חלוציים  מאמרים  של  לקט  זהו  ראשית,  כפול.  צביון  יש  לפניכם  המוצג  לסימפוזיון 
מדינת  של  והביטחונית  הדיפלומטית  בהיסטוריה  ומגוונים  שונים  בפרקים  העוסקים 
שנחקרו  או  נחקרו  שטרם  בסוגיות  מטפלים  הם  חלוציים,  מחקרים  בהיותם  ישראל. 
מעט יחסית בהיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל. בהיותם מחקרים היסטוריים, כולם 
מבוססים בעיקרם על מקורות ראשוניים שלוקטו בארכיונים שונים בישראל. שנית, 
כל המאמרים נכתבו בידי סטודנטים בשלבים שונים של ההכשרה האקדמית שלהם, 
מבוססים  כולם  שבדרך.  חוקרים  של  ביכורים  פירות  הם  אלה  מאמרים  זו  ומבחינה 
שלביו  עם  ראשונה  והתנסות  ארכיוניים  חומרים  עם  הכותבים  של  ראשון  מפגש  על 
השונים של מעשה היצירה ההיסטורית: איתור המסמכים וליקוטם, קריאה אנליטית 
שלהם, השוואת המקורות והצלבתם ועיבודם לנרטיב היסטורי לכיד. הכותבים הצליחו 
לעשות מלאכה מצוינת, שכן התרומה המחקרית והחדשנות של המאמרים המופיעים 

בגיליון זה אינן נופלות מאלה של מחקריהם של היסטוריונים ותיקים ומנוסים. 

מאמרו של תום אשד עוסק בשימוש שעשה משרד החוץ הישראלי במוסד ״חסידי 
אומות עולם״ כדי לקדם את האינטרסים הבינלאומיים של מדינת ישראל. זהו נושא 
טעון מהבחינה המוסרית שכן הוא נוגע בקודש הקודשים של הנצחת השואה: ההכרה 
במי שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים מכבשני מחנות ההשמדה. אם ציפינו שנושא 
אחד יהיה נקי לחלוטין מזיהום פוליטי, מחוץ לטווח ידה של האינטרסנטיות המדינית, 
הרי זהו הנושא. אלא שעיון בפרוטוקולים של הוועדה לציון חסידי אומות עולם של יד 
ושם וקריאת ההתכתבויות הפנימיות של משרד החוץ בנושא מספרים סיפור שונה. 
עם חבריה של הוועדה, שכללה שופטים, היסטוריונים ומומחים נוספים, נמנו גם נציגי 
משרד החוץ. לאלה האחרונים הייתה השפעה לא זניחה על החלטות הוועדה וביותר 
ממקרה אחד ניתן להמלצותיהם משקל מכריע בהחלטה להעניק לאדם זה או אחר את 
התואר. כך למשל מביא אשד את סיפורה המדהים של ההחלטה להעניק את התואר 
לדיפלומט מערב גרמני על חלקו בהצלת יהודי דנמרק. אף שעלו ספקות כבדים באשר 
לעמידתו בקריטריונים שהציבה הוועדה, משרד החוץ ראה במתן התואר מעשה שיקדם 
את יחסיה של ישראל עם גרמניה המערבית. העובדה כי הדיפלומט הגרמני זכה לבסוף 
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בתואר מלמדת על המשקל שהיה לשיקולים פוליטיים בפעולת הוועדה. אולם זו אינה 
התמונה כולה: אם היה יכול משרד החוץ לעשות שימוש פוליטי בתואר ״חסידי אומות 
עולם״ היה זה במידה רבה בזכות המוניטין שרכשה הוועדה כגוף רציני שהכרעתו עניינית 
ומעוגנת בעובדות מוצקות. במילותיו של אשד: ״עצם היותה של הוועדה ]...[ עצמאית, 
כמו-משפטית ודקדקנית, הוא שאפשר לתואר להפוך למוערך כל כך על ידי מדינות 
זרות. לולא היה כזה הרי סביר להניח כי ערכו הפוליטי היה אפסי״. מבחינה זו היה 

המוניטין של הוועדה נכס שיש לשמור עליו באמצעות ״פוליטיזציה מרוסנת״.  

מאמרה של לטם בסן הוא במידה מסוימת תמונת ראי של מאמרו של אשד. 
במקום שימוש בסוגיה ערכית-מוסרית על מנת להשיג רווח פוליטי, סיפור תמיכתה 
של ישראל בארצות הברית בסוגיית מלחמת קוריאה הוא עדות להשפעה שיש לערכים 
ואידיאולוגיה על הפוליטיקה. באמצעות ניתוח השיח בפורומים שונים, כמו ישיבות 
הממשלה, הוועדה לחוץ וביטחון של הכנסת ומליאת הכנסת, בסן מנסה לחשוף את 
התפיסות האידיאולוגיות שהניעו את צמרת קבלת ההחלטות הישראלית לבחור צד 
בעימות ההולך ומתהווה בין מזרח ומערב. מבלי לבטל או להמעיט בחשיבותם של 
אינטרסים מדיניים בבסיס הבחירה לצדד באמריקנים, בסן טוענת כי היה בסיס ערכי 
מוצק לבחירה זו. המאמר מוסיף נדבך נוסף למחקרו המפורסם של אורי ביאלר, שבו 
טען כי בקרב הנהגת מפא״י שררה עוינות אידיאולוגית לברית המועצות וזו השפיעה 
עמוקות על עיצוב מדיניות החוץ של ישראל בראשית שנות החמישים. כפי שעולה 
ממחקרה של בסן, לא רק ״שנאת המן״ השפיעה על גיבוש האוריינטציה הישראלית אלא 
גם ״אהבת מרדכי״: לא פחות מאיבה לקומוניזם החזיקה הצמרת הפוליטית הישראלית 
בתחושת זהות ״מערבית״, גם אם לא קראה לה כך במפורש. כך למשל התפיסה 
כי ישראל, בתור מדינה דמוקרטית המקדשת את החירות, קשורה בכבלים הדוקים 
למחנה של הדמוקרטיות הליברליות ורחוקה מרחק רב מהמשטרים הקומוניסטיים 
הסמכותניים, שלא לומר רודניים. ממצאים אלה מתיישבים היטב עם ציפיותיה של 
הגישה הקונסטרוקטיביסטית לחקר היחסים הבינלאומיים, הרואה במאפיינים של זהות 
גורם מרכזי בהבניית האינטרסים של המדינות ומכאן גם בעיצוב מדיניות החוץ שלהן.

מאמרו של יונתן גרוסמן עוסק בביקורו של נשיא מדינת ישראל זלמן שזר בברזיל 
ב-1966. מעט מאוד נכתב עד כה על יחסיה של ישראל עם מעצמה אזורית זו, אשר 
נהנתה בעבר ונהנית עד היום מהשפעה בלתי מבוטלת באמריקה הלטינית בכלל 
ובאמריקה הדרומית בפרט. גם המדיניות של ברזיל במזרח התיכון לא זכתה להתייחסות 
מחקרית רבה, ועוד פחות מכך זו העושה שימוש בחומרים ארכיוניים רבים ומגוונים. 
המאמר של גרוסמן הוא אחת הסנוניות הראשונות המשלימות פער מחקרי זה. אף 
שנושא המאמר נראה במבט ראשון ״קטן״, זהו למעשה צוהר להיבטים עקרוניים ביחסי 
שתי המדינות, ואפילו למאפיינים קבועים במסכת יחסי החוץ של ישראל. כך למשל 
באה לידי ביטוי במאמר הזהירות שנקטה ממשלת ברזיל כלפי הפגנות פומביות של 
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אהדה לישראל בשל השיקול הערבי. המאמר גם מדגיש את החשיבות שייחסה ממשלת 
ישראל לשיפור ולתחזוק של היחסים עם יהדות הגולה, מתוך תפיסתם כנכס אסטרטגי. 
גרוסמן מצביע בצדק על העובדה כי יחסים מיוחדים בין מדינת מקור ותפוצותיה אינם 
ייחודיים למקרה של מדינת ישראל, וכי יש ללמוד את מדיניות התפוצה הישראלית 

בתוך ההקשר הרחב יותר של חקר תפוצות. 

המאמר של מבורך כהן עוסק במדיניות התגמול של ישראל בשנים 1953–1956. 
מחקרים אחדים עסקו בנושא, אך הוא טרם היה מושאו של מחקר היסטורי ממצה. 
מדיניות התגמול מעוררת עניין מחקרי מכמה סיבות. ראשית, מבחינת משך התרחשותן 
היו פעולות התגמול עיקר הפעילות הביטחונית של ישראל בשנות החמישים והשישים, 
ובמידה רבה היה זה האתגר העיקרי שהממסד הביטחוני הישראלי נאלץ להתמודד 
עימו בעשורים אלו. שנית, התבונה שבאימוץ מדיניות זו מוטלת בספק. כפי שמראה 
מבורך, היו סיבות רבות וטובות שלא להפעיל כוח באופן אוטומטי בכל מקרה של חדירה 
ופגיעה בנפש וברכוש. לפחות בחלק מהמקרים התבררה התגובה הכוחנית הישראלית 
כבעלת תוצאות מזיקות ליחסי החוץ של ישראל, למעמדה הבינלאומי ואף לבניית 
כוחו של צה״ל. על כן מדיניות התגמול היא תעלומה היסטורית המעלה גם שאלות 
תיאורטיות מסקרנות. שלישית, פעולות הגמול משקפות אולי בצורה המובהקת ביותר 
תפיסות עולם, הנחות קונספטואליות, מצב רגשי ודפוסי פעולה שאפיינו את מקבלי 
ההחלטות בישראל ואת צמרת הממסד הביטחוני הישראלי בשנות החמישים והשישים, 
ועל כן חקר פעולות הגמול הוא צוהר להבנת התנהגותה של ישראל אז, ובמידה מסוימת 
הדברים רלוונטיים עד היום. טענתו המרכזית של כהן במאמר היא כי אפשר להסביר את 
מדיניות הגמול הישראלית בתקופה זו באמצעות כמה גורמים. האילוץ החומרי שיחק 
כמובן תפקיד מפתח; הניסיונות המוקדמים לעצור את תופעת המסתננים באמצעות 
בניית מערך הגנתי התבררו כיקרים מדי וכבלתי יעילים. לאור התפיסה כי הבלגה אינה 
באה בחשבון ולנוכח האמון הדל ביעילותם של אמצעים מדיניים, החלופה היחידה 
נותרה שימוש בכפייה אל מול המדינות שמהן יצאו המפגעים. אולם כהן מבחין בצדק 
כי מידת השימוש בכפייה במקרה שלפנינו – עוצמתה, היקפה, שכיחותה – לא נגזרה 
ישירות מהאילוץ החומרי )המודל הרציונלי(. על כן, הוא מצרף לגורם זה שני גורמים 
נוספים: תפיסות העולם של מקבלי ההחלטות והאילוצים הפוליטיים-פנימיים שבתוכם 
פעלו. שני גורמים אלו מצליחים להסביר באופן משכנע את השינויים שחלו במדיניות 
הגמול הישראלית לאורך התקופה. על כן תרומתו של המחקר כפולה: הוא מעשיר את 
ידיעותינו בדבר פרשה חשובה בתולדות מדינת ישראל, ובד בבד מספק לה הסבר מעניין 

אשר רלוונטי למקרים נוספים. 

קריאה מהנה, 

גדי היימן, עורך הגיליון



10

תקציר
התואר ״חסיד אומות עולם״, שמוענק על ידי הוועדה לציון חסידי אומות עולם ביד ושם 
של  החוץ  ביחסי  סמלי  דיפלומטי  כלי  מראשיתו  היה   ,1963 שנת  מאז  רשמי  באופן 
מדינת ישראל. התואר נועד להוות גשר בין ישראל לבין מדינות אחרות, ולאפשר להן 
להענקת  היוזמה  זיכרון השואה. למעשה,  אף  על  תקינים  דיפלומטיים  יחסים  לקיים 
התואר באופן רשמי נולדה מהחשש של ראשי המדינה כי משפט אייכמן בשנת 1961 

והדגשת זוועות השואה יפגעו ביחסיה של ישראל עם מדינות אירופה.

מאמר זה עוסק ברקע לייסוד התואר ולהקמת הוועדה לציון חסידי אומות עולם 
ביד ושם, ובוחן כיצד התייחסו חברי הוועדה לסוגיות מדיניות בדיוניה, למשל בדיונים 
על הכרה והוקרה של דיפלומטים לשעבר ואנשי ממשל. מהמאמר עולה כי משרד 
החוץ היה מעורב בפעילות הוועדה ובהענקת התואר בכלל, ונציג רשמי שלו ישב בה. 
אנשי משרד החוץ אף ניסו להביא באופן פעיל להכרה בדיפלומט מערב-גרמני כחסיד 
אומות עולם. כמו כן, ניכר כי טקסי ההוקרה למצילי היהודים נועדו לחזק את הקשרים 

בין ישראל למדינות אירופה.

 ״כאז כן עתה״ – 
 חסידי אומות עולם 

ויחסי החוץ של מדינת ישראל 
משנות השישים לשנות 

השמונים

תום אשד
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים

קיץ 2021 | תשפ״א | גליון מס׳ 30
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Abstract
The “Righteous Among Nations” honorific has been awarded by the 
Commission for the Designation of the Righteous in Yad Vashem since 
1963. It has been, since its conception, a symbolic diplomatic tool in Israeli 
foreign relations. The title was meant to be a “bridge” between the state 
of Israel and other European states and to promote diplomatic relations 
despite the memory of the Holocaust. The initiative to award the title 
officially originated from Israeli leaders’ fears of the implications of the 
1961 Eichmann Trial and that the constant emphasis on the horrors of the 
Holocaust would hurt Israeli relations with Europe.

This article examines the historical background for the awarding of the 
honorific, the establishment of the Commission for the Designation of the 
Righteous in Yad Vashem and how its members dealt with political matters 
in their debates, such as those regarding awarding former diplomats and 
government officials. Furthermore, I will examine the involvement of the 
Israeli Foreign Ministry in awarding the title in general and in the work of 
the Commission, which had an official representative from the ministry. 
I will show how the official ceremonies for the Righteous were meant to 
strengthen the relations between Israel and different European nations. I 
will also review a specific event during which Israeli diplomats attempted 
to recognize a West German diplomat as a Righteous Among the Nations..

תום אשד
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א. מבוא
באוקטובר 1973 נשלחה אגרת מיוחדת מהנהלת יד ושם אל 500 חסידי אומות עולם 
בצרפתית, באנגלית ובגרמנית. האיגרת נכתבה על ידי יושב ראש מועצת יד ושם דאז 
חבר הכנסת גדעון האוזנר, וממלא מקום יושב ראש ההנהלה ד״ר חיים פזנר, שכיהן בין 

השאר בכמה תפקידים במשרד החוץ לפני כן, וזה היה נוסחה:

מותקפת  שוב  השואה,  שרידי  ומולדת  מפלט  מצאו  בה  ישראל,  מדינת 
על ידי מדינות ערב, ששליטיהן חוזרים ומכריזים על השמדתה והכחדת 

תושביה.

ביום  הכיפורים,  ביום  והסורים  המצרים  פתחו  הנפשעת  התקפתן  את 
הקדוש ביותר ליהודים, שבו נהגו גם הנאצים בתקופת שלטונם באירופה 
ולערוך  גירושים למחנות ההשמדה  ביהודים במיוחד – לבצע  להתעלל 

טבח המוני בגטאות ובריכוזי יהודים אחרים.

בשעת מבחן זו אנו זוכרים ומעלים על נס, כי התייצבת בימים האפלים 
נפשך  את  וחרפת  הנרדפים,  היהודים  לימין  האנושות  בתולדות  ביותר 

להצלתם – מתוך תחושה אנושית טבעית.

מעשיך הנעלים מאותם הימים מעודדים אותנו במאבקנו על עצם חיינו 
וקיומנו כעם חופשי במדינתו, ובליבנו האמונה, שאתה אתנו כאז כן עתה 

ושפועלך הנשגב יהיה אור לרבים וטובים.1

ממשלת  של  הייתה  לא  ברדיו,  גם  שודר  שתוכנו  המכתב,  לשליחת  היוזמה  כאמור, 
ישראל או של משרד החוץ אלא של ראשי יד ושם באותה העת, אך זכתה גם להערכה 
היוזם  המלחמה.2  לאחר  הראשונה  בישיבתה  עולם  אומות  חסידי  לציון  הוועדה  של 
העיקרי היה פזנר, שהציע לשלוח מכתב מיוחד לכל חסידי אומות העולם ״פרט לאלה 
שבמזרח אירופה, שתוכנו יביא לביטוי כיצד החלו הערבים במלחמתם נגדנו וזאת ביום 
את  להשמיע  ולבקשם  דאז  בימים  זאת  עשו  היטלר  של  ה-ס.ס  שאנשי  כמו  הכיפור 
קולם בעניין זה ולהביע את הסולידריות שלהם עם מדינת ישראל״.3 ההשוואה לשואת 
יהודי אירופה אינה מפתיעה במיוחד, לאור תחושת המשבר והחורבן ששררה בימים 
הראשונים של המלחמה. עם זאת חשוב לשים לב כי לא כל החסידים בהכרח נתפסו 

תיעוד אישי של חיים פזנר על אודות קשריו עם יד-ושם ופעילותו בתור סגן מנהל המוסד, 1971–  1
1979, ארכיון יד ושם, פריט 3691474.

פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות העולם, 6.11.1973, עמ׳ 1, ארכיון המדינה, חצ –   2
.2 / 5249

פרוטוקול מישיבת הוועד המנהל של יד ושם, 16.10.1973, עמ׳ 2, ארכיון המדינה, חצ – 5249 / 2.  3

״כאז כן עתה״ – חסידי אומות עולם ויחסי החוץ של מדינת ישראל משנות השישים לשנות השמונים
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ישראל  שאיתן  אירופה,  מערב  ממדינות  אלה  רק  אלא  ישראל  מדינת  של  כידידים 
קיימה יחסים דיפלומטיים רשמיים. מכתב זה הוא דוגמה אחת מני רבות לקשר ההדוק 
בתפיסה הישראלית בין חסידי אומות עולם, לא-יהודים שהצילו יהודים בזמן השואה, 

להווה של המדינה היהודית וליחסיה עם העולם.4

מאמר זה עוסק במוסד חסידי אומות עולם ביד ושם ובאופן שבו מוסד זה השפיע 
על יחסי החוץ של מדינת ישראל והושפע מהם. אטען כי מוסד חסידי אומות העולם ביד 
ושם היה מראשיתו כלי דיפלומטי סמלי ביחסי החוץ של מדינת ישראל, שהיווה גשר 
בין המדינה לבין מדינות אחרות, ושאפשר להן לקיים יחסים דיפלומטיים תקינים על 
אף זיכרון השואה. מהעובדה שמדובר בכלי דיפלומטי אין להסיק כי נעשה בו בהכרח 
שימוש פוליטי באופן ישיר, ציני או שיטתי. נדמה כי במרבית המקרים ההפך הוא הנכון: 
 1963 עצם היותה של הוועדה לציון חסידי אומות עולם ביד ושם, שהוקמה בשנת 
והכריעה למי להעניק את התואר, עצמאית, כמו-משפטית ודקדקנית, הוא שאפשר 
לתואר להפוך למוערך כל כך על ידי מדינות זרות. לולא היה כזה הרי סביר להניח כי 

ערכו הפוליטי היה אפסי.

המאמר מתמקד בתקופה שבין תחילת שנות השישים לתחילת שנות השמונים, 
השנים שבהן התמסדה, התחדדה והשתכללה עבודת הוועדה ופעילות משרד החוץ 
בנושא. מלבד זאת היו אלה שנים סוערות ליחסי החוץ של ישראל. משנת 1967 ואילך 
התמודדה ישראל עם בידוד בינלאומי, שהתבטא בין השאר בנתק ממדינות מזרח 
אירופה והגוש הסובייטי ובהחלטת האו״ם כי ציונות שווה גזענות. האתגרים העצומים 
שעימם התמודדה המדינה בזירה הבינלאומית בשנים אלה הופכים את שאלת ההוקרה 
של חסידי אומות העולם למרתקת במיוחד. אנשי משרד החוץ וחברי הוועדה נאלצו 
להתמודד עם שאלות מורכבות, כגון האם וכיצד יש להוקיר אזרחים ממדינות הגוש 
הסובייטי, והאם חסידי אומות עולם הם כלי דיפלומטי לגיטימי בהתמודדות עם אתגרים 

בינלאומיים שונים.

חלקו הראשון של המאמר יסקור את הרקע להקמת הוועדה לציון חסידי אומות 
העולם ביד ושם לאחר משפט אייכמן, ואת האופן שבו ההחלטה להקים את הוועדה 
הושפעה ישירות מהחשש של פוליטיקאים ישראלים כי המשפט יפגע ביחסי ישראל–

אירופה. אדון בהשפעה של סוגיות ביחסי החוץ של המדינה על פעילות הוועדה, כפי 
שבאו לידי ביטוי למשל בדיון על הכרה בדיפלומטים ובאנשי ממשל זרים כחסידי אומות 

4  שרה גנזבורגר מציעה לראות בשליחת האיגרת ביטוי לשינוי שעברה הגישה הישראלית לתואר 
במהלך שנות השבעים והשמונים. לטענתה, חסידי אומות העולם מוצגים באיגרת כאי של ידידות לישראל 
 Gensburger, 2016:( בתוך ים של עוינות אירופית, לא כנציגי הלאום שלהם אלא כאינדיבידואלים

.)26–27

תום אשד
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עולם. חלקו השני של המאמר יעסוק במעורבות הישירה של משרד החוץ בפעילות 
הוועדה, שנציג רשמי של המשרד כיהן בה, ובאופי של הטקסים להוקרת המצילים 
שמנוהלים בידי שגרירי ישראל בעולם. אבחן באופן מפורט את הענקת התואר לגאורג 
פרדיננד דוקוויץ, שסייע להצלת יהודי דנמרק בזמן המלחמה וכיהן לאחריה כדיפלומט 
בכיר במערב גרמניה. דיפלומטים של משרד החוץ השפיעו באופן פעיל על הענקת 

התואר לדוקוויץ, אף שלא הייתה אז הסכמה ברורה שהוא ראוי לו.

מחקרים קודמים שעסקו במוסד חסידי אומות העולם ובנסיבות ההכרה במצילי 
יהודים, כגון אלה של מרדכי פלדיאל וקובי קבלק, נגעו לעיתים ובקצרה בממשק שבינו 
לבין יחסי החוץ של מדינת ישראל. המחקר החשוב ביותר שעסק בהקשרים הפוליטיים 
והמדיניים של מפעל ההוקרה היה מחקרה של שרה גנזבורגר )Gensburger(, שבחנה 
את האירועים והנסיבות שהובילו להקמת הוועדה לציון חסידי אומות עולם. עם זאת, 
גנזבורגר בחנה את הסוגיות הפוליטיות הקשורות לכך בעיקר עד רגע הקמת הוועדה 
בשנת 1963, ואילו מאמר זה יתמקד בעיקר בשנים שלאחר מכן. נוסף על כך, גנזבורגר 
טענה כי לאחר הקמת הוועדה פחתה חשיבות התואר ככלי ביחסי החוץ של ישראל 
)Gensburger, 2016: 24(. במאמר זה אנסה להראות כי המעורבות של פקידי משרד 
החוץ ונציגיו בהענקת התואר, והחשיבות שהקנו לטקסי ההענקה, מדגישות עד כמה 
חסידי אומות עולם נותרו מהותיים ליחסי החוץ של ישראל באופן רציף מהקמת הוועדה 

והלאה.

אני מציע לראות בהענקת התואר ״חסיד אומות עולם״ על ידי מדינת ישראל 
 )Public Diplomacy( לאזרחים של מדינות זרות חלק מרכזי בדיפלומטיה הציבורית
הישראלית. דיפלומטיה ציבורית היא מגוון הפעולות שמדינה נוקטת כדי להשפיע על 
דעת הקהל מחוץ לגבולותיה, כמו למשל ארגון אירועי תרבות, לימודי שפה והקמת 
ארגוני ״ידידות״ מקומיים. נהוג לטעון כי מדינת ישראל נכשלה מאז שנת 1967 בביצוע 
 Gilboa, 2006:( פעולות הסברה ובשמירה על מוניטין חיובי בדעת הקהל העולמית
717–716(. עם זאת, ראוי לבחון את פעולות הזיכרון והנצחת השואה שמדינת ישראל 
לוקחת בהן חלק מחוץ לגבולותיה, ובמרכזן הנצחת חסידי אומות עולם והוקרתם, כחלק 
מהותי מהדיפלומטיה הציבורית שלה. החשיבות שהעניקו נציגי ישראל בעולם לטקסי 
ההענקה, והסוגיות המדיניות שעלו שוב ושוב בדיוני הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 
מראות כי להענקת התואר הייתה ועדיין יש השפעה רבה על דעת הקהל האירופי על 

ישראל.

מחקרי מבוסס בעיקר על פרוטוקולים של הוועדה לציון חסידי אומות עולם 
ועל התכתבויות פנימיות של אנשי משרד החוץ בנושא שנמצאו בארכיון המדינה. 
הפרוטוקולים וההתכתבויות חושפים בצורה הישירה ביותר את הדילמות הפוליטיות 
והמדיניות הקשורות לחסידי אומות עולם שעימן התמודדו חברי הוועדה ודיפלומטים 
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ישראלים. ברוב המקרים התעודות אינן חושפות במלואו את הלחץ החיצוני שהופעל 
באופן גלוי או סמוי על חברי הוועדה ועל אנשי משרד החוץ, אך המקרים שבהם לחץ 

זה נחשף מאפשרים לנהל דיון בנושא.

ב. הפוליטיקה של התואר

1. הקמת הוועדה לציון חסידי אומות העולם ביד ושם
הוגדרה  לא  שם  אך  חז״ל,  בספרות  הוא  העולם״  אומות  ״חסידי  המושג  של  מקורו 
הרמב״ם  של  יותר  מאוחרת  פרשנות   .)15  :1992 )פלדיאל,  שלו  המשמעות  במדויק 
גרסה כי המושג מתייחס ללא-יהודים המקבלים עליהם את שבע מצוות בני נוח. עם 
הזמן התייחד המושג לציון לא-יהודים שסייעו ליהודים בגולה בזמן רדיפות. אותם גויים 
יכולות להתקיים לצידן של קהילות לא-יהודיות.  יהודיות  הוכיחו ליהודים כי קהילות 
בתנועה הציונית הפך המושג לדרך לציין אישים לא-יהודים שתמכו ברעיון הציוני, כגון 
הלורד ג׳יימס בלפור. עם הגעתן של ידיעות על רצח היהודים באירופה בתחילת שנות 
הארבעים החלו ביישוב היהודי לחפש סיפורים חיוביים שיהיה אפשר להדגיש כניגוד 
גם לא- לציין  יהודיים החלו  חיי תרבות  בין תיאורים על המשך הקיום של  לרציחות. 

יהודים שסייעו ליהודים בארצות תחת הכיבוש הנאצי. כפי שמציין קובי קבלק, בעיתוני 
שוודיה  למשל  מדינות,  גם  כמו  ליהודים,  שסייעו  היחידים  את  לציין  החלו  התקופה 

שנתנה מקלט ליהודי דנמרק, כ״חסידי אומות עולם״ )קבלק, 2011: 142–145(.

חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם, התשי״ג-1953 קבע כי על יד ושם מוטלת 
האחריות לקבוע מי הם חסידי אומות עולם ולהוקירם, אולם עבר כמעט עשור מחקיקת 
החוק עד שיד ושם החל לפעול באופן מסודר בנושא. בשנים הראשונות של פעילות 
יד ושם לא עלתה לסדר היום סוגיית ההנצחה של חסידי אומות עולם אף שהוזכרו 
לעיתים מצילים בפרסומים שונים, ככל הנראה בגלל ההתמקדות בהיבט המחקרי של 
תולדות השואה ולא בהיבט ההנצחה הפומבית )קבלק, 2011: 155(. מצב זה השתנה 

עם פתיחת משפטו של אדולף אייכמן בירושלים בשנת 1961.

1961, כמה ימים  13 באפריל  בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה שנערך ב-
לאחר תחילת המשפט, הוצגו לראשונה בטקס רשמי אישים שהוכרזו כחסידי אומות 
עולם. לטענתה של גנזבורגר, העיתוי לא היה מקרי ונבע מרצונם של ראש הממשלה 
דוד בן-גוריון והתובע הראשי במשפט אייכמן גדעון האוזנר למנוע מהמשפט להזיק 
ליחסי החוץ של מדינת ישראל. בן-גוריון חשש מפגיעה ביחסים של ישראל עם מערב 
גרמניה, וההצגה של ״גרמניה האחרת״ ושל הכומר הגרמני היינריך גרובר שהציל 
יהודים כעד במשפט נועדה ככל הנראה למנוע משבר ביחסים בין המדינות, בין השאר 
)Gensburger, 2012: 152(. הנושא הטריד לא רק את מערב גרמניה אלא גם את פולין: 
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במהלך המשפט הביע השגריר הפולני בישראל את חששו מהעלאת היבטים שליליים 
ביחסי פולנים–יהודים בזמן המלחמה, וביקש שיוצגו סיפוריהם של פולנים נוצרים 

שהצילו יהודים.5

גנזבורגר מציעה כי האזכורים הרבים במהלך המשפט של מעשי חסד והצלת יהודים 
בתקופת המלחמה על ידי לאומים ולא על ידי בודדים הם דרך להציג שוב ושוב את 
ההיבטים החיוביים בהיסטוריה האירופית במהלך השואה )Gensburger, 2012(. כך 

למשל אמר האוזנר באחד מנאומי הסיכום של המשפט:

גם  יש  בליל האופל הזוועתי שירד על אירופה מאז קם היטלר למלוך, 
אורות מנצנצים, והעם היהודי לא ישכח את מיטיביו כשם שלא ישכח 
את רודפיו. לא נשכח את אצילותו של העם הדני ]...[ נזכור את המחתרת 
הנורווגית שבסיכון נפשות הבריחה יהודים לשוודיה. נזכור לשוודים את 
חסדם ]...[ נזכור את המחתרת הצרפתית אשר הצילה יהודים. לא נשכח 
להולנדים את הזדהותם עם סבלנו על ידי ענידת ״אות הקלון״ ]...[ נזכור 
את מושיעי היהודים ביוון וביוגוסלביה, וגם את המיטיבים הפולנים אשר 
אוהבי  את  נזכיר   ]...[ עצום  סיכון  מתוך  ההריגה  בגיא  יהודים  החביאו 
האדם בכל ארצות הכיבוש אשר לחמו בחירוף נפש נגד השטן כדי להציל 
חיי אדם ממוות. יקבלו נא על פועלם האנושי את תודת העם היהודי כולו 

)האוזנר, 2011: 388–389(.

המשפט  במהלך  שעלו  הזוועה  סיפורי  מול  אל  שכזו  בצורה  מאופל״  ״האורות  הצבת 
נועדה בין השאר להושיט יד למדינות אירופה, ולאפשר את קיומם של קשרים עם מי 
שמזדהה לאחר המלחמה עם המצילים ולא עם מבצעי הפשעים או משתפי הפעולה. 
את  לייחד  וכך  בשמם,  ולהזכירם  בודדים  של  מעשיהם  את  להציג  יכול  היה  האוזנר 
מעשי ההצלה לפרטים שעמדו מול הנאצים ולהביע ביקורת חריפה על מעשיהם או 

מחדליהם של עמים שלמים או ממשלות, אך הוא בחר שלא לעשות כן.

את דבריו של האוזנר יש לראות גם בהקשר רחב יותר של האסטרטגיה שהתווה 
בן-גוריון למדיניות החוץ הישראלית. על פי רוני שטאובר, בניגוד לבכירים במשרד החוץ 
כמו שרת החוץ דאז גולדה מאיר, בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות השישים סירב 
בן-גוריון לתת לזיכרון השואה להשפיע על היחסים האסטרטגיים בין ישראל למערב 
גרמניה. הוא לא חשב שתקריות אנטישמיות במערב גרמניה או סירובה לכונן יחסים 
רשמיים עם מדינת ישראל בעת ההיא צריכים לפגוע ביחסים בינה לבין ישראל, כפי 
שסברו דיפלומטים בשירות החוץ הישראלי, אלא העדיף ליצור קשרים בין המדינות 

5  מכתב מאת דוד ויינגרטן אל מנכ״ל משרד החוץ, 13.6.1961, ארכיון המדינה, חצ – 2649 / 29.
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שישפרו לדידו את מצבה הביטחוני והכלכלי של המדינה )Stauber, 2003(. הצגתם 
והדגשת פועלם של מצילי יהודים, בוודאי כנציגי עמיהם, התאימה אל נכון לגישתו 
של בן-גוריון, ואפשרה לזיכרון השואה להתקיים לצד מדיניות חוץ פרגמטית. בעזרת 
הדגשת ״האורות מאופל״ יכלה מדינת ישראל להתוות את הדרך לקיומם של קשרי חוץ 
תקינים עם מערב גרמניה, אך גם עם מדינות אחרות באירופה. משום כך אי-אפשר 
לנתק את ההחלטה להקים את הוועדה ממשפט אייכמן שקדם לה, מתשומת הלב 
החיובית שקיבלה מדינת ישראל במישור הבינלאומי בעקבות הוקרת מצילי יהודים, 
משאיפתו של בן-גוריון ליצור פיוס בין ישראל למדינות אירופה ומהלחץ שהפעילו 

ארגונים שונים על מדינת ישראל לעסוק בהוקרת מצילים. 

את הוועדה לציון חסידי אומות עולם הוחלט להקים רק לאחר שערורייה שהתעוררה 
בעקבות טקס ההענקה הראשון שארגן יד ושם. אחד האנשים שהיו אמורים להשתתף 
בטקס היה התעשיין הגרמני אוסקר שינדלר )Oskar Schindler(, אך הוא הואשם 
לפני הטקס כי הציל יהודים מתוך אינטרסים כלכליים גרידא ולא מתוך רצון כן לעזור, 
ולבסוף לא השתתף בו. בשל החשש משערוריות דומות בעתיד הוחלט להקים ועדה 
מיוחדת בראשותו של שופט, שתפעל על פי קריטריונים כמו-משפטיים ושתכריע מי 
ראוי לתואר חסיד אומות עולם. הוועדה תורכב מחברים אובייקטיביים שעל הכרעתם 

.)Gensburger, 2012: 153–154( יהיה קשה לערער

תוך זמן קצר התקבע סדר בעבודת הוועדה: ראשית מתקבלת במדור חסידי אומות 
עולם ביד ושם פנייה מניצולים לגבי הכרה במציל. לאחר מכן מבקש המדור מהניצולים 
עדות מפורטת הערוכה במתכונת קבועה. ניצולים המתגוררים בארץ נפגשים עם אחד 
מחברי הוועדה כדי שיתרשם מסיפורם, ובמידת האפשר מושגת הצהרה מהמציל עצמו. 
לאחר מכן דנה הוועדה בנתונים שנאספו בעניין המציל, ומחליטה אם להעניק לו את 
התואר, לבקש פרטים נוספים או לדחות את הפנייה. תנאי מרכזי לקבלת התואר, לפי 
חוק זכרון השואה והגבורה – אף שהיו לכך יוצאים מן הכלל – הוא שהמציל עמד 
בסכנת נפשות בעקבות מעשיו )פלדיאל, 1992: 20(. כיום אין היררכיה בין המצילים 
השונים, אולם בתחילה הייתה נהוגה הבחנה בין מצילים שקיבלו תעודה בלבד לבין 
אחרים שקיבלו מדליה, זכות לנטיעת עץ ביד ושם ותעודה – על פי החלטת הוועדה. 
1981 בוטלה היררכיה זו ומאז כל מציל זכאי למדליה, תעודה ונטיעת עץ  בשנת 
)פלדיאל, 1997: 201(. אם המציל קיבל זכות לנטיעת עץ הוא היה יכול לממש את 
זכותו אם הגיע באופן עצמאי לישראל, מכיוון שליד ושם לא היה המימון הדרוש על מנת 
להביא לארץ את כל המצילים, פרט למקרים נדירים שבהם משרד החוץ, הממשלה או 
קרן ציבורית כלשהי הסכימו לממן זאת.6 גנזבורגר סבורה כי לנטיעת העץ יש חשיבות 

6  מכתב מאת משה לנדוי אל שמואל בנצור, 20.7.1966, ארכיון המדינה, חצ – 3855 / 19. 
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סמלית מיוחדת, מכיוון שבשלט מתחת לעץ, לצד שמם של המצילים מצוינת מדינת 
המוצא שלהם )Semelin, Andrieu and Gensburger, 2011: 23(. תעודות ההוקרה 
והמדליות נמסרות על ידי נציגויות ישראל בעולם, בדרך כלל בטקסים רשמיים )פלדיאל, 

.)86 :1992

יושב הראש הראשון של הוועדה היה שופט בית המשפט העליון משה לנדוי, אב 
בית הדין במשפט אייכמן, וחבריה היו יו״ר יד ושם אריה קובובי; ניצולי שואה, ובהם 
נציגי ארגוני ניצולים ולוחמים; הרב הראשי של חיל האוויר דוד כהנא, ניצול שואה; כמה 
מחברי הנהלת יד ושם; ונציגים מהקונגרס היהודי העולמי,7 ביניהם אנשל רייס, שהיה 
חבר המועצה העולמית לחסידי אומות העולם של הקונגרס היהודי העולמי.8 מעניין 
לשים לב כי במהלך שנות השישים ועד תחילת שנות השבעים היו ראשי יד ושם, 
וכפועל יוצא מכך חברי הוועדה, אנשי משרד החוץ: אריה קובובי כיהן לפני כן כשגריר 
ישראל בארגנטינה, בצ׳ילה ובפרגוואי, וכציר ישראל בוורשה ובפראג; מחליפו בשנת 
1967 היה כתריאל כץ, שמילא תפקידים דיפלומטיים בהונגריה ובפולין והיה שגריר 
ישראל בברית המועצות עד ניתוק היחסים ביניהן בעקבות מלחמת ששת הימים. אף 
על פי שבשלב זה עדיין לא מונו נציגים ממשרד החוץ לחברים בוועדה, הן קובובי והן 
כץ היו מודעים למשמעויות שהיו עשויות להיות להחלטות הוועדה, בוודאי בהקשר של 

מזרח אירופה, לאחר ניתוק היחסים בין ישראל לגוש הסובייטי.

כבר בפגישה הראשונה הופגנה מודעות גבוהה למשמעות הפוליטית של החלטות 
הוועדה. קובובי אמר כי ״אינני רואה דבר גדול מהכרה נדיבת לב בזכויותיהם של אלה 
הראויים להכרה. הדבר רצוי גם מבחינה מדינית. לא זו בלבד שאנו מהדקים את ידידותו 
של ידיד, אלא גם רוכשים לנו את כל החוג שלו״ )נסים, 2007: 98(, ובכך התכוון שדרך 
 .)Gensburger, 2012: 153( המצילים מדינת ישראל מחזקת את קשריה עם מדינתם
באחד מדיוני הוועדה הראשונים, ביולי 1963, העלה קובובי שוב שיקולים מדיניים. בעת 

דיון בסיפורה של מצילה פולנית ממוצא אוקראיני הוא אמר: 

עלינו  כי  חשוב,  הדבר  אוקראינית?  פולניה  היא  סמניוק  דומקה  האם 
להזהר מלהגיע לתמונה מסולפת של הצלת היהודים ע״י לא יהודים. רוב 
אלה שהכרנו בהם עד כה הם פולנים, אין כמעט צרפתים אין איטלקים, 

 World Jewish Congress, 1948: 7  לפירוט על פעילות הקונגרס היהודי העולמי בזמן השואה ראו
Garai, 1976: 14–25 ;247–121. במשרד החוץ העדיפו תחילה שהקונגרס היהודי העולמי יכיר בחסידי 
אומות עולם כגוף יהודי עולמי, ולא ממשלת ישראל, ובקונגרס אכן הקימו ״מועצה עולמית למען חסידי 
אומות עולם״ בשנת 1962. עם זאת, לאחר הקמת הוועדה לציון חסידי אומות עולם ביד ושם נחתם 
הסכם בין יד ושם ובין הקונגרס היהודי העולמי, שקבע כי המועצה העולמית תהיה אחראית לסיוע כלכלי 
למצילים נזקקים לאחר שאלה קיבלו את התואר מיד ושם. ראו מכתב מאת אריה קובובי אל גולדה מאיר, 

26.4.1962, ארכיון המדינה, חצ – 2649 / 29.
8  פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות העולם, 15.2.1963, ארכיון המדינה, נ – 27 / 17.
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אסור  אך  פולני,  גוי  ע״י  פעולה שבוצעה  בכל  עילאית  גבורה  רואה  אני 
שנגיע למצב פרדוקסלי. 

כשנענה כי ״לפי המספר היה שם הרוב״, ענה: ״יש בעיה גיאוגרפית קשה. מאידך, אי 
אפשר להפוך את פולין, ארץ השמדת היהודים, לארץ הצלת יהודים. הנה מריה באביץ׳ 
הוכרה כפולניה, אך יש לראות בה אוקראינית. הדבר חשוב מבחינה מדינית ומוראלית״. 
על טענותיו של קובובי ענה נציג הוועדה אהרון חטר-ישי9 כי ״טענת ד״ר קובובי קשורה 
בנטיעת עצים, אך אין אנו מוכרחים לכל תעודה לנטוע עץ״, ואכן הוחלט כי המצילה 
תקבל תעודה בלבד. קובובי הציע לאחר מכן כי למשך תקופה תעסוק הוועדה אך 
ורק בתיקים של מצילים שאינם ממוצא פולני, אך הרעיון נדחה.10 דבריו של חטר-ישי 
מחזקים את טענתה של גנזבורגר כי לנטיעת העצים בשלב זה הייתה משמעות מדינית 
סמלית, וקובובי ככל הנראה לא רצה שחורשת חסידי אומות העולם ביד ושם תהיה 

מורכבת כולה מעצים שניטעו על ידי מצילים ממוצא פולני.

קובובי הראה מודעות יוצאת דופן לחשיבות המדינית של התואר וניסה להשפיע 
על ההענקה גם מחוץ לפעילות הוועדה. בהתכתבות עם שגריר ישראל בצרפת כתב כך: 

קשרי  על  החינוך  משרד  בישיבת  ימים  כשבוע  לפני  השתתפתי 
התרבות שבין ישראל לצרפת. רבים מהנוכחים הביעו את דאגתם נוכח 
ולשפתה.  צרפת  לתרבות  ערב  במדינות  שנפתחו  הגדולות  האפשרויות 
ברצוני להעיר את תשומת לבך למישור אחד בו קיימת אפשרות גדולה 
ויחידה במינה להדק את הקשרים בין שתי המדינות, מישור המוזנח מאוד 
בנוגע לצרפת. המדובר ב-״חסידי אומות העולם״, הווה אומר, הצרפתים 
למצב  הגענו   ]...[ אישי  סיכון  תוך  המלחמה  בזמן  יהודים  הצילו  אשר 
מצויים  הזיכרון  בהר  אשר  העולם  אומות  חסידי  בשדרת  פארדוקסלי. 
ליד  הולנדיים  ושמות  העצים  40% של  ליד  פולניים  עם שמות  שלטים 

20% של העצים. לצרפת 5% בלבד! 

קובובי ביקש מהשגריר שיידאג לכך שאחד מאנשיו יחל באיסוף חומרים על חסידי 
אומות עולם צרפתים, על מנת להעבירם לוועדה ולדאוג לכך שיוענקו יותר תארים 

9  אהרון חטר-ישי )1905–2003( היה עורך דין שסייע בין השאר בריכוז ראויות ועדויות למשפטי 
נירנברג. עם הקמת המדינה היה ממקימי הפרקליטות הצבאית של צה״ל. היה חבר שנים רבות בוועדה 

לציון חסידי אומות עולם ביד ושם.
10  פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות העולם, 16.7.1963, עמ׳ 7, ארכיון משואה, א / 67 
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במדינה.11 בעקבות בקשתו אכן החל חיפוש נמרץ אחר מועמדים לתואר בצרפת.12 עם 
זאת, על אף מאמצי משרד החוץ, עד שנות השמונים הוכרו מאות בודדות של מצילים 
Gensuburger, 2012: 155–( צרפתים, בניגוד לאלפים שהוכרו למשל בפולין ובהולנד

.)156

אם כן, מתחילת פעילות הוועדה עמדו ברקע החלטותיה סוגיות מדיניות-פוליטיות. 
אין משתמע מכך כי החלטותיה היו מנוגדות לחוקים שהוצבו לה ושהציבה לעצמה, אך 
עובדה היא כי רגישויות פוליטיות ומדיניות חלחלו לדיוניה ולרקע של עבודתה. מקרי מבחן 
מעניינים לבחינת האופן שבו באו לידי ביטוי בעבודת הוועדה סוגיות פוליטיות הקשורות 
ליחסי החוץ של ישראל מופיעים בדיונים לגבי דיפלומטים, בכירים בכלכלה ואנשי 
ממשל בכירים בעבר או בהווה ומשפחותיהם שהצילו יהודים בזמן המלחמה. הדיונים 
לגביהם העלו לעיתים תהיות מורכבות באשר לקביעה מיהו חסיד אומות עולם ובאשר 
לשאלה אם להוקרת המצילים עשויה להיות השפעה ישירה על יחסי החוץ של המדינה.

2. יחסי החוץ של ישראל בדיוני הוועדה
אין להסיר מכלל אפשרות כי הכרה בדיפלומטים ובאנשי ממשל הייתה אינטרס של 
ואת  אותם  תהפוך  יחידים  של  הוקרה  כי  טען  קובובי  אם  הישראלית.  החוץ  מדיניות 
מדינתם לידידי ישראל, הרי אפשר לטעון כי הדבר נכון על אחת כמה וכמה במקרה של 
הוקרה של דיפלומטים ואנשי ממשל. העיסוק בשאלת זכאותם של דיפלומטים לתואר 
חסידי אומות עולם היה מורכב מהרגע הראשון. החוק קבע כי חסידי אומות עולם הם 
אלו אשר שמו נפשם בכפם כדי להציל יהודים, אך במרבית המקרים דיפלומטים, אף 
בארצות שנכבשו על ידי הנאצים, לא היו נתונים בסכנה כזו. עם זאת, מתוקף תפקידם 
יכלו דיפלומטים להציל מספר רב של יהודים באמצעות הענקת אשרות שונות, בניגוד 
דיפלומטים  של  העיקרי  האתגר  לכן,  בבתיהם.  ספורים  יהודים  שהסתירו  למצילים 
שהצילו יהודים היה עמידה אל מול ממשלותיהם והתמודדות עם מדיניות רשמית שלא 
יהודים. הסכנה  ולעשרות אלפי  גבול לאלפי  ויזות למעבר  התירה בדרך כלל הענקת 
העיקרית שהדיפלומטים היו נתונים בה הייתה פגיעה במעמדם האישי, כמו פיטורין, 
השמצת שמם, קושי בהשגת עבודה אחרת וביטול הטבות כלכליות שהגיעו להם כגון 
של  מעשיהם  לבדיקת  אחרים  קריטריונים  הגדירה  כלל  בדרך  הוועדה  לכן,  פנסיה. 
דיפלומטים בזמן השואה: על הדיפלומט היה לעזור למספר רב של אנשים, תוך הפרת 

.)Paldiel, 2007: 2–3( המדיניות או ההנחיות של ממשלתו

11  מכתב אריה קובובי אל וולטר איתן, 1.12.1965, ארכיון המדינה, חצ – 3855 / 19.
12  מכתב הקונסול הכללי במרסיי אל אריה קובובי, 21.3.1966, ארכיון המדינה, חצ – 3855 / 19.
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13 שהחליף את לנדוי כיושב ראש הוועדה לציון חסידי  השופט משה בייסקי,
1970, התייחס לסוגיית ההכרה בדיפלומטים בדברים שנשא  אומות עולם בשנת 
בכנס על ניסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה בשנת 1974: ״היו גם מצילים אשר 
פעולותיהם חרגו מעבר לכל המקובל באותה תקופה. כוונתי לאלה אשר לא הסתפקו 
במטרה להציל נפש אחת או משפחה, אלא ראו כחובתם לפעול במסגרות נרחבות, והם, 
היחידים, הפכו להיות מוסדות הצלה של מרובים״ )גוטמן, 1976: 519(. לאחר מכן עבר 
 Raul( לתאר את סיפוריהם של כמה מצילים, ביניהם הדיפלומט השוודי ראול ולנברג
Wallenberg(, שהציל אלפים מיהודי הונגריה )שם, 519–520(, וארישטידש דה סוזה 
מנדש )Aristides De Sousa Mendes(, ציר פורטוגל בבורדו שבצרפת, שהציל גם 
הוא אלפים )שם, 527–528(. אם כך, בייסקי לא קידש בכל המקרים את הקביעה 
היבשה בחוק שדורשת סכנת נפשות, כאשר היה מדובר באישים שהצילו מספר רב של 
יהודים. דיפלומטים ואנשי ממשל, מתוקף תפקידם, היו היחידים שיכלו לעשות זאת, 
וההחלטה הטבעית מבחינתו הייתה להוקיר אותם. בחינת כמה מקרים שבהם הוועדה 
דנה בדיפלומטים ובאנשי ממשל משקפת את המורכבות הזו, ועולה ממנה כי גישתו 

של בייסקי לא תמיד משלה בכיפה.

בשנת 1975 ביקש נציג משרד החוץ בוועדה משה יובל, שכיהן גם כסגן יושב ראש 
הנהלת יד ושם, מניצול השואה מיכה ורטהיים להגיש עדות על משפחת ון דר סטול 
ההולנדית. המשפחה שמרה על ורטהיים, שהיה ילד צעיר בזמן הכיבוש הנאצי, תוך 
סיכון נפשה. לאחר שחרור הולנד הוחזר ורטהיים להוריו, ששמרו על קשר עם משפחת 
ון דר סטול גם לאחר מכן. הפרט המעניין במקרה זה, שבגללו ככל הנראה ביקש משה 
יובל את העדות, היה שלמשפחה זו השתייך שר החוץ של הולנד באותה תקופה, מקס ון 
דר סטול )Max van der Stoel(. יובל גם ביקש לבדוק אם ון דר סטול יהיה מוכן לקבל 
את התואר בטקס בנוכחות שר החוץ הישראלי יגאל אלון.14 ון דר סטול אכן קיבל את 
התואר לאחר דיון זריז בנושא. בייסקי ציין כי התיק לא הגיע לדיון מוקדם יותר מכיוון 
שהניצול סירב לפנות שלא על דעתו של המציל, וכי התיק הגיע לדיון בוועדה רק 
בעקבות פנייתו של יובל. בייסקי סיכם ואמר ״אני שמח להדגיש, מלבד הסיפוק האישי 
שלנו, אנחנו תורמים תרומה שאנחנו רואים אותה כחשובה. אנחנו תורמים מדי פעם 

לקצת נוחות למשרד החוץ״.15

13  בניגוד ללנדוי, בייסקי היה ניצול שואה והעיד במשפט אייכמן. בעת המשפט כיהן כשופט מחוזי 
ובשנת 1979 מונה לבית המשפט העליון. יחסיו של בייסקי עם האוזנר, יושב ראש מועצת יד ושם והתובע 

במשפט אייכמן, היו עכורים בגלל עדותו במשפט.
14  מכתב מאת מיכה ורטהיים לוועדה לציון חסידי אומות עולם, 13.10.1975, ארכיון המדינה, חצ – 

.1 / 5848
15  פרוטוקול ישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 10.11.1975, עמ׳ 1, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 4.
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דיון נוסף על המשמעויות הפוליטיות של התואר היה הדיון על אודות מעשיו של 
1975, שהיה חבר  ז׳אן לקנואה )Jean Lecanuet(, שר המשפטים הצרפתי בשנת 
בארגון מחתרת בזמן המלחמה ופעל להצלת יהודים. שמחה רותם, חבר הוועדה ומלוחמי 

גטו ורשה, הציג את התיק של לקנואה ואמר: 

הפוליטית.  הקריירה  את  גמר  לא  עדיין  הסברה  לפי  ידועה.  אישיות  זו 
לכן רצוי כי יחסו למדינת ישראל יהיה אוהד. אבל לא מצאתי שום דבר 
ברור, פרט למשפט אחד בקשר אליו ]...[ האישיות ידועה, חשובה מאוד. 
חשוב שתהיה גישה חיובית למדינת ישראל. אבל לצורך זה אני מתקשה 

להמליץ.16 

רותם התכוון לכך שבוודאי שהוקרת לקנואה עשויה לסייע למדינת ישראל, אך העדות 
עליו אינה משכנעת אותו כי הוא בהכרח זכאי לתואר. נציג הוועדה דוד כהנא ענה לו כי 
״מאחר ומדובר כאן באישיות פוליטית, אין לנו גם הוודאות הזאת שהוא מוכן לקבל את 
ההצטיינות הזאת״, אך נענה כי הוועדה קיבלה ממנו מכתב ומניחים כי הוא מעוניין.17 

אלכסנדר ברונובסקי, יושב ראש ארגון אסירי הנאצים לשעבר, אמר: 

אני בכל זאת מתנגד להעניק לו תואר של חסיד אומות העולם. זה חורג 
ממסגרת של החוק ושל הפרקטיקה שלנו. אנחנו מעניקים את התואר 
רק עבור הצלת יהודים בתנאים מסוימים. ישנן דרישות אלמנטריות. אין 
לנו חצי עובדה מה הוא עשה כדי להציל יהודים. בגלל זה שהוא אישיות 
ידועה – זה לא מהווה יסוד להענקת תואר. היו תקדימים שסירבנו. אסור 
לנו להיות מושפעים על ידי מקרים כאלה. אנחנו מעניקים לכל בן אדם 

פשוט ולכל אישיות תואר.18

בייסקי ביקש מהצדדים להתעלם ממעמדו של לקנואה בדיון על מעשיו, ואף ציין, לאור 
הצעת כהנא, שהוועדה אינה צריכה לבקש עוד פרטים על המקרה מלקנואה עצמו, כפי 
שז׳אן  ספק  מטילים  ״איננו  שהוא.  מציל  משום  נוספים  פרטים  מבקשת  אינה  שהיא 
לקנואה איננו זקוק לתעודת הכרה מיוחדת שלנו על מנת ליצור לו את עמדתו שהוא 
שהוא  ״העובדה  כי  אמר  אודותיו  על  העדות  של  לחוזקה  ובנוגע  בצרפת״;19  לה  זקוק 
אינה  ודאי  צרפת-ישראל,  ידידות  אגודת  בראש  ועומד  המלחמה  לאחר  יהודים  ידיד 

פרוטוקול ישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 21.5.1975, עמ׳ 9, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 4.  16
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שם.  18
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״כאז כן עתה״ – חסידי אומות עולם ויחסי החוץ של מדינת ישראל משנות השישים לשנות השמונים



23

מפחיתה מערכה של העדות״.20 יצחק ארד, יושב ראש הנהלת יד ושם, אמר: ״אני סבור, 
היות והאיש הזה הוא אחד האנשים הבולטים במדיניות צרפת, כדאי לפנות אליו, לא 
מסיבות של מהימנות אלא מסיבות אישיות. ולו לא נוח לו לקבל את האות. אולי יכולה 
לגרום  אפשר  טובה  במקום  מישראל.  אות  הענקת  בצרפת  בבחירות  מחר  לו  להזיק 
לאיש נזק״.21 אך לכך ענה רותם כי ״ההחלטה שלנו איננה מותנית בזה. אנחנו יכולים 

להחליט לתת ומשרד החוץ יחליט לא לתת לו״.22

לאחר שברונובסקי הסיר את התנגדותו החליטה הוועדה פה אחד להכיר בלקנואה 
כחסיד אומות עולם.23 בפגישה לאחר מכן אמר בייסקי: 

בעקבות החלטתנו בישיבה לפני האחרונה להעניק תואר של חסיד אומות 
העולם לז׳אן לקנואה, שהוא שר בממשלת צרפת )אם אינני טועה, הוא 
אחד משני הידידים הבטוחים של ישראל בממשלה הזאת(, מצאתי לנכון 
שלא להודיע לו במכתב פורמלי רשמי כפי שאנחנו נוהגים לגבי מקרים 
אחרים, אלא כתבתי אישית לשגריר שלנו מר בן-נתן שהוא יחליט איך 

להודיע לו את הדבר.24 

לקנואה הסכים לקבל את ההוקרה והגיע לישראל על מנת לנטוע עץ בטקס רשמי ביד 
ושם.25 הדיון במעשיו של לקנואה נסוב לא מעט, כאמור, סביב המשמעויות הפוליטיות 
והמדיניות של הענקת תואר לשר בכיר בממשלה זרה, שהוא גם ידיד ישראל. בייסקי 
מודעים  היו  הוועדה  חברי  כל  אולם  בדיון,  הדבר  מחשיבות  להפחית  ניסה  אמנם 
לכך שמצד אחד  כל העת  מודעים  היו  והתקשו להתעלם מהן; הם  למשמעויות אלה 
להביא בחשבון את ההשלכות הפוליטיות של הענקת התואר, אך מצד אחר הם  יש 
אמורים להתעלם מכך לגמרי ולא להתחשב למשל ברצונו האישי של לקנואה, על אף 

היותו אישיות בכירה, ומשרד החוץ הוא זה שייאלץ להכריע בעניין.

דוגמה נוספת לדיון שכזה הייתה בעניינם של ליאון פלטו )Leon Platteau( ורובר 
דה פואה )Robert de Foy( הבלגיים. פלטו היה בזמן המלחמה מנהל הלשכה של מנכ״ל 
משרד המשפטים ולאחר המלחמה כיהן כשר המשפטים וכשגריר בהולנד, ודה פואה 
היה ראש המשטרה החשאית. שניהם פעלו יחד להצלת יהודים. אהרון חטר-ישי אמר כי 

שם, עמ׳ 11.  20
שם.  21
שם.  22

שם, עמ׳ 12.  23
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״יכול להיות שיש פה שיקולים פוליטיים ]...[ לא הייתה כאן שימת נפשם בכפם״, וציין 
כי התיק נבדק לבקשת שגרירות ישראל בבלגיה.26 התשובה לשאלת הסיכון בנפש לא 
הייתה מובהקת, ודוד אלקלעי, ראש מדור חסידי אומות עולם ביד ושם, אמר: ״אני חושב 
שהם סיכנו את חייהם. אני מתפלא שאפשר להגיד ששני פקידים בארץ כבושה לא היו 
יכולים להגיע למצב של סיכון. הגרמנים היו יכולים לעצור אותם, להאשים אותם. מצד 
שני גם פלטו וגם דה פואה לא היו מוכרחים להציל יהודים״.27 בייסקי הזכיר במהלך 
הדיון את פועלם של דיפלומטים כמו ארישטידש דה סוזה מנדש, שלא סיכנו את חייהם 
ולמרות זאת הוחלט שהם ראויים לתואר.28 לבסוף הוחלט ברוב של שבעה נגד שלושה 
להעניק לשניהם את התואר והזכות לנטיעת עץ.29 כאמור, מקרה זה, בדומה למקרה 
לקנואה ואחרים, הובא לוועדה בידי נציגי משרד החוץ. חברי הוועדה היו מודעים לכך 
שעבור משרד החוץ מדובר היה בבקשה בעלת השלכות פוליטיות-מדיניות, אך הדיון 
נגע בעיקר בשאלת סיכון הנפש. כאן הכריעה בבירור גישתו של בייסקי לנושא, שלא 
ראתה בסיכון נפש סעיף הכרחי כאשר מדובר בהצלה של יהודים רבים בידי דיפלומטים 

ואנשי ממשל.

לא רק דיפלומטים ואנשי ממשל העלו בדיוני הוועדה שאלות על ההשלכות 
הפוליטיות של ההוקרה, אלא גם פעולות ההצלה של כנסיות ואנשי כנסייה. בדיון 
בוועדה ביולי 1975 עלתה השאלה של פעולות הצלה של אנשי כנסייה אוקראינים, 
ובפרט פעולותיו של אב המנזר קלימנטי שפטיצקי )Clement Sheptytsky( שהחביא 
יהודים. בדיון ציין הרב כהנא את הקושי להכיר במצילים אוקראינים באופן כללי, וטען 
כי ״האוקראינים היו רוצחים בדם קר וייתכן מאוד וקיימת איזה שהיא שיטה מצידם 
לטהר אותם על ידי מספר של כמה מאות יהודים שהצילו״.30 בדיוני עבר הסכימו 
חברי הוועדה כי שפטיצקי ראוי להוקרה כחסיד אומות עולם, אך מכיוון שנפטר בשנת 
1951, הביעו חשש כי הענקת התואר תתפרש כהענקת תואר לכנסייה שלו, וציינו 
כי ״הדבר היה מתקבל בציבוריות היהודית קשה. לכן הוחלט אז להשאיר בינתיים את 
התיק ללא החלטה. רק מסיבה זאת״.31 שפטיצקי קיבל לבסוף את התואר, אך רק 

בשנת 1995.
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בעניינו של הארכיבשוף של לבוב אנדריי שפטיצקי )Andrey Sheptytsky(, אחיו 
של קלימנטי, שתמך בכיבוש הגרמני של אוקראינה אך הפיץ איגרת הקוראת לסייע 
ליהודים ולהפסיק את רציחתם, אמר כהנא כי יש ״להתייעץ עם משרד החוץ שלנו. 
אני חושב שכל החלטה בעניינו תהיה החלטה שיהיו לה השלכות פוליטיות״.32 נציג 
משרד החוץ יובל אמר כך על הסוגיה: ״]...[ השלכות פוליטיות או ציבוריות בישראל. 
לפני שמדברים על האספקט הפוליטי, כאשר אומרים ׳אוקראינים׳ בזמן המלחמה זה 
איזה מושג. אם אנחנו רוצים לתקן אותו, אינני יודע אם זו דווקא המטרה״.33 מעניין 
כי במקרה כזה החשש היה דו-כיווני: לא רק חשש מהכרה בכנסייה האוקראינית 
כמצילת יהודים, דבר שנתפס כבעייתי בשלב זה, אלא גם חשש מביקורת מצד קהילות 
וארגונים יהודיים בישראל או מחוצה לה. דיון זה השתלב בפולמוס רחב יותר לגבי 
יחסי ישראל–אוקראינה בשנות השבעים, שכלל ביקורת של אזרחים אוקראינים על 
אודות היחס שאוקראינה זכתה לו בדעת הקהל בישראל, בשעה שהתקיימו יחסים עם 
גרמניה המערבית. כנגד הביקורת הישראלית על אוקראינה הם ביקשו להציב דמויות 

כגון האחים שפטיצקי ואת מעשי ההצלה שלהם )כנען, 1979(.

 Berthold( מקרה מעניין אחר היה שאלת ההכרה בתעשיין הגרמני ברטהולד בייץ
Beitz(, שהיה אחראי על שדות נפט באוקראינה בזמן המלחמה ומנכ״ל מפעלי קרופ 
וראש קרן קרופ לאחר המלחמה. בייץ הציל מאות יהודים באמצעות הנפקת אישורי 
עבודה מזויפים מתוקף תפקידו והחבאת יהודים בביתו. בדיון הראשון בעניינו ביד 
ושם הוחלט שלא להעניק לו את התואר מכיוון שהיו שהאשימו אותו כי קיבל תמורה 
להצלה.34 בשנת 1973 עלתה שנית שאלת ההכרה בו, בעקבות עדויות חדשות שלפיהן 
לא קיבל את המתנה כשוחד אלא כאות הוקרה לבקשת הניצולים.35 עם זאת, טיעון נוסף 

נגד ההכרה בבייץ היה השתתפותו כעד הגנה במשפטו של איש גסטפו.36

במהלך הדיון על אודותיו אמר ברונובסקי כך: 

ברטהולד בייץ ממלא תפקידים כיו״ר מועצת המנהלים של מפעלי קרופ. 
ושגריר  גרמניה  במערב  הראשון  ישראל  ]שגריר  בן-נתן  אשר  רק  לא 
ישראל בצרפת דאז[ היה מעוניין, גם משרד החוץ. יש לנו מספר מכתבים 
לא קטן, גם מנחום גולדמן ]נשיא הקונגרס היהודי העולמי בשנים 1949–

שם.  32
שם, עמ׳ 8.  33
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אני   .]1968–1956 בשנים  העולמית  הציונית  נשיא ההסתדרות   ,1977
מתעלם מכל הבקשות.37 

תמורה  ללא  יהודים  בייץ  הציל  כיצד  לעדויות,  בהתאם  ברונובסקי,  פירט  מכן  לאחר 
וכיצד השתמש בקשריו עם איש הגסטפו שלטובתו העיד כדי להציל יהודים.38 יובל, 

שתמך בהענקת התואר לבייץ, אמר: 

היה לי קשה להגיע למסקנות אלה דווקא בגלל מכתבו של ד״ר גולדמן 
ודווקא בגלל מכתב עמיתי אשר בן-נתן. העובדה שזה משרת אינטרסים 
רוצה  אני  לכן  לשלילה.  גם  עלינו  להשפיע  צריכה  איננה  שוטפים, 
]...[ יש לנו עוד תיקים שיש  להצטרף לדעה שנתעלם מהמלצות האלה 

בהם לחץ ]...[ גם לזה לא צריך להיכנע.39 

לבסוף הוחלט להעניק את התואר לבייץ ברוב של שישה נגד אחד.40

המקרים שהוצגו כאן הם קמצוץ זעיר מסך המקרים שהוועדה דנה בהם, אך הם 
ממחישים את המודעות הרבה שהייתה לחברי הוועדה להשלכות הפוליטיות והמדיניות 
של החלטותיהם. ניתן להעריך כי יכולתה של הוועדה להעיד על עצמה כא-פוליטית 
ולהתקיים ככזו, אף שהפוליטיקה ריחפה תמיד מעליה וחדרה לדיוניה, סייעה להפוך את 
התואר חסיד אומות עולם לתואר יוקרתי. דעת הקהל העולמית, הדיפלומטיה הישראלית 
והפחד מיצירת שערוריות הקשורות בתואר חסידי אומות העולם עמדו תמיד ברקע של 
דיוני הוועדה. חבריה לא היו זקוקים לגורמים חיצוניים שיעירו להם מתי מדובר בתיק 
מורכב שעשוי למשוך תשומת לב שלילית אם ייענה בחיוב, או מתי הכרה עשויה לסייע 
למדינת ישראל. הם היו מודעים ליחס של התקשורת בישראל ובעולם לחסידי אומות 

עולם, ובוודאי שנציגי משרד החוץ ידעו באילו תיקים עשויה להיות רגישות מיוחדת.

אין להוציא מכלל אפשרות כי הרטוריקה של חברי הוועדה וראשיה, שהדגישה 
שוב ושוב כי הוועדה אינה פוליטית, נועדה לעיתים דווקא כדי להסוות את הרגעים 
שבהם הושפעה מתכתיבים פוליטיים. באחד מדיוני הוועדה הרבים שעסקו בהוקרת 
מצילים שלא סיכנו את נפשם אמר חטר-ישי: ״אמנם היו לנו כמה מקרים שהענקנו 
תואר של חסיד אומות העולם, אם משיקול פוליטי או אחר, כאשר הבעיה של סיכון 

שם.  37
שם, עמ׳ 8–11.  38

שם, עמ׳ 14.  39

שם, עמ׳ 16.  40
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עצמו לא תמיד הייתה מוגדרת כל כך״.41 הווה אומר, ההכרעה להעניק את התואר לאדם 
שלא סיכן את נפשו לא הייתה קשורה רק לפרשנותו של בייסקי, שלפיה מי שהצילו 
רבים זכאים לתואר במרבית המקרים. אמירתו של חטר-ישי מאששת את האפשרות 
כי הענקת התואר לדיפלומטים ולאנשי ממשל נועדה במקרים רבים לחזק את יחסי 
החוץ של מדינת ישראל עם מדינותיהם, וכי גורמים חיצוניים לוועדה, כגון משרד החוץ, 
עודדו את חבריה להגמיש את החלטותיהם. אין משתמע מכך שהוועדה פעלה כגורם 
שמשרת את משרד החוץ או גורמים מדיניים אחרים, אלא שסוגיות פוליטיות ומדיניות 
ריחפו מעל החלטותיה וייתכן שהיטו את החלטתה במקרים מסוימים. על הצלחתה של 
הוועדה להלך על החבל הדק שבין הפוליטיות לבין הא-פוליטיות, בקיומה הן כגורם 

מדיני ישראלי והן כגורם עצמאי לגמרי, מעידה קבלתה הרחבה ברחבי העולם.

הפוליטיות של התואר לא הייתה מוגבלת כמובן לפעילות הוועדה, אלא לאופן 
שבו נתפס התואר באופן כללי. בדיון שעסק בהענקת התואר לארגוני מחתרת ולא 
ליחידים אמר בייסקי: ״עד היום, אינני זוכר שבוועדה זו הוחלט על הענקת תואר, לגוף 
שלם. אם ניטע עץ לכבוד מחתרת הולנד – אני מניח שזו הייתה החלטה פוליטית של 
יד ושם ומשרד החוץ, וכאשר החליטו, לקרוא כיכר דניה – זה היה אקט פוליטי״.42 אם 
כן, השימוש בתואר לא היה מוגבל להחלטות הוועדה בלבד, אלא גם לגורמים חיצוניים 
לה שיכלו לעשות שימוש ביוקרתה של הוועדה. בדיון אחר שבו הוזכרה ההוקרה של 
המחתרת הדנית כולה היה אף בלבול מסוים בין חבריה בשאלה אם נטיעת העץ על שם 

המחתרת נבעה מהחלטת הוועדה, ובייסקי קבע שלא כך היא.43

שבין  הדינמיקה  מתוך  ודיוניה  הוועדה  פעילות  את  להבין  שאפשר  ייתכן 
האידיאולוגיה שלה פנימה לבין שיקולים פוליטיים. לחברי הוועדה היו שלל הנחות 
אידיאולוגיות הקשורות לחסידי אומות עולם, הנחות שנדונו שוב ושוב ולא זכו בהכרח 
להסכמה של כלל חבריה. הנחה אידיאולוגית כזו יכולה להיות למשל תפיסתו של 
בייסקי בנוגע לדיפלומטים ואנשי ממשל, שאמנם לא סיכנו את חייהם כפי שדורש 
החוק אך הצילו רבבות יהודים במעשהם. הנחה זו אמנם אותגרה לעיתים, אך בדרך 
כלל זכתה לקונצנזוס כשחברי הוועדה ניגשו להצביע. כאשר אינטרס פוליטי מיידי נכנס 
לתמונה, למשל הענקת התואר לאיש ממשל מכהן או לדיפלומט בתקווה שהדבר יסייע 
למדיניות החוץ הישראלית, השאלה הייתה כיצד סיפורו מתאים לאידיאולוגיה הקיימת. 
האידיאולוגיה הפנימית אפשרה מרחב תמרון להכרעות פוליטיות, בתנאי שעמדו בקווים 

הכללים שהותוו על ידי החלטות ודיונים קודמים של הוועדה.

פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 27.2.1973, עמ׳ 4, ארכיון המדינה, חצ – 5248 / 17.  41

פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 3.5.1973, עמ׳ 6, ארכיון המדינה, חצ – 5248 / 17.  42
פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 28.11.1976, עמ׳ 7, ארכיון המדינה, חצ –   43
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אי-אפשר להביט בוועדה אך ורק מתוך דיוניה פנימה, אלא יש לבחון גם את 
הגורמים החיצוניים לה שעימם באה במגע ישיר וקבוע. משרד החוץ והנציגים 
הדיפלומטיים של מדינת ישראל בעולם היו הגורם המרכזי שבא במגע עם יד ושם ועם 
נציגי הוועדה בנוגע לחסידי אומות העולם, הן מסיבות טכניות והן מסיבות פוליטיות-

מדיניות. הדינמיקה שנוצרה בין הגופים היא שקבעה במידה רבה כיצד נתפס התואר 
בעולם, ואיזה תפקיד היה לו ביחסי החוץ של מדינת ישראל.

ג. מעורבות משרד החוץ לאחר הקמת הוועדה
הקמת הוועדה ותחילת עבודתה השיטתית חייבו את משרד החוץ ואת נציגויות ישראל 
העברת  של  הטכנית  ובפעולה  בטקסים  למשל  ההוקרה,  במפעל  חלק  לקחת  בעולם 
המדליות והתעודות אל מקבלי התואר. לעיתים השתתף משרד החוץ באופן פעיל יותר 

בסוגיות הקשורות לחסידי אומות עולם, ולא היה שחקן פסיבי בלבד.

רק בשנת 1969, שש שנים אחרי הקמת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, הצטרפו 
באופן רשמי נציגים ממשרד החוץ אל שורותיה. בישיבת הנהלת יד ושם בפברואר של 
אותה שנה ביקש יושב ראש יד ושם כתריאל כץ מחברי ההנהלה לאשר את צירופם 
לוועדה של שני אנשים ממשרד החוץ: שמואל בנצור, המפקח הכללי במשרד החוץ 
דאז ולשעבר שגריר ישראל בשוויץ, והרב שמואל קפל, לשעבר נציג ישראל ביוון. 
ההנהלה אישרה את צירופם ללא התנגדות.44 חשוב לציין כי לפי הפרוטוקולים מדיוני 
הוועדה באותה התקופה, הרב שמואל קפל ככל הנראה לא השתתף לבסוף בדיוני 
הוועדה. בנצור, לעומת זאת, השתתף בדיוני הוועדה עד שנת 1972, אז הוחלף על ידי 
משה יובל, שכיהן כיועץ מדיני במשרד החוץ.45 הן בנצור והן יובל לא ציינו בדרך כלל 
בדיוני הוועדה את היותם אנשי משרד החוץ או את החשיבות של שמירה על אינטרסים 
מדיניים ישראליים, אך עצם נוכחותם בדיונים סימן לכל המעורבים את חשיבות הדבר.

1. החשיבות הדיפלומטית של טקסי ההוקרה
כאמור, אחת המשימות שהוטלו על משרד החוץ הייתה הענקת תעודות ההוקרה לחסידי 
אומות העולם לאחר שהוועדה אישרה זאת. אנשי משרד החוץ במדינות הרלוונטיות 
דיווחו על הטקסים ליושב ראש הוועדה והדגישו את חשיבותם. הניסוח השכיח ביותר 
העיתונות,  נציגי  על  בפירוט  ודוּוח  וברדיו״,  בעיתונות  רחב  לפרסום  זכה  ״הדבר  היה 
הצלמים והמכובדים השונים שהגיעו לטקס.46 בדרך כלל צורפו לדיווח מבחר קטעים 

.AM1 / 366 ,פרוטוקול מישיבת הנהלת יד ושם, 11.2.1969, עמ׳ 2–3, ארכיון יד ושם  44
פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 8.3.1972, עמ׳ 1, ארכיון המדינה, חצ – 5248 / 17.  45

ראו למשל מכתב מאת תחיה ניר אל משה לנדוי, 14.1.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.   46
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מהעיתונות המקומית שסיקרה את האירוע.47 הסיקור בעיתונות הזרה היה נרחב יותר 
מהדיווחים בעיתונות בישראל, שהיו נדירים ולא התייחסו לכל טקס הענקה שהתקיים. 
למשל, כאשר מצילים ביקשו לקבל עותקים של כתבות בעיתונים ישראליים שדיווחו 
)או  ״האמת המרה  כי  ציינה באכזבה  ביתן  חוה  בבון  על ההענקה, אשת משרד החוץ 

המציאות האכזרית( היא שבשלב זה הטקסים האלה שוב אינם newsworthy״.48

בחלק מהמקרים נבע הפרסום הרב שהטקסים זכו לו בתקשורת הזרה מיוזמה 
ישראלית, ובמקרים אחרים – מיוזמות מקומיות. משרד החוץ ככל הנראה יזם את 
הכיסוי התקשורתי כאשר ארגן טקסים למספר רב של מצילים, ואפשר לשער 
שבמקרים מסוימים הייתה העדפה להעניק לכמה שיותר מצילים את ההוקרה בבת 
אחת, מסיבות לוגיסטיות אך גם בשל ההד שהאירוע יקבל.49 הטקסים הושפעו גם 
מאירועים פוליטיים שונים בארצות שבהן הוענקו תעודות ההוקרה. לראיה, טקס הענקה 
לשבעה מצילים שהיה אמור להתקיים באתונה נדחה על ידי משרד החוץ מבלי שייקבע 
לו מועד חדש בגלל היסוסי ממשלת יוון להעמיד למשפט את המחבלים שתקפו מטוס 
אל על בדצמבר 50.1968 לאחר בקשה של הקהילה היהודית ביוון לקיים את הטקס 

בהקדם לאור גילם המבוגר של המצילים, התקבל אישור לקיים את הטקס.51 

נציגויות ישראל שארגנו את הטקסים השקיעו מחשבה באופי הטקס, במיקומו 
ובמועד שלו כדי לייצר את התנאים המתאימים למשיכת תשומת הלב של הציבור 
במדינות השונות. הטקסים התקיימו באופן תדיר לצידם של אירועים אחרים הקשורים 
23 שנים להקמת מדינת  למדינת ישראל. למשל, טקסים התקיימו באירוע לציון 
ישראל,52 ובעצרת הזדהות של האגודה לידידות צרפת–ישראל לפני הרצאה על מלחמת 
יום הכיפורים.53 כמו כן, היו טקסים שבהם המעמד נוצל כדי לאסוף תרומות לקהילות 
היהודיות המקומיות.54 כאשר דיווח על כך הקונסול הכללי במרסיי במהלך שנות השבעים, 
אברהם גלעדי, הוא נהג לחתום את הדיווח במשפט ״ודאי תסכימו כי קשה לדמות מעמד 
מתאים יותר להעלאת זכרם של כל אותם האלמונים שאזרו עוז נגד השלטון הנאצי והצילו 
את כבוד האנושות״.55 גם למיקום הטקס הוקדשה מחשבה. הקונסול הכללי בצרפת בשנת 

מכתב מאת ז. ש״ץ אל משה לנדוי, 21.1.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  47
מכתב מאת חוה ביתן אל שגריר ישראל בוינה, 12.2.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  48

מכתב מאת יהושע טריגור אל יד ושם, 15.2.1971, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.   49
מכתב מאת י. כרוז אל מזת״ים, 7.5.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  50

מכתב מאת יעל ורד אל שגרירות ישראל באתונה, 10.5.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  51
מכתב מאת אברהם גלעדי אל דוניה רוזן, 8.6.1971, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  52
מכתב מאת אברהם גלעדי אל דוניה רוזן, 14.3.1974, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 1.  53

פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות עולם, 22.6.1971, עמ׳ 1, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 1.  54
מכתב מאת אברהם גלעדי אל דוניה רוזן, 14.3.1974, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 1.  55
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1975 כתב על טקס שהתקיים בעיירה קטנה במדינה כי ״העובדה שאות ההוקרה על 
הצלת יהודים ניתן במקום מגוריו של האיש שזכה לו הוסיפה לו יוקרה ומעמד והיה בכך 
משום הד חיובי בהרבה, נדמה לי, מאשר לו היה ניתן לו כאן בפאריס ולא בעיירה הקטנה 
שבלבה של צרפת״.56 אך טקס זה זכה גם לתהודה שלילית במקצת, מכיוון שחבר מועצת 

העיר מהמפלגה הקומוניסטית סירב להשתתף בו בגלל ״האופי הציוני״ שלו.57

גם חברי הוועדה עצמם הכירו בחשיבות הפרסום של הטקסים, ופתחו לרוב את 
הישיבות בדיווח על הטקסים שהתקיימו מאז הישיבה הקודמת. על טקס גדול שהתקיים 
בהולנד בראשות שר החוץ יגאל אלון אמר יו״ר הוועדה בייסקי: ״הדבר היה מבחינת ]...[ 
מאורע בהולנד. שר החוץ ניצל הזדמנות זו לבמה הסברתית רצינית״.58 חברי הוועדה 
ונציגי משרד החוץ היו מודעים לחשיבות הפוליטית של טקסי ההענקה ולתדמית שלהם 
בעולם – הן לצדדים החיוביים של הטקסים והן לצדדים השליליים. באפריל 1971 
החזיר חסיד אומות עולם הולנדי בשם פיט נאק )Piet Nak( את תעודת ההוקרה שלו. 
הוא עשה זאת מכיוון שהשתייך לקבוצה בשם ״פלסטינה קומיטי״ שביקרה את היחס 

של מדינת ישראל לפלסטינים. איש משרד החוץ בהולנד כתב כך:

]...[ כעת, עם הוודע דבר  ידידינו  זה שנים אחדות האיש אינו נמנה עם 
הפגנת הנשים היהודיות מול שגרירות בריה״מ, החזיר הנ״ל את התעודה 
השיג  לא  פרסום  הרבה  אך  פרסומת,  רודף  האיש   ]...[ שקיבל  והאות 
במעשה זה, שכמעט ואין ספק שעשה בהמלצת המפלגה הקומוניסטית 

ו/או שגרירות בריה״מ.59 

חבר הוועדה השופט שלום קסאן60 אמר על כך: ״זה איננו פוסל את הממצאים שאנחנו 
מצאנו״, ויו״ר הוועדה השופט בייסקי הסכים עימו. אך חבר הוועדה אנשל רייס אמר: 
״אינני יכול לעבור לסדר היום כשזורקים לנו בחזרה. אני חושב שאנחנו צריכים להסיק 
במקרה זה מסקנות ]...[ יכול להיות שיש מקום לקבוע איזו שהיא פרוצדורה ]...[ כפי 
שאמרת, בצדק, עדיין מתן מדליה עושה רושם בעולם״. חבר הוועדה שמחה רותם אמר: 
״אני תומך בהצעתו של מר רייס, נבדוק את עצמנו. נבדוק את התיק מחדש. נראה על 

מכתב מאת אריה לפיד אל יד ושם, 7.4.1975, חצ – 5848 / 1.  56
שם.  57

פרוטוקול מישיבת הועדה לחסידי אומות העולם, 11.12.1975, עמ׳ 1, ארכיון המדינה, חצ – 5848 / 4.  58
מכתב מאת יהושע טריגור אל מחלקת אירופה במשרד החוץ, 23.4.1971, ארכיון המדינה, חצ –   59

.14 / 4464
שלום קסאן )1901–1982( היה אחד מששת השופטים המחוזיים הראשונים שמונו במדינת ישראל   60
עם הקמתה. במקביל לעבודתו כשופט היה פעיל בעניינים ציבוריים שונים, והיה ממתנדבי המועצה 

הציבורית של יד ושם וחבר הנהלה בשנים 1954–1969.
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סמך איזה חומר הסתמכנו. אחר שיתברר לנו מה קרה, אולי כדאי להקדיש לעניין זה 
זמן באחת הישיבות הקרובות״.61

אם כן, הטקסים היו במידה לא מועטה רגע בעל משמעות מדינית-פוליטית ליחסי 
החוץ של מדינת ישראל. אל הטקס הגיעו לא רק המצילים ומשפחותיהם, אלא גם 
הסגל הדיפלומטי הישראלי והמקומי של אותה המדינה,62 שרים,63 חברי פרלמנט וראשי 
פרלמנט,64 ראשי קהילות ועיריות,65 אנשי דת בכירים66 וכדומה. בכך הטקס הפך לרגע 
שבו מדינת ישראל והמדינה המארחת מחדשות את הברית הדיפלומטית ביניהן על אף 
זיכרון השואה, אך על הרקע של נקודות האור ולא של החושך. לדוגמה, כך דיווח שמעון 

אבימור, הקונסול הכללי במרסיי בשנת 1977, על טקס שנערך בצרפת: 

בנאום שלי שתיבלתי בפסוקים גם בעברית מתהילים, רמזתי גם לאדישות 
ומניעים של Etat׳Raison d שהם עלולים להוביל מחדש לשואה, והכל 
נשים מחו דמעות מעיניהן. ראש  נוכחתי לדעת שלא מעט  היטב,  הובן 
ופלט שגם  נלהב  ופרו-ציוני  נאום פרו-יהודי  ונאם  העיר הבין את הרמז 
בקרב הממשלה הוא מביע את רגשותיו הידידותיים לגבי ישראל. הוא 

דיבר בצורה תקיפה נגד הדיכוי של היהודים ברוסיה.67 

על  יהודיות  והלא  היהודיות  הקהילות  של  המשותף  לעבר  רק  התייחסו  לא  הטקסים 
אדמת אירופה, אלא גם להווה ולעתיד המשותף. 

הנציג הדיפלומטי הישראלי שעמד בראש הטקס ציין בדרך כלל את הקמת מדינת 
ישראל כלקח המשמעותי מהשואה, הזהיר מהסכנה של עליית גורמים אנטישמיים 
וניאו-נאציים במדינות אירופה או במדינות ערביות, וציין את היותם של חסידי אומות 
העולם דוגמה מייצגת של עמם, שמעשיהם מאפשרים לקיים את הקשר בין מדינת 
ישראל לבין המדינות האירופיות. כפי שהגדיר זאת גרשון זהר, המזכיר השני בשגרירות 
ישראל בהאג, בשנת 1981: ״טקס זה מהווה אחת מנקודות השיא בפעילותנו הציבורית 

פרוטוקול מישיבת הוועדה לציון חסידי אומות העולם, 25.5.1971, עמ׳ 1–2, ארכיון המדינה, חצ –   61
.14 / 4464

ראו למשל מכתב שגרירות ישראל באתונה אל משרד החוץ, דצמבר 1968, ארכיון המדינה, חצ –   62
.8 / 3905

ראו למשל מכתב שמעון אבימור אל משה בייסקי, 16.2.1977, ארכיון המדינה, חצ – 5771 / 1.  63
ראו למשל מכתב שגריר ישראל בנורווגיה אל משה בייסקי, 1.11.1977, ארכיון המדינה, חצ – 5771 / 2.  64

ראו למשל מכתב שמעון אבימור אל משה בייסקי, 16.2.1977, ארכיון המדינה, חצ – 5771 / 1.  65
ראו למשל מכתב שגרירות ישראל באתונה אל משרד החוץ, דצמבר 1968, ארכיון המדינה, חצ –   66

.8 / 3905
מכתב שמעון אבימור אל משה בייסקי, 16.2.1977, ארכיון המדינה, חצ – 5771 / 1.  67

תום אשד



32

וחסידי אומות העולם ההולנדיים בייצגם את הרובד האותנטי והשורשי בחברה 
ההולנדית, מהווים דווקא היום תזכורת נוספת לציבור כולו בדבר משמעות עלייתו של 
גל האנטישמיות והגזענות״.68 הטקסים בכללותם הדגישו את הממד הסמלי של חסידי 
אומות העולם. חסידי אומות העולם נתפסו כגשר שמאפשר למדינת ישראל לקיים 

קשרים דיפלומטיים וחיים לצידן של המדינות האירופיות, על אף אירועי השואה.

כאמור, הפן הפומבי של הוקרת חסידי אומות העולם נוהל על ידי הדיפלומטים 
של משרד החוץ ובהובלתם. נציגי משרד החוץ בעולם שימשו אפוא בעיקר כמוציאים 
לפועל של הטקסים וניתן להם חופש מוגבל בלבד בניהול הטקס ובקביעת אופיו. הם היו 
פסיביים למדי בקבלת האותות, ואף התלוננו תדיר כי המצילים או התקשורת המקומית 
יודעים על ההוקרה לפניהם.69 ההחלטות החשובות שהנציגויות החליטו היו קשורות 
במועד הטקסים, בתכנים חיצוניים שחוברו לטקסים – כגון הקרנת סרטים או התרמת 
כספים – ובנאומים שנישאו. העובדה שיכלו לקבל החלטות עצמאיות בנושא הובילה 
למשל לכך שבצרפת היה נהוג לערוך כמה טקסי הוקרה בשנה למספר מועט של 
מצילים, ואילו בהולנד התפתחה מסורת של טקס הוקרה אחד גדול לעשרות מצילים 
פעם בשנה. אך ההחלטות הללו נבעו בעיקר מסיבות לוגיסטיות ומכורח המציאות, שכן 
הוועדה אישרה בשנים הללו את ההוקרה של עשרות מצילים הולנדים מדי שנה, ואילו 
רק צרפתים מעטים זכו להוקרה )Gensburger, 2012: 156(. עם זאת, אין זה אומר 
שנציגים שונים של משרד החוץ לא ניסו להשפיע ולדחוף להענקת התואר לאישים 

מסוימים, שלדידם הוקרתם תסייע לאינטרסים של מדינת ישראל. 

2. פרשיית דוקוויץ
אחת הפרשיות המסקרנות ביותר הקשורות למעורבות משרד החוץ בנושא חסידי אומות 
 .)George Ferdinand Duckwitz( עולם היא הענקת התואר לגאורג פרדיננד דוקוויץ
דוקוויץ כיהן בזמן הכיבוש הנאצי של דנמרק כנספח לענייני ספנות בצירות הגרמנית. 
לאחר שהובא לידיעתו כי יהודי דנמרק יישלחו להשמדה, פנה לראש ממשלת דנמרק 
והעביר לו את המידע. ראש ממשלת דנמרק פנה לנשיא הקהילה היהודית ומסר לו את 
המידע על התוכנית. בכך תרם דוקוויץ תרומה מכרעת למבצע להצלת יהודי דנמרק. 
לאחר המלחמה כיהן דוקוויץ בשלל תפקידים בשירות החוץ של גרמניה המערבית, בין 
השאר כשגריר בדנמרק. בשנת 1966 כיהן דוקוויץ כמזכיר המדינה במשרד החוץ של 
מערב גרמניה, תחת שר החוץ וילי ברנדט )Willy Brandt(. בשנת 1971, כאשר קיבל 

דוקוויץ את התואר חסיד אומות עולם, לא הייתה הסכמה כי הוא אכן ראוי לתואר.

מכתב גרשון זהר אל יצחק ארד, 2.1.1981, ארכיון המדינה, חצ – 10213 / 13.  68
ראו למשל מכתב יעקב הס אל חוה ביתן, 6.12.1978, ארכיון המדינה, חצ – 10227 / 7.  69
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הפרשייה החלה יותר משנה לפני שקיבל דוקוויץ את התואר. מי שיזמה את 
הענקת התואר הייתה חוה ביתן, יועצת בנציגות ישראל בבון. במרץ 1970 היא שלחה 
מכתב לציר ישראל בבון, אבנר אידן,70 המתאר את תחילת המאמצים בנושא. היא 
כתבה כי שוחחה על כך עם מנהלת מדור חסידי אומות עולם ביד ושם, דוניה רוזן, 
שסיפרה לה כי כבר היו בעבר בקשות להעניק את התואר לדוקוויץ על סמך ידיעות 
בעיתונים על מעשיו, אך שאלה לא הספיקו כדי לשמש בסיס להענקתו. פנייה קודמת 
ליו״ר אגודת ישראל–דניה אף היא לא הובילה לתהליך הענקת התואר. יתרה מזאת, 
מה שככל הנראה מנע יותר מכול את הענקת התואר לדוקוויץ היה הסתייגותה של 
ההיסטוריונית לני יחיל,71 שחקרה את הצלת יהדות דנמרק בזמן מלחמת העולם 
השנייה, מהענקת התואר לדיפלומט גרמני. ביתן סיכמה את מכתבה בכך שהבעיה 
המרכזית היא שעד היום לא פנה אף אדם מהקהילה היהודית בקופנהגן, מארגון 
לוחמי המחתרת הדנית או מהניצולים הדנים אל יד ושם בהמלצה להכירו כחסיד 
אומות עולם. היא כתבה לציר בבון: ״אם אתה רוצה ויכול להניע מישהו מהם לנקיטת 

יוזמה בנדון, אדרבא!״.72

אסתר הרליץ, שגרירת ישראל בדנמרק, הצטרפה ליוזמה להענקת התואר 
לדוקוויץ והחלה במאמצים פעילים להבאת עדויות ליד ושם בנושא.73 היא כתבה 
לביתן כי תיק דוקוויץ נמצא בטיפול מזורז ביד ושם, וכי דאגה למכתב בנושא מיו״ר 
ארגון ותיקי המחתרת הדנית. הרליץ קיוותה לסיים את תהליך ההכרה בדוקוויץ עד 
אוקטובר 1970, מפני שבמועד זה היה אמור להיחנך בירושלים בית ספר על שם 
דנמרק, והיא רצתה להזמין את דוקוויץ לטקס הפתיחה שלו.74 כמה שבועות לאחר 
מכן ענתה ביתן להרליץ כי המכתב מיו״ר ארגון ותיקי המחתרת עדיין לא הגיע ליד 

ושם, והביעה חשש כי לא יספיקו לאשר את התואר עד חנוכת בית הספר.75

אבנר אידן )1921–2004( היה מבכירי המוסד בשנות החמישים והשישים. בשנת 1966 הצטרף   70
למשרד החוץ וכיהן בשורת תפקידים, ביניהם ציר מדיני בשגרירות ישראל בבון שבגרמניה, סגנו של יצחק 

רבין בשגרירות ישראל בוושינגטון ושגריר ישראל בשוודיה.
לני יחיל )1912–2007( הייתה אחת מחוקרות השואה החשובות ביותר במדינת ישראל. ספרה   71
השואה: גורל יהודי אירופה, 1932–1945, שפורסם בשנת 1987, היה אחד מהספרים הראשונים שנכתבו 
במקור בעברית ותיארו את אירועי השואה. היא הייתה נשואה לחיים יחיל )1905–1974(, ממקימי משרד 
החוץ בעשורים הראשונים של מדינת ישראל. לפני הקמת המדינה כיהן יחיל כשליח הסוכנות היהודית 
לגרמניה וסייע בטיפול בניצולי השואה. יחיל היה אחד מהנציגים הראשונים של משרד החוץ ביד ושם 

עם הקמתו בשנת 1953. 
מכתב חוה ביתן אל הציר בבון, 26.3.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  72

מכתב חוה ביתן אל אסתר הרליץ, 1.5.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  73

מכתב אסתר הרליץ אל חוה ביתן, 3.7.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  74
מכתב חוה ביתן אל אסתר הרליץ, 30.7.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  75
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הפרשייה הסתבכה באוגוסט 1970 וכמעט הובילה לסיום מעורבותו של משרד 
החוץ בעניין. שגריר דנמרק בישראל סיגולד קריסטנסן, איש המפלגה הסוציאל-

דמוקרטית, שמע על המאמצים להענקת התואר לדוקוויץ וסיפר להרליץ כי בדנמרק 
מתנגדים להענקת התואר לדוקוויץ בעיתוי זה. הוא הסביר כי קריסטיאן מדסן, איש 
המחתרת הדנית לשעבר ואיש משטרת הזרים באותה תקופה, היה אמור להכין חומר על 
דוקוויץ, אך התייעץ עם חבריו בהנהלת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הדנית והם דיברו 
על כך עם קנצלר מערב גרמניה וילי ברנדט. הסוציאל-דמוקרטים הגרמנים אמרו כביכול 
לדנים כי אינם מעוניינים להסב כרגע תשומת לב למעשיו של דוקוויץ בזמן המלחמה, 
מכיוון שהוא היה מזוהה באותה תקופה עם מדיניות המזרח של ברנדט, שספגה ביקורת 
רבה מהאופוזיציה במערב גרמניה. בעקבות כך ביקש יו״ר ארגון ותיקי המחתרת הדנית, 
שהיה אמור להמליץ על דוקוויץ, לסגת מהעניין. הרליץ כתבה ״אני מניחה כי אין רצוי 

לצאת למאבק נגד מפלגת השלטון בגרמניה בעניין זה, שאינו חיוני לנו״.76

סיפור זה התגלה במהרה כבדיה שבדה השגריר הדני קריסטנסן. השגריר ככל 
הנראה ניסה לטרפד את הענקת התואר לדוקוויץ מכיוון ששמע כי עומד לצאת לאור 
בדנמרק ספר על הכיבוש הנאצי של דנמרק, שינסה להוכיח כי דוקוויץ היה ועודנו נאצי, 
וכי לא סייע להצלת היהודים מתוך כוונה אמיתית לסייע. הוא חשש כי דוקוויץ יקבל 
את התואר במקביל לפרסום הספר שבו האשמות חריפות כלפיו, מה שיביך את כל 

המעורבים בעניין.77 

אף שטלטלה זו עברה בשלום, הפרשייה המשיכה להסתעף. במכתב של הציר 
הישראלי בבון אל חוה ביתן הוא הביע ספק בכך שדוקוויץ הוא הגיבור האמיתי של 
פרשת הצלת יהודי דנמרק. הוא העלה את הטענה כי דווקא האחראי עליו, ד״ר ורנר 
בסט, העביר את העברת המידע על התוכניות להשמדת יהודי דנמרק.78 אך לאור 
הממצאים של יחיל בנושא )יחיל, 1967: 87–102( נעצר ניסיון הבירור בשאלה אם יש 

להכיר גם בבסט כחסיד אומות עולם.79

על מכתביהם של הציר בבון ושל הרליץ השיבה ביתן להרליץ כי ״רציתי רק להרגיעך 
שלפחות בשלב זה אין כל צורך לשתף את ׳יד ושם׳ במידע שבידינו. לא הם אשר יזמו 
העניין אלא השגרירות בבון ובעקבותיה אנחנו. ייתכן כמובן שהם מתפלאים שעד כה 
לא קיבלו את המכתב המובטח מדניה, אך כאמור – הדבר אינו ידוע להם״. היא הוסיפה 

מכתב אסתר הרליץ אל חוה ביתן, 19.8.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  76

מכתב אסתר הרליץ אל חוה ביתן, 31.8.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  77
מכתב א. אידן אל חוה ביתן, 1.9.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  78

מכתב משה לנדוי אל חוה ביתן, 7.10.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  79
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גם כי שמעה שמכון ויצמן הזמין את דוקוויץ לארץ, ושתברר אם הסכים לכך,80 ככל 
הנראה כדי לדעת אם בכך הרוויחו עוד זמן עד שיגיע ארצה וכדי לשלב את הגעתו 
במועד מאוחר יותר עם טקס הענקה. ביתן ביררה באופן דיסקרטי אם מכון ויצמן אכן 
הזמין את דוקוויץ וגילתה שהתשובה שלילית. נוסף על כך החליטה לשוחח עם יחיל 
על מנת לברר את התנגדותה להענקת התואר לדוקוויץ. היא כתבה על הגעתו העתידית 
של דוקוויץ ארצה כי ״צריך להיות ברור שבמקרה והאיש בכל זאת יגיע ארצה בחודשים 
הקרובים ולא יתנו לו לנטוע העץ המפורסם וכיוצא בזאת )וברור לי כרגע שלא יתנו 

לו( – העניין יהיה מאוד מאוד לא נעים ולכן הביקור עלול לצאת בהפסדו״.81

ביתן נפגשה עם יחיל, שאמרה לה כי פנו אליה לראשונה כמה שנים לפני כן, 
ואז הסתייגה מהרעיון להעניק תואר חסיד אומות עולם לפקיד בכיר במשרד החוץ 
הגרמני. עם זאת, לקראת פרישתו של דוקוויץ לגמלאות כבר לא התנגדה להעניק לו 
את התואר. ביתן הדגישה כי למעורבותה של יחיל יכולה להיות השפעה מכרעת על 
ההחלטה להעניק לדוקוויץ את התואר.82 התפתחות נוספת הייתה בינואר 1971, כאשר 
קריסטיאן מדסן הסיר כל התנגדות להענקת התואר לדוקוויץ, לאחר שהסערה סביב 
הספר שהכיל האשמות חריפות נגד דוקוויץ שככה.83 דוקוויץ הוזמן לבסוף בתחילת 
1971 אל מכון ויצמן יחד עם אנשי כלכלה גרמנים בכירים, שהוזמנו ככל הנראה בעיקר 

על מנת לקיים פגישות עם בכירי הכלכלה הישראלית.84

הציר הישראלי בבון כתב על כך לביתן כי ללא הענקת התואר באותה הזדמנות קשה 
להאמין כי דוקוויץ אכן יגיע ארצה. הוא תהה אם על מנת לזרז את הדיון על התואר 
בוועדה ״צריך לרתום את כתריאל כץ למבצע או שמא כדאי שמישהוא ידבר אישית 
עם השופט לנדוי? אולי הגב׳ דוניה רוזן הנחמדה והחרוצה בכל זאת איננה מספיקה 
כדי להעביר דבר יוצא מן הכלל?״.85 על כך ביתן ענתה כי ״אני מסכימה עמך בהחלט 
שמוטב שמישהו אחר, או נוסף לדוניה רוזן, ישוחח בנדון עם השופט לנדוי ]...[ נדמה 
לי )מבלי שבדקתי זאת( שאין כל קושי לרתום את כתריאל כץ למבצע״.86 בסופו של 
דבר אישרה הוועדה את הענקת התואר לדוקוויץ לאחר דיונים סוערים,87 ימים ספורים 

מכתב חוה ביתן אל אסתר הרליץ, 4.9.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  80
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לפני ביקורו בארץ,88 וככל הנראה סייעו לכך מכתב מלני יחיל אל הוועדה89 ותמיכתו 
של נשיא הקהילה היהודית בדנמרק.90 

פרשת דוקוויץ היא דוגמה למעורבות העצומה שיכלה להיות למשרד החוץ בנושא 
חסידי אומות העולם. הפרשה החלה ביוזמת אשת משרד החוץ חוה ביתן ונוהלה על 
ידה מהרגע הראשון. היא זו שדאגה להשגת כל ההמלצות והעדויות הנדרשות על מנת 
שדוקוויץ אכן יקבל את התואר. על מנת לנהל את ״המבצע״ נדרש שיתוף פעולה בין-

מדינתי, בינה לבין השגרירה בדנמרק לבין הציר הישראלי בבון ונציגי יד ושם בארץ. 
הראשונים השקיעו בכך מאמצים וזמן על פני יותר משנה תוך ידיעה כי מדובר בפרשה 
יוצאת מן הכלל. הם ניהלו זאת באופן כמעט חשאי, תהו בכל עת מי הם האישים 
שעשויים לתרום להם יותר מכול לקידום היוזמה ולא חששו לפנות ישירות ליו״ר הוועדה 
או ליו״ר יד ושם לשם כך. נדמה כי דוקוויץ זכה שיוקדשו לעניינו מאמצים כאלה לא 
רק מכיוון שגילם סיפור ייחודי של פקיד גרמני שסייע ליהודים בזמן המשטר הנאצי, 
אלא גם כי כיהן בתפקיד בכיר בשירות החוץ הגרמני בסוף שנות השישים. ביתן, הרליץ 
ואבנר אידן הניחו כי דוקוויץ יבקר בארץ רק אם יגיע לקבל את התואר, ועשו כל מאמץ 
על מנת לדאוג שאכן כך יקרה. לבסוף, כשדוקוויץ הגיע, הגיעה עימו משלחת שלמה 
של בכירי הכלכלה הגרמנית. ניתן להניח כי ההגעה של דוקוויץ לא רק כאורח של 
מכון ויצמן אלא גם על מנת לקבל תואר של חסיד אומות עולם תרמה ליצירת אווירה 
חיובית סביב הביקור של כלל הפקידים הגרמנים בישראל, בתקופה קשה למדיניות 
החוץ הישראלית. בכך, להענקת התואר לא היו רק השלכות טקסיות או מוסריות, אלא 

גם ככל הנראה השלכות כלכליות ואף מדיניות.

על אף המעורבות הייחודית של אנשי משרד החוץ בקידומו של דוקוויץ בוועדה, 
קשה לקבוע שמדובר בהתערבות שחורגת מהכללים שהוועדה עצמה קבעה. הם אמנם 
עודדו ניצולים וראשי קהילות להעיד לטובת דוקוויץ, אך לא יכלו להכריחם לעשות זאת 
אם לא רצו והמלצתם בלבד לא הייתה מספקת. בשלב מסוים, ולאור הקשיים הרבים 
שיצרה מועמדתו, ביתן אף שקלה להפסיק את מאמציה בנושא, וכתבה להרליץ כי ״אין 
לנו עניין מיוחד ללחום ׳מלחמת דוקוויץ׳. חשבנו שמגיע לו ולכן הצענו לפעול אך לא 
היינו רוצים בשום פנים ואופן לכפות העניין על מישהו״.91 כמו כן, לולא הסכימה יחיל 
להעביר חוות דעת חיובית על דוקוויץ, סביר להניח שהוא לא היה מקבל את התואר. על 
העובדה שלא היה מדובר בכפיית דעתו של משרד החוץ על הוועדה מעיד יותר מכול 

מברק חוה ביתן אל הציר בבון, 1.4.1971, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  88
מכתב חוה ביתן אל הציר בבון, 12.3.1971, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  89
מכתב חוה ביתן אל ש. ברמור, 26.3.1971, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 14.  90

91  מכתב חוה ביתן אל אסתר הרליץ, 14.8.1970, ארכיון המדינה, חצ – 4464 / 13.
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היחס של בייסקי אל דוקוויץ וסיפורו. בכינוס הבינלאומי השני של חוקרי השואה בשנת 
1974, שבו השתתפו יחיל ובייסקי, נזף האחרון ביחיל על שלא הזכירה את סיפורו של 
דוקוויץ בהרצאתה על הצלת יהודי דנמרק )גוטמן, 1976: 522(. הוא סיכם ואמר על 
דוקוויץ כי ״מקרהו של ד״ר דוקוויץ הוא אמנם שונה מהידועים לנו ביחס לחסידי אומות 
העולם שפעולתם התבטאה בהגשת עזרה ישירה ליחידים, והוא בא כמובן רק להדגיש 

כי בכל הנסיבות ניתן היה להציל, כשהייתה לכך הנכונות והיוזמה״.92

ד. סיכום
בישיבה של הוועדה לציון חסידי אומות עולם בדצמבר 1971 דנו חברי הוועדה בשאלה 
כיצד יש לתרגם לשפות אחרות את הביטוי ״חסידי אומות עולם״. הם הסכימו שאין צורך 
בתרגום מילולי של התואר, אלא בתרגום שישמור על משמעות הביטוי ועל התחושה 
 Righteous People of שהוא מעורר. חבר הוועדה אריה באומינגר אמר לגבי הצירוף
the Nations כי ״הנומנקלטורה הזאת נתקבלה כמעט בכל העולם״.93 בישיבה אחרת 
כמה שנים לאחר מכן אמר בייסקי כך על הטקסים שבהם הוענק התואר: ״הנה מסתבר 
שאנחנו אחד הגורמים המעטים המסוגל לקיים אירוע המרכז סביבו את כל שכבות 
האוכלוסייה. בארץ כמו הולנד וגם במדינות אחרות, כפי שאנחנו רואים את ההדים״.94

כשבייסקי אמר ״אנחנו״ התכוון אולי לחברי הוועדה והחלטותיה, אבל ייתכן שהיה 
צריך לומר ״מדינת ישראל״. היחס לתואר בדיוני הוועדה, טקסי ההוקרה במדינות השונות 
והיחס לתואר ברחבי העולם מעידים כי הוקרת חסידי אומות העולם לא הייתה אירוע 
שהתרחש בין יד ושם לבין מדינות העולם, אלא בין מדינת ישראל ובינן. ההוקרה היא 
עסקת חבילה: מדינת ישראל כנציגת העם היהודי מסמנת ומעלה על נס את האישים 
שהצילו יהודים באחת התקופות האפלות בהיסטוריה, והמדינות מכירות בישראל בהווה. 
קבלת התואר היא קבלת המדינה. חברי הוועדה אמנם התעקשו על הא-פוליטיות שלה, 
אך הפוליטיות של יחסי החוץ של המדינה חדרה שוב ושוב לדיוניה. יש קו מחבר בין 
רגע כינון הוועדה במשפט אייכמן לבין התגבשותה לאורך השנים. האסטרטגיה הגיאו-

פוליטית המקורית של בן-גוריון, שביקשה שלא ליצור קרעים בין מדינת ישראל לבין 
מדינות אירופה לאור זיכרון השואה, נשארה. הוקרת ״האורות מאופל״ היא זו שאפשרה 

זאת.
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את הפוליטיות של הוועדה ושל מעורבות משרד החוץ בהוקרה אין לראות כמובן 
כפוליטיות צינית, מובהקת וישירה. מדובר בפוליטיות סמויה, שעומדת ברקע הדברים. 
הוועדה יכלה לסרב לבקשות משרד החוץ ולפעמים אכן עשתה זאת. מעורבות המשרד 
לא הייתה כמעט בשום שלב קריטית בצורה יוצאת דופן להחלטותיה. הפוליטיות של 
התואר הייתה כפופה תמיד לאידיאולוגיה הפנימית של חברי הוועדה. זו באה לידי ביטוי 
בהבנה העמוקה של אנשי הוועדה היכן ראוי וכדאי להוקיר, לעיתים על אף הקושי, 
והיכן ההוקרה תעורר סערה גדולה מדי. הפוליטיות לא באה לידי ביטוי במדינת ישראל 
בלבד אלא גם מחוצה לה: טקסי ההוקרה היו ועודם אירועי מפתח במדינות שונות, 

שמאפשרים לחזק את הקשר בינן לבין מדינת ישראל אך גם להביע ביקורת עליה.
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החצוצרה נתביישה: בין הנפול לפאלי

תקציר
פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואזרחים מן השורה נוטים כיום להתייחס לישראל כמדינה 
מערבית. אולם עם קום המדינה ב-1948 נקטה ההנהגה הישראלית מדיניות חוץ ניטרלית 
״אי-ההזדהות״, שלפיו ישראל אינה מזוהה עם הגוש המערבי או  שהתבטאה בעקרון 
המזרחי במלחמה הקרה. מדיניות זו הופרה ב-1950 עם תמיכת ישראל בהחלטה 83 
הצפון- התוקפנות  להפסקת  הקוראת  פרו-אמריקנית  החלטה  הביטחון,  מועצת  של 

קוריאנית ולתמיכה בדרום. ההחלטה הישראלית לא הייתה ברורה מאליה לאור הסיוע 
קודמים  מחקרים  המדינה.  קום  עם  לישראל  העניקו  שהסובייטים  והמדיני  הביטחוני 
והמדיניים שהניעו  בגורמים הביטחוניים, הכלכליים  זו עסקו  שניסו להסביר החלטה 
את ישראל, כמו גם בריחוק האידיאולוגי מברית המועצות שההנהגה הישראלית חשה. 
במחקר זה אבקש לבחון שאלה זו מחדש דרך חקר הזהות ביחסים הבינלאומיים, תוך 
ניתוח שורה ארוכה של מסמכים ראשוניים, חלקם נותחו בעבר וחלקם נחשפו לאחרונה. 
אבקש לטעון כי ההנהגה הישראלית חשה קרבה זהותית, נורמטיבית ותרבותית למערב 
קוריאה  בשאלת  הדיון  משותפת.  בינלאומית  זהות  מאותה  כחלק  עצמה  ראתה  ולכן 
בתורה,  הישראלית,  להנהגה  וִאפשר  למערב  הזהותית  הִקרבה  מן  רבה  במידה  הונע 

להבנות את זהות המדינה כזהות מערבית במערכת הבינלאומית.

 ליבי במערב:
הבניית הזהות המערבית בישראל 
על רקע ״שאלת קוריאה״ ב-1950
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Abstract 
Today, politicians, media outlets and ordinary citizens often refer to Israel 
as a “Western country.” However, since its establishment in 1948, the Israeli 
leadership has held a neutral foreign policy defined as the principle of “non-
identification.” Based on this principle, Israel did not identify with either the 
Western or Eastern bloc during the Cold War. This policy was terminated in 
1950 following Israel’s support for Resolution 83 of the Security Council, a 
pro-American resolution calling for a cessation of North Korean aggression 
and support for the south. The Israeli choice to terminate the policy was not 
an obvious one, considering the political and military assistance the Soviet 
Union provided to Israel during its establishment. In an attempt to explain 
this decision, researchers have discussed security, economic and political 
factors that motivated Israel as well as the Israeli leadership’s ideological 
distance from the Soviet Union. In this study, I revisit this question through 
the lens of international identity. Analyzing a substantial list of primary 
sources, some of which have recently been revealed, I argue that the Israeli 
leadership has felt a normative, moral and cultural closeness to the “West,” 
thus identifying as part of a shared international identity. The discussion of 
the “Korean question” was motivated largely by this closeness to Western 
identity and has enabled Israeli leadership, in turn, to form its identity as a 
Western country in the international system.

לטם בסן-נייגט
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א. מבוא
ניטרלית  חוץ  מדיניות  מהנהגת  ממשלתה  נהנתה  ב-1948  ישראל  מדינת  קום  עם 
גוש אחד, מזרח או  ״אי-ההזדהות״, שלפיו ישראל אינה מזוהה עם  שהוגדרה כעקרון 
מערב, במלחמה הקרה. ברם, בשל הקונסטלציה הבינלאומית אשר נוצרה באמצע שנת 
נאלצה  ארה״ב,  הכבדים מצד  ולאור הלחצים  קוריאה,  פריצתו של משבר  עם   ,1950
הודיעה   1950 ביולי  ב-2  שלה.  הבינלאומית  האוריינטציה  את  מחדש  לבחון  ישראל 
ישראל על תמיכתה בהחלטה 83 של מועצת הביטחון, החלטה פרו-אמריקנית הקוראת 

להפסקת התוקפנות הצפון-קוריאנית ולתמיכה בדרום. 

צידוד בהחלטת מועצת הביטחון 83 משמעותו תמיכה חד-משמעית בארה״ב, ואכן 
המחאה הסובייטית לא איחרה לבוא, הן במכתבים רשמיים והן בשיחות אישיות.1 
והמדיני  ההחלטה הישראלית לא הייתה ברורה מאליה לאור הסיוע הביטחוני 
שהסובייטים העניקו לישראל עם קום המדינה )Druks, 1989: 419(. ברית המועצות 
הייתה המדינה הראשונה שהכירה בישראל דה יורה, ואף המשיכה לתמוך במדינה 
במסגרת האו״ם במהלך מלחמת השחרור. באותה העת, בשעה שמדינות המערב הטילו 
אמברגו על מכירת נשק, עסקת הנשק הצ׳כית, בתמיכת ברה״מ, סייעה לישראל לגרוף 
הישגים משמעותיים במלחמה. אם כן, מדוע בחרה ישראל לנקוט דווקא בקו פרו-מערבי 

במהלך משבר קוריאה? 

מחקרים קודמים עסקו גם הם בשאלת האוריינטציה הבינלאומית של ישראל 
בשנותיה הראשונות והציעו הסברים שונים לבחירה הישראלית במערב, תוך ציון מניעים 
 Bialer, 1981; 1990; Druks,( ביטחוניים, מדיניים, כלכליים, אלקטורליים ואידיאולוגיים
Shlaim, 2004 ;1989(. ספרו של אורי ביאלר מ-1990 הוא הבולט והמרכזי שבהם. 
ספר חלוצי זה עסק לראשונה באופן רחב בשאלת האוריינטציה הישראלית, ובחן תוך 
התבססות על מגוון מקורות ראשוניים את לבטי ההנהגה הישראלית עם פנייתה לכיוון 
המערב. בניגוד לחוקרים שקדמו לו, ביאלר אינו מסתפק רק בנימוקים המטריאליים 
ומציג גם נדבך אידיאולוגי לקבלת ההחלטות הישראלית. נדבך זה מוצג דרך הדיונים 
הפנימיים של מפלגת פועלי ארץ ישראל )מפא״י(, תוך הדגשת הבוז שחברי המפלגה 

רחשו לקומוניזם ולברה״מ והסלידה מהם.

מחקר זה יבקש להציע מענה לשאלה הנשען על הגישה הקונסטרוקטיביסטית 
לחקר היחסים הבינלאומיים, תוך התייחסות להבניית הזהות המערבית בקרב ההנהגה 
הישראלית. הטענה אשר תוצג במחקר זה היא כי ההנהגה הישראלית חשה קרבה 
זהותית ותרבותית למערב ולכן ראתה עצמה כחלק מאותה זהות בינלאומית משותפת. 

פגישה בין יעקב מאליק, נציג ברה״מ באו״ם, לגדעון רפאל, דיפלומט ישראלי, 31.8.1950, ארכיון   1
המדינה, תיקי משרד החוץ )להלן: חצ( 2410/15.

ליבי במערב: הבניית הזהות המערבית בישראל על רקע ״שאלת קוריאה״ ב-1950
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אותו ריחוק אידיאולוגי וסלידה מן המחנה המזרחי משתלבים באופן טבעי עם תזה זו, 
 the( שכן זהות משותפת נבנית דרך הטמעת מערך אמונות כלפי העצמי וביחס ל״אחר״
Other(. המחקר יציג, תוך ניתוח טקסטואלי של מקורות ראשוניים, גם את צידו השני 
של המטבע – אותן תחושות של קרבה תרבותית, ערכית ונורמטיבית למדינות המערב, 

אשר תרמו לביסוס זהות זו. 

המחקר עושה שימוש נרחב במקורות ראשוניים מארכיון המדינה, לרבות ישיבות 
הממשלה, דברי הכנסת ודיוני ועדת החוץ והביטחון, שבהם נדונה שאלת האוריינטציה 
הבינלאומית של ישראל. במחקרים קודמים נעשה שימוש בחלק מן הדיונים הללו 
באופן מצומצם ובנוגע להסברים הפרגמטיים לשאלת המחקר, ואילו אני אבקש 
להתמקד בשיח הזהותי שהתקיים במסגרתם, תוך ניתוח האופן שבו מתואר ה״מערב״ 
למול ה״מזרח״. כמו כן, חלק ממסמכים אלו )לרבות אלו המתעדים את דיוני ועדת 
החוץ והביטחון ודיוני הממשלה( נחשפו לקהל הרחב רק בשנים האחרונות, ולכן טרם 
נותחו בהקשר של שאלת האוריינטציה. כדי להשלים את התמונה אעשה שימוש גם 
בהתכתבויות הרשמיות של משרד החוץ בשאלת קוריאה, ובקטעים מיומנו וממכתביו 
האישיים של בן-גוריון )מארכיון בן-גוריון( אשר מספקים תמונה ברורה יותר של 

״מאחורי הקלעים״. 

אפתח בהצגת רקע היסטורי קצר שמטרתו לספק הן סקירה על אודות המלחמה 
1950. אחר כך  הקרה והן רקע מדיני על המצב שבו ישראל הייתה מצויה בשנת 
אפנה להצגת המניעים הפרגמטיים של ישראל לצידוד במערב – ביטחוניים, כלכליים 
ומדיניים, ואף אסביר מדוע מניעים אלו אינם מספקים הסבר שלם לשאלת המחקר. 
הפרק השלישי של המאמר הוא עיקרו, ויעסוק במניעים הזהותיים תוך הצגת הבניית 
הזהות המערבית בישראל. פרק הסיכום יתייחס גם לדמיון שבין המקרה הישראלי 

למקרים אחרים ולמחקרי המשך.

ב. רקע היסטורי
בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים הופתע הממשל האמריקני משני מהלכים 
אשר היטו את הכף במאבק המעצמות לכיוונה של ברה״מ. ראשית, בקיץ 1949 הצליח 
ניסוי פצצת האטום הסובייטית, אף שהאמריקנים העריכו כי ייקח לסובייטים לפחות 
עשור נוסף לייצר את הנשק )Stueck, 1997: 41(. באוקטובר של אותה השנה ספגה 
טונג  בידי משטרו הקומוניסטי של מאו צה  סין  נפלה  נוספת כאשר  ארה״ב מהלומה 
)Pierpaoli, 1999: 208(. עד אותה העת נתפסה סין כבעלת ברית בטוחה אשר קיבלה 
סיוע ביטחוני וכלכלי נרחב מארה״ב. רוזוולט אף דאג לכך שתקבל סטטוס של מעצמה, 
וטו במועצת הביטחון. לשני האירועים הללו היה הד  ובזכות  ולכן זכתה במושב קבע 

לטם בסן-נייגט
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תקשורתי גדול, והם עוררו חששות רבים בקרב הציבור האמריקני ומקבלי ההחלטות 
בארצות הברית )שם, 4(.

לאור חילופי המשטר בסין ציפו הסובייטים כי יוחלף נציג הרפובליקה הסינית 
במועצת הביטחון, ויוצב במקומו נציג מטעם הרפובליקה העממית של סין )שם, 24(. 
ברם, ארה״ב ביקשה למנוע מהגוש הקומוניסטי לזכות במושב קבע נוסף, ולכן אף 
שמשטרו של צ׳יאנג קאי שק היגר לטייוואן, נותר נציגו כשגריר הסיני במועצת הביטחון. 
ברה״מ זעמה על מהלך זה, והנציג הסובייטי במועצת הביטחון, יעקב מאליק, הטיל חרם 
על המועצה בינואר 1950 ולא השתתף בדיונים ובהצבעות שנערכו במסגרתה. אולם 
ביוני של אותה השנה, עם פלישת צפון קוריאה לדרומה, החלטה זו התבררה כשגויה 
משום שאפשרה לארה״ב להעביר החלטות פרו-אמריקניות במסגרת המועצה בהיעדר 

.)Stueck, 1976: 632–634( הווטו הסובייטי

1950 פלשה צפון קוריאה הקומוניסטית, בהנהגת קים איל-סונג,  כאמור, ביוני 
 Stueck,( לדרום קוריאה, שהייתה שטח השפעה אמריקני ונשלטה בידי סיגמן רי
5–2 :1997(. הסובייטים העריכו כי ארה״ב לא תנקוט פעולה אקטיבית משום שנמנעה 
מלעשות כן במהלך ההפיכה בסין, וכן משום שבנאומו של מזכיר המדינה דין אצ׳יסון 
ב-12 בינואר 1950 לא הוזכרה קוריאה כחלק ממעטפת ההגנה האמריקנית. אולם 
אלו שגו בהערכתם וארה״ב הגיבה בחומרה לפלישה, משום שבשלב זה, לאחר השגת 
הגרעין הסובייטי וההפיכה הקומוניסטית בסין, תפשה ארה״ב את ברה״מ כמדינה 
רוויזיוניסטית המנסה להתפשט ולהפיץ את משנתה הקומוניסטית, ועל כן ביקשה שלא 
לאפשר לה להשיג השפעה במדינות אחרות בעולם )Pierpaoli, 1999: 25(. הנכסים 
נמדדו עתה לא לפי חשיבות אסטרטגית אלא לפי היכולת שלהם להוות תקדים ולפי 
השלכותיהם על מדינות אחרות; כלומר בקרב מקבלי ההחלטות בארה״ב התגבשה 
האמונה כי לנפילתה של דרום קוריאה עשויה להיות השפעה על מדינות אחרות במזרח 
אסיה. ארה״ב הייתה שבויה בידי ״רוח הרפאים של מינכן״ – האמונה שפיוס מדינה 
רוויזיוניסטית, כפי שעשו מדינות אירופה כלפי היטלר בשנות השלושים, הוא טעות 
חמורה אשר אינה מונעת את המלחמה אלא מביאה לפריצתה בתנאים גרועים יותר 

.)Adler and Paterson, 1970(

אם כן, וושינגטון תפסה את קוריאה כבעלת משמעות קריטית להמשך התפתחות 
המלחמה הקרה, ולכן ביקשה לבסס את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולה צבאית דרך 
מועצת הביטחון )Stueck, 1997: 4–5(. הדבר כאמור התאפשר בהיעדרה של ברה״מ 
מן המועצה. ברם, הכרזה על התערבות צבאית בינלאומית בחסות האו״ם נראתה עדיין 
צעד חדשני, לכן ארה״ב ביקשה לגייס חברות או״ם אשר אינן חברות במועצת הביטחון 
כדי שיביעו את תמיכתן הפומבית בצעד זה. ב-27 ביוני 1950 קיבלה מועצת הביטחון 
את החלטה 83, אשר הביעה תמיכה חד-משמעית בדרום קוריאה וקראה להפסקת 
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התוקפנות הצפון-קוריאנית.2 לאחר קבלת ההחלטה נותבו מיטב כוחות המשלחת 
 .)Bialer, 1990: 216–220( האמריקנית באו״ם לטובת גיוס תומכות פוטנציאליות
84, אשר התקבלה ב-7 ביולי  המטרה הייתה להכשיר את הקרקע לקראת החלטה 
1950 ואפשרה התערבות אמריקנית הלכה למעשה בקוריאה.3 עם המדינות שארה״ב 

ביקשה לגייס לתמיכה בצעדיה באו״ם נמנתה מדינת ישראל. 

היישוב היהודי בארץ ישראל לפני קום המדינה התאפיין בסממנים סוציאליסטיים 
שבאו לידי ביטוי בייחוד בהתיישבות הקיבוצית, אשר נשענה על ערכים של שוויון 
ושיתוף כלכלי ורעיוני )Kramer, 1974: 32–37(. אמנם מרבית חברי הקיבוץ לא היו 
מרקסיסטים מסורתיים כיוון שדגלו בציונות, שהיא תנועה לאומית, אך בסוף שנות 
השלושים החלו מנהיג הקיבוץ המאוחד יצחק טבנקין ומנהיג הקיבוץ הארצי מאיר 
יערי להביע את הערצתם הגלויה לברה״מ )שם, 35(. התמיכה בשתי התנועות גברה 
עם תמיכתה של ברה״מ בתוכנית החלוקה, ושתי התנועות הקימו את מפלגת הפועלים 
המאוחדת )מפ״ם(, אשר הנהיגה קו פרו-קומוניסטי גלוי. במהלך מלחמת השחרור תמכה 
ברה״מ בישראל הן דרך תמיכה בעסקת הנשק הצ׳כית והן דרך הבעת תמיכה גלויה 
בפעולות המדינה במסגרת האו״ם )Druks, 1989: 419–426(. בקרמלין התפתחה 

התקווה כי ישראל תהיה מדינה פרו-סובייטית.

אולם, משהפכה מפלגת פועלי ארץ ישראל )מפא״י( למפלגה השלטת והקימה 
קואליציה בראשותה ב-1949, בחרה הקואליציה להנהיג קו של ״אי-הזדהות״ עם 
צד אחד במהלך במלחמה הקרה )Brecher, 1972(. קו זה הונהג בראש ובראשונה 
במטרה לאזן את הכוחות הפוליטיים בכנסת – מפא״י נמנעה מהרכבת הקואליציה 
הן עם המפלגות הקומוניסטיות, מפ״ם ומק״י, והן עם מפלגת חירות הפרו-מערבית. 
שנית, שתי המעצמות הביעו את תמיכתן בהקמתה של מדינת ישראל והצביעו בעד 
 Bialer,( תוכנית החלוקה, ולכן ההנהגה חשה מחויבת ואסירת תודה לשני הצדדים
1 :1981(. שלישית, ישראל חשה אחריות כלפי יהדות העולם ופחדה שמא הזדהות 
עם גוש אחד תביא לפגיעה ביהודים המתגוררים במדינות הגוש השני, ואף תמנע את 
עלייתם ארצה, בייחוד במקרה של ברה״מ. רביעית, אי-הבעת הזדהות עם אחד הצדדים 
אפשרה לישראל שלא לפסול פטרונים בינ״ל פוטנציאליים, שלהם נזקקה בשל המצב 
הכלכלי והביטחוני הקשה שאליו נקלעה בשנותיה הראשונות. וחמישית, ניכר כי מקבלי 
ההחלטות בישראל האמינו בכנות כי ניטרליות תסייע לשמור על השלום העולמי ותמנע 
את פריצתה של מלחמת עולם שלישית )שם, 2(. אלו חשו כמובן אחריות גדולה יותר 

 United Nations Security Council resolution 83, Complaint of Aggression upon the  2
Republic of Korea, 27 June 1950, S/RES/83

 United Nations Security Council Resolution 84, Complaint of Aggression upon the  3
Republic of Korea, 7 July 1950, S/RES/84
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מיתר העמים למנוע מלחמה שכזו בשל האסון שפקד את העם היהודי במלחמת העולם 
השנייה. 

1950, שנתיים בלבד מקום המדינה, התמודדה ישראל עם שני קשיים  בשנת 
עיקריים – מצבה הכלכלי האנוש ואי-יציבות ביטחונית. המאזן המסחרי בישראל היה 
שלילי באופן קיצוני ונדרשו צעדים דרסטיים לשיקום המשק. משנת 1949 הונהגה 
מדיניות ה״צנע״, אשר הגבילה את הרכישה של מזון ומוצרי צריכה והכווינה את האשראי 
 .)Bialer, 1990: 224( וההשקעות במטרה ליצור שער חליפין יציב ולחסוך במטבע חוץ
המצב הכלכלי הקשה נוצר בין היתר בשל עלייתן ארצה של שתי אוכלוסיות חסרות 
אמצעים כלכליים והון אישי – פליטים ממדינות ערב וניצולי שואה מאירופה. מבחינה 
ביטחונית הייתה ישראל מצויה בחרדה קיומית, ושנתיים בלבד לאחר מלחמת השחרור 

התחושה הכללית הייתה כי בכל רגע נתון עלולה לפרוץ מלחמה נוספת. 

אם כן, ב-1950 הייתה ישראל שרויה במצב קשה מבחינה כלכלית וביטחונית כאחד. 
מדיניות החוץ שהנהיגה, של אי-הזדהות עם מעצמה אחת בזירת המלחמה הקרה, סייעה 
לה לשמור על איזון פוליטי פנימי ואף להגן על ביטחונם של היהודים המפוזרים בגולה. 
כמו כן, כאמור, מדיניות זו אפשרה לה שלא לפסול פטרונים בינלאומיים פוטנציאליים 
 .)Safran, 1981: 167( שיוכלו לסייע לה להתגבר על הקשיים הכלכליים והביטחוניים
עם זאת, כפי שצוין לעיל, ביוני של אותה השנה נאלצה ישראל לבחור בין מזרח ומערב, 
שכן הקונסטלציה הבינלאומית שנוצרה לאור מלחמת קוריאה ולנוכח היעדרה של 
ברה״מ ממועצת הביטחון דחקה בישראל לגבש החלטה חד-משמעית. לאור טשטוש 
הפערים בין המעצמות בעקבות פיתוח פצצת האטום הסובייטית וניצחון הקומוניזם 
בסין, בשילוב עם התמיכה הביטחונית והמדינית שלה זכתה ישראל מצד הסובייטים עם 
קום המדינה, בחירתה של ישראל לתמוך במערב אינה מובנת מאליה. הפרקים הבאים 
יבקשו להציג את המניעים לתמיכה זו, כפי שעולים מניתוח המסמכים ההיסטוריים 
השונים. מסמכים אלו עוסקים ב״שאלת קוריאה״ כסוגיה מרכזית אשר עשויה להכריע 

את היחסים של ישראל עם המעצמות. 

ג. מניעים פרגמטיים לתמיכת ישראל במערב
פרו- עמדה  לנקוט  ישראל  את  הובילו  אשר  הפרגמטיים  המניעים  בסקירת  אפתח 

מקוצרת  תהיה  המאמר  של  זה  בחלק  הסקירה  קוריאה.  משבר  במהלך  מערבית 
נידונו בהרחבה  ותמציתית ותדגיש את הנקודות העיקריות, שכן כאמור, היבטים אלו 
במחקר. אתמקד בנימוקים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים לטובת התמיכה במערב, 
ואראה כיצד התגבשה בקרב ההנהגה הישראלית התפישה כי תמיכה במערב עשויה 
מבחינה  כי  לטעון  אבקש  כן,  כמו  כלכלית.  ולתמיכה  עתידית  נשק  לעסקת  להוביל 
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מדינית קיוותה ישראל להפנות את האש לכיוון מצרים, ולציירה כמדינה לא מוסרית 
המסרבת לשתף פעולה עם מוסדות האו״ם. לבסוף אבקש לסייג טיעונים אלו ואסביר 

מדוע אינם יכולים לבדם להסביר את העמדה הישראלית.

מבחינה ביטחונית, שנתיים בלבד מאז מלחמת השחרור הייתה ישראל מצויה 
בחרדה קיומית, מוקפת מדינות עוינות. ישראל נענתה בשלילה כאשר ביקשה סיוע 
ורכש ביטחוני ממרבית מדינות העולם. ארה״ב וצרפת, שתי מדינות מערביות, היו 
היחידות אשר הסכימו לאמן חיילי צה״ל בשטחן )Bialer, 1990: 220(, אולם בזאת 
הסתכם הסיוע הביטחוני שארה״ב סיפקה לישראל באותן שנים. בסוף 1949 העבירה 
ישראל לארה״ב בקשה לסיוע ביטחוני, אלא שארה״ב נמנעה מלהשיב לבקשה במשך 

כמה חודשים.4 

עם זאת, ניכר כי ממשלת ישראל העריכה שהסיכוי לתמורה ביטחונית מן המערב 
גדול יותר מאשר מן המזרח. הצהרת שלוש המעצמות )ארה״ב, בריטניה וצרפת( על 
1950, עוררה  החימוש והביטחון בארצות ערב ובישראל, אשר ניתנה ב-25 במאי 
תקווה כלשהי בקרב הממשלה כי עשויה להירקם עסקת נשק עם אחת ממדינות 
המערב. בהצהרה זו הודיעו המעצמות כי יתערבו במזרח התיכון במסגרת האו״ם אם 
יופר האיזון באזור, ויספקו נשק למדינות האזור לצורכי הגנה עצמית. אף שהצהרה זו 
לא התייחסה רק לישראל, האופטימיות מצד ההנהגה הישראלית ניכרת בדיון שנערך 
בישיבת הממשלה ב-31 במאי 1950, אשר עסק בנוסח תגובת הממשלה להצהרה.5 
בדיון סיפר שר האוצר אליעזר קפלן כי במסגרת קבלת פנים דיפלומטית אמרו לו נציגי 
ארה״ב כי כעת עליו ״להכין כסף לנשק״; השר הרב יצחק מאיר לוין ציין כי ״הערבים 
טוענים שכל ההצהרה היא לטובת ישראל״; ושר המשטרה בכור שלום שטרית שאל 
״האם אפשר להגיד, כי שלוש המעצמות באו, סוף סוף, לידי הכרה שאנו כוח יציב 
במזרח התיכון?״, ואחר כך טען כי ״כשם שימכרו או מוכרים נשק לערבים, ימכרו גם 
לנו״. בן-גוריון דגל בגישה הססנית יותר – הוא אמר לנוכחים כי ״אין להתפאר״, וכי אין 
למעשה כל התחייבות לכך שהמעצמות יסייעו במידת הצורך. עם זאת, ניכר כי יתר 

חברי הממשלה החזיקו בגישה אופטימית יותר.

כאשר צצה סוגיית התמיכה בהתערבות האמריקנית במלחמת קוריאה התגבש 
החשש כי ניטרליות בנושא עשויה לפגוע בעסקאות נשק עתידיות. נציגי ישראל 
בוושינגטון טענו כי ״שתיקה בעניין קוריאה ואי תמיכה בארה״ב מסוכנים לנוכח המשא 
ומתן העומד להתחיל בשאלת אימון הקצינים, בשאלת הנפט ובשאלה הישנה של 

מברק ממשה קרן אל מחלקת ארצות הברית, 3.7.1950, ארכיון המדינה, חצ-2308/18.  4
ישיבת ממשלה מח/ש״י, כרך כ״ז, 31.6.1950, ארכיון המדינה.  5
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הנשק״.6 אף שככל הנראה לא ניתנה ערבות לסיוע ביטחוני בעקבות התמיכה במערב על 
רקע המלחמה, חלחלה ההבנה שאם תחליט הממשלה שלא לתמוך בהחלטה 83 הדבר 
עלול לפגוע בעסקאות נשק עתידיות. ואכן, יממה אחת בלבד לאחר שהביעה ישראל את 
תמיכתה בהחלטה 83 התקבלה תשובה חיובית לגבי עסקת הנשק והובטחו נגמ״שים, 
פצצות פיאט, ציוד רדאר ו-86 מטוסי אימון.7 באוגוסט 1950 ציין בן-גוריון ביומנו כי 
הגיעו ידיעות מטדי קולק, ציר ישראל בוושינגטון, כי ״יש אפשרות להשיג עזרה בנשק״.8

מבחינה כלכלית, על מנת לצאת מן המצוקה הקשה שישראל נקלעה אליה לאחר 
מלחמת השחרור, וכדי להכינה לקליטת העולים המסיבית במהלך שנות החמישים, 
פנתה הממשלה לכמה מדינות ולארגונים יהודיים ברחבי העולם בבקשת סיוע כלכלי, 
ובין השאר גם לארה״ב ולברה״מ )Duks, 1989, p. 420(. שתי המעצמות אמנם לא תמכו 
בישראל באופן יוצא דופן, אך המסמכים ההיסטוריים, לרבות פרוטוקולי הדיונים בכנסת 
ובממשלה על האוריינטציה הבינלאומית של ישראל, מרמזים כי התגבשה האמונה 

שהישועה עתידה להגיע מכיוון המערב. 

ב-31 במאי 1950, בעת הדיון בכנסת על הצהרת שלוש המעצמות,9 התפתח ויכוח 
בנושא האוריינטציה העולמית של המדינה. נציגי מפ״ם ומק״י האשימו את הממשלה 
בתמיכה במערב לאחר שזו פרסמה הודעה רשמית אשר תמכה בהצהרת המעצמות. 
על מנת להצדיק את התמיכה בגוש הסובייטי התייחסו חברי הכנסת משתי המפלגות 
לתמיכה הסובייטית בישראל – הן בתוכנית החלוקה של האו״ם והן בעסקת הנשק עם 
צ׳כוסלובקיה. בדחייתו נקודה זו התייחס בן-גוריון להלוואות האמריקניות בשווי של 100 
מיליון דולר אשר התקבלו בשנת 1949. ״הכנסת צריכה לדעת שלא רק נשק לא היה 
לנו, לא היה לנו גם כסף״, טען, ״ומשום מה דורשים בעד נשק?, גם במדינה המזרחית 
וגם במדינה המערבית, לא רובלים אלא דולרים. ודולרים ישנם רק בארץ אחת מסוימת. 
ואלמלא קיבלנו הדולרים מאותה הארץ – לא היינו יכולים לרכוש הנשק״. כלומר ראש 
הממשלה טוען שמבחינת הסיוע הכלכלי ארה״ב עולה על ברה״מ, ואילולא תמיכתה לא 

יכלה ישראל אף לרכוש את הנשק שהציעו מדינות מזרח אירופה.

לא רק התמיכה הממשלתית, אלא גם התרומות שהעבירו ארגונים יהודיים בארה״ב 
עלו על אלו שהתקבלו מטעם יהדות ברה״מ. העם האמריקני היה חופשי לתרום ולהשקיע 
כספים בישראל, ואילו אזרחי הגוש הסובייטי התקשו לעשות כן בשל נוקשות המשטר 
הקומוניסטי. כך הועברו לישראל מיהדות ארה״ב למעלה מ-750 מיליון דולר בשנות 

שם.  6
מברק ממשה קרן אל מחלקת ארצות הברית, 3.7.1950, ארכיון המדינה, חצ-2308/18.  7

יומן בן-גוריון, 4.8.1950, ארכיון בן-גוריון.  8
דברי הכנסת, ישיבה 146, 31.5.1950, ״הצהרת השלוש״, עמ׳ 1571–1591.  9
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החמישים. בן-גוריון התייחס אף לנקודה זו בנאומו בכנסת, בטענה כי לא רק שלא דרשו 
מישראל רובלים בתמורה לנשק אלא שגם לא היו לישראל רובלים ״לא מיהודים בברה״מ 
ולא מן הגויים״. אחר כך אף רמז לכך שהמשטר הקומוניסטי הוא זה שאינו מאפשר את 
התרומה לישראל בטענה כי ״יש הבדל במשטרן של שתי הארצות. אם ממשלת ברית 
המועצות אומרת לא – ׳לא׳ זה מחייב כל איש בברית המועצות, מה שאין בארצות-

הברית״. כלומר המשטר הקומוניסטי בברה״מ לא אפשר ליהודים לתרום לישראל.

אם כן, התמיכה הכספית שהגיעה מן הממשל האמריקני ומיהדות ארה״ב, אף שלא 
הייתה משמעותית ביחס לגודל המעצמה, תרמה ככל הנראה לאמונה כי הישועה עתידה 
להגיע מכיוון המערב ולא מן המזרח. בנאומו בכנסת סיכם בן-גוריון: ״אל תנסו להוכיח 
לנו, שמטעמים פטריוטיים ציוניים עלינו לראות עצמנו כיהודי חסות של המזרח ]...[ 
קיבלנו עזרה משני הצדדים, מאחד יותר ומאחד פחות״ – ובכך התייחס כמובן לעזרה 
הרבה יותר, באופן יחסי, מצד המערב. הציפייה הייתה אפוא כי התמיכה הכלכלית תגיע 
מצד ארה״ב, ואכן, הודעות על תמיכה זו לא איחרו לבוא. באוגוסט, חודש בלבד לאחר 
הבעת התמיכה הישראלית בעמדה האמריקנית בנוגע למלחמת קוריאה, העריך משה 
קרן, דיפלומט בכיר בשגרירות ישראל בוושינגטון, כי ממשלת ארצות הברית צפויה 

להעביר כחצי מיליארד דולר וכי יהדות ארה״ב עשויה גם היא להעביר סכום דומה.10

מבחינה מדינית הוצג טיעון נוסף, שלפיו תמיכה ישראלית בהחלטת מועצת 
הביטחון עשויה לפגוע בתדמיתה הבינלאומית של מצרים. מצרים נתפסה באותה העת 
כאויבת הראשית של ישראל וכאיום האזורי הגדול ביותר עליה. במהלך הדיון בממשלה 
בשאלת קוריאה, ב-2 ביולי 1950, טען שר החוץ משה שרת כי לישראל יש הזדמנות 
למנף את מעמדה הבינלאומי תוך הצגת מצרים כמדינה מחרחרת מלחמה שאינה מוכנה 

לשתף פעולה עם החלטות האו״ם: 

לתמוך,  לא  זה,  בעניין  להימנע  הוראות  קיבלה  שהיא  הודיעה  מצרים 
הנציג  לבין  האמריקאי  הנציג  בין  למדי  חריפה  דברים  חליפת  והייתה 
המצרי במועצת הביטחון ]...[ אנו בהודעות שלנו עם אמריקה, עם אנגליה 
ועם האו״ם, ואולי על ידי פרסום בצורה מסוימת, נסב תשומת לב מיוחדת 
לכל  רבה  לגרום דאגה  זו מוכרחה  לעמדה של מצרים, לאמור שעמדה 
טענו  הזמן  כל  שאנחנו  בכללו;  ובעולם  התיכון  במזרח  השלום  שוחרי 
שהמצב מסוכן ועכשיו היא מוכיחה זאת ונמנעת מלהודות בסמכותה של 
מועצת הביטחון לפעול נגד תוקפנות. זה מטיל צל כבד מאד על כוונתה 

ביחס אלינו ואנחנו מניחים שלדבר זה יושם לב.11

ישיבת משלחת ישראל לאו״ם, 18.8.1950, ארכיון המדינה, חצ-89/1.  10
ישיבת ממשלה נ״ג/ש״י, כרך כ״ז, 2.7.1950, ארכיון המדינה.  11
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מדינות המערב אשר  ליתר  והצטרפות  האו״ם  במוסדות  תמיכה  כי  סבר  כלומר שרת 
כמדינה  מצרים  את  למסגר  תאפשר  הביטחון  מועצת  בהחלטת  תמיכתן  את  הביעו 

מסוכנת.

ואולם, יש להסתייג במידה מסוימת משלוש הנקודות הללו. מבחינה ביטחונית, 
בן-גוריון לא האמין שהצהרת השלוש עתידה לקדם עסקת נשק. מעבר לסקפטיות 
שהציג במהלך הדיון בממשלה, כתב ביומנו כי ״יש להתפלא על העיתונות שהריעה 
בתרועת ניצחון על הצהרת השלושה. השונא המובהק ביותר של ישראל יכל היה 
לחתום על הצהרה זו. יש בה הכשר בלתי מוגבל למתן נשק למדינות ערב ואין כל 
חובה לתת נשק לישראל. יש אולי חיוב בהצהרה נגד שימוש בכוח למען שנות הגבולות 
של הסכמי שביתת נשק, אבל אין לסמוך על כך״.12 מבחינה כלכלית, אף שאכן ניכר 
שהסיוע האמריקני עלה בהיקפו על הסיוע הרוסי, במיוחד כשמכניסים למשוואה את 
תרומות יהדות ארה״ב, יש לציין לחיוב גם את הקשרים הכלכליים שהתקיימו בין ישראל 
והמעצמה הסובייטית. ב-1949 סיפקה רוסיה לישראל סחורה בסך 750 אלף דולר, ובין 
 Bialer,( היתר סיפקה לה דלק – שלו הייתה זקוקה במיוחד במהלך מלחמת השחרור
124 :1990(. מבחינה מדינית ראוי לציין את החשש כי רוסיה תצביע נגד ישראל 
במסגרת הצבעות האו״ם, במיוחד בסוגיית ירושלים ובשאלת הפליטים הערבים. נקודה 
זו הועלתה בדיוני הממשלה. נוסף על כל הנקודות הללו, למול התמיכה במערב עמד 
כאמור החשש לחייהם של יהודי מדינות הגוש המזרחי. על כן, ניכר כי אותם מניעים 
פרגמטיים אינם מספקים הסבר שלם להחלטה הישראלית לתמיכה במערב, והפרק 

הבא ידון במניעים הזהותיים שעמדו ברקע ההחלטה.

ד. מניעים זהותיים לתמיכת ישראל במערב
זהות מדינתית )state identity( היא מערך משמעויות שמדינה בחברה הבינלאומית 
מייחסת לעצמה )Wendt, 1994(. זהותה של מדינה מוגדרת באמצעות מיקומה בעולם 
ביחס לאומות ולגופים בינלאומיים אחרים )Schlesinger, 1991(. יש המבחינים בין 
שני סוגים שונים של זהויות בחקר היחסים הבינלאומיים: זהות לאומית הייחודית 
לכל מדינה, וזהות קולקטיבית המאפיינת קבוצת מדינות בעלות סממנים משותפים 
לרוב בתחושה  יחסים המאופיינת  )Hopf & Allan, 2016(. האחרונה היא מערכת 
של ״אנחנו״ )We-ness(, המובנית באמצעות אמונות משותפות על העצמי והאחר, 
תוך אימוץ סטנדרטים משותפים של התנהגות )Katzenstein, 1996(. כך לדוגמה 
 Neumann, 1999; Herrmann( הצביעו חוקרים רבים על התפתחות זהות אירופית

יומן בן-גוריון, 31.5.1950, ארכיון בן-גוריון.  12
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 Bayram,( קוסמופוליטית  ואף   )Risse, 2017( דמוקרטית   ,)and Brewer, 2004
 .)2017

בשנת 1950 הייתה ישראל בעיצומה של הבניית זהותה הבינלאומית. הממשלה 
הישראלית התחבטה לגבי הזדהות חיצונית עם אחד הצדדים, אך המסמכים ההיסטוריים 
מלמדים כי נטיית הלב הייתה לכיוון המערב וכי הממשלה הישראלית ראתה עצמה 
כממוקמת לצד מדינות המערב במערכת הבינלאומית. מחקרים קודמים עסקו גם הם 
בהיבטים זהותיים אשר הובילו לתמיכה במערב, אולם התמקדו בבוז שחשה הממשלה 
הישראלית, בדגש על מפלגת מפא״י, כלפי הקומוניזם )Bialer, 1990(. הטענה המרכזית 
הייתה אפוא שמקבלי ההחלטות סלדו מתמיכה במזרח בשל הריחוק האידיאולוגי 
שחשו מברה״מ. בפרק זה אבקש לטעון כי נוסף על אותן עמדות שליליות כלפי 
הקומוניזם, ההנהגה הישראלית חשה קרבה זהותית ותרבותית למערב, ולמעשה ראתה 
עצמה במידה מסוימת כחלק מאותה זהות בינלאומית משותפת. אציג עמדה זו תוך 
ניתוח השיח שהתקיים הן במסגרת דיונים החשופים לקהל הרחב, דוגמת הדיון בכנסת, 

והן בדיוני הממשלה הפנימיים וביומנו של דוד בן-גוריון.

את הִקרבה האידיאולוגית למערב אפשר לזהות כבר בכתבי בן-גוריון מלפני קום 
המדינה. ביולי 1940 תיאר בן-גוריון את שיחתו עם הלורד לויד, נציג משרד הקולוניות 
הבריטי.13 בן-גוריון ציין באוזני לויד כי אמנם אינו בריטי, אלא יהודי אשר הגיע מן 
המזרח, אך הוא רואה את גורל מדינת ישראל כ״קשור עם בריטניה ]...[ מאות שנה חיינו 
במערב, ואנו חוזרים לארצנו עם התרבות המערבית וקשרינו עם המערב הוא הכרח חיוני 
שלנו״. כלומר ניכר כי כבר בשלב מוקדם זה צפה בן-גוריון כי מדינת ישראל עתידה 

להיות קשורה בחברה ובתרבות המערבית.

בדיוני הממשלה בנושא האוריינטציה הבינלאומית של ישראל הועלתה פעמים 
רבות סוגיית הִקרבה למערב. בדיון שעסק בהצהרת השלוש בסוף יוני 1950 הועלתה 
לראשונה במסגרת ישיבת הממשלה האפשרות לתמיכה חד-משמעית בצד אחד. 
במהלכו טען יצחק מאיר לוין, שר הסעד מטעם סיעת החזית הדתית המאוחדת: 
״איני יודע אם אנו צריכים כל פעם להחזיק בקו הניטרלי ]...[ איני יודע אם לאחר כל 
ההחלטות שיש לקבל לא נצטרך סוף כל סוף להחליט על צד בעניין )המלחמה הקרה(״. 
על כך ענה לו בן-גוריון כי לארה״ב ״אין כל ספק, שבמובן האידיאולוגי, יודעים איפה 
עומדת ממשלת ישראל״.14 כלומר מבחינה אידיאולוגית ישראל עומדת לצד ארה״ב, אך 
אינה יכולה להציג עמדה זו כלפי חוץ. בדיון על ההצהרה בוועדת החוץ והביטחון ציין 
יו״ר הוועדה זלמן אהרונוביץ׳ )לימים ארן( כי הדיון בשאלת האוריינטציה קריטי לאור 

יומן בן-גוריון, 3.7.1940, ארכיון בן-גוריון.  13
ישיבת ממשלה מח/ש״י, כרך כ״ז, 31.6.1950, ארכיון המדינה.  14
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העובדה שיש בכנסת אנשים ״שיש להם נטייה למערב״ ויש כאלו ש״אינם מתלהבים 
כל כך מן המזרח״.15 בדיון הממשלתי בעניין קוריאה כבר הביע לוין עמדה חד-משמעית:

יודעים,  כולנו   ]...[ העיקר  על  להחליט  פעם  צריכים  שאנו  חושב,  אני 
שאנו יכולים לנמק כל עמדה. אבל זוהי עמדה עקרונית, אם אנו מזדהים 
עם המערב או עם המזרח. אני כשלעצמי – ואתם יודעים את עמדתי – 
אמרתי כבר מזמן, אנחנו מוכרחים להזדהות עם המערב. מדוע עמדתי 
היא כזו? – מפני שלדעתי בכל אדם ובמשך כל הדורות יש מלחמה בין 
טוב לרע. היטלר היה הצד הרע, ומשום שהיהודים הם סמל הטוב, הוא 

לחם בהם. לדעתי, הצד הרע הוא המזרח במלחמה שבין מזרח ומערב.16

ההבחנה של לוין בין מזרח ומערב מבטאת לא רק את הפערים התרבותיים והזהותיים 
שהוא מזהה בין ישראל ובין המזרח, אלא גם את הִקרבה אל המערב. כשם שהיהודים 
והן  היהודים  הן  כך המערב הוא הטוב שמול המזרח, כלומר  היו הטוב שכנגד היטלר, 
זו עולה בקנה  המערב מוגדרים כ״טובים״, וככאלו הם בעלי ערכים משותפים. חלוקה 
 Buzan, Wæver and De( אחד עם חקר הזהות בספרות הקונסטרוקטיביסטית ביחב״ל
 Kertzer et al., 2014;( כמו גם בספרות העוסקת בפסיכולוגיה פוליטית ,)Wilde, 1998
Herrmann, 2017(. בשתי האחרונות מודגש השימוש בשיח מוסרי המתמקד באפיון 
in-( הפנים  לקבוצת  ביחס  שליליים  במונחים   )out-group( החוץ  קבוצת  או  ה״אחר״ 
group(. השימוש בשיח מוסרי נועד לעיתים רבות לחדד ולהעצים את ההבדלים שבין 
הקבוצות, תוך הצגת קבוצת החוץ כבלתי מוסרית )Geis and Wunderlich, 2014(. אם 
כן, אין זה מפתיע כי בן-גוריון סיכם את הדיון הממשלתי באמירה כי יש לנקוט עמדה 
אשר אפשר להגן עליה ״מתוך מצפון נקי״, על אף התייחסותו לעמדה הבעייתית שבה 

נמצאת מדינת ישראל לאור הריכוז הגבוהה של יהודים במדינות מזרח אירופה.

כחודש לאחר מכן דנה הממשלה באפשרות של שליחת סיוע )צבאי או רפואי( 
למלחמת קוריאה.17 בדיון זה טען שר המשפטים פנחס רוזן, חבר המפלגה הפרוגרסיבית, 
כי ״איננו יכולים להישאר במצב כזה שנאמר: מה שהגויים עושים אינו מעניין אותנו ויש 
לנו רק יהודים בעולם. אם האינטרסים שלנו קושרים אותנו עם אמריקה, הרינו צריכים 
להסיק גם את המסקנות מכך״. כלומר יש להביא בחשבון לא רק את האינטרסים 
הפרגמטיים של מדינת ישראל ויהדות העולם, אלא גם את הִקרבה האידיאולוגית לגוש 
זה או אחר. באותו הדיון הודה גם שר הפנים חיים משה שפירא, מסיעת החזית הדתית 

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, מ׳/2, 13.6.1950, ארכיון המדינה.  15
ישיבת ממשלה נג/ש״י, כרך כ״ז, 2.7.1950, ארכיון המדינה.  16
ישיבת ממשלה נח/ש״י, כרך כ״ז, 3.8.1950, ארכיון המדינה.  17
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המאוחדת, כי ״יש נטייה נפשית מסוימת, ובשעה שהמדובר הוא על הכרעה בין המערב 
והמזרח, היינו רוצים שהמערב ינצח״. אחר כך אף המשיך ואמר מפורשות כי ״במלחמה 
המכרעת בין מזרח ומערב, לפי הכרח צריכה מדינת ישראל להיות לצד המערב״. הכרח 

זה נובע מן הקרבה לערכי המערב ולזהות המערבית. 

הדיונים בממשלה משקפים אפוא עמדה נחרצת בשאלת קוריאה, אך בדיונים 
בכנסת ובוועדת החוץ והביטחון, אשר כללו קהל מגוון יותר )ביניהם חברי כנסת 
מטעם מפ״ם ומק״י(, עלו מטבע הדברים עמדות מהוססות יותר. חלק מחברי הכנסת 
הביעו תמיכה מפורשת במערב, דוגמת אליהו אלישר ממפלגת הספרדים אשר טען 
כי ״תקוותנו, שיהיו בבית הזה אנשים שיעזו לדבר בעד המערב, כשם שמדברים חברי 
מפ״ם בעד המזרח״;18 מרבית חברי הכנסת דיברו בשם ה״דמוקרטיה״, ה״מוסר״ וה״מצפון״ 
הישראלי, אך נמנעו מתמיכה מפורשת ב״מערב״. עם זאת, ניכר כי ההתייחסות לערכים 
אלו נועדה להצדיק את התמיכה בארה״ב, ובתוך כך למקם את ישראל לצידה. אליעזר 
ליכטנשטיין ממפא״י הקריא חלק ממאמר עיתונאי: ״המאבק בעולם הוא מאבק מכריע 
בין חברה חופשית לבין שלטון טוטאליטארי ]...[ חירות והגינות אנושית או עבדות 
איומה״. הוא טען כי על ישראל מוטלת האחריות המדינית ל״הצלת האנושות והחירות 
בדרכי שלום״, ולכן ההחלטה שהתקבלה היא המוסרית ביותר. גם כאן ניכר כי ישראל 
עומדת לצידן של הדמוקרטיות החופשיות, ומולן נמצא אותו שלטון טוטליטרי. השר 
משה שרת טען במהלך הדיון כי ״עקרון אי-ההזדהות אינו יכול להפוך לאמצעי של 
התכחשות לעניין השלום, לתואנת התחמקות מהאחריות כלפי או״ם״. כלומר גם הוא 
ביקש להציג עמדה שלפיה ההחלטה לתמוך בארה״ב בסוגיית מלחמת קוריאה היא 
ההחלטה המוסרית, התואמת את עקרונות השלום והערכים שעליהם נבנתה מדינת 
ישראל. הדיון בוועדת החוץ והביטחון היה דומה בטבעו לדיון בכנסת.19 מחד גיסא, 
המתנגדים )מטעם מפלגת מפ״ם ומק״י( התייחסו לפעולת התמיכה כ״צירופה של 
מדינת ישראל לגוש המערבי״. ומאידך גיסא, התומכים ביקשו לעגן דבריהם בנימוקים 
נורמטיביים ומוסריים. אהרונוביץ׳, לדוגמה, טען כי אי-אפשר להיתמם וכי ברור שהצד 
התוקפני הוא הצד הצפון-קוריאני. בן-גוריון הציג גם הוא עמדה דומה, וביקש להצדיק 

את ההחלטה הישראלית בתמיכה במערב בשיקולים מוסריים:

קראתי באחד העיתונים מאמר נגד עמדת ממשלת ישראל, כי כותב המאמר אינו 
רואה מהו ״המחיר״ שקיבלנו בעד עמדה זו. לא ידע הסופר הפיקח שאין מחיר לישראל. 
כי כוחה של מדינת ישראל הוא במצפונה. מצפון זה לא יעמוד למכירה. המסע שלנו 
במשך שלושת ארבעת אלפים שנה בהיסטוריה עשינו לא בכוח תותחים אלא בנשק 

יחיד ומיוחד; בכוח המצפון שלנו.

דברי הכנסת, ישיבה 161, 4.7.1950, ״שאלת קוריאה״, עמ׳ 2049–2087.  18
ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, מ׳ג/2, 3.7.1950, ארכיון המדינה.  19
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כלומר הזהות הישראלית והערכים שעליה נשענת המדינה מאלצים אותה לבחור 
בגישה זו, זהו צו מצפונה. עמדה זו באה לידי ביטוי לא רק בדיונים מתוקשרים דוגמת 
ישיבות הכנסת, אלא גם במכתבים אישיים. כך לדוגמה כתב בן-גוריון לטדי קולק, ציר 

ישראל בוושינגטון דאז:20

נדמה לי שידועה לך וגם לאבא אבן דעתי על היחסים עם ארצות-הברית 
הנוסח של  גורס  ואיני  אני, אגב, לא השתמשתי כמדומה אף פעם   ]...[
״אי הזדהות״ ]...[ אין אנו ניטראליים אפילו בריב האידיאולוגי בין מזרח 
ומערב ]...[ הדמוקרטיה והחירות – כלפי פנים וכלפי חוץ – הם בשבילנו 
שאלת החיים ואין לי כל צל של ספק שעלינו להיות מוכנים להילחם על 

ערכים אלה אם יעמדו בסכנה.

בן-גוריון ביקש לטעון שעמדתו בנושא האוריינטציה הבינלאומית של ישראל  כלומר 
חירות  של  ערכים  עם  הזדהות  מתוך  ומצפוניים,  אידיאולוגיים  ממניעים  נבעה 

ודמוקרטיה, אותם מרכיבי הזהות המערבית.

כאמור, זהות מדינתית מאופיינת באמונות כלפי המדינה עצמה אך גם במערך 
אמונות כלפי ה״אחר״ )the Other(. לעיתים רבות שחקניות מגדירות עצמן ביחס 
לקבוצת האחר ודרך עוינות ואיבה כלפיה. אדוארד סעיד מגדיר בספרו ״אוריינטליזם״ 
את האופן שבו מתוארת תרבות ה״מזרח״ על ידי ה״מערב״ )Said, 1978(: השיח של 
ה״אוקסידנט״, המערבי, על אודות ה״אוריינט״, המזרחי, משמר את יחסי הכוחות ומאפשר 
למערבי להגדיר עצמו דרך הגדרתו את האוריינט, ותכונות ה״מערב״ הן כל אותן תכונות 
נעלות שאינן מיוחסות ל״מזרח״. על כן, אין ספק שהבוז שההנהגה הישראלית חשה 
כלפי ברה״מ משחק תפקיד מרכזי בהבניית הזהות המערבית בישראל. בוז זה ניכר 
כבר בטקסטים מוקדמים של בן-גוריון. בדצמבר 1923, כשעבר ברוסיה הקומוניסטית 
במסעותיו ברחבי העולם במסגרת תפקידו כמזכיר ההסתדרות, העלה על הכתב את 

תפישתו על אודות המשטר הקומוניסטי והאידיאולוגיה הקומוניסטית:21

ועריצות  המרה  באש  המתבוססת  רוסיה   – רוסיה  לנו  נתגלתה 
למלחמת  הקוראת  העמוקים,  והסתירות  הניגודים  ארץ  המהפכה, 
אזרחים עולמית לשם השלטת הפרולטריון – ושוללת מכל פועליה כל 
הפרט  רכוש  המכריזה קומוניזם וביטול  המעמד,  אזרח ובן  אדם,  זכות 
האור  ארץ   ]...[ מכוערות  הכי  צורות הספקולציה  בארצה  ומפתחת 
המאור והאפלה האטומה, שאיפות השחרור והצדק הנשגבות והמציאות 

מכתב בן-גוריון אל טדי קולק, 17.1.1951, ארכיון בן-גוריון.  20
יומן בן-גוריון, 16.12.1923, ארכיון בן-גוריון.  21
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והנפש,  הקומוניזם  והספקולציה,  הרבולוציה  ארץ  והדלה,  המכוערת 
האידיאליות  והשוחד,  ההתמכרות  הטמאה,  הקדוש והקורופציה  הסבל 
והבצע ]...[ האורות והצללים משתלבים אחוזים ומעורים זה בזה, ואינך 

יודע היכן מסתימת הקדושה ואיפה נפתחים שערי הטומאה. 

חיוביים מסוימים במשנה הקומוניסטית,  כי אף שייתכן שמצא היבטים  ניכר  כן,  אם 
הקומוניסטי  המשטר  עריצות  את  בן-גוריון  תיעב  והצדק,  השחרור  שאיפות  דוגמת 
בברה״מ ותפס אותו כמשטר קיצוני ודורסני. ביומנו יש אזכור נוסף לתחושות אלו גם 
בספטמבר 1928, כאשר תיאר את עמדתו בנוגע לקומוניזם לאחר פגישתו עם מרדכי 

אורן, לימים אחד ממייסדי מפ״ם:22

ההבדל בין הסוציאליזם והקומוניזם הוא שהראשון סובל חילוקי דעות, 
השני לא. אנו שוללים את הדרך הקומוניסטית – דיקטטורה של מפלגה, 
על  שלא  הסוציאליזם  בנין  המפלגה,  בענייני  אפיקורסות  כל  נגד  טרור 
ידי וברצון הפועלים עצמם, שלטון על תנועת הפועלים העולמים ממרכז 
אחד, ההסתמכות על מלחמות ומהומות, אי התחשבות עם צרכי המקום 
ותנאיו, עם דרגת התפתחותו של הפועל, פילוג התנועה, חוסר כל מידה 
לא  באמצעים  השתמשות  הרעיוניים,  המתנגדים  את  במלחמה  אטית 

כשרים וכו׳.

ובאופן  בן-גוריון מצא פגמים רבים במשנה הקומוניסטית  מתוך דבריו ברור אפוא כי 
שבו היא כופה את הסוציאליזם על אזרחי המדינה ואינה מאפשרת חברה דמוקרטית 
וחופשית. בהמשך דבריו אף הביע בן-גוריון את הסתירה שבקיום חברה קומוניסטית 
הנאמנה לברה״מ בתוך מדינת ישראל. ביומנו כתב כי ״הקומוניזם יש לו פאתוס משלו, 
הציונות האקטיבית פאתוס משלה; שניהם אוכלים זה את זה״.23 המפעל הציוני אינו 
ולכן  עולה בקנה אחד עם הגישה הקומוניסטית, המבקשת לבטל את לאומי העולם, 
למעשה שלל בן-גוריון עוד לפני קום המדינה את האפשרות של הקמת מדינה ציונית-

קומוניסטית, אשר תהיה נאמנה לברה״מ. 

גישה אנטי-קומוניסטית באה לידי ביטוי לא רק בכתביו האישיים של בן-גוריון. 
ביאלר מציג בספרו כיצד נרתעה מרבית הנהגת מפא״י מתמיכה בברה״מ בשל סלידה 
מן הקומוניזם, תוך התייחסות לדיונים פנימיים של הסיעה )Bialer, 1990(. אולם 
גישה זו באה לידי ביטוי גם במסגרת פורומים אשר כללו נציגי מפלגות אחרות, דוגמת 

יומן בן-גוריון, 21.9.1928, ארכיון בן-גוריון.  22
שם.  23
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הדיונים בכנסת ובממשלה. בדיונים בכנסת הגישה הכללית כלפי הקומוניזם הייתה 
צינית וביקשה להציג את דברי חברי הכנסת מטעם מק״י ומפ״ם כמגוחכים. בדיון מוקדם 
בכנסת בשאלת האוריינטציה טען חבר הכנסת אליהו כרמלי ממפא״י: ״ועוד הוא )חה״כ 
ריפטין( מאשים אותנו שאנו נגררים אחר המערב ]...[ המזרח חסר כל שאיפה מסוג 
אימפריאליזם? המזרח אין לו שום שאיפה אימפריאליסטית, וכל הנתון במחציתו חי 
וקיים על טהרת העצמאות המדינית וחופש המצפון, אצלו חופש לכל אדם ]...[ אין 
פרץ ואין צווחה שם, במדינות החופש, והכל אתי שפיר״. כלומר חבר הכנסת מבקש 
להציג את המזרח כמשטר דורסני אשר אינו מאפשר עצמאות מדינית. כאשר טען 
חבר הכנסת שמואל מיקוניס ממק״י כי המחנה המזרחי בהנהגת ברה״מ פועל ״למען 
השלום בעולם ולהגנת עצמאות העמים״, השיב בציניות חבר הכנסת אברהם אלמליח 
ממפלגת הספרדים ״כמו ברומניה״.24 דוגמה נוספת לאותה גישה לגלגנית אנו מוצאים 
בדיון בשאלת קוריאה, וגם שם נשמעה נימה דומה מפי חברי מפלגות הקואליציה. 
חבר הכנסת אהרונוביץ׳ ממפא״י כינה את הדיאלקטיקה הקומוניסטית ״פניצילין 

אינטלקטואלי״.25 

דיוני הממשלה התאפיינו גם הם בגישה שלילית ביחס לברה״מ ומדינות הגוש 
המזרחי, אם כי ממותנת יותר. שם כאמור היה הדגש על התמיכה במערב. במהלך 
הדיון בהחלטת הממשלה לתמוך במלחמת קוריאה שאל הנשיא חיים וייצמן: ״מדוע 
לנו לומר שנעשה מאמצים להחזיר את רוסיה לאו״ם? היא עזבה את האו״ם!״. בדיון 
בתמיכה הצבאית בקוריאה, כאשר העלו שרי הממשלה את החשש כי חברי מפ״ם ומק״י 
יביעו התנגדותם לתמיכה במעצמות המערב, טען בן-גוריון כי ״מדינה שנבהלת – לא 
תתקיים. כי אם כן, הרי יהיה כאן אותו המשטר שישנו ברוסיה ]...[ מה היה ברוסיה? 
משטר של מיעוט״. אחר כך שם את המשטר הקומוניסטי באותה הקבוצה עם הנאצים 
ויתר המשטרים הטוטליטריים, באומרו כי ״דמוקרטיה זו )שנגררת אחר דעות מיעוט( 

נידונה לכשלון. על זה בנה היטלר ועל כך בנה גם סטלין״.26

אם כן, הדיונים שנערכו בממשלה ובכנסת והרשמים האישיים העולים מתוך יומן 
בן-גוריון והתכתבויותיו מלמדים כי ההנהגה הישראלית חשה קרבה זהותית ותרבותית 
למערב וראתה עצמה כחלק מאותה זהות מערבית בינלאומית משותפת. מסמכים אלו 
מלמדים כי המערב נתפש כבעל ערכים משותפים עם ישראל ולכן כבעל מאפיינים 
זהותיים דומים. ההבניה של זהות זו נעשתה למול ההבחנה שבין המערב, המזוהה עם 
ערכים מוסריים ו״טובים״, לבין המזרח, המזוהה עם נורמות אנטי-דמוקרטיות ולכן מוגדר 

24  דברי הכנסת, ישיבה 102, 3.1.1950, ״דיון על סקירת שר-החוץ״, עמ׳ 397–415.
25  דברי הכנסת, ישיבה 161, 4.7.1950, ״שאלת קוריאה״, עמ׳ 2049–2087.

26  ישיבת ממשלה נג/ש״י, כרך כ״ז, 2.7.1950, ארכיון המדינה.
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כ״רע״. קרבה זהותית זו אפשרה לממשלה הישראלית לנקוט עמדה פרו-מערבית מתוך 
מצפון נקי.

ה. סיכום
מחקר זה עסק במדיניות החוץ הישראלית על רקע משבר קוריאה בשנת 1950, ובחן 
ולזנוח את עקרון אי-ההזדהות שבו  מדוע בחרה ישראל לנקוט מדיניות פרו-מערבית 
דגלה מאז קום המדינה. כאמור, תמיכה במערב אינה מובנת מאליה, הן לנוכח התמיכה 
הסובייטית שלה זכתה ישראל עם קום המדינה, והן לאור היתרונות הרבים שבמדיניות 
אי-ההזדהות, אשר נדמה ששירתה את כלל האינטרסים הישראליים בשנות החמישים. 
ברם, נבירה במסמכים ההיסטוריים מלמדת כי מניעים פרגמטיים וזהותיים דחפו את 

ההנהגה הישראלית להביע את תמיכתה במערב. 

המניעים הפרגמטיים – כלכליים, ביטחוניים ומדיניים – מספקים חלק מההסבר 
לנקיטת העמדה הישראלית אך אינם משכנעים דיים, ועל כן יש צורך להתייחס גם 
למניעים זהותיים. אף שמחקרים קודמים עסקו בגורם האידיאולוגי אשר הניע את 
הממשלה הישראלית, הם התמקדו ברתיעת הממשלה מן הקומוניזם ומברה״מ והמעיטו 
לעסוק בתחושת השייכות של ישראל למערב ובסמיכות הערכים עימו. בחלק השלישי 
במאמר נבחנה הבניית הזהות המערבית בקרב ההנהגה הישראלית. הראיתי כיצד אותה 
זהות משותפת עם המערב הניעה את ישראל לתמיכה בארה״ב תוך התייחסות לשיח 
הפוליטי בנושא קוריאה והאוריינטציה הבינלאומית ב-1950. כמו כן, במחקר זה נעשה 
שימוש במסמכים שנחשפו לאחרונה ובמסמכים אשר היחס אליהם במחקרי עבר היה 
מצומצם – הדיון בוועדת החוץ והביטחון, הדיון בממשלה והדיון בכנסת. על מנת להציג 
תמונה שלמה נותחו גם מכתבים אישיים וקטעי יומן של בכירי הממשלה הישראלית.

ניתוח המקורות הראשוניים דרך הפריזמה הקונסטרוקטיביסטית וההתמקדות 
בזהות מדינית מראים כי מדינת ישראל תפשה את עצמה כמדינה המזוהה עם יתר 
מדינות ״המערב״ מבחינת הערכים והנורמות שבהם החזיקה. ממצא זה מפתיע, שכן 
בספרות המחקר ישראל מוגדרת לעיתים רבות כמדינה הכלואה מבחינה זהותית בין 
״מזרח״ ל״מערב״. מחד גיסא, היא מתאפיינת בכלכלה פוסט-תעשייתית מבוססת הייטק 
ובאמצעי מחקר ופיתוח מתקדמים, המאפיינים מדינות מערביות; ומאידך גיסא, אין 
לה גבולות טריטוריאליים או חוקה, והיא אינה מפרידה בין צבא וחברה או בין דת 
ומדינה )Smooha, 2005(. אמנם, מחקר זה מלמד כי גם בשנותיה הראשונות של 
ישראל הכירה מרבית ההנהגה הישראלית, לרבות הממשלה, בִקרבה הישראלית 
לתרבות המערב וראתה עצמה כשייכת מבחינה זהותית לצד זה של המפה הפוליטית 

הבינלאומית.
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המקרה הישראלי דומה במהותו גם למקרים אחרים – מדינות שונות בעלות זהות 
בינלאומית שאינה חד-משמעית אשר ביקשו להבנות את זהותן כ״מערבית״ או ״מזרחית״ 
על רקע המלחמה הקרה. כך לדוגמה הראו חוקרים כיצד ביקשה תורכיה לבנות את 
זהותה כמדינה ״מערבית״ במהלך המלחמה הקרה דרך פעולות מדיניות החוץ שלה ודרך 
השיח הפוליטי במדינה בנושא זה )Yilmaz and Bilgin, 2006(. בדומה למקרה התורכי, 
ניכר כי תקופת המלחמה הקרה אפשרה גם לישראל לבנות את זהותה ולבסס עצמה 
כמדינה מערבית, אם כי באופן מצומצם יותר. על אף הדמיון, המקרה הישראלי מורכב 
יותר שכן ישראל נמנעה מהצגת התמיכה במערב באופן חד-משמעי בשל הריכוז הגבוה 
של יהודים במדינות הגוש המזרחי. ואף על פי כן, נדמה שתקופה זו אפשרה גם להנהגה 

הישראלית למצב עצמה לצד חלק ממדינות המערב על בסיס דמיון ערכי ונורמטיבי.

חקר היחסים הבינלאומיים עוסק לעיתים תכופות בשאלות הנוגעות בזהותן 
הבינלאומית של מדינות. מחקרים שונים ביקשו להסביר הן את הגורמים המשפיעים 
זו על מדיניות פנים וחוץ, על  על עיצוב זהות בינלאומית והן את השפעתה של 
חברות בארגונים בינלאומיים ועוד. מלבד הקושי להגדיר ולמדוד את משתנה הזהות 
הבינלאומית )Abdelal et al., 2009(, לעיתים קרובות גם קשה לשלול סיבתיות הפוכה 
)Wendt, 1994; Johnston, 2001(. לדוגמה, מדינה אשר הצטרפה לפורום בינלאומי 
מסוים עשויה להפוך לקרובה יותר )מבחינה זהותית, ערכית ונורמטיבית( ליתר החברות 
בארגון, אך ייתכן שמלכתחילה החזיקה במאפיינים זהותיים ונורמטיביים מסוימים 
שאפשרו לה, או דחפו אותה, להצטרף לארגון )Bearce and Bondella, 2007(. מחקר 
זה סובל מקושי דומה. במקרה שלנו קשה להכריע מה הוביל למה – האם מאפייני 
הזהות ה״מערביים״ של ישראל הם שהובילו אותה לתמוך במערב, או שמא זהות 
זו נוצרה והתגבשה לאחר מעשה? כלומר ייתכן שמקבלי ההחלטות בישראל הונעו 
בראש ובראשונה משיקולים פרגמטיים, וִהבנו את הזהות המערבית בדיעבד, או על 
מנת להצדיק החלטה זו. לחלופין, ההחלטה לצדד במערב יצרה שסע בין ישראל לבין 
העולם הקומוניסטי, וזה בתורו דרבן את ישראל להתקרב עוד למערב, תוך השפעה על 
תפישת הזהות הבינלאומית שלה. המסמכים ההיסטוריים מלמדים כי אכן היו ניצנים 
ברורים לאותה זהות מערבית עוד טרם הבחירה במערב ולפני השסע שנוצר עם העולם 
הקומוניסטי. אולם יש לשער שאותה זהות התעצמה והתגבשה ככל שנבנה שיתוף 

פעולה בתחומים שונים עם מדינות המערב במרוצת השנים.

נקודה נוספת שבה ראוי לעסוק היא ההבדל הניכר בין ההתייחסות הברורה לישראל 
כמדינה מערבית כיום לבין ההתייחסות המהוססת אליה ככזו בשנות החמישים – אף 
שיש עדויות רבות לתפישת סמיכות הערכים והזהות המשותפת בין ישראל ומדינות 
המערב, כפי שהובאו במחקר זה. כך לדוגמה, חברי הממשלה וחברי הכנסת נמנעו 
משימוש במילה ״מערב״ על מנת לתאר את מדינת ישראל עצמה. בכל הטקסטים 
שנותחו במסגרת המחקר לא כונתה ישראל ״מדינה מערבית״ באופן מפורש ולו פעם 
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אחת, והיחס אליה ככזו היה אך ורק דרך אפיון נורמטיבי. אף על פי כן, ניתן לזהות את 
מלחמת קוריאה כאירוע מכונן בתהליך הבניית הזהות המערבית של ישראל. הבניית 
זהות בינלאומית היא תהליך אשר עשוי לארוך שנים רבות, לרוב תוך אימוץ נורמות 
חדשות וסטנדרטים חדשים להתנהגות. מחקר זה מאפשר הצצה למאורע המרכזי אשר 
הניע את ישראל להזדהות כמדינה מערבית, אך ניכר כי דרוש מחקר מעמיק יותר על 

מנת לבחון את שינויי השיח בחברה הישראלית כסממנים להתגבשות של זהות זו.
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תקציר
בברזיל  רשמי  ביקור  רחל  ורעייתו  שזר  זלמן  ישראל  מדינת  נשיא  ערכו   1966 בקיץ 
במסגרת מסע נשיאותי למדינות דרום אמריקה ולארצות הברית. מאמר זה מתאר את 
הרקע לביקור ודן במשמעותו בהקשר של מערכת היחסים המשולשת שבין ישראל, 
יוצאי  מדיניים  הישגים  לישראל  הניב  לא  הביקור  בברזיל.  היהודית  והתפוצה  ברזיל 
דופן. ואולם, לאור מדיניותה המאוזנת של ברזיל בכל הנוגע לסכסוך הערבי-ישראלי, 
של  בברזיל  מקביל  ביקור  בהיעדר  ובייחוד   – הביקור  של  קיומו  בעצם  לראות  ניתן 

אישיות בכירה ממדינות ערב – נקודה לזכות הישראלים.

מנקודת המבט של ישראל נועד מסעו של שזר בדרום אמריקה בראש וראשונה 
לגייס את חברי התפוצה היהודית במדינות אלה, ליצור חיבור רגשי בינם לבין ישראל 

נשיא ישראל כנשיא עם ישראל: 
ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל 

ביולי 1966 ויחסי ישראל, ברזיל 
והתפוצה היהודית1*

יונתן גרוסמן
המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית

* מאמר זה מבוסס על מחקר שנערך בישראל ובברזיל במסגרת עבודת הדוקטור שלי. גרסאות   1
מוקדמות שלו הוצגו בסמינר בינלאומי על לימודים לטינו-אמריקניים שהתקיים במארס 2016 במכון 
טרומן בירושלים, ובכנס האגודה הבינלאומית ללימודים ברזיליים )BRASA( שהתקיים באפריל 2016 
בפרובידנס, רוד איילנד. כל אלה התאפשרו בזכות מלגות ומענקים מכמה גופים: המכון ליחסים 
בינלאומיים על-שם לאונרד דיוויס; מרכז ליברנט לחקר אמריקה הלטינית, ספרד, פורטוגל וקהילותיהן 
היהודיות; מפעל ״עמיתי הרצל״ של מרכז צ׳ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל באוניברסיטה 
העברית, בסיוע הקק״ל; מרכז זלמן שזר )מלגה על-שם פרופ׳ יעקב כ״ץ ז״ל(; בית ספר ג׳ק, ג׳וזף ומורטון 
מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית; ותורם אלמוני. אני מודה למנחי עבודת 
הדוקטור שלי, גדי היימן וג׳יימס נ. גרין, על העצות, ההצעות וההכוונה. כמו כן תודה לשני השופטים של 

כתב העת פוליטיקה. אני מבקש להקדיש את המאמר לד״ר מרגלית בז׳רנו.

כתב עת למדע המדינה פוליטיקה
וליחסים בינלאומיים

קיץ 2021 | תשפ״א | גליון מס׳ 30
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ולחזק את תמיכתם בה. משימות אלה הוכתרו בהצלחה: חלקים נרחבים של התפוצה 
היהודית בברזיל העניקו לשזר קבלת פנים נלהבת והכריזו בראש חוצות על תמיכתם 
בישראל. ראשי הקהילה היהודית המאורגנת במדינה ועסקני הקהילה ביקשו אף 
הם לנצל את ביקור שזר לצורכיהם. במעשיהם ובהצהרותיהם בעת הביקור התאמצו 
אותם חברים בולטים ומחויבים של התפוצה היהודית להראות כי הם אזרחים נאמנים 
של ברזיל המשולבים בה, וכי אינם מתכוונים לנטוש אותה לטובת ישראל. עם זאת, 
הם מינפו את היוקרה שממשלת ברזיל העניקה לביקור על מנת להציג את נאמנותם 
לישראל באור חיובי ולגיטימי, וכדי להציג את עצמם כחוליה מקשרת המסוגלת לסייע 

לפיתוח היחסים הטובים בין שתי המדינות.

Abstract
In summer 1966, Israeli President Zalman Shazar and his wife, Rachel 
made an official tour to four South American countries and to the United 
States. This article examines their state visit to Brazil in the context of the 
triangular relationship between Israel, Brazil and the Jewish diaspora. The 
visit did not yield significant political achievements for Israel. Nonetheless, 
given Brazil‘s equidistant position on the Arab-Israeli conflict, the fact that 
Shazar’s visit was not followed by a parallel visit to Brazil by a senior Arab 
leader can be viewed, to some degree, as an Israeli accomplishment.

From an Israeli perspective, Shazar’s South American tour was primarily 
intended to co-opt the local Jewish diaspora, emotionally connect them to 
Israel and enhance their support for the Jewish State. These goals were met 
in Brazil, where wide sectors of the local Jewry enthusiastically welcomed 
Shazar while publicly displaying their support for Israel. Brazilian Zionist 
activists equally sought to use the visit for their own purposes. During 
Shazar’s visit, such Jewish Brazilian spokespersons endeavored to show 
that they were loyal and integrated Brazilian citizens. At the same time, they 
utilized the visit’s prestige to present their loyalty to Israel as positive and 
legitimate and to portray themselves as an important link that contributed 
to the development of good relations between the two countries.
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א. מבוא
ורעייתו רחל ביקור ממלכתי  זלמן שזר  1966 ערכו נשיא מדינת ישראל  יולי  בחודש 
הדו-צדדיים  היחסים  היו  שבה  בתקופה  התרחש  הביקור  בברזיל.  ימים  עשרה  בן 
במשך  לשוב  עתידים  היו  לא  שאליו  שיא   – בשיאם  המדינות  שתי  בין  )בילטרליים( 
בין  הידידות  לחיזוק  ותרם  רבה  בלבביות  הביקור  התאפיין  לכך  בהתאם  רבות.  שנים 
מנהיגים  מצד  לישראל  פומביים  חיבה  גילויי  להוציא  זאת,  עם  ישראל.  לבין  ברזיל 
ואמצעי תקשורת ברזיליים היו הישגיו המדיניים של הביקור מוגבלים מאוד. לא הייתה 
למדי  צנועות  היו  שזר  מביקור  ציפיותיה  ישראל:  ממשלת  עבור  גדולה  אכזבה  בכך 
ממילא. למעשה, תכליתו העיקרית של הביקור הייתה חיזוק קשריה של ישראל עם 
יהדות ברזיל – אחת התפוצות היהודיות הגדולות בעולם והשנייה בגודלה באמריקה 
 Decol, 2009:(  1960 בשנת  איש  אלף  כ-86  מנתה  שונות  הערכות  הלטינית, שלפי 
103(. קברניטי מדינת ישראל והממסד הציוני העולמי קיוו שהמפגש עם נשיא המדינה 
היהודית יעצים את תמיכתם של יהודי ברזיל בישראל ואת הזדהותם עִמה. כפי שנראה 

בהמשך, ציפיות אלה אכן התגשמו במידה רבה.

מאמר זה סוקר את השלכות ביקור שזר בברזיל על מערכת היחסים המשולשת 
שבין מדינת ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית בברזיל. בשנות השישים של המאה 
שעברה היו האינטרסים של ישראל באמריקה הלטינית בעיקר דיפלומטיים – ישראל 
קיוותה לקבל ממדינות האיזור הכרה בריבונותה ובמערב ירושלים כבירתה, לכונן עִמן 
יחסים דיפלומטיים ולזכות בתמיכתן בפורומים בינלאומיים כמו האומות המאוחדות 
)Kaufman, Shapira and Barromi, 1979: 91–94(. ברזיל, בהיותה המדינה הגדולה 
ביותר באמריקה הלטינית והמדינה הקתולית הגדולה בעולם, נחשבה יעד מרכזי של 
1964 הקפידה ממשלת ברזיל על מדיניות  מטרות אלה. עד להפיכה הצבאית של 
מאוזנת כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי ונמנעה מנקיטת עמדה נחרצת לטובת אחד 
הצדדים, צעד שהיה עלול לקלקל את יחסיה עם הצד השני בלי להניב לברזיל תשואה 
חומרית משמעותית. ניסיונות ישראל להשתמש ביהודים מקורבים לשלטונות על מנת 
לשכנע את ממשלת ברזיל להעביר את שגרירותה לירושלים כשלו מאותה סיבה, אף 
על פי שנשיא ברזיל ושר החוץ שלה כבר אישרו בעל פה את ההעברה בשלב מסוים 
)Grossman, 2018(. גם ההתחממות שחלה ביחסים לאחר ההפיכה הצבאית של 1964 

לא חוללה שינויים מפליגים במישור זה.

בין ישראל והתפוצה היהודית התקיימה תלות הדדית אך לא שוויונית. כלכלת 
ישראל נשענה באותן שנים על תרומות והשקעות מיהודי התפוצות. ישראל ראתה 
בתפוצות המבוססות )לרבות אלה שבאמריקה הלטינית( מאגר אנושי של מהגרים 
פוטנציאליים משכילים ואמידים, וכן קבוצות לחץ המסוגלות לקדם את מטרות המולדת 
באמצעות שתדלנות וקשרים עם פוליטיקאים מקומיים. היא שאפה להבטיח את ביטחון 

נשיא ישראל כנשיא עם ישראל: ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל ביולי 1966 ויחסי ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית
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הקהילות ואת תקינות יחסיהן עם מדינות המושב שלהן, אך דאגה בראש ובראשונה 
לאינטרסים הישראליים ולא היססה לפעול למען אינטרסים אלה גם כאשר הדבר הסב 
נזק ניכר לתפוצה היהודית, כפי שאירע בפרשת חטיפת אדולף אייכמן מארגנטינה 
ב-Brecher, 1972( 1960(. היחס של ישראל ליהודי התפוצות היה במקרים רבים 
פטרנליסטי ואף מתנשא – מנהיגיה ראו את הקיום היהודי בתפוצה כנחות לעומת 
החיים בישראל, לא היססו להתערב בענייניהן הפנימיים של קהילות תפוצה ותבעו מהן 
לתמוך בישראל גם כאשר הדבר היה עלול לסכן את יחסיהן עם מדינות המושב )שפר 
ורוט-טולדנו, Inbar, 1990 ;37–36 :2006(. כפי שנראה בהמשך המאמר, כך פעלה 

ישראל גם במקרה של ביקור שזר בברזיל.

תחילה ידון המאמר במושג ״תפוצה״ בכלל ובתפוצה היהודית בפרט; לאחר מכן 
תתוארנה ההשלכות המדיניות של הביקור על יחסי ישראל וברזיל; ובחלקו האחרון של 
המאמר תיבחן משמעות הביקור עבור יחסי ישראל והתפוצה היהודית. המאמר מבוסס 
על מקורות ארכיוניים ועיתונאיים משתי המדינות. החומר הארכיוני העיקרי שנעשה 
בו שימוש הוא תכתובת דיפלומטית מארכיון משרד החוץ הישראלי בארכיון המדינה 
בירושלים ומארכיון משרד החוץ הברזילי )איטמרטי, Itamaraty( בברזיליה. כמו כן 
נערך מחקר בארכיונים יהודיים – הארכיון הציוני המרכזי בירושלים והארכיון ההיסטורי 
של יהדות ברזיל )Arquivo Histórico Judaico Brasileiro( בסאו פאולו. בזה האחרון 

אפשר למצוא גם את העיתונים הקהילתיים היהודיים אשר מצוטטים במאמר.

ב. על תפוצות, מדינות ונאמנות
״תפוצה״ היא מושג שנוי במחלוקת, אשר חוקרים שונים מייחסים לו משמעויות שונות 
ולעיתים אף סותרות.1 על אף הוויכוח המתמשך סביב הדרך שבה יש להגדיר תפוצה, 
מרבית ההגדרות הפופולריות של המושג חולקות כמה מאפיינים. לפי הגדרות אלה, 
תפוצה היא קהילה טראנס-לאומית שחבריה או אבותיהם גורשו או היגרו מ״מולדת״ 
משותפת אך הם ממשיכים לקיים עִמה קשרים רוחניים או גשמיים ולשמור על זהות 
קיבוצית. זוהי ההגדרה שבה נעשה שימוש במאמר הנוכחי. ב״טראנס-לאומית״, מושג 
הכלכלי,  הפוליטי,  החברתי,  שהמרחב  לכך  היא  הכוונה  עצמו,  בפני  במחלוקת  שנוי 
הן את מדינת  הן את המולדת,  כולל  והרוחני שבו מתנהלים חברי הקהילה  התרבותי 
 Grossman,( שונים  גיאוגרפיים  באזורים  התפוצה  של  נוספות  קהילות  והן  המושב 

.)2019

 Baumann, על ההיסטוריה של המושג ״תפוצה״ והמחלוקת סביבו אפשר לקרוא, בין היתר, אצל  1
.2000; Faist, 2010; Dufoix, 2017
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ההתייחסות לתפוצה כאל יחידה חברתית אינה חפה מבעיות. בראש וראשונה, קיים 
הסיכון לכלול בהגדרה גם מהגרים וצאצאיהם אשר אינם מזהים את עצמם כחברים 
בתפוצה ואינם מעוניינים להיכלל בה )Brubaker, 2005(. מסיבה זאת, חוקרים רבים 
מבקשים להגדיר תפוצה כהבניה חברתית – מעין ״תווית״ שמנהיגים במדינת המוצא או 
במדינת המושב, או הקבוצה האתנית או הדתית עצמה, מדביקים לחברים פוטנציאלים 
 Adamson, 2008; Ho, בקבוצה על מנת לגייסם למען יעדים שונים )ראו לדוגמה
 .)2011; Ragazzi, 2012; Abramson, 2017; Amelina and Barglowski, 2019
ההגדרה של תפוצה כיחידה חברתית והגדרתה כהבניה חברתית אינן בהכרח מנוגדות. 
למעשה, במקרים רבים אפשר לשלב בין השתיים, כפי שעושה ההגדרה שבה משתמש 
מאמר זה, אשר מייחסת חשיבות לזהותם ולהגדרתם העצמית של החברים בתפוצה 
ולא רק למוצא ולמנהגים שלהם )Sheffer, 2003: 19(. מכיוון שהמאמר מבקש לבחון 
את מערכת היחסים הממשית שבין מדינת ישראל והתפוצה היהודית, יש להשתמש 
בהגדרת התפוצה כיחידה חברתית שחבריה מזדהים ככאלה, ולא רק בהגדרה של 

.)Brubaker, 2005( תפוצה כ״עמדה״ או ״תביעה״

בהקשר זה חשוב לזכור כי לא כל האנשים שישראל ביקשה לגייס את תמיכתם 
בתור חברים ב״יהדות ברזיל״ אכן הזדהו כחברים בקהילה זו. גברים ונשים רבים שמוצאם 
האתני או אמונתם הדתית היו עשוים לסווגם כיהודים כלל לא ראו עצמם ככאלה, ואינם 
נכללים בניתוח. אם כן, במאמר זה המושג ״התפוצה היהודית״ מתייחס ליחידים אשר 
הגדירו עצמם כיהודים וקיימו קשר כלשהו עם ישראל ועם הקהילה היהודית המאורגנת, 
ולא לכלל תושבי ברזיל שמוצאם יהודי.2 נוסף על כך, זהות היא דבר גמיש והיברידי 
המסוגל להשתנות פעמים רבות. המרכיבים האתניים, הלאומיים או הדתיים בזהותם של 
חברי תפוצה כלשהי הם רק חלק מתוך מכלול של זהויות שונות ומצטלבות, ולאו דווקא 

 .)Anthias, 1998; Bokser Liwerant, 2014( החלק הדומיננטי ביותר

בהתאם לכך, גם מידת המחויבות של חברים שונים בתפוצה כלפי המולדת והקהילה 
 Tölölyan, 1996; Shain ראו גם ;Sheffer, 2003: 100; 2009: 380( אינה אחידה
and Barth, 2003(. ה״ליבה״ של התפוצה כוללת את החברים המחויבים ביותר, אשר 
משתתפים בפעילויות ובארגונים הקהילתיים, מדגישים את הייחוד שלהם לעומת חברת 
הרוב במדינת המושב, ובמקרים רבים מתיימרים לייצג את הקהילה. זהו מיעוט מקרב 
חברי התפוצה, שרובם משתייכים ל״פריפריה״ שלה – מהגרים וצאצאיהם אשר השתלבו 
בחברה הכללית אך לא נטמעו בה לגמרי, ואשר שמרו במידה מסוימת על זהותם 
האתנו-לאומית לצד זהותם האזרחית. בעת הצורך ינסו חברי ה״ליבה״ לגייס את חברי 
ה״פריפריה״ לסייע למולדת או לקהילה. בתפוצה יש גם חברים ״רדומים״ – מהגרים או 

.Lesser and Rein, 2008 גישה כוללנית יותר לתפוצה היהודית באמריקה הלטינית מציגים  2
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צאצאיהם שלכאורה נטמעו לחלוטין בחברת הרוב ואימצו את תרבותה ואת נאמנויותיה 
)כלומר עזבו הלכה למעשה את הקהילה(, אך הם עדיין מודעים ברמה כלשהי למקור 
האתנו-לאומי שלהם. בנסיבות מסוימות, למשל בעת איום ממשי על ביטחון המולדת או 
התפוצה )ראו לדוגמה Koinova, 2018; Nikolko, 2019(, הם עשויים ״להתעורר״, כלומר 

לשוב ולהזדהות עם התפוצה ואף להתגייס למענה או למען המולדת.

מאמר זה עוסק באופן פרטני בנאמנות של תפוצות. נאמנות מחולקת, הן למולדת 
והן למדינת המושב, אינה רק אפשרות נפוצה בקרב תפוצות אתנו-לאומיות – היא 
האפשרות היחידה, והיא מרכיב הכרחי בזהותן. זאת מכיוון שנאמנות למדינה אחת 
בלבד מנוגדת לרעיון התפוצה עצמו: נאמנות מוחלטת למדינת המושב כרוכה בהכרח 
בהיטמעות מוחלטת בחברה המארחת )כלומר קץ קיומה של התפוצה(, בעוד נאמנות 
מוחלטת למולדת תחייב הגירה אליה )כלומר נטישת התפוצה לטובת המולדת(. מכאן 
שמידה כלשהי של נאמנות מחולקת היא מרכיב הכרחי בזהותן של תפוצות, שבלעדיו 
הן לא תוכלנה להתקיים כתפוצות.3 נאמנות כזאת עשויה ללבוש אחת משלוש צורות 
אפשריות: ״נאמנות כפולה״ מוענקת הן למולדת והן למדינת המושב במידה שווה, וחברי 
התפוצה אינם רואים בכפל הנאמנויות כל סתירה או התנגשות. עם זאת, גורמים בחברה 
המארחת עלולים להתייחס לנאמנות למולדת באור שלילי – בייחוד כאשר היחסים בין 
שתי המדינות אינם טובים; ״נאמנות חצויה״ משמעותה שחלקים מסוימים מנאמנות 
התפוצה מוקדשים למדינת המושב וחלקים אחרים למולדת. בשל כך, היבטים מסוימים 
של הנאמנות למולדת עשויים לבוא על חשבון הנאמנות למדינת המושב. סוג זה של 
נאמנות, מטבעו, מועד יותר ליצור חיכוכים בין התפוצה לבין השלטונות והחברה הכללית 
של המדינה המארחת; סוג הנאמנות השלישי הוא ״נאמנות מעורפלת״, ובמסגרתה 
תעדיף התפוצה להימנע מחשיפת הנאמנות המחולקת שלה כל עוד התנאים במולדת 

 4.)Sheffer, 2003: 225–230( או במדינת המושב אינם מאפשרים זאת

יש חוקרים אשר טוענים כי התפוצה היהודית היא רק אחת מני רבות, ומצביעים 
על מאפיינים שונים שהיא חולקת עם תפוצות אחרות )שפר ורוט-טולדנו, 2006: 302–
310(. חוקרים אחרים מתייחסים לתפוצה היהודית כאל ״טיפוס אידיאלי״ של תפוצה, 

למעשה, השיח התפוצתי של שיבה למולדת )Returning( הוא בדרך כלל סמלי בלבד ואינו כולל   3
תנועה נרחבת של הגירה למולדת. במקרים רבים שיח זה מתייחס לתופעה שחוקר התפוצות חאצ׳יג 
טולוליאן מגדיר כפנייה חוזרת ונשנית לכיוון המולדת )Re-turning( באמצעות פעולות כגון ביקורים, 
 Tölölyan, 2007:( משלוח כסף, קשרים תרבותיים ושתדלנות פוליטית, אך ללא חזרה פיזית ומוחלטת

.)649
חשוב לזכור שנאמנות למולדת אינה בהכרח נאמנות לממשלה השולטת במולדת באותה עת, גם   4
אם אותה ממשלה מייצגת את הקבוצה האתנו-לאומית שהתפוצה משתייכת אליה. למעשה, עבור חברי 
תפוצה מסוימים דווקא מאבק פעיל בשלטון הנוכחי של המולדת מסמל את מחויבותם כלפיה. הדוגמה 
הידועה ביותר לכך היא פעילותם המאומצת של חלקים גדולים מהתפוצה הקובנית בארצות הברית למען 

.)Werbner, 2002: 120 הפלת משטרו של פידל קסטרו )ראו
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 .)Safran, 1991( שממנו נגזרת ההגדרה של כלל התפוצות ובהשוואה אליו הן נמדדות
הוויכוח בשאלה אם התפוצה היהודית היא מקרה ייחודי לעומת תפוצות אחרות אינו 
נוגע ישירות לנושא המאמר הזה. ואולם, יש לתת את הדעת על כך שבניגוד לתפוצות 
בולטות אחרות באמריקה הלטינית, דוגמת התפוצה האיטלקית, הלבנונית או היפנית, 
ה״מולדת״ לא הייתה המדינה שממנה היגרו היהודים לאמריקה הלטינית; המוצא של 
רובם היה במדינות מזרח אירופה ומרכזה או במדינות ערב, ולא בישראל. הם היגרו 
ממדינות אלה לאחר שסבלו בהן מעוני, אפליה ורדיפות )Elkin, 2014(, ולא שאפו לשוב 
אליהן. שפת ִאמם לא הייתה עברית, וישראל הייתה עבורם ״מולדת״ במובן ההיסטורי, 
הדתי, הרוחני והתרבותי, מבלי שהם או מי מאבותיהם או אמותיהם, דורות רבים אחורה, 
נולדו בה.5 עם הקמת מדינת ישראל ב-1948 אמנם לבשה מולדת זו את דמותה של 
מדינה ריבונית, אולם כפי שמלמד האופן שבו הגיבו יהודי ברזיל לביקור שזר, חשיבותו 

של הממד הרוחני בקשר שבין יהדות התפוצות וישראל נותרה בעינה.

ג. ביקור שזר ויחסי ישראל וברזיל
ביקור הזוג שזר בברזיל היה חלק ממסע נשיאותי בן 52 ימים שהיה אמור לכלול את 
אורוגוואי, צ׳ילה, ארגנטינה, ברזיל וארצות הברית. התוכנית לא יצאה לפועל במלואה: 
ביוני 1966, עת שהו בני הזוג בצ׳ילה, התרחשה במדינה השכנה ״המהפכה הארגנטינית״ 
של הגנרל חואן קרלוס אונגנייה )Juan Carlos Onganía(, אשר הפילה את ממשלת 
לדחות את  הוחלט  אך  אונגנייה  הכירה בממשלת  ישראל אמנם  ארגנטינה המכהנת. 
נשיא  הזמין  בתוכנית  המפתיע  השינוי  בעקבות  זעם.  יעבור  עד  בארגנטינה  הביקור 
צ׳ילה אדוארדו פֵריי )Eduardo Frei( את עמיתו הישראלי להישאר בארצו. בני הזוג 
שזר בילו ימים אחדים בעיירת הקיט ויניה דל מאר )Viña del Mar(, שם הם קיבלו את 
פניהם של מנהיגים יהודים מארגנטינה שהגיעו לבקרם. לאחר מכן המשיכו בני הזוג 
 JTA,( שבאורוגוואי )Punta del Este( לנופש נוסף, הפעם בעיירה פונטה דל אסטה

1966b; 1966a(. ב-18 ביולי, לאחר שנפשו כהוגן, הגיעו השזרים לברזיל.

ביקור שזר נחשב לנקודת ציון בהתחממות הניכרת של יחסי ישראל וברזיל לאחר 
1964, אשר העלתה לשלטון  ההפיכה הצבאית שהתחוללה בברזיל במרץ ואפריל 
דיקטטורה צבאית ימנית )על ההפיכה ראו Skidmore, 1988; Gaspari, 2002(. מאז 
הקמת מדינת ישראל דגלה ברזיל ב–eqüidistância, כלומר מדיניות מאוזנת כלפי 

5  בנושא זה ראוי לציין כי החפיפה בין המרכז הדתי ומקום המוצא המשוער של התפוצה היהודית 
)כלומר ארץ ישראל( היא מיוחדת. נוצרים ומוסלמים, למשל, אינם מאמינים כי מוצאם הוא באיזור 
גיאוגרפי משותף. עם זאת, אין זו תופעה ייחודית ליהדות; יש כמה תפוצות נוספות, למשל התפוצה 
 Grossman,( ההינדואית והתפוצה הזורואסטרית, שהמרכז הדתי שלהן הוא גם מולדתן ההיסטורית

 .)2019: 1272

נשיא ישראל כנשיא עם ישראל: ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל ביולי 1966 ויחסי ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית
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הסכסוך הישראלי-ערבי. בהתאם לגישה זו, שעליה הצהירו באופן פומבי מנהיגים 
ומדינאים ברזילים פעמים רבות, הקפידה ברזיל להימנע מהתבטאויות ופעולות מעוררות 
מחלוקת )דוגמת העברת שגרירותה לירושלים או הכרה בזכות העם הפלסטיני להגדרה 
עצמית(, ונטתה להצביע עם הרוב בפורומים בינלאומיים כל אימת שהועלו הצעות 
הקשורות לסכסוך. מדיניות זו באה לידי ביטוי גם במישור היחסים הדו-צדדיים: כל 
מחווה ברזילית פומבית כלפי ישראל גררה מחווה דומה כלפי ארצות ערב ולהיפך. 
הגורמים העיקריים לגישה זו היו המסורת הדיפלומטית הברזילית של פשרנות והימנעות 
מעימותים, הריחוק הגיאוגרפי של ברזיל מהמזרח התיכון, היעדר אינטרסים כלכליים 
שלה באיזור וקיומן במדינה של תפוצה יהודית ותפוצה ערבית )בעיקר נוצרים יוצאי 
 Santos, 2001; Casarões and Vigevani, 2014;( רבות השפעה )סוריה ולבנון

.)Grossman, 2018

 Jânio( בשנים 1960–1964, תחת שלטונם של הנשיאים הנבחרים ז׳אניו קואדרוס
Quadros( וז׳ואאו גולאר )João Goulart(, נקטה ברזיל מדיניות חוץ עצמאית. עיקריה 
של מדיניות פרגמטית זו היו נטישת התמיכה האוטומטית בארצות הברית ובמערב, 
שאפיינה את ברזיל עד אז, לטובת עמדה ניטרלית יותר כלפי המלחמה הקרה; כינון 
יחסי מסחר עם כל מדינות העולם, לרבות מדינות הגוש המזרחי; ואימוץ עמדה 
״דרומית״ בפורומים רב-צדדיים )מולטילטרליים(, שכללה תמיכה בתנועות שחרור אנטי-

קולוניאליסטיות באסיה ובאפריקה ושאיפה להנהיג את המדינות המתפתחות במאבקן 
 .)Quadros, 1961; Storrs, 1973; Cervo and Bueno, 2002( למען סדר עולמי חדש
למפנה הזה לא היו השלכות דרמטיות על יחסי ברזיל וישראל: תחת שלטון קואדרוס 
וגולאר נותרה המדיניות המאוזנת כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי בתוקף מכיוון שלברזיל 
לא היו אינטרסים מהותיים במזרח התיכון, כלכליים או אחרים. באותן שנים הייתה 
ברזיל הנהנית העיקרית מהסיוע הטכני הישראלי למדינות אמריקה הלטינית, בעיקר 
בתחום החקלאות וההשקיה, שהיה מכשיר מרכזי של ישראל להשגת יעדיה המדיניים 
במדינות הדרום הגלובלי )לורך, 2002: 744–752(. הסיוע הטכני זכה להערכה מצד 
ממשלת ברזיל ואף הביא להתחממות היחסים במישור הדו-צדדי. אף על פי כן, מבחינה 
מדינית נותרו היחסים בדרג חשיבות משני בעיני שירותי החוץ של שתי המדינות 

.)Grossman, 2012(

מדיניות החוץ העצמאית הייתה אחד הגורמים להפיכה הצבאית שהתבצעה בסיועה 
ובתמיכתה של ארצות הברית, בתואנה שברזיל נמצאת בסכנת השתלטות קומוניסטית 
שלכאורה איימה להפוך אותה לקובה שנייה )Green, 2010(. מיד עם עלייתה לשלטון 
קברה הדיקטטורה הצבאית את מדיניות החוץ העצמאית והחליפה אותה במדיניות 
״אמריקניסטית״, אשר דגלה בתלות הדדית בוושינגטון ובהתרחקות מהגוש המזרחי 
וממאבקי העולם השלישי )Black, 1977; Hurrell, 2013(. ישראל לא הגיבה להפיכה 
והתייחסה לממשלה החדשה, בראשותו של הגנרל אומברטו דה אלנקר קסטלו ברנקו 
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)Humberto de Alencar Castelo Branco(, כאל היורשת הטבעית והחוקית של 
הממשלה הקודמת )Grossman, 2012(. חרף יחסיה הטובים של ישראל עם ממשל 
גולאר, דיפלומטים ישראלים קיוו שהעמדה הפרו-מערבית המובהקת של המשטר 
החדש תתבטא ביתר אהדה כלפי מדינתם.6 גם נציגי משרד הביטחון של ישראל ראו 
בהפיכה הזדמנות פז: ״אופן המשטר נראה נוח להתחלת פעולתנו בארץ זו״, כתב אחד 
מאנשי המשרד, והמליץ ״לפקוח עיניים חזק להזדמנויות שתתפתחנה בקרוב״.7 ההפרות 
הנרחבות של זכויות אדם שביצע משטר קסטלו ברנקו – שכללו בין היתר טיהורים 
פוליטיים, שלילת זכויותיהם הפוליטיות של מתנגדי משטר, ביטול הבחירות הישירות 
 Alves, 1985;( לנשיאות והחלשת הרשויות המחוקקת והשופטת והכפפתן לממשלה
Skidmore, 1998; Gaspari, 2002( – לא השפיעו על עמדותיה של ישראל כלפי ברזיל.

תקוות הישראלים כי היחסים בין המדינות ישתפרו בעקבות עליית המשטר הצבאי 
התגשמו במידה ניכרת במישור הדו-צדדי של היחסים. את התקופה שבין ראשית שנת 
1965 ומלחמת ששת הימים אפשר להגדיר כ״ירח הדבש״ של ישראל וברזיל. השיפור 
ביחסים בא לידי ביטוי בחיזוק הקשרים בתחומי התרבות, הטכנולוגיה והמדע, ואף 
בתחילתו של שיתוף פעולה בין גופי הביטחון והמודיעין של המדינות, שבשנים מאוחרות 
עתיד לתפוס חלק משמעותי במערכת היחסים. ביקור שזר התרחש בשיאה של התחממות 
זו. הלבביות שבה התקבל הנשיא הישראלי בידי מנהיגי ברזיל נבעה, בין היתר, מהיחסים 
המצוינים בין הממשלות. עם זאת, עמדתה הפוליטית של ברזיל כלפי הסכסוך הישראלי-

ערבי נותרה בעינה. מכיוון שהשגת תמיכה דיפלומטית הייתה יעד מרכזי של ישראל 
ביחסיה עם מדינות אמריקה הלטינית, הייתה עובדה זו מקור מתמשך לתסכול במחלקת 
אמריקה הלטינית של משרד החוץ הישראלי.8 כך, למשל, נמנעה ברזיל במשך חודשים 
ארוכים מחתימה על הסכם לשיתוף פעולה גרעיני למטרות שלום עם ישראל מכיוון 
שמשרד החוץ התעקש על חתימת ההסכם בירושלים, עיר שברזיל סירבה להכיר בריבונות 
הישראלית עליה.9 בסופו של דבר נכנעה ישראל ונציגיה חתמו על ההסכם בריו דה ז׳ניירו 

במאי 10,1966 אבל הפרשה הותירה משקעים מרים אצל דיפלומטים משתי המדינות.

בשל שאיפה זו לאיזון העדיפה ממשלת ברזיל להימנע משיגור הזמנה רשמית 
לשזר מיד לאחר שנודע לה על כוונתו לבקר בדרום אמריקה, מחשש שמדינות ערב 

שהם למשרד החוץ, 8.4.1964, ארכיון המדינה, תיקי משרד החוץ )להלן: חצ( – 6 / 3525.  6
הרלב לקרני, 2.7.1964, חצ – 5 / 1924.  7

למעשה, במשרד החוץ הישראלי ייחסו למדיניות אי-משוא הפנים של ברזיל במזרח התיכון חלק   8
מהשיפור ביחסי המדינות וטענו שהיא מהווה משקל נגד להתחממות הניכרת ביחסיה של ברזיל עם לבנון. 

״סקירה מרוכזת על ארצות הברית של ברזיל״, לא מתוארך, חצ – 6 / 4004.
נחמיאס למשרד החוץ, סודי, 23.3.1965, חצ – 3 / 3525.  9

שגרירות ישראל בריו דה ז׳ניירו למשרד החוץ, 11.5.1966, חצ – 7 / 1618.  10
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יראו בכך מפנה בעמדתה לטובת ישראל. בדצמבר 1965, לאחר שהתקבלו בירושלים 
הזמנות מארגנטינה, צ׳ילה ואורוגוואי, החל משרד החוץ הישראלי לגשש בקרב גורמים 
בברזיל באשר לאפשרות ששזר יוזמן גם לגדולה שבמדינות האיזור.11 בתגובה לכך שיגר 
איטמרטי )משרד החוץ הברזילי( מברק סודי לשגריר ברזיל בתל אביב, שבו נכתב כי 
ממשלת ברזיל ״מתכוונת לנהל את העניין באופן שיאפשר לה להסביר לערבים ]בדיעבד[ 
שלברזיל לא אצה הדרך להזמין את נשיא ישראל״. בגרסה המקורית של המברק אף 
הופיע משפט נוסף, שלאחר מכן נמחק ממנו, ולפיו יש לטעון בשיחות עם גורמים 
ערביים שההזמנה נכפתה על ממשלת ברזיל ״מכורח הנסיבות״. משפט זה מצביע על 
כוונת ברזיל ליצור מצג שלפיו היא כלל לא הייתה מעוניינת בביקור אך נאלצה להסכים 
לו, לבקשת ישראל, מטעמים של אדיבות דיפלומטית.12 כך ביקשה ברזיל ״לרקוד על 
שתי החתונות״ וליהנות מחיזוק היחסים עם ישראל מבלי שתהיה לכך השפעה על 

קשריה המלבלבים עם מדינות ערב. 

עם זאת, אפשר לראות בביקור עצמו סטייה מהתבנית של ״איזון בכל מחיר״: שום 
אישיות ערבית בעלת שיעור קומה דומה לא ביקרה בברזיל באותה תקופה. שמועות על 
כך שנשיא מצרים נאצר הוזמן לביקור במדינה הוזמו על ידי איטמרטי.13 על פי העדויות 
הקיימות, ברזיל – אשר נהנתה מהסיוע הטכני של ישראל ומשיתופי הפעולה המתהווים 
עִמה בתחומי הגרעין והמודיעין, שאותם היא שאפה להגביר – דווקא הייתה מעוניינת 
בביקור, וככל הנראה אף ייחסה לו חשיבות רבה, בניגוד להסתייגות שהפגינה כלפי 
חוץ. שני דיפלומטים ברזילים בכירים דאגו להבהיר לעמיתיהם הישראלים שההחלטה 
להזמין את שזר התקבלה ללא כל היסוס ומחלוקת, ושנשיא ברזיל בכבודו ובעצמו הביע 
״שמחה מיוחדת לקראת ביקור הנשיא״.14 לקראת הגעת שזר זימן איטמרטי את שגרירי 
מדינות ערב והתרה בהם להימנע מפרובוקציות במהלך הביקור.15 לאחר מעשה סיפר 
 )Lübke( הנשיא קסטלו ברנקו לשגריר ישראל שרק נשיא נוסף אחד – היינריך ליבקה

מגרמניה המערבית – התקבל בהתלהבות דומה על ידי שלטונות ברזיל.16

גם העיתונות הלא-יהודית בברזיל סיקרה את הביקור בהרחבה ובאהדה רבה. 
ה-Jornal do Brasil העניק לתצלום לחיצת הידיים החגיגית בין שזר וקסטלו ברנקו 
את הכותרת ״חבר בבית״ )O Cruzeiro .)1966c בחר בכותרות דוגמת ״הנשיא שזר 

אשל לנחמיאס, 20.12.1966, חצ – 244 / 3.  11
איטמרטי לשגרירות בתל אביב, סודי, 28.12.1965, מס׳ 2, ארכיון איטמרטי בברזיליה )להלן: אא״ב(,   12

מכתבים וטלגרמות.
איטמרטי לשגרירות בקהיר, חסוי, 8.9.1966, מס׳ 86, אא״ב, טלגרמות.  13

נחמיאס לאשל, 24.1.1966 ו-11.2.1966, חצ – 3 / 244.  14
אשל לנחמיאס, 9.6.1966, חצ – 10 / 1618.  15

נחמיאס לאשל, 1.8.1966, חצ – 2 / 244.  16
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הרגיש בברזיליה, סאו פאולו וגואנאבארה ]כך נקראה אז מדינת ריו דה ז׳ניירו[ את חיבת 
העם הברזילי״, ״ביקור של אחווה״ ו״ברזיל וישראל – מאוחדות לנצח״ )1966(. אפילו 
העיתון Diário de Notícias, שהיה ידוע בקו האנטי-ישראלי שלו, הילל בפאתוס רב 
במהדורתו שיצאה לאור במדינה הדרומית ריו גרנדה דו סול )Rio Grande do Sul( את 
״הנס החברתי-פוליטי-מוסרי-כלכלי הגדול של המאה הנוכחית: מדינת ישראל המבריקה, 

 .)1966a( אשר מתגלמת בדמותו המזהירה של הנשיא זלמן שזר״

על אף הלבביות הרבה סביב ביקור שזר בברזיל, לא היו לו השלכות מרשימות 
מבחינה מדינית. אם בצ׳ילה ובאורוגוואי הייתה לביקור גם משמעות מעשית – חתימה 
על הסכם לשיתוף פעולה גרעיני למטרות שלום עם הממשלות המקומיות – הרי 
 JTA, 1966e; 1966d;( שעם ברזיל, כאמור, כבר נחתם הסכם כזה חודשיים קודם לכן
1966c(. שזר אמנם הזכיר במהלך פגישותיו עם בכירים בדיקטטורה את רצונה הכללי 
של ישראל שברזיל תעביר את שגרירותה לירושלים, אך לא זכה לתגובה מצד בני 
שיחו.17 מן הסתם הוא לא שבע נחת כאשר אחד מחברי הקונגרס הברזילי, בנאום לרגל 

ביקורו של שזר במוסד זה, הילל ושיבח את ״בירתה של ישראל״, תל אביב.18 

סביב ניסוח ההודעה המשותפת לשני הנשיאים, שהתפרסמה עם תום הביקור, 
התנהל משא ומתן מתיש. הנציגים הישראלים ניסו בכל כוחם להכניס להודעה קריאה 
למשא ומתן ישיר לשלום בין ישראל ושכנותיה הערביות, אשר סירבו להכיר בקיומה. 
בסופו של דבר לא הניבו מאמצי הישראלים יותר מהצהרה כללית ואנמית על כך 
ששתי המדינות מכבדות את תפקיד האו״ם ״בשמירה על השלום העולמי, ובייחוד ]את[ 
השלמוּת הטריטוריאלית והעצמאות הפוליטית של כל האומות, כמו גם את האמצעים 
33 של מגילת  לפתרון בדרכי שלום של בעיות בינלאומיות )משא ומתן וכו׳, סעיף 
האו״ם(״.19 הכללת שלוש המילים ״משא ומתן וכו׳״ בתוך סוגריים הייתה פסגת הישגיהם 

של הנציגים הישראלים – תוצאה לא מרשימה בעליל, כפי שהם עצמם הודו.20

אם כן, נראה כי במישור הדו-צדדי התועלת העיקרית שצמחה לישראל מהביקור 
הייתה חיזוק הידידות עם ברזיל ועם הנהגתה – הישג שאי-אפשר למדוד באופן מדויק, 
אך גם אין לבטלו. דוח משנת 1967 של משרד החוץ הישראלי ציין שסבב הביקורים 
שערך שזר הביא לכדי שיא את ״רחשי האהדה לישראל וביטויי הידידות השוררת בין 
ישראל ואמריקה הלטינית״. עוד נכתב בדוח ש״מסע ממלכתי זה תרם תרומה רבה 

שגרירות ברזיל בתל אביב לאיטמרטי, סודי, 30.4.1967, מס׳ 87, אא״ב, מכתבים וטלגרמות.  17
נאום חבר בית הנבחרים מדיירוס נטו, אין תאריך, חצ – 244 / 1.  18

שגרירות ישראל בריו דה ז׳ניירו, דוח על ביקורו הרשמי של הנשיא שזר בברזיל )אנגלית, אין תאריך(,   19
חצ – 2 / 244.

שגרירות ישראל בריו דה ז׳ניירו למשרד החוץ, 25.7.1966, חצ – 11 / 1618.  20
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לחיזוק הקשרים הידידותיים בין ישראל ואמריקה הלטינית והשפעתו על יחסים אלה 
תורגש למשך זמן רב״.21 בנאומים הרבים שנשא שזר במהלך הביקור ביקש הנשיא 
להדגיש את אותם יחסי אחווה וידידות. בין הנושאים שהזכיר היו תהליכי הפיתוח 
המואצים בישראל ובברזיל; שיתוף הפעולה הטכני בין המדינות; המורשת היהודית 
של ברזיל; תרומתם של יהודי ברזיל לפיתוח המדינה; היעדרה, כביכול, של אפליה 
גזעית בברזיל; השתתפות ברזיל במלחמת העולם השנייה לצד בעלות הברית; רצון 
שתי המדינות בשלום עולמי; ותרומתו להקמת מדינת ישראל של אוסוולדו אראניה, 
הדיפלומט הברזילי שכיהן כנשיא העצרת הכללית של האומות המאוחדות בעת אישור 
תוכנית החלוקה ב-29 בנובמבר 22.1947 שזר, כצפוי, לא התייחס בנאומיו כלל להפיכת 
1964 ולהפרות של זכויות אדם שהתרחשו בברזיל באותה עת. למעשה, בנאומו בבית 
המשפט העליון הוא הכריז כי ברזיל ״מעולם לא נטשה את עקרון החוק״.23 באופן אירוני, 
במהלך נשף קבלת הפנים שנערך לכבוד שזר בברזיליה בישר שר המשפטים הברזילי 
לעיתונאים מקומיים על פרסומה של רשימה חדשה של ״מטוהרים״, כלומר אנשים 
שזכויותיהם הפוליטיות נשללו על ידי המדינה לתקופה של עשר שנים ללא משפט 

.)Jornal do Brasil, 1966b(

ד. התפוצה היהודית בברזיל וביקור שזר
במידה רבה נועד מסע שזר לדרום אמריקה לחזק את קשרי מדינת ישראל עם התפוצה 
אחד  שפר,  גבריאל  החוקר  לדברי   .)Brecher, 1972: 483–484( ביבשת  היהודית 
האבות המייסדים של תחום לימודי התפוצות, שלושת היעדים העיקריים של מנהיגים 
לקיים  התפוצה  חברי  עידוד  הם  ״שלהם״  התפוצה  חברי  אצל  בביקורם  מהמולדת 
קשרים עם המולדת, גיוס משאבים כספיים עבור המולדת וסיוע בפתרון מחלוקות בין 
 .)Sheffer, 2003: 97( המולדת לבין מדינת המושב או בין פלגים יריבים בתוך התפוצה
במקרה הנוכחי המטרה הראשונה הייתה בבירור החשובה ביותר, מכיוון שביקור שזר 
לא התקיים בסמוך למבצע מגבית משמעותי למען ישראל, וגם לא על רקע עימותים 

יוצאי דופן בין ישראל ויהדות ברזיל או בתוך הקהילה היהודית במדינה. 

בשל הדגש ה״תפוצתי״ של הביקור היו יהודי ברזיל מעורבים בארגונו ובבניית 
לוח הזמנים שלו. בדוח שחיברה השגרירות הישראלית בריו דה ז׳ניירו כמה שבועות 
לאחר הביקור נכתב: ״אף כי היה זה ביקור ממלכתי רשמי, הרי עבודת ההכנה חייבה, 

ענבר, דוח על יחסי ישראל ואמריקה הלטינית. מצורף למכתב אליאב למחלקה הכלכלית של משרד   21
החוץ, 19.1.1967, חצ – 11 / 3157.

על תרומתו )הצנועה( של אראניה להקמת מדינת ישראל ראו לורך, 2002.  22
את נאומיו של שזר ניתן למצוא בשלוש תיקיות בארכיון: חצ – 1 / 244, חצ – 2 /244, חצ – 3 / 244.  23
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למעשה, תיאום עם שתי זרועות: עם הצד המארח ]ממשלת ברזיל[ ועם מכלול הארגונים 
היהודיים״.24 הפדרציה היהודית של סאו פאולו – מקום מושבה של הקהילה היהודית 
הגדולה בברזיל – הייתה אחראית על מרביתן של 43 השעות שבילה שזר בעיר. במהלך 
חלק זה של הביקור נפגש הנשיא הישראלי עם מושל מדינת סאו פאולו, סעד בחברת 
עסקנים ציונים מקומיים והשתתף במסיבת קוקטייל שנערכה לכבודו במועדון החברתי 

25.Hebraica היהודי

עם זאת, יחסי הכוחות בין ישראל והתפוצה לא היו שווים. היהודים אמנם נטלו 
חלק במלאכת ארגון הביקור, אך ההחלטות הסופיות בקשר אליו התקבלו במשרד החוץ 
בירושלים ובשגרירות ישראל בריו דה ז׳ניירו. לא כל חברי התפוצה הסכינו עם התפקיד 
המשני שנכפה עליהם. במכתב נזעם שנשלח אל הנהגת ההסתדרות הציונית בירושלים 
קבלו הנציגים המקומיים של ההסתדרות הציונית על פגישת ההכנה שלהם עם שגריר 
ישראל בברזיל יוסף נחמיאס. לטענתם, ״כבר בראשית דבריו הודיע כבוד השגריר במלים 
ברורות, כי תכנית האירועים וסדרם נקבעו באופן סופי וכי על הישוב ]הקהילה היהודית 
בברזיל[ אין אלא להתאים את עצמו לתכנית זו״.26 על אף ההתמרמרות שעורר ניכוס 
הביקור על ידי שגרירות ישראל בקרב אותם עסקני תפוצה מקומיים, אין עדות לצעדי 

מחאה נוספים מצִדם פרט למשלוח איגרת זו.

חשוב לציין שהניכוס הזה לא היה דבר חריג; מדינות מולדת רבות מעוניינות 
לגייס את תמיכתן הפעילה של התפוצות ״שלהן״ ונוקטות אסטרטגיות שונות לשם 
כך )Gamlen, 2008; Délano, 2014(. ישראל והממסד הציוני ביקשו להשתמש 
בביקור שזר על מנת לקרב אליהם את יהודי ברזיל ולחזק את הזדהותם עם ישראל 
ואת תמיכתם בה. לשם כך התאמצו אדריכלי הביקור להטעין אותו במטען סמלי ורגשי 
עוד לפני שהוא התרחש. האיגרת ששלחה ההסתדרות הציונית העולמית במאי 1966 
להסתדרות הציונית המאוחדת של ברזיל, שבה היא בישרה ליהדות ברזיל על הביקור 

המתקרב וביקשה להכין אותה לקראתו, ממחישה היטב את הגישה הזו: 

בזמן הקרוב יגיע אליכם נשיא מדינת ישראל מר זלמן שזר. הכל יודעים 
כי נשיא ישראל בא לבקור רשמי אל מדינת בראזיל. אולם אינו דומה 
ביקור נשיא ישראל במדינות דרום אמריקה לביקור נשיא מדינה אחרת, 
והשוני ברור לכל: במדינות דרום אמריקה חיים יהודים לרבבותיהם והם 
יקבלו את נשיא ישראל כנשיא עם ישראל. וכבר בפתיחת דברינו רוצים 

תומר לאשל, 8.8.1966, חצ – 2 / 244.  24
 Principais atividades da diretoria da Federação Israelita do Est. S. Paulo – Gestão,״  25
 F.05 )Federção 1965/1967״, מאי 1967, הארכיון ההיסטורי של יהדות ברזיל בסאו פאולו, קופסה

.)Relatórios e Estatutos( 1.6 תיק ,)Diretoria
.S62\104 ,קלינמן ורש לגלרטר, 26.8.1966, הארכיון הציוני המרכזי בירושלים  26
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מאות  שבע  זכו  זכו;  לא  יהודים  מליונים  ששה  כי  ולהדגיש,  לומר  אנו 
וחמישים אלף יהודים במדינות: ארגנטינה, אורוגוואי, בראזיל וצ׳ילה; הם 
זכו להקביל את פני נשיא ישראל. איה המשורר הגדול שיוכל לתת טבע 
לרגשותיכם בקבלכם את רבי זלמן שזר, נשיא ישראל. בבקורו של נשיא 
ישראל בישובכם נכתב דף חדש, שאין דומה לו בתולדות ישובכם. בימים 
הטובים האלה יתנוסס מעל מדינת בראזיל הדגל הממלכתי של ישראל 
במלוא תפארתו. הימים הטובים האלה יחרתו על לוח לבותיכם. היהודים 

בתפוצות הגולה פניהם לציון ולירושלם.27

כפי שניתן לראות כאן, הממסד הציוני בישראל ניסה בעת ובעונה אחת לשלהב את 
חברי הקהילה היהודית המקומית )״איה המשורר הגדול שיוכל לתת טבע לרגשותיכם״(; 
לתבוע סמכות וריבונות על ענייני התפוצה )״נשיא עם ישראל״(; למסגר את הביקור כקו 
פרשת מים בהיסטוריה של יהדות ברזיל )״נכתב דף חדש״; ״ייחרתו על לוח לבותיכם״(, 
לעורר בחברי התפוצה רגשות אשם – לא רק על כך שאינם חיים בישראל, אלא אף 
על עצם הישארותם בחיים בניגוד לאחיהם יושבי אירופה, אשר נספו בשואה )״שישה 
של  הבלעדי  המרכז  ישראל  של  היותה  את  להדגיש  וכמובן,  זכו״(;  לא  יהודים  מיליון 
יהדות העולם, שאליו כפופות כל התפוצות )״היהודים בתפוצות הגולה פניהם לציון״(.

עם או בלי קשר לתעמולה שמקורה בירושלים, נרשמה בקרב התפוצה היהודית 
בברזיל התרגשות ניכרת מהביקור. תעיד על כך סקירה של העיתונות היהודית מאותה 
תקופה. על שער גיליון יולי 1966 של המגזין ״שלום״, לדוגמה, לא הופיע כל כיתוב, אלא 
רק תמונה – דיוקן פניו של הנשיא שזר )Shalom, 1966(. לא היה צורך בכותרת מכיוון 
שעבור קהל הקוראים של העיתון – חברי הקהילה היהודית המאורגנת, או חברי ה״ליבה״ 
של התפוצה – לא היה ספק מהו האירוע המשמעותי של אותו חודש. על חשיבותו של 
ביקור שזר כאירוע כלל-יהודי חוצה מחלוקות מלמד גם הסיקור שהעניק לו השבועון 
היהודי החשוב Aonde Vamos. כתב עת זה היה מזוהה עם המחנה הרוויזיוניסטי ונודע 
כלוחמני וביקורתי במיוחד כלפי ההנהגה הציונית של ברזיל והממסד הציוני העולמי. 
למרות זאת, ואף ששזר היה מזוהה עם מפא״י השנואה, לא פחות מארבעה שערים של 
Aonde Vamos בחודשים יוני ויולי 1966 הוקדשו באופן בלעדי לביקורו בברזיל.28 

27  גלרטר לרש ואורין, 15.5.1966, חצ – 3 / 244 )כל ההדגשות בקו תחתון במקור(.
כותרות השערים של Aonde Vamos היו: ״מיהו נשיא ישראל?״ )23.6.1966(; ״רחל כצנלסון-שזר״   28
)14.7.1966(; תמונה משותפת של שזר והנשיא קסטלו ברנקו – גם כאן, ללא כל כותרת )21.7.1966(; 
ותמונה משותפת נוספת, הפעם בצירוף מילות הפרידה של נשיא ברזיל לעמיתו הישראלי עם תום הביקור 
)28.7.1966(: ״בעוזבך, היה סמוך ובטוח כי ברזיל תוסיף להיות ידידתה של ישראל, וכי אני מאמין שזכיתי 
בחבר אישי בדמותך״. כמו כן, שער הגיליון שיצא לאור ב-9.6.1966 כלל הפניה בולטת לסיקור ההכנות 

לביקור.
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תרמה לכך, כמובן, העובדה שבתפקידם הנוכחי היו שזר ורעייתו דמויות ממלכתיות 
ולא פוליטיות, כך שהאהדה כלפיהם חצתה חילוקי דעות פנימיים בתוך ציונות ברזיל. 
כמו כן, כמעט כל הפרסומות שהופיעו בעיתונים ובכתבי העת היהודיים במהלך אותה 
תקופה היו קשורות לביקור. במרבית המקרים היו אלה מודעות של חברות מסחריות, 
לאו דווקא בבעלות יהודית, שבירכו את שזר ואת הציבור היהודי בברזיל לרגל המאורע 
ההיסטורי. זוהי ראיה לכך שגם האוכלוסייה הלא-יהודית במדינה תפסה את ביקור שזר 

לא רק כאירוע דיפלומטי, אלא אף כיום חג עבור הקהילה היהודית.

עם זאת, הביקור לא היה מיועד אך ורק לחברי ה״ליבה״ של התפוצה, ויעידו על 
כך אלפי היהודים שהגיעו לקדם את פני שזר או להיפרד ממנו בנמלי התעופה של 
ריו דה ז׳ניירו, סאו פאולו ואפילו פורטו אלגרה, שם מטוסו של הנשיא ביצע עצירת 
ביניים.29 אלפים נוספים חיכו ברחובות שבהם עברה שיירתו ונופפו בדגלי ברזיל 
 Aonde Vamos, 1966; Correio da Manhã, 1966; Jornal do Brasil,( וישראל
1966a; Tribuna da Imprensa, 1966(. היו אלה היהודים ה״פשוטים״ שלא הוזמנו 
לטקסי קבלת הפנים שנערכו לכבוד שזר במלונות פאר. קרוב לוודאי שרובם השתייכו 
ל״פריפריה של התפוצה״. רבים מהם שאפו להשתתף בביקור באופן פעיל, בדומה 
לחברי התפוצה העשירים והמקושרים יותר. קבלת הפנים לשיירת הנשיא והשימוש 
בסמלי שתי המדינות היו דרכם ״לתבוע״ חלק מהביקור עבור עצמם – לתת ביטוי 
לזהותם היהודית ולאהדתם לישראל, ובד בבד להבהיר כי הם אזרחים נאמנים ומסורים 

של ברזיל. 

בין החוגגים את ביקור שזר היו אף חברים ״רדומים״ של התפוצה. הדוגמה 
המפורסמת ביותר של ״התעוררות״ בקרב התפוצה היהודית באמריקה הלטינית 
ובמקומות אחרים אירעה שנה לאחר ביקור שזר, בעת החרדה הגדולה לקיומה של 
ישראל בתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים ובימי האופוריה הגדולה שלאחר 
ניצחון צה״ל במלחמה )Roniger, 2010: 193(.30 ביקור שזר היה אף הוא אירוע מכונן 
מסוג זה, אשר ״עורר״ חברים ״רדומים״ בתפוצה היהודית, אם כי בקנה מידה קטן יותר. 
כפי שסיפר מאוחר יותר שזר עצמו בישיבת ממשלת ישראל, בלוויית נימה מסוימת של 

תרעומת כלפי אותם יהודים שעד אותו רגע נרתעו מהזדהות עם התפוצה:

של  הזה  השכרון  מה  לכם  לספר  אוכל  לא  פעם  ואף  מילים,  אין  לי 
נותנים  ונשיאיהם  ]שלהם[  היהודים כאשר ראו את הכבוד שהמושלים 
יהדות  הזאת.  מהיהדות  לברוח  מה  שאין  ראו  פתאום  ישראל.  לנשיא 

מחמת בריאותו הרופפת לא היה מסוגל הנשיא בן ה-76 לרדת מהמטוס באותה הזדמנות, מה שיצר   29
תקרית דיפלומטית בזעיר אנפין עם הגנרלים הבכירים שהמתינו לקבל את פניו. ראו דורון לגרימברג, 

2.8.1966, חצ – 2 / 244.
 .Lederhendler, 2000-ראו גם את הפרקים השונים ב  30
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שמנחילה כבוד זה עניין גדול. ולא עוד, אלא הגויים מהללים ומפארים. 
ואילו  ונצורות.  גדולות  ומספרים  הרצאות  ונושאים  נוסעים  פרופסורים 
תהילת  שישנה  משישים  אחת  היהודים[  ]בקרב  ישראל  תהילת  הייתה 

ישראל בין הגויים, אז היו פני הדברים אצלנו אחרת לגמרי.31

ביקור נשיא ישראל היה חשוב כל כך בעיני חלק ניכר של התפוצה היהודית בברזיל 
משום שהוא ִאפשר לחבריה לבטא באופן לגיטימי את נאמנותם המחולקת. באמריקה 
הלטינית, כמו במקומות אחרים, היו חברים רבים בתפוצה היהודית נאמנים הן למדינות 
שבהן חיו והן למדינה היהודית לאחר שזו נוסדה בשנת 1948. במדינות שאוכלוסייתן 
כללה מספר רב של מהגרים וצאצאיהם, דוגמת ברזיל או ארגנטינה, הייתה ההזדהות 
עם ישראל עבור יהודים רבים מעין ״כרטיס כניסה״ אל החברה הכללית. עצם קיומה 
של madre patria )״ארץ אם״, כלומר מולדת(, שעִמה אפשר לקיים קשרים גשמיים 
ורוחניים, ִאפשר לאותם יהודים להציג את עצמם כעם ככל העמים, בדומה לקהילות 
אתנו-לאומיות נוספות – ספרדים, איטלקים, פורטוגלים, יפנים ואחרים – שעל פי רוב 
 .)Avni, 2011: 100–101; Elkin, 2014: 206( השתייכו לשכבות העליונות של החברה
היהודית  התפוצה  את  ישראלים  דיפלומטים  הגדירו  שזר  ביקור  טרם  ספורות  שנים 
אזרחית  נאמנות   – חצויה  נאמנות  של  האידיאלי  הדגם  בתור  הלטינית  באמריקה 
שהממשלות  טענו  ואף   – לישראל  רוחנית-תרבותית  נאמנות  לצד  המושב  למדינות 

 .)Brecher, 1972: 502( המקומיות מקדמות את התופעה הזו בברכה

הקביעה הזו אינה מדויקת. ככלל, ממשלות רבות רואות בנאמנות כפולה של 
תפוצות סכנה ביטחונית וערעור על ריבונותן. אותן מדינות תובעות את נאמנותם 
הבלעדית של אזרחיהן, ואף עשויות להאשים קהילות ויחידים המשתייכים לתפוצות 
בהיותם ״גיס חמישי״ ולנקוט אמצעים שונים על מנת לפקח על קשריהם עם המולדת 
 .)Chander, 2001; Waldinger and Fitzgerald, 2004; Miller, 2008; Baron, 2009(
כך אירע גם באמריקה הלטינית החל מראשית פעולתה של התנועה הציונית באיזור. 
לאחר הקמתה של מדינת ישראל, רבים מקרב החברה הכללית במדינות אלה לא הבחינו 
כלל בין יהודי )israelita( לבין ישראלי )israelense בפורטוגלית או israeli בספרדית(, 
וראו בשגרירי ישראל את נציגי הקהילות היהודיות המקומיות. ההכללה הזאת הייתה 
שכיחה אף בקרב חוגי האליטה )Elkin, 2014: 208–209(. לדברי אפרים דובק, 
שכיהן כקונסול ישראל בריו דה ז׳ניירו בשנות השבעים של המאה העשרים, אפילו 
מושל המדינה לא הצליח להפנים את ההבדל בין יהודים ברזילים ויהודים ישראלים. 

״פרוטוקול פגישת חברי הממשלה עם נשיא המדינה בשובו ממסעו״, סודי ביותר, 9.8.1966, ארכיון   31
המדינה. 
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״מבחינתם״, נזכר דובק, ״אין שום הבדל. הנאמנות של היהודי היא לישראל״.32

כפועל יוצא מכך, חטיפת הפושע הנאצי אדולף אייכמן מבואנוס איירס לישראל 
ב-1960 והוצאתו להורג בירושלים שנתיים מאוחר יותר חוללו גל אנטישמי בארגנטינה. 
בעיני לאומנים ארגנטינים שזעמו על הפגיעה בריבונות ארצם לא היה הבדל בין 
מדינת ישראל, שביצעה את הפעולה, לבין היהדות המקומית. הם האשימו את חברי 
התפוצה בחוסר נאמנות לארגנטינה, והקיצונים שביניהם אף הוציאו לפועל שורה 
של מתקפות אלימות נגד יחידים ומוסדות יהודיים )ריין, 2002(. גם בברזיל פקפקה 
האליטה המקומית לא פעם בנאמנותם של יהודי המדינה, אם כי הדבר לא בא לידי 
ביטוי באופן קיצוני כל כך כמו בשכנתה מדרום. בשנות השישים התבטא חוסר אמון זה, 
בין היתר, בתביעת שגריר ברזיל בתל אביב לשלוח לשגרירות קצרן שאינו משתייך ל״גזע 
השמי או לדת היהודית״ על מנת שיטפל בתכתובת המסווגת של הנציגות, מכיוון שכל 
העובדים למעט אחת היו ״יהודים או נשואים ליהודים, ועל כן אינם מתאימים לביצוע 
משימות המחייבות שמירה קפדנית על סודיות״.33 הגדיל לעשות דיפלומט בכיר במשרד 
החוץ הברזילי שביקר באותה תקופה בשגרירות, אשר כינה את אותה קצרנית קתולית 

״העובדת המינהלית היחידה שהיא ברזילית אמיתית״.34 

ברזיל לא הגבילה אפוא את הזדהותם של יהודי ברזיל עם ישראל באמצעים חוקיים, 
אך היא ראתה בהזדהות כזו עדות להיותם אזרחים נאמנים פחות. בתנאים אלה, עבור 
יהודים רבים היו החגיגות המוחצנות לרגל ביקור שזר דרך לגיטימית לבטא את הנאמנות 
הכפולה שלהם ולהתגאות בזיקתם לישראל ולברזיל גם יחד. הדבר ניכר, למשל, אצל 
אותם יהודים שנופפו בדגלי ישראל לצד אלה של ברזיל כאשר חלפה מכוניתו של שזר 
על פניהם. בדומה לכך, מאמר המערכת הנרגש של Aonde Vamos שהתפרסם במהלך 
הביקור הדגיש את כפל הנאמנויות הזה כאשר התייחס בנשימה אחת הן להיותם של 
יהודי ברזיל אזרחים משולבים במדינתם והן לנאמנותם למדינת ישראל. המאמר הפציר 
בשזר לשאת עִמו לישראל את נאמנותם של יהודי ברזיל – אבל לא את היהודים עצמם. 
הללו, כך אפשר לקרוא בין השורות, מהווים גשר בין שתי המדינות, אך הם גם נטועים 

ומשולבים בחברה הברזילית ואינם שואפים או מתכוונים לעזוב אותה:

ברגע זה מושלת בנו תחושה דומה לזו של ילדים לאחר שהתעוררו מסיוט 
נמצאים  הם  כי  ומגלים  עיניהם  את  משפשפים  והם  השואה[,  ]זוועות 

ריאיון עם אפרים דובק, ירושלים, 7.4.2015.  32
.)ofícios( ביטנקור לאיטמרטי, סודי, 5.1.1966, מס׳ 1, אא״ב, מכתבים רשמיים  33

מוריירה דה מלו )דרך השגרירות בתל אביב( לאיטמרטי, סודי, 15.4.1966, מס׳ 17, אא״ב, מכתבים   34
וטלגרמות.
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– שבה  ברזיל  זו,  במציאות  קורנת.  במציאות  ידידותיות,  בריות  בחברת 
ומדינת ישראל מאוחדות  ונאמנים ללא תנאי –  אנו אזרחים משולבים 
כידידות טובות, בעולם שבו ידידות אמת היא מצרך כה נדיר. האפשרות 
לקדם את פני נשיא המדינה הריבונית של ישראל היא פריבילגיה כפולה. 
ראויים  נהיה  שכולנו  הלוואי  הזו!35  הכפולה  הזכייה  על  לאל  תודה   ]...[
זה  וברזיל מתנוססים  ישראל  בדגלי  מביטים  אנו  ]...[ כאשר  זה.  לחסד 
לצד זה, אנו חשים כי דבר זה הוא כה יקר ללִבנו עד כי אין אנו מעזים 
לטמאו על ידי שימוש במילים. רק ההלמות – הלמות לִבנו – מסוגלת 
לבטא את תחושתנו כאשר אנו מכריזים: תבורכנה ברזיל וישראל! יבורכו 
כל אותם אנשים אשר בדומה לשתי מדינות אלה, סוללים את הדרך לדו-

קיום בין העמים. ]...[ הבט היטב במדינה הזו ובעם הזה, כבוד הנשיא שזר, 
וראה כיצד אנו חיים בתוכו; ושא עִמך לציוֹן, לצד הברכות הרשמיות, גם 
את געגועיהם ]saudade[ ונאמנותם של רבים מבני דתנו, אשר דואגים 
לבין  שבינינו  לבינינו,  ישראל  שבין  הקשרים  את  ויותר[  יותר  ]לחזק 

)Neumann, 1966( !ישראל

ברזיל.  יהודי  הזו מצד  יפה את הפגנת הנאמנות הכפולה  בעין  ראו  כל הברזילים  לא 
אינה  ישראל  ש״מדינת  לקוראיו  להזכיר  טרח  למשל,   ,Diário de Notícias העיתון 
מייצגת את כל היהודים – משום שיש יהודים שאינם ציונים – וכל אזרח יהודי-ברזילי 
מיוצג על ידי ממשלת ברזיל״ )1966b(. העיתון אף הכריז כי ״על כל הברזילים, ללא 
מכיוון  ישראל,  מדינת  נשיא  פני  את  לבביות  של  מידה  באותה  לקבל  מוצא,  הבדלי 
]אתנו-לאומיים[ אינם נחשבים״. בהמשך נטען ש״עצם קיומם של ברזילים  שמקורות 
אשר מעודדים את זיכרון מקורותיהם, בין שהדבר נעשה לטובת ישראל או נגדה, תורם 
]מדינת[  ולא  משלבת  מדינה  בברזיל,  כלל  מקובלים  שאינם  שבטיים  רגשות  ליצירת 
מעבר״. בהתאם לאתוס הלאומי הרואה בברזיל ״דמוקרטיה גזעית״ ו״ארץ העתיד״, אימץ 
עיתון שמרני זה את התפישה הגורסת שעל מנת להיות אזרחים ברזילים שווי זכויות על 
חברי תפוצות לזנוח את מורשתם האתנו-לאומית ולהתבולל בתוך כור ההיתוך הברזילי 
)Sorj, 2008(. מעניין לציין שבמקרה זה הופנתה הביקורת לא רק כלפי היהודים אלא 
גם כלפי חברי התפוצה הערבית בברזיל אשר מחו על הביקור, כפי שמעידות המילים 

״בין שהדבר נעשה לטובת ישראל או נגדה״ אשר הופיעו במאמר.

35  כך במקור: ״zekhiya״.
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ה. סיכום: ביקור שזר ומשולש היחסים
אף שלביקורו של הנשיא שזר בברזיל לא הייתה משמעות מדינית מרחיקת לכת, נודעה 
לו חשיבות סמלית רבה במסגרת משולש היחסים שבין ישראל, ברזיל ויהדות ברזיל. 
מבחינת ה״צלע״ של יחסי ישראל וברזיל, עצם קיומו של הביקור היה ציון דרך חשוב 
43 שנים חלפו  ובולט, שלא במקרה התרחש בתקופה שבה היו יחסים אלה בשיאם. 
עד לביקור הבא של נשיא ישראלי בברזיל, כאשר הנשיא שמעון פרס הגיע למדינה 
הפלסטינית,  וברשות  בישראל  ביקר  מכן  לאחר  חודשים  ארבעה   .2009 בנובמבר 
 )Luiz Inácio Lula da Silva( לראשונה, נשיא ברזילי – לואיז אינאסיו לולה דה סילבה
 Datz and Peters, 2013:( במסגרת ניסיון לתווך בין הצדדים ולקדם הסכם שלום –
53–52(. ההתחממות הניכרת ביחסים בין ישראל וברזיל דווקא בתקופה שבה נשלטה 
האחרונה על ידי דיקטטורה צבאית אינה מקרה ייחודי – לאורך השנים קיימה ישראל 
שיתופי פעולה הדוקים עם משטרים צבאיים דכאניים באמריקה הלטינית ובמקומות 

.)Klieman, 1985( אחרים, שבמקרים רבים נסובו סביב הסחר בנשק

חשיבותו העיקרית של ביקור שזר הייתה עבור שתי ה״צלעות״ הנוספות במשולש – 
יחסי ישראל עם יהדות ברזיל ויחסי התפוצה היהודית בברזיל עם מדינת המושב שלה. 
לאורך השנים אמנם התקיימו בברזיל ביקורים נוספים של אישים בכירים מישראל, 
אשר עוררו התרגשות רבה בקרב הציבור היהודי. בין המבקרים היו שרת העבודה 
גולדה מאיר ב-1950 )ושוב ב-1959, הפעם כמחזיקת תיק החוץ(, שר החוץ משה שרת 
ב-1953, ראש הממשלה לשעבר דוד בן-גוריון ב-1969 ושר החוץ אבא אבן ב-1973. 
ואולם, על אף חשיבותם הלא מבוטלת של אורחים אלה לא נשאו ביקוריהם את הערך 
הסמלי הטמון בהגיעו לברזיל של ראש מדינת ישראל המכהן – ״נשיא עם ישראל״, 
כלשון ההסתדרות הציונית העולמית. בשנים אלה )ויש הטוענים שגם בימינו( שלטה 
בירושלים תפישת העולם הבן-גוריוניסטית של ״שני המחנות״, שלפיה התפוצה היהודית 
היא בעלת בריתה המהימנה ביותר של ישראל והיחידה שמסוגלת להתייצב לצדה מול 
המחנה היריב, כלומר שאר העולם )Brecher, 1972: 229–233(. ביקור שזר נועד 
להעביר לחברי התפוצה בברזיל את המסר שלפיו ישראל מעריכה אותם ומאמצת אותם 
אל ליבה, אך גם מצפה מהם לנאמנות ותמיכה ללא תנאי. ההתלהבות שבה התקבל 
שזר בברזיל על ידי שכבות שונות של האוכלוסייה היהודית המקומית מעידה שהמסר 

נקלט והופנם היטב. 

באותה הזדמנות ביקשו גם יהודי ברזיל להעביר מסר משלהם, הן למולדתם האתנו-
לאומית והן למדינת המושב שלהם. הצהרותיהם ומעשיהם בזמן הביקור נועדו לחזק 
את התפישה כי היהודים הם אזרחים נאמנים של ברזיל, שאותה הם אוהבים ומוקירים, 
שבה הם חיים ושאותה הם אינם מתכוונים לעזוב; ועם זאת הם גם חברים נאמנים 
בתפוצה היהודית, ובתור שכאלה הם שומרים אמונים למולדת ההיסטורית שלהם, 
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מדינת ישראל. ביקור שזר ִאפשר לאותם יהודים להציג בראש חוצות ובגאווה את 
נאמנותם הכפולה ולתבוע את זכותם עליה כמרכיב בלתי נפרד ולגיטימי של זהותם, 
בהיותם חברי תפוצה ככל התפוצות, המקושרים למדינה מוערכת שמקיימת יחסים 
קרובים ולבביים עם ברזיל, שמעניקה לה סיוע טכני, ושמנהיגיה זוכים בה לכבוד ויקר. 

כפי שראינו, שלטונות ברזיל לא אימצו בהכרח את המסר הזה. באותן שנים, כאשר 
יחסי ברזיל עם ישראל היו בשיאם, הם הגבילו את ביקורתם לתכתובות פנימיות ולא 
נתנו לה דרור בפומבי. אולם גינוי מפורש וקולני של נאמנות התפוצה היהודית לישראל 
יגיע תשע שנים מאוחר יותר, כאשר ברזיל תשנה את עמדתה כלפי הסכסוך במזרח 
התיכון ותעבור לתמיכה מלאה ובלתי מסויגת בטיעוני מדינות ערב: בשנת 1975 הצביעה 
3379 של העצרת הכללית של האומות המאוחדות, אשר קבעה  ברזיל בעד הצעה 
ש״ציונות היא צורה של גזענות ואפליה גזעית״. מרבית החוקרים סבורים כי ברזיל תמכה 
בהצעה מטעמים מעשיים – השאיפה לייבא נפט והשקעות הון ממדינות ערב, הרצון 
לתפוס עמדת מנהיגות בקרב המדינות המתפתחות והבלתי-מזדהות, והניסיון לבסס 
 Uziel and את האוטונומיה שלה מול ארצות הברית, שהתנגדה נחרצות להצעה )ראו
Santos, 2019(. עם זאת, לאחר ההצבעה, בפנותו אל מליאת העצרת, הכריז הנציג 
הברזילי כי ״משמעות ההצבעה של ברזיל היא שאין אנו תומכים בציונות כדוקטרינה 
גזענית ואקסלוסיבית״. עוד ציין הנציג כי ״אזרחי ברזיל היו חשים אפוא מורת-רוח אילו 
ידעו שיש בקרבם אחדים הרואים את עצמם קשורים לגזעם או לארץ אבותיהם יותר 
משהם קשורים לברזיל עצמה״ )מנור, 1997(. אם ביקור שזר בברזיל ב-1966 הקנה 
ליהודים רבים את התחושה שנאמנותם הכפולה, למולדת ולמדינת המושב שלהם, היא 
לגיטימית בעיני השלטון בארצם, הצבעת ברזיל ב-1975 וההצהרות שליוו אותה הוכיחו 

להם כי הייתה זו רק אשליה חולפת.
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תקציר
עם תום מלחמת העצמאות מצאה עצמה ישראל מתמודדת עם תופעה חדשה ונרחבת 
המדינה  נאלצה  והאבדות  הנזקים  נוכח  טרור.  פעולות  ביצוע  לצורך  הסתננות  של 
הצעירה לפתח כלים להתמודד עם האתגר שניצב לפתחה: תחילה בדמותן של פעולות 
מגננה, ואחר כך גם באמצעות מדיניות התקפית של פעולות גמול. הגיבוש והיישום של 
מדיניות הגמול לוו במחלוקות עמוקות בין הממסד הביטחוני, בהנהגת ראש הממשלה 
שרת;  משה  החוץ  שר  בהובלת  החוץ,  משרד  אנשי  לבין  בן-גוריון,  דוד  הביטחון  ושר 
שכן לצד ייעודן המרכזי לענישה ולהרתעה )ולמטרות נוספות במישור הפנימי והצבאי( 
היה טמון בפעולות אלו פוטנציאל של ממש לנזק מהותי ועמוק, מדיני וצבאי, למדינת 

ישראל. 

מאמר זה מבקש להציג את התפתחות מדיניות הגמול של ישראל מול הזירה 
1953–1956,  ולהסביר את ההחלטה לאמץ את מדיניות הגמול  הירדנית בשנים 

ולהתמיד בה, למרות המחירים והאתגרים שהציבה. 

המסקנה המרכזית העולה מניתוח כלל המקרים – בהסתייגות הנדרשת – היא 
שגישתם הבסיסית והמיידית של בן-גוריון ושרת באשר לתגובה הרצויה לכל אירוע טרור 
שהתרחש הוכתבה בראש וראשונה ממדיניות הגמול שלהם, שנגזרה מתפיסת עולמם. 
עם זאת, בחלק מהמקרים אפשר לזהות גם הסבר אחר: ניתוח רציונלי נוכח אילוץ חיצוני 

קונקרטי אצל בן-גוריון, והשפעות של הפוליטיקה הפנימית אצל שרת. 
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Abstract
At the end of the War of Independence, Israel found itself coping with a 
new and widespread phenomenon of infiltration. In view of the significant 
damage, the young state was forced to develop tools to cope with this 
challenge first in the form of defensive actions, and then through the for-
mulation and implementation of an offensive policy of reprisal operations. 
The policy of retaliation was conducted in the shadow of deep disagre 
ments between the defense establishment, led by Prime Minister and Min-
ister of Defense David Ben-Gurion, and Foreign Ministry officials led by 
Foreign Minister Moshe Sharett. These disagreements stemmed from the 
fact that while this policy served the goals of punishment and deterrence 
)as well as additional domestic and military goals(, it also entailed a real 
potential for substantial and profound damage, both political and military, 
for the State of Israel.

This paper seeks to present the development of Israel’s policy of re-
taliation vis-à-vis the Jordanian arena in the years 1953-1956, in order to 
explain the decision to adopt the policy of retaliation and pursue it over 
time despite the costs and challenges it entailed. The main conclusion that 
emerges from the analysis of all the cases - with the required reservations 
- is that Ben-Gurion and Sharett‘s attitude regarding the desired response 
to each specific terrorist incident was shaped, first and foremost, by their 
underlying retaliation policy, which in turn was shaped by their worldview. 
This being said, in some of the cases another explanation is apparent: a 
rational analysis in face of a concrete external constraint in the case of Ben 
Gurion, and domestic political constraints in the case of Sharett.
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א. מבוא
עם  בגבולותיה  בעיקר  מתמודדת,  ישראל  עצמה  מצאה  העצמאות  מלחמת  תום  עם 
ירדן ומצרים, עם תופעה חדשה ונרחבת של הסתננות מסוגים וממניעים שונים. נוכח 
הנזקים המשמעותיים, החומריים והמורליים, ובעיקר לאור פציעתם ומותם של מאות 
עם האתגר שניצב  להתמודד  כלים  נאלצה המדינה הצעירה לפתח  וחיילים,  אזרחים 
בבד  ובד  לתוצאה המקווה,  הביאו  מגננה, שלא  פעולות  בדמותן של  לפתחה: תחילה 
באמצעות גיבוש ויישום מדיניות התקפית של פעולות גמול. מדיניות הגמול התנהלה 
בצל מחלוקות עמוקות בין הממסד הביטחוני, בהנהגת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד 
בן-גוריון, לבין אנשי משרד החוץ בהובלת שר החוץ משה שרת, באשר לאופי פעולות 
הגמול, עיתוין ונחיצותן. שכן לצד ייעודן המרכזי לענישה ולהרתעה )ולמטרות נוספות 
מהותי  לנזק  ממש  של  פוטנציאל  אלו  בפעולות  טמון  היה  והצבאי(  הפנימי  במישור 
כוללת,  למלחמה  הידרדרות  זאת:  ובכלל  ישראל,  מדינת  עבור  וצבאי,  מדיני  ועמוק, 
התערבות בעלת אופי צבאי מצד מעצמה זרה, פגיעה במאמץ האסטרטגי להשגת נשק, 
סנקציות כלכליות, התערבות פעילה של המעצמות לכפיית הסדר על הצדדים, איבוד 

האהדה של דעת הקהל העולמית ועוד. 

מאמר זה מבקש להציג את התפתחות מדיניות הגמול של ישראל מול הזירה 
הירדנית בלבד, נוכח השוני המהותי, ברקע ובהקשר, בינה לבין גזרת מצרים באותה 
התקופה; בשנים 1953–1956, שבהן עלתה מדיניות זו לסדר יומה של הזירה הבינ״ל 
והקרינה על מעמדה וביטחונה של ישראל; ותוך סקירה של פרשות בולטות ושל 
תגובות והבלגות, המייצגות נאמנה את מגוון השיקולים שהנחו את הקברניטים. כל 
 זאת בניסיון לשכלל את הדיון על עיצובה של מדיניות הגמול ולענות על השאלה: 
כיצד אפשר להסביר את ההחלטה של דוד בן-גוריון ומשה שרת לאמץ את מדיניות 
הגמול ולהתמיד בה, למרות המחירים שגבתה והאתגרים שהציבה? לאור ההנחה 
שאין במודל הרציונלי לבדו כדי להסביר את התנהלות קברניטי ישראל,1 ניתנו שני 
הסברים אפשריים נוספים לביאור התופעה2 – שאינם בהכרח חליפיים, אלא ייתכן 

לפי המודל הרציונלי המדינה, כגוף המקבל החלטות, היא שחקן אוניטרי הפועל רק בהתאם   1
לאינטרסים הלאומיים, מתוך שאיפה למקסם רווח ותועלת במינימום עלות, תוך מודעות לחלופות הבחירה 
.)Allison, 1971: 144–184( ועם כלל המידע שמאפשר לו לחזות את התוצאה הצפויה של כל אחת מהן
בהקשר זה אפשר להזכיר השפעות וסיבות אפשריות אחרות לתופעה, שחלקן ראוי למחקר עתידי.   2
בכלל זאת: מחקרו של זאב אלרון על מגבלות כוחו של צה״ל וחוסר מוכנותו למלחמה באותה העת )אלרון, 
2016(; וספרו של זאב דרורי, המצביע ישירות על השפעתם המסלימה של כוחות השדה על עיצוב 

.)Drory ,2005( האסטרטגיה הצבאית ועל המדיניות הפוליטית של מדינת ישראל באותם הימים
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שהם משלימים או מאירים אותה מזוויות שונות:3

תפיסת העולם של המנהיגים: לניתוח המציאות ולהשקפת העולם של בן-גוריון א. 
ושרת, בהתאם לאמונותיהם ולראייתם את הזירה הבינלאומית ואת המזרח 
התיכון והערבים, היה מקום מרכזי בגיבוש מדיניות הגמול שלהם. חילוקי 
הדעות בין האישים באו לידי ביטוי גם במאבק בין המחנות שהנהיגו: הזרם 
האקטיביסטי-ביטחוני בהובלת בן-גוריון, משרד הביטחון והצבא, שמשקלו 
היה מכריע והוא נטה לפתרונות צבאיים )כחלק מהווייתו המיליטריסטית 
ומהאינטרס שלו בצבירת כוח והשפעה כמקפצה לאדם ולארגון(; והזרם 
המתון, בהובלת שרת ומשרד החוץ, שסבר שיש להציב בראש סדר העדיפויות 
שיקולים בעלי אופי מדיני לטווח ארוך ולא שיקולים צבאיים לטווח קצר, ואשר 
ניסה לצמצם את החיכוך האלים כדי למנוע את החרפת הסכסוך ולהכילו. 
השערת המחקר לפי הסבר זה היא שלשינויים ביחסי הכוחות בין המנהיגים 

ומחנותיהם הייתה השפעה על האופי והעוצמה של תגובות ישראל.

האינטרסים ב.  ממכלול  הושפעו  ההחלטות  פנימית:  פוליטיקה 
בסוגיית  בזירה הפנימית שהופעלו על מקבלי ההחלטות  והלחצים 
האלקטורלי,  והשיקול  המפלגתית  המערכת  זאת:  ובכלל  הגמול, 
בין  היחסים  מאזן  השונים,  והארגונים  הכוח  גורמי  של  עמדתם 
העיתונות  של  ביקורתה  וכן  הישראלית  בחברה  שונות  קבוצות 
המקומית ונטיית דעת הקהל. השערת המחקר לפי הסבר זה היא 
מעוצמת  הושפעו  הישראלית  התגובה  של  ועוצמתה  שאופייה 

הלחצים במערכת הפנים-ארצית. 

המסקנה המרכזית העולה מניתוח כלל המקרים, בהסתייגות הנדרשת )לאור המיקוד 
הבסיסית  שגישתם  היא  הכוללת(,  התמונה  מתוך  והחלקיות  הירדנית  בגזרה  רק 

מחקרים בנושא מקומן של אידיאולוגיה ופוליטיקה פנימית בתהליכי קבלת החלטות קיבלו תשומת   3
לב רבה בספרות האקדמית. מודל ״הפוליטיקה הבירוקרטית״ של אליסון )Allison( והמודל הפוליהיוריסטי 
של מינץ )Mintz( הם שניים מתוך מגוון מודלים ותיאוריות בנדון. יצוין כי על פי התיאוריות הקוגנטיביות, 
כפי שעולה ממחקרם של רנשון )Renshon( ועמיתיו, תפיסת המציאות מורכבת ומושפעת ממגוון רחב 
של גורמים. כדי להתמודד עם המורכבות הגבוהה וחוסר הוודאות, רבים ממקבלי ההחלטות משתמשים 
באמונות, בערכים ובאידיאולוגיה כמצפן וכקריטריוני מבחן – או לחלופין, כמשקפיים וכפילטר שדרכם 
הם בוחנים את המידע. עם זאת, ואף שלממד האידיאולוגי חשיבות רבה, בפני נבחרי הציבור עומדים 
גם שיקולים נוספים, העשויים להשפיע בצורה בולטת יותר על תהליך ההחלטה. בתוך כך, המודל 
הפוליהיוריסטי מצביע על מרכזיותה של הפוליטיקה הפנימית בתהליך קבלת ההחלטות: בשלב ראשון, 
מקבל ההחלטות מצמצם את מרחב האפשרויות העומדות בפניו בעזרת מגוון היוריסטיקות וכללי אצבע; 
בשלב השני הוא בוחר בחלופה האופטימלית באמצעות כלים וכללים מהמודלים הרציונליים. כל זאת 
תוך רגישות גבוהה לפוליטיקה הפנימית – שבגללה החשש מהפסד אפשרי גדול יותר מהמוכנות לקחת 

סיכונים בשל הרווח הצפוי )הקמן, 2017: 38–44(.
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שהתרחש  טרור  אירוע  לכל  הרצויה  לתגובה  באשר  ושרת  בן-גוריון  של  והעקבית 
אכן הוכתבה, בראש ובראשונה, ממדיניות הגמול שלהם שנגזרה מתפיסת עולמם. 
עם זאת, בחלק מהמקרים אפשר לזהות אצלם גם הסבר אחר: ניתוח רציונלי נוכח 
אילוץ חיצוני קונקרטי אצל בן-גוריון, והשפעות של הפוליטיקה הפנימית אצל שרת. 
לנדבך נוסף ומתווך זה הייתה השפעה מהותית, מרסנת או מעודדת ומדרבנת. הוא זה 
שלעיתים, במיוחד אצל שרת, הכתיב והגדיר את מרחב התמרון שלהם – ולכן מילא 

תפקיד משמעותי בגיבוש ההחלטה הסופית ובעיצובה.

 ב. רקע: התגבשות מדיניות ״הביטחון השוטף״ 
בשנים 1948–1953

1. יחסי ישראל–ירדן
של  השנייה  ההפוגה  תחילת  עם  הסתיימה  ירדן  בחזית  העיקרית  הצבאית  המערכה 
מלחמת העצמאות )יולי 1948(. הסכם שביתת הנשק נחתם ב-3 באפריל 1949 וקבע 
נקבע  העיראקית  בחזית  הבינ״ל;  הגבול  את  הקו  חפף  בערבה  הנשק:  שביתת  קו  את 
הקו על יסוד הבנה שהושגה לגבי אזור ואדי ערה; בגזרת ירושלים – על יסוד ״הסכם 
להפסקת אש כנה ומוחלטת״, שנחתם בין מפקדים בדרג מקומי ב-30 בנובמבר 1948; 
לירדן  קווי ההפוגה.  יסוד שילוב של  על  נקבע  הוא  ירושלים-חברון-ים המלח  ובגזרת 
היה באותם ימים חוזה הגנה עם בריטניה, אשר אמנם שונה במרץ 1948 והגביל מאז 
את הנוכחות הצבאית של הבריטים לשלושה אתרים בעבר הירדן, אך עדיין הותיר את 
שטחי  של  סיפוחם  על  ירדן  הודיעה   1950 באפריל  ב-24  בשליטתם.  הערבי  הלגיון 
ובממלכה  בישראל  רשמית  להכרה  בריטניה  את  שהביא  מהלך   – המערבית  הגדה 
1950, פרסמו ארה״ב, בריטניה וצרפת  ההאשמית בירדן. חודש אחר כך, ב-25 במאי 
תזכיר שנודע בשם ״ההצהרה המשולשת״, שבמסגרתו הגבילו את הרכש הצבאי של 
ישראל ומדינות ערב מן המערב, תוך איום לנקיטת צעדים אם אחת ממדינות האזור 
תפגע בגבולות או בקווי שביתת הנשק שנקבעו )רוזנטל, תשמ״ג: יא–לב; מוריס, 1996: 

29–43; בר-און, 2006: 50–116(. 

2. תופעת ההסתננות, פעולות המגננה וגיבוש מדיניות הגמול
הביאה  פלסטינים,  אלף  כ-500–600  הארץ  את  עזבו  שבעטייה  העצמאות,  מלחמת 
עימה לא רק בעיית פליטים אלא גם בעיית הסתננות מסוגים וממניעים שונים. בגבול 
ויבול,  רכוש  השבת  וטרור,  נקם  לשם  הסתנות  פוליטית,  הסתננות  אלה:  כללו  ירדן 
לגדה  מעזה  מעבר  מיהודים,  ושוד  גניבה  קרובים,  ביקור  ומרעה,  לעיבוד  גבול  חציית 
במהלך  והברחות.  בישראל  מחדש  והתנחלות  שיבה  בשוגג,  כניסה  וחזרה,  המערבית 
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1949 צצה תופעה של הסתננות מאורגנת למטרות כלכליות או פוליטיות-אלימות. היו 
ידי המדינה הערבית, בעיקר למטרות מודיעין.  גם מקרים של הסתננות מאורגנת על 
הנזק החומרי, שהיה חמור ומכאיב, היה זעיר לעומת אובדן החיים והפגיעות הגופניות 
פצועים,  ומאות  הרוגים  אזרחים  כ-300  הגבולות:  בכל  האלימים  המסתננים  שגרמו 
1956 )ללא חללי מלחמת סיני(. לפיכך, לא  ולמעלה מ-250 חיילים הרוגים עד שנת 
פלא שבקרב האוכלוסייה שררה תחושת חוסר ביטחון, שהתבטאה גם בנטישת חלק 
מיישובי ספר ובסירוב של עולים חדשים להגיע אליהם. התמשכות ההסתננות טמנה 
בחובה אפוא סיכונים לא מבוטלים בכל ההיבטים – דמוגרפיים, כלכליים וביטחוניים. 
כמדינה  ולהתקיים  להמשיך  ישראל  של  יכולתה  עצם  את  בספק  העמידה  גם  היא 
 :2000 1996: 11–14; גולן,  המתיימרת להעניק לאזרחיה ביטחון אישי סביר )שלום, 

 .)249–248

לנוכח ההסתננויות ננקטו פעולות מגננה שונות: השטח הסמוך לגבול הוכרז ״אזור 
ביטחון״ ונאסרה בו תנועה של אזרחים; ניתנו הנחיות של ״ירי להרג״ של המסתננים, 
לצד צעדי מיקוש ומלכוד והצבת מארבים; מערכת ההגנה המרחבית )הגמ״ר( של צה״ל 
שולבה במאבק זה; הוקם לבסוף כוח ייעודי, ״משמר הגבול״ – על בסיס ״חיל הספר״ 
שהוכפף למשטרה; נוסדו יישובים חדשים לאורך הגבולות ובקרבתם; התבצע גירוש 
של קהילות ספר ערביות ו״דחיקת״ הגבול, כמו גם גירוש המסתננים עצמם – ולעיתים, 
לטענת בני מוריס, גם מעשי התעללות, אונס ורצח שלהם. בה בעת נוצר קונצנזוס רחב 
בהנהגת המדינה לגבי הכורח בתגובה שהמרכיב הדומיננטי שלה יהיה צבאי. כך, בהמשך 
למדיניות ארגון ״ההגנה״ – המבוססת על נקם, ענישה והרתעה עקיפה – ובד בבד עם 
פעילות המגננה, החלה להתעצב, לעיתים תוך אי-נטילת אחריות, מדיניות התקפית 
סדורה של פעולות גמול נגד כפרים )בהיעדר יכולת לזהות את המסתננים ולהענישם 
אישית(, במטרה שהדבר יוביל ללחץ מקומי על השלטונות ויגרום להם לרסן ולסכל את 
ההסתננות היוצאת משטחם. כל זאת במקביל להתפתחות שחלה בתפיסת הכוח, בדמות 
מעבר הכוחות מלוחמה סטטית לנטילת היוזמה ההתקפית; ולאור ההבנה שהתגבשה 
בסוף שנת 1950, כי מגוון אמצעי ההגנה הקיימים אינם מספקים עוד מענה לאתגר זה 
)מוריס, 1996: 129–213; טל, 1998: 10, 26–41(. כך עולה, בין היתר, מפקודה של 
אל״מ יצחק רבין, רמ״ח מבצעים בצה״ל: ״התגברות לחץ המסתננים הביאה לידי ההכרה 
שרק נקיטה בצעדים אקטיביים תוכל לתקן את המצב. צעדים כאלה, פרט לפעילות 
רגילה של מארבים וסריקות, כרוכים בכניסת כוחותינו מעבר לגבולות שביתת-הנשק״.4

4  ״פעילות כוחותינו בתקופה 9.1.1951–9.2.1951 ש.ז״, אל״מ יצחק רבין/ראש מחלקת מבצעים – 
אג״ם-מבצעים, פברואר 1951, ארכיון המדינה.

מבורך כהן
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3. תקיפות ופשיטות נגד מצומצמות על כפרים: 1951–1953
בפשיטה  ומתוכננות, שראשיתן  קרקע מתואמות  בתקיפות  צה״ל  החל   1951 בתחילת 
ב-7 בפברואר על שרפאת. פעולות אלו סימנו את ראשית המפנה, ואכן בשלוש השנים 
של  קבוצתית  ובענישה  ממדים  רחבות  בפעולות  הגבולות  מלחמת  התאפיינה  הבאות 
גלאב,  בגוט  ג׳ון  הבריטי  הגנרל  הירדני,  הלגיון  בסיס מסתננים. מפקד  כפרים שנחשבו 
מכל  ישראל,  חדשה.  אסטרטגיה  אפילו  אולי  חדש,  פרק  מבטאות  שהתקיפות  העריך 
מקום, הכחישה כל קשר לתקיפות וייחסה אותן לתושבים פורעי חוק. האירועים הובילו 
לפגישת קצינים משתי המדינות ב-15 בפברואר 1951, והם הסכימו על צעדים לשיתוף 
פעולה בבלימת ההסתננות )מוריס, 1996: 213–226(. יצוין כי אחד מערוצי ההידברות 
ועדת שביתת הנשק, שהוקמה על פי הסכמי שביתת הנשק.  ירדן היה  המרכזיים מול 
הוועדה הורכבה מנציגי שני הצדדים, במספרים שווים, ובראשה עמד איש או״ם. תפקידה 
היה לממש את ההסכם, לדון בתלונות על הפרתו ולהכריע בפרשנויות לגבי הסעיפים בו. 
והתלונות שיתקו את עבודתה. לשם  בפועל היא הפכה לפורום של מלחמת תעמולה, 
ערוץ  לצד  המקומיים״,  המפקדים  ״הסכם  של  המנגנון  הוקם  בשטח  הבעיות  הסדרת 

תקשורת לא פורמלי בין קציני צבא ומשטרה משני הצדדים )טל, 1998: 42–47(. 

אירועי ההסתננות, שלווו לעיתים גם בפיגועים, נמשכו במחצית השנייה של שנת 
1951. הסתייגות הממשל האמריקני מהתקיפות שבוצעו בינואר 1952 אילצה את בן-
גוריון לרסן את פעולות הגמול. באותם ימים נחתם מחדש ״הסכם המפקדים המקומיים״ 
שחייב את הצדדים למנוע חציית גבול משטחם למדינה השכנה, וישראל הבטיחה 
שלא לפתוח באש לעבר המסתננים אלא אם הם מתנגדים למאסרם. בעקבות חידוש 
הפיגועים ביצעה ישראל סידרה של פשיטות, אך שוב לא לקחה עליהן אחריות ואף 
חידשה את הירי לעבר המסתננים. לקראת סוף 1952 חל גידול במספר ההסתננויות 
האלימות. בתגובה השעתה ישראל את הסכם ״המפקדים המקומיים״ וחידשה את 
הפשיטות )יניב, 1994: 68–70; מוריס, 1996: 227–239(. בתחילת שנת 1953 בוטל 
שוב ״הסכם המפקדים המקומיים״, שחודש זמן קצר קודם לכן, וחלה עלייה מחודשת 
במספר החדירות. ב-23 וב-29 בינואר ביצעה ישראל תקיפות נגד פלאמה ורנתיס. 
תקיפות אלו עוררו הדים רבים, אף שהיו חסרות תועלת ממשית ולא מוצלחות, עד 
כדי כך שהניעו הערכה מחדש של צה״ל באשר לאיכות כוחות חיל הרגלים הפועלים 
במשימות אלו. ירדן דחקה בבריטניה ובארה״ב )שהגישה מחאה( לרסן את ישראל, 
ואף דרשה מלונדון להגדיל את מספר חייליה. האחרונה הביעה נכונות למלא את 
מחויבויותיה, אך קבעה שהמצב אינו מצדיק התערבות. עם זאת, הלגיון ניאות להציב, 

לראשונה, שני גדודים בגדה המערבית. 

הפעולות הכושלות שביצע צה״ל )שגם פגעו ביוקרתו( והפגיעה בכפריים ה״חלשים״ 
עוררו ביקורת מבית. אנשי משרד החוץ זעמו על הצבא הנוקט צעדים שוב ושוב בלי 
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להיוועץ איתם ואפילו בלי ליידעם. תקיפות המסתננים והגמול נמשכו לכל אורך אביב 
וקיץ 1953: במאי נערך מבצע ״שפיפון עלי דרך״ נגד כ-12 כפרים וכלי רכב ירדניים; 
ביולי נערך מבצע ״שפיפון חדש״ נגד שני כפרים בגדה; וב-12 אוגוסט פשטו כוחות על 
כפרים בפרוזדור ירושלים, במבצע ״נקם ושילם״, אך התקשו במשימתם. בצה״ל היו 
מוטרדים מהרמה הירודה שהפגינו היחידות בפעולות אלו, והקימו כוח עילית ייחודי 
למטרה זו – ״יחידה 101״, בפיקוד אריאל שרון )מוריס, 1996: 239–254; גולן, 2000: 

.)297–250

4. המאבק בין דוד בן-גוריון והממסד הביטחוני ובין משה שרת ומשרד החוץ
הישראלי-ערבי,  לסכסוך  בנוגע  גישות  שתי  בלטו  ישראל  של  הראשונות  בשנותיה 
בין  ומשה שרת. הבדלי העמדות  בן-גוריון  דוד  אשר התגלמו בעיקר בדמויותיהם של 
הצדדים נגעו גם לנושאים כמו פעולות הגמול, מדיניות החוץ כמשקל נגד למרכזיות 
הביטחון, היחסים עם ארה״ב וצרפת ועוד. בעוד שרת דבק בחיפוש דרכים כדי להכיל 
את הקונפליקט ולהנמיך את הפרופיל שלו, בן-גוריון חיפש תמיד פתרון מקיף והאמין 
אימצו  ולתפקידיהם  לנטיותיהם  בהתאם  הערבים.  על  אותו  לכפות  אפשר  שיהיה 
אשר  התיכון,  ולמזרח  לערבים  הבינלאומית,  למערכת  בנוגע  שונות  תפיסות  השניים 

הובילו אותם לגיבוש מדיניות שונה עבור ישראל:

היחס למערכת הגלובלית: שרת, שהכיר את התרבות האנגלוסקסית מלימודיו א. 
באנגליה ואף שימש תקופה ארוכה יו״ר המחלקה המדינית של הסוכנות 
היהודית, סבר שהמדינה הוקמה גם בזכות האו״ם ודחה את טענות בן-גוריון 
שסיוע הארגון ב-1948 לא היה מספיק, מפני שלא כלל שיגור חיל בינלאומי. 
תפיסה זו הוליכה אותו להישען על האו״ם ולהימנע מצעדים שעלולים לנכרו. 
לעומתו, בן-גוריון עמד שנים רבות בראש ״המדינה שבדרך״ ועסק בביצור 
כוחה והבטחת קיומה, תוך שהוא מושפע מהפריזמה היהודית )תחושת העוול 
שעשו העולם הנוצרי והעולם המוסלמי לעם היהודי ועוד(, ותפיסת העולם שלו 
הייתה סקפטית בנוגע לתלות בעולם הזר והדגישה אלמנטים של כוח עצמי 
וחוסר ביטול בפני כוח כופה. גם בנוגע ליחסים הבינ״ל ולמקום ישראל בין 
העמים הייתה גישת שרת מתקדמת: הוא הדגיש פחות את המוטיב ההיסטורי 
ואת ייחודו של העם היהודי בעולם, והיה מוטרד מ״מה יאמרו הגויים״. שרת, 
בניגוד לעמדת בן-גוריון, גילה נכונות רבה יותר לקבל את עמדתם של פורומים 
בינלאומיים, וראה את האו״ם כמייצג את דעת הקהילייה הבינ״ל וכגוף הקובע 
עובדות ומיישם החלטות. בן-גוריון העמיד את הדיפלומטיה על בסיס של כוח 
עצמי וגילויי עצמאות, ואילו שרת הדגיש את העניין הדיפלומטי והמערכה 

המדינית כחשובים יותר מפעולה ממשית של כוח בקביעת עובדות.
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שאלת המזה״ת והערבים: מהות המחלוקת היא בפרשנות ההפוכה לאופי ב. 
הערבים: גישת ״הערבים מבינים רק כוח״ אל מול גישת ״הערבים הם גאים, 
רגישים, הם אנשים ולא רק אויבים״; גישת ה״גמול ונקמה״ אל מול גישה של 
״יצירת אווירה נוחה שתוביל לשלום״. הזרות לעולם המזרחי ותפיסת העוינות 
הערבית היו מושרשות אצל בן-גוריון, שמעולם לא היה בקשר קרוב עם הערבים 
למעט במסגרת מגעים רשמיים, ואף מלוות בהערכה שלילית לגבי התפתחות 
הערבים אל מול עליונות הישוב. ראייתו את הסכסוך הייתה פסימית והמפתח 
לפתרון, לשיטתו, היה מצוי בידי הערבים – מאחר שכל ויתור של היישוב יהודי 
יאיים על עצם קיומו. מנגד, גישתו של שרת – שהתגורר בצעירותו בכפר ערבי, 
היה מקורב לתרבות הערבית ושלט היטב בשפתה – הייתה אופטימית ונעדרת 
זרוּת וניכור, ודימוי העוינות הערבית שלו היה חריף פחות. הוא ייחס חשיבות 
לשלום גם בהקשר של השתלבות במרחב המזה״ת. תפיסת הפעלת הכוח שלו 
הייתה פסיבית יותר וכללה שילוב של פעילות מדינית והרתעה, לא בהכרח 
באמצעות הפעלת הכוח )ביאלר, 1972: 71–84; 1987: 145–172; בריצ׳ר, 

.)380–357 :2008

 ג. פעולות גמול ואירועי הבלגה בגבול ירדן 
בשנים 1953–1956

1. מקרה בוחן 1: תקיפת הכפר קיביה )אוקטובר 1953(
הרקע: ממחצית שנת 1953 חלה הסלמה משמעותית באופי פעילותם של המסתננים. 
בולטת במיוחד ההתקפה הרצחנית בליל 13 באוקטובר על משפחת קניאס, שבה נהרגו 
יהוד.  בכפר  לביתם  שהוטל  רימון  מפיצוץ  שנתם  בעת  הקטנים  מילדיה  ושניים  אם 
והן בשל ההעזה הרבה שהייתה  הן בשל אופייה האכזרי  רב,  זעזוע  זו עוררה  פעולה 
כרוכה בהוצאתה לפועל במרכז הארץ. העיתונים דיווחו בהבלטה ובכעס רב על הרצח 
ורצח  דבר, 14.10.1953(. היה זה שיא בסדרת אירועי חבלה  )מעריב, 13.10.1953; 
 14 29 אזרחים ושני חיילים, ונפצעו  שהחלה כחצי שנה קודם לכן שבמהלכה נהרגו 

אזרחים וחייל אחד )טל, 1998: 80; גולן, 2000: 292, 298–299(.

הליך קבלת ההחלטות: כמה שעות לאחר הרצח, ועל בסיס ייפוי כוח שניתן לשר 
הביטחון כמה חודשים קודם לכן, הוחלט להגיב בחריפות, מבלי שכונסה לשם כך 
הממשלה ואפילו ללא נוכחותו של שרת. ההחלטה התקבלה במפגש שנערך במהלך 
תמרון צה״ל בהשתתפותם של בן-גוריון )שהיה בחופשה, במקוטע, כבר מחודש יולי(, 
פנחס לבון ממלא מקומו במשרד הביטחון, הרמטכ״ל מרדכי מקלף וראש אג״ם משה 
דיין. אף שנכח במקום, לימים טען בן-גוריון בתוקף שלא היה שותף להחלטה עצמה. 

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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בהתייעצות הוחלט לערוך פעולת גמול שתהא גדולה מכל אלה שערך צה״ל אי פעם 
בעבר. דבר הפעולה נודע באקראי לשרת, והוא ניסה לאתר את בן-גוריון כדי להביא 
לביטולה, אך ללא הצלחה )בר-זוהר, 1977: 974; רפאל, 1981: 39–41; מוריס, 1996: 

 .)276–274

מבצע ״שושנה״ – פעולת הגמול בכפר קיביה: בלילה שלמחרת הרצח ביהוד 
)15-14 באוקטובר(, כחודשיים וחצי לאחר הקמתה, ביצעה יחידה 101, בסיוע פלוגת 
צנחנים, את פעולתה הגדולה ביותר: מכת גמול נרחבת בכפר קיביה ופעולות חסימה 
והטעיה בכפרים בודרוס, שוקבה ונעלין. הנוסח של פקודת המבצע שנכתבה בפיקוד 
המרכז היה חריף יותר מזה שפרסם המטכ״ל, ואליו החליט להיצמד מפקד הפעולה 
אריאל שרון: ״תקיפת הכפר וכיבושו הזמני, ביצוע הרס ופגיעה מקסימלית בנפש, 
במגמת הברחת תושבי המקום מבתיהם״. בניגוד לעבר, הוחלט על פיצוצם של כ-50 
מתוך כ-250 הבתים במקום, ולשם כך נשאו הכוחות כ-700 ק״ג של חומר נפץ. בחלק 
מהמקרים הוחרבו הבתים על יושביהם. בתום פינוי ההריסות התברר כי כ-70 מאנשי 
הכפר נהרגו, כולל נשים וילדים, וכן היו 12 הרוגים נוספים בקרב המשמר הלאומי; 
הלגיון לא התערב במתרחש )טבת, 1971: 392–396; דיין, 1976: 115; יניב, 1994: 

108–109; מוריס, 1996: 275–278(.5

תוצאות האירוע והשלכותיו: תוצאות התקיפה עוררו מיד גל של גינויים קשים 
ותגובות נזעמות ברחבי העולם כמו גם לחץ בינלאומי כבד, לרבות איומים מופרשים 
בדבר אפשרות של הפעלת כוח נגד ישראל – במסגרת חוזה ההגנה הבריטי-ירדני, 
״ההצהרה המשולשת״ או שניהם – במקרה של הישנות הדבר. הבריטים, שראו במעשה 
זה פגיעה ישירה במעמדם בממלכה ההאשמית, החליטו גם להקפיא משלוחי ציוד 
וחימוש לישראל וכן לדחות את בקשתה לטנקי סנטוריון ול-50 טנקי שרמן )שרת, 
1978א: Levey, 1997: 41–43 ;37–34(. התגובה האמריקנית הייתה בוטה אף היא, 
ונתפסה כחלק מהמחלוקת בשאלת העבודות להטיית מי הירדן: מזכיר המדינה הודיע על 
השעיה של התשלום הראשון בסך 26 מיליון דולר מתוך מענק החוץ של ארצו לישראל 
לששת החודשים הראשונים של שנת 1954. אשר לירדן – זו הגישה תלונה חריפה 
למועצת הביטחון, ונוכח התסיסה העממית הפנימית, שכללה גם הפגנות אנטי-בריטיות, 
לרבות נגד הלגיון )על שלא נחלץ לעזרת הכפריים המותקפים(, כפתה הממשלה על 
גלאב לפרוס את הלגיון כולו בגדה המערבית. צעד זה הוביל להגברת המתח בין הכוחות 
הסדירים של שתי המדינות )מוריס, 1996: 280–282; רוזנטל, תשנ״ו: כז–כח; גולן, 
2000: 293–295(. הציבור הישראלי לא סער מדי בשל תוצאות הפעולה, ובהמשך אף 
טיפח רגשות שליליים דווקא כלפי הגינויים המערביים. פעם נוספת נחשף בעוצמה פער 

״תקרית כפר קביה״, 15.10.1953 )חצ-2453/5(, ארכיון המדינה.  5
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העמדות בין מערכת הביטחון ובין משרד החוץ. ב-18 באוקטובר נערכה ישיבת ממשלה, 
שבמהלכה הביע בן-גוריון את חוסר אמונו בירדנים ובבריטים המפקדים על הלגיון ואף 
הלין על אפליית ישראל בעולם; ואילו שרת הכה על חטא על שלא הצליח למנוע את 
הפעולה, והצביע על התנהלותה השגויה של ישראל בזירה הבינלאומית. בסופו של דבר 
התקבלה עמדת בן-גוריון, שהציע לפרסם הודעה שלפיה מדובר במעשה של תושבי ספר 
שפקעה סבלנותם. ב-24 בנובמבר קיבלה מועצת הביטחון החלטה על גינוי ״חזק ביותר״ 
לישראל וקראה לה להימנע מפעולות כאלה בעתיד. הביקורת על הפשיטה חייבה מהפך 
במדיניות הגמול. במסגרת זאת הוטלו הגבלות חמורות על הפעלת הכוחות – שאסרו 
פגיעה במטרות אזרחיות ואפשרו תקיפה רק של מתקנים ומחנות של צבא ומשטרה 
– אשר הובילו לפגיעה ביכולת ההרתעה של צה״ל )דיין, 1976: 115; מוריס, 1996: 

291–282; רוזנטל, תשנ״ו: תעודות 444, 449, 534(.6

2. מקיביה ועד בית לקיא )אוקטובר 1953–ספטמבר 1954(
להשבעתו  עד  מקומו  כממלא  שרת  שימש   1953 בדצמבר  בן-גוריון  התפטרות  עם 
עצמו  מצא  החוץ,  כשר  לכהן  שהמשיך  שרת,   .1954 בינואר  ב-26  ממשלה  כראש 
מול חזית ביטחונית שהותיר אחריו קודמו: פנחס לבון, שמונה לשר הביטחון; ומשה 
דיין, שנבחר לרמטכ״ל זמן קצר קודם לכן, בניגוד לרצונו של שרת )שראה בו דמות 
פוליטית(. בין האישים שררו יחסי אי-אמון וחשדנות. שרת חשש שיוסתר ממנו מידע 
גם  עתה  שביקש  עוד  מה   – לדעתו  בניגוד  החלטות  שיתקבלו  או  פעולות  על  חיוני 
שלום,   ;345 1978ב:  )שרת,  לחוץ  הביטחון  מדיניות  בין  המסורתי  היחס  את  לשנות 

.)120 :1996

מקרה בוחן 2: הבלגה על הפיגוע במעלה עקרבים

והפגיעות  המסתננים  התקפות  התחדשו   1954 בינואר  קצרה  הפוגה  לאחר  הרקע: 
הועמדה  שבועות  כמה  בתום  ואולם,  בתגובות.  רק  הסתפק  צה״ל  אך  בישראלים, 
״מדיניות מתינות״ זו במבחן חמור. ב-17 במרס 1954, בשעה 11:45, במעלה עקרבים 
 11 הארץ.  למרכז  מאילת  בדרכו  שהיה  אוטובוס  המארב  מן  ביריות  הותקף  שבנגב, 
נוסעים נהרגו. רק חמישה ניצלו, ובתוכם שני פצועים. עקבות הרוצחים נעלמו כ-10 
ק״מ מגבול ירדן בשל אופייה הסלעי של הסביבה – אם כי מאותו מקום הוביל רק גיא 
צר לכיוון ירדן, וגם מידע מודיעיני הצביע על חציית כנופיה בת 8–10 אנשים לשטח 

ישיבת ממשלה, 18.10.53, ארכיון המדינה.  6

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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הממלכה )ברזילי, 2004: תעודה 112 ועמ׳ יב(.7 הארץ התמלאה בזעקות זעם ודרישות 
–18.3.1954 ומעריב,  )דבר  התקיפה  של  קשים  תיאורים  פרסמו  והעיתונים  לגמול, 

.)20.3.1954

הליך קבלת ההחלטות: למרות הסערה שהתחוללה והדרישה לתגובה, דגל שרת 
באיפוק. ביום התקרית, באקראי, התכנסה בראשותו ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, 
ולאחר דיון החליטה לפעול עקרונית בדרכים מדיניות. שרת היה זה שכיוון ראשונה 
למהלך מסוג זה – ולבון, במפתיע, הצטרף אליו מייד. בישיבת הממשלה שהתקיימה 
ב-21 במרס פתח שרת ואמר: ״מצד אחד זהו מעשה ההתנקשות אולי החמור ביותר 
שקרה מצד הערבים מאז הסתיימו הקרבות, מצד אחר ]...[ אי-אפשר מלכתחילה 
ובוודאות מוחלטת לקבוע מיהו הגורם האחראי״. שרת הסביר שבשל הרצון שלא 
להסתבך במלחמה, הוא מקבל את ההצעה לפרוש מוועדת שביתת הנשק במקרה 
שהוועדה לא תטיל על ירדן את האחריות לתקיפה, אבל רק באופן זמני וכתכסיס 
)בניגוד לגישת שר הביטחון(. לבון, מצידו, הסביר: ״אני ראיתי חובה לכולנו לאחר מקרה 
קביה להעמיד במבחן אותו קהל, אותן מעצמות, אותם ארגונים עולמיים״. עמדת שרת 
ולבון התקבלה: פרישה מוועדת שביתת הנשק אם זו תפסוק שאחריות ירדן לא הוכחה; 
ודרישה מהמעצמות לפנות במשותף למועצת הביטחון כפי שנהגו כלפי ישראל לאחר 

קיביה, ואם הן תסרבנה תישקל האפשרות להגיש תלונה ישירה למועצה נגד ירדן.8

תוצאות האירוע והשלכותיו: נוכח החלטתה של ועדת שביתת הנשק ב-23 במרס 
שלא לגנות את ירדן – בשל הסתייגות היו״ר האמריקני אלמו האצ׳יסון, שלא היה 
בטוח באחריותה לרצח – מימשה ישראל את איומה ופרשה ממנה. בנאום בכנסת 
ב-24 במרס הטיל שרת על ירדן את האחריות לאירוע, באומרו שעתיד משטר שביתת 
הנשק כולו מונח על כף המאזניים; הוא האשים את האו״ם ברפיון וקרא לירדן להגיע 
לשיחות בנוגע להסדר. בה בעת הפצירו דיפלומטים מערביים בתל אביב בממשלותיהם 
לנקוט קו תקיף כלפי ירדן לשם ניהול שיחות בנוגע להידוק הפיקוח על הגבול – כדי 
לסייע לשרת במאבקו נגד האקטיביסטים התובעים פעולת גמול, וכדי למנוע הידרדרות 

שתוביל למלחמה )מוריס, 1996: 323–324; טל, 1998: 144–145(.

מקרה בוחן 3: מבצע ״אריה״ – פעולת הגמול בכפר נחלין

את  למצות  לא  וגם  עקרבים,  מעלה  לאחר  מהישגו  ליהנות  הספיק  לא  שרת  הרקע: 
המהלך המדיני שהוביל. ימים ספורים לאחר מכן חוליית מסתננים פתחה באש לעבר 

7  ״מבצעי ההתקפה במעלה עקרבים״ – מודיעין 10, 22.3.1954–23.3.1954 )636/1956 - 32(, 
ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון.

ישיבת ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, 17.3.1954, ארכיון המדינה; ישיבת ממשלה, 21.3.1954,   8
ארכיון המדינה.

מבורך כהן
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כמה  שיצא  מודיעיני  דו״ח  השני.  את  ופצעה  מהם  אחד  הרגה  כסלון,  המושב  שומרי 
ימים לאחר מכן נקב בשמות הרוצחים, וציין כי מדובר בכנופיה מהכפר בית לקיא בירדן 

שיצאה לגנוב עזים ובהמות ונתקלה בשומרים.9

הצלחת שרת למנוע תגובה ישראלית הייתה קצרת  הליך קבלת ההחלטות: 
ימים. ב-27 במרס דיווח לבון בעצמו לשרת על הרצח בכסלון וביקש אישור לתגובה 
״מצומצמת״, בנימוק ש״הבלגה גם על מעשה זה פירושה התרה גמורה של הרצועה״. 
ההיתר ניתן מאחר שראש הממשלה חש שהפעם לא יוכל להצדיק הימנעות נוספת 
מתגובה. עם זאת, שרת התרה בלבון להקפיד שתהא מוגבלת. למחרת, בישיבת 
הממשלה ב-28 במרס, נמנע שרת מלהזכיר את פעולת הגמול המתוכננת ובחר לעסוק 
רק במהלך המדיני שהחל לאחר מעלה עקרבים.10 יצוין כי למרות הצלחותיו בממשלה, 
שרת הולך ומצטייר בשלב זה כחסר ביטחון באשר למעמדו במפלגה ובצה״ל, וכקשוב 
מתמיד – אפילו ביחס לעצמו כשר חוץ בלבד – לדעת הקהל מבית )שרת, 1978ב: 

415–417; טל, 1998: 144–145; ברזילי, 2004: תעודה 133(.

מבצע ״אריה״ – פעולת הגמול בכפר נחלין: הכפר נחלין הוא שנבחר כיעד לפעולת 
הגמול. מההוראה המבצעית של המטכ״ל עולה כי אכן תוכנן מבצע מצומצם, בזיקה 
ישירה לרצח בכסלון ולמתרחש בפרוזדור ירושלים, ובולט בה גם הרצון לפגוע בכוחות 
צבא וביטחון בלבד תוך זהירות יתרה )כלקח מקיביה( מפגיעה באזרחים.11 ב-29 במרס 
1954 תקפו את הכפר כשישים לוחמים מגדוד 890 של הצנחנים, בפיקודו של אריאל 
שרון, וגרמו למותם של כעשרה מקומיים: מרביתם אנשי המשמר הלאומי המקומי, 
והשאר מכוח סיוע של הלגיון שעלה על מארב צה״ל. בהתייחסות פומבית ראשונה, 
ב-29 במרס, הקפיד שרת שלא לקשור בין הפעולה לבין הפיגוע במעלה העקרבים, 
כדי שלא לפגוע במהלך המדיני, ואמר: ״ברור שזה מעשה תגובה לרצח בכסלון״ )שרת, 

1978ב: 419–420; ברזילי, 2004: יב–יג(.12

תוצאות האירוע והשלכותיו: הכחשת ישראל כי חל שינוי במדיניות האיפוק שלה, 
כמו גם ניסיונה להטיל את האחריות על ״תושבי ספר נזעמים״, לא עלו יפה. ארה״ב 
ואנגליה פירשו את הפעולה כגמול דווקא על מעלה עקרבים ולא על כסלון, וראו בה 
סימן לחולשתו של שרת אל מול מתנגדיו מבית. שרת – בהמשך ישיר לרגישות הבולטת 
שהפגין, כאמור, לדעת הקהל באותה העת – לא נרעש מתוצאות התקיפה, ככל הנראה 

״יוסף תקוע אל שגרירות ישראל ברומא, לונדון ופריז״, 29.3.1954 )חצ-2453/6(, ארכיון המדינה;   9
״הכנופיה אשר ביצעה את הרצח בכסלון״ – בסיס קת״מ בירושלים, 1.4.1954 )חצ-2453/6(, ארכיון 

המדינה.
ישיבת ממשלה, 28.3.1954, ארכיון המדינה.  10

״הוראה מבצעית ׳אריה׳ – מס.1״ - אג״ם מבצעים במטכ״ל, 28.3.1954 )636/1956 – 13(.  11
ישיבת המטכ״ל של צה״ל, 5.4.1954, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון.  12

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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משום שלא היה מודע עד תום להשלכותיה. הוא התייחס אליה כשסתום לשחרור הלחצים 
בציבור, והיה בטוח שלא תעצור את המהלך המדיני שהוביל. אולם בסופו של דבר, הדיון 
במועצת הביטחון בפרשת מעלה עקרבים-נחלין – ובשתי סוגיות נוספות )הטיית מי הירדן 
וחופש המעבר בסואץ( – היה עקר ולא הניב החלטה, משום שהסתבך בשאלות נוהליות 
עקב ניסיון המעצמות להרחיב את היריעה ולקיים דיון כולל במצב הגבולות ובדרכים 

לתיקונו )שרת, 1978ב: 421–422; ברזילי, 2004: יב–יג, תעודות 144, 202(.13 

מקרה בוחן 4: מבצע ״בנימין ב״ – פעולת הגמול בבסיס הלגיון בבית לקיא 

הרקע: ב-28 באוגוסט פתחה חוליה ירדנית באש במושב רמת רזיאל שבהרי ירושלים, 
הרגה שומר ופצעה את חברו. האלוף יוסף אבידר, ראש אג״ם במטכ״ל, העריך שמדובר 
במעשה רביעי מסוגו של אותה כנופיה ממש, ודיווח כי בצה״ל יודעים מי חבריה ומי 

עומד בראשה )מעריב, 29.8.1954(.14

הליך קבלת ההחלטות: בעקבות הרצח נתן שרת לשר הביטחון ״אור ירוק״ לפעולה: 
״לבון קיבל אישור לתגובת )רמת( רזיאל״ )שרת, 1978ב: 572(. בישיבת ממשלה ב-5 
בספטמבר, שלושה ימים לאחר פעולת הגמול, עדכנו השניים בדיעבד את השרים 
כי החליטו לבצעה מחשש לסערה פנימית והשלכותיה אם תימנע הממשלה מגמול 
למעשה הטרור ברמת רזיאל – אשר הוקם בידי יוצאי האצ״ל וגרעין בית״ר, והקרוי על 
שמו של מפקד האצ״ל דוד רזיאל. בהקשר זה אמר לבון: ״לא רצינו לעורר ׳יוזמה פרטית׳ 
אצל אנשי אצ״ל וחרות, שלא יתחילו לדבר על קיפוח ואפליה״; ואילו שרת הוסיף: ״אילו 

הייתה נוצרת הרגשת קיפוח, מי יודע איזה גרעין היה נזרע ומה יכול הוא להצמיח״.15

״יוסף תקוע אל שגרירות ישראל בוושינגטון, רומא, אנקרה, לונדון ופריז״, 30.3.1954 )חצ-2453/6(,   13
ארכיון המדינה; ״משה שרת אל שגרירויות ישראל בוושינגטון ובלונדון״, 30.3.1954 )חצ-2453/6(, ארכיון 

המדינה.
ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 7.9.1954, ארכיון המדינה.  14

ישיבת ממשלה, 5.9.1954, ארכיון המדינה.  15

מבורך כהן
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מבצע ״בנימין ב״ – פעולת הגמול בבסיס הלגיון בבית לקיא: היעד נבחר בהתאם 
לעקבות של הכנופיה שהובילו אל הכפר בית לקיא, שמצפון למובלעת לטרון. לדברי 
ראש אג״ם במטכ״ל: ״המגמה הייתה לפגוע בכמה שומרים בכפר הזה. שומרים, זאת 
אומרת אנשי משמר לאומי, כי הם אשר שומרים בכפרים״.16 ואולם, היה פער גדול 
בין חזונו של ראש הממשלה והנחיותיו – שכנראה הגיעו נאמנה דרך לבון למטכ״ל – 
ובין תוכניותיו האישיות של אריק שרון, שביקש לשחרר את יצחק ג׳יבלי שהיה בשבי 
ירדן מאז מבצע ״ברוך 1״: פעולת הגמול בבסיס הלגיון בעזון, ב-28 ביוני באותה שנה. 
ב-2 בספטמבר 1954 בוצעה הפשיטה בבית לקיא על ידי כ-200 חיילים מגדוד 890. 
הפעולה נתקלה בקשיים נוכח ערנות אנשי המשמר הלאומי בכפר ובשל העימותים 
שהתפתחו בין כוחות החסימה ובין הלגיון. המחיר היה כבד: ארבעה חיילי צה״ל נהרגו, 
ובקרב הירדנים היו חמישה הרוגים ושלושה נלקחו בשבי )דיין, 1976: 132; מוריס, 

.)339–338 :1996

תוצאות האירוע והשלכותיו: ארה״ב נזפה חמורות בישראל על פשיטה זו ותבעה 
את החזרת הירדנים שנשבו, ואילו השגריר הבריטי בירדן הזהיר כי סבלנות הלגיון 
פוקעת – אם כי הבריטים הפצירו בירדן להמשיך להבליג. ישראל נחרדה מעוצמת 
הגינוי האמריקני ומיהרה להשיב את שלושת השבויים הירדנים )ושניים אחרים 
ממקרים קודמים(. ב-20 באוקטובר היא גם חזרה לוועדת שביתת הנשק לאחר החלפת 
האצ׳יסטון, יושב הראש שנפסל בעיני ישראל בשל התנהלותו באירוע מעלה עקרבים. 
שרת הביע בממשלה תהייה באשר ליעילות פעולות הגמול הקטנות שהנהיג: ״הניסיון 
מוכיח, על כל פנים לפי התכסיסים שנקטנו עד עכשיו, כי איננו מסוגלים באמת לפעולה 
קטנה ]...[ במאזן יוצא כי לעולם יש רושם שיש איזו תוקפנות ישראלית״;17 הוא אף 
הצביע על החיסרון הטמון במדיניות של אי-לקיחת אחריות רשמית וישירה על הפעולות 

)דבר, 3.9.1954; מוריס, 1996: 340–341; ברזילי, 2004: יג, תעודה 349(.

3. שנתיים ללא פעולות גמול )ספטמבר 1954–ספטמבר 1956(
ירידה  חלה  בפועל  להגיב,  צה״ל אף שקל  חלקן  והגם שעל  תמו,  לא  אף שהתקריות 
ולאור זאת הפסיקה ישראל את  משמעותית במספר ההרוגים מידי מסתננים מירדן, 
על  )מהתקיפה  כשנתיים  של  זמן  לפרק  ירדניות  מטרות  נגד  שלה  הגמול  פעולות 
בשכיחות  עת  באותה  שחלה  העלייה  מול  אל  זאת   .)1956 ספטמבר  ועד  לקיא  בית 
ההתנגשויות בגבול רצועת עזה, שהפכה משנת 1955 למוקד הבעייתי. הפסקת פעולות 
הגמול קשורה גם לירידה המתמשכת במעמדו של לבון, עקב החיכוכים בינו לבין דיין 

ובשל מעורבותו במשבר ״עסק הביש״.

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 7.9.1954, ארכיון המדינה.  16
ישיבת ממשלה, 12.9.1954, ארכיון המדינה.   17

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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מקרה בוחן 5: הבלגה על רצח חברי מבוא בית״ר

הרקע: על אף הירידה המתמדת במספר ההסתננויות, התקריות לא תמו. יצוין כי בכל 
ירדן אף חששה שישראל   – 1955 ותחילת   1954 ובייחוד בסוף שנת  אותה העת – 
מחפשת עילה לכיבוש הגדה המערבית. ואולם, חרף תגבור הסיורים הירדניים לאורך 
נרצחו  עג׳ור,  הנטוש  הכפר  באזור  שעבדו  בית״ר,  ממבוא  טרקטוריסטים  שני  הגבול, 
1996: 409–410(. העיתונים דיווחו בכותרות הראשיות  1955 )מוריס,  ב-18 בינואר 
)מעריב, 18.1.1955– הוליכו לאזור חברון  ציון שעקבות המרצחים  תוך  את שאירע, 

19.1.1955; דבר, 19.1.1955–20.1.1955(.

הליך קבלת ההחלטות: שרת היה מופתע מאוד מהרצח: ״הייתי המום. רק אמש 
העזתי לציין בכנסת את הארגעה בגבולות – והרי טפיחה כזו על הפנים! ובאמת, הן 
שבועות על שבועות לא נרצחה נפש, ובבת אחת כאילו פרץ מחדש נחשול של דם״. 
ראש הממשלה הבין עד מהרה שיהיה חייב לאשר פעולת גמול כדי לרצות את הציבור: 
״היה לי ברור כי אדרש לאשר מעשה תגמול וכי הפעם מוטב לי לתתו. עצרתי ובלמתי 
הרבה בחודשים האחרונים, מנעתי כמה מעשים מפוצצים וגרמתי מתיחות רבה לציבור. 
אסור לי להגדיש את סאת הסבלנות. יש לפרק, שאם לא כן תבוא התפרצות של קצף 
אשר רבים מחברי יהיו שותפים לה ואז אכשל בניסיון של תפיסת המרובה מבחינת 
חינוך העם, ואשיג את ההיפך״. ואכן, שר הביטחון לבון ביקש, וקיבל, את אישורו של 
ראש הממשלה לפעולת גמול. עם זאת, שרת לא היה שלם עם ההחלטה והוא שיתף את 
אשתו בקשייו: ״סחתי לציפורה את עניין התגמול ואמרתי כי הבניין שבניתי בעקשנות 
זה חודשים וכל הבלמים שהתקנתי והגדרות שהקימותי – כל זה עלול ליהרס במחי 

יד אחת, אבל אני מרגיש כי אין לי ברירה ויהי אשר יהיה״ )שרת, 1978ג: 670–673(.

תוצאות האירוע והשלכותיו: תשועתו של שרת הגיעה דווקא מהירדנים. המודיעין 
של הלגיון זיהה במהירות חמישה מהרוצחים, ועצר ארבעה מהם וגם את האיש ששיגר 
את הכנופיה למשימתה. משנודע הדבר לשרת, ב-23 בינואר 1955, הוא קפץ על כך 
כמוצא שלל רב ופנה מייד לשר הביטחון: ״האין עלינו לדחות את מבצע התגמול שנקבע 
להערב?״. בסופו של דבר התכנסה ועדת חמשת השרים )שבה ישבו גם אשכול, גולדה 
וזלמן ארן(, אשר הוקמה בהמלצת בן-גוריון, ובסיום פגישתה החליט שרת לדחות את 
המבצע. שרת לא הסתיר את שמחתו על המוצא שנקרה בדרכו: ״דחיית מבצע הלילה 
גרמה לי הקלה עצומה. מייד התבטא הדבר ביכולתי להירדם אחר הצהרים״. בצה״ל, 
לעומת זאת, כעסו על ביטול התקיפה, ועל כך כתב שרת: ״אנשים משונים, שהתרגלו 
לחשוב כי אי אפשר לשמור על רוח הצבא מבלי שניתן לו מזמן לזמן חופש להקיז דם״. 
ישראל – וכן הגנרל ברנס, ראש מטה משקיפי האו״ם בישראל, ודיפלומטיים בריטיים 
– החלו ללחוץ על ירדן לפסוק עונשים כבדים לרוצחים ולפרסם את הדבר ברבים, ואלה 

אכן נדונו למאסר בלתי מוגבל )שרת, 1978ג: 676–678; מוריס, 1996: 410–411(.
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חזרת בן-גוריון למרכז הבמה הפוליטית ותהליך דחיקתו של שרת

ב-2 בפברואר 1955 התפטר לבון בעקבות פרשת ״עסק הביש״. שלושה שבועות לאחר 
מכן חזר בן-גוריון וקיבל לידיו את תיק הביטחון. שיבת בן-גוריון הטתה מייד את הכף 
הממשלה.  ראש  למשרד  שב  אף  הוא   1955 בנובמבר  וב-2  האקטיביסטים,  לטובת 
ובין  צרפת,  עם  קנוניה  תוך  במצרים  למלחמה  החתירה  בין  החזיתית  ההתנגשות 
הפעילות לשימור השלום מתוך שיתוף פעולה עם ארה״ב, העמידה את בן-גוריון בפני 
ברירה: להתפטר מראשות הממשלה או להיפטר משר החוץ. באמצעות איומו לבחור 
בחלופה הראשונה, מימש את השנייה – וב-18 ביוני 1956 הגיש שרת את התפטרותו, 
את  וסילק  יריב  עוצמה  מוקד  בן-גוריון  חיסל  בכך  הדחתו.  הייתה  דבר  של  שלאמיתו 
ה״בן- התדמית  ניצחון  את  סימן  זה  חמור  קרע  למדיניותו.  להתנגדות  המשען  נקודת 

 ,744–742 גוריוניסטית״ ונגזרותיה: הגמול הצבאי והנוקשות המדינית )שרת, 1978ג: 
748; רפאל, 1981: 47; בריצ׳ר, 2008: 373–378(. 

4. הסלמה וחידוש מסיבי של פעולות הגמול )ספטמבר 1956(
לא פסקה,  ויוונדי: ההסתננות אמנם  מודוס  הגבול  לאורך  1954 שרר  מאז ספטמבר 
זו, בשילוב המאמץ בישראל,  אך ישראל העריכה את המאמצים של הלגיון. פעילות 
הביאו לירידה משמעותית במספר הקורבנות – ולא בוצעו פעולות גמול עד ספטמבר 
1956. בתוך כך נקלעה ירדן בשנת 1955 למאבק הערבי סביב ״ברית בגדאד״, שלגביה 
1996(. המלך ניסה להיות ניטרלי,  היו עמדותיהן של עיראק ומצרים מנוגדות )פודה, 
אך בעקבות עסקת הנשק המצרית-צ׳כית החלה בריטניה ללחוץ עליו להצטרף לברית. 
המערבית  ולגדה  מתנגדיה,  ובין  לברית  ההצטרפות  תומכי  בין  מאבק  פרץ  בממלכה 
הגיעו שליחים ממצרים כדי לגייס מועמדים ליחידות ״פדאיון״, אשר הסתייעו בנספח 
בחודשים  וגברה   1955 בספטמבר  התחדשה  והרצח  החבלה  פעילות  המצרי.  הצבאי 
הבאים. ירדן ביקשה מישראל שתאפשר לה להתמודד עם הבעיה בלא להגיב בפעולות 
גמול. בה בעת, הפגנות המחאה של גורמי האופוזיציה דוכאו ביד קשה על ידי הלגיון, 
והביאו למינוי ראש ממשלה חדש בינואר 1956, כמו גם לפיטוריהם, חודשיים לאחר 
מכן, של ג׳ון גלאב ורוב הקצונה הבריטית הבכירה. מכאן ואילך התקרבה ירדן למחנה 
הנאצריסטי והיו בקרב קציני הצבא אף כאלה שהחלו לגייס ולארגן פדאיון משלהם. 
בחודשים אפריל–מאי 1956 היו כמה תקריות גבול שגבו הרוגים ישראלים, ייתכן תוך 
״עצימת עין״ של הירדנים, אך מפקדי הלגיון הבטיחו שוב כי אין בדעתם להרפות את 
רסן השליטה לאורך הגבול )בר-און, 1992: 240–242; מוריס, 1996: 414–418; טל, 

 .)232–222 :1998
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מקרה בוחן 6: הבלגה על תקיפות טרור ביולי 1956 

חצבה  ליד  במכוניתם  שנסעו  ישראל״  ״מחצבי  עובדי  שני  נרצחו  ביולי  ב-9  הרקע: 
בערבה  הרוצחים  ״עקבות  למחרת:  כך  על  בכותרתו  דיווח  מעריב  העיתון  שבערבה. 
נרצחו  ״שניים  ביולי:  ב-10  בכותרתו  לרצח  התייחס  דבר  העיתון  גם  לירדן״.  מובילים 
מהמארב בערבה״, ומאמר המערכת, ״דבר היום״, אף רמז לצורך בפעולת גמול )מעריב, 

10.7.1956; דבר, 10.7.1956; מוריס, 1996: 418(. 

הליך קבלת ההחלטות: הרמטכ״ל דיין סיפר כי בעקבות הרצח בחצבה ביקש בן-
גוריון להכין מייד כמה יעדים לפגיעה. ב-10 ביולי 1956 השתתף ראש הממשלה ושר 
הביטחון בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אך לא חשף זאת למרות הביקורת 
הקשה שספג מידי האופוזיציה. עם זאת, עוד באותו היום הוא נועד עם בכירי צה״ל 
ואף נטה להביא לאישור הממשלה תוכנית תקיפה של מצודת המשטרה בע׳רנדל, וכן 
לבקש את ייפוי כוחה לפעולות בהיקף קטן. בתגובה לשאלת בן-גוריון אם פעולה צבאית 
מסוג זה עלולה לשבש את משלוחי הנשק מצרפת שהגיעו לארץ באותם ימים בקצב 
גובר, הצביע דווקא הרמטכ״ל על הסיכונים והציע ״להימנע עד סוף ספטמבר מחימום 
האווירה והחרפת המצב בגבולות״, בנימוק כי ״הרכש הגדול הוא פתרון יסודי למאזן 
הכוחות ולבעיותינו הביטחוניות והתגמול אינו משתווה לו בערכו. אחרי שנגמור את 
העסקה נוכל לשלם לערבים כגמולם מנה אחת אפיים. בינתיים צריך, ואפשר, להתאפק״ 
)דיין, 1976: 213–214(. גם בן-גוריון מספר על כך: ״משה ד. חושש שמוטב לא לעשות 
פה כל פעולה עד שנקבל כל הציוד המובטח, כלומר שנתאפק 3 חדשים. שאלה אם 
זה יתכן – במקרה שהירדנים ימשיכו ברציחות״.18 בישיבת הממשלה למחרת הבהיר 
בן-גוריון שאין בדעתו לצאת כעת לפעולת גמול, בעיקר בשל ביקורו הקרוב של מזכ״ל 
האו״ם בישראל, ואף קיבל לבקשתו ייפוי כוח לעשות כן במקרה של חידוש הרציחות 

)בר-זוהר, 1977: 1201; טל, 1998: 232–233(.19 

תוצאות האירוע והשלכותיו: מעשי האלימות נמשכו. בכמה תקריות היו מעורבים 
גם חיילים ירדנים, ונוצר הרושם שהפיקוד הירדני אינו נוקט אמצעים נמרצים כדי 
להשליט סדר ולרסן את התופעה. ב-14 ביולי נרצח צעיר באזור יהוד-וילהלמה )בני 
עטרות(, ייתכן בידי סיור של הלגיון. משנודע הדבר לבן-גוריון כתב ש״אי אפשר לעבור 
על זה בשתיקה״ – אך בפועל בחר שלא להגיב על כך. ב-25 ביולי קרתה תקרית חמורה 
נוספת: ״עיקר התוקפנות הירדנית כוונה ליישוב מבשרת ירושלים, וכן לקסטל. ארבע 
פעמים נפתחה אש ירדנית לעבר ישוב זה״. משה דיין, כפי שמספר בן-גוריון, רצה 

יומן בן-גוריון, 10.7.1956–11.7.1956, ארכיון בן-גוריון.  18
ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 10.7.1956, ארכיון המדינה; ישיבת ממשלה,   19

11.7.1956, ארכיון המדינה.
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לפתוח בהפגזה – אך ראש הממשלה אסר זאת: ״נתתי הוראה לבל ישתמש בהפגזה 
נגד יישובים אזרחיים. ההתפרעות הירדנית נמשכת כבר זמן רב וקשה להניח כי היא 
צרוף של מקרים. כנראה יד בוחשת, או מצרים או מישהו בירדן עצמה״.20 בן-גוריון זעם 
ואף איים בראש חוצות להגיב: ״נעניש פורעי ירדן – אם או״ם לא יצליח להשליט שקט, 
תיאלץ ישראל לעשות זאת בעצמה״. ואולם, מדיניות ההבלגה נשמרה בדבקות על מנת 

שלא לסכן את מהלך הרכש הדרמטי )מעריב, 26.7.1956(. 

מקרה בוחן 7: מבצע ״יהונתן״ – פעולת הגמול במצודת המשטרה בחרבת א-רהווה

בתכיפותם של מעשי  עלייה  חלה   1956 ובראשית ספטמבר  אוגוסט  בחודש  הרקע: 
האיבה. החשדות והטענות של ישראל, שלפיהם הירדנים אינם נוקפים אצבע למניעת 
הלכו  בפועל,  אותה  מעודדים  הם  כי  מאוד  שאפשר  אלא  בלבד  זו  ולא  ההסתננות, 
והתחזקו. הקש ששבר את גב הגמל, והביא לסוף מדיניות ההבלגה ולחידוש פעולות 
הגמול, היה אירוע דמים ב-10 ספטמבר שבו נרצחו 6 חיילי צה״ל – בתוכם סטודנטים 
המשתייכים לעתודה האקדמית, שתרגלו קריאת מפות בשולי הר חברון )דיין, 1976: 
ביומנו:  לכך  התייחס  בן-גוריון   .)244  :1992 בר-און,   ;419–418  :1996 מוריס,   ;224
״לפנות ערב השיבו לנו שש גויות. היו ערומות והתעללו בהן באופן נורא. כרתו איברי 
מאמרי  השני״.21  לעבר  אותם  וגררו  חיים  אחדים  שתפסו  יתכן  פצעו.  דקרו,  המין, 
דבר,   ;12.9.1956–11.9.1956 )מעריב,  לתגובה  קראו  ובדבר  במעריב  המערכת 

 .)12.9.1956–11.9.1956

הליך קבלת ההחלטות: דיין סיפר כי טס לשדה בוקר ב-11 בספטמבר כדי לדון עם 
בן-גוריון בפעולת הגמול. דיין אמנם זעם על התקרית המיותרת, אך כהגדרתו, ״הטענות 
שיש לנו כלפי עצמנו אינן פוטרות את ערביי )הכפר( אידנה מהאחריות לרצח הנפשע״, 
ולכן ביקש לתקוף מיידית את הכפר ולפוצץ את הבתים לאחר פינויו המלא. בן-גוריון 
תמך בכך עקרונית אך סירב להחליט בכך בעצמו, ושלח את דיין עוד באותו היום אל 
ישיבת הממשלה – אשר בה אכן הציע לנקוט פעולת עונשין נגד אידנא. אולם שרי 
הממשלה, שטראומת קיביה עדיין ניכרה בהם ואף הזכירוה שוב ושוב, דחו בתוקף את 
ההצעה לחזור ולתקוף כפרים. לבסוף אושרה פעולה רק נגד תחנת משטרה באזור חברון 
)כדי לקיים זיקה כלשהי למקום הפגיעה בחיילים(. דיין עדכן את בן-גוריון, שסיפר: 
״בשבע קיבלתי מברק ממשה כי הרוב בממשלה התנגד לפעולה נגד הכפר אידנא, אבל 
חייב פעולה. בהתאם לכך יוצאים נגד תחנת משטרה ליד כביש חברון באר שבע״ )דיין, 

1976: 224–225; מוריס, 1996: 419–420(.22

יומן בן-גוריון, 14.7.1956, 25.7.1956, ארכיון בן-גוריון.  20
יומן בן-גוריון, 11.9.1956, ארכיון בן-גוריון.  21

יומן בן-גוריון, 11.9.1956, ארכיון בן-גוריון; ישיבת ממשלה, 11.9.1956, ארכיון המדינה; ישיבת   22
הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 11.9.1956, ארכיון המדינה.
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מבצע ״יהונתן״ – פעולת הגמול במצודת המשטרה בחרבת א-רהווה: שינוי 
תוכנית התקיפה פגע בהיערכות הכוחות למבצע. ההודעה על החלפת היעד הגיעה רק 
בשעה מאוחרת, וחייבה את הכוחות לעבור לבאר שבע ולתכנן את הכול מחדש. ב-12 
בספטמבר נערכה לבסוף התקיפה, ודיין היה שבע רצון מתוצאותיה: ״הפעולה מוצלחת 
ביותר. המשטרה ׳עפה׳, החסימה פגעה בשלושה לנדרוברים, והיו לצבא הירדני יותר 
מ-20 הרוגים״. בן-גוריון הביע שביעות רצון גם משינוי היעד: ״אידנה הייתה מבוצרת 
ומוגברת הלילה, וטוב שלא טיפלנו בה הפעם״ )מעריב, 12.9.1956; דבר, 13.9.1956; 

דיין, 1976: 225(.23

תוצאות האירוע והשלכותיו: ירדן התלוננה כי פעולות גמול מסוג זה פוגעות דווקא 
באותם כוחות המתאמצים לבלום את ההסתננות, וכי להרוגים במצודת המשטרה לא 
היה כל קשר לתקרית אידנא. הרמטכ״ל אבו-נואר אף איים כי הישנות המעשה תאלץ 
את ירדן להגיב בכוח, וכי דבר זה עלול להוביל למלחמה. אולם כמה שעות לאחר 
הפשיטה, ועוד בטרם התקבלה תגובה בינלאומית לאירוע, התרחש רצח של שלושה 
שומרים דרוזים במתקן קידוח נפט בעין עופרים בערבה – שהביא את ישראל לצאת 
ב-14 בספטמבר למבצע ״גוליבר״: פעולת גמול בע׳רנדל )מעריב, 13.9.1956; מוריס, 
1996: 420(. תקרית ירי חמורה של חיילי הלגיון לעבר קיבוץ רמת רחל ב-23 בספטמבר, 
שבמהלכה נהרגו ארבעה אנשים ושישה עשר נפצעו )דבר, 24.9.1956; דיין, 1976: 
229(, הובילה, ב-26 בספטמבר, לפעולת גמול שלישית בחודש זה: מבצע ״לולב״ 

במצודת המשטרה בחוסאן. 

5. סופה של תקופה - מקרה בוחן 8: תקיפת קלקיליה )אוקטובר 1956(
הרקע: ב-4 באוקטובר 1956 התחדש מעגל הדמים, לאחר שכנופיית בדואים ארבה על 
הכביש המוליך מסדום לבאר שבע ורצחה חמישה פועלים. המטכ״ל הציע פעולה נרחבת 
ולהופיע  להבליג  בן-גוריון  בחר  הפעם  ואולם,  המלח.  לים  שמדרום  צאפי  הכפר  נגד 
בזירה הבינלאומית כמאשים, בשל עניינו להתפנות לדו״ח שהגיש מזכ״ל האו״ם מספר 
האנטי-מצרית  הברית  את  הבריטים  מנטישת  החשש  בשל  ובעיקר  לכן;  קודם  ימים 
בעיצומן של ההכנות למלחמת סיני )בר-זוהר, 1977: 1125; בר-און, 1992: 252–254; 
את  הביטחון  מערכת  ראשי  איבדו  קצר  זמן  כעבור  אך   24.)424–423  :1996 מוריס, 
נרצחו  היום  לאור  הסאה.  הוגדשה  אוקטובר  ״ב-9  הרמטכ״ל:  שסיפר  כפי  סבלנותם. 
בידי  הוכחה  לשמש  כדי  נכרתו  ואוזניהם  תל-מונד,  ליד  בפרדס  שעבדו  פועלים  שני 
שבמרכז  הגבול  כפרי  ישמשו  אמנם  אם   ]...[ משימתם  את  ביצעו  כי  הטרוריסטים 

״מבצע יהונתן״ – מחלקת היסטוריה )922/1975 – 1371(, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון; יומן בן-  23
גוריון, 12.9.1956, ארכיון בן-גוריון.

יומן בן-גוריון, 6.10.1956, ארכיון בן-גוריון.  24
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ירדן בסיס לפעולות ׳פגע וברח׳ בישראל, תוכלנה יחידות טרור לפגוע באזור הדינאמי 
והרגיש ביותר – באזור תל-אביב״. דיין גם גינה את ״מדיניותו הבלתי נסבלת של המלך 
חוסיין״, לאחר שנודע כי הלה שוב שחרר מכלאם את רוצחי שלושת השומרים הדרוזים 
ממתקן קידוח הנפט בעין עופרים – אף שהודו, לאחר שנעצבו שוב בחשד להברחה, 
גם ברצח חמשת הפועלים בסדום, וסיכם: ״התברר שהבלגתנו מתפרשת כחולשה; אין 
מפלט מתגובה נמרצת אשר תעמיד את שליטי ירדן על חומרת התוצאות הצפויות להם 

ממדיניותם זו״ )דיין, 1976: 245–246(.

הליך קבלת ההחלטות: בן-גוריון זימן ישיבת ממשלה, ודן בינתיים עם דיין באשר 
לפעולה הצפויה: ״משה הביא לי הבוקר תכנית לפוצץ משטרת קלקיליה הנמצאת 
בקרבת הגבול. סבורים שבמשטרה יש כ-35 איש. יפגיזו המשטרה )אחר כך יפוצצו 
אותה(״. דיין הסביר שהיעד נבחר בגלל הימצאותו ביישוב גדול )כ-20,000 נפש(, 
והאפקט הציבורי הצפוי מפיצוצו. כדי להימנע מפגיעה באזרחים נצטוותה היחידה 
הפועלת שלא להיכנס אל העיר, והוטל על הפורצים לסרוק את הבניין לפני הפיצוץ 
ולפנות מתוכו את האזרחים. ראש הממשלה תבע שהפעולה לא תגלוש לקלקיליה 
ולא תגרום להרג של אזרחים. בסופו של דבר הוחלט: ״ליפות את כוחו של שר הביטחון 
לתת הוראה בדבר פעולה נגד משטרת קלקיליה; המבצעים ישקלו עוד הפעם דבר עיתוי 

הפעולה״ )דיין, 1976: 247(.25

מבצע ״שומרון״ – פעולת הגמול במצודת המשטרה בקלקיליה: ב-10 באוקטובר 
תקף צה״ל את מצודת המשטרה בקלקיליה. היה זה הקרב המר והעקוב מדם ביותר 
1950: 88 ירדנים נהרגו בפעולה  שידע צה״ל מאז הקרבות בתל אל-מוטילה בשנת 
ו-15 נפצעו, אך האבידות בצה״ל היו כבדות ביותר – 18 צנחנים נהרגו ו-68 נפצעו. 
אל הקרב הוטלה, בפעם השנייה, חטיבת הצנחנים 202 בפיקודו של אריק שרון. היעד 
עצמו נתפס במהירות, אך יחידה שנשלחה לחסום את דרכי הגישה ממזרח נקלעה 
לקרב עם כוח תגבורת של הלגיון שהצליח לכתר אותה. טור זחל״מים שנשלח לחלץ את 
הפלוגה הנצורה נאלץ לפרוץ ולחזור דרך מוצב ירדני מתוגבר בחרבת סופין, והדבר היה 
כרוך בנפגעים רבים ואף בהתהפכותו של אחד הזחל״מים. נוכח החשש שהחילוץ לא 
יסתיים עד אור הבוקר, ביקש הרמטכ״ל באמצע הלילה מבן-גוריון אישור חריג להפעלת 
מטוסי קרב: ״משה שואל אם להשתמש באווירונים כדי לפוצץ הכוח הירדני. אמרתי 
לעשות הכול להצלת אנשינו״. ארבעה מטוסים הוקפצו, חגו מעל זירת הקרב ואיימו על 
כוחות הלגיון המכתרים )דיין, 1976: 246–249; בר-זוהר, 1977: 1226; בראון, 1992: 

ישיבת ממשלה, 10.10.1956, ארכיון המדינה; יומן בן-גוריון, 10.10.1956, ארכיון בן-גוריון.   25

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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254; מוריס, 1996: 424–425; גלעד, 2008: תעודה 476(.26 במהלך ההתקפה האשימו 
הירדנים את ישראל בשימוש במטוסי סילון, וביקשו מבריטניה לשלוח חיפוי אווירי 
מעל קלקיליה. בריטניה סירבה, אך הזהירה את ישראל מפני שימוש במטוסי סילון 
או בטנקי סנטוריון שנרכשו בבריטניה, ואף איימה בהפעלת חוזה ההגנה אם ישראל 
תפתח במלחמה של ממש נגד ירדן )דיין, 1976: 249; מוריס, 1996: 426–427; בר-און, 

.)187 :2006

תוצאות האירוע והשלכותיו: התגובות הבינלאומיות לפעולה היו ברובן מאופקות, 
אך הפשיטה עוררה מחדש את עניינה של ירדן בתגבורת צבאית עיראקית. ב-12 
באוקטובר הודיע מיופה הכוח הבריטי לבן-גוריון שדיביזיה עיראקית עומדת להיכנס 
לירדן, וכי אנגליה תבוא לעזרתה אם ישראל תתערב. יודגש כי כבר בקיץ 1955 בחנו 
הבריטים דרכים לסייע במהירות לירדן במסגרת חוזה ההגנה, והכינו תוכנית מפורטת 
– תחת שם הקוד ״קורדג׳׳׳ )Cordage( – של יעדים לתקיפה אווירית )מסלולי המראה, 
מתקני מכ״ם, צומתי מסילות ברזל, כבישים, ריכוזי ציוד, תחנות כוח ונמלים(; התוכנית 
כללה גם הטלת מצור ימי על נמלי ישראל ופשיטות קומנדו על נקודות חיוניות בחופי 
ישראל )דיין, 1976: 249; מוריס, 1996: 426; בר-און, 2006: 180(. בראשית אוקטובר 
1956 הפכה, לכאורה, האפשרות לגיבוי המהלך העיראקי על ידי תוכנית קורדג׳ 
לקרובה. בתגובה, ב-14 באוקטובר הצהיר בן-גוריון בכנסת: ״ישראל תשמור על חופש 
פעולתה אם הסטאטוס-קוו יופר, וכוח צבאי זר ייכנס לירדן״, ודי היה באיומים אלה 
כדי לגרום לכוחות עיראקיים שרוכזו לאורך גבול ירדן להישאר במקומם. עם זאת, 
המתיחות שירתה היטב את ההטעיה האסטרטגית באשר למהלך הקרוב מול מצרים: 
בארץ ובעולם נוצר הרושם שעומדת לפרוץ מלחמה בין ישראל לירדן, אשר בה ישתתפו 
אולי גם כוחות בריטיים; ואילו ממש באותה העת התבקשה ישראל בחדרי חדרים 
לצאת לפעולה במסגרת מלחמת סיני, שהחלה ב-29 באוקטובר – ונועדה להכשיר 
את הקרקע לפעולת אותם כוחות בריטיים )בר-זוהר, 1977: 1227; בראון, 1992: 255; 
מוריס, 1996: 429–430; בר-און, 2006: 187–188(.27 יצוין כי בעקבות מבצע ״שומרון״ 
השתררה בישראל מועקה גדולה. המחיר הכבד חיזק את התחושה כי מדיניות פשיטות 
הגמול מיצתה את עצמה. דיין ציין כי ״הדעה הכללית היא כי השיטה הנוכחית מחייבת 
רביזיה ]...[ לכולנו ברור כי אנו עומדים בסיום הפרק של פעולות התגמול הליליות״ )דיין, 

 28.)251–250 :1976

יומן בן-גוריון, 10.10.1956, ארכיון בן-גוריון; ״פקודת מבצע שומרון״ – אג״ם-מבצעים, 10.10.1956   26
)776/1958 – 7(, ארכיון צה״ל ומערכת הביטחון; ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 

12.10.1956, ארכיון המדינה.
ישיבת ממשלה, 14.10.1956, ארכיון המדינה.   27

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 12.10.1956, ארכיון המדינה.  28
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ד. דיון ומסקנות 
עניינו העיקרי של המחקר הוא להציג את התפתחות מדיניות הגמול מול הזירה הירדנית 
תוך ניסיון לבחון ולהעריך את ההחלטה לאמץ מדיניות זו ולדבוק בה, על אף המחירים 
בניתוח  שאין  היא  ההנחה  ישראל.  למדינת  שהציבה  המהותיים  והאתגרים  שגבתה 
הרציונלי לבדו כדי להסביר את המקרה ההיסטורי, ולכן ניתנו שני הסברים אפשריים 
ו/או  ייתכן שהם משלימים  חליפיים, אלא  )שאינם בהכרח  לביאור התופעה  נוספים 
הפוליטיקה  והשפעות  המנהיגים  של  העולם  תפיסת  שונות(:  מזוויות  אותה  מאירים 
היא שגישתם הבסיסית  כלל המקרים  מניתוח  המסקנה המרכזית העולה  פנימית. 
שהתרחש  טרור  אירוע  לכל  הרצויה  לתגובה  באשר  ושרת  בן-גוריון  של  והמיידית 
אפשר  מהמקרים  בחלק  זאת,  עם  עולמם.  מתפיסת  וראשונה,  בראש  נבעה,  אכן 
הפוליטיקה  והשפעות  בן-גוריון,  קר אצל  פרגמטיזם  גם הסבר אחר:  לזהות אצלם 
או  מרסנת  מהותית,  השפעה  הייתה  זה  ומתווך  נוסף  לנדבך  שרת.  אצל  הפנימית 
מרחב  את  והגדיר  הכתיב  שרת,  אצל  במיוחד  שלעיתים,  זה  הוא  ומדרבנת.  מעודדת 
התמרון שלהם – ולכן מילא תפקיד משמעותי בגיבוש ובעיצוב של ההחלטה הסופית. 
נוכח ההבדלים המהותיים בין המנהיגים ייוחד לכל אחד מהם חלק נפרד בדיון: לדוד 
בן-גוריון, שאת התנהלותו כראש ממשלה וכשר ביטחון אפשר לחלק לשתי תקופות 
שרת,  ולמשה  סיני;  למלחמת  שקדמו  ובחודשים  בקיביה,  הפעולה  וסביב  עד  ביניים: 

בכהונתו כראש ממשלה וכשר החוץ. 

1. דוד בן-גוריון
יש זיקה ישירה וברורה בין השקפת עולמו של בן-גוריון באשר למערכת הגלובלית לבין 
עמדתו המסויגת כלפי המעצמות והאו״ם, גם בהקשר של פעולות הגמול. ביטוי לכך 
אפשר לראות בדבריו לממשלה ביוני 1953: ״אמריקה, גם אנגליה, כאשר פוגעים בנו 
ונהרגים יהודים – זה אינו פוגע בהם ]...[ לדעתי יש שני דברים שבהם לא צריך להתחשב 
ברגש ובעמדה של איזו אומה שהיא בעולם – בענייני עלייה ובענייני ביטחון״.29 קשר 
מוצק קיים גם בין השקפת עולמו של בן-גוריון באשר לערבים ולמזה״ת לבין מדיניות 
הגמול הנוקשה שלו כלפי ירדן, כעולה מדבריו: ״לדעתי כל הכפרים האלה בכל הסביבה 
הזאת צריכים לקבל על הראש כהוגן, ואם מחר זה יחזור – פי שניים, ואם זה יחזור 
שוב – פי שלושה עד אשר ייפסקו הדברים וזה ייפסק לדעתי רק על ידי כך״.30 תסכולו 
של בן-גוריון נבע מכך שישראל הקפידה לשמור על הסכמי שביתת הנשק אך הם לא 
הוחלפו בהסדרי שלום, ולא זו בלבד אלא שמדינות ערב ראו בהם רק סוג של הפוגה 
וגם לא מנעו חדירה של מסתננים משטחן ופגיעה בריבונות ישראל. דומה שמכתבו של 

ישיבת ממשלה, 11.6.1953, ארכיון המדינה.  29
״תקרית כפר קביה״, 15.10.1953 )חצ-2453/5(, ארכיון המדינה.  30

המחלוקת על פעולות הגמול של צה״ל בגבול ירדן בשנים 1953–1956 )״מקיביה ועד קלקיליה״(
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בן-גוריון למזכ״ל האו״ם בספטמבר 1956, שהוא למעשה ״כתב אישום״, משקף בצורה 
הנאמנה ביותר את תחושת העוול המוסרי שחש ואת אי-האמון שלו כלפי האו״ם: ״אנו 
לא יכולים לקבל בשתיקה ׳סטנדרט כפול׳, אחד לישראל ואחד לשאר העולם ]...[ אנו 
נתונים לאיומים מתמשכים וגלויים מצד שליטי מצרים, ירדן וסוריה ]...[ בזאת שגינית 
פומבית את מה שאתה מעדיף לכנות כ׳גמול׳, אתה למעשה מונע מאיתנו את הזכות 
להגן על עצמנו, ולכן הערבים מאמינים שהם יכולים להמשיך ברציחת אזרחינו ללא כל 

עונש״ )גלעד, 2008: תעודה 438(.

תקיפות צה״ל בקיביה, א-רהווה וקלקיליה – מימוש של תפיסת העולם

מדיניות הגמול הנוקשה של בן-גוריון הנחתה אותו, כמעט אינסטינקטיבית, לאשר או 
ליזום פגיעות צבאיות נמרצות בירדן. העוצמה הרבה של כלל הפעולות שלו משקפת 
נאמנה את השערת המחקר, שלפיה לשינויים ביחסי הכוחות בין המנהיגים ומחנותיהם 
הייתה השפעה על האופי והעוצמה של תגובות ישראל. שכן הדומיננטיות של הזרם 
האקטיביסטי על מתנגדיו המתונים הפכה לאחר סילוקו של שרת ביוני 1956 לעליונות 
מוחלטת – דבר שאכן התבטא בנכונותו של בן-גוריון לפעול בכוח ולהחזיר ״מנה אחת 
אפיים״, כעולה מהמספר ומההיקף של התקיפות שיזם: ארבע פשיטות נרחבות בתוך 
פחות מחודשיים. בנסיבות אלו, וללא מעצורים של ממש, בוצעו בעוצמה רבה כל שלוש 
פעולות הגמול הגדולות שבנדון: קיביה, א-רהווה וקלקיליה )והדברים נכונים גם לפעולות 
ע׳רנדל וחוסאן, שהוזכרו אך לא נותחו בעבודה זו(. במסגרת זו אפשר אף להצביע על 
כמה מאפיינים המשותפים לכל פעולות הגמול,31 המעידים הן על הגורמים שהניעו את 
ישראל לתגובה – בשל הפגיעה בזכויותיה ותחושות חוסר האונים נוכח אובדן הביטחון, 
במיוחד במציאות של היעדר מענה בינ״ל לטיפול בתופעה; והן על מימושה בפועל של 
מדיניות הרסנית, שנועדה להרתיע באמצעות ענישה ועל ידי מה שתומס שלינג מגדיר 
כשימוש ״בכפייה״ )Schelling, 1996: 11(: שנועדה להכאיב לצד השני ולהשפיע עליו 
לשנות את התנהגותו. חשוב לזכור שישראל הייתה מתוסכלת מהפגיעה המתמשכת 
האו״ם.  ואמנת  הנשק  נוכח הפרות הסכמי שביתת  ירדן,  מצד  הלגיטימיות  בזכויותיה 
הפגיעות  לאור  אונים  חוסר  של  תחושה  הייתה  והאוכלוסייה  השלטון  ראשי  בקרב 
חוזרות ונשנות באזרחים, עד לכדי כרסום של ממש באמון הציבור )במיוחד ביישובי 
״ביטחון אישי״. העיתונות דיברה אז  לו  הספר( באשר ליכולתה של הממשלה לספק 
במונחים של זעם ודכדוך בעם, ותחושת הנרגנות עלתה לעיתים גם מצה״ל. כפועל יוצא 
שררה בישראל, ובמיוחד בקרב הממסד הביטחוני, גישת ״ההסתמכות העצמית״, בשל 
חוסר האמון העמוק באו״ם ובמנגנוניו – על אפליית ישראל ועל שאינם ממלאים את 

 Lowenheim and Heimann,( חלק מהמושגים נלקחו ממודל ״הנקמה בפוליטיקה הבינלאומית״  31
.)2008: 694–700
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חובתם כגוף האמור לזהות את התוקפן ולהענישו. במקביל הסתמנה היחלשות עד כדי 
היעלמות של שני אלמנטים מרסנים בזירה הבינלאומית )שהתחזקו בעקבות קיביה(, 
בשל השינוי שחל באופי פעולות הגמול. הראשון הוא האיום הצבאי שנשקף לישראל 
ונחלש  הלך  אשר  המשולשת״,  מ״ההצהרה  ו/או  האנגלי-ירדני  ההגנה  חוזה  מהפעלת 
לאורך זמן בעקבות אימוץ מדיניות זהירה וקפדנית של אי-פגיעה באזרחים והימנעות 
הצדדים  בין  שנוצר  האינטרסים  מפגש  נוכח  גם  כמו  לירדן,  ופלישה  חריגה  מפעולה 
בנוגע למצרים. גורם מרסן נוסף שדעך נוגע לרגישותה של ישראל לדמותה הציבורית 
בעולם, ולחשש מפני נידוי ופגיעה בלגיטימציה המוסרית שלה. במציאות החדשה של 
תקיפת יעדים וכוחות ביטחון בלבד, החשש מגינוי מוסרי יהודי ועולמי כמעט לא היה 
עוד רלוונטי – ולא הייתה לכאורה מניעה מסוג זה להמשיך בפשיטות. מכלול הדברים 
שלעיל הביא לרצון בישראל לטלטל את שגרת יומם של הירדנים, בדומה לאי-השקט 

ששרר בארץ, וכן להכאיב להם ולזעזע אותם. 

 הימנעות מתגובה לתקיפות הטרור ביולי 1956 – 
ניתוח רציונלי נוכח אילוץ חיצוני קונקרטי

 – גבוהה  בעוצמה  גמול  לפעולת  להביא  אמור  היה  בישראל  הפגיעות  רצף  פניו,  על 
נוכח מדיניות הגמול המוכרת של בן-גוריון והדומיננטיות המוחצת של האקטיביסטים 
באותה העת. זאת ועוד, סביר להניח שגם תגובה זו הייתה נושאת מאפיינים ברורים של 
1956 ממחישה  נקמה. אולם לא כך היה. ההימנעות מתגובה לתקיפות הטרור ביולי 
את הנכונות לאמץ גישה פרגמטית נוכח אילוץ חיצוני – ובמקרה זה ניתנה העליונות 
לשיקולי הביטחון היסודי על פני הביטחון השוטף. בן-גוריון עמד על הצורך למנוע את 
כניסתם של כוחות עיראקיים לירדן, העלולים להפר את מאזן הכוחות בגבולה המזרחי 
של ישראל ולהגביל את חופש התמרון שלה בשל הצורך לרתק כוחות נוספים לגזרה 
משלוחי  לעצירת  להביא  שעלול  אזורי  ממשבר  להימנע  הצורך  על  גם  בעת,  ובה  זו; 
הנשק הגדולים והחיוניים מצרפת )אוניית הנשק הראשונה הגיעה ב-24 ביולי, ויומיים 
האסטרטגיה  סואץ(.  תעלת  חברת  הלאמת  על  נאצר  מצרים  נשיא  הודיע  מכן  לאחר 
של פעולות הגמול התגבשה לשם טיפול בבעיה מתחום הביטחון השוטף, ולא עלתה 
הפעם בקנה אחד עם האסטרטגיה שהייתה דרושה לפתרון הבעיות האחרות מתחום 

הביטחון היסודי.

2. משה שרת
עולמו  השקפת  בין  וברורה  ישירה  זיקה  למצוא  אפשר  שרת  משה  של  במקרה  גם 
ולעולם הערבי – שעיקרה מתן עדיפות לפעולה  המתונה באשר למערכת הגלובלית 
מדינית מול הערבים, תוך הישענות על האו״ם והתחשבות בדעת הקהל העולמית )״מה 
יגידו הגויים״( – ובין מדיניות הגמול השקולה שפיתח. ייאמר מייד כי שרת לא פסל 
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באופן גורף שימוש בפעולות גמול והיה רחוק מלהיות נאיבי באשר למעמדה האמיתי 
של ישראל בזירה הבינלאומית, כדבריו: ״אני מקבל את תורת הפיקציה הבינלאומית 
נגדנו, הרי אין זה גל חדש של רומנטיות מימי לורנס,  ]...[ אם יש קו לטובת הערבים 
אלא זה מפני הצטרפות של גורמים מדינתיים כמותיים, שאנחנו איננו יכולים לעמוד 
בהתחרות אתם. ערבים זה שטח, ערבים זה מספרים, ערבים זה עמדות מפתח גיאו-

החיצוניות  לסכנות  יותר  רב  משקל  ייחס  הוא  זאת,  עם  נפט״.32  זה  ערבים  פוליטיות, 
הטמונות בתגובות הצבאיות, וגישתו אליהן הייתה אינסטרומנטלית: ״המטרה העיקרית 
היא להכריח, לאלץ את השלטונות של הארצות השכנות לעשות את המקסימום לשים 
קץ לדבר, מתוך זה שישתכנעו שאם לא יעשו זאת שכרם יצא בהפסדם ולא הפסדם 
בשכרם, שהוא הרע במיעוטו לצאת במערכה. אם כך הדבר אז זה מחייב שיקול רציני 
שנית  מצידנו,  תגמול  מעשי   – כל  ראשית  אותם.  להכריח  שיכולים  הדברים  הם  מה 
– לחץ מדיני״.33 לאור השקפתו זאת תקף שרת את הגישה הדוגלת בתגובה מיידית 
הפסקת  לשם  או  נקמה,  לשם  ורק  אך  מגיבים  ״האם  טרור:  מעשה  לכל  ואוטומטית 
מעשי ההתפרעות? יכול לפעמים להיות שיקול האומר: ננסה פעם לא להגיב, ונראה 
הייתה  לשרת  גם  כי  יצוין  אחד״.  אוטובוס  נאחר  נסתכן,   – לא?  או  הנחשול,  היגאה 
ביקורת קשה על משטר שביתת הנשק נוכח ההפרות המתמשכות של ירדן, אך הוא 
ולשפרו באמצעות פנייה  והאמין שאפשר לאוכפו  עדיין ראה אותו כטוב מלא כלום 

לאו״ם.34 

 מעלה עקרבים ומבוא בית״ר אל מול נחלין ובית לקיא: 
מימוש תפיסת עולם אל מול פוליטיקה פנימית 

האפשר  ככל  להימנע  טבעי  באופן  אותו  הנחתה  שרת  של  המתונה  הגמול  מדיניות 
מפעולה צבאית. אולם על אף מעמדו הרם כראש ממשלה לא ניתן לו לממש באופן 
חופשי וכראות עיניו את תפיסת עולמו, מכמה סיבות. ראשית, שרת מטבעו היה הססן 
וזהיר )בריצ׳ר, 2008: 357–380(. שנית, למן הרגע הראשון היה מעמדו רעוע יחסית, 
ובמדינה  בצה״ל  במפלגה,   – הליבה  זרם  ואת  המרכזי  המחנה  את  ייצג  שלא  מאחר 
כולה. לפיכך, כמי שהחליף את בן-גוריון ובעיקר כמי שהוביל קו שונה ממנו ומהמקובל, 
נוכח  יותר  עוד  החמיר  הדבר  עבר.  מכל  פנימיים  וללחצים  לביקורת  חשוף  היה 
הרגישות הרבה שפיתח כלפי המערכת הפנימית עם מינויו לראש הממשלה; כך עולה 
מהתייחסויותיו של שרת עצמו לאחר מעשי הרצח במעלה עקרבים ובכסלון: ״ברחבי 
המפלגה מבוכה ואי-ביטחון פנימי בנכונות דרכי. בקצונה אי-שקט כבוש וחוששני אי-

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 6.7.1954, ארכיון המדינה.  32
ישיבת ממשלה, 11.6.1953, ארכיון המדינה.   33

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 20.10.1954, ארכיון המדינה.  34
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אמון גובר, ואין מחסור בלחישות ]...[ בארץ דיכאון מאי-תגובה לעקרבים המתפרשת 
כאוזלת יד וכהפקרת חיים ]...[ רצח כסלון, המפגין שוב כי הספר מופקר, הזורע דיכאון 
נוסף והמאיים בשברון לב המתיישבים, תבע תגובה מקומית שאישרתי ]...[ אני בחזית 
ומחייבים גם כלפי פנים איזון מדוקדק״ )שרת,  והשיקולים מסועפים  ביותר  מורכבת 
1978ב: 416–417(.35 אם כן, בשני מקרים בולטים עלה בידו של שרת למנוע תגובה. 
למיצוי  החלטה  ולקדם  ליזום  הצליח  שבמסגרתו   – עקרבים  מעלה  באירוע  הראשון, 
של  הביטחון  ומועצת  המעצמות  ומול  הנשק  שביתת  ועדת  מול  המדינית  האופציה 
האו״ם. זאת על אף מאפייני הפגיעה הראשונית החמורים שהיו בגדר אסון, ואשר על 

פחותים מהם בהרבה הגיבה ישראל בחריפות בעבר. 

ברקע להצלחה זו, מעבר למעמדו הבכיר של שרת בראש הפירמידה והעוצמה הנלווית 
לכך, עומד גם צירוף של מספר גורמים נוספים שאפשרו זאת: הקרדיט שעדיין זכה 
לו כראש ממשלה חדש, המבקש להוכיח את נכונות תפיסת עולמו; טראומת קיביה, 
להידרדרות  ותביא  ישראל  על  מחדש  העולם  את  שתקומם  גמול  מפעולת  והחשש 
וייתכן שגם שיתוף  ואי-הבהירות באשר למבצעי הפיגוע במעלה עקרבים,  למלחמה; 
בנסיבות  היטב  השתמש  גם  שרת  אחריהם.  להתחקות  במאמץ  ירדן  מצד  הפעולה 
כדי  לבון,  הביטחון  שר  לבין  בינו  שנוצרה  הזמנית״  ״הקואליציה  על  בדגש  החדשות, 
לקדם את העניין. מכל מקום, הרושם הוא שהרצון לפעולה מצידו של שרת היה נמוך 

יחסית. 

בן-גוריון,  לעומת  ממש  של  הבדל  ניכר  הבינלאומית  המערכת  לסוגיית  באשר  גם 
בהמשך ישיר לתפיסות העולם של שניהם: שרת, להבדיל, ייחס חשיבות רבה לשמירה 
על הסכמי שביתת הנשק בלית ברירה אחרת, ואף ראה את האו״ם והמעצמות כגורמים 
העשויים לשפר אותם. לשיטתו, חובתה של ועדת שביתת הנשק הייתה לקבוע ולגנות 
את החייב בהפרת שביתת הנשק באמצעות מעשי התפרעות ותוקפנות; הוא החשיב 
זו  וחשב שבדרך  הבינלאומיות,  על השלכותיה  הוועדה  במסגרת  התוקפן  הוקעת  את 
אפשר יהיה לבלום אלימות נוספת. לאורך הזמן אף הבין שיצליח לרכך את מאפייני 
)דוגמת  כלשהו  הישג  למבקריו  לספק  יצליח  אם  הטרור  לתקיפות  הקשים  התגובה 
פגיעה כלשהי בתוקפים במהלך פעולתם או מעצרם לאחר מעשה(. כך נהג בפרשיית 
רצח חברי מבוא בית״ר – המקרה השני שבו הצליח למנוע תגובה – שבה שעצר ברגע 
האחרון את פעולת הגמול המתוכננת בעקבות קבלת הדיווח מירדן על מעצר הרוצחים. 
זאת  בכל  הוביל  עקרבים  מעלה  טבח  לאחר  קצר  זמן  בכסלון  השומרים  רצח  אולם 
לפעולת הגמול הראשונה שלו כראש ממשלה, שכן בתפקידו החדש היה, כאמור, קשוב 
מבעבר לרחשי הציבור – ובייחוד לאלה של תושבי הספר. בשלב זה, ובמה שיאפיין 

ראו גם הערה 9 לעיל.  35
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אותו גם בהמשך, דרש שרת פעולה צבאית מצומצמת בהיקפה וללא פגיעה באזרחים, 
אף שלא כל חל שינוי בעמדותיו, שכן לא האמין מלכתחילה ביעילות התגובה ואישר 
במקל  ״לאחוז  ניסה  בכך  נוספת.  הימנעות  להצדיק  יכול  היה  שלא  משום  רק  אותה 
משני קצותיו״: מחד גיסא, לספק את דעת הקהל הפנימית ו״לתחזק״ את ההרתעה מול 
ירדן ומדינות ערב; ומאידך גיסא גם לא לקומם עליו את המעצמות, כדי שיוכל להשיג 
הביטחון.  במועצת  להוביל  שביקש  המורכב  המדיני  המהלך  את  ולקדם  תמיכתן  את 
מוועדת שביתת  גם הפרישה  כמו  נחלין,  יצא שכרו בהפסדו: פעולת  דבר  בסופו של 
אולם  שלו,  ממפלגתו  למחמאות  ואף  מיוחלת  רגיעה  של  לסוג  הביאו  אמנם  הנשק, 
הגדול  ישראל למעשה הטרור  פירות הבלגתה של  לקטוף את  לא הצליח  הוא  מנגד, 
ביותר מאז מלחמת העצמאות שהתרחש במעלה עקרבים. זאת מאחר שהסימפטיה 
והיחס המאוזן לישראל פסקו לאלתר וחל שיבוש של ממש במהלך המדיני, שסיכויי 
הצלחתו היו בעייתיים כבר מלכתחילה בשל הנסיבות הבינלאומיות. בכך החמיץ שרת 
דרכו  צדקת  את  להוכיח  רב,  כה  זמן  חיכה  שלה  והראשונה,  הגדולה  ההזדמנות  את 
וראייתו )שרת, 1978ב: 474(.36 הפעולה בבית לקיא, מאידך גיסא, מייצגת היבט נוסף 
ועמוק במכלול הפנימי, שכן היא יצאה אל הפועל משיקולים פוליטיים וחברתיים של 
את  לראות  למדי  ומפתיע  מתמיה  תעשה.  ואולי  תגיד  מסוימת  שקבוצה  ממה  חשש 
שרת מקבל החלטה זו כמעט ללא קושי ואפילו בטבעיות, ואף מגן עליה בתוקף. מכל 
מקום, ייסוריי שרת סביב אישור פעולת הגמול בעקבות רצח חברי מבוא ביתר, שלא 
יצאה אל הפועל, חושפים ומשקפים היטב את הדילמה התמידית שבה היה נתון לכל 
אורך דרכו כראש ממשלה. מצד אחד, בהמשך לתפיסת עולמו, הוא לא סבר שמעשה 
מסוג זה יסייע, אלא אולי יביא דווקא להסלמה ואף ימוטט את מדיניותו הנוכחית ואת 
הרגיעה היחסית שבה כה התגאה. מנגד, שרת הפגין צורך להתפשר וגילה שוב רגישות 
מיוחדת לדעת הקהל הציבורית והמפלגתית: שכן אם ירחיק לכת ויביא לדחיקתו של 
הציבור אל הקיר הדבר עלול לטרפד כליל את מאמציו ״לחנך מחדש״ העם ולהרגילו 
להבלגות. משום כך הוא נאלץ פעם נוספת לפעול כפוליטיקאי ונגד אמונתו שלו כדי 
1978ג:  )שרת,  מפלגתו  בכירי  תמיכת  את  לאבד  שלא  מנת  ועל  הציבור,  את  לרצות 
ואמנם, תקופת כהונתו של שרת מייצגת שתי מגמות הפוכות: עליונותו   .)673–670
הזמנית של הזרם המתון על פני המחנה האקטיביסטי, שהביאה לריסון באופי ובעוצמה 
של התגובות הישראלית ולמאמץ לקדם מהלכים מדיניים; ולמולה דבקותו של שרת 
במערכת  הלחצים  התגברות  נוכח   – מסוימים  במקרים  לפחות   – הגמול  במדיניות 

הפנימית ורגישותו הרבה אליה. 

ישיבת הוועדה לענייני חוץ וביטחון של הכנסת, 15.4.1954 ו-19.4.1954, ארכיון המדינה; ישיבת   36
ממשלה, 9.5.1954, ארכיון המדינה. 
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