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 תודהשלמי 

 
  ברצוני לפתוח עבודה זאת בשלמי תודה.

שלקחו על עצמם בלב שלם  ,י פרופ' יעקב שביט ופרופ' אריה נאוריתחילה ברצוני להודות למור

ובנפש חפצה את ההנחיה של חיבור זה. בזכות ההערות המאירות והשיחות המרתקות הצלחתי 

ומחקרי. הדרכתם הנעימה, לחדד את הממצאים מהחומר הרב שאספתי ולהציגם באופן סדור 

הסבלנית והמועילה החל מכתיבת הצעת המחקר, כלה במעבר על הטיוטות השונות ועד לאישורם 

הסופי של מחקר זה, הביאה אותי עד הלום ועל כך אני חב להם תודות רבות. תהליך הלמידה אותו 

חדשים ומעניינים חוויתי בצל אילנות אלו חולל בקרבי תובנות חדשות שבזכותם פילסתי נתיבים 

  שבאים לידי ביטוי בעבודה זו.

ברצוני להודות לארכיון של מכון ז'בוטינסקי ולארכיון של מרכז מורשת בגין על העזרה הרבה 

בפתיחת אוצרות הארכיון על שלל הפרוטוקולים, המסמכים והראיונות שהם צברו במשך השנים 

האוניברסיטה העברית בהם ביליתי ימים כמו גם לספרנים בספריה של אוניברסיטת תל אביב ושל 

 רבים וארוכים.

מתן מלגות מחקר אמצעות בנוסף הנני חייב תודה גם לגופים שבחרו לתמוך במחקר ולקדמו ב

וכתיבה. סיועם הכלכלי של מכון ז'בוטינסקי וקרן מורשת בגין סייעו רבות לעמידה במשימה זאת 

 ועל כך יבואו על הברכה.

ם לחברי לעבודה שגילו הבנה לימים הרבים בהם נאלצתי להעדר לטובת תודתי העמוקה ניתנת ג

איסוף החומרים וכתיבת הדוקטורט כמו גם על העידוד והדרבון להמשיך ולעלות במעלה ההר גם 

 כאשר הדרך נראתה לעתים כתובענית ומלאה מכשולים.

שהעבודה כבדת תודתי האחרונה אך החשובה נמסרת לבנותיי איה וגילי ובייחוד לאשתי מירב 

הימים מנעה ממני להקדיש להם את מלוא זמני ואשר נשאו בנטל לא קטן על מנת שאוכל להתפנות 

  תמצא ראויה למסירותם.יים את עבודה זאת שאני תקווה כי ולס
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 מבוא

, עם היוודע תוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת, הפכה תנועת החרות למייצגת 1949בינואר  25-ב

הבלעדית של התנועה הרביזיוניסטית בכנסת. לאחר הבחירות נטמעה המפלגה הרביזיוניסטית 

תנועת החרות, ובכך הפכה האחרונה לנציגה המרכזית של המחנה המכריז על עצמו כנושא בתוך 

המורשת של זאב ז'בוטינסקי. תנועה זו, שהחלה כאחת ממפלגות האופוזיציה בכנסת, הפכה עם 

השנים לאופוזיציה הראשית לשלטון מפא"י, ולבסוף אף קיבלה את רסן השלטון. תנועת החרות 

גולים שונים, מגח"ל )גוש חרות ליברלים( ועד הליכוד, אך עדיין היוותה את עברה במשך השנים גל

הגורם הדומיננטי במה שמכונה "גוש הימין" בישראל. למרות זאת, על כל גלגוליה, לא הגדירה 

ליברלית. אל מול מפלגות השמאל הציוני, -התנועה את עצמה כתנועת ימין, אלא כתנועה לאומית

שילוב של לאומיות וסוציאליזם, התיימרה תנועת החרות לשלב בין  שנתפסו ככאלה המייצגות

לאומיות וליברליזם. הכרזה אידיאולוגית זו טמנה בחובה קשיים לא מעטים עבור התנועה, בשל 

הניסיון לשלב בין שתי תפישות ערכיות שונות; בעוד שהלאומיות הציבה במרכז את הקבוצה 

ט כמרכז הסדר החברתי, והעניק לו קדימות על פני הלאומית, הרי שהליברליזם הציב את הפר

 מסגרות אחרות. 

בעבודה זו ברצוני לבדוק כיצד התמודדה התנועה עם סתירות פנימיות אלו? האם הצליחה ליישב 

אותן או שבסופו של דבר העדיפה תפישה אחת על פני האחרת. אבקש לעשות זאת באמצעות ניתוח 

, עם 1983ועד ספטמבר שנת  1948ל עם הקמתה בסוף שנת משנתה ופועלה של תנועה החרות, הח

פרישת מנחם בגין, שהיה לא רק מנהיג התנועה אלא גם מתווה הדרך האידיאולוגית והפוליטית 

שלה. הסוגיות שבחרתי היו: כלכלה וחברה, דת ומדינה וזכויות הערבים מול רעיון ארץ ישראל 

שונה; האחת נגזרת מהתפיסה הליברלית השלמה. כל אחת מהסוגיות הללו כוללת מדיניות 

והאחרת נגזרת מהתפישה הלאומית. ההשערה העומדת בבסיס עבודה זו היא, שתנועת החרות לא 

שאותם התיימרה לשלב. יתר על כן, בכל עת  השונים המאפייניםהצליחה ליישב את המתח בין 

ערכי הכפיפה התנועה את שנוצרה סתירה בין התפישות האידאולוגיות והפרקטיקות הנגזרות מהן, 

 לפרימט הלאום, ונתנה לו קדימות. הליברליזם

לצורך כך אפתח את העבודה הזו בתיאור המחקר שנכתב עד כה בנושא, ואמשיך בסקירה של 

המורשת הרביזיוניסטית שממנה צמחה תנועת החרות. סקירה זו תתמקד בדרכי ההתמודדות של 

יפתח בתיאור  זהיסוד, שייחקרו בעבודה זו. חלק התנועה הרביזיוניסטית עם שלשת סוגיות ה

הנסיבות ההיסטוריות שהביאו את זאב ז'בוטינסקי להקים את התנועה הרביזיוניסטית, והוא 

והאידיאולוגיים. תנועה זו היוותה אופוזיציה לעמדות הממסד  םיתמקד במאפייניה הפוליטיי
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נית החדשה, שנועדה לשמש הציוני, ולבסוף אף פרשה ממנו והקימה את ההסתדרות הציו

חברתית של התנועה, ואת השינוי שעברה -אלטרנטיבה כוללת. כמו כן, אנתח את המשנה הכלכלית

מניטרליות מעמדית לאוריינטציה בורגנית. לבסוף אבדוק אם רעיון המוניזם הרביזיוניסטי, הדורש 

ת המאבק או תפיסה את הקפאת היריבות המעמדית ומתן עדיפות לאומה, היה אמצעי טקטי לתקופ

 אידאולוגית בסיסית, התקפה גם לאחר הקמת המדינה.

בנושא דת ומדינה, אתחקה אחר השינוי בתפיסתו האישית של ז'בוטינסקי, מחילוניות מוצהרת, 

הרואה בדת מכשול לתקומה הלאומית, ועד לקבלת הדת כמרכיב חשוב בהבניה הלאומית. אבדוק 

להגיע לקהלים נוספים ומסורתיים, או שמדובר בשינוי אם מדובר בשינוי פוליטי, שמטרתו 

אידאולוגי של ממש; שינוי אידאולוגי שנועד לרתום את הערכים הדתיים אל מול האידיאולוגיות 

הלאומניות והקומוניסטיות, שהחלו מכות שורש באירופה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. 

תנועה הרביזיוניסטית בכל הקשור למתח שבין בנוסף, אנסה לבחון את עמדות ז'בוטינסקי וראשי ה

חזון ארץ ישראל השלמה לבין זכויות הערבים המתגוררים בה.  אנסה להסביר את המתח השורר 

בין הדרישה להקמת מדינה עברית על שתי גדות הירדן לבין התמודדות עם רוב ערבי בעל זהות 

הרביזיוניסטית עם הדילמה בין לאומית המתנגד לכך. בחלק זה אבדוק כיצד התמודדה התנועה 

ריבונות על חלק קטן מהשטח, לבין שמירה על חבלי המולדת במחיר של סיכון הריבונות היהודית. 

התנועה מחויבת לשוויון זכויות אזרחי ולאומי לתושבים הערבים של  הכמו כן אבחן עד כמה היית

רביזיוניסטית אביא גם את ארץ ישראל. לאחר הצגת עמדותיו של ז'בוטינסקי והנהגת התנועה ה

עמדות האופוזיציה המקסימליסיטית; אופוזיציה, שראשיה כגון: אבא אחימאיר, יהושע ייבין, 

אורי צבי גרינברג ואחרים, הציגה אלטרנטיבה פוליטית, כלכלית ומדינית לזו של הממסד 

 הרביזיוניסטי.

מצעות התמקדות בשלשת לאחר הסקירה ההיסטורית אפנה  לבחינת משנתה של תנועת החרות בא

 המאפיינים שפורטו לעיל: כלכלה וחברה, דת ומדינה והיחס לשטחים אל מול זכויות הפלשתינאים. 

תתמקד בשני חלקים מרכזיים: הראשון יעסוק בתקופת שבה  חברתית-בחינת המשנה הכלכלית

הייתה המפלגה באופוזיציה, והשני בתקופה שלאחר הגעתה לשלטון. בחלק הראשון אתחקה אחר 

חברתית שהציבה התנועה למדיניות של מפלגת פועלי ארץ ישראל )מפא"י(. -האלטרנטיבה הכלכלית

כפי שהציגה זאת הנהגת  ,מעמדית-עלוומית לאניתן לאפיין את האלטרנטיבה הזו כאם אבדוק 

התנועה? או שאולי מדובר באלטרנטיבה כלכלית ליברלית קלאסית? אידאולוגיה הדוגלת בשוק 

כי ההון הפרטי , ושבבסיסה הרעיון על חשבון מעמד העובדים ההוןהתנאים של בעלי  חופשי ובהטבת

לצורך כך אנתח את עמדות פועלים. התארגנויות השיתופיות של ההולא  ,את המשקשיבנה הוא זה 

התנועה כלפי המשברים ביחסי העבודה במשק וכלפי המחויבות החברתית של המדינה לשכבות 
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חברתית של התנועה -החלשות ומיעוטי היכולת. כמו כן אתחקה אחר שינויים במשנה הכלכלית

ת סיעת "תכלת בשבתה באופוזיציה, ואת חילוקי הדעות בתוכה, תוך התמקדות בהחלטה להקים א

לבן" בהסתדרות הכללית. ההחלטה על כך הוצגה כצעד פוליטי הכרחי, אך טמנה בחובה עדות 

 לשינוי אידאולוגי מהותי, בעל השלכות גם לעתיד.

החלק הראשון יתמקד בתפיסות האידאולוגיות של התנועה בנושאי כלכלה וחברה, והחלק השני 

עשה. בחלק זה אבדוק את המדיניות של ממשלות יעסוק באופן שבו יושמו עמדות אלו הלכה למ

חברתיות שאותן יזמו. אבחן האם אכן -, ואת הרפורמות הכלכליות1983-1977הליכוד בין השנים 

פעלה ממשלת הליכוד לשינוי הכלכלה הישראלית, ממשק שבו יש דומיננטיות רבה לממשלה 

ף, אתחקה גם אחר ולהסתדרות, למשק המקדם את היזמה הפרטית והשוק החופשי. בנוס

ההתמודדות הממשלתית עם האינפלציה הגואה, ומשמעות  הצעדים שננקטו על מנת להתמודד 

עמה; צעדים שבהם נאלצה הממשלה לבחור בין ההגנה על הסולדאריות החברתית לבין הגנה על 

 שוק ההון הישראלי.

את "הזהות יתמקד במתח שבין הרצון לחזק  הניתוח של משנת התנועה בנושא דת ומדינה

היהודית" הלאומית ובין התפיסה הליברלית, שלפיה הלאום והדת אמורים להיות נפרדים זה מזה. 

בחלק זה אציג את התפיסות של תנועת החרות בכל הנוגע לנושאי דת ומדינה בשתי תקופות שונות: 

ות הראשונה תתמקד בעשורים הראשונים לקיום המדינה, שבהם נאבקה התנועה למען חיזוק הזה

היהודית והלאומית של מדינת ישראל. אנסה לראות כיצד עלתה פעילות זו, שביקשה להחזיר 

לסמלים היהודים את משמעותם הדתית הלאומית והפרטיקולרית, עם העקרונות הליברלים של 

חרות הפרט. לאור זאת אדון בהתנגדות של הפעילים הרביזיוניסטים הוותיקים, שהתנגדו לכל צעד 

ל את חופש הפרט במשטר הליברלי;  התנגדות שהייתה לצנינים בעיני הנהגת התנועה, שנתפס כמגבי

שראתה במסגרת הריבונית את מימוש החזון של מדינה יהודית, המשקפת את ערכי הקהילה 

היהודית וממשיכה לשמר ולבנות ערכים אלו. אתחקה בחלק זה אחר מאבקי הכוח שהתנהלו בין 

ים הדמוגרפיים שעברה התנועה ומדיניותה בנושא. בתקופה השנייה הקבוצות, והשפעתם של השינוי

אתמקד בשינויים שחלו בתפיסתה של התנועה בנושא דת ומדינה החל מסוף שנות השישים, וישומם 

. בחלק זה אבדוק את התהליכים 1977של שינויים אלו עם הגעת התנועה לעמדת ההנהגה בשנת 

מבני והן בשדה השיח הציבורי. אנתח את השפעתם של שהניעה התנועה, הן במישור החקיקתי וה

תהליכים אלה, שביקשו לעצב מחדש את הזהות היהודית של מדינת ישראל, על יחסי דת ומדינה. 

בנוסף, אבחן כיצד עולה תפיסה זו עם עקרונות הסובלנות והניטרליות הליברלית, וכיצד באו בה 

 ות.לידי ביטוי עקרונות חופש המצפון והזכות לפרטי
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 ביחסה של התנועה לשטחים אל מול זכויות הפלשתינאיםבחלק האחרון של העבודה אעסוק 

כיצד התמודדה תנועת החרות עם הסתירה שבין הערכים  בחלק זה אבדוק המתגוררים בהם.

הלאומיים, שהיו חלק מתפיסת עולמה, לבין ערכים ליברליים אוניברסליים שאותם התיימרה 

לייצג. הערכים הלאומיים הובילו את התנועה לקבוע כי יהודה, שומרון וחבל עזה הם חבלי מולדת, 

באופן ישיר להגדרה העצמית של הקבוצה בהם התעצבה דמותו של העם היהודי, והם קשורים 

הפרטיקולרית שאותה הערכים הלאומיים מייצגים, קרי העם היהודי. מנגד עמדו הערכים 

הליברליים, המעניקים בכורה לזכותו של כל אדם להגדרה עצמית, ומכאן לזכותו של הפרט 

לו. לאלה נוספו הפלשתינאי לתת ביטוי לזהות הלאומית שלו כעם פלשתינאי במדינה עצמאית מש

ערכים של דמוקרטיה ליברלית, המושתתת על שוויון וצדק, ואמורים לבוא לידי ביטוי בזכותו של 

 כל פרט לבחור את נציגיו ולהיבחר. 

חלק זה יתמקד בשתי תקופות מרכזיות: הראשונה היא התקופה שקדמה למלחמת ששת הימים, 

ל השלמה, לצד המחויבות לשוויון הזכויות. ובה אבדוק את המחויבות של התנועה לחזון ארץ ישרא

אבחן כיצד המצב הביטחוני הקשה, שהפך את חזון ארץ ישראל השלמה ללא מציאותי בעיני 

הציבוריות הישראלית, השפיע על הנאמנות לערך זה. כמו כן אבחן את היחס למיעוט הערבי וכיצד 

מתן דגש למאבק של התנועה נתפסה השתלבותו ומעמדו האזרחי והלאומי במדינת ישראל, תוך 

(. בתקופה 1967בממשל הצבאי. התקופה השנייה תתמקד בעשורים שלאחר מלחמת ששת הימים )

הזו, לצד הגשמת חזון התנועה על שחרור חבלי המולדת, נאלצה התנועה להתמודד עם מעמדם של 

מדינת ישראל. מאות אלפי ערבים שהיוו אתגר לשמירת הרוב היהודי, ולשמירת זהותה היהודית של 

אבחן את מאמצי התנועה לשמור על השליטה בשטחים, לצד ההצעות להסדר עם הפלשתינאים, 

 החל מתוכנית האוטונומיה וכלה בהצעה לקונפדרציה.  

: לאחר הצגת משנתה ופועלה של התנועה בסוגיות שצויינו לעיל, תוך סיכום ודיון בממצאים

אולוגיה הליברלית, אפנה לניתוח הממצאים. התמקדות במתח שבין התפיסה הלאומית לאידי

בניתוח זה אנסה להראות כי תנועת החרות לא הצליחה לשלב באופן מלא בין הערכים הליברליים 

לערכים הלאומיים שעליהם הצהירה, אלא העניקה עדיפות לפרימט הלאומי על פני ערכים 

ת שהובילו לאי היכולת לשלב ליברליים. כמו כן אנסה לתת הסבר לממצאים אלו, ולנתח את הסיבו

 בין השניים ולמתן עדיפות לערכים הלאומיים על פני אלה הליברליים. 
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 : מצב הדיסיפלינה 1פרק 

הספרות המחקרית העוסקת בתנועת החרות אינה רבה, למרות חשיבותה של התנועה. את 

 המחקרים הקיימים אפשר לחלק  למספר תקופות:

 -: תנועת החרות הוקמה על ידי מנחם בגין וחבריו מהארגון הצבאיהרקע להופעת תנועת החרות

הלאומי, אשר ראו עצמם כממשיכים האמתיים של התנועה הרביזיוניסטית ושל זאב ז'בוטינסקי. 

-מנחם בגין, יוחנן בדר, אריה בן אליעזר, יעקב מרידור, אליהו לנקין, חיים לנדאו, אסתר רזיאל

, היו פעילים במחתרת ובתנועת בית"ר, ולכן יש חשיבות רבה נאור ואחרים, שיסדו את התנועה

 לרקע שממנו הגיעו, ולמקורות החברתיים והפוליטיים שמהם ינקו. 

 מבדיקת המחקרים העוסקים בנושא זה אפשר למצוא את ספריו של פרופ' יעקב שביט: 

 והרעיון ישבותיתההתי התוכנית: הרביזיוניסטית התנועה, למדינה מרובו 1הימין של המיתולוגיות

 . 1935-19252 החברתי

והרעיון החברתי  ההתיישבותית התוכנית: הרביזיוניסטית התנועה ,למדינה מרובשביט  ספרו של

נותן רקע חשוב בכל הקשור לצמיחת התנועה הרביזיוניסטית, שממנה הגיעו מנהיגי , 1935-1925

תנועת החרות, ובכל הקשור לתנועת בית"ר ששימשה כור של עיצוב פוליטי למרביתם. הספר מנתח 

את הניגוד בין תנועת בית"ר לבין תנועות השמאל, ואת האלטרנטיבה ההתיישבותית שהציגה 

כלכלית -של מחנה הפועלים. כמו כן הספר עוסק במשנה החברתית התנועה לדגם ההתיישבותי

שהציגה התנועה. שביט דן בגיבוש הפן החברתי, באידאולוגיה של התנועה ובאוריינטציה הבורגנית, 

שהעבירה את כתר החלוציות למעמד הבורגני. להעברה זו היו השלכות בכל הקשור למוניזם חברתי, 

סוציאליזם ולשלילת מלחמת המעמדות. בנוסף אפשר למצוא להתנגדות לשילוב בין ציונות ל

במחקר זה סקירה על הנסיונות הרביזיוניסטיים להתיישבות בארץ: הגיוס, הקרנות הכלכליות 

, מתאר הימין של המיתולוגיותוהקמת פלוגות העבודה הבית"ריות. הספר השני של פרופ' שביט, 

ה החזיקו מנהיגי חרות. מחקר זה מתחקה אחר את הרקע לסוג הלאומיות האורגנית והנוקשה, שב

שנות העיצוב של מנהיגי התנועה בפולין הלאומית, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, וההשפעה 

של לאומיות פולנית זו עליהם. בספר ישנה התייחסות למשנתו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה מקור 

מכת על השקפותיו הלאומיות הסמכות האידאולוגית של תנועת החרות, ושלטענתה היא נס

והליברליות. שביט מצביע על השינויים והתמורות בכתיבתו של ז'בוטינסקי, וההשפעות השונות 

                                                 
 (.1986הוצאת בית ברל ומכון משה שרת,  -)תל אביב: ספריית עמדה המיתולוגיות של הימין, יעקב שביט 1
 (.1978)תל אביב: הוצאת הדר,  1925-1935והרעיון החברתי  תמרוב למדינה: התנועה הרביזיוניסטית, התכנית ההתיישבותי, יעקב שביט 2
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שאפשר למצוא בה. כמו כן המחבר עוסק ביחסו של ז'בוטינסקי לגזע ולארץ ישראל, ובסוג 

 . תאליה, המשלבת לאומיות עם אנושיות אוניברסאלי כיווןהלאומיות שז'בוטינסקי 

 העבודה תנועת בין ההיסטורי הריב -המחלוקת שורשספרם של יגאל וגנר ואייל כפכפי, 

, מתחקה אחר שורש המחלוקת בין התנועות. וגנר וכפכפי אף הם מתמקדים 3והרביזיוניזם

בז'בוטינסקי, ובהבדלים האידאולוגים בינו לבין תנועת העבודה בכל הקשור ליחס לבריטניה, 

ולעקרון החלוציות. מחקר זה מנתח את המקורות החברתיים של  להקמת כוח מגן עברי

הרביזיוניזם, ומתמקד ביצירת המושג "חד נס", המשמש כאנטי תזה לשילוב בין ציונות 

וסוציאליזם, שילוב שנתפס בידי התנועה הרביזיוניסטית כבגידה ברעיון הלאומי. וגנר וכפכפי 

של שלב בניין הציונות, ועל הצורך למשוך השקעות מציגים את עמדותיו של ז'בוטינסקי על אופיו 

הון. השקעות אלו יגיעו, רק לאחר שיסכימו הפועלים לוותר על זכויותיהם, כדי לאפשר את הרווח 

על הון זה. המחברים עוסקים גם במתח ששרר בתנועה הרביזיוניסטית בין העמדה  יהמקסימאל

קנתם היא שהתנועה הרביזיוניסטית, מעמדית לבין הנטייה "לליברליזם קלאסי", ומס-העל

 מעמדית, העדיפה את בעלי ההון על פני הפועלים.-שהתיימרה להיות על

  4From Odessa to Hebron –The Rise of the Israeli Right(, Shindlerהספר של קולין שינדלר )

קי כמקים עוקב גם הוא אחר השורשים של הימין הישראלי. שינדלר מזהה אמנם את זאב ז'בוטינס

התנועה הרביזיוניסטית, אך הוא טוען שהאידאולוגיה של ז'בוטינסקי הייתה בעלת גוון יותר ליברלי 

של לאומיות ליברלית, המזוהה עם  םמאשר לאומי; אידאולוגיה המאופיינת בערכים אוניברסאליי

ל הליברליזם המערב אירופאי של המאה התשע עשרה, והדוגלת בכוחו של הרעיון, בכוחו ש

ובחשיבות של עצמאותו. אל מול זאת, טוען שינדלר, התפתח בתנועה הרביזיוניסטית  להאינדיבידוא

זרם הרבה יותר לאומי והרבה פחות ליברלי אשר זוהה עם מנחם בגין, אורי צבי גרינברג, יאיר שטרן 

במרכז ואחרים. זרם זה, בתוך התנועה הרביזיוניסטית, קרא תגר על משנתו של ז'בוטינסקי, ושם 

את הציונות הלאומנית הצבאית. פרופ' שינדלר הראה בספרו, כיצד בתחילה גבר ז'בוטינסקי בכוחו 

המנהיגותי והרטורי על מתנגדיו, ואולם ניצחונו היה קצר מועד. כוחם של "המקסימליסטים" הלך 

ולוגיה , הצליחו לגבור עליו. משלב זה ואילך הפכה האידא1938וגדל, עד שבוועידת בית"ר, בשנת 

 שאותה ייצגו, לאידאולוגיה הדומיננטית של התנועה מאז ועד היום.

מחתרת ופוליטיקה בחברה " ,לספרים אלה, יש לציין את עבודת הדוקטורט של שלמה רזניק בנוסף

במחקר סוציולוגי של  עוסקתעבודה זו  .5"תהאצ"ל ממחתרת מפלגתית למפלגה במחתר - מפולגת

                                                 
 (.1982)תל אביב: עובד,  הריב ההיסטורי בין תנועת העבודה ובין הרביזיוניזםשורש המחלוקת: , איל כפכפי ויגאל וגנר 3

4 Colin Shindler , The Rise of the Israeli Right –From Odessa to Hebron (New York: Cambridge University Press, 2015).  
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,  ,למפלגה במחתרתהאצ"ל ממחתרת מפלגתית  -מחתרת ופוליטיקה בחברה מפולגת שלמה רזניק, 5

 .1998המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, 
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, ד"ר רזניק מנתח את המבנה החברתי של האצ"ל .כסוג של ארגון פוליטי ותוגדירה אמו ,האצ"ל

ראה ממוסדות היישוב. החוקר נו ובין ובין המפלגה הרביזיוניסטית ובי ויחסים בינואת מערכת ה

לארגון המזוהה עם המפלגה  ,מזוהה עם מפלגה שאינו ,כיצד הפך האצ"ל מארגון צבאי

מציג את התהליך התנתקות אף ממפלגה זו. המחקר שגרמו לבהמשך את קורותיו ו ,הרביזיוניסטית

לארגון פוליטי מזויין הקובע את סדר היום  , מאגף מזויין של המפלגה,האצ"לשעברה מחתרת 

הארגון כך הפך  הפך את הארגון לקיצוני יותר. פלגה הרביזיוניסטיתממה, וכיצד ניתוק זה בעצמו

 הציונים הרביזיוניסטים )להלן: הצה"ר(, מפלגת נשענה על  אאשר ל ,לתנועה פוליטית במחתרת

מצביע על השתייכותם לקרוא תגר על ההגמוניה האידאולוגית של המפלגה. המחבר דבר שאיפשר לו 

 שהיו אחידים ,בניגוד לחברי הצה"ר ים,שונחברתיים  יםרקעולעדות שונות לאנשי האצ"ל של 

 . ברקע ובמוצא יחסית

: תנועת החרות הוקמה על ידי מנחם בגין ואנשי האצ"ל האופוזיציההקמת תנועת החרות ותקופת 

מושבים. רשימת  14-. בבחירות לאספה המכוננת )הכנסת הראשונה( זכתה התנועה ב1948באוגוסט 

ברית הצה"ר, שהורכבה מפעילי המפלגה הרביזיוניסטית, התמודדה גם היא בבחירות. רשימה זו 

ישלון הצטרפו מרבית פעיליה לתנועת החרות, שהפכה לא עברה את אחוז החסימה, ולאחר הכ

לנציגה היחידה של המחנה הרביזיוניסטי בכנסת. מחקר העוסק במעבר של האצ"ל ממחתרת 

, הספר 6בחרתנו לשלטוןלוחמת למפלגה אופוזיציונית לשלטון מפא"י הוא ספרו של יונתן שפירא, 

ולין ועד להיותה מפלגת שלטון. הכותב מציג תמונה כוללת של תנועת החרות מראשיתה בבית"ר בפ

מנתח את שורשי התנועה, שאותם זיהה בפולין של שנות השלושים, ודן בסוג הלאומיות שאפיין את 

הנהגת תנועת החרות, שמקורותיה בימין הרדיקאלי בפולין שבין שתי מלחמות העולם. שפירא 

כזיותו במבנה הפוליטי. הוא מצביע על חשיבות המנהיג בעיצוב האידאולוגיה של המפלגה, ומר

נעת על ידי פוליטיקה של סטטוס, ומראה כיצד פעילותה מגדיר את תנועת החרות כתנועה המּו

המרכזית של התנועה הייתה מאבק על מיתוסים, וכיצד נועדה להשגת יוקרה, בעוד שהאינטרסים 

נימי של המפלגה, החומריים של קבוצות באוכלוסיה הפכו למשניים. שפירא עוסק רבות במבנה הפ

צירי הוועידות, הסתדרות העובדים הלאומית וארגוני האופוזיציה הפנימית. מחקרו מצביע על כך 

שהסוציאליזציה הפוליטית של חברי המפלגה בפולין, היא שהשפיעה הן על מבנה המפלגה והן על 

 הרקע האידאולוגי שלה.

עטו של יחיעם ויץ. הספר הראשון:   מחקר נוסף, העוסק באותה תקופה, מופיע בשני ספרים מפרי

, והספר השני: 1947-1949מתמקד בהקמתה של התנועה בשנים  7פוליטית למפלגה לוחמת ממחתרת

                                                 
 (1989)תל אביב: הוצאת עם עובד,  פוליטי -סוציולוגי הסבר החרות תנועת של דרכה לשלטון בחרתנו:יונתן שפירא,  6
 .)2003גוריון, -)שדה בוקר: הוצאת המרכז למורשת בן 1949 - 1947 החרות תנועת של הקמתה ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית:, יחיעם ויץ 7

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/1949
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
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. בספרים אלו ויץ מנתח 1949-1955עוסק בפעילותה של התנועה בשנים  8השלטון לכס הראשון הצעד

ו הדומיננטי והבלתי מעורר את התנאים שבהם קמה תנועת החרות, את מוסדות התנועה ואת מעמד

של מנהיגה, מנחם בגין. ויץ מנתח גם את הסיבות לתוצאות האלקטורליות של תנועת החרות, החל 

מהבחירות לאספה המכוננת וכלה בכנסת השלישית. הכותב עוסק בתקופת המעבר שבין מחתרת 

התבוסה למפלגה פוליטית, וסוקר את המאבק ברשימה הרביזיוניסטית, את ההתמודדות עם 

בבחירות לכנסת השנייה, ואת במאבקה של התנועה נגד הסכם השילומים. פרופ' ויץ מצביע על 

ההשפעות של המאבק נגד השילומים על הדימוי הציבורי של התנועה, וכן על הקשר שבין המצביעים 

מעדות המזרח והפריפריה לבין התנועה. לסיום, המחבר מנתח את ההצלחה היחסית של תנועת 

 ת בבחירות לכנסת השלישית, שבה הפכה למפלגה השנייה בגודלה בכנסת ישראל.החרו

על המעבר ממחתרת למפלגה פוליטית נכתבו גם מספר עבודות מחקר. דובי ברגמן כתב תזה על: 

, 1948. הוא מתמקד בתקופה שבין ראשית שנת 9"תנועת החרות, מארגון מחתרת למפלגה פוליטית"

, עם היוודע תוצאות 1949הכוחות הלוחמים, ועד לראשית שנת עם תחילת המו"מ על איחוד 

הבחירות לכנסת הראשונה. בחלק הראשון של עבודתו הוא מצביע על הקשיים בתהליך פירוק 

האצ"ל. התהליך החל בפירוק האצ"ל ככוח לוחם עצמאי בתוך גבולות המדינה, והמשיך בפירוק 

קושי האחרון בתהליך היה בהתנגדות מטה האצ"ל בירושלים, שלא נכללה בגבולות המדינה. ה

האצ"ל בגולה לפירוק מוסדות הארגון מחוץ לישראל. בחלקה השני העבודה מתמקדת במעבר 

פוליטי ממחתרת למפלגה פוליטית החל מההכרזה על הקמת המפלגה, הקמת מטה -האירגוני

וף העבודה הכותב וסניפים, כינון ועדות שונות ומועצה ארצית, ייסוד קרן בחירות וכדומה. בס

 מקדיש תיאור קצר למעבר של רעיונות בסיסיים מהאצ"ל למפלגת חרות.

. עבודה זו 10עבודת דוקטורט נוספת היא של אמיר גולדשטיין: "גח"ל בין משבר ללגיטימציה"

מתמקדת באחד הצמתים החשובים בדרך שעברה תנועת החרות; מתנועת אופוזיציה קטנה 

 תו של ד"ר גולדשטייןעבודלאלטרנטיבה שלטונית. הכוונה להקמת גוש חרות ליברלים )גח"ל(. 

הצטרפות בובתהליכים שהובילו לשיתוף הפעולה בין המפלגה הליברלית לתנועת החרות,  עוסקת

במגעים עוסק במחקרו גולדשטיין ד"ר אשכול.  בראשות לוי ,לת האחדות הלאומיתממשל גח"ל

בין התנועות, שתנועת החרות לתנועה הליברלית בשנים שקדמו להקמת הגוש, בהסכם  שבין

על של אכזבה זו  השפעתהבומהתוצאות בקלפי אכזבה , בבריצתם המשותפת לבחירות לכנסת

 ,הקו הנצי של תנועת החרות בתוך הגוש הפוליטיהתמתן  כיצד ,ראה בעבודתומ החוקרהתנועות. 

                                                 
 (.2007בן צבי, ירושלים: הוצאת יד יצחק ) 1955 -1949 החרות תנועת הצעד הראשון לכס השלטון:, ויץ יחיעם 8
, עבודת גמר לתואר מוסמך, הפקולטה למדעי הרוח, החוג להיסטוריה של עם ישראל, מארגון מחתרת למפלגה פוליטית -תנועת החרות  ,דובי ברגמן 9

 .(1978אוניברסיטת תל אביב, )תל אביב: 
החוג ללימודי א"י, הפקולטה למדעי  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ,1965-1969, גח"ל בין משבר ללגיטימציה אמיר גולדשטיין 10

 .(2005 ,אוניברסיטת חיפה)חיפה:  הרוח
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ראה מהליברלית. הכותב  המפלגהשל  האידאולוגיה הפשרניתדחק את שאך הפך לקו הדומיננטי 

 ,ות האחרותגהישיבה בממשלת אשכול את ההבדלים בין תנועת החרות למפלטשטשה כיצד גם 

הובילו את התנועה הליברלית שכים צביע על התהלימומיתנה יחסית את פעילותה. גולדשטיין 

 האלקטורט שלה לתנועת החרות. מעברול ,לתנועת החרות , יחסיתלמקום משני

מבנה  -תנועת החרות" :יורם ליכטנשטייןמחקר נוסף הראוי לציון הוא עבודת המאסטר של 

הצטרפותה לקואליציה לתמקד בתנועת החרות מאז הקמתה ועד מהכותב  .11"ותהליכים פנימיים

ח ומאבקים בין מוקדי כסוקר את ה ליכטנשטיין. 1969בשנת  ,הראשונהמאיר  ממשלת גולדה של

הוא . את התנועהאיימו לפלג ש בשנות השישים ובעיקר סביב הוועידות הסוערות ,שונים בתנועה

את מנהיגותו של בגין ואת  , וכןח בבחירת הצירים והמועמדים לכנסתואת מאבקי הכבוחן 

 תוך סקירת פעילותה של אופוזיציה זו. ,ופוזיציה הפנימיתהתמודדותו מול הא

מיתולוגיה  –והנרדפים  הצודקיםהשנה ראה אור ספרה של ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי: 

. בספר זה הכותבת מתחקה אחר הסמלים והמיתוסים 1948-196512וסמלים של תנועת החרות 

ומה, הן כלפי חברי התנועה פנימה והן שבהם בחרה התנועה לעשות שימוש בעשורים הראשונים לקי

כלפי הציבוריות הישראלית. גראוויס קובלסקי מתמקדת בטקסים השונים שערכה המפלגה, החל 

מיום השנה לפרשת אלטלנה וכלה באזכרות לעולי הגרדום. כמו כן היא דנה בסמלים השונים 

מות האישה הלאומית. שאימצה המפלגה, כמו מפת ארץ ישראל המשתרעת על שתי גדות הירדן, וד

ד"ר קובלסקי מנתחת את משמעות הסמלים והטקסים הללו, ומצביעה על הדרכים שבהן שימשו 

 אלמנטים אלה אמצעי לשימור האחדות המפלגתית ואפשרו פנייה לקהלים נוספים.

, עשרים ותשע שנים לאחר היווסדה של 1977:  לאחר הבחירות של מאי תנועת החרות בשלטון

החרות, הסיעה הדומיננטית בתוך מפלגת הליכוד, נקראו ראשיה להרכיב את הממשלה תנועת 

החדשה. סיעת החרות, שכאמור, במרבית שנות קיומה היוותה אופוזיציה לממשלות ישראל, מצאה 

כתבה מחקר על יישום האידאולוגיה של  Wurmser)עצמה מחזיקה ברסן השלטון. מירב ורומסר )

13Ideas and Foreign Policy: The Case of the Israeli Likud Party דת השפעה: התנועה בעת שהגיעה לעמ

.  בעבודת הדוקטורט שלה, ורומסר עוסקת בשאלה עד כמה אידאולוגיה משפיעה על מדיניות חוץ. 

דיויד, -היא בוחנת את השפעת העקרונות הרביזיוניסטים של התנועה על תוצאות הסכמי קמפ

יה נאמן לעקרונות תנועת החרות בדבר הדבקות בארץ ישראל כארצו של ובודקת אם בגין אכן ה

                                                 
, בירושלים העברית האוניברסיטה )ירושלים: מ"למדה החוג, שני לתואר גמר עבודת, פנימיים ותהליכים מבנה -החרות תנועת, ליכטנשטיין יורם 11

1974). 
 ישראל לחקר גוריון בן מכון: שבע באר) (1965-1948) החרות תנועת של וסמלים מיתולוגיה – והנרדפים הצודקים, גראוויס קובלסקי אופירה 12

 (.2015, לאור ההוצאה– והציונות
13 Meyrav Wurmser, Ideas and Foreign Policy: The Case of the Israeli Likud Party, A Dissertation Submitted for the Degree of 

Doctor of Philosophy (Washington: George Washington University, 1998). 
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העם היהודי. החוקרת קובעת כי בגין, שלקח את הרעיון לתכנית האוטונומיה מז'בוטינסקי, 

השתמש בה על מנת למנוע הקמת מדינה פלשתינאית. בגין התעקש על זכותו של עם ישראל על ארץ 

מונעת ריבונות זרה בשטחים אלו. לטענת הכותבת, בגין ערך ישראל, וסבר כי תכנית האוטונומיה 

סולם ערכים לא כתוב, שבו נתן עדיפות עליונה לערך של זכות העם היהודי על ארץ ישראל על פני 

כל ערך אחר. מחקר דומה עוסק בתנועת החרות על גילגוליה השונים ויחסה לארץ ישראל והסכסוך 

 - The Land Beyond Promise(: shindlerשני של קולין שינדלר )הישראלי פלסטיני, ולו מוקדש ספרו ה

14Israel Likud and the Zionist Dream . בימין הציוני, ביחסו לחזון ארץ ישראל שינדלר עוסק בספר זה

השלמה ובהתנגדותו להקמת מדינה פלשתינאית. הוא מתחקה אחר שורשי תנועת הליכוד, החל 

וכלה בממשלתו של אריאל שרון. המחבר מציג את מקורות מהקמת התנועה הרביזיוניסטית 

התמיכה של תנועת החרות בחזון של "שתי גדות לירדן", לאחר מכן בחזון "ארץ ישראל השלמה" 

ולבסוף ברעיון כי ממלכת ירדן היא למעשה פלשתין.  הכותב מראה כי לצד רעיונותיו של זאב 

ר שטרן ובזרמים נוספים בתנועה הרביזיוניסטית, ז'בוטינסקי, אימץ הליכוד רעיונות שמקורם ביאי

עם הגיעם לשלטון הציגו  שהכתיבו את הקו האידאולוגי קודם בתנועת החרות ולאחר מכן בליכוד.

נציגי הליכוד בפני הציבור הישראלי את חזון "ארץ ישראל השלמה", ותמכו בו בשיקולי ביטחון 

 וסכנה מפני השמדה.

ממפלגת  -מפלגת חרות " :דוד שוורץאת עבודת הדוקטורט של בנושא הנידון יש להזכיר גם 

חרות כתוצאה מהמעבר תנועת ההשינויים שחלו בעוקב אחר שוורץ  .15"אופוזיציה למפלגת שלטון

על האידאולוגיה של התנועה והן על המבנה הן  זה כיצד השפיע מעברו ,אופוזיציה לשלטוןהשלה מ

 ,1949החל משנת  ,התנועה באופוזיציההשנים שבהן הייתה השוואה בין  רךעהחוקר  .הארגוני שלה

: הארגון כגוןבנושאים  מתמקד בעבודתו. שוורץ 1984עד שנת  ,בממשלה השנים שבהן כיהנהובין 

 ניתוחוקדש למפרק אחד  .המנהיגות בתוך התנועהוהמפלגתי, הדמוקרטיה המפלגתית 

של תהליך  על מצביע הכותב ,טחוןיוץ ובבנושא חבניתוח האידאולוגיה של התנועה  .האידאולוגיה

פער בין הצהרות התנועה חברתיים, שוורץ מציג -. בכל הקשור לצעדים הכלכלייםהתמתנות

לנושאי דת באשר . שלה ניות הקודמתיבהרבה מהמד דיניותה בפועל; מדיניות שלא חרגהלמ

ובכך  ,חרדיותוה חרות נענתה למרבית הדרישות של המפלגות הדתיותומדינה, החוקר מסביר כי 

לאחר הניצחון  ,סיים בפרק העוסק בתפקוד המפלגהמהמחבר  הסטאטוס קוו.הביאה לשינוי 

                                                 
14Shindler Colin, The Land Beyond Promise - Israel Likud and the Zionist Dream (London: Tauris, 1995).  

 (.1990, העברית האוניברסיטה: ירושלים, )לפילוסופיה דוקטור בלתק לשם חיבור, החרות תנועת -שלטון למפלגת אופוזיציה ממפלגת, שוורץ דוד 15
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רות יהסתדרות והשה ,הממשלה ,הכנסת גון:כ ,ם השוניםיבמוקדי העצמה הפוליטיבבחירות, 

 הציבורי. 

 ליברלית,-לאומיתניסיון של תנועת החרות להציג משנה בחנו את ההמחקרים שסקרתי לעיל לא 

  ולא את הניסיונות ליישם הלכה למעשה עקרונות מרכזיים באידיאולוגיה הזאת.
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 המורשה הרביזיוניסטית -: רקע היסטורי2פרק 

 
התנועה הרביזיוניסטית הוקמה על ידי זאב ז'בוטינסקי שהיה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם מנסח 

התורה האידיאולוגית לפרטיה ומקור הסמכות לכל שאלה אידיאולוגית. ז'בוטינסקי ציווה 

שמטרתו לשנות את כלפי הקיום היהודי לתלמידיו את תורת האקטיביזם הציוני. אקטיביזם 

ליצור יהודי בעל גאווה לאומית, היודע לאחוז בחרב ולהשתמש בה לצורך הגשמת והיהודי הגלותי 

הזכויות הלאומיות המגיעות לו. אקטיביזם מדיני המהווה אופוזיציה בתנועה הציונות למדיניות 

  ההבלגה וההגשמה הציונית המבוססת על עוד דונם ועוד עז. אקטיביזם שהוביל לאי קבלת מרות

 גם במחיר של בידוד ופרישה. ת,תנועה הציוניוהתנגדות למוסדות ה

במאמרו "החיפוש אחר גלגל התנופה" התייחס למרכזיותו של ז'בוטינסקי להבנת  ,יעקב שביט

קבע כי לא היה מנהיג פוליטי בציונות שזוהה כל כך עם תנועתו, כפי שהיה  ,התנועה הרביזיוניסטית

. הרעיון המרכזי 16גלמות תכונות האופי שלוז'בוטינסקי, עד שרבים מיריביו ראו בתנועתו את הת

העיקר ז'בוטינסקי סבר כי  שאפיין את פועלו של ז'בוטינסקי אליבא דשביט היה רעיון התנופה.

מנהיג התנועה לכן גרס  .בהיסטוריה הציונית היא התנופה וללא גלגל התנופה תדעך הציונות ותשקע

לאומית ללא הכרזה ברורה ומפורשת על המטרות כי אין תנועה ציונית ואין תחיה הרביזיוניסטית, 

 . 17מוצקה ואקטיבית ,תודעה לאומית ריבונית לאול )קרי מדינה יהודית( הסופיות

. את צעדיו ז'בוטינסקי כציוני מדיני, תלמידו של תיאודור הרצלמראשית דרכו ראה עצמו 

ה חבר בהנהלה היחיים וייצמן והראשונים בתנועה הציונית החל כשותף לדרכו המדינית של 

כאשר הפך ז'בוטינסקי לאופוזיציה בתוך  ,כעבור שנים ספורות ,זו הסתיימה הציונית. תקופה

למדיניות הפשרה אותה הוביל וייצמן. חוסר המעש של שלטונות המנדט הבריטי  הציונית ההנהלה

קוממו את כלפי העוינות הערבית והאיבה שגילו פקידי המנדט לעולים החדשים ולפעילים הציונים 

בגין אי  ,ז'בוטינסקי. לאור יחס זה ביקש ז'בוטינסקי לקיים פעולות מחאה כנגד ממשלת המנדט

הכרתה בעברית כשפה רשמית ובגין היחס המתנכר להצהרת בלפור. הצעות אלו נדחו על ידי ההנהגה 

לעורר  עשוי להרגיז את השלטון המקומי אול מעשה ההציונית בראשות וייצמן שסבר שאין לעשות כ

  .18את חמת האוכלוסייה הערבית

עמדו מאחורי החלטתה של ההנהגה הציונית להימנע מלהכריז בגלוי כי מטרת  ,שיקולים אלו

התנועה הציונית היא הקמת מדינה עברית. ז'בוטינסקי, לעומת זאת, סבר כי אי הצבת דרישה זו 

                                                 
, )תל אביב: הוצאה הגות ומעש בציונות –החלום והגשמתו בוטינסקי: החיפוש אחרי גלגל התנופה", בתוך יחיעם פדן )עורך(, 'יעקב שביט, "זאב ז 16

 . 120( עמ' 1979לאור משרד הביטחון, 
 .131שם, עמ'  17
, )חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 1948-1918סוגיות בציונות יוסף נדבה, "הרקע לצמיחת האסכולה הרביזיוניסטית", בתוך יוסף נדבה )עורך(,  18

 .32-30( עמ' 1979
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ודי לפעולות את גיוס העם היהת, מונעת המנדט הבריטי פוגעת בתנועה הציוניבאופן פומבי לפני 

 ,ומרחיקה את העם היהודי מהשגת מדינה. הגדוד העברי, אף הוא הפך לעניין שבמחלוקתמחאה 

מעבר  . אד הוק מלחמת העולם הראשונהשהוקמה כאשר ז'בוטינסקי ראה בו יותר ממסגרת צבאית 

זהות לעיצוב חינוך  ראה ז'בוטינסקי בגדודים העבריים בית ,לתפקיד הצבאי שמילאו גדודים אלו

ח והיהודית החדשה. לכן התנגד ז'בוטינסקי לפירוק הגדודים ולקח חלק באופן פעיל בהקמת כ

, אל מול "הגנה" בירושלים. הפרעות בירושלים ויחסה הפייסני של ממשלת המנדט כלפי הפורעים

פעולות מחאה סירובה של ההנהלה הציונית לקיים  המתגוננים היהודים, היד החזקה שהפגינה כנגד

- ורכישת השטחיםיהודית יה יעלטילה הגבלות על הזו של המנדט הבריטי שאף כנגד מדיניות 

הביאו את  ,בצירוף ההימנעות מהכרזה על הקמת מדינה יהודית כמטרת הציונות ,מדיניות זו

ח פוליטי חדש ופנה להקמת כ , והואז'בוטינסקי לפרוש מההנהלה הציונית ומההסתדרות הציונית

 .19יתן ביטוי לעמדותיו ויביא שינוי לתנועה הציוניתיש

אלטרנטיבה למדיניות , נועדה להוות 1925קים ז'בוטינסקי בשנת המפלגה הרביזיוניסטית שה

ההנהגה הציונית. את מטרות המפלגה תיאר ז'בוטינסקי "המטרה הראשונה של הציונות היא יצירת 

מטרתה הסופית של התנועה הציונית, הנושאת  רוב עברי בארץ ישראל משני עברי הירדן. אין זו

בחובה אידיאלים נשגבים יותר, כגון פתרון שאלת מצוקת היהודים בכל העולם ויצירת תרבות 

עברית חדשה. אולם תנאי מוקדם להשגת המטרות הסופיות הנעלות האלה היא ארץ שבה יהיו 

 .20היהודים רוב

 ,המרכז הציוניגוש ת וחלשיבא לידי ביטוי בהבסוף שנות העשרים החל שינוי בתנועה הציונית ש

 1929המזוהה עם וייצמן וחבריו להנהלת התנועה הציונית. בקונגרס הציוני השישה עשר בשנת 

איבדו הציונים הכללים את הרוב המוחלט שלהם וירדו מתחת לחמישים אחוז מהצירים. מפלגות 

הגיעה לשישית מהמצביעים  הפועלים התחזקו והשיגו כמעט רבע מהצירים, תנועת המזרחי

המתיחות האידיאולוגית בין המפלגה . 21והרביזיוניסטים הגיעו לשבעה אחוזים בלבד

הרביזיוניסטית למפלגות הפועלים הלכה וגברה והפיצול האידיאולוגי בין ימין ושמאל גדל בעוד 

 המרכז הציוני הבלתי מפלגתי הלך ונחלש. 

יצר את מפא"י )מפלגת פועלי ארץ ישראל( שהפכה האיחוד בין אחדות העבודה לפועל הצעיר 

אחוז מכלל קולות המצביעים. התפתחות  40-בארץ עם כ היהודי למפלגה הדומיננטית בישוב

פוליטית זו הובילה לחששות בקרב חוגי הישוב האזרחיים והעלתה על סדר היום את המתח בין 

                                                 
 .62(, עמ' 2008אצ"ל, לח"י וגבולות הזיכרון הישראלי, )ירושלים, הוצאת כרמל,  –אודי לבל, הדרך אל הפנתיאון  19
  .882, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ג( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "מה רוצים הציונים הרביזיוניסטים?",  20
 .218( עמ' 1990, )תל אביב: הוצאה לאור של משרד הביטחון, מיישוב למדינה -ארץ ישראל במאה העשרים מרדכי נאור ודן גלעדי,  21
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, 1931ביולי  ,שהתכנס בבזל הפועלים למחנה האזרחי. בבחירות לקונגרס הציוני השבעה עשר

 אחוז מהקולות. אל מול התחזקות סיעת הפועלים 29 -המשיכה סיעת הפועלים להתחזק והגיעה ל

ששילשה את כוחה וזכתה  , מפלגהדווקא המפלגה הרביזיוניסטית הייתההרי שהפתעת הבחירות 

נחום סוקולוב  אחוז מקולות הבוחרים. בקונגרס זה נבחרה הנהגה חדשה לקונגרס בראשות 21-ב

שהחליף את ויצמן. בהנהלה החדשה שנבחרה הוצבו נציגי תנועת הפועלים בתפקידים בכירים, 

 כאשר בראש המחלקה המדינית הועמד חיים ארלוזורוב. 

ז'בוטינסקי ניסה למנף את ההצלחה בבחירות ופעל על מנת להעביר החלטה בקונגרס כי מטרת 

רות שבתחילה נראה כי נוצר רוב לעניין הרי שמברק שהגיע הציונות הינה הקמת מדינה יהודית. למ

בו נטען כי ההחלטה עלולה ללבות מחדש את  ,מראשי ה"הגנה" אליהו גולומב וסעדיה שושני

מנע את ההצבעה. חברי הוועד הלאומי בירושלים הביעו דעתם כי רצוי  ,הפרעות מצד הערבים

הודית ולכן התקבלה החלטה לא לדון להימנע בשעה זאת מהחלטה חד משמעית בדבר מדינה י

בהצעתו של ז'בוטינסקי. לאור התפתחויות אלו קרע ז'בוטינסקי את ציר החבר שלו ונטש את אולם 

 .22הדיונים עם תומכיו

את המתח בין התנועות, האשמות חריפות הוטחו  העליית כוחה של התנועה הרביזיוניסטית חידד

מינו כי התנועה הרביזיוניסטית הינה תרגום לאומי יהודי בין הצדדים. מפא"י ובן גוריון בראשה הא

. התנגשויות אלימות 23רופהלתנועות הלאומניות והפשיסטיות שכבשו עמדות מפתח באותו זמן באי

פרצו ואנשי "פלוגות הפועל" התנפלו על הפגנה של בית"רים ופגעו באספות של התנועה 

היישוב באותה תקופה היה סביב היחס  הרביזיוניסטית. אחד מנקודות המחלוקת שהסעירו את

לגרמניה. התנועה הרביזיוניסטית קראה לחרם יהודי עולמי על מוצרים גרמניים לאחר עליית 

הנאצים לשלטון. הסוכנות היהודית לעומת זאת נשא ונתנה עם המשטר הנאצי על "הסכם העברה" 

 ר לרכישת סחורות גרמניות.שאפשר ליהודי גרמניה להגר לארץ ישראל תוך שימוש בכספם בין הית

שנהל את המגעים ונתפס בעיני התנועה  ,חיים ארלוזורובעם גרמניה היה  ההסכםאדריכל 

רביזיוניסטית התגייסה הרביזיוניסטית כאחראי להסכם שעומד בניגוד ליוזמת החרם. העיתונות ה

 16-המגעים. ברסומים כנגד ההסכם וכנגד ארלוזורוב באופן אישי על ניהול למאבק בסדרה של פ

נרצח ד"ר ארלוזורוב על ידי מתנקשים בחוף תל אביב. אבא אחימאיר עורך העיתון  1933ביוני 

"חזית העם" נאסר כחשוד בהסתה לרצח ושני בית"רים אברהם סטבסטקי וצבי רוזנבלט הואשמו 

למרות  ,ברצח עצמו. התנועה הרביזיוניסטית כולה הואשמה על ידי מפלגות הפועלים ברצח

 15-במעל. האשמות אלו פגעו בתנועה הרביזיוניסטית שכוחה פחת ל הייתהנותיה כי ידה לא טע

                                                 
 .222שם, עמ'  22
 .225שם, עמ'  23
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אחוז ממספר הצירים ולמעשה  45בעוד מפא"י השיגה  ,אחוזים בבחירות לקונגרס השמונה עשר

השיגה שליטה בקונגרס הציוני. ההנהלה הציונית החדשה הורכבה מדוד בן גוריון, משה שרת 

 .24ישו את תפקידי המפתחואליעזר קפלן שאי

כעבור כשנה זוכו בבית המשפט המחוזי אבא אחימאיר וצבי רוזנבלט. אברהם סטבסקי הורשע 

נעשה ניסיון  1934ונידון למוות אך בערעור לבית המשפט העליון זוכה ושוחרר אף הוא. בסוף שנת 

ן נפגשו בלונדון ולאחר להשיג שלום בית בציונות בתיווכו של פנחס רוטנברג. ז'בוטינסקי ובן גוריו

להסכם בין התנועות. הסכם זה כלל שלשה חלקים:  1934ממושך הגיעו בסוף שנת  שא ומתןמ

הפסקת המאבק בין התנועות למניעת אלימות או אמצעים היוצאים מגדר "נימוסי הפולמוס 

ה המפלגתי", חלוקה צודקת של העבודה בין התנועות תוך יצירת לשכת עבודה אחת, תנאי עבוד

הוגנים ובוררות והסכם בדבר היחסים הפנימיים בין התנועות תוך שילוב מחדש של התנועה 

ההסכם התקבל על ידי התנועה . 25הרביזיוניסטית בהנהגה הציונית תוך קבלת משמעת תנועתית

ברוב גדול את האחרונים הרביזיוניסטית אך במשאל חברים בקרב חברי הסתדרות העובדים דחו 

 .26ההסכם

הקונגרס הציוני התשעה עשר החליטה ההנהלה הציונית כי יש לחזק את הסמכות לקראת 

התנועתית ולדון בהצעה להטיל סנקציות על מפרי המשמעת בעיקר בנושאים הפוליטיים. אל מול 

החלטה זו והמשך היחסים עם גרמניה הנאצית בנוגע לתשלומי העברה, החליטו בתנועה 

. חלק קטן מהתנועה 27לקונגרס הציוני ולהקים תנועה חדשההרביזיוניסטית להחרים את הבחירות 

הרביזיוניסטית בראשות מאיר גרוסמן התנגד לצעדים אלו. גרוסמן סבר כי אין לפרוש מההסתדרות 

הציונית והקים מפלגה חדשה בשם מפלגת המדינה העברית שזכתה באחוזים בודדים מהקולות. 

כנס היסוד של  1935בספטמבר  7-נפתח ב ,רןארבעה ימים לאחר נעילת הקונגרס הציוני בלוצ

תנועת הפועלים  הפכה. בהעדרה של המפלגה הרביזיוניסטית 28"ההסתדרות הציונית החדשה"

 הסתדרות הציונית ובן גוריון הפך ליו"ר ההנהלה הציונית.ב לתנועה הדומיננטית

 

 

 

 

                                                 
 .227שם, עמ'  24
 .9(, עמ' 1979)תל אביב: הוצאת יריב,  והסכם בן גוריון ז'בוטינסקי וכשלונ –ללא פשרות יעקב גולדשטיין ויעקב שביט,  25
 .11שם, עמ'  26
 .192עמ' (, 1992מדוע הקים ז'בוטינסקי את ההסתדרות הציונית החדשה, )ירושלים, הוצאת ראובן מס,  -אפרים אבן, הפילוג בציונות 27
 .535שם, עמ'  28



20 

 

 חברה וכלכלה

וטינסקי עברה שינויים מהגותו של ז'ב חברתית-כלכליתבדומה לתחומים אחרים, גם תפיסתו ה

המוקדמת כעיתונאי צעיר עד לימי בחרותו. ישנם חוקרים הטוענים כי בתקופת בחרותו הושפע 

ז'בוטינסקי מהרעיונות המרקסיסטים סוציאליסטים שמצאו להם שביתה ברחבי רוסיה בשנים 

 .29הראשונות של מאה העשרים

 אהדה לרעיונות סוציאליסטים

באוטוביוגרפיה שכתב ז'בוטינסקי "סיפור ימי" עולה תמונה מעט שונה. ז'בוטינסקי העיד על מעיון 

עצמו כי הגיע לאידיאולוגיה הסוציאליסטית רק בשלב מאוחר יותר בחייו, עת חבש את ספסל 

הלימודים, באוניברסיטת רומא. ז'בוטינסקי אף תאר כיצד בזמן לימודי המשפטים באוניברסיטת 

בר לרומא, השתתף באספה בנוכחות נחום סירקין שהטיף לציונות ולסוציאליזם. ברן, בטרם ע

במהלך מפגש זה פתח ז'בוטינסקי והבהיר למשתתפים כי אין הוא סוציאליסט "אינני יודע, אם 

 .30סוציאלי אני, כי עוד לא הכרתי כראוי את התורה הזאת: אבל ציוני אנוכי בלי ספק"

ז'בוטינסקי כיצד התקרב לאידיאולוגיה הסוציאליסטית רק בהמשך האוטוביוגרפיה, פרט 

בהשפעתם של מוריו האיטלקים "כל יחסי לבעיות הלאום, המדינה והחברה נתגבש בשנים ההן 

תחת השפעה איטלקית...באוניברסיטה היו מורי אנטוניו לאבריולא ואנריקו פרי, ואת האמונה 

תי כ"דבר המובן מאליו" עד שנהרסה עד בצדקת המשטר הסוציאליסטי, שהם נטעו בליבי, שמר

אם נסמוך על עדותו של ז'בוטינסקי עצמו, עדות אותה . 31היסוד למראה הניסיון האדום ברוסיה"

התמיכה הרי ש, חיבר כאשר הוא משמש כמנהיג פוליטי בעל יחס ביקורתי כלפי הסוציאליזם

רומא. ז'בוטינסקי, בניגוד  בסוציאליזם הגיעה בגיל מאוחר יותר, עת הגיע ללמוד באוניברסיטת

ליהודי תחום המושב בני העליה השנייה שנשאו את הסוציאליזם עמם לארץ ישראל, לא סבל באופן 

מהפכנות הרוסית. אמונתו בצדקת לגל המגיל צעיר  הצטרףאישי מהאנטישמיות המקומית ולא 

ים באוניברסיטת במהלך דו שיח עם מוריו הנערצ ,הסוציאליזם נבעה מההכרה והניתוח השכלתני

 ולא מההוויה בה גדל. ,רומא

גם בהמשך, עולה ספק עד כמה היה מחויב ז'בוטינסקי לאידיאולוגיה הסוציאליסטית. כאשר הכריז 

על תמיכתו ברעיון הלאמת אמצעי היצור "חשבתי אז למסקנה טבעית ורצויה של התפתחות 

הוא "נושא דגלם של כל האביונים,  החברה", מיהר והוסיף כי הדבר נבע מאמונה כי מעמד הפועלים

לא אכפת אם שכירים הם או חנוונים או עורכי דין בלי לקוחות", קרי מתוך דאגה סוציאלית 

                                                 
,  יוסף קיסטר )עורך(, )תל אביב: הוצאת המסדר על משנתו החברתית והכלכלית של זאב ז'בוטינסקי -לתיקונו של עולםרפאלה בילסקי, "מבוא",  29

 .24( עמ' 2001שם זאב ז'בוטינסקי, 
 .27ערי ז'בוטינסקי, תשי"ח( עמ' , )ירושלים: הוצאת אבטוביוגרפיהחלק א",  –זאב ז'בוטינסקי, "סיפור ימי  30
 .28שם, עמ'  31
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לנזקקים ולא כתמיכה במאבק מעמדי. ז'בוטינסקי אף מצא לנכון להדגיש באוטוביוגרפיה שלו כי 

ק אותו התוכן האגואיסטי של הסוציאליזם, בו תמך כסטודנט, "עוד לא הגיע לביטוי מובהק ומדוי

בו האמין בתקופה מסוימת בחייו אינו זהה ש. כלומר גם הסוציאליזם 32"'המעמדיותמושג '

לסוציאליזם  בגרסתו הנוכחית. בסוגיה זו, טען שביט, כי לא ניתן להגדיר את ז'בוטינסקי 

טען כי ניתן כסוציאליסט שכן בראשית המאה העשרים, לא היה עולמו הרוחני מגובש דיו. שביט 

להבחין בדעות רבות וסותרות אצל ז'בוטינסקי החל ממרקסיזם, אנרכיזם, ליברליזם וכול אשר לא 

 .  33התגבשו לקו ברור

כי ניכרת  תענוסבטלנה נטקוביץ שחקרה את תפיסותיו האידיאולוגיות של ז'בוטינסקי בשנים אלו ט

. 34מחויבות לאידיאולוגיה המרקסיסטיתהשפעתו של אנריקו פרי, מורו של ז'בוטינסקי, אך אין בהן 

כי למרות, שעם השנים החל ז'בוטינסקי לגלות יחס של ביקורות כלפי התנועות  טוענתבילסקי 

הסוציאליסטיות ומעשיהן, ניתן עדיין לזהות נאמנות לעקרונות של האידיאולוגיה הסוציאליסטית. 

אמצעי הייצור וראה בחזון אליבא דבילסקי ז'בוטינסקי המשיך להאמין בצורך להלאים את 

 .35הסוציאליסטי את האידיאל החברתי שיש לשאוף אליו

ען שלמה אבינרי טוען כי ז'בוטינסקי, דווקא כמי שהושפע בצעירותו מן ולעומת בילסקי ט

הסוציאליזם, הפך את המאבק העקרוני בתפישה הסוציאליסטית כמרכזי בהגותו. מאבק מסוג זה 

הייתה סוציאליסטית. אבינרי הוסיף כי ז'בוטינסקי שלל את  מאפיין הוגים רבים שתחילתם

הקביעה הבסיסית של המטריאליזם בנוגע למרכזיותו של המחסור כמניע וקבע כי מה שמניע הוא 

 .36גורם אותו הוא מכנה "המשחק" או "השעשוע" או גורם המותרות

סוציאליסטים מבחינה של כתביו הראשונים של ז'בוטינסקי ניתן למצוא תמיכה בערכים 

דן ז'בוטינסקי בטענה המושמעת מצד חוגי  1910מרקסיסטים. במאמרו "איני מאמין" משנת 

השמאל, כי כשמעמד הפועלים יגיע לשלטון ייטב מעמדם של ה"עמים החלשים" ובהם היהודים. 

ז'בוטינסקי הטיל ספק בטענה זו בשם עוצמתם של ההבדלים הלאומיים אך בהחלט הביע את 

דיאולוגיה השמאלית שעומדת מאחורי תנועות הפועלים. במאמר זה כתב ז'בוטינסקי אהדתו לאי

במפורש כי "סבורני, שהלאמת מכשירי הייצור היא תוצאה הכרחית ורצויה של התהליך החברתי, 

והריני מודה שנושאה של המהפכה הזאת הוא מעמד הפועלים". כלומר הלאמת אמצעי הייצור בידי 

                                                 
 .30שם, עמ'  32
 . 154(, עמ' 1978)תל אביב: הוצאת הדר,  1925-1935והרעיון החברתי  תמרוב למדינה: התנועה הרביזיוניסטית, התכנית ההתיישבותייעקב שביט,  33
 עיונים בתקומת ישראל", 1898-1903ות המוקדמות של ז'בוטינסקי, סבטלנה נטקוביץ, "פולמוס משבר המרקסיזם וגיבוש תפיסותיו האידיאולוגי 34
 .11(, עמ' 2012) 22
 .25בילסקי, "מבוא", עמ'  35
 .205(, עמ' 1999פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית, )תל אביב: הוצאת עם עובד,  –שלמה אבינרי, הרעיון הציוני לגווניו  36
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סול היוזמה הפרטי והשוק החופשי הינה התפתחות רצויה בעיניו של הפועלים שמשמעותה חי

 .37ז'בוטינסקי הצעיר

אחד הדיונים הראשונים בנושאי כלכלה וחברה שבהם לקח חלק ז'בוטינסקי כנציג ההנהלה הציונית 

. ז'בוטינסקי הגיע לקונגרס בתוקף תפקידו כאחראי 1921נערך בקונגרס הציוני בקארלסבאד בשנת 

יסוד, תפקיד שחייב אותו לשמור על קשרים טובים עם התורמים הגדולים מארה"ב. על קרן ה

למרות תפקידו זה התייצב ז'בוטינסקי לצד וייצמן והתנגד להצעות "קבוצת בראנדייס" שיצגה את 

הציונות האמריקאית בנוגע לשינוי באופי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. ז'בוטינסקי התנגד 

לבסס את ההתיישבות על יוזמה פרטית והון פרטי ולא על ההתיישבות להצעה האמריקאית 

העובדת השיתופית כפי שהיה עד כה. ז'בוטינסקי קבע כי תקופת הפעילות הראשונה חייבת להיות 

מושתת על ההון הלאומי ורק לאחר שהון זה יכין תשתית רחבה ועמוקה יוכל לזרום ההון הפרטי. 

ישבות השיתופית והציג את הלוקחים בה חלק כחלוצים שהולכים בנוסף הגן ז'בוטינסקי על ההתי

 .38לפני המחנה

המשיך ז'בוטינסקי  1925לאחר הפרישה מההנהלה הציונית והקמת המפלגה הרביזיוניסטית בשנת 

לנקוט בקו אוהד לתנועות הפועלים ולמחנה האזרחי כאחד. המפלגה הרביזיוניסטית לא נתפסה עם 

י על ידי הישוב ונציגיה בוועד הלאומי אף שיתפו בכמה מן ההצבעות הקמתה כמפלגת ימין כלכל

 . 39פעולה עם אחדות העבודה

הנקרא "שמאל". במאמר זה  1925דוגמה למדיניות זו ניתן למצוא במאמרו של ז'בוטינסקי משנת 

אמנם חלק ז'בוטינסקי על התמקדותם של הפועלים ברעיון "בניין הארץ" במקום השגת רוב יהודי 

לם המאמר כולו הוקדש להעלאה על נס את תרומת הפועלים. ז'בוטינסקי קבע כי הפועלים לא ואו

צעדו בראש התחייה הציונית בגלל רשלנות של מאן דהוא או "כיבוש בכוח" אלא הודות "לפעילות 

ומסירות נפש כבירה". תרומה זו הוכרה על ידי כל שכבות החברה וז'בוטינסקי התגאה כי "אין ארץ 

ז'בוטינסקי ציין  .40שבה המלה "פועל" תעורר כבוד כזה בכל החוגים, עד ה"טרקלין" בכלל"אחרת 

היא צורת התיישבות בריאה ויציבה אבל  תכי אינו מוכן לנקוט עמדה האם מושבה קואופרטיבי

הציג את התיישבות זאת כהכרח הציוני. בנוסף שיבח את ז'בוטינסקי את הקואופרטיב על היותו 

זול הרבה יותר מההתיישבות הפרטית וציין כי אפילו שליש מהיישובים שהקימו הפועלים לא היה 

 ניתן להקים לו היו נסמכים רק על היוזמה הפרטית.

                                                 
 .86, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ד( עמ' יטוניםפלזאב ז'בוטינסקי, "איני מאמין",  37
 .311עמ' )תל אביב: הוצאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז בגין(  ,ארץ ישראל א"הארץ האחרונה לרומנטיקה",  ,זאב ז'בוטינסקי 38
 .58, עמ' מרוב למדינהשביט,  39
 .16ז'בוטינסקי, תשי"ג( עמ' , )ירושלים: הוצאת ערי בסערזאב ז'בוטינסקי, "השמאל",  40



23 

 

סקי הודה במאמר זה כי "אפילו לעם הארץ הגמור ברור הדבר שעלית סוחרים ובעלי תעשיה ז'בוטינ

מקום  .41בלבד לא תיצור לעולם רוב יהודי; רק עליית ידיים עובדות בכוחה להביא הכרעה מספרית"

מיוחד במאמר, הקדיש ז'בוטינסקי, לעלות על נס את מאבק הפועלים לכיבוש העבודה. מאבק זה 

אלא מאבק לאומי אל מול הפועל הערבי "עבודה  ,י ז'בוטינסקי לא כמאבק מעמדיהוצג על יד

 מאבק שהנו בחזית הציונות.  42טהורה, טהורה במובן הלאומי"

 

 ניטרליות מעמדית

הגעתם של גלי העלייה השלישית והרביעית הובילה לגידול באוכלוסייה העירונית בארץ ישראל. 

ורגנית והון זעיר שמקורו בבתי עסק קטנים של קבלנים ובעלי עולים אלו הגיעו עם אידיאולוגיה ב

בתי מלאכה. שינוי דמוגרפי זה החל ליצור בארץ הרגשה הולכת וגוברת של ניגודי מעמדות, 

עת החל המשבר הכלכלי בארץ ישראל שכלל אבטלה גדולה והידלדלות  1926שהוחרפה בשנת 

והוביל לתחילתו של מאבק מעמדי על  במשאבים הזורמים ליישוב. משבר זה החריף את המצב

המשאבים המופנים לפיתוח ארץ ישראל, שהופנו עד כה להתארגנויות הפועלים. לצד המאבק של 

הפועלים על כיבוש העבודה מידי הערבים החל להופיע גם מאבק כנגד המעסיקים היהודים. 

אל מול הקבלנים  הפועלים דרשו הטבות בשכר העבודה, בתמיכת ההסתדרות ומפלגות הפועלים,

ובעלי בתי המלאכה שהתנגדו בשל הפגיעה ברווחיות הייצור ממנו נהנו. שביתות פרצו לעיתים 

תכופות והרעת היחסים בהא לידי ביטוי גם בזירה הפוליטית הציונית במאבק בין מפלגות הפועלים 

 .43למפלגות האזרחיות

באמצעות הצורך להכריע בין הדרישות מוסדות התנועה הציונית אף הם הפכו לזירה במאבק וזאת 

הסותרות בנוגע לכיוון אליו יופנו המשאבים הלאומיים. בעוד המחנה האזרחי בקש להשתמש 

במשאבים אלו לטובת היוזמה הפרטית ביקשו מפלגות הפועלים להמשיך ולתמוך בהתיישבות 

ה ניטרלית ועל הקואופרטיבית. המפלגה הרביזיוניסטית ניסתה בתחילה להציג את עצמה כתנוע

מעמדית השומרת על אי הזדהות עם מי מהצדדים. נציגי התנועה נמנעו מלקבוע שיש להשקיע את 

המשאבים בהתיישבות השיתופית ובאירגוני הפועלים או בהתיישבות העירונית ובתעשייה הזעירה. 

והציגו את נציגי התנועה קבעו כי ההון הלאומי הקיים לא מספיק בכדי לסייע לא לאלו ולא לאלו 

 התוכנית הקולוניזטורית, ששמה לה למטרה לגרום לממשלת המנדט לסייע לצמיחה הכלכלית.

הנחת הבסיס לתכנית זו הייתה, שבתנאים הנוכחיים של העדר משאבים ואוצרות טבע ומצב פוליטי 

                                                 
 .17שם, עמ'  41
 .18שם, עמ'  42
 .165שביט, מרוב למדינה, עמ'  43
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שי בלתי יציב, הון פרטי לא יזרום לארץ ולכן יש צורך בפיתוח כלכלי מלאכותי. בנוסף הצהירו רא

הצה"ר מחד על תמיכה ביום עבודה מקוצר של שמונה שעות בלבד וביטוח פועלים ומאידך קראו 

 .44לבוררות חובה שתסייע לבעלי המפעלים

בארץ ישראל, העלתה התנועה דרישה מחד  1925במצע הבחירות של הצה"ר, שפורסם בדצמבר 

יל מס נוסף על דירות יקרות, להילחם בהפקעת מחירי השכירות, להעניק הגנה לשוכרי הדירות ולהט

בעלי הבניינים מס שמהכנסותיו יבנו דירות זולות לפועלים. מאידך ביקשה התנועה להקל על 

החדשים ולפטור אותם ממסים למשך מספר שנים על מנת לעודד את תנופת הבנייה. בנוסף דרשה 

וזאת על מנת  התנועה ממשלת המנדט להקל על ההתיישבות היהודית ועל המבקשים לעלות לארץ

   .45לעמוד בהבטחות המנדט ולסייע לבתי הספר והחולים היהודים

פרסם ז'בוטינסקי את מצע תנועת הצה"ר לאחר כינוס ועידת היסוד של התנועה,  1928בשנת 

שנערכה שלש שנים קודם לכן. בחלק הכלכלי של המצע הציג ז'בוטינסקי באריכות את התוכנית 

ר באופן מלאכותי ומזורז את המשק המקומי ליכולת קליטה של הקולוניזטורית שמטרתה להכשי

מאות אלפי יהודים. ז'בוטינסקי שרטט את הצעדים הנדרשים לשם כך ובהם חשיבות העידוד של 

היצוא באמצעות פרסים, חשיבות ההגנה על היצור המקומי באמצעות מכסים והלאמת אדמות 

נקיטת עמדה  דרשהית ניטרלית שכן היא לא תכנית זאת נחשבה כתוכנ .46הבור וחלוקתם ליהודים

בנוגע לחיוב העליונות של האינטרס הפועלי על פני זה של המחנה האזרחי ולהפך. הצעדים שכללה 

התוכנית היו מקובלים הן על הפועלים והן על המחנה האזרחי. תכנית זאת הסתמכה על רצונם 

בפיתוח הארץ ובכושר קליטת העולים. הטוב של שלטונות המנדט הבריטי ועל רצונם כביכול לסייע 

הסתמכות זו של ז'בוטינסקי על שלטון המנדט עמדה ויכולתו לפתח את הכלכלה המקומית היתה 

הבריטים שראו  םמעט נאיבית. תכנית זו היוותה סתירה לאינטרסים הכלכליים האימפריאליי

ה עמד בניגוד לאינטרס ופיתוח כלכלי מתחר ,שווקים למוצרי היצוא הבריטיםבעיקר בקולוניות, 

 הממלכה.

כאשר הגיע המצע לפרק שעוסק ב"מלחמת המעמדות" הרי שז'בוטינסקי אימץ את הטרמינולוגיה 

הסוציאליסטית וקבע כי הצה"ר רואה במלחמת המעמדות "תופעה בריאה והכרחית". על מנת 

לם לזו להסביר את עמדה זו ערך ז'בוטינסקי הבחנה בין "מלחמת המעמדות" המתנהלת בעו

המתנהלת בארץ ישראל. בעוד "מלחמת המעמדות" בעולם מתנהלת סביב הדרך בה צריך לחלק את 

המשאבים הקיימים הרי שבתנועה הציונית המחלוקת היא על הדרך בה יש ליצור את המשאבים 

                                                 
 .166שם, עמ'  44
 , תל אביב, אוסף הספריה הלאומית, ירושלים.1935בדצמבר  3קול הריביזיוניסטים, גיליון הבחירות של הסתדרות הציונים הריביזיוניסטים,  45
  .289-288, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ג( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "מה רוצים הציונים הרביזיוניסטים?", 46



25 

 

הללו. לאור הבנה זאת, קבע ז'בוטינסקי כי הרי כל עוד שהמטרה היא אותה מטרה אין שום מניעה 

חלק יעשו זאת בקבוצה ובשיתופיות וחלק אחר ינסו להגשים את המטרה ביצירה בעלת אופי לכך ש

אינדיבידואלי. להפך יתכן ואפילו יש יתרון במתחרות זאת כאשר כל צד מנסה להוכיח כי שיטתו 

ז'בוטינסקי חזר והדגיש כי לא רק . 47היא היעילה והטובה ביותר והדבר מקדם את הגשמת הציונות

מתנגדת לא לרעיון  אינה התנועה הרביזיוניסטית ,אלא גם מבחינה מעשית ,אורטיתמבחינה תי

אינם ולא לעליה הרביעית. לאור זאת הוסיף כי התנועה מבינה שהסוציאליסטים  "הקבוצות"

יכולים לבנות צורת חיים שאין בה יסודות סוציאליסטים והמעמד הבינוני אינו יכול לבנות צורת 

התנועה, טען  בו תומכתחיים שאינה מבוססת על האינדיבידואליות. הרעיון הציוני הממלכתי 

 .48ז'בוטינסקי, הוא שלכל צורת התיישבות יש זכות קיום ולכן על התנועה הציונית לממן את שתיהן

כל  מעלדה זו הוצגה על ידי ז'בוטינסקי כניטרליות ממלכתית המעמידה את טובת הציונות עמ

כל עוד שהדבר אכן מקדם את הגשמת המטרה הציונית. בפועל התנועה  ,וזאת ,אינטרס מעמדי

הציונית השקיעה, באותה תקופה, את מרבית ההון הלאומי בסיוע להתיישבות החקלאית 

אינדיבידואלית. הדרישה לשוויון מימון בין התנועות,  הלא ביוזמו ,הקולקטיבית של הפועלים

משמעותו הייתה צידוד בעמדת המחנה האזרחי המבקש אף הוא מימון לאומי. עמדה זו אינה עולה 

בקנה אחד עם המאמר "שמאל" אותו פרסם מספר שונים קודם לכן ובו הודה כי ההתיישבות 

ושקע בה, מצליחה ליצור פי שלשה יותר ישובים.  השיתופית היא זולה יותר ובסכום הכסף שמ

בנוסף קבע ז'בוטינסקי כי בכל מקרה של ניגודים בין צורות ההתיישבות הפתרון הוא בוררות על 

גם נושא הבוררות עמד בניגוד לקביעה הפותחת כי "מלחמת מעמדות" . 49ידי נושא הרעיון הממלכתי

הימנע ממאבק מעמדי באמצעות החלטתו של גוף היא דבר טבעי ובריא, שכן מטרת הבוררות היא ל

בעל יכולת לפסוק בין הניצים. על מנת להדגיש את מעמדה הניטראלי של התנועה קבע ז'בוטינסקי 

כי יש מקום בתנועה הן לפועלים שירצו לארגן סיעה בעלת אופי רביזיוניסטי והן לסיעות מחוגי 

 .50המעמד הבינוני והאזרחי"

 

 

 

 

 

                                                 
 .299שם, עמ'  47
 .300שם, עמ'  48
 שם, שם. 49
 שם, שם. 50
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 ציה הבורגניתהתחזקות האוריינט

אל מול הניסיון להציג חזות ניטרלית, הלכה והתחזקה האוריינטציה הבורגנית של התנועה, כפי 

. שנה זו עמדה בסימן החמרת 1927שניתן לראות במאמר "החנווני", אותו כתב ז'בוטינסקי בשנת 

מעמדות המשבר הכלכלי והתרבות ההתקפות מצד מפלגות הפועלים על מעמד החנוונים והסוחרים. 

אלו נתפסו על ידי הפועלים כגורם לא יצרני המנוגד למהפכה הסוציאליסטית שטמנה בחובה את 

שלילת מלאכות הגולה. ז'בוטינסקי, במאמר זה, העמיד עצמו כמגנם של החנוונים ולמעשה של 

המעמד הבינוני כולו שהחל להוות מעמד בעל משקל עם הגעת העלייה הרביעית. אל מול ההתקפות 

החנווני פתח ז'בוטינסקי את המאמר בקביעה חד משמעית כי הוא "חסידו הקנאי" של החנווני. על 

ז'בוטינסקי המשיך והסביר את תפקידו המרכזי של החנווני לכלכלה וקבע כי הוא "הקרוב ביותר 

. יתר על כן ז'בוטינסקי אף המשיך וקשר כתרים נוספים 51לתפקידו של הלב או של מכונה מרכזית"

ע החנוונות גם מחוץ למשק הכלכלי ובה ראה כמקור לתרבות החומרית והרוחנית העולמית. למקצו

אל מול האשמות מצד מפלגות הפועלים קבע ז'בוטינסקי כי חשיבותו של החנווני אינו פחותה מאלו 

. ז'בוטינסקי סיים את המאמר 52של החקלאי או הפועל בבית החרושת "ואולי אף גדולים יותר"

אם במציאות הנוכחית, מחפשת הציונות אחר דרכים חדשות ורחבות עבור הפעילות וקבע כי גם 

הלאומית הרי שאין זה אומר ש"מותר לנו להשליך מאחורי גבנו את החנות. לעזוב את החנות פירושו 

. לדידו של ז'בוטינסקי החנות והחנווני הינם עמדות במאבק הלאומי 53פינוי עמדה. רבותי זהירות!"

 פועל וההתיישבות הקואופרטיבית ולכן אין להתנכל להם.בדיוק כמו ה

יעקב שביט נדרש להסביר את השינוי שהחל במחצית השנייה של שנות העשרים באידיאולוגיה 

ר כי הדבר נבע משני מניעים, מניע אידיאולוגי והרביזיוניסטית לטובת קו בורגני יותר. שביט סב

וליטי האינסטרומנטלי נבע מחיפוש קהלי יעד חדשים ערכי ומניע פוליטי אינסטרומנטלי. המניע הפ

שיתמכו במפלגה שזה עתה קמה. האוריינטציה הבורגנית נועדה להשיג את המעמד הבורגני והזעיר 

. מעמד זה 54בורגני כקהל היעד של המפלגה הרביזיוניסטית ולהסתמך עליו כמאגר הבוחרים שלה

הפועלים והן באירופה עם הניסיונות של  הרגיש תחת מתקפה, הן בארץ ישראל על ידי מפלגות

 מפלגות הימין לדחוק את רגלי הבורגנות היהודית.

המניע הערכי אידיאולוגי הייתה הערכה אמתית לתפקידו החיובי של המעמד הבורגני בהיסטוריה 

העולמית ובהיסטוריה היהודית. הערכה שהיוותה אלמנט מאחד של כל הזרמים והפלגים של 

                                                 
 .102, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "החנווני",  51
 .105שם, עמ'  52
 107שם, עמ'  53
 .167, עמ' מרוב למדינהשביט,  54



27 

 

מאיר . 55ניסטית החל מכינוסי הפועלים הרביזיוניסטים וכלה בתנועת בית"ר התנועה הרביזיו

גרוסמן חבר הנהלת התנועה הרביזיוניסטית קבע כי "אין אנו רוצים להסיר את זר הדפנים של 

החלוצים מימים עברו, כי אם להרחיב את המושג. כל בעל תעשיה כל בעל מלאה הבא ארצה, כל 

 .56חלוץ מזה שמסתת אבנים" נוסע שעל האדמה הוא לא פחות

ז'בוטינסקי עצמו, כמנסח האידיאולוגיה של המפלגה, ראה את הבורגנות היהודית כמקבילה 

מאה התשע עשרה. בורגנות שחוללה את המהפכה של הלבורגנות הצרפתית או הבריטית 

. אל מול הציונות 57לחרות פוליטית ולאומית המאבקבראש  עמדההתעשייתית אך גם 

שראתה את החברה היהודית בגולה כפירמידה הפוכה ומטרת הציונות הייתה  ,טיתהסוציאליס

ז'בוטינסקי ביקש לתת לבורגני היהודי תחושה של כבוד  ,לשיטתם גם תיקון פירמידה זאת

ולגיטימציה היסטורית וציונית. תפקיד הציונות על פי ז'בוטינסקי היה בין היתר לאפשר למעמד 

 . 58תקיים כמעמד בינוניהבינוני היהודי להמשיך לה

הה נסיגה מהצגת התנועה כתנועה ניטרלית ומעבר לתמיכה במדיניות של עידוד הון מזראובן שושני 

זה במשבר הכלכלי שפקד את היישוב השינוי הומעמד הביניים בסוף שנות העשרים. שושני תלה את 

לתובנה, בקרב התנועה וכלל אבטלה גדולה וחוסר במשאבים. משבר זה הוביל  1925החל מסוף שנת 

הרביזיוניסטית, כי ההון הלאומי נכשל במשימה של בניית מה שכונה "כושר הקליטה" של ארץ 

ישראל. לאור זאת יש לנסות ולגייס את ההון הפרטי ולכן יש להנהיג מדיניות שמטרתה לעודד את 

יש לפעול על  צמיחת ושגשוג ההון הפרטי. לצורך הגשמת האוריינטציה הבורגנית, שזאת מטרתה,

מנת לקיים בוררות חובה. יתר על כן ז'בוטינסקי אף קרא לפועלים הבית"רים לשבור שביתות 

שושני  .59שנתפסות על ידיהם כלא צודקות היות ושביתות אלו מזיקות למטרה שהיא הקמת המדינה

כך קבע כי עבור ז'בוטינסקי המטרה הייתה לדאוג לכך שלהון הפרטי יובטח רווח נאה שכן רק 

 יובטח זרם ההון לארץ ישראל.

ען כי עבור ז'בוטינסקי, בשלב זה, שלב בניית ארץ ישראל, הייתה קיימת מטרה אחת בלבד ושושני ט

והיא הקמת בית לאומי עם רוב יהודי, דבר שיושג לתפיסתו, רק על ידי אוריינטציה בורגנית. 

הגנה עליה גם במחיר של ויתור משמעותה של אוריינטציה זו הייתה מתן מעמד מיוחד לבורגנות ו

. ז'בוטינסקי תפס את האירועים בארץ ישראל כמאבק 60על חברה יהודית צודקת מבחינה חברתית

מעמדי אותו מנהלות מפלגות הפועלים. מפלגות אלו מבקשות להשתלט על המוסדות הלאומיים 

                                                 
 .174שם, עמ'  55
 .180שם, עמ'  56
 .176שם, עמ'  57
 .179שם, עמ'  58
עיונים ביקורת התמורה הסוציאליסטית בעולם ובארץ ישראל",  -ראובן שושני, "אנטומיה של ביקורת הסוציאליזם אצל ז'בוטינסקי, חלק ב 59

 . 88(, עמ' 2002) 12 בתקומת ישראל
 .89שם, עמ'  60
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מפלגות הפועלים  ובאמצעותם להפנות את ההון הלאומי לחיזוק מוסדות הפועלים. בנוסף מפעילות

שביתות ואת כוחו של האיגוד המקצועי על מנת לפגוע בבורגנות על מפעליה ועסקיה. ניצחון של 

הפועלים נתפס על ידי ז'בוטינסקי כניצחון פירוס אשר יוביל לסוף המאבק הציוני ולכן קבע שיש  

רכים המובילות . תפיסתו של ז'בוטינסקי את ניגודי המעמדות כמגוון ד61להיאבק בהם בכל הכוח

לאותה מטרה שהיא קידום הציונות, השתנתה עם פרוץ המשבר הכלכלי. תפיסתו החדשה של 

ז'בוטינסקי ראתה במתח המעמדי כגורם שלא רק מסייע אלא מהווה מכשול להגשמת המטרה 

 הציונית.

 1933דוגמה לשינוי בתפיסת הגורם המעמדי ניתן לראות בברור במאמרו של ז'בוטינסקי משנת 

"שעטנז לא יעלה עליך". במאמר זה הציג ז'בוטינסקי את הדיכוטומיה בין הסוציאליזם ללאומיות 

במונחים של מטאפיזיות. ז'בוטינסקי שלפני שנים ספורות טען כי ניגודי מעמדות הם דבר טבעי, 

השווה במאמר זה את האמונה בסוציאליזם והלאומיות ל"בדיוק כשני אלוהים, כשני מזבחות 

שני בתי מדרש" וקבע כי "נשמה היכולה למזג שני אידיאלים ולהיות בכך מאושר, נשמה שונים ו

. השוואה זאת, משמעותה כי יש לבחור בין 62פגומה היא. נשמה מושלמת היא רק נשמה מוניסטית"

השניים והעדפת ערך אחד על פני זניחת השני. בחירה זו עבור ז'בוטינסקי הינה חד משמעית לטובת 

הסוציאליזם נתפס כאבן נגף שיש להסירה מן הדרך "בו ברגע שאחד הרעיונות מתחיל  הלאום ולכן

להיות אבן נגף )ואפילו באופן בלתי ישיר!( על דרך הקמתה של מדינת היהודים, עלינו להקריבו בלי 

רחבים לטובת האידיאל היחיד". ז'בוטינסקי המשיך וקבע כי כל שאיפה אחרת חייבת "להרכין את 

 .63הדגל היחידי, בפני צו האידיאל העליון והשליט היחידי: מדינת היהודים" ראשה בפני

שלמה אבינרי ראה בתפישה העקרונית של הרביזיוניסטים, הרואה בהתארגנות מעמד הפועלים 

. בוררות החובה הנגף בדימוי הליברלי של התנועה סכנה לאחדותה וליכודה של האומה, את אבן

טען אבינרי, לא נועדה להכריע את בשאלות המאבק המקצועי שאותה ביקשה התנועה ליישם, 

מעמד זה. אבינרי קשר בין הצעות אלו נגד מדיניות  להחליףוהארגוני של העובדים אלא נועדה 

מעמדית לשיטת המדינה הקורפורטיבית שתמכה בהעמדת המדינה מעל למעמדות ולמפלגות 

בהעמדת הקורפורציות המקצועיות  ראתה הפשיסטית המעמדיות. תפיסה זו שיושמה באיטליה

 . 64מעל למעמדות, תשובה לאומית למאבק של תנועת הפועלים

השינוי האידיאולוגי שחל בתפיסתה החברתית כלכלית של התנועה הרביזיוניסטית לא נתפס בתוך 

בורגנית נתפסה התנועה פנימה כאימוץ מדיניות מעמדית לטובת המעמד הבינוני. האוריינטציה ה

                                                 
 .90שם, עמ'  61
 .74, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "שעטנז לא יעלה עליך",  62
 .313, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "רעיון בית"ר",  63
 .201-203, עמ' הרעיון הציוניאבינרי,  64
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שכן זו זוהתה בתנועה כדרך הטובה ביותר להקמת מדינה  ,מעמדית וניטרלית-דיניות עלכאימוץ מ

עברית. דוגמה מובהקת לשינוי המדיניות ניתן למצוא בנאום "בעיות מעמדיות" אותו נשא 

. את הנאום פתח ז'בוטינסקי בניסיון להציג ניטרליות במאבק בין הפועלים 1933ז'בוטינסקי בשנת 

ז'בוטינסקי פתח בחשיבות של הענקת תנאי קיום מינימליים, באמצעות שכר הוגן לבעלי המפעלים. 

לפועל, כערך מרכזי שהתעלמות ממנו עשויה לגרום לעזיבת הפועלים. לאחר מכן המשיך ז'בוטינסקי 

והתייחס גם לחשיבות שמירת מתח הרווחים עבור בעל המפעל שבלעדיו ייסגר המפעל ולא יהיו 

ינסקי שמר על ניטרליות והצהיר כי יש ציווי קדוש לשמור על תנאי עבודה מקומות עבודה. ז'בוט

  .65הוגנים כפי שיש ציווי קדוש לשמור על מתח רווחים מתקבל על הדעת

וקבע כי מעל האינטרס של בעל המפעל ושל הפועל יש להעמיד את האינטרס המשיך ז'בוטינסקי 

העליון והוא האינטרס הציוני. לדידו של ז'בוטינסקי אינטרס זה חייב הבאת הון פרטי לארץ ישראל 

ויצירת עמדות חדשות לעבודה עברית. לאור זאת קבע ז'בוטינסקי כי "שכר העבודה אינו בחזקת 

זה ניתן המאמר ב. 66אינטרס הציונות" –מולו הקדושה הנכונה היחידה קדושה. כל זמן שניצבת 

ישרת טוב וכי ההון הפרטי  ,כי ההון הלאומי כשל הטענהלראות כי השינוי בעמדת ז'בוטינסקי נבע מ

רבים של עולים  םיותר את האינטרס הציוני של פיתוח ארץ ישראל כארץ המסוגלת לקלוט מיליוני

בוטינסקי כי הקרנות הלאומיות יפסיקו מתמיכות בהתיישבות הפועלית לאור זאת דרש ז'יהודים. 

ובנייה מואצת. הרעיון של מלחמת  הייצורויחלו להשקיע ביצירת התנאים להורדת עלויות 

המעמדות נתפס ככזה שעשוי להרתיע זרימת הון פרטי ולכן ז'בוטינסקי שלל אותו וקבע כי 

ז'בוטינסקי את התנגדותו לתנועות הפועלים  בכך החריף .67משמעותו היא "בגידה לאומית"

 ולאידיאולוגיה אותה נשאו שאותה כינה במונח "בגידה". 

זכות השביתה אף היא נתפסה על ידי ז'בוטינסקי כפגיעה חמורה בציונות ולכן הוסיף ודרש בנאומו 

קו להפעיל אמצעים קשים ביותר כנגד כל מי שימאן ללכת לבוררות. ז'בוטינסקי אף קבע את ה

שינחה את הבוררים והוא האינטרס הציוני של בניית המדינה שלפי המשנה הרביזיוניסטית הוא 

שווה ערך לשמירה על מתח הרווחים של בעל המפעל. ז'בוטינסקי אמנם סייג עמדה זו וקבע  כי אם 

מתח הרווחים גבוה מידי יש לצמצמו וזאת לטובת העלאת שכר העבודה ובמקביל אם מתח הרווחים 

וך אזי יתבקשו העובדים להוריד בשכרם. בנאומו זה הפך ז'בוטינסקי את האינטרס הציוני העליון נמ

להבטחת רווח מינימלי לבעל המפעל שקיבל את הבכורה בהנהגת המהפכה הציונית. נאום זה הוכיח 

כי אמנם חל שינוי באוריינטציה של התנועה ואולם הדבר הוצג כשינוי אינסטרומנטלי ולא שינוי 

                                                 
 .176, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט( עמ' בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "בעיות מעמדיות",  65
 .177שם, עמ'  66
 .178שם, עמ'  67
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רכי. התנועה כביכול המשיכה לשמור על אוריינטציה ממלכתית על מעמדית ואולם מתוך ע

אוריינטציה זו נבעה כביכול הבנה כי יש לנקוט במדיניות של קידום ההון על פני אינטרס הפועלים. 

מדיניות זו של העדפת ההון על פני זכויות העובדים והדרישה ל"שלום כלכלי", דרישה שמשמעותה 

נשק השביתה, הובילה לזיהוי התנועה כיריבה מרה לתנועות  -נשק החזק ביותר של העובדיםנטרול ה

 הפועלים. 

אל מול האיבה שגילו מפלגות הפועלים כלפי התנועה הרביזיוניסטית, ניסתה התנועה לקיים שיתוף 

דו התמוד 1929פעולה עם המפלגות האזרחיות על מנת להקים משקל נגד לכוחם של הפועלים. בשנת 

נציגי התנועה, לראשונה ברשימה משותפת עם הגוש האזרחי בראשות מאיר דיזינגוף, לבחירות 

לעיריית תל אביב. המצע המשותף תבע משיכת הון פרטי לעיר, החזרת האוטונומיה לעירייה, הקמת 

לשכות עבודה ניטרליות ועוד. למרות ניסיונות אלו, כשלה התנועה לאחד את המחנה האזרחי 

ד עמו כגוש כנגד תנועות הפועלים. תנועות הימין האזרחי העדיפו בסופו של יום את שיתוף ולהתמוד

הפעולה עם ההסתדרות מאשר התמודדות נגדה. כאשר פרשה לבסוף התנועה הרביזיוניסטית 

 .68מההסתדרות הציונית היא פרשה לבדה ללא שאף מפלגה מהגוש האזרחי תלך בעקבותיה

 

 יםחוגי הפועלים הרביזיוניסט

בתנועה מסוימים האוריינטציה של ההון הפרטי בה בחרה המפלגה הייתה למורת רוחם של חוגים 

)לובצקי(, מראשי תנועת בית"ר שהיה מקורב  בנימין אליאב .בארץ ישראל הרביזיוניסטית

העיד כי תמך במיזוג דווקא עם תנועת הפועלים שכן לא לז'בוטינסקי ואף תרגם חלק מכתביו, 

שבעיניו היו פחות ציוניים  ,י הבתים" ולא הסכים להקים קואליציה עם הפרדסניםהאמין ב"בעל

. חוגי הפועלים הרביזיוניסטים בארץ ישראל קראו להפסיק לסייע ל"טינופת 69מתנועת הפועלים

הבורגנית" ולחזק את האחיזה דווקא בקרב שורות הפועלים. מצב זה נבע גם מהתסכול כנגד חוסר 

הפרדסים ובתי המלאכה. חוגים אלו, העדיפו את שיתוף הפעולה עם ההסתדרות היענות מצד בעלי 

 .70למרות התגייסות העובדים הרביזיוניסטים ונכונותם לעבוד במחיר נמוך ולשבור שביתות

מסגרת ארגונית שתספק להם עבודה,  ביקשו ליצורפועלים המזוהים עם התנועה הרביזיוניסטית 

. מצב זה יצר מסגרות אירגוניות מקומיות שהלכו וצברו תאוצה עזרה סוציאלית ושירותי בריאות

בתוך התנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל. אל מול המפלגה הרביזיוניסטית ותנועת הנוער בית"ר, 

שפעילותן הייתה בעיקר פעולה פוליטית או הפגנתית, קם ארגון בתוך התנועה הרביזיוניסטית 

                                                 
 .195, עמ' מרוב למדינהשביט,  68
 .449(, עמ' 1975)אוגוסט  44בנימין אליאב, פגישות עם אחימאיר, האומה  69
 .197יט, מרוב למדינה, עמ' שב 70
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רות. בארץ התפלגו העובדים הרביזיוניסטים למספר שקרא תגר על הדומיננטיות של ההסתד

ארגונים קטנים כגון: "העמלנים", "מנורה", סקציית הפועלים הרביזיוניסטית בהסתדרות הכללית 

. העוינות ההולכת וגוברת להסתדרות והעוינות 71ופועלים בית"רים שסירבו להצטרף להסתדרות

ניסטים למסקנה כי אין תוחלת בהמשך המצב שבה נתקלו במוסדותיה הובילו את הפועלים הרביזיו

הקיים.  לאחר שהדרישה להקמת לשכות עבודה ניטראליות ולהפיכת ההסתדרות למוסד מקצועי 

. מטרתו של 72את ההסתדרות העובדים הלאומית 1934ולא מפלגתי נדחו, הקימו עובדים אלו בשנת 

טי ומאידך להמשיך לקדם יחסים ארגון זה הייתה, מחד לדאוג לכל הצרכים של העובד הרביזיוניס

טובים עם המעסיקים, תמיכה בבוררות חובה, והתנגדות לסקטוריאליות המעמדית. מעבר להיות 

הארגון בית שסיפק תמיכה בשירותים השונים לעובדים הרביזיוניסטים הרי שאין להתעלם 

ה הבורגנית מהשפעתו האידיאולוגית בתוך התנועה. ההסתדרות הלאומית מיתנה את האוריינטצי

 שהגיעה מראשי המפלגה באירופה והשפיעה רבות על המפלגה הרביזיוניסטית בארץ ישראל.

בנוסף יש לציין כי למרות ההקצנה בטרמינולוגיה האנטי פועלית הרי שבשטח נעשו ניסיונות להגיע 

ה להסכם עם מנהיגי תנועת הפועלים. לאחר מספר פגישות בין נציגי התנועות נפגשו ראש התנוע

הרביזיוניסטית זאב ז'בוטינסקי ומנהיג מפא"י דוד בן גוריון לסדרה של פגישות באוקטובר שנת 

. פגישות אלו הולידו את הסכמי לונדון בהם הסכים ז'בוטינסקי לקבל את זכותה של 1934

ההסתדרות להכריז על שביתה וזאת במידה שרוב מיוחד של עובדים יתמוך בכך. יתר על כן במקרים 

ת שכר, פיטורי עובדים וכדומה הסכים ז'בוטינסקי לאפשר להסתדרות להכריז על שביתה של הרע

ובכך נסוג מדרישתו לבוררות חובה. הסכמים אלו נדחו על ידי חברי  ,גם ללא השגת רוב כזה

דבר שהחריף את הקרע בין התנועות והוביל להקמת  1935ההסתדרות במשאל שנערך בשנת 

 ההסתדרות הציונית החדשה.

 

 התוכנית הסוציאלית הרביזיוניסטית

עם קריסת הבורסה בארה"ב והשפיע רבות גם על יהודי  1929השפל הכלכלי העולמי שהחל בשנת 

אירופה ועל היישוב בארץ ישראל הניע את ז'בוטינסקי להציג תכנית למדיניות סוציאלית. מאות 

אלפי האנשים שמצאו עצמם חסרי כל ורעבים ללחם הביאו את ז'בוטינסקי להציע רשת מגן 

על אלו שלא מצאו את מקומם בשוק החופשי. גם מבחינה תועלתנית הרי שסבל סוציאלית שתגן 

חברתי זה היווה סכנה למשטרים הדמוקרטים של אירופה שהוקמו לאחר המלחמה והיה לאחד 

הגורמים לעלייתם של כוחות הימין הקיצוני שהתפשטו ברחבי היבשת. לאור זאת ניתן לראות כי 

                                                 
 .120שם, עמ'  71
 .126שם, עמ'  72
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ש תכנית של עזרה סוציאלית אותה הוא סבר שיש להעניק ז'בוטינסקי עסק בשנים אלו בגיבו

 פילוסופיהלשכבות החלשות. תכנית זאת פורסמה על ידי ז'בוטינסקי במאמרים "פרקים ב

 .74ו"הגאולה הסוציאלית" 73הסוציאלית של התנ"ך"

לשוות לתפיסות אלו אופי פרטיקולרי הנפרד מהתוכניות האחרות בנושא, השתית ז'בוטינסקי  כדי

פיסתו הכלכלית על רעיונות התנ"ך כגון: השבת, הפאה ורעיון היובל. השבת כללה עבור את ת

ז'בוטינסקי את הדאגה לזכויותיו ומצבו של הפועל השכיר. הפאה עסקה בהעברת חלק מן 

המשאבים של עשירי החברה על מנת לספק קיום מינימלי עבור העניים, קרי מלחמה בעוני וזאת 

זון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא( שכל אדם שדורש אותם זכאי לקבלם באמצעות חמשת הממים )מ

מהמדינה. רעיון היובל היה חזון אוטופי בעיקרו, של שמיטת חובות, שז'בוטינסקי לא ביקש ליישמו 

 .75כלשונו אלא ליישמו לפי הדרכים הנהוגות באותה תקופה וזאת אחת לחמישים שנה

וינה, וב 1935סוד של ההסתדרות הציונית החדשה בשנת בנאומו של ז'בוטינסקי בפתיחת ועידת הי

הקדיש ז'בוטינסקי חלק מנאומו גם לענייני כלכלה וחברה. בהתייחס לנושא זה פתח ז'בוטינסקי 

במתקפה חריפה על הפועלים הנושאים את הדגל הסוציאליסטי. בנאומו האשים כי רוח החלוציות 

מהו סבל, מחסור והקרבה. ז'בוטינסקי המשיך של הפועלים איננה קיימת ואין הם יודעים כלל 

והחריף את הטון וקבע כי "החלוצים משמינים" והעלייה הפכה ל"פרס של הנאה אישית", פרס 

שהוסווה במליצות מעמדיות. לאחר האשמות אלו הבהיר ז'בוטינסקי אלו ציבורים בעם היהודי 

קבע כי הסתדרות זו היא מבקשת ההסתדרות הציונית החדשה בראשותו לייצג. ז'בוטינסקי 

המייצגת את "אביוני האביונים בישראל" קרי שכבות המצוקה והעוני. בנוסף לייצוג האביונים 

קבעה התנועה באופן רשמי כי אחת ממטרותיה היא הגנה על המעמד הבינוני שהוא "אחד מאבני 

  .76הפינה בתחיית ארצנו

ש ז'בוטינסקי להציב את המרכיב היהודי אל מול האידיאולוגיה הסוציאליסטית האוניברסלית ביק

הסוציאלי. ז'בוטינסקי טען כי מהמורשת היהודית שאב את רעיון היובל ולמעשה את הצורך בחיסול 

העוני וקיום רפורמות סוציאליות ברוח התנ"ך. בנוסף ליהדות הסוציאלית המהווה אלטרנטיבה 

יבה למעמדיות מבית תנועות לסוציאליזם הרי שהציונות, קבע ז'בוטינסקי, היא האלטרנט

הפועלים. ציונות זו מחייבת את "גיוס כל שכבות העם" ללא הבדל מעמדי ודורשת את הוויתור על 

מה שכנה "משפט האגרוף". בדרישה זו בקש ז'בוטינסקי כי הפועלים יוותרו על זכות השביתה וכי 

                                                 
 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. אומה וחברהזאב ז'בוטינסקי, "פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך",  73
 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. רשימות", הגאולה הסוציאלית )שיחה(זאב ז'בוטינסקי, " 74
 . 102(, עמ' 1988המחשבה החברתית והמדינית של זאב ז'בוטינסקי, תל אביב: הוצאת דביר,  -רפאלה בילסקי בן חור, כל יחיד הוא מלך 75
 .181, עמ' מרוב למדינהשביט,  76
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נסקי בקש להכריז מלחמה בנאום זה ז'בוטי .77במקום "דו קרב" יפנו לבית המשפט, קרי לבוררות

על העוני באמצעות הרפורמות הסוציאליות ועל השביתות באמצעות מנגנון הבוררות. מבחינה 

אינסטרומנטלית מדובר בשני איומים שז'בוטינסקי ראה כמאיימים על הסדר הליברלי. העוני שימש 

ומוניזם כר פורה לעליית המשטרים האוטוריטריים והשביתות הממושכות הביאו לעליית הק

  .78והבולשביזם

מהפכה להציע ז'בוטינסקי נועדו ליצור נוגדנים שרפורמות הגם ראובן שושני סבור כי 

שושני, נטציה הליברלית הכלכלית. אליבא דהסוציאליסטית ואין המדובר בשינוי באוריי

האלטרנטיבה שהציע ז'בוטינסקי הייתה מבוססת על "השמדת הדלות" בלבד. מוסדות הכלכלה 

הקפיטליסטית, דפוסי החזקת הקניין הפרטי, התחרות הכלכלית, היוזמה הפרטית, עקרון הרווח 

 . 79האישי וחברה שעדיין קיימים בה פערים ומתחים מעמדיים כולם נשמרו על כנן

ניצחון מפלגות השמאל במוסדות ההסתדרות הציונית ופרישת התנועה הרביזיוניסטית והקמת 

צרה צורך ביצירת אלטרנטיבה ברורה. ז'בוטינסקי והתנועה ההסתדרות הציונית החדשה י

הרביזיוניסטית השקיעו מאמץ רב בשלילת הסוציאליזם בכלל והשילוב הסוציאליסטי ציוני של 

פרסם ז'בוטינסקי את המסה "מבוא לתורת המשק" שבבסיסה  1938מפלגות הפועלים בפרט. בשנת 

במסה זו  .80גיה הסוציאליסטית מרקסיסטיתניצבת שלילת הבסיס המטריאליסטי של האידיאולו

הבחין ז'בוטינסקי בין שני דחפים יסודיים בקרב טבע האדם. הדחף הראשון הוא "כורח" )מחסור( 

המציין את מכלול הפעילות של האדם המכוונות להגן על קיומו הביולוגי ולשמר אותו. הדחף השני 

את הפעולות אותם נוקט האדם לא לצורך כונה "משחק" )שעשועים, מותרות, מלכות( והוא מציין 

-כלכליתהקיום אלא לצורך המימוש העצמי. ז'בוטינסקי טען כי לא עולם החומר, קרי ההוויה ה

של האדם, יעצב את תודעתו. ההכרה כפי שהיא באה לידי ביטוי באתוסים פוליטיים,  חברתית

 ועולם החומר ולהווייתנורמות ודפוסי תרבות, מבנים אידיאולוגים וכדומה היא שמעניקה ל

 .81חברתית של האדם, את משמעותו-הכלכלית

בנוסף לשלילת הבסיס המטריאליסטי ואולי כהמשך מתבקש לשלילת בסיס זה, פסל ז'בוטינסקי 

את התפיסה כי מלחמת המעמדות, הנובעת מהשינויים בכוחות הייצור, היא המניע לקדמה 

ריאליסטית העמיד דווקא את רגש הקנאה, האנושית. ז'בוטינסקי הנאמן לתפיסתו האנטי מט

כמניע הפסיכולוגי של הקדמה "הקנאה היא הראשון מגורמי המהפכה. ביתר דיוק: הגורם היחיד. 

                                                 
 .186, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תש"ח( עמ' 1927-1940נאומים זאב ז'בוטינסקי, "הציונות הרוממה",  77
 .41לסקי, "מבוא, עמ' בי 78
עיונים בתקומת הביקורת על עקרונות היסוד של הסוציאליזם",  -ראובן שושני, "אנטומיה של ביקורת הסוציאליזם אצל ז'בוטינסקי, חלק א 79

 .115(, עמ' 2004) איש בסער -ישראל
 , )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. אומה וחברהזאב ז'בוטינסקי, "מבוא לתורת המשק )א(",  80
 .102חלק א', עמ'  –שושני, אנטומיה של ביקורת  81
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המניע של הקדמה האנושית הוא לא . 82גדולה מזו: הקנאה היא בכלל המנוע הראשי של הקדמה"

 .83הקדמה החברתית טכנולוגית כי אם הקונפליקט בין האדם לזולתו

אולם ז'בוטינסקי לא רק שלל את ההנחות הכלליות של הסוציאליזם כאידיאה בשדה הרעיונות 

העולמי. בהגיעו לדון בתנועות הסוציאליסטיות הציוניות הביקורת אף מחריפה והסוציאליזם הוצג 

כגורם הפוגע בסיכוי התחיה הלאומית. ז'בוטינסקי הציג את רעיון הלאומיות ואת הרעיון 

י לא רק כהפכים אלא כאויבים זה לזה, ואימוץ של האחד חייב לבוא על חשבונו של הסוציאליסט

האחר. תפיסות אלו הביאו חוקרים מסוימים לפקפק במחויבות הליברלית של ז'בוטינסקי. שושני 

סבר כי תפיסות אלו מצביעות על כך שהלאומיות של ז'בוטינסקי אינה לאומיות ליברלית, הרואה 

או פוליטי של יחידים חופשיים שהתאחדו לחטיבה היסטורית, ויכולה להכיל את באומה גוף חברתי 

השוני האידיאולוגי שביניהם. על פי שושני, תפיסות אלו מצביעות על תפיסה לאומית אורגנית 

הרואה בלאום כישות קיבוצית של חיים וגורל המושרשת במאפיינים פיזיים ולא קשורה לרצונו 

. לעומת תפיסה לאומית זאת הרי שהסוציאליזם שם לעצמו מטרות 84החופשי של הפרט להתאגד

אוניברסליות העוסקות במעמד חברתי בינ"ל שהוא הפרולטריון. מעמד שהאינטרסים שלו 

מתנגשים עם אלו של הלאום האורגני המקומי הדורש לשים את האינטרס הלאומי כעליון על כל 

הידועה בכינויה "מוניזם" הוגבלה על ידו  . השקפה זאת של ז'בוטינסקי85אידיאה או צורך אחר

לשלב הפריצה, קרי השלב של המאבק להקמת המדינה. שושני הצביע על כך שההצדקות של 

ז'בוטינסקי לעניין המוניזם ולפגיעה באינטרס ובמאבק המעמדי באומה הינן תקפות גם לתקופה 

מבקש לקיים מאבק של הקמת המדינה ולאחריה. גם במדינה קיימת יהווה הפרולטריון, ה

במעמדות שמעליו, סכנה לאומה ולאחדותה. ולכן השאלה היא האם ז'בוטינסקי היה כנה בדרישתו 

להניח את האידיאולוגיה הסוציאליסטית בצד עד להקמת המדינה או שמא מדובר בטרמינולוגיה 

 .86טכסיסית שמטרתה לפגוע בסוציאליזם הציוני

 

 הביקורת המקסימליסטית 

אל מול התנגדות זאת של ז'בוטינסקי לשילוב בין סוציאליזם לציונות הרי שהזרם המקסימליסטי 

בתנועה הרחיק לכת אף יותר. זרם זה דחה את הגדרתם העצמית של תנועות הפועלים כתנועות 

סוציאליסטיות וטען כי מדובר בתנועות מרקסיסטיות קומוניסטיות. בעוד שז'בוטינסקי מתח 

                                                 
 .191, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תש"ח(, עמ' על ספרות ואומנותזאב ז'בוטינסקי, "על אמריקה",  82
 .105חלק א', עמ'  –שושני, אנטומיה של ביקורת  83
 .109שם, עמ'  84
 .110 שם, עמ' 85
 . 112שם, עמ'  86
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ועות אלו בגין הצבתם אלמנטים מעמדיים כשווים לאינטרסים לאומיים הרי ביקורת על תנ

שהמקסימליסטים סברו כי השמאל הציוני העמיד את האינטרס המעמדי מעל לאינטרס הלאומי. 

חוגים אלו האמינו כי מטרת תנועות הפועלים הינה ראשית לכל מלחמה בבורגנים וזאת גם מחיר 

  ויתור על מדינה עברית.

, ממייסדי התנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל ומתומכי הזרם של וולפגאנג פון וייזל בהספדו

, כתב פון וייזל כי אחימאיר היה "חרות"את אב"א אחימאיר, שראה אור בעיתון  המקסימליסטי, 

של המרקסיזם. פון וייזל הוסיף כי "האידיאולוגיה  "אופי האלילי"אחד הראשונים שהבחין ב

משותפת הן למפא"י והן לקומוניסטים. יתר על כן הדגיש פון וייזל כי המטריאליסטית" 

ברור היה לו )ולי זה ברור גם היום( שהם כולם  -דמוקרטיה באירופה "סוציאליזם, מפא"י, סוציאל

. פון וייזל עצמו, 87גם אם יתרחקו מן הבסיס האידיאולוגי של המרקסיזם" –סוללי דרך הקומוניזם 

לפני קום המדינה במפלגות הפועלים כתב כי היום לא ניתן לתאר את כאשר תיאר את המאבק 

דמותן של המפלגות הסוציאליסטיות בתקופת המנדט הבריטי "תורת מלחמת המעמדות הייתה 

מושרשת בלבם של מנהיגים ושל אוהדיהם". פון וייזל המשיך והאשים כי "ה"הגנה" הייתה מיועדת 

בים, כי אם בבורגנים היהודים. הם קיוו כי ביום מן מלכתחילה למלחמה לא באנגלים ולא בער

הימים יקום הפרולטריון היהודי ויעמוד שכם אל שם עם הפרולטריון הערבי נגד המנצלים הבורגנים 

  .88והפיאודלים הערבים, האנגלים והיהודים גם יחד"

. חוגים הביקורת של החוגים המקסימליסטים לא כוונה רק כלפי היחס לתנועות הסוציאליסטיות

אלו הציבו גם חזון כלכלי חברתי אלטרנטיבי ששולל הן את התפיסה הליברלית של השוק החופשי 

והן את התפיסה המטריאליסטית השמאלית. החוגים המקסימליסטים בהנהגת אבא אחימאיר 

יצאו כנגד ההנחה כי יש להתייחס לכל הפרטים באופן שווה כיחידים המתנהלים בשוק החופשי. 

ו אף כפרו בהנחה כי הדגם הכלכלי האידיאלי הוא של השוק המתנהל על פי התנהגות חוגים אל

רציונאלית של פרטים ללא מעורבות ממשלתית. מאידך התנגדו חוגים אלו למטריאליזם 

הסוציאליסטי והראייה החומרנית של בני האדם או לכל חלוקה מעמדית המנוגדת לאחדות הלאום. 

גם של שוק בעל מאפיינים קפיטליסטים אך כזה הנשלט בידי המקסימליסטים ביקשו ליצור ד

  89ת המשק לכיוון הדרוש לאומההמדינה המכוונת א

-עלבראשית הקמתה של התנועה הרביזיוניסטית ניסתה התנועה להציג את עצמה כתנועה לאומית 

המפגינה ניטרליות אל מול המאבקים בין המחנה האזרחי לתנועות הפועלים. מנהיג  מעמדית

                                                 
, )תל אביב: העמותה להפצת תודעה לאומית, אב"א אחימאיר האיש שהיטה את הזרםזאב פון וייזל, "מנהיג הסיקריקין", יוסף נדבה )עורך(,  87

 .42(, עמ' 1987
 .44שם, עמ'  88

89 Eran Kaplan, The Jewish Radical Right – Revisionist Zionism and its Ideological Legacy, (Wisconsin: The University of 
Wisconsin Press, 2005), p.52.  
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המפלגה, זאב ז'בוטינסקי, הביע תמיכה בעמדות סוציאליסטיות וראה בפועלים כאוונגרד הצועד 

בראש המחנה. ככל שחלפו השנים התחדד המתח הפוליטי והכלכלי ביישוב ודימוי הפועלים 

כחלוצים העומדים בחזית המאבק הציוני לכיבוש הקרקע ולכיבוש העבודה השתנה. ההתחזקות 

ת השמאל אל מול המחנה האזרחי הובילה לחשש בקרב בעלי המלאכה, הפוליטית של מפלגו

 הסוחרים והקבלנים מכוחם של הפועלים. 

המשברים הכלכליים חידדו את התחושה כי דרכה של ההתיישבות השיתופית לא הביאה לגידול 

הנדרש ביכולת הקליטה של ארץ ישראל. המצוקה הגוברת של יהדות אירופה, אל מול הקרנות 

הלאומיות המדולדלות, הביאה את ז'בוטינסקי וראשי התנועה לתמוך במדיניות שמטרתה הבאת 

השקעות הון פרטיות למפעל הציוני. מפלגות הפועלים והאידיאולוגיה הסוציאליסטית שהציבו את 

 תנאי העובדים ורווחתם כמרכיב מרכזי נתפסו כאבן נגף בפני מדיניות זו.

התנועה הרביזיוניסטית והקמת ההסתדרות הציונית החדשה רק  הקרע הפוליטי שהוביל לפרישת

החמיר את המחלוקות. השלילה של טענות ודרישות הפועלים מטעמי חשיבות השעה ודחיפות 

המצב הפכה לשלילה ערכית הן של הסוציאליזם עצמו והן של אפשרות השילוב בינו לבין הציונות. 

ה ב"הלאמת מכשירי היצור" על ידי הפועלים, הציב ז'בוטינסקי, שתמך לפני מלחמת העולם הראשונ

אלטרנטיבה כלכלית מוטת הון ששללה את הנחות היסוד של הסוציאליזם. אל מול השוויון הציב 

ז'בוטינסקי את חיסול העוני ואת כתר החלוציות העביר לבעלי המפעלים והמעמד הבינוני. 

על ידי כוחות שוק המעניקה רשת רווחה  ז'בוטינסקי הציב חזון של מדינה בעל שוק חופשי המונעת

 סוציאלית שמטרתה חיסול העוני ומהוה אלטרנטיבה לציונות הסוציאליסטית. 
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 דת ומדינה

המהפכה מעמדי של ההוויה היהודית. ו לאומי התנועה הציונית הסוציאליסטית פעלה לשינוי

הוויה היהודית שנוצרה בגולה ובה עסקו יהודים הציונית הסוציאליסטית ביקשה לערוך שינוי גם ב

נתפסה ככורך הגלות ותנועות הפועלים  . הוויה זובמתן הלוואותורבים במסחר זעיר, בחנוונות 

שה בה יקשו ליצור חברה חדבאלו למקצועות יצרנים יותר. תנועות ביקשו להפנות את העם היהודי 

ושינוי  לצד ההוויה החלוצית .יקחו חלק בעבודת כפיים, בפלחה ובסלילת כבישיםיהודים רבים י

ההכרה  מלאכות הגולה היה גם רצון בתנועת אלו לשנות גם את ההכרה היהודית המסורתית.

הוחלפה בהכרה חילונית שהעמידה  השגחה האלוהיתציבה במרכזה את השההיהודית המסורתית 

תנועת הפועלים הציונית ביקשה  הפרט הקובע את גורלו וזאת ללא עזרת שמים. במרכזה את 

אלמנט המפריד בין העם היהודי לסביבה הלא המסורתיים שהיו להמאפיינים הדתיים להחליף את 

של שפה, תרבות ומנהגים שגם לאומיים. מאפיינים חילוניים לאומיים יהודית באלמנטים חילונים 

 . לאומירי שקיבלו פירוש חילוני אם נסמכו על היהדות ה

ניתן לראות אלמנטים דתיים ההולכים וגוברים בתנועה הרביזיוניסטית  ,לעומת תנועות הפועלים

 החל מהקמתה. אלמנטים שהלכו והעמיקו את השפעתם על משנתה האידיאולוגית עם חלוף השנים.

ת השתמשה באופן מודע יונתן שפירא טען בספרו "לשלטון בחרתנו" כי התנועה הרביזיוניסטי

באלמנטים דתיים ככלי אידיאולוגי במאבקה אל מול תנועות השמאל. אל מול הלאומיות 

לאומיות ה ען כישוויון וצדק חברתי הרי ששפירא ט הסוציאליסטית שהיה לה ממד אוניברסאלי של

כיב מאפיינים מסוג זה. המרכיב הדתי היה אמור להשלים את המרהייתה חסרה הרביזיוניסטית 

הסבר . 90הלאומי וזאת על מנת למנוע מחניכי התנועה להיסחף אחרי התנועות הסוציאליסטיות

נוסף למקום ההולך וגדל של הדת באידיאולוגיה הרביזיוניסטית היה טמון בהשפעה של הלאומיות 

, העולם בין מלחמותשפולין להפולנית. יעקב שביט הראה במחקרו על "המיתולוגיות של הימין" כי 

מקום הצמיחה וההתגבשות של התנועה הרביזיוניסטית, נודעה השפעה רבה בתחום זה.  ייתההש

תקופה זאת, תקופת הבניית הלאומיות הפולנית מחדש לאחר מאות שנים של חלוקה בין מעצמות 

אירופה, היוותה דוגמה למנהיגי התנועה הרביזיוניסטית. התנועה הרביזיוניסטית ראתה בתנועה 

ית מקור לחיקוי עד כדי ניסיון להעתיק את הדגם הלאומי הפולני לחברה הלאומית הפולנ

. דגם פולני זה היה מבוסס על לאום ודת כשילוב בל ייפרד, שילוב בו לכנסיה הפולנית 91היהודית

ולמנהיגיה היה תפקיד חשוב בשמירת הזהות הלאומית גם בשנים בהם לא התקיימה מדינה פולנית 

 ריבונית.

                                                 
 .25(, עמ' 1989)תל אביב: הוצאת עם עובד,  פוליטי -לשלטון בחרתנו: דרכה של תנועת החרות הסבר סוציולוגייונתן שפירא,  90
 .16(, עמ' 1986)תל אביב: ספריית עמדה,  המיתולוגיות של הימיןיעקב שביט,  91
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  ודת המוצא החילוניתז'בוטינסקי ונק

ות אחר יחסו של על מנת להבין את השינויים ביחס לדת בתנועה ישנה חשיבות רבה להתחק

גדל בעיר אודסה, עיר , מייסד התנועה הרביזיוניסטית ,ה זו. זאב ז'בוטינסקיז'בוטינסקי לסוגי

רכש והיה בקיא מהחינוך החילוני אותו ז'בוטינסקי הושפע מאד  לכרך מודרני רב לאומי. הייתהש

ז'בוטינסקי דחה את הדת בשל תפיסתו כי  .92בתרבות המערב הרבה יותר מאשר בתרבות היהודית

הדת פירוש  העבורו היית. את מקומה ,במהלך ההתפתחות האנושית ,המדע וההיסטוריה תפסו

פרימיטיבי ולא רלוונטי לרצון הלאומי היהודי שהפך ללא רלוונטי בשנות הגלות הארוכות. 

מכשול בדרך המהווים פסיביים, סגירות וצמצום  מאפייניםוטינסקי ראה בדת המסורתית ז'ב

. הדמות של היהודי המסורתי המקדש את הלימוד ומאמין בישועת שמיים 93לתחייה הלאומית

עמדה בניגוד לתפיסתו של ז'בוטינסקי את החלוץ או הלגיונר איש הגדודים. ז'בוטינסקי דחה את 

היהדות המסורתית על הסייגים שהטילה  .אידיאולוגיה מתחרה לציונותתו בשל היוהסוציאליזם 

 כמכשול.אף היא בעיניו  נתפסה על פני הגשמיוחני שהעניקה לרעל העלייה ארצה, המרכזיות 

למען זכות הצבעה לנשים בירושלים כנגד הקהילה  ידוגמה ליחסו זה ניתן למצוא במאבקו הפומב

לצאת במתקפה אישית על רבנים  ז'בוטינסקי הדתית שהתנגדה לכך. במסגרת מאבק זה לא היסס

אותם כינה "גאונים שאין איש בעולם מלבד במאה  ,קוקמו רבה של ירושלים הרב יצחק הכהן כ

חמת תרבות כוללת כנגד היהדות במל ז'בוטינסקי שערים יודע מי הם ומה הם". בנוסף איים

המסורתית אם תמשיך להוות מכשול בפני הציונות "אין להימנע גם בארץ הזאת מ"מלחמת 

. ז'בוטינסקי 94קולטורה" בצורותיה היותר מחודדות" ואיים "תוצאות בלתי נעימות תהיינה בארץ"

כי מבחינתו "יהדות היא אומה ולא קהילה דתית" והדגיש כי כל איש יוכל להיות חבר  הוסיף וקבע

האומה "גם אם אין לו כל יחס לדת". ז'בוטינסקי הציג תפיסה חילונית הרואה ביהדות כלאום בלבד 

 .95ומתכחשת לאלמנטים התיאולוגיים מסורתיים שבשלב זה נתפסו כמכשול להגשמת הציונות

 

 יזיוניסטיתהקמת התנועה הרב

החל ז'בוטינסקי משנה  1925עם הקמת התנועה הרביזיוניסטית בשנת דון יחיא סבור כי אליעזר 

לעומתו חוקרים אחרים כמו משלילת הדת לתפיסתה כגורם חיובי במאבק לעצמאות.  את יחסו 

ל . נאור הצביע ענושאאותו עובר ז'בוטינסקי בכי אין מדובר בשינוי מהותי  סבורים אריה נאור

                                                 
 .290(, עמ' 2001)ירושלים: הוצאת מגנס,  האידיאולוגיה הציוניתגדעון שמעוני,  92

93Michael Stanislawski, Zionism and the Fin de Siecle – Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky (London: 
University of California Press, 2001), p. 183. 

 .1( עמ' 1919באוקטובר  27, "חדשות הארץ"זאב ז'בוטינסקי, "בנין",  94
 שם, שם. 95
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ובה אין הדת נזכרת כלל. יתר על  1925תכנית הפעולה של המפלגה הרוויזיוניסטית שהוקמה בשנת 

להגיש הצעה לוועידת היסוד של המפלגה ובה נקבע  כן, נאור הביא את הניסיון מצד קבוצת צירים

כי הדת היהודית היא גורם קונסטרוקטיבי בתחיית היהדות. הצעה זו נדחתה על ידי ז'בוטינסקי 

שדרש מהמציע לחזור בו מכוונתו ושנה לאחר מכן שוב התערב ז'בוטינסקי על מנת לגנוז הצעה ברוח 

 .96דומה

אין להתייחס ליחסו של ז'בוטינסקי במונחים של ר כי וסב ,לעומת נאור ודון יחיא ,שלום רצבי

ית אומבמסגרת הפריזמה הל מצואיש לחסו של ז'בוטינסקי לדת . הסבר ליחילוניות ומסורתיות

-ז'בוטינסקי בין הקטבים של מחויבות לליברליזם של המאה הליברלית בה החזיק.  ביחסו לדת נע 

ביא כדוגמה למחויבות מ. רצבי נתפסה כמרכיב חשוב בהבנייתהלבין התפיסה הלאומית שהדת  19

"המזרח" בו הוא מזהה את הקדמה המערבית  1926הליברלית את מאמרו של ז'בוטינסקי משנת 

דה בין דת ומדינה ועם הגבלתה לתחום הפרט. המצב ההפוך בו הדת הופכת למרכיב עם ההפר

דומיננטי בחיים החברתיים, הציבורים והפוליטיים, אליבא דז'בוטינסקי, מהווה נסיגה ונחשלות 

 .97אותה מזהה ז'בוטינסקי עם המזרחש ,תרבותית

נציגי מפלגתו למשא ומתן בין  ז'בוטינסקי הסכיםלאחר הקמת התנועה הרביזיוניסטית העובדה כי 

 הוכחה בעיני דון יחיא לשינוי שהתרחשנתפסה כ לתנועת המזרחי בנוגע לאיחוד כוחות של המפלגות

 ז'בוטינסקי על שמירת השבת במחנות בית"רצעד נוסף לכיוון זה הייתה הוראתו של   .98ביחסו לדת

מתנועות הנוער של ועת בית"ר והודעתו על כך במכתב מיוחד לרב קוק. הוראה שהביא לבידול תנ

שינוי ערכי בסוגיה ואין להתעלם הוכחה ברורה לצעדים מוקדמים בלדעתי אין מפלגות הפועלים. 

בהתמודדות של התנועה הרביזיוניסטית ים של פנייה לקהלים נוספים. ימההיבטים האינסטרומנטל

קהלים שערי התנועה ל שזה עתה הוקמה אל מול תנועות הפועלים, ישנו רווח אלקטורלי בפתיחת

 נוספים שהינם בעלי רגש מסורתי ושלילת הדת עשויה להרחיקם. 

בעוד שהמשא ומתן שניהלו נציגי התנועה, באישורו של ז'בוטינסקי, עם נציגי המזרחי, כשל הרי 

שז'בוטינסקי עצמו ניהל משא ומתן עם מפלגות השמאל. משא ומתן זה עם בן גוריון דווקא הצליח 

נדחה על ידי תנועת הפועלים היה עשוי לשמש י הסכם. הסכם זה, לפי אריה נאור, לוליי והבשיל לכד

כי ז'בוטינסקי דחה  נאור צייןבנוסף . 99כבסיס לקואליציה בין שתי המפלגות החילוניות היריבות

כל צעד שנועד לקרב את המפלגה לדת. בקשתו של זאב וולפגאנג פון וייזל להקים "מועצה דתית" 

                                                 
 .154(, עמ' 2006) 16 עיונים בתקומת ישראללבירור יחסו של ז'בוטינסקי למורשת ישראל",  –אריה נאור, "גם לאפיקורסים יש חלק בסיני  96
 .11(, עמ' 2004) 5 ישראלשלום רצבי, "ז'בוטינסקי והדת",  97
(, עמ' 2004) איש בסער -עיונים בתקומת ישראלליעזר דון יחיא, "בין לאומיות לדת: התמורה ביחסו של ז'בוטינסקי כלפי המסורת הדתית", א 98

166. 
 .155נאור, "גם לאפיקורסים יש חלק בסיני", עמ'  99
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סירב לדון בעניין ליות נדחתה על הסף. ז'בוטינסקי דין" לדיון בשאלות דתיות אקטואאו "בית 

 .100הוא מתנגד לכך שהמפלגה "תשאף אל ריאותיה אף שאיפה אחת של מסורתיות"ש בעילה

ציין את מכתבו של ז'בוטינסקי לבן גוריון לאחר דחיית תנועות הפועלים את ההסכם מנאור אף 

ים לפני כינוס ההסתדרות הציונית החדשה. במכתב זה כתב שחתמו ביניהם ומספר חודש

)הדגשה :עוד יותרז'בוטינסקי "לו נוכחתי שאין דרך למדינה אלא סוציאליות...הנני מוכן ומזומן. 

שלו  הסוציאליזם ,1935 שנת ( מדינת אדוקים....מסכים". קרי עבור ז'בוטינסקי של מאיששלי מ.פ.

 .101תיותעדיף על פני המסור כה התנגד היה

 

  הקמת הצ"ח

עת  1935הדת חל לפי דון יחיא בשנת  נוסף והמהותי שחל בעמדתו של ז'בוטינסקי כלפיהשינוי ה

הסתדרות הציונית החדשה. פרשה התנועה הרביזיוניסטית מההסתדרות הציונית והקימה את ה

ועד למותו תמך ז'בוטינסקי באופן פומבי בתפקידה של הדת בתחייה הלאומית ואף  בתקופה זאת

חוקת ההסתדרות החדשה. ההסתדרות החדשה שקמה נתנה לדת ישראל אופן פורמלי במיסד זאת ב

נקבע כי "תעודת  גע לניסוחים של חוקת ההסתדרות. בחוקה החדשהמקום של כבוד לפחות בכל הנו

לת ישראל" ו"תחיית השפה" גם את "השרשת קודשי האומה". בנוסף הציונות כוללת לצד "גאו

נקבע כי מדינת ישראל תושתת על "עקרוני הצדק ברוח תורת ישראל". גם ז'בוטינסקי עצמו בנאומו 

. למרות התנגדות מצד חברים 102מקום מרכזי בתחיית העם לקודשי התורההפותח קבע כי יש לתת 

במאמצים להקמת המדינה ולא בשום דיון אחר גם לא זה  שטענו כי בשם המוניזם צריך להתמקד

. בנוסף הוקם בתנועה חוג 103הנוגע לאופייה הדתי של המדינה, התקבלו הסעיפים בנושא מעמד הדת

אדם השלם הכי  בנאומיו לטעון אל" וז'בוטינסקי החלשל שומרי מסורת הנקרא חוג "אחדות ישר

ז'בוטינסקי אף המחיש את  הדתיות ותרומתן. ב בשבח האמוציותהדתי וכתבעל הרגש הוא האדם 

חשיבותה של הדת לזהות הלאומית בדרישה כי טקסים לאומיים יחלו בטקסים דתיים ומתח 

 ביקורות על העדר לימודי דת בבתי הספר. 

 ושינוי ביחס לדת עם הקמת ההסתדרות הציונית החדשה ואף הצביעהחוקרים אכן מסכימים כי חל 

הצעה להגדיר ביקש ניסוחים מחמירים יותר בנושא. ז'בוטינסקי העלה ף אעל כך שז'בוטינסקי 

"להשליט את קדשי תורתנו בחיי העולם". ניסוח מוחלט זה את האפשרות  חלק ממטרות הציונותכ

נתקל בהתנגדות מצד צירי הקונגרס החילוניים וז'בוטינסקי החליף אותו בניסוחים שהובאו 

                                                 
 .937(, עמ' 1993)תל אביב, הוצאת דביר,  כרך ב –ז'בו: ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי שמואל כץ,  100
 .156נאור, "גם לאפיקורסים יש חלק בסיני", עמ'  101
 .167יחיא, "התמורה ביחסו של ז'בוטינסקי", עמ' -דון 102
 .168שם, עמ'  103
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הבהיר ז'בוטינסקי את צעדיו אלו.  ,ב לבנו ערי למחרת הדיוןאותו כת ,במכתב פרטי. אולם 104לעיל

 במונח "קדשי האומה" כפייה דתית שכן אין הוא התכווןבכוונתו להסביר יו"ר הצ"ח כי אין במכתב 

נאור אם הוא אתאיסט יקבל אותם.  לערכים הדתיים אלא לערכים המוסריים הנעלים שכל אדם גם

התייחס לערכים אוניברסליים שעברו התקדשות  'בוטינסקימסתמך על מכתב זה המצביע על כך שז

 .105ובכך נתן להם פירוש חילוניבאמצעות ייחוס מקורם לטקסטים המקודשים 

תייחס לנאומו של ז'בוטינסקי בכינוס היסוד של ההסתדרות הציונות החדשה משלום רצבי אף הוא 

בהבחנה שערך ז'בוטינסקי בין תמקד מוהצביע על הניסוחים של ז'בוטינסקי בנושא הדת. רצבי 

"סילוק הדת ממהות המדינה ומהות החברה" לה עדיין נשאר נאמן לבין "סילוק אלוהים" לו הביע 

התנגדות. הבחנה זו אליבא דרצבי משמעותה המשך התמיכה בהפרדת הדת המדינה כערך מרכזי 

מר ולפתח למען לבין תפיסת היהדות כאתוס היסטורי תרבותי מוסרי שתפקיד המדינה יהיה לש

 .106חיזוק הזהות הלאומית הפרטיקולרית

בנאומו החשוב של ז'בוטינסקי בפתיחת ועידת היסוד של הציונות החדשה הוסיף ז'בוטינסקי כי 

מביא לכך ש"טבע האדם אינו תלוי עוד במה שמרחש במצפונו אלא  ם נטול האלוה'""טבע האד

דת כגורם שמוביל את האדם להתנהגות במעמד שממנו בא". בכך הכיר ז'בוטינסקי בחשיבות ה

אחריות על מעשיו ומתחשב במצפונו. נאום זה ניתן כאשר ממזרח ישנו  בו הוא לוקחמוסרית יותר 

בות לדת ומבוססות שתי תורות המשוחררות ממחוי זם,הנאציהאיום הקומוניסטי וממערב איום 

  .107לכאורה "תיאוריות מדעיות"על 

זה של ז'בוטינסקי בעת הקמת ההסתדרות הציונית החדשה ניתן לראות כי אכן הנאום המניתוח 

שאש  –ואצלנו לאומה  -לדת והסביר לצירים כי "עניין עילאי הוא למדינההתייחס ז'בוטינסקי 

התמיד לא תכבה, שבמערבולת השפעות אין ספור, הגורפות את הנוער בימינו ולעיתים מטעות 

ממזרח והנאציזם ז'בוטינסקי אל מול הקומוניזם המאיים . 108זו"ומרעילות אותו, תשמר השפעה 

ל ידי בני דורו, במאה של הליברליזם. דווקא הדת שנתפסה ע ת בריתבעל מהמערב ראה בדת

יכולה להוות חיסון שככזאת החלה להיתפס  של חופש דתזם ליברליה ערכיבת להקודמת, כאוי

וי בראייתו של ז'בוטינסקי את הדת לא רק כגורם זם הדיקטטורי. משפט זה הצביע על השינלרציונלי

ששומר על עם ישראל ויחודו בגלות אלא תפקיד שהוא גם שריר וקיים לאחר הגלות. תפקיד של 

 .מסוכנת מימין ומשמאלעיצוב תודעה והגנה מפני נהיה אחרי תודעה 

                                                 
 .157נאור, "גם לאפיקורסים יש חלק בסיני", עמ'  104
 .158שם, עמ'  105
 .12רצבי, "ז'בוטינסקי והדת", עמ'  106
 ם.שם, ש 107
 .185ז'בוטינסקי, "הציונות הרוממה", עמ'  108
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. תלשאלת הדבוועידת היסוד של הצ"ח לאחר נאומו המלא המשיך ז'בוטינסקי להתייחס 

על היחס אל הדת שאפיינה אותו ואת חבריו בצעירותם שתבעה הפרדה  ז'בוטינסקי סיפר לצירים

הביאה לתוצאה בלתי רצויה  ,הודה ז'בוטינסקי ,בין דת ומדינה הפרדה בין דת ואומה. הפרדה זו

והיא סילוק האלוהים וזאת מבחינת ערכי המוסר הגלומים בספרי הקודש ובנורמות הדתיות. 

הקומוניזם והנאציזם, הוא תוצאה של מסקי קבע כי המצב היום, כשהוא מתייחס לאיומים ז'בוטינ

וי במצפון סילוק האלוהים. טבע האדם שהוא ללא אלוהים מוביל לכך שערכו של האדם אינו תל

גיה ואמונה באלוהים החליפה האמונה באידיאולאלא בגזע ובמעמד. על פי ז'בוטינסקי, את ה

של  ועידת היסוד התכנסההביא כדוגמה את אוסטריה, המדינה בה ז'בוטינסקי מעמדית או גזענית. 

בתקופה הקודמת סמל  הייתהותיקה ויה הקתולית היהכנס ,. במדינה זו קבע ז'בוטינסקיהצ"ח

 )הדגשה שלי מ.פ.ש( "חלוץ יחיד"לשמרנות המנוגדת לליברליזם. כנסיה זו הפכה היום לסמל של 

 .109חרות המחשבהעל  הבמלחמ

ז'בוטינסקי המשיך וברך את החברים המסורתיים וקבע כי הוא מברך אותם לא כאחים אלא  

כ"חברים לדעה". למרות "החברות לדעה" לא התכחש ז'בוטינסקי להבדלים הקיימים ועדיין וכינה 

שימוש  את ההבדלים  "הר אבנים, הר חלמיש". למרות זאת המשיך ז'בוטינסקי באמצעות

החוצבים דרך בהר עד שיפגשו ובכך קבע כי שני הצדדים צרכים לבוא זה  מטפורה של שני צדדיםב

 טוען ,הביוגרפים של ז'בוטינסקימ (Halkin)הלל הלקין  .110לקראת זה באמצעות פשרות הדדיות

ז'בוטינסקי אמנם כי סבור קו פרשת מים ביחסו לדת. הלקין  הווהוינה וכי נאומו של ז'בוטינסקי ב

כי ז'בוטינסקי התפכח מהאמונה  טועןבגיל חמישים וחמש. אבל  םלא גילה לפתע את אלוהי

האופטימית שאפיינה את האינטלקטואלים בני דורו כי ניתן להטמיע תודעה מוסרית בבני האדם 

במתי  אבל ,של חוקי מוסר טבעיים אפשריתשקבלה הגיע לתובנה ו כוח עליון,גם ללא הזדקקות ל

  .111מעט

ים דתיים בכתיבתו כגון ב"פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של ז'בוטינסקי אף החל משלב אלמנט

התנ"ך" מאמר בו הפך את רעיונות היובל, הלקט, המעשר והפאה לרעיונות סוציאליים לאומיים. 

שוב בשימוש בטקסט ראה בכך נאור  מדובר בהתקרבות לערכי הדת הריבעוד שאליבא דדון יחיא 

לתת להם יותר משקל. רצבי אף הוא סוציאליים ובכך  כמו התנ"ך על מנת להעניק קדושה לרעיונות

תייחס לסוגיה וקובע כי ז'בוטינסקי הביא את התנ"ך כבסיס לתיקונים סוציאליים על מנת ה

                                                 
 .192שם, עמ'  109
 .193שם, עמ'  110

111Hillel Halkin, Jabotinsky A life (London: Yale University press 2014), p.200. 
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להעמיד מול התפיסה הסוציאליסטית מרכסיסטית שמבוססת על ההוויה והמעמד, תורה 

 .112המבוססת על מוסר ואתוס דתי מוסרי

דון יחיא הינה שהשינוי, אותו הוא מייחס לז'בוטינסקי ביחס לדת, הינו תמודד טענה נוספת עמה ה 

. השינוי המהותי שניתן לזהות ביחסו של ז'בוטינסקי החל מהקמת שינוי אינסטרומנטלי

לחזק את ההסתדרות  משיקולים אלקטורליים שמטרתם ההסתדרות הציונית החדשה נובע

דיאולוגי מהותי באידיאולוגיה הרביזיוניסטית שינוי אימצביע על דון יחיא לעומת זאת החדשה. 

תנועות השמאל הציוניות. המאבק בתנועות השמאל עם שבא כתוצאה מהעימות האידיאולוגי 

הציוני שראו במהפכה הציונית מהפכה חילונית כנגד המסורת, הוביל את התנועה הרביזיוניסטית 

כי הקמת בע וקדון יחיא  . בנוסף113לאמץ עמדות שראו במסורת כרכיב חשוב בזהות החדשה

ההסתדרות הציונית החדשה שינתה את התודעה הפוליטית בקרב התנועה הרביזיוניסטית שתפסה 

את עצמה לא כמפלגה פוליטית אלא כהנהגה אלטרנטיבית לעם היהודי. שינוי תודעה זה הביא את 

מסורתי שזרם התנועה, המתיימרת לייצג את העם היהודי כולו, לקבל על עצמה גם את האלמנט ה

זהה שינוי באופי הלאומיות עצמה שאפיינה את התנועה בציונות נשא אותו. דון יחיא אף  גדול

הרביזיוניסטית, מלאומיות פוליטית ללאומיות תרבותית. לאומיות תרבותית זו שאמצה התנועה 

 .114ראתה עצמה בנויה על המסד הקודם שהוא הלאומיות היהודית המסורתית

ל תזת השינוי האידיאולוגי וקבע כי השינוי של התנועה בנושא הוא שינוי של לק עואריה נאור ח

ר כי העניין של ז'בוטינסקי בדת הוא אינסטרומנטלי, הן ופתוס ורטוריקה ולא מעבר לכך. נאור סב

. אליבא דנאור עצם תפיסת הדת 115בתפיסה החילונית את הדת והן ביעודה בהגשמת החזון הציוני

אותה הוא מכנה "מטפורה ספרותית בעלת עוצמה רטורית" ללא כל נוכחות  ,הינה תפיסה חילונית

 של תפיסה תאולוגית. 

בעוד שלא ניתן להתעלם מהשינוי שחל ביחס של התנועה הרביזיוניסטית לנושאי דת ומסורת כפי 

שהצביע עליהם דון יחיא, הרי ששינוי זה מוסבר על ידו רק באמצעות שינוי המגיע מההנהגה 

ל והולך מגיעים בכיוון ההפוך כאשר חלק גדותעלם מהשינויים הממטה. דון יחיא ומחלחל 

גיע מרקע דתי ומסורתי ולו השפעה על עיצוב האידיאולוגיה. מרכזיים של התנועה המהפעילים ה

דוגמה לכך הינם שני המנהיגים הצעירים: מנחם בגין ודוד רזיאל שהפכו לפעילים מרכזיים בתנועה. 

יב בית"ר בפולין והשני למפקד האצ"ל בישראל, שניהם היו יהודים מסורתיים הראשון היה לנצ

 . וחברים נאמנים בתנועה הרביזיוניסטית בעלי רקע דתי אותו לא זנחו גם בגיל מאוחר יותר

                                                 
 .16רצבי, "ז'בוטינסקי והדת", עמ'  112
 .166יחיא, "התמורה ביחסו של ז'בוטינסקי", עמ' -דון 113
 שם, שם. 114
 .132"גם לאפיקורסים יש חלק בסיני", עמ'  נאור, 115
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לשינוי ביחסה של התנועה הרביזיוניסטית לדת שאינו זוכה לכלל התייחסות נוסף הסבר אפשרי 

ינולוגיה "הגזעית" במשנה הרביזיוניסטית. ז'בוטינסקי, בעיקר לפני הוא הנושא של החלשות הטרמ

עליית הנאצים לשלטון, הרבה להשתמש במונח "גזע" כמאפיין לאומי המבדיל את העם היהודי 

משאר העמים. בשיר בית"ר שהפך להמנון התנועה נכתב במפורש כי "בדם וביזע יוקם לנו גזע". 

ונח מרכזי בתורה הנאצית שחרתה על דגלה את המאבק ב"גזע מונח זה הפך לבעייתי כאשר הפך למ

היהודי הנחות" וז'בוטינסקי יצא כנגד אידיאולוגיה זו. לאור זאת יתכן ומציאות זו אילצה את 

-ז'בוטינסקי למצוא אלמנט אחר שמבחין בין הלאום היהודי לאומות העולם. האלמנט הדתי

שנוצר להוות תחליף לתפיסת ה"גזע"  רץ עשוימסורתי שגם הוא נבע מההוויה הדתית הקדומה בא

             על אדמת ארץ ישראל.
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 ארץ ישראל השלמה והפלשתינאים

התנועה הרביזיוניסטית נבדלה משאר התנועות הציוניות בהתעקשותה על שני עקרונות יסוד שמהם 

פשרה. העיקרון הראשון היה הזכות על ארץ ישראל השלמה לא הראתה כל סימן לפרגמטיות או 

קרון השני נגע להתעקשות על הצהרה כי השאיפה הציונית היא יהמשתרעת על שתי גדות הירדן והע

. מצב זה הוביל את הרביזיוניזם להתנגשות עם 116הקמת מדינה יהודית ריבונית על גבולות אלו

ל ארץ ישראל וצורך לתת מענה מעבר לשלילה התביעה הערבית לריבונות פוליטית ולאומית ע

  .117המוחלטת לתביעה זו, שנתמכה בשלבים מאוחרים, גם על ידי בריטניה

זאת במעמד המרכזי שיחס  עמדה נאור מסבירת על "שתי גדות הירדן" הרי שבנוגע להתעקשו

החד צביע על כתיבתו מז'בוטינסקי למרכיב של אדמת הלאום בגיבוש התפישה הלאומית. נאור 

משמעית של ז'בוטינסקי שהכריז "בארץ ישראל נולדנו כאומה". הכרזה זו שהציבה את הטריטוריה 

כיוצרת הלאום מלמדת כי לטריטוריה יש חשיבות מעבר לאלמנט פיזי אלא הינה שלמות תרבותית, 

 . 118רוחנית שפגיעה בה שווה לפגיעה בשלמות האומה

וי דתי ותנועות הפועלים ראו בה כהגשמת גאולה בעוד הזרמים הדתיים ראו בציונות הגשמת ציו

בע כי עבור ז'בוטינסקי הזיקה לארץ ישראל היא יסוד הלאומיות, וסוציאלית ולאומית הרי שנאור ק

הציונית הראשונה של ז'בוטינסקי, כפי שהוא  וחוויית. 119ההיסטוריה, השפה והתרבות העברית

נגרס אוגנדה". ז'בוטינסקי הצעיר, למרות כמשתתף צעיר בגיל העשרים ב"קו הייתהמעיד עליה, 

הרושם הכביר שהשאיר עליו הרצל, העדיף את הנאמנות לארץ ישראל והצביע כנגד ההצעה לשגר 

סיון להסביר את אופי ימשלחת חקר לאוגנדה על מנת לבדוק את התאמתה ולו רק כמקלט לילה. בנ

. 120כה" שהנו תקיף מאלף נימוקים"וטינסקי "ואינני יודע למה "ככה": אותו ה"כבהצבעתו כתב ז'

יתר על כן ז'בוטינסקי הדגיש את חשיבות ההחלטה וקבע כי "בטוחני שגם צמברליין )בעל הצעת 

רק ביום ההוא הבינו לציונות,  –אוגנדה( ובאלפור ועוד כמה מדינאים באנגליה ובארצות הברית 

יבות בנאמנות לארץ ישראל ש. כלומר ז'בוטינסקי לא רק ראה ח121"ורבים מוותיקי התנועה גם כן

 .לוותר על אף שעל מאדמתה כוחו של הסירובאלא גם ב

שונה דעתם של ז'בוטינסקי והתנועה הרביזיוניסטית מדעתם של  הייתהלא רק בנושא ארץ ישראל 

 הייתהראשי הציונות, בתחילת המאה העשרים, רבים ממנהיגי הישוב. הדעה הרווחת בקרב  מרבית

                                                 
(, עמ' 1996)ירושלים: הוצאת מרכז שזר,  הציונות והשאלה הערביתיעקב שביט, "יחס התנועה הרביזיוניסטית לתנועה הלאומית הערבית", בתוך  116
71. 
 שם, שם. 117
(, עמ' 2015)ירושלים: הוצאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז בגין,  ארץ ישראל א' –כתבים אריה נאור, "כולה שלי! ארץ ישראל בהשקפת ז'בוטינסקי",  118
9. 

 .10שם, עמ'  119
 .191ז'בוטינסקי, "סיפור ימי", עמ'  120
 שם, שם. 121
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של ארץ ישראל אינם מהווים אתגר מבחינת הגשמת מטרות הציונות. בין אם כי התושבים הערבים 

 הקדמהבשל  ,ראו באוכלוסייה המקומית ככזאת שתהיה מוכנה לקבל את ההגירה הציונית

המקומית,  ההאוכלוסייבין אם צפו התנגדות מצד  כלכלית והתרבותית שהיא מביאה עמה,ה

 .  ציונותלאומית של המסירותה הלעמוד מול התנגדות אשר לא תוכל 

 ההאוכלוסיימהראשונים במנהיגי הציונות לזהות כי  היה זאב ז'בוטינסקיאל מול דעות אלו 

תתנגד לציונות שה יבעלת רגש לאומי עם זיקה טריטוריאלית. אוכלוסי אוכלוסייה המקומית הינה

ז'בוטינסקי שביט שייך את יחסו זה של יעקב ולהפיכת ארץ ישראל לבית לאומי לעם היהודי. 

כי  הרעיון הלאומי ולהבנתו את התפתחות טינסקיבו'לערבים משום ההבנה העמוקה של ז

שלא  טינסקיהלאומיות היא צורה שורשית וטבעית החיונית לקיום האנושי. לפיכך לא יכול היה ז'בו

 . 122להכיר בזהות הלאומית המיוחדת של ערבי ארץ ישראל

ותומנית לספוג תבוסות במרבית החזיתות כתב מפריה העי, עת החלה הא1917כבר בשנת 

מפריה. יז'בוטינסקי את הספר "תורכיה והמלחמה", שבו נתח את המצב לאחר התמוטטות הא

כנגד אלו המזהים באזור תנועה לאומית פאן ערבית וקבע כי  טינסקיבספר זה יצא אמנם ז'בו

הסימן לזיהוי אומה הוא "הכרת "הדמיון בין הלשונות בלבד עדיין אינו יוצר אומה מאוחדת" וכי 

אולם ז'בוטינסקי המשיך וקבע כי המרחב הערבי מורכב מ"עממים" שונים . 123האחדות הלאומית"

בעלי היסטוריה ומנהגים שונים זה מזה ובכך זיהה כבר בשלב מוקדם זה כי מדובר בזהויות 

עה הציונית עדיין טריטוריאליות שונות ולא בתנועה לאומית אחת. כבר בשלב מוקדם זה בו התנו

האמינה כי מדובר ב"ארץ ללא עם לעם ללא ארץ" כפי שניסח זאת ישראל זנגוויל, זיהה ז'בוטינסקי 

. ז'בוטינסקי קבע כי לפנינו תודעה לאומית המבוססת על בקרב עמי האזור ניצני תודעה לאומית

ת בשל מה שכינה היסטוריה ומנהגים גם אם מיהר וסייג כי זהויות אלו עדיין אינן בשלות וזא

 . 124"נחשלות תרבותית"

-ז'בוטינסקי המשיך להוכיח את טענתו והביא רשימה של תנועות, אותן הוא מכנה תנועות פרוטו

לאומיות החל במצרים שלה "מפלגה לאומית שאין להתעלם מהשפעתה" וכלה בסוריה ש"התנועה 

שזיהה ז'בוטינסקי בחלקים למרות הניצנים הלאומיים  .125הלאומית בסוריה היא חלוץ הלאומיות"

שונים בעולם הערבים הרי שאלו נתפסו על ידו כמצויים בשלבים מוקדמים מידי ולכן אינם ראויים, 

בשלב זה, להגשמה במדינה ריבונות רעיון אותו דחה על הסף. למרות תמיכתו של ז'בוטינסקי בבית 

התביעות של מעצמות המערב לאומי ליהודים, הרי שאת תביעות הערבים ז'בוטינסקי בטל אל מול 

                                                 
 .70, עמ' "יחס התנועה הרביזיוניסטית"שביט,  122
 .189עמ' , )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ח(, דורי-זכרונות בןזאב ז'בוטינסקי, "תורכיה והמלחמה",  123
 .190שם, עמ'  124
 .193שם, עמ'  125
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המערב נתפסה על ידי ז'בוטינסקי כחלק מ הציונות .126ו"ביטחון הקיסרויות הקולוניאליות שלהן"

התרחבות המערב לעבר המזרח התיכון, בעוד הלאומיות הערבית  הנאור והתרבותי ולמעשה חלק מן

בשלטון אירופאי  יהעות'מאננתפסה כמנוגדת לערכים אלו. ז'בוטינסקי האמין בהחלפת המשטר 

 .127"וראה חשיבות בשלטון זה שלו "יעוד ציוויליזאטורי גדול

, לאחר השתלטות הבריטים על ארץ ישראל וערב ועידת השלום בפריס, חיבר 1918בסוף שנת 

ניסח הצעה  טינסקיעמודים ובו התייחסות לערבים ילידי הארץ. ז'בו 100-ז'בוטינסקי מסמך בין כ

. הצהרת בלפור, בה אושרה 128ישראל כיחידה אחת על שתי גדות הירדן מפורטת לניהול שטחי ארץ

לדידו של ז'בוטינסקי נקודת מפנה שמשמעותה היא  הייתההזכות היהודית על שטחי ארץ ישראל, 

שארץ ישראל אינה עוד רכושם הבלעדי של תושביה הנוכחיים. ארץ ישראל צריכה מרגע זה להיחשב 

מיליון היהודים בתפוצות. לאור זאת הציע  12-ם הנוכחיים ואלף התושבי 700כרכוש משותף של 

ז'בוטינסקי תכנית התיישבות יהודית בקנה מידה גדול ותכנון כלכלת הארץ על כל ממדיה על מנת 

להכריז על . בהצעה זו ז'בוטינסקי התעלם מהדרישה 129להכשירה לקלוט את ההמונים שיגיעו

ביחס המספרי העודף של הערבים. לעומת זאת בין את הבעייתיות מדינה יהודית שכן הוא ה

ז'בוטינסקי תרץ את הדרישה למתן מעמד שווה ליהודים בכך שהוכרה הזכות היהודית על ארץ 

ליוני היהודים בתפוצות המהווים עבורו משקל נגד מוסרי ימ 12-ישראל ובכך יש להתחשב בכ

 ה לבעלים האמתיים של השטח.לטענות על הרוב הערבי הנמצא כרגע בארץ ישראל ועל היות רוב ז

של ז'בוטינסקי תפסה את תפקידו של המשטר המנדטורי ככזה שיהיה אחראי הראשונית תכניתו 

על  לייטומחד על הביטחון וניהול החיים התקינים בארץ, שמירת הסדר וקיום משפט צדק ומאידך 

תידית יימסר לשני גופים עצמו את החובה לסייע לבניין הבית הלאומי היהודי. בניינה של המדינה הע

והם האוכלוסייה המקומית והעם היהודי באמצעות ההסתדרות הציונות שתקבל זיכיון לפיתוח 

כלכלי של הארץ. ניהול שטחי ארץ ישראל יימסר לגוף מבצע אשר ימונה בהסכמת ההסתדרות 

העבודות הציונית וז'בוטינסקי תבע כי משרדי החקלאות, ההגירה, התעשייה והמסחר, התחבורה ו

הציבוריות ימסרו לנציגים אלה. ליד הממשלה הממונה תכהן מועצה מחוקקת מייעצת אשר 

המקומית והיא תהווה  ההאוכלוסיימחציתה תורכב מנציגי ההסתדרות הציונית ומחציתה מנציגי 

ביקש בכך ששני היסודות בשלטון יהיו שווים  בוטינסקי'זבסיס להקמת משטר פרלמנטרי עתידי. 

תהיה מאוזנת בעוד הממשל המנדטורי יפקח ממעל. עניינים של דת וחינוך יהיו כחלק  והשפעתם

                                                 
 .195שם, עמ'  126
 .194שם, עמ'  127
 .13(, עמ' 1993)ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי,  מדיניות ודמיון: תכניות פדרליות במחשבה המדינית הציוניתיוסף גורני,  128
 .14שם, עמ'  129
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העניינים הלאומיים של שני העמים ינוהלו בנפרד בידי  .130מהאוטונומיה העדתית של העדות בארץ

מועצה נבחרת וגוף מבצע כך ש"היהודים והערבים ייהנו מאוטונומיה מוחלטת השווה לזו של אומות 

 .131עצמאיות"

צביע על כך שלצד מערכת הממשל הפדרטיבית ז'בוטינסקי העניק חשיבות לאוטונומיה מיוסף גורני 

מאמונתו בכוחה של הלאומיות הערבית  שני העמים. הצעה זו נבעה הלאומית תרבותית של

המקומית וחיוניותה. ז'בוטינסקי הציג מבנה דו לאומי וגורני קבע כי אין הדבר ברור האם זהו הסדר 

ם עד לתקופה שבה ליהודים יהיה רוב בארץ ישראל. או האם מדובר בהסדר קבע תוך ביניי

הסתמכות על דברי ז'בוטינסקי כי בעקבות הצהרת בלפור הפכה הארץ לרכוש משותף של התושבים 

המקומיים והעם היהודי. ניתן לראות כי מטרת הסדר זה היא להביא לרוב יהודי בארץ ובכך 

ב תושבי הארץ. דומיננטיות זו, תביא לשלטון יהודי שיחליף את השלטון לדומיננטיות יהודית בקר

המנדט. תכנית זו אליבא דגורני הצביעה על החשיבות של הדו לאומיות או הרב תרבותיות בנושאי 

. יסוד שלדעתו של גורני אמור בוטינסקי'זהתרבות הלאומיים שהפכה ליסוד קבוע בתפיסתו של 

שוש לכך ניתן לראות ביחס לערביי הארץ כאומה חיה שיש לאפשר להישמר בכל הסדר עתידי ואי

 לה אוטונומיה לאומית תרבותית.

 

 "קריעת עבר הירדן"

חשיבות רבה לתפקיד השלטון המנדטורי ביצירת התנאים להקמת בית  הייתהבעיני ז'בוטינסקי 

לאומי יהודי בארץ ישראל. דעה זו תאמה גם את האמונה של ראשי התנועה הציונית בחשיבות של 

מעצמות אירופה לקידום האזור בכלל ובחשיבות בריטניה כבעלת הברית של הציונות בפרט. 

הציונות ואת זאב ז'בוטינסקי, כחלק מהנהלה זו, לקבל תפיסות אלו הובילו את הנהלת ההסתדרות 

. ספר זה קרע למעשה את שטח עבר הירדן שהיה אמור להיכלל בשטחי 1922את הספר הלבן של שנת 

סביר את הסכמת מארץ ישראל במטרה להקים בו ממלכה ערבית האשמית נפרדת. יוסף הלר 

לק מההנהגה הציונית והבנתו את ז'בוטינסקי למהלך והישארותו בהנהלת התנועה בהיותו ח

האחריות שטמן בחובו התפקיד. ז'בוטינסקי שהופך בשנים אחר כך לאופוזיציונר, אליבא דהלר, 

היה משוחרר מכל אחריות כזו ולכן יכול לדרוש מדינה על שתי גדות הירדן ולהתנגד לכל ויתור קטן 

 .132ככל שיהיה

                                                 
 .15שם, עמ'  130
 .16שם, עמ'  131
 יוסף הלר, "עמדותיהם של בן גוריון, וייצמן וז'בוטינסקי בשאלה הערבית", בתוך יעקב הריס, אניטה שפירא ויהודה ריינהרץ )עורכים(, עידן 132

 .231(, עמ' 2000הציונות )ירושלים: הוצאת מרכז שזר, 
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, מצאו הסבר יסטי כמו שמואל כץ ויוסף שכטמןמתוך המחנה הרביזיונ ,הביוגרפים של ז'בוטינסקי

כי  בוטינסקי'ז. בנאום זה הסביר 1927133בנאומו בקונגרס הציוני הט"ו בשנת  להסכמת ז'בוטינסקי

בפני הנהלת התנועה הציונית הועמד אולטימאטום בריטי לאשר את המסמך או להסתכן בשינויים 

א מדברי ז'בוטינסקי כי לאור הקשיים ביה. כץ אף 134מרחיקי לכת לרעת הציונות בנוסח המנדט

שניצבו בפני ממשלת אנגליה מצד גורמים שקראו לה להסתלק מהצהרת בלפור היה רצון לא 

וסיף כי למרות זאת ז'בוטינסקי הצביע נגד ההצעה בהנהלה מלהקשות על ממשלת הוד מלכותו. כץ 

. אמונתו של 135ה גורלית זוהציונית והחליט לא להתפטר רק בשל אחריותו כלפי חבריו להנהגה בשע

בוטינסקי בבריטניה והכרת התודה אותה חשה ההנהגה הציונית כלפי וינסטון צרציל, שהיה 'ז

מאוהדי הציונות בממשל הבריטי הקשתה על ז'בוטינסקי ועל ההנהגה הציונית לצאת למאבק. נוסף 

ה ההחלטה כדבר בלתי לא נתפס ,ממונה על שני החבלים הייתההרי שכל עוד בריטניה עדיין  ,על כך

 הפיך.

כדבר מוגמר ומספר  "קריעת עבר הירדן"למרות הסכמה זו הרי שז'בוטינסקי לא הסכים לקבל את 

כנית רשמית להנהלה הציונית לייסד משטר , הגיש ז'בוטינסקי ת1922סוף שנת חודשים אח"כ, ב

בשלב  ,בוטינסקיפדרטיבי בארץ ישראל במסגרת קונפדרציה מזרח תיכונית. לפי תכניתו של ז'

הראשון עבר הירדן וארץ ישראל יהיו למדינה פדרטיבית בחסות המנדט הבריטי. בראש המדינה 

יעמוד האמיר הערבי ולידו ראש ממשלה יהודי. לראש הממשלה יהיו סמכויות נרחבות כמו שהיו 

ישב מפריה הגרמנית. לאחר מכן תוקם קונפדרציה אזורית שנשיאה יהגרמני בתקופת הא לקנצלר

בדמשק. בשלב האחרון ארץ ישראל תהפוך למדינה אוטונומית במסגרת הקונפדרציה ואז תעבור 

נראה  הקונפדרטיבי, המסובך ורב השלבים,אם מביטים מעבר למבנה  .136משרת הנשיא לידי יהודי

כי מטרתו של ז'בוטינסקי היא להגיע למדינה יהודית עצמאית וזאת תוך מתן מענה למצב בשטח, 

וב ערבי בעל זהות לאומית תרבותית, שיש לתת לה ביטוי. הצעה זו עונה להגדרה של יוסף בו יש ר

גורני "ריאליזם אוטופי" שמצד אחד משמרת את החזון האוטופי של מדינה אחת על שתי גדות 

 הירדן ומאידך מתייחסת למצב הריאלי בשטח ולמטרות הריאליות שניתן להשיג.

תהיה מורכבת מקנטון יהודי בארץ ישראל המשתרעת  ,בוטינסקיאליבא דז' ,הקונפדרציה האזורית

נוצרי בלבנון וקנטון מוסלמי בסוריה ומסופוטמיה. גורני הצביע -על שתי גדות הירדן, קנטון מוסלמי

על השוני בין היחס ללבנון שבה יהיה קנטון מעורב של התושבים המוסלמים והנוצרים בעוד הקנטון 

. בנוסף המהווים רוב הודי בלבד, וזאת למרות התושבים המוסלמיםבארץ ישראל מוגדר כקנטון י

                                                 
( 2015צאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז בגין, )תל אביב: הו, ארץ ישראל אזאב ז'בוטינסקי, "הצהרתו של ו.י. ז'בוטינסקי בקונגרס החמישה עשר",  133
 .306עמ' 

 .446(, עמ' 1959)תל אביב: הוצאת קרני,  זאב ז'בוטינסקי: פרשת חייו. יוסף שכטמן, 516, עמ' כרך א' –ז'בו כץ,  134
 .448, עמ' ז'בוטינסקי: פרשת חייו. שכטמן, 517, עמ' כרך א –ז'בו כץ,  135
 .17, עמ' ודימיוןמדיניות גורני,  136
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ניתן לראות כי למדינות האוטונומיות מעניק ז'בוטינסקי סמכויות כמעט כמו מדינה עצמאית 

והשלטון הפדרטיבי המרכזי הנו חלש מאד. לאור זאת העלה גורני את הסברה כי המטרה האמתית 

לביטוי הלאומי של התושבים הערבים יהיה בדמות הנשיא  של הסדר זה הינה מדינה יהודית והמענה

 הערבי של הקונפדרציה שישב בדמשק. 

שלב הראשון של י שז'בוטינסקי נתן דגש רב יותר לאל מול החזון של הקונפדרציה האזורית הר

הפדרציה הדו לאומית. בפדרציה זו האינטרסים היהודים של הגירה ועבודה יהיו בסמכותו 

אל מול יחסי  ,בוטינסקי'ראש הממשלה היהודי. בנוגע לממשלה שתקום הרי שזהבלעדית של 

 חצית משרי הממשלה יהיו יהודים כפי שביקש בתוכנית הקודמת.מנמנע מלדרוש כי  ,הכוחות

הציונית כאשר אין הכרח כי  ימונו בהסכמת ההסתדרותמשרי הממשלה חצי ז'בוטינסקי הציע ש

ברשות המחוקקת שאינה עוד מייעצת אלא מחוקקת הרי ש לעומת הממשלה. יהיו ממוצא יהודי

שני בתים. בית תחתון שבו יבחרו כל התושבים היודעים קרוא וכתוב בכל ז'בוטינסקי לכונן  ביקש 

ובית עליון. בבית העליון תהיה חלוקה  (את כוחם האלקטורלי של היהודים )דבר שיחזקשפה שהיא 

סלמית, יהודי ארץ ישראל ויהודי התפוצות. הבתים יהיו לארבע יחידות: ערבית נוצרית, ערבית מו

שווים במעמדם וכל שינוי בחוקה ידרוש רוב של שני שליש בשני הבתים. בצבא שיהיה תחת שלטון 

בריטי תהיה חלוקה בין היהודים לערבים כאשר בארץ ישראל המערבית יהיו שלשה רבעים 

 לטון המנדט יכווץ בהדרגה לשמירה על הסדרמהיחידות יהודיות וההפך בעבר הירדן. תפקידו של ש

 . 137בלבד

אל מול המשטר הפדרלי הדו לאומי תהיה מערכת ממשל מקומית לאומית שתנוהל בשפות 

הלאומיות המקומיות בעוד הממשל הפדרלי יתנהל באנגלית. כל התחומים הנוגעים למשפט, דת, 

בע כי מתוך הצעות אלו עולה . גורני ק138מערכת הממשל המקומיתוך יטופלו במישור חברה וחינ

תפישתו של ז'בוטינסקי את ארץ ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי ואת מוסדות התנועה 

הציונית כבעליה של הארץ. השלטון הדו לאומי אינו אלא שלב מעבר בדרך לתקופה של התיישבות 

פה שתהיה התנגדות בוטינסקי צ'המונית יהודית והפיכת ארץ ישראל למדינה אוטונומית יהודית. ז

אך האמין בכוחו של המנדט לאמץ את התוכנית שנותנת ביטוי גם לשאיפות הלאומיות של הערבים 

הן בפרלמנט שיוקם והן בממשלה עד לשלב של הרוב היהודי. ז'בוטינסקי סבר כי המנדט הוא שיכפה 

 .139את התוכנית ובכוחו לגרום לערבים למרות ההתנגדות להרכין את ראשם

                                                 
 .18שם, עמ'  137
 .19שם, עמ'  138
 .20שם, עמ'  139
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האשמית ולהסכים לפדרציה עם עבר הירדן בכדי למנוע את ההסכים להכיר בשושלת  סקיטינז'בו

חלוקת הארץ בראותו כהסדר זמני שסופו להתבטל עם שינוי מאזן הכוחות. באלטרנטיבה של 

מהו  ויתור עקרוני ולכןובסופו של דבר ללא יהפוך האם ויתור טקטי  ;עולה השאלה טינסקיבו'ז

או הסכמה להפחתה  )עבר הירדן( ויתור על ריבונות על חלק מהטריטוריה יתור הטקטי הנכון?והו

בוטינסקי העדיף את 'ז ?)פדרציה בראשות אמיר( מסוימת בממד הריבונות על הטריטוריה כולה

וזאת מתוך החשיבות שהוא מעניק לטריטוריה על פני הריבונות. כאשר יש התנגשות  ,שניהפתרון ה

ניתן לראות  מקסימום של טריטוריה לעומת מקסימום של ריבונות,בין שני העקרונות של שמירת 

בוטינסקי נתן עדיפות לעקרון הראשון. אריה נאור סבר כי ז'בוטינסקי לא האמין בפתרון של 'ז כי

לקבל את הסכמת הערבים להסכם שיאפשר לו להשיג רוב יהודי  הייתהפדרציה וכי מטרת התוכנית 

 .140בארץ ישראל

ינסקי יש ניסיון להבחין בתוך הלאום הערבי בין הערבים הנוצרים לערבים בוט'בהצעתו של ז 

המוסלמים ומתן ייצוג נפרד לכל אחד מהחלקים הללו. יש כאן ניסיון לערוך הבחנה בתוך הלאום 

הערבי ולתת העדפה למאפיין הדתי על פני הלאומי וזאת במוסד ייצוגי פוליטי שהוא הפרלמנט. בכך 

ות את המציאות של רוב ערבי ומיעוט יהודי הן בהצבת התנאי שרק מי שיודע ז'בוטינסקי מנסה לשנ

קרוא וכתוב יוכל להצביע, הן במתן משקל ליהדות העולם כחלק מן האוכלוסיות שיש להן תביעות 

בנוגע לארץ ישראל ויש להתחשב בהן והן באמצעות פיצול הלאום הערבי לפי קווים של דת ובכך 

 .שז'בוטינסקי יחס להם משקל רב וחותלנסות לשנות את יחסי הכ

 

 קיר הברזל

הצעתו של ז'בוטינסקי לא התקבלה על ידי ההנהלה הציונית שביקשה לקדם מדיניות פייסנית יותר 

אל מול הערבים והשלטון הבריטי, גם במחיר הימנעות מהצהרות בנוגע להקמת מדינה יהודית בארץ 

כי שוררת זהות אינטרסים בין בריטניה ת מסוימת בנאיביוסבר  ,לעומת זאת ,ישראל. ז'בוטינסקי

בוטינסקי, הניעה אותו לדרוש 'והמערב לבין התנועה הציונית. זהות אינטרסים זאת, בה האמין ז

כי ההנהגה הציונית תבהיר את מטרת הציונות ותצא בנחרצות כנגד כל גילוי של נסיגה ממדיניות 

. לאור ההתנגדות לעמדתו פרש ז'בוטינסקי זאת, גם במחיר עימות עם ממשלת המנדט והערבים

. על מנת להציב 141מההנהלה הציונית והחל לשמש כאופוזיציונר למדיניות ההנהלה 1923בשנת 

בוטינסקי עם פרישתו את תפיסתו השונה כלפי השאלה 'אלטרנטיבה לדרכה של ההנהגה ניסח ז

                                                 
 .20נאור, "כולה שלנו", עמ'  140
 .12(, עמ' 2004) איש בסער -עיונים בתקומת ישראל, "ישראל קולת, "מקומו של זאב ז'בוטינסקי בפנתיאון הלאומי 141



52 

 

. מאמרים אלו יהפכו הברזל" על קיר הברזל )הערבים ואנחנו( ו"מוסר קירהערבית בשני מאמרים "

 מאוחר יותר לבסיס האידיאולוגי של התנועה שיקים ביחסה לערבים.

בניסוח מאמרים אלו ניכרת ההשפעה של העוינות הערבית לה נחשף ז'בוטינסקי שהיה ממארגני 

ההגנה בירושלים אל מול מאורעות נבי מוסא בפסח תר"פ ולהשפעה של מאורעות תרפ"א ומחיר 

בוטינסקי את פגישותיו עם העצירים הערבים במהלך מעצרו בכלא עכו, '. בנוסף ציין זהדמים שגבו

לאחר ארגון יחידות "ההגנה" בירושלים, כבעלי השפעה על הדוקטרינה אותה ניסח אל מול הבעיה 

 הערבית.

סיון לשנות דימוי זה. יב הערבים, פתח את המאמר בנשהוטרד מהדימוי שלו כאוי ,וטינסקיז'ב

בוטינסקי כתב כי בניגוד לכלל שצריך להתחיל מאמר מעצם העניין הרי ש"מוכרח אני להתחיל 'ז

מאמר זה בהקדמה". הקדמה שבאה להפריך את הדימוי שלטענתו הדביקו לו כ"אויבם של הערבים. 

לאדם הרוצה לדחוק את רגלי הערבים מארץ ישראל וכו'. אין אמת בכך". ז'בוטינסקי הסביר כי 

ם נקבע על פי שני עקרונות: הרחקת הערבים הינו צעד בלתי מתקבל על הדעת "בארץ היחס לערבי

ישראל ישבו תמיד שני עמים". העיקרון השני מבוסס על הענקת זכויות לאומיות לכל העמים החיים 

בתוך מדינה אחת כפי שניסח זאת בתוכנית הלסינגפורס שיסודה עוסק ב"שיווי זכויות מוחלט". 

 .142יך ונשבע בשמו ובשם צאצאיו שלעולם לא יופר שיווי זכויות זהז'בוטינסקי המש

לאחר הקדמה זו, נפתח המאמר בקביעה חד משמעית "על הסכם מרצון בינינו לבין ערביי ארץ 

בוטינסקי, '. הסיבה לכך, קבע ז143ישראל אי אפשר לחלום. לא עתה וגם לא בעתיד הנראה באופק"

של ערביי ארץ ישראל להפיכתה של "פלשתינה" לארץ היא כי אין תקווה "להשיג את הסכמתם 

בעלת רוב יהודי" וכי אין הדבר מפתיע שכן כל "אומת ילידים מתורבתת או נחשלת, רואה בארצה 

שאר לעולמים בעל הבית היחיד; ואומה כזאת לא יאת ביתה הלאומי. בו היא רוצה להיות וגם לה

. ז'בוטינסקי המשיך 144לשותפים לבעלות זו" תסכים מרצון לא רק לבעלי בתים חדשים אלא אף לא

ולמרות שתיאר את הערבים בסוג של פטרוניות ועליונות יהודית "רמתם התרבותית היא נמוכה" 

חנים בכוח הסבל וכוח הרצון שלנו". הרי שבעניין הלאומי אין הדבר רלוונטי והם יו"אין הם נ

ם "מבינים לא פחות מאתנו מה שאינו מהווים יריב של ממש "פסיכולוגים דקי הבחנה כמונו"  וה

רצוי עבורם". בנוסף תאר ז'בוטינסקי את זיקתם אל הארץ וקבע כי מדובר "באהבה 

בוטינסקי קבע כי כך ינהגו "כל עוד מקנן בלבם ניצוץ של 'נקטיבית" ו"קנאות אורגנית". זינסטיא

עניק דגש בוטינסקי ה'. ז145"תקווה, כי יעלה בידם למנוע את הפיכתה של "פלשתינה" לארץ ישראל

                                                 
 .253ערי ז'בוטינסקי, תשי"ג(, עמ' , )ירושלים: הוצאת בדרך למדינהזאב ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל",  142
 שם, שם. 143
 .255שם, עמ'  144
 שם, שם. 145
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להיות הערבים "אומת ילידים" קרי אומת המקום ואינו מנסה להתכחש לזיקתם לארץ ישראל 

 ומכנה את זיקה זו במונחים של אהבה וקנאות.

סט בידי אוטרי נטוז'בוטינסקי הביא את הדוגמה של איחוד איטליה שעלה במחיר השארת טר

להילחם למען עצמאותם, וקבע כי ארץ ישראל אוסטריה. חבלים אלו שנשארו מאחור המשיכו 

בשביל הערבים הארץ ישראליים היא "לא חבל ספר אלא מולדתם, מרכז ויסוד לקיומם הלאומי 

העצמאי". ז'בוטינסקי דחה בכך את הטיעונים כי ערביי ארץ ישראל הינם חלק מהעם הערבי הגדול 

. ז'בוטינסקי החיל יחס שווה 146לידיתללא זיקה של ממש לארץ וקבע כי מדובר בלאומיות מקומית י

ללאומיות היהודית וללאומיות הערבית כאשר ביחס לשתי התנועות הוא העמיד במרכז את 

ביאה אותו להתנגדות לכל ויתור יד חשוב בבניית הלאום. עובדה זו ההטריטוריה כבעלת תפק

על הזיקה למולדתם טריטוריאלי מצד היהודים והכרה בחוסר נכונות של הערבים המקומיים לוותר 

 לאומיות הפלשתינאית הטריטוריאלית המקומית. כמו כן הבין ז'בוטינסקי כי הלטובת עם אחר

 על פני התפיסה של הפן ערביות. הינה דומיננטית

יה המקומית ילאור מסקנות אלו קרא ז'בוטינסקי להקים קיר ברזל שאותו לא תוכל האוכלוס

. רק כאשר "לא נותרה כל תקוה להיפטר, 147היהודי" לפרוץ ויאפשר את התפתחות הבית הלאומי

וכשבקיר הברזל נסתמה כל פרצה. רק אז מאבדות את השפעתן הקבוצות הקיצוניות עם 

לא לעולם לא". ורק אז עוברת ההשפעה לגורמים מתונים שידונו על ערבויות שלא  ןסיסמאותיה

י אכן  הוסיף כי הוא מקווה שיינתנו ידחקו את רגליהן ועל שיווי זכויות אזרחי ולאומי. ז'בוטינסק

 .148לערבים ערבויות משביעות רצון ושני העמים יוכלו לחיות בשלום כשכנים טובים

אין להתעלם מכך שההסכמה לדון עמם על עתידם היא  ,למרות יחס כביכול שוויוני לאומה הערבית

חלו מספיק תבוסות מידי רק כאשר יבינו כי קיר הברזל אינו ניתן לפריצה. כלומר לאחר שהערבים ינ

האם  ,היאים לערבים המפסידים. השאלה שעולה היהודים והמשא ומתן יהיה בין היהודים המנצח

במצב זה כאשר הצדדים לא מגיעים כשווים אלא כמנצחים ומנוצחים האם יושג הסכם שגם 

על הפרדוקס הטמון בדוקטרינה זו ועל  אף הוא במחקריו, הצביע ימו לו? יעקב שביטהערבים יסכ

הניגוד בין תפיסת הערבים כלאומיים ופטריוטים לבין האמונה שקיר הברזל יוכל לשנות את דעתם 

מד על הנקודה כי בפתרון זה לא רק שז'בוטינסקי אינו מבקש משא ומתן, הוא ע . גורני אף149בעניין

                                                 
 .257שם, עמ'  146
 .259שם, עמ'  147
 .260שם, עמ'  148
 .77שביט, יחס התנועה, עמ'  149
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לכפייה עליהם את רצון התנועה הוא גם אינו מבקש את הסכמת הערבים לתוצאה אלא כוון 

  .150הציונית

בנוסף יש כאן פרדוקס של הצבת שתי תנועות לאומיות מתחרות בעלות אותו רגש לאומי אך בעיני 

כיר בזכות ההגדרה ונות על פני הערבית. ז'בוטינסקי הז'בוטינסקי תמיד תהיה עדיפות לתנועה הצי

ה אלא רק בצורת אוטונומיה דבר שמהווה העצמית של הערבים אך לא מוכן למימושה בצורת מדינ

 פגיעה בזכות זו.

ראשית אי הכרה  ביחסו של ז'בוטינסקי לערבים;שני מאפיינים מרכזיים זהה משלמה אבינרי, 

. בנוגע לאי הכרה במאפייניהם הלאומים הרי 151במאפייניהם הלאומיים ושנית הזלזול ביכולותיהם

הערבים  ת על התעלמות ממאפייניהם הלאומיים שלבאות שהובאו להלן ובהמשך אינן מצביעוושהמ

. בנוגע למאפיין השני והוא הזלזול ביכולתם וכוחם של הערבים הרי הוא הנכון הפךאלא דווקא ה

מזהה אותם עם נחשלות תרבותית ודחיית השאכן ז'בוטינסקי הפגין כלפי המזרח בכלל יחס מזלזל 

כלפי הערבים בכלל ואלו המתגוררים בארץ המודרנה האירופאית. מתוך יחס זה נגזר גם יחסו 

ישראל בפרט. יחס זה בא לידי ביטוי במאמריו השונים כגון "המזרח" או "האסלאם" בו פרט 

ז'בוטינסקי מספר מקרים בהם היכו מספר קטן של חיילים אירופאים כוחות ערבים גדולים 

ערבית שבה ראש המדינה . בנוסף למאמרים גם הפתרונות המוצאים על ידיו הן כפדרציה 152בהרבה

יהיה האמיר הערבי אך הסמכויות הביצועיות יהיו בידי ראש הממשלה היהודי. כמו גם פתרון קיר 

הברזל שז'בוטינסקי סבור כי יצליח להכריע את הערבים ולהוביל אותם לזנוח את דרישתם 

ים את הערבים להגשלו מלמדות על אמונה כי ניתן למנוע מלדומיננטיות לאומית. הצעות א

 שאיפותיהם הלאומיות.

כנית הלסינגפורס )שלניסוחה היה שותף( כבסיס קיר הברזל העמיד ז'בוטינסקי את תבמאמרו 

כנית זו היוותה דגם לאוטונומיה ערבית במדינה היהודית לכשתקום. תיה הילהסדר עבור האוכלוס

שמירה על  מרבית למיעוטים הלאומיים בתוך חברת הרוב אך ללא השתלבות והתערות, אלא

ייחודיות השפה, המשפט וכול בתוך הממסד האוטונומי. החלת תכנית זאת על ארץ ישראל נתפסה 

כפתרון אידיאלי שישמור על הזהות הלאומית ויבטיח שהמיעוט הקטן לא יבלע בגדול. המטרה 

הענקת ביטוי פוליטי ותרבותי שיעוגן בחוק  הייתההמקורית שלשמה נוסחה תכנית הלסינגפורס 

. באוטוביוגרפיה "סיפור ימי" כתב ז'בוטינסקי כי משמעותה 153אומיות היהודית במזרח אירופהלל

היא "אין אומה מושלת ברוסיה, כל לאומיה אינם אלא "מיעוטים", כרוסים כפולנים כטאטרים 

                                                 
 .231גורני, השאלה הערבית והבעיה היהודית, עמ'  150
 .206אבינרי, עמ'  151
 .208שם, עמ'  152
 .52(, עמ' 2004) איש בסער -עיונים בתקומת ישראלאריה נאור, "המתווה החוקתי של זאב ז'בוטינסקי למדינה היהודית בארץ ישראל",  153
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כוון לקיום של לאומים . כלומר ז'בוטינסקי 154וכמונו, משפט שווה לכולם ושלטון עצמי לכולם"

מסוים שבו האזרחות אינה מקבילה ללאומיות ואינה מזוהה עם לאום מסוים אלא  שונים בשטח

 מכילה את כלל הלאומים הקיימים.

 ,כנית זאת בארץ ישראל משמעותה הענקת זכויות שוות ללאומיות הערבית. אליבא דשביטהחלת ת 

שלא ניתן  ז'בוטינסקי השתכנע עוד לפני מלחמת העולם הראשונה כי לצד חשיבות הלאומיות הרי

לכל לאום להקים מדינה עצמאית היות וחלוקה זאת אינה אפשרית. לאור זאת סבר ז'בוטינסקי כי 

זכות ההגדרה העצמית אינה חייבת להוביל בהכרח לריבונות, ופתרון אפשרי אחר הינו אוטונומיה. 

אל הארץ,  במצב שנוצר בארץ ישראל בו הכיר ז'בוטינסקי בשתי תנועות לאומיות יריבות שלהן קשר

 .155קבע את צביונה הלאומייעלתה השאלה מיהו אם כן הלאום ש

ז'בוטינסקי האמין כי הרוב הוא שיקבע את הזיהוי הלאומי של המדינה ולכן עבורו מטרת הציונות 

נועדה ליצור רוב יהודי בארץ ישראל בהקדם האפשרי. בשלב הראשון ז'בוטינסקי אף הסכים לוותר 

בוטינסקי 'יינתנו הכלים שיאפשרו את יצירת הרוב היהודי. פתרונו של ז על מדינה עצמאית כל עוד

התבסס על הפרדה בין לאומיות לבין אזרחות ובין זכויות לאומיות אוטונומיות לבין זכויות 

לא לפגוע בשלמות ארץ ישראל אך גם לא להתעלם  הייתהלאומיות ריבוניות. מטרתו של פתרון זה 

 . 156מזכויות הלאום הערבי

בע כי למרות שז'בוטינסקי הציג את הערבים כבעלי מאפיינים לאומיים אוטנטיים ויוסף הלר ק

בדיוק כמו היהודים הרי אין הוא מציע משטר דו לאומי שוויוני בארץ ישראל הגדולה.  הלר טען כי 

בוטינסקי הציע לערבים ב"קיר הברזל" אוטונומיה פרסונלית בלבד בעוד הלאומיות היהודית 'ז

בוטינסקי, לדעתו של הלר, הינה בנוסח קרל 'ת את הטון במדינה. האוטונומיה שאותה הציע זנותנ

מפריה האוסטרו הונגרית ירנר, המרקסיסט האוסטרי שביקש לנטרל את התסיסה הלאומית בא

תכנית במסגרת או  .לפני מלחמת העולם הראשונה באמצעות שיפור המצב האישי של הלאומיים

 .157בעיקר במרכיבים תרבותיים ואישייםעוסקת הלסינגפורס שגם היא 

 

 קיר הברזל האתיקה של

בוטינסקי שמראש ויתר על כל ניסיון 'מאמר "קיר הברזל" עורר מידה רבה של ביקורת כלפי זה

למשא ומתן ופשרה עם הערבים. הריאליזם הז'בוטינסקאי הביטחוני שקרא לבניית קיר ברזל 

. אל מול מוסרדה של התנועה הציונית נתפס כנטול והבטיח מלחמה ממושכת עם הערבים כעתי

                                                 
 .70ז'בוטינסקי, "סיפור ימי", עמ'  154
 .79שביט, יחסה של התנועה, עמ'  155
 .80שם, עמ'  156
 .342הלר, "עמדותיהם של בן גוריון, וייצמן וז'בוטינסקי", עמ'  157
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ההכרה בערבים כ"אומה ילידית" בעלת אהבה אינסטינקטיבית וקנאות אורגנית ישנו פער ביחס של 

  קיר ברזל אותו הציע ז'בוטינסקי כיחס כלפיהם.

של קיר הברזל. במאמר זה ניסה  באתיקהסק מאמר נוסף שעלאור זאת כתב ז'בוטינסקי  

שראל. ז'בוטינסקי קי להתמודד עם הטענות בנוגע לזכותם השווה של הערבים על ארץ יז'בוטינס

טענה כי טים ליברלים הקדיש חלק נכבד להתמודדות עם הב לערכים דמוקרשראה עצמו מחוי

הערבים מהווים רוב ולכן עומדת להם זכות ההגדרה העצמית להחליט שארץ ישראל הינה מדינה 

 ערבית. 

כי אין הוא מקבל את הטענה כי "מי שתפס פעם חלקת אדמה יישאר לצמיתות בוטינסקי קבע 'ז

בעל הבית שלה וזה אשר הורחק מאדמתו יישאר נע ונד לעולמים" ודרש רביזיה. בהשוואה למאמר 

את הערבים כמי במאמר הנוכחי ז'בוטינסקי תאר  תיאר את הערבים כאומה ילידית,הקודם, בו 

דים "הורחקו מאדמתם". למרות טענתו הקודמת בנוגע לשוויון "שתפסו חלקת אדמה" בעוד היהו

הבחנה בין היהודים החוזרים  ל צדק ערבי, הרי שז'בוטינסקי ערךבצדק והעמדת צדק יהודי מו

בוטינסקי ערך '. ז158לאדמתם לבין הערבים שתפסו חלקת אדמה ללא שיש להם שייכות אליה

 להגדרה עצמית הנובעת מהרוב הדמוגרפי.בהבחנה זו הבדל בין הזכות על הארץ לבין הזכות 

ה כללית של אדמות כדור הארץ בין הטיעון השני אותו העלה ז'בוטינסקי הוא שיש צדק בחלוק

". כאן שוב סתר ז'בוטינסקי שאין להם ולא כלום" לבין העמים "יש להם יותר מידי קרקעש"העמים 

ן אדמתם כארץ ישראל ופ ים רואים אתאת טענתו מהמאמר הקודם כי הערבים הארץ ישראל

טינסקי מהמאמר הקודם בנוגע לזהות ערביות היא עורבה פרך. אם אכן נמשיך את הנחותיו של ז'בו

הרי שאין לערבים הארץ ישראלים "אדמות יותר מידי"  הטריטוריאלית המקומית של הערבים

גדולות כדי  . "הפקעת חבל ארץ מעם בעל אחוזותה היא, מה שהם מכנים, פלשתינהואדמתם היחיד

מעשה של צדק הוא. ואם העם בעל האחוזות הגדולות איננו רוצה בכך יש  –להכין בית לעם נע ונד 

. ז'בוטינסקי הכיר בפלשתינאים כעם אבל חזר בו מן הקשר בין העם לבין השטח 159"לכך להכריחו

התקיים גם הטריטוריאלי עליו הוא נמצא. אי הכרה בקשר זה הביאה אותו להנחה כי עם זה יכול ל

העילה לכפיה על הערבים את ההסדר הציוני היא עילת הצדק. עילה הנשענת  במיקום גיאוגרפי אחר.

על זיהוי ערביי ארץ ישראל כחלק מאומה גדולה שלה אדמות רבות המסרבת לאפשר לעם ללא בית 

ו וח על מנת להגשימה אינמקום משלו. ז'בוטינסקי כנה את הדבר "אמת קדושה" ושהשימוש בכ

. המאמר הראשון נקרא "קיר הברזל" ומציג את הכוח העברי כזה 160יותה אמת קדושהמקהה מה

                                                 
 .205עמ'  (2015)תל אביב: הוצאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז בגין, ארץ ישראל א,  קיר הברזל",  האתיקה שלזאב ז'בוטינסקי, " 158
 207שם, עמ'  159
 .231גורני, השאלה הערבית והבעיה היהודית, עמ'  160
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שיגשים את הציונות. המאמר השני "מוסר קיר הברזל" קובע כי הגשמת הציונות לא תהיה בזכות 

ח הזכות. הזכות לבית למי שגורש מביתו אל הגלות וקיר הברזל( אלא בככוחו של ח )בזכות והכ

 ל מקום מלבד ארץ ישראל. ושאין לו כ

הטיעון השלישי אותו הביא ז'בוטינסקי הוא הטיעון המבוסס על הכרת העולם "בזכותם של 

היהודים לחזור לארץ ישראל". משמעות הכרה זו היא שיהודי התפוצות הם אזרחיה ותושביה של 

ית נוספת ארץ ישראל שגורשו ולהם הזכות לשוב למולדתם. יהודים אלו מצטרפים לקבוצה לאומ

שלה יש זכות על הארץ והיא ערביי ארץ ישראל. העם היהודי מבחינה מספרית גדול הרבה יותר 

מהאוכלוסייה הערבית המקומית ולכן גם בזכות דומיננטיות זו מגיעה לו זכות ההגדרה העצמית 

 .161שקובעת כי המדינה היא מדינה יהודית

ין שום תוחלת בדיון עם הערבים בנוגע להסדר קיר הברזל של ז'בוטינסקי הינו הסבר מלומד מדוע א

וזאת בניגוד לאמונתם של זרמים אחרים בציונות באותה תקופה. ז'בוטינסקי השליך את יהבו על 

כוחם של מעצמות המערב שיראו בציונות כבעלת ברית ולכן יעניקו את חסותם להקמת קיר ברזל 

נמרצת בגיוס תמיכה לעמדותיו  היהודי. שנתיים לאחר פרסום מאמרים אלו ולאחר פעילות

האופוזיציוניות באירופה, ייסד באופן רשמי את התנועה הרביזיוניסטית. בכינוס היסוד של התנועה 

הרביזיוניסטית בפאריס הוחלט, בניגוד להסכמת המוסדות הציוניים שבהן היה חבר, שעבר הירדן 

. 162ים לחול גם על שטח זהכלל בתחום ההתיישבות היהודית וכל סעיפי המנדט חייביחייב לה

מנוגדים למנדט שכן  ,בהם יש רוב ערבי ,קבעה כי כל המוסדות המייצגיםהציונית החדשה התנועה 

 המקומית". ול "אוכלוסייהארץ ישראל היא על פי המנדט עניין משותף לעם היהודי 

ם אלא לעם מדובר על ענין משותף לעם היהודי ולערביהאין  ,זר על עצמו מספר פעמיםניסוח זה ח

יים כאשר השינוי אותה מבקשת התנועה לק אוכלוסייה המקומית". השאלה מה יתרחש" היהודי ול

ויושג בה רוב יהודי, מה יהיה מעמד הערבים אם ארץ  באוכלוסייה המקומית אכן יקרום עור וגידים

ודי. בנוסף יה המקומית כאשר יושג בה רוב יהיישראל היא עניין משותף לעם היהודי כולו ולאוכלוס

דרשה התנועה הרביזיוניסטית כי כל קרקעות הבור בארץ ישראל ועבר הירדן יוחרמו תוך מתן פיצוי 

הוגן לבעלים ויועברו לקרן לקרקעות פנויות להתיישבות. מענקי הקרקע יועמדו לרשות היהודים 

 בתנאים שווים. םארצישראלייולרשות ערבים 

העבריים, השליטה על העלייה תהיה בידי ההסתדרות כמו כן נקבע כי יוקמו מחדש הגדודים 

עמדו בניגוד סעיפים אלו . 163הציונית והנציב העליון יבחר רק מתוך הסכמה עם ההסתדרות הציונית

                                                 
 .062, עמ' האתיקה של קיר הברזל ז'בוטינסקי, " 161
 .283הרביזיוניסטים", עמ'  ז'בוטינסקי, "מה רוצים הציונים 162
 .36שכטמן, עמ'  163
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קבע כי ארץ ישראל היא עניין משותף לאוכלוסייה המקומית ולעם היהודי. היות ובנושאים שלסעיף 

ית המייצגת את העם היהודי בלבד על פני עדיפות להסתדרות הציונ ניתנהמהותיים אלו 

נגד ככזאת המכוונת  שה להחרמת אדמות בור אף היא נתפסההמקומית. הדרי ההאוכלוסיי

 חזיקה בידיה את האדמות הללו.האוכלוסייה הערבית המקומית שה

 

 הקמת התנועה הרביזיוניסטית אחרי

התוחלת בניסיונות הפיוס או מציאת ז'בוטינסקי המשיך להתריע בפני הלאומיות הערבית וחוסר 

בארץ ישראל  1926ה הערבית. באספה של הוועד הלאומי שהתכנסה בשנת יפשרה עם האוכלוסי

ועסקה ב"חיל הספר של עבר הירדן", גדוד צבאי ערבי שהוקם על ידי הבריטים והיווה מקור 

י הופיע כראש התנועה ביקש ז'בוטינסקי את זכות הדיבור. ז'בוטינסק ,לחששות בקרב אנשי היישוב

בקרב החיילים הערבים  הרביזיוניסטית וכבר בתחילת נאומו פנה ליצחק בן צבי שקבע כי יש

בוטינסקי דחה את תיאורו של בן צבי בנוגע 'גרום" כלומר אווירה של שנאת יהודים. ז"אווירת פו

ש בקרבם גם רוח של לאווירת פוגרום וקבע כי לפנינו "רוח של לאומיות, של פאטריוטיזמוס ערבי. י

ז'בוטינסקי, בניגוד לבן צבי שראה זאת בפריזמה של שנאת יהודים  .164תחיה לאומית כמו שיש בנו"

ואנטישמיות, ראה כאן לאומיות ערבית מתעוררת והמשיך להתריע על כך ועל המלחמה הצפויה 

מה שהם בוטינסקי התריע בפני אנשי הוועד הלאומי כי מדובר במציאות שונה מ'מהערבים. ז

סבורים שכן "את האינסטינקטים של שוד וביזה אפשר להחניק. אבל קשה לדכא אינסטינקטים של 

 . 165שחרור. אלה הם האינסטינקטים המתפרצים פה ושם"

דעות אלו של ז'בוטינסקי קוממו עליו רבים בקרב הממסד הציוני שראו בו מיליטריסט המתנגד 

 גם קב שביט טען כי ההתנגדות של ההנהגה הציונית נבעהלתוכניות של דו קיום בין האוכלוסיות. יע

אוש במיעוט היהודי בארץ ובבריטים שלא היה מן ימהסכנה שראו בטיעונים אלו העשויים להפיח י

 .166הנמנע שבזמן עימות כזה יבחרו דווקא בערבים

ועד הלאומי עדות להתנגדות זו ניתן למצוא בדבריו של  ד"ר יעקב טהון, נציג פועלי ציון באסיפת הו

שהטיח בז'בוטינסקי כי "בדרך של ניתוח זה מגיעה הציונות עד אבסורד, כי אפילו רוב יהודי בארץ 

ז'בוטינסקי המשיך את נאומו ביום למחרת וחזר  .167מיליון ערבים הקמים לתחיה" 30-לא יצילנו מ

ה היהודית אל מול הלאומיות יעל דרישתו, לאור המצב, להקים כוח יהודי לוחם שיגן על האוכלוסי

הערבית הגואה והאלימות העתידית לבוא. גם הפעם ניתקל ז'בוטינסקי בהתנגדות לדבריו והפעם 

                                                 
 .295, )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תש"ז(, עמ' 1926-1905נאומים זאב ז'בוטינסקי, "באספת הוועד הלאומי",  164
 .297שם, עמ'  165
(, 1979)תל אביב: הוצאת משרד הביטחון,  החלום והגשמתויעקב שביט, "זאב ז'בוטינסקי: החיפוש אחר גלגל התנופה", בתוך יחיעם פדן )עורך(,  166
 .129עמ' 

 .301ז'בוטינסקי, "באספת הוועד הלאומי", עמ'  167
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מצד חיים קלווריסקי ממייסדי תנועת "ברית שלום". קלווריסקי העמיד בספק את אזהרתו של 

ם, מוסה קאזים פחה, ז'בוטינסקי בנוגע לאיבה הצפויה מהצד הערבי וטען כי אחד המנהיגים הערבי

 טען בפני עיתונאים צרפתיים כי הוא רוצה בהסכם עם הציונים אבל הם אינם מעוניינים בכך. 

ז'בוטינסקי ניצל את דברי קלווריסקי על מנת לצאת כנגד מה שכינה "אשליות השלום".  ז'בוטינסקי 

ם ומעולם לא נרתעו קבע כי הערבים מכירים את ההסתדרות הציונית ואת ראשיה המעוניינים בשלו

מכל אפשרות של שלום. ז'בוטינסקי תקף את אלו שמאמינים בהסדר של פשרה עם הערבים וספר 

כי קיבל מכתב מקבוצה של ערבים שכתבו לו כי "אתה היחידי מבין הציונים שאינך רוצה לרמות 

רבים אלו על ז'בוטינסקי הוסיף וספר כי פנה לע .168טריוט ואינו זונה"פאותנו ומבין שהערבי הוא 

קחו יה ו"אל תיהם היו להגביל את העליישותי, אך דרםמנת לבדוק האם אפשר לספק את מאווייה

ז'בוטינסקי הוסיף כי כמובן קחו אותה מאתנו". ימאתנו את הרגש שפלשתינה היא שלנו ושאתם ת

תר". שאין מה לדבר על זה וכי לפנינו יש "התנגשות בין שתי אמיתות אלא שהצדק שלנו גדול יו

 . 169גדיה אינה יכולה לתת לנו אפשרות לשלום"ום סיכם ז'בוטינסקי כי "אותה הטרלסי

ביטוי של  הט דתי אוכתוצר של להתנגדות הערבית שאין לראות ב הייתהעמדתו של ז'בוטינסקי 

סיונות יכי כל הנ ,סבר ז'בוטינסקילאור זאת, אלא ביטוי אותנטי ללאומיות הערבית.  פריקת עול,

רצבי שלום  נדונו לכישלון.ת כאלה או אחרות בהטבות כלכליולקבל את הציונות ת הערבים לשכנע א

עיקרון עליון היווה שעבורו , רעיון ז'בוטינסקי בעקרון הלאומיותראה בכך את הביטוי לדבקותו של 

 .170ינים כגון תרבות, דת וכול'מאפיעל כל שאר ה

זיוניסטית, שסברה כי רק לאחר יצירת קיר בתפיסה הרבי רואיםחוקרים אחרים כמו יוסף גורני 

הברזל יכירו הערבים בזכותם של היהודים למדינה עצמאית, נקודת חולשה. עמדה זו טמנה בחובה, 

 .171ביטול מראש של כל ניסיון לשיתוף פעולה בין העמים וסיכלה כל ניסיון של משא ומתן מדיני

לא לעומת גורני, שביט הצביע דווקא על האופטימיות בעמדת ז'בוטינסקי, שאמנם חזה מלחמה 

נמנעת בין הערבים ליהודים, אך לא האמין כי העימות יהיה ממושך. ז'בוטינסקי האמין כי החסות 

הבריטית ושיתוף הפעולה עם היהודים יובילו להקמת כוח צבאי יהודי שיכריע במהירות כל 

ז'בוטינסקי במפנה דמוגרפי לטובת היהודים, בעקבות הגעתם של האמין  רבית. בנוסף התנגדות ע

מיליוני עולים, דבר שיחיש את השלמת הערבים עם המדינה היהודית ויוביל לדו קיום במדינה 

 .172יהודית

                                                 
 .303שם, עמ'  168
 שם,שם. 169
 .154רצבי, עמ'  170
 .226גורני, השאלה הערבית והבעיה היהודית, עמ'  171
 .86שביט, "יחסה של התנועה", עמ'  172
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אל מול תפיסות אלו, של עימות לאומי שילך ויתעצם, שלל ז'בוטינסקי לא רק מו"מ אלא אף 

התקרבות בין האוכלוסיות וסבר כי הדבר עשוי דווקא להחריף את המתח. יוסף הלר ניסיונות ה

תייחס להתנגדותו של ז'בוטינסקי לכל "התקרבות חברתית ורוחנית בין יהודים לערבים" כתוצר מ

בוטינסקי לעניין שטען כי מדובר בלקח שלמד 'סתמך על נימוקיו של זמשל הקיום הגלותי. הלר 

פה. ז'בוטינסקי סבר כי ככל שגדלים שטחי המגע, גדלים החיכוכים בין מהאנטישמיות באירו

האוכלוסיות ויורע המצב "האנטישמיות בצורתה הנוכחית גדלה בד בבד עם התבוללות 

אדנותית שלטענתו אימצה -אה בכך תוצר של הגישה בדלניתויוסף גורני לעומת זאת ר .173היהודים"

וסף לא ניתן להתעלם מהפאן הפוליטי של עמדה זו התנועה הרביזיוניסטית כלפי הערבים. בנ

כאלטרנטיבה פוליטית לדרכה של "ברית שלום" ותפיסות אחרות במחנה הפועלים שיזמו פרויקטים 

ז'בוטינסקי לא רק טען בדבר חשיבות ההפרדה בין האוכלוסיות אלא גם ביקש  של שיתופי פעולה.

להקים במקום הגדודים  1920המנדט בשנת  ליישם מדיניות זו הלכה למעשה. כאשר הציעה ממשלת

העבריים צבא מעורב יהודי ערבי, התנגד ז'בוטינסקי וקבע שגדוד מעורב יגביר את העימות בין שני 

 .174העמים

הסבר אחר לתפיסתו הבדלנית של ז'בוטינסקי התבסס על תפיסתו הלאומית של ז'בוטינסקי 

בוטינסקי, 'במחקרו על מרטין בובר ועל זרצבי  מרכזה את ההיבדלות הלאומית. שלוםשהעמידה ב

בע שז'בוטינסקי האמין כי תנאי הכרחי ביצירה הלאומית היא התבדלותו של הלאום. התנאי וק

לתרומתו של הלאום לאנושיות, תנאי שהוא לא רק מספיק אלא הכרחי הוא ההיבדלות הלאומית. 

. 175בדלות של כל אומה ואומהאליבא דז'בוטינסקי התפתחותה של האנושות תלויה בהסתגרות ובהי

לאור זאת סביר שז'בוטינסקי יבקש את ההיבדלות של שני העמים זה מזה, הן על מנת לשמור על 

 המאפיינים היהודים הלאומיים והן על אלו של הערבים.

ען כי תפיסתו הבדלנית של ז'בוטינסקי הינה תוצר של תפישתו הלאומית הכוללת. גורני וגם גורני ט

של  ליברלית זו את הפרדוקס בין הגישה הלאומית הבדלנית לבין גישתו האוניברסליתזיהה בגישה 

ז'בוטינסקי. גורני הראה כי לשיטתו של ז'בוטינסקי היות והלאומיות היא האוניברסליזם של 

. ז'בוטינסקי 176העמים הרי ששמירה על הבדלנות הלאומית היא שתוליך אל הרמוניות אוניברסלית

ות" כתב כי "השמירה על צביונם המיוחד של הלאומים נחוצה היא בשביל במאמרו "על הלאומי

                                                 
 .67( עמ' 1937)תל אביב: הוצאת תמר קופ,  היהודים פתרון שאלת –מדינה עברית זאב ז'בוטינסקי,  173
 .130( עמ' 1978)ירושלים: הוצאת מרכז שזר,  אידיאולוגיה ומדיניות ציוניתצבי אדיב, "עיונים בהשקפתו הציונית של זאב ז'בוטינסקי",  174
 .135רצבי, עמ'  175
 .223גורני, "השאלה הערבית והבעיה היהודית" עמ'  176
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הקידמה". קידמה זאת נתפסה כהרמוניה אוניברסלית בה יביא כל עם את ייחודו אל השולחן הבין 

 .177לאומי ולא יגנוז את יחודו

סביר את היחס הבדלני כלפי הערבים כחלק מהיחס הכללי של הרביזיוניזם כלפי המזרח. מביט ש

סלידתו של הרביזיוניזם מהלבנט ומנחשלותו הכלכלית, החברתית והמוסרית באה לידי ביטוי גם 

ביחס לערבים. ז'בוטינסקי תפס את המערב ואת הציונות כתוצר של המערב, כעליונים על הילידים 

ביא תימוכין משביט  .178הערבים ומנוגדים לאסלאם המבקש לקרוא תגר על המערב ותרבותו

ות על החלק במאמר "קיר הברזל" בו יצא ז'בוטינסקי כנגד אלו המציעים לעמדה בהסתמכ

שהציונות תתמוך דווקא בלאומיות הערבית ובמטרותיה. ז'בוטינסקי שלל עמדה זו הן בשל מה 

שתפס כבגידה במעצמות המערב בהן ראה בעלות ברית של הציונות והלאומיות הערבית מבקשת 

נסקי עד כמה עדיף כוחו של המערב שיציאה כנגדו משמעותה לגרשן מהאזור. בנוסף הסביר ז'בוטי

 .179עוד לפני שנספיק לזוז בכיוון זה" –ובחרפה שנהיה ראויים לה  -התאבדות צבאית "ירמסו אותנו

ההידרדרות הביטחונית כתוצאה מההתנגדות הערבית בתוך גבולות ארץ ישראל ונסיגתה ההולכת 

מנעו מז'בוטינסקי להמשיך ולהיאבק בניתוק עבר הירדן. וגוברת של בריטניה מתמיכה בציונות לא 

ז'בוטינסקי המשיך לתמוך ברעיון המדינה היהודית המשתרעת על שתי גדות הירדן וקרא 

להתיישבות יהודית ממזרח לירדן. המאבק להגשמת החזון של ארץ ישראל השלמה לא הוגבל על 

 ,1929וריו בתחום השירה. בשנת ידי ז'בוטינסקי לשטח המדיני בלבד והוא השתמש גם בכיש

בעקבות מאורעות תרפ"ט, כתב ז'בוטינסקי את השיר "שמאל הירדן" שהפך לאחד מהמנוני תנועת 

בית"ר ומהשירים האהודים ביותר בתנועה. בשיר זה קבע ז'בוטינסקי כי "תשכח ימיני הבוגדת אם 

. שנים 180זו גם כן!" –אשכח את שמאל הירדן" והפזמון החוזר קבע "שתי גדות לירדן: זו שלנו 

ת אח"כ כאשר הוקם האצ"ל, הפך הארגון את מפת ארץ ישראל על שתי גדות הירדן כסמל ספורו

 המחתרת ועליו התנוססה יד אוחזת רובה והכיתוב "רק כך".

 

 ועדת פיל

גם לאחר פרישת המפלגה הרביזיוניסטית מההסתדרות הציונית והקמת ההסתדרות הציונית 

תריע על חוסר התוחלת במו"מ עם הערבים , המשיך ז'בוטינסקי לה1935החדשה )הצ"ח( בשנת 

וקרא להקמת כח צבאי יהודי. כשנה לאחר הקמת הצ"ח פרץ המרד הערבי ובעקבותיו שלחה 

 ממשלת בריטניה את ועדת פיל על מנת לחקור את הסיבות לפרוץ המרד ולהמליץ על צעדים לעתיד. 

                                                 
 .225שם, עמ'  177
 .73שביט, יחסה של התנועה הרביזיוניסטית, עמ'  178
 .109ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל", עמ'  179
 .259( עמ' 2005)תל אביב: הוצאת מסדר ע"ש ז'בוטינסקי,  אילן מצל בגיאזאב ז'בוטינסקי, "שמאל הירדן", בתוך יוסף קיסטר )עורך(,   180
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מדינה עברית בשטח משני גדות בנאומו בפני ועדת פיל הדגיש ז'בוטינסקי כי מטרת הציונות היא 

הירדן. נימוקיו המרכזיים לכך היו מצוקת היהודים באירופה ויכולת הקליטה של הארץ את 

היהודים דורשי המקלט. ז'בוטינסקי לא העלה את הנימוק בדבר "הזכויות ההיסטוריות" של 

הזכויות  היהודים אלא עסק ביכולת הקליטה של השטח ובנוסף העלה נימוקים משפטיים בדמות

בנוגע לערבים הרי שז'בוטינסקי הכיר כי גם  .181החוקיות של היהודים מבחינת המשפט הבין לאומי

בדרישתם למדינה משלהם ישנו צדק ואולם היות והם חלק מאומה שלה מדינות רבות הרי 

עניק דגש להיות הערבים השצדקתם של היהודים שחסרים ולו מדינה אחת, גדול יותר. ז'בוטינסקי 

 המקומיים םתעלם מהמאפיינים הטריטוריאלייהק מהאומה הערבית שלה מספר מדינות וחל

של "תאבון מול רעב"  הייתה. המטפורה בה השתמש ז'בוטינסקי מול הוועדה אותם הדגיש בעבר

 על מנת להסביר את ההבדל בין הדרישה הערבית לבין המצב הנואש בו נמצא העם היהודי.

על מנת להזכיר את חשיבות הקמת קיר ברזל יהודי שיהיה גם לטובת ז'בוטינסקי ניצל את עדותו 

האינטרסים של בריטניה. ז'בוטינסקי ציין את הפרעות של הערבים וקבע כי אילו העניקו את 

האפשרות לנוער העברי המאומן להשתתף בהגנת ארץ ישראל הרי "שלא היו מגיעות המהומות 

פיל עולה כי ז'בוטינסקי שב וחזר על דרישתו לשטח  . מבחינה של עדותו מול ועדת182לממדים אלה"

יהודי המשתרע על שתי גדות הירדן הן מבחינת המשפט הבינ"ל והן מבחינת הצורך לקליטת מיליוני 

סק בשאלת הריבונות ומדינה עברית, הרי שבנושאים אלו הוא אינו אירופה. כאשר ז'בוטינסקי ע

בוטינסקי ציין בפני חברי הוועדה כבר בראשית דבריו מתעקש על ריבונות מדינתית ומוכן לפשרה. ז'

כי כאשר הוא מבקש מדינה עברית הרי שאין בהכרח מדובר במדינה עצמאית והוא מוכן להסתפק 

ז'בוטינסקי ציין כדוגמה את  גם ב"מידה מספקת של שלטון עצמי בענייניה הפנימיים והחיצוניים".

ולס באוסטרליה כדגמים אפשריים של מדינה  -מדינת קנטקי בארצות הברית או את ניו סאות'

על פני השגת הרוב היהודי על שתי גדות הירדן העניק שוב דגש לז'בוטינסקי  משולבת במבנה פדרלי.

 .לתוכנו ומהותורעיון הריבונות שבו הסכים להתפשר בנוגע 

רלי משטחי ועדת פיל דחתה את טענותיו של ז'בוטינסקי בדבר היות עבר הירדן המזרחי חלק אינטג

ארץ ישראל. במסקנותיה הציגה הוועדה תכנית חלוקה שבה משתרעת המדינה היהודית על חלק 

ראה את ההישג של לא  ,בניגוד לאחרים בהנהגה הציונית ,קטן מארץ ישראל המערבית. ז'בוטינסקי

הוא  הכרה בין לאומית בצורך להקים מדינה ריבונות יהודית. ז'בוטינסקי יצא כנגד התוכנית כאשר

אלף קמ"ר לשלשת אלפים בלבד. צמצום  100 -התמקד בצמצום שטחו של הבית הלאומי היהודי מ

                                                 
האוניברסיטה העברית, תשנ"ה( עמ'  -)ירושלים: הוצאת מאגנס ושטחים בתנועה הציוניתההכרעות על מדינה  -ושבו בנים לגבולםיצחק גל נור,  181
88. 
 (.36\4 1-זאב ז'בוטינסקי, עדות בפני ועדת פיל, ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל )תיק א 182
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מנהיגי  .183זה קבע ז'בוטינסקי מטרתו אחת והיא "לרצוח נפש את מהותה האנושית של הציונות"

התנועה הרביזיוניסטית התקיפו בחריפות את התוכנית. תנועת הנוער בית"ר כינתה את השטח 

" וקראה לנוער לצאת ינה היהודית "רצועת ארץ עלובה עטופה טלית מלכות מזוייפת"שיועד למד

אלו בהנהגה הציונית שתמכו  . התנועה אף תקפה אתבהפגנות נגד "ריסוק גופה ונשמתה של הציונות

 . 184זימה""מעשה הבגידה מבפנים מצד מנהיגים הנותנים יד למ בתכנית וכינו זאת

בהתנגדותו להצעת החלוקה של ועדת פיל פתח ז'בוטינסקי בהתנגדותו לרעיון הטרנספר של למעלה 

ממאתיים אלף ערבים. ז'בוטינסקי קרא להתנגד לכל טרנספר של ערבים משטחי המדינה היהודית 

וטען כי יש לסרב לה אפילו אם יסכימו לך הערבים עצמם. הוא הוסיף כי הטרנספר לא יהיה מרצון 

דלים יותר אין זו דרכם של בני אדם לעזוב אזורים פוריים ועשירים ולפנות מרצונם לאזורים שכן 

בטיעוניו בנוגע להקמת מדינה יהודית על שתי גדות הירדן   .185וקרא לרעיון הטרנספר "פשע"

 .התמקד ז'בוטינסקי בתפקידה של ארץ ישראל כמקום מקלט למיליוני היהודים הנרדפים באירופה

שירות הצלה באנייה  20מתוך  19על  רי השווה את צמצום שטחי המדינה היהודית לוויתוז'בוטינסק

המטרה בהקמת  ישראל וכיהשוקעת של הגלות. ז'בוטינסקי קבע שאין להסתפק ברוב יהודי בארץ 

דבר שלא יוכל להתקיים  ,מדינה יהודית היא ליצור מצב שבו רוב העם היהודי יהיה בארץ ישראל

. בנוסף רק בארץ ישראל הגדולה המשתרעת על שתי גדות הירדן יהיה מקום במדינת החלוקה

לתשעה מיליון יהודים. מיליוני יהודים אלו יהוו את קיר הברזל שישכנע את הערבים כי לא ניתן 

  .186לדחוק את היהודים ויביא את השלום בין העמים

נאמנות  בשלעבר הירדן אינה ר כי עמדתו הנחרצת של ז'בוטינסקי כנגד קריעת ובנציון נתניהו סב

נגדות לתוכניות ר כי מאחורי ההתולתוואי ספציפי כזה או אחר של גבולות הארץ. נתניהו סב

מד עקרון יסוד בפועלו של ז'בוטינסקי שהוא "עיקרון  ההתנגדות". עיקרון זה החלוקה הבריטית ע

כות שהיהודים כיחידים .  כל ז187התנגדות תקיפה לכל ויתור על איזו זכות שהיא הייתהמשמעותו 

או עם קיבלו, כמו הגדרת גבולות ארץ ישראל משתי גדות הירדן, אין לוותר עליה. כל ויתור ולו 

רים נוספים. המחשבה הזמנת לחץ לוויתו, הקטן ביותר עבור ז'בוטינסקי משמעותו אחת היא

יתור על זכויות עמידה על זכויות העם היהודי שכן כל ו ,אקטיביסטית של ז'בוטינסקי משמעותהה

 .188אלו יוביל את אומות העולם להאמין כי אפשר להפנות את גבם ליהודים

 

                                                 
 .134, עמ' ושבו בנים לגבולםגלנור,  183
 שם, שם. 184
 .155לים, הוצאת יד בן צבי, תש"ם(, עמ' )ירוש פולמוס החלוקה בתקופת המנדטשמואל דותן,  185
 שם, שם. 186
 .260(, עמ' 2003בנציון נתניהו, חמשת אבות הציונות )תל אביב: הוצאת משכל,  187
 .261שם, עמ'  188
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 בוטינסקי'זההתנגדות המקסימליסטית לדרכו של 

בכל הנוגע ליחסו לארץ ישראל השלמה ודרישתו  ,בתנועה הציונית נתפס ז'בוטינסקי כסמן הימני

הן בנוגע  ,להצהיר על הקמת מדינה עברית כמטרת הציונות. בתנועה הרביזיוניסטית נתפסו עמדותיו

לעמדות מתונות  ,להכרה בזכויות הערבים לשוויון במדינה העתידית והן שלילתו את רעיון הטרנספר

ימה. אופוזיציה זו צברה תאוצה לאחר פרעות תרפ"ט שהובילו ליצירת אופוזיציה לדרכו בתנועה פנ

שנתפסו כהפגנה לכוחה האלים של הלאומיות הערבית ולהיותה מכשול רציני בפני התנועה הציונית 

 ומטרותיה.  

זהה אופוזיציה זו עם התפתחות תפיסת "האדנות על הארץ". מחזיקי תפיסת מיעקב שביט 

מורשת ז'בוטינסקי והמחויבות הטוטאלית לשלמות  "האדנות" התמקדו במאפיינים הלאומיים של

הופיעה התנגדות לתפיסתו של ז'בוטינסקי  ,המולדת שקדמה בעיניהם לזכויות הערבים. לאור זאת

את הערבים כמיעוט במדינה יהודית, החי על אדמתו והזכאי לשוויון זכויות לאומי. אופוזיציה זו 

ם היהודי על ארץ ישראל ועל השלמות הנפשית כמי שמהווים איום על בעלות הע ,ראתה בערבים

טריטוריאלית של העם היהודי. המשורר אורי צבי גרינברג בשיריו הציג את הערבי כאיום קיומי 

הפובליציסט וכרוצח הקם על הנפש היהודית. אספסוף פראי שאין מקום לשיתוף פעולה עמו. 

המשורר  .189ך נקם ובניה מחדשאבא אחימאיר קרא לשיקום האדנות על הארץ תוהרביזיוניסטי 

 .םיונתן רטוש כינה את הערבים רוצחים פרימיטיביי

תפיסות אלו חלחלו אל תוך הנהגת האצ"ל והיוו את הבסיס להחלטה לשבור את ההבלגה אל מול 

בניגוד לעמדתו  הייתהפרעות הערבים ולהגיב במעשי נקם  בריכוזי אוכלוסייה ערבית. פעילות זו 

. ההחלטה של מפקדת יטניה ועל סיועה בהקמת קיר הברזלקש להסתמך על ברבוטינסקי שבי'של ז

כי העם היהודי  בריטיםהאצ"ל לצאת למתקפות כנגד הערבים נבעה גם מתוך ההנחה שיש להראות ל

שהלאומיות הערבית אינה כה אמתית  הייתההנחה נוספת  .190גם הוא בעל כוח לוחם ואפילו עדיף

ח מצד היישוב היהודי תוביל וז'בוטינסקי. לאור זאת הפגנת כ וחזקה וזאת בניגוד לעמדתו של

מלהצטרף לפורעים שמאחורי  הערבית, שאינם בעלי זהות לאומית, ההאוכלוסייחלקים מלהרתעת 

 המרד הערבי.

בע כי הערכים הדמוקרטיים שליוו את התפיסה הלאומית של ז'בוטינסקי עברו וישראל קולת ק

. אליבא 191יה בתנועה מסט מונחים דמוקרטיים למונחים מיתייםטרנספורמציה על ידי האופוזיצ

דקולת, ז'בוטינסקי אמנם היה ממובילי התפישה כי על הציונות לדרוש בגלוי הקמת מדינה יהודית 

                                                 
 .81שביט, "יחסה של התנועה הרביזיוניסטית, עמ'  189
 .82שם, עמ'  190
 .13(, עמ' 2008)ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי,  אסופת מאמרים -הציונות וישראל בראי הציונותישראל קולת,  191
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המדינה לא נתפסה  .עבורו ערך בפני עצמו או ערך עליון הייתהבארץ ישראל ואולם המדינה לא 

זו אשר תשליט את המבנה הפוליטי המונוליטי על החברה כפי כביטוי לאופי הרוחני של האומה או כ

כלי ליצירת רוב  הייתהבוטינסקי 'ז עבורשמקובל בשיטות הפשיסטיות והסוציאליסטיות. המדינה 

רעיון  יהודי ומטרתה למצוא פתרון למצוקת היהודים ויצירת תרבות עברית חדשה. קולת הדגיש כי

'בוטינסקי מנימוקי שליטה וריבונות אלא מטעמי ז הרוב עצמו, אינו מנוסח בתפישתו של

דמוקרטיה. ז'בוטינסקי בקש להשיג רוב יהודי על מנת שארץ ישראל תוכל להתפתח באופן דמוקרטי 

 . 192ופרלמנטרי ובו בזמן להיות בעלת אופי לאומי עברי

 ,ען קולת כי האופוזיציה המאכסימליסטית כמו אחימאירואל מול עמדתו זו של ז'בוטינסקי ט

את הדגש מעיקרון הרוב למדינה ומעקרון המדינה ל"מלכות". אל  אצ"ג, רטוש ואחרים הסיטה

זכויות הפרט ותרבות האומה נוספו ישויות קולקטיביות שמעל לפרט ואל מושג המדינה במסורת 

המערבית נוספו תכנים יהודיים שעברו פוליטיזציה. המדינה חדלה להיות המסגרת המשפטית של 

הלאומי או ביטוי לחרות האזרח באומתו בלבד. אחימאיר הרוב, ביטוי לעצמאות ההכרעה של הכלל 

גינה את הליברליזם והפרלמנטריזם ואצ"ג טבע את מושג "המלכות" המזהה את המדינה ככלי תוכן 

הבא לשרת את הייחודיות היהודית בלבד. במלכות זו בה שולטים התכנים הקולקטיביים הכפופים 

ים תיפטר באמצעות חילופי אוכלוסין. לאומה יוצרת המלכות, טבעי הדבר שבעיית הזר

מייסדי הלח"י שקבעו כי המלכות אינה עוד אמצעי לפתרון בעיית התקבלה בידי אידיאולוגיה זו 

היהודים אלא מטרה תרבותית בפני עצמה. אין מדובר במדינה אלא במלכות כהגשמה קולקטיבית 

 .193של כוחות היצירה של האומה

שכלה הרוסית הליברלית והושפע מאד מלאומיות הליברלית של בעוד ז'בוטינסקי היה תוצר של הה

לעומת זאת הושפעו מהימין הקיצוני  מציני וגריבלדי. אבא אחימאיר, יאיר שטרן וישראל אלדד

ח עולה באירופה. השפעה זאת הובילה אישים אלו לפתח רעיונות ציוניים הנובעים ושנתפס ככ

בשנות השלושים  . המציאות194חו של ז'בוטינסקיומנטישת הערכים הליברלים דבר שהיה למורת ר

אכזבה מאי התגשמות הציונות בדרכים הדרגתיות, הרגשת שעת החירום  הששילב יאותבארץ, מצ

 אלטרנטיבהלעליית הכזרז  הושבר אלים ביחסים עם הבריטים ועם הערבים, שימש

 לז'בוטינסקי בתנועתו שלו. המכסימליסטית

הציעה הסיעה המכסימליסטית  1932של הצה"ר בוינה בשנת בקונגרס של הוועידה העולמית 

בראשות אחימאיר כי יימסרו לז'בוטינסקי סמכויות מלאות ובלתי מוגבלות לניהול התנועה. הצעה 

                                                 
 .14שם, עמ'  192
 .15שם, עמ'  193
 .95, עמ' שם 194
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זו נועדה לנסות להשפיע על התנועה הרביזיוניסטית לאמץ את דפוסי מפלגות הימין הרדיקאלי 

וטינסקי עצמו כתב אחר כך כי אין מקום לדעות כאלו באירופה. צירי הוועידה דחו את ההצעה וז'ב

מדובר אצלם בהשקפת עולם  בקרב התנועה. לגבי המציעים כתב ז'בוטינסקי בצורה מזלזלת כי אין

 הייתהר כי הצעה זו לא וקולין שינדלר סב. 195סמאות אופנתיותיזיאולוגיה ושימוש בסאלא בפאר

אלא רצון להפוך את התנועה לתנועת ימין רדיקלי.  רק רצון לשינוי אינסטרומנטלי של מבנה התנועה

תנועה שבה בדומה לתנועה הנאצית והפשיסטית שולט הרעיון של תנועה הכנועה לחלוטין למנהיג 

העליון. המנהיג שהוא יוצר הרביזיוניזם והוא "גיבור תקופת התחייה הלאומית" המנהיג שיושיע 

באמצעות החלפת העקרונות הדמוקרטים את התנועה והעם מתחלואיו. תנועה שתבנה מחדש 

לה את ההבדלים בין ות לל הנקיןה .196בעקרונות של משמעת וכניעה מוחלטת לרצון המנהיגות

 תפיסתו של ז'בוטינסקי לבין זו של האופוזיציה המכסימאליסטית דווקא במוצאם האידיאולוגי.

ליזם זה התבסס על בוטינסקי הינו תוצר של הליברליזם של סוף המאה התשע עשרה. ליבר'ז

האמונה באמות המוסר של אירופה המתורבתת, בהלך הרוחות של רומא של טרום מלחמת העולם 

הראשונה ובאודסה הליברלית והרב לאומית. החוגים המקסימליסטים היו תוצר של העיירה 

נות היהודית, של לאומיות בעלת גוון אוטוריטרי והושפעו מפולין האנטישמית שבין המלחמות. הציו

הצעירים . של ז'בוטינסקי נשארה תמיד הומנית ונטועה בציביליזציה המערבית ופתיחותה ליהודים

תרבות שונאת  היווה המערב הנוצרי םעבור קסימליסטים הושפעו מחוויותיהם במזרח אירופה,המ

  .197יהודים המעוניינת להפטר מהם

בוטינסקי לבין הצעירים שקראו תגר על 'את ההבדל בין ז מעשר ראשון אריה אלדד תאר בספרו

 תלנו שהות בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה ליהנו הייתהעמדותיו הליברליות "אנחנו אשר לא 

מהמלודיות של איטליה ושמיה, לא היה אכפת לנו אם נאה המשטר הפשיסטי או לא. ולא הבינונו 

מוסוליני. אנחנו שלא היינו בני דור בניתוחנו הפוליטי היבש למה מסרב הוא בכל זאת להיפגש עם 

לוחם למען זכויות האזרח, ליברליזם, ולדמוקרטיה פרלמנטרית, לא תפסנו את סוד אהדתו למשטר 

אלדד הוסיף כי בשיא . 198"הפרט והכבוד לפרט שבבריטניה עצמההפרלמנטרי הבריטי ולחופש 

רובצת בין המנטליות של כי תהום , 1935בשנת נאומו עת הסביר לקהל בוועידת בית"ר בקרקוב 

 . 199, פשוט קם ז'בוטינסקי ועזב בכעס את המקום20-למנטליות של המאה ה 19-המאה ה

                                                 
)תל אביב: הוצאת העמותה להפצת  האיש שהיטה את הזרם –אבא אחימאיר אייזיק רמבה, "האוונטאריסט הראשון", בתוך יוסף נדבה )עורך(,  195

 .60( עמ' 1987תודעה לאומית, 
196Colin Shindler, The Rise of the Israeli Right –From Odessa to Hebron (New York: Cambridge University Press, 2015), p.126.  
 197 Hillel Halkin, "My Master and Mentor: Begin and Jabotinsky", in Menachem Begin's Zionist legacy   (New Milford: Toby 
Press, 2015), p.43.  

אלדד טעה בטענתו כי ז'בוטינסקי סירב להיפגש  .21(, עמ' 1999)תל אביב: הוצאת יאיר,  פרקי זכרונות ומוסר השכל -מעשר ראשוןאריה אלדד,  198
, ז'בוטינסקי פרשת חייועם מוסוליני. ז'בוטינסקי ניסה להיפגש עם מנהיג איטליה אך האחרון סירב. פרטים נוספים על ניסיונות אלו ראה שכטמן, 

 .40עמ'  3כרך 
 .25שם, עמ'  199
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מורכבת מאנטי סוציאליזם חריף, כבוד לבורגנות  הייתהבע כי משנתו של ז'בוטינסקי ויחיעם ויץ ק

 אנטיויחס דו ערכי לדמוקרטיה הליברלית. המקסימליסטים לעומת זאת החזיקו בדעות 

ות. המערכת הערכית שבה החזיקו שילבה יחס חיובי יואנטי בורגנ סוציאליסטיות, אנטי ליברליות

למושג מהפכה עם דחיית העולם האבולוציוני ויחסם לדמוקרטיה הליברלית לא היה דו ערכי אלא 

שלילי מן היסוד. בשם עיקרון האיכות התנגד אבא אחימאיר לדמוקרטיה הליברלית ותמך 

אצ"ג מצד אחד התנגד  טטורים ובמקום גדודים עבריים ביקש אוונגרד לוחם.במשטרים דיק

לקומוניזם בשל אופיו הקוסמופוליטי והעויינות לציונות אך ראה בו מודל לחיקוי כיצד להנהיג 

תנועת המונים. המאפיין של הפורשים מתנועת הפועלים אל התנועה הרביזיוניסטית היה מחד 

תמיכה בעקרון של דיקטטורה של קבוצת מיעוט אוונגרדית על אכזבה קשה מהסוציאליזם אך 

 .200ההמון

 הופיעהר שהסטייה הגדולה ביותר של החוגים האקטיביסטים מדרכו של ז'בוטינסקי ויוסף גורני סב

בשאלה הערבית. חוגים אלו תמכו באסטרטגיית הקמת קיר ברזל אל מול הערבים אותה הוביל 

ינסקי, לא האמינו חוגים אלו כי קיר הברזל יוביל את הערבים ז'בוטינסקי. אולם בניגוד לז'בוט

להכרה כי אין בכוחם להכריע את היהודים ולשיתוף פעולה. המקסימליסטים בתנועה: אבא 

אחימאיר, אורי צבי גרינברג ויהושע ייבין סברו כי בין היהודים לערבים ישנה תהום שאינה ניתנת 

הבריונים לא העריכו את  ,בוטינסקי'מאבק אלים. בניגוד לז לגישור וכי שני העמים נדונו לחיים של

ז'בוטינסקי ערך הבחנה בין תקופת  .201הציגו זלזול בגזע הערבי ובתכונותיוו ,הלאומיות הערבית

המיעוט שבה יאלצו היהודים לכפות את רצונם על הרוב הערבי וזאת עד להפיכתם לרוב. לאחר 

זכויות הלאומיות והחירויות הדמוקרטיות במדינת הרוב תקופה זו יקבל המיעוט הערבי את מירב ה

. "הבריונים" לעומת זאת קראו תגר על הצורך בהשגת הרוב וקבעו כי לא הכמות חשובה 202היהודי

התנגדות לעמדות ז'בוטינסקי ניתן למצוא גם מצד המשורר יונתן רטוש  .אלא איכות השליטים

שפעל בשנות השלושים בתוך התנועה הרביזיוניסטית. רטוש יצא כנגד תפישתו הבסיסית של 

ז'בוטינסקי את הערבים כאומה שיש להתחשב בה. רטוש קרא לתפוס את השלטון למרות שאין 

לערבים שכן אין הם אומה ולכן אל להם לדרוש זכויות היהודים לרוב והתנגד להענקת כל זכויות 

  .203של אומה

סימליסטים שכן ראו בערבים כלאום, אמצו את תיאור החברה הערבית בארץ כאלו בקרב המ

אין  ישראל כחברה תרבותית דתית הקשורה בטבורה ללאומיות הערבית מחוץ לגבולות ישראל.

                                                 
 קובץ מאמרים על התנועה הרוויזיוניסטית -בין זאב ז'בוטינסקי למנחם בגיןיחיעם ויץ, "התנועה הרוויזיוניסטית ותנועת העבודה", בתוך  200

 .22(, עמ' 2012)ירושלים: הוצאת מגנס, 
 .309, עמ' השאלה הערבית והבעיה היהודיתגורני,  201
 .305שם, עמ'  202
 .309שם, עמ'  203
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דול בעל ריבונות לאומית מחוץ לגבולות ארץ המדובר במיעוט לאומי נפרד אלא פלג של לאום ג

ישראל. עמדה זו שללה את הנחת הבסיס של ז'בוטינסקי לגבי האופי הלאומי הלוקאלי של ערביי 

ישראל. יתר על כן עמדה זו היוותה את הצידוק לדרישה לטרנספר יזום של האוכלוסייה הערבית 

 .204הארץ משטחי ארץ ישראל חזרה אל אחיהם בשטחים מסביב לגבולות

 

 החיבור האחרון

שבאו לידי ביטוי במרד הערבי שהחל  ,למרות ההידרדרות ההולכת ונמשכת ביחסים עם הערבים

נשאר ז'בוטינסקי נאמן לחשיבות היחס השוויוני לערבים. את חיבורו האחרון  ,בסוף שנות השלושים

בחר ז'בוטינסקי  ,אותו כתב חודשים ספורים לפני מותו ,"חזית המלחמה של עם ישראלבנושא "

 ערביי הארץלמדינה יהודית בלי לעקור את  יכולה להיות בהנחת היסוד כי "ארץ ישראללפתוח 

  .205"טועה בתכליתממקומם" וכל מי שטוען אחרת "

ז'בוטינסקי כתב את חיבורו השיטתי האחרון "חזית המלחמה של עם ישראל" בראשית מלחמת 

בספר זה ניסח ז'בוטינסקי את החוקה של  ת מותו.העולם השנייה ומספר חודשים לפני שמצא א

ערבים. במדינה זו האמין  ןמיליויהודים וכשני  ןמיליוהמדינה היהודית שתקום ושבה יהיו כחמשה  

השפות או המעמדות". בוטינסקי כי יהיה שוויון זכויות לכל האזרחים מכל הגזעים, הדתות, 'ז

יהיה בכך כדי למנוע מכל יהודי בארץ אחרת לשוב סייג ז'בוטינסקי לדרישה "שלא שוויון אותו 

בוטינסקי, למרות הרוב היהודי, ביקש ליצור חלוקה פריטטית ברשות המבצעת 'ז .206"לארץ ישראל

 ערבי וההפך. יהיה הודי אז סגנוהיה יכאשר ראש ממשלה יו

 לצד הזכויות הציב ז'בוטינסקי במדינה העתידית גם חובה פרופורציונאלית בשרות הצבאי

והאזרחי. שוויון במעמד השפה הערבית והיהודית בכל המוסדות והסמלים. הקיבוצים הלאומים 

עזרה סוציאלית, בירור משפטים  -היהודי והערבי יקבלו אוטונומיה בנושאי דת, חינוך, סיוע ציבורי

הקשורים לעניינים שהוזכרו. לכל קיבוץ לאומי תהיה אספת נבחרים שתוציא פקודות ותטיל מסים 

אוטונומיה שלו ותמונה אקזקוטיבה לאומית שתהיה אחראית לפני אסיפת הנבחרים. בתוך ב

ממשלת הארץ יהיה שר שייצג כל קיבוץ לאומי בתוך ממשלת הארץ. אזורים חשובים בתוך העיר 

העתיקה יקבלו מעמד אקסטריטוריאלי וינוהלו על ידי מועצה שתמונה בהסכם עם השלטונות 

בוטינסקי להקים בית דין ארצישראלי לענייני קרקעות שיהיו 'נוסף הציע ז. ב207הדתיים הרלוונטיים

בו שופטים וחקלאים משני הקיבוצים הלאומיים ותפקידו להפקיע אדמות שוממות שאינן 

                                                 
 .85שביט, יחסה של התנועה הרביזיוניסטית, עמ'  204
( עמ' 2016תל אביב: הוצאת מרכז מורשת מנחם בגין ומכון ז'בוטינסקי, )  היהודים והמלחמה, "חזית המלחמה של עם ישראל"  זאב ז'בוטינסקי, 205
220. 

 .223' שם, עמ 206
 שם, שם. 207
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מעובדות, תמורת פיצויים. אדמות אלו יהפכו לרזרבה מדינתית שתחולק ללא הפליה לכל דורש 

ספיק הון או ציוד כדי לעבד את הקרקע ושיעבד את הקרקע שיוכיח שאין לו קרקע אחרת ושיש לו מ

 .208בעצמו

החשיבות שהוא ראה במתן שוויון זכויות למיעוט הערבי במדינה  אתפרט ז'בוטינסקי הדגיש ו

דגיש כי "אם הערבים לא יחליטו בעצמם כי נוח להם לצאת את הארץ מרצונם ההיהודית ושוב 

ביא דוגמאות ממדינות העולם כמו אנגליה, קנדה, ה ינסקיבוט'ז. 209אין להם כל צורך להגר" - הטוב

המדינאות היהודית תתייחס את בטחונו כי  וים דוגמא ליחסי רוב ומיעוט והביעהמהואו שוויץ 

בע כי "היהודים מוכנים להעניק למיעוט הערבי בארץ בוטינסקי ק'ז. דומה למיעוט הערביבצורה 

בעו לעצמם, אבל לא השיגו מעולם, בארצות ישראל העברית את המכסימום של הזכויות שת

השוואה  .ז'בוטינסקי השוואה בין היהודים בגולה לבין הערבים בארץ ישראל בכך ערך .210אחרות"

בעייתית שכן היהודים בגולה לא היו מיעוט ילידי שהיה קיים כרוב דומיננטי בשטח ארץ בו זו הינה 

מיעוט מהגר אשר אינו מערער על הדומיננטיות של היהודים ענו להגדרה של  .הפכו לפתע למיעוט

בוטינסקי סבור שאין לערבים זכות להיות 'ממאמר זה עולה כי זהרוב ומבקש שוויון אזרחי בלבד. 

שותפים בקביעת גורלה של ארץ ישראל אך הכיר בזכותם להשתתף על בסיס לאומי בניהול המדינה 

 . 211הלאומית

את עיקרון המיועדת שתכלול של המדינה העברית העתידית  סקי את החוקהנפרט ז'בוטילאחר מכן 

שיווי הזכויות בשביל כל האזרחים, שוויון בשפות, אוטונומיה תרבותית ועוד למעט חלוקה 

בשאלה האם ירצו או לא ירצו הערבים  בוטינסקי'זסק לאחר פירוט זה של החוקה ע בקרקעות.

ון של טרנספר ז'בוטינסקי אינו פוסל את הרעילראשונה כי  ,. מדיון זה עולהבארץ ישראל רלהישא

 בוטינסקי'ז .212"מסרב לראות ברצונם להגר אסון או טרגדיהבע כי " המחבר וק ,מרצון של הערבים

אמנם כי הגירה כזאת תהיה "בלתי רצויה מהרבה בחינות; אבל אם יתברר, וכתב כי משיך ה

משיך ה בוטינסקי'ז". אנו חוששיםאפשר לדון בכך בלי להעמיד פנים ששהערבים יעדיפו להגר, 

ביא תקדימים לחילופי אוכלוסין בין היוונים לטורקים, ובין איטליה לגרמניה שבה בהסכם בין הו

קבע שכמה שהיטלר שנוא ז'בוטינסקי מוסוליני והיטלר עברו הגרמנים מאיטליה לשטח גרמניה. 

שווה בין הכלומר ז'בוטינסקי . 213"חיזק בזמן האחרון את הפופולריות של הרעיוןהרי שהוא " ועלי

ם עוזב בהסכמת שתי המדינות, את ביתו בו בין שתי מדינות כאשר מיעוט מסוי חילופי אוכלוסין

                                                 
 .225שם, עמ'  208
 .225שם, עמ'  209
 .223שם, עמ'  210
 .343גורני, השאלה הערבית והבעיה היהודית, עמ'  211
 .225עמ' ז'בוטינסקי, חזית המלחמה,  212
 שם, שם. 213
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אם דוגמא זו היא רלוונטית למקרה זה כפי ספק רב ב הוא מיעוט וחוזר למולדתו בו הוא רוב. 

ת של הערבי לדאהבת המובוטינסקי כאשר במאמריו הקודמים הוא לא מפסיק מלהלל את 'שמביא ז

 הארצישראלי ובעצמו סבור כי הפן ערביות היא עורבה פרח.

הבחנה בין מיעוט במדינה לאומית שמרגיש כי הרוב שואף להשתלט  ז'בוטינסקי אף ערך בחיבור זה

והעם היהודי, ז'בוטינסקי במקרה של ארץ ישראל . עליו ולכן הוא מעוניין לעזוב בגלל "רעב" לשלטון

"תאבון בריא"  אחר.  מדובר בעם המבקש לחזור לארץ מולדתו ולא להשתלט על אף אחדטוען כי 

 .214יה הילידיתימגדיר זאת ז'בוטינסקי של עם שחוזר לאדמתו ובכך גורם ל"אי נוחות" לאוכלוס

הסבל שעובר על כל רוב שהופך למיעוט, שז'בוטינסקי הכיר בו בעדותו בפני ועדת פיל, התחלף ב"אי 

ב למדינה בקרב העם היהודי, שעליו העיד בלונדון, הפך בחיבורו זה ל"תיאבון בריא". נוחות". הרע

ניסוחים אלו באים להקהות את מה שז'בוטינסקי פירט היטב בחיבורו "קיר הברזל"  והוא התהליך 

 של הפיכת הרוב הערבי הדומיננטי למיעוט במדינת היהודים.

בים אם תהיה כזאת לעזוב רק תצביע כי יש להם החלטה של הערז'בוטינסקי כתב בחיבורו זה כי 

ניסוחים אלו לעומת היהודים שאין להם מקום כזה.  ,"מקום אחר אי שם בעולם" מקום לעזוב אליו

ביא את כל הטיעונים ההרי ש לטרנספר מתנגדשז'בוטינסקי טען כי הוא למרות מצביעים על כך ש

ניתן למצוא בסיום חלק זה  ,. יתר על כןשל ערבים למדינות ערבמרצון על מנת להצדיק הגירה 

כאשר ז'בוטינסקי תאר את הערבים שייעקרו תרחש, במידה וי ,אידיאליזציה של התהליך

ממקומותיהם "יובילו איתם חמורים טעונים זהב וכל טוב" )כמו בסיפורי אלף לילה ולילה( וכל 

אל . 215חומרי עצום" ארץ ערבית שתמצא את האומץ והשטח להזמין את המהגרים "תזכה ברווח

מול הניסוחים הקודמים של ז'בוטינסקי שהגדיר את הטרנספר מרצון כ"פשע" והסביר כי אין היגיון 

 בעזיבת מקום פורה כמו ארץ ישראל למקום צחיח, ניתן לראות שינוי בעמדתו בנושא. 

לחילופי ניתן למצוא מספר סיבות לשינוי שחל בעמדתו של ז'בוטינסקי שהתנגדה באופן נחרץ 

יהודים הוביל את  600-אוכלוסין. המרד הערבי שהחל בסוף שנות השלושים וגבה את חייהם של כ

ז'בוטינסקי לזניחת עמדה רבת שנים שביקשה להסתמך על בריטניה. ז'בוטינסקי תמך בדיעבד 

בפעילות האצ"ל לשבירת ההבלגה ולפעילות חבלה בקרב ריכוזי האוכלוסייה הערבים. גילויי איבה 

גרמו לז'בוטינסקי לפקפק באפשרות של השלמה ערבית עם ריבונות יהודית יהיה אשר יהיה , אלו

מההבטחות הכוח הצבאי שיעמוד מולם. חוסר היכולת של בריטניה לסייע לישוב היהודי והנסיגה 

מגן שיאפשר הקמת קיר ברזל  היהשהמערב לא י הובילו להנחהבמטרה לפייס את הערבים ליהודים 

ז'בוטינסקי ראה בחזונו דו קיום ערבי יהודי בשטח נרחב של שתי גדות לירדן שקולט  בחסותו.

                                                 
 .222שם, עמ'  214
 .223שם, עמ'  215
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של יהודים מאירופה לצד שמירת המקום לערבים הילידים ולצאצאיהם. לעומת זאת  םמיליוני

המציאות בשטח הפכה להיות כזו של תכניות חלוקה שבמידה ואכן יתקבלו, בניגוד לדעתו, הרי 

קליטה על מציאת מקום למיליוני יהודים ולכן אין מן הנמנע שיהיה צורך שיקשו מבחינת כושר ה

 בחילופי אוכלוסין. 

יוסף הלר ראה בעיסוק האוהד של ז'בוטינסקי את סוגיית חילופי האוכלוסין כהוכחה ליחס  

הגרמנית  ההטכסיסי של האחרון בנוגע לערבים. הלר קבע כי לנוכח הטרנספר מרצון של האוכלוסיי

את רעיון הטרנספר הידידותי ולא התייחס בשלילה ז'בוטינסקי מטירול האיטלקית שוב לא שלל 

לגירוש היוונים מתורכיה. את התחייבותו של ז'בוטינסקי בדבר מינוי שוויוני של נציגים ערבים 

 ההייתביטל הלר וקבע כי "לא  ,ובמידה וראש הממשלה יהיה ערבי ימונה לו סגן ערבי ולהפך

להבחין בתפיסה הרביזיוניסטית בין המישור  הלר ביקש .216משמעות אופרטיבית להבטחה זו"

יש קריאה להתיישבות למישור הפרגמטי טכסיסי. במישור האידיאולוגי האידיאולוגי הלאומי 

כדי להגיע לרוב וזאת באמצעות רפורמות כלכליות ואגרריות שמטרתם בהמונית משתי גדות הירדן 

הצעות לשוויון זכויות בין העמים, שוויון בין יש  הטכסיסי פרגמטי. במישור היהודים לסייע לעולים

ראה בהסדר אותו הציע ז'בוטינסקי כדגם  ,. גורני לעומת זאת217הלשונות והדתות ומתן אוטונומיה

למדינה דו לאומית עם מתן עדיפות ליהודים בנושא העלייה והקרקעות. הסדר שבא לתת עדיפות 

יהודים הבאים עם הון ולהפקיע אדמות מידי בעלי האדמות הערבים שאינם מעבדים למתיישבים ה

נות מכל י אפשר, לדעת גורני, לכל לאום לה. הדגם אותו הציע ז'בוטינסק218אותם בעצמם

ההזדמנויות שהמדינה מספקת לאזרחיה וזאת לפי גודלו היחסי. גורני פירש את הצגת רעיון 

בק הפנימי שהתרחש בין הליברל המאמין במימושו של הצדק על הטרנספר על ידי ז'בוטינסקי במא

ח בעל יותר מקורטוב של נטיות עקרונות אוניברסליים והמדינאי  הפרגמטי המפוק פי

 .219בליסטיות"מקיא

אם נרצה לסכם את יחסו של ז'בוטינסקי לערבים אל מול הזכות אל הארץ הרי שניתן לראות כי 

את צמיחתה של הלאומיות ערבית. בתחילת דרכו סבר  ז'בוטינסקי היה מהראשונים לזהות

ז'בוטינסקי כי ניתן יהיה להגיע לדו קיום בין התנועה הלאומית היהודית לתנועה הלאומית הערבית. 

מאמונה כי יש מקום לשתי התנועות הלאומיות בשטח המשתרע  בחלקה מקורה של סברה זו נבעה

בים ודבקותם הלאומית. בתזכיריו המפורטים המעטת כוחם של הערובחלקה ממשתי גדות הירדן 

בתחילת שנות העשרים הציע ז'בוטינסקי פדרציה וקיווה כי בחסות שלטון האמיר הערבי יוכל 

                                                 
 .238הלר, עמדותיהם של בן גוריון, וייצמן וז'בוטינסקי, עמ'  216
 .231שם, עמ'  217
 .346גורני, השאלה הערבית והבעיה היהודית, עמ'  218
 .348שם, עמ'  219
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להיות ראש ממשלה יהודי שיעסוק בבניית מדינה אוטונומית יהודית. ז'בוטינסקי סבר כי הלאומיות 

גיע עם תנועה זו להסכמה גם על קיומה הערבית תסתפק בסוריה לבנון ומספטומיה ויהיה ניתן לה

 של מדינה יהודית.

המאורעות של שנות העשרים שהיו ביטוי ללאומיות הערבית הלוקאלית בארץ ישראל, הבהירו 

לז'בוטינסקי כי הלאומיות הטריטוריאלית לא רק קיימת במצרים ובסוריה, כפי שכתב במאמרו על 

ת אלו הביאו להערכה מחדש ולהכרה כי לאומיות טורקיה והמלחמה, אלא גם בארץ ישראל. מאורעו

לוקלית זו לעולם לא תסכים להקמת בית לאומי יהודי. הכרה זאת הובילה למדיניות של קיר הברזל 

היהודי שמטרתו להביא, באמצעות העליונות היהודית, את הערבים לידי השלמה עם הקיום 

 הלאומי.

מציאות של דו קיום אלא הציע לערבים, מתוך  ז'בוטינסקי לא האמין רק בכוחו של הרובה לכפות

הכרה בזכויותיהם הלאומיות, שוויון זכויות אזרחי ולאומי כאחד. למרות המצב ההולך ומדרדר 

עדיין האמין ז'בוטינסקי כי קיר הברזל מחד ושוויון הזכויות מאידך יובילו למציאות חדשה של דו 

בשמו ובשמם של צאצאיו כי לעולם יתנגדו לכל  קיום במדינה יהודית. ז'בוטינסקי המשיך להתחייב

אופציה אחרת, למעט שוויון זכויות, וילחם עד חורמה ברעיון הטרנספר. דווקא בחיבורו האחרון 

ערבי שהבעיר את ארץ ישראל והטיל חללים רבים בקרב ז'בוטינסקי שנכתב לאחר שנים של מרד  של

עתיד טרגי, נראה כי הולכים ונפערים סדקים תושביה, בעודו רואה את יהדות אירופה מדרדרת אל 

באמונתו בדו קיום. ז'בוטינסקי שהאמין בבניית הרוב היהודי, בתחילה תחת כנפי הלאומיות 

הערבית ולאחר מכן מאחורי קיר הברזל, אך תמיד לא במקום אלא לצד הלאומיות הערבית הקיימת 

ים כפי שבאה לידי ביטוי במאמריו החל מאבד מאמונתו החד משמעית. גם תפיסתו את חולשת הערב

הקודמים שהראו כיצד קומץ חיילים אירופאים הביסו כוחות ערבים מוסלמים רבים, התערערה 

שנמשך שנים רבות ללא שהבריטים הצליחו להדבירו. הסירוב הערבי הנוקשה  ,אל מול המרד הערבי

כנגד האימפריה  ,מראש שנחרץ לכישלון ,לכל צעד לכיוון עצמאות יהודית, גם במחיר של מאבק

הבריטית, העמידה בספק את כוחו של קיר הברזל לשנות את העוינות הערבית. רעיון שוויון הזכויות 

שמקורו עוד בתוכנית הלסינגפורס והתבסס על ההוויה היהודית של מיעוט הדורש זכויות לא נתפס 

ם והוא הוויתור על הבכורה סייה הערבית כפיצוי בעל ערך, אל מול המחיר הנדרש מהועל ידי האוכל

הלאומית. רעיון הטרנספר שנשלל על הסף החל לקבל רלוונטיות לאור המצב העגום ואת תיאוריו 

של ז'בוטינסקי בחיבורו האחרון בדבר היתרונות הטמונים בפתרון זה הן לאוכלוסייה העוזבת והן 

 לארצות הקולטות, אין לראות אלא כסוג של הכשר לפתרון זה.     

של ז'בוטינסקי והתגלות מאורעות השואה המשיכו נציגי התנועה הרביזיוניסטית  לאחר מותוגם 

, שהתכנס בבאזל בשנת 22-להיות נאמנים להתנגדות לכל חלוקה של ארץ ישראל. בקונגרס הציוני ה
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, חזרה התנועה הרוויזיוניסטית לתנועה הציונית הממוסדת. נציגי התנועה הגישו הצעות 1946

ול בהחלטת הקונגרס התנגדות מוחלטת לחלוקה וזאת בתמיכת סיעת "אחדות העבודה" שתבעו לכל

גם בוועד הפועל הציוני שהתכנס . 220ואולם ההצעות כלל לא הועמדו להצבעה בשל היעדר תמיכה

לאחר מכן בציריך לדון בהחלטת החלוקה של אונסקו"פ הוסיפו נציגי התנועה להביע התנגדות. 

ה ניצחון לעמדה יכה של רוב הציבור היהודי שראה ביחסית מינורית אל מול התמ הייתההתנגדות זו 

. אל מול העדפת הריבונות על פני הגיאוגרפיה 221הציונית והתגייסות שתי המעצמות לתמיכה בה

כפי שכינה זאת יצחק גלנור הרי שנציגי הרביזיוניסטים, גם לאחר שואת יהודי אירופה שחיסלה 

ים שביקשו לעלות לארץ ישראל, העדיפו את הזכות על ארץ ישראל השלמה רבים מהיהודים הנואש

 על פני הריבונות המוצעת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
)ירושלים:  עיונים ומקורות - 1947שישים שנה להחלטת כט בנובמבר גל נור, "הפולמוס על תכניות החלוקה", בתוך רות גביזון )עורכת(, יצחק  220

 .41הוצאת מרכז מציל"ה, תשס"ט(, עמ' 
 .42שם, עמ'  221



74 

 

 בתקופת האופוזיציה התנועהחברתית של -: משנתה הכלכלית3פרק 

(1977-1948) 

עם הכרזת המדינה והצבת מועד לבחירות בתוך חודשים ספורים, החליטו מנחם בגין, מפקד 

להקים את תנועת החרות מיסודו של הארגון  ,מחתרת האצ"ל, ביחד עם רבים מאנשי מפקדתו

. תוך ימים ספורים החל מפקד חברים, הקמת ועדות, מוסדות וסניפים ונכתב 222הצבאי הלאומי

מצע אידיאולוגי שיבהיר לחברי התנועה ולציבור הישראלי את מהותה של המפלגה החדשה. המצע 

, נסב בעיקר סביב שלמות המולדת ותרומת האצ"ל 1948, שראה אור בקיץ הראשון של התנועה

לגירוש הבריטים. במצע התנועה הודגש כי "התוכנית השלמה של תנועת החרות" תקבע בוועידת 

יסוד שתיערך לאחר הבחירות. לאחר הצהרה זאת פורטו "קווי היסוד של התכנית שידריכו את 

  .223לוחמים, נפלו ונופלים חיילי הארגון הצבאי הלאומי"התנועה בהתהוותה" ו"שלמענם לחמו ו

של זאב ז'בוטינסקי, מייסד התנועה  הכלכלי זםלעקרונות הליברלי אזכורבמצע לא ניתן היה למצוא 

הרביזיוניסטית, בנוגע לעקרונות השוק החופשי, לצמצום תפקידי המדינה ולצורך בהגנה על 

החנוונים והסוחרים. לעומת זאת הופיעו עקרונות כמו "קדמה סוציאלית", "הרמה מתמדת של 

 ,פעולה שבתוך המצעתכנית ה .רמת החיים של אנשי העמל" ו"הבטחת מינימום קיום לכל אזרח"

וכללה: הגבלת הבעלות הפרטית על  ,בעלת מאפיינים סוציאליסטים ואף מרקסיסטים הייתה

הקרקע, הגדלת המסים על העשירים, ביטול ההבדלים הכלכליים בין שכבות העם, התחייבות מצד 

כל מוסדות המדינה לספק עבודה לכל אזרח, פיתוח התעשייה והחקלאות ע"י המדינה ואף הלאמת 

 .224השירותים והמפעלים הקשורים לשירות לציבור ולמצרכי יסוד

מצע זה שדרש הלאמה של שירותים ומפעלים, מדיניות של תעסוקה מלאה וביטול ההבדלים 

הכלכליים היה תוצר של דימוי המפלגה כמפלגה מהפכנית השונה מיתר המפלגות הפוליטיות. ניתן 

ה מהמערכת הפוליטית כולה ובפרט ממפלגת ברית לזהות כי תנועת החרות ניסתה לבדל את עצמ

הצה"ר שייצגה את העסקנים הוותיקים של התנועה הרביזיוניסטית והתמודדה אף היא לאספה 

לפנות בעיקר לשכבות המצוקה של החברה הישראלית,  הייתה מטרתו של מצע המפלגהׇ המכוננת. 

, תנועת החרות הינה 1948אוגוסט ב 14-כפי שאף הצהיר מנחם בגין ביום עיון שערכה התנועה ב

 .225תנועה "עממית, לוחמת, מתקדמת ויוצרת"

                                                 
מאלטלנה עד הנה, גלגולה של תנועה מחרות שלמה רזניק, "חבלי הפרישה מהפרישה: האצ"ל ממחתרת למפלגה", בתוך אברהם דיסקין )עורך(  222

 .30(, עמ' 2011)ירושלים הוצאת כרמל, לליכוד
מחוז ירושלים,  –ץ ישראל המצע ועקרונות, הוצאת הארגון הצבאי לאומי באר -תנועת החרות העברית מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי 223

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.19/1 1-ירושלים, תש"ח. תיק ה
 שם, שם. 224
(, עמ' 2002)באר שבע: הוצאת המרכז למורשת בן גוריון,  1947-1949ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: הקמתה של תנועת החרות יחיעם ויץ,  225
93. 
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, התכנסה המועצה הארצית הראשונה של תנועת החרות, לכינוס הגיעו נציגים 1948באוקטובר  20-ב

מרחבי הארץ על מנת לדון בתפיסתה האידיאולוגית. בנושא הכלכלי פתח והרצה לפני החברים ד"ר 

וראש  חברתיים של המצע -הלת התנועה שניסח את הסעיפים הכלכליים שמואל פישלב, חבר הנ

כלית שהוצעה על ידי התנועה . מדבריו של ד"ר פישלב עלה כי התוכנית הכלהמחלקה לתכנון כלכלי

כנית זו נועדה להתמודד ורק לשלב הקליטה בו נמצא המשק. תכנית כלכלית המיועדת אך היא ת

כינונה של המדינה לכן בשלב זה ישנו צורך בכינון משק מתוכנן "עם קליטת המוני עולים חסרי כל ו

בתהליך תקומתו הממלכתית של עמנו וזה של שלב קיבוץ גלויות...משקנו הלאומי  שלבאינו אלא 

ח ו. את כל יסודותיו, גורמיו, יש לשעבד לתכליתו העליונה של פיתוח כמכווןמן ההכרח שיהיה משק 

 .226ןוׇ וזוהי משמעותו היסודית של משק מכקליטה מתוך העלאה מתמדת של רמת החיים. 

חסידי  ,כי הוויכוח מי צודקהמשיך ודחה את הביקורת מצד תומכי השוק החופשי וטען ד"ר פישלב 

אנו עומדים בפני חברה "אין  לאור גודל האתגרהמשק החופשי או המשק המתוכנן אינו חשוב 

ון התכנבעיקרו להיות מוקם... העומדה ויציבה, אלא זה של משק דינאמי, משק המהווה מסכת שלמ

, מדינה ומשק ההולכים ונבנים של מדינה ומשק המצווים לקלוט שלנו הוא זה של בנייה של חברה

בע כי מדינת ישראל המשיך וקובר . הדה שתעלה פי כמה על הקיימת"יבזמן הקצר ביותר אוכלוסי

ומשטר  משטר קליטהלהגשמת חזון התקומה "תכליתה זו מחייבת הנהגת  אינה תכלית אלא מכשיר

...מכאן גם מתחייב ההכרח שמגמת התכנון תיתינותוכמכוונת קליטה מחייב מדיניות כלכלית 

ם וכדאיים יבמשקנו תהיה זו של הדרכת והכוונת השקעת הון והטייתו לאפיקים קונסטרוקטיבי

את קביעתו של ז'בוטינסקי,  בחלקם מצע התנועה תאמו דברים אלו של מנסח. 227"מבחינה לאומית

 לפני הקמת המדינה, בנוגע ל"משטר התיישבותי" והתאמת הכלכלה והמשק לצרכי הקמת המדינה.

, סבר כי בתקופה 228ז'בוטינסקי, בניגוד להצעתו של פישלב שכללה הלאמת מפעלים וביטול פערים

  השקעות הון פרטיות. בהתאם לכך סברו גם זו דווקא צריך לנקוט בצעדים שיביאו לארץ ישראל

וטת כלכלית ליברלית, מדיניות ממדיניות של "חרות" כי המצע אינו משקף  מרבית חברי המועצה

 כבר בשלב זה של הקמת המדינה. אותה יש לאמץ הון חופשי ויוזמה פרטית,

. שהביעו את מורת רוחם מן המצע בסיום הרצאתו של ד"ר פישלוב  נפתח דיון בין חברי המועצה

מראשי בית"ר בארץ ישראל ופעיל ותיק  ,כבירי מיכאלהמהנדס  המועצהאת הדיון פתח חבר 

בשטח הכלכלי עלינו שבקש להדגיש את תמיכת התנועה במעמד הבינוני "בתנועה הרביזיוניסטית, 

, . עו"ד יוסף שופמןר זעיר, חרשתן קטן או חקלאי קטן"כה, סוחאלהגן על האדם הקטן: בעל המל

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.11\1 1-, תיק ה1948באוקטובר  20ל תנועת החרות, פרוטוקול המועצה הארצית הראשונה ש 226
 שם, שם. 227
 לימים יודח פישלב מתנועת החרות ויצטרף לאחר מכן לתנועה הציונית הסוציאליסטית "אחדות העבודה". 228
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תמך במדיניות זו וקרא להכשרת התנאים לעידוד ההון הפרטי  ה"ר בארץ ישראל,מראשי ברית הצ

המדינה לפנות להון הבין לאומי והוא לא בא בלי תנאים  ך"יש לשים לב לייבוא ההון. אחרת תצטר

נשים לאומיות , יו"ר ברית . חברת המועצה חמדה גלעדיפוליטיים שמשמעותם השתעבדות לזרים"

חריפה אף יותר ודרשה תמיכה בבעלי ההון ובמדיניות המסייעת  הייתה וחברת הנהלת הצה"ר,

להם, על פני מעמד העובדים. גלעדי סברה כי על  התנועה לקדם מדיניות של כפיית בוררות חובה על 

מגן, בניה  בעלי הון צרכים לתת גם זכויות. במה זה מתבטא? מכסח העובדים "לומנת להחליש את כ

וכדומה. אסור לנו להתייחס לשאלת ההון בזלזול גמור ולחשוב שאם נעמיד את שאלת העבודה 

ם בין נותן העבודה ובעל ות חובה להסדרת היחסירבראש, נרכוש את ההמונים. כאן יש לקבל בור

  .229ההון"

 וההון הפרטי עמדות אלו היוו המשך לעמדות המסורתיות של התנועה בדבר חיזוק המעמד הבינוני

מדיניות כלכלית ליברלית עמדות שקראו לקידום על פני מעמד הפועלים המאורגן.  עדיפות לוומתן 

לא היו לנחלת הכלל. בקרב חברי המועצה היו קולות אך ושיקפו את דעתם של מרבית הדוברים 

חבר  ידך, מאשקראו למען אימוצה של מדיניות חברתית יותר הפונה גם לשכבות המצוקה והפועלים

התקיף דווקא את בעלי ההון וקרא לתנועה  , משפטן וחבר הנהלת הצה"ר,דונר דב ד"רהמועצה, 

"בעלי הון צרכים לדעת שאסור להחזיק הון פסיבי. בעולם  לדרוש מהם ויתורים ולא רק מהפועל

ות סיונות מעניינים של שיתוף בין ההון והעבודה ויש ללמוד מהן. יש לדרוש קורבניהרחב נעשו נ

דוד אבני, מלוחמי . חבר מועצה בשם 230מבעלי ההון ולא רק מהפועל והחייל"לטובת האומה גם 

עלים ופהחריף את הטון בעניין ותקף את הדוברים על התעלמותם מהפועלים "אנו ההאצ"ל, 

אלו לא היו מאמינים שזוהי מועצה  ,ןי. מהסדנא ומהבנימ.פ.ש( –)באצ"ל  השחורים שהיו במעמד

". הדובר אף הרחיק לכת המרצים לא ביטאו את הרגשת חיילינו דגשה שלי מ.פ.ש(,)ה של חרות

גשים כנס להסתדרות העובדים הכללית ושם להיעלינו להוקרא לתנועה לשוב להסתדרות העובדים "

כבר בדיון ראשוני זה על דרכה החברתית כלכלית של התנועה, פרץ המאבק שילווה  .231ערכינו"

מאבק זה נגע לדמותה של תנועת החרות ונסב בין החוגים שביקשו לקדם אותה בעשורים הבאים. 

ח פוליטי שמטרתו לקדם מדיניות ואוריינטציה סוציאלית חברתית לבין אלו שראו בתנועה ככ

 ליברלית.קפיטליסטית כלכלית 

ויכוח בין החברים שביקשו לשוות לתנועה זיהוי של תנועת ימין התומכת במעמד הבינוני וההון וה

ביקש יו"ר התנועה מנחם נמשך עד אשר הפרטי לבין אלו שביקשו לאמץ קו כלכלי המצדד בפועלים, 

                                                 
 שם, שם. 229
 שם, שם. 230
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בגין את זכות הדיבור. בגין דחה בתקיפות את טענות שני הצדדים וטען כי אין מקום לשיח כזה 

המהווה בית לכל המעמדות  ,מעמדית-עלשהיא לטענתו, תנועה לאומית  ,ב תנועת החרותבקר

ובוודאי שאנחנו איננו ימין.  ם מטומטמות חסרות תוכן. הם אינם שמאלזהרו ממילייההחברתיים "

ד ע"י העמל. גם איש המושבה איש עמל ברוב רובנו הם אנשי העמל. איש העמל הוא לא רק זה שעו

לאחר בגין, נשא . 232קן וגם האיש המנהל מפעל כך שהמפעל לא יפשוט את הרגל"הוא. וגם היר

 סגן ראש העיר פתח תקווה וחבר הנהלת ארגוני האיכרים, ,משה איכילובדברים חבר המועצה 

אלא לחזק  איכילוב הצטרף לדעתו של בגין וביקש לא להגדיר את התנועה במושגים של שמאל וימין

הניצול הגדול "לא צריך לדבר על אידיאולוגיות... ועה גם בתחום הכלכליאת הדימוי הלאומי של התנ

 לירות בבנק,ליון יבמפא"י יש אנשים שיש להם חצי מ .ביותר הוא בבתי החרושת של השמאל

רי הסתדרות העובדים וקופת בומרובים הם שם כאלה שיש להם עשרות אלפים לירות אך הם ח

 .233יו מיהו שמאל ומיהו ימין"עכשחולים שמאלית. ומשום כך קשה להגדיר 

 14הבחירות לאספה המכוננת הפכו את תנועת "החרות" לסיעה הרביעית בגודלה בכנסת עם 

תוצאות התקבלו באכזבה בקרב פעילי התנועה שקיוו לתוצאות טובות בהרבה. המושבים בלבד. 

-בה כלכליתנועה לא הציבה אלטרנטיבניתוח הסיבות לתוצאות הבחירות הועלתה הסברה כי הת

חברתית ברורה לשלטון מפא"י הסוציאליסטי. פעילים בתנועה סברו כי דרוש שינוי בתפיסה 

המייצגת את כלל מעמדות  מעמדית-עלחברתית המציגה את התנועה כתנועה לאומית -הכלכלית

החברה. פעילים אלו ביקשו לחדד את ההבדלים ולהציג את התנועה כתנועה בעלת משנה כלכלית 

 ליברלית המציבה אלטרנטיבה ברורה ומהווה מקור משיכה לקהל רחב של בוחרים.

 עם היוודע תוצאות הבחירות לאספה המכוננת הופיע בעיתון המפלגה, עיתון "חרות", מאמר שעסק

בחשבון נפש פוליטי בעקבות התוצאות. במאמר הסביר העיתונאי ואיש האצ"ל לשעבר, אביעזר 

גולן, כי חלק מהקולות שלהם ציפתה התנועה עברו למפלגת הציונים הכלליים שמועמדיה "לא היו 

מפלגת מרכז כפי שניסו להציג את עצמם אלא מפלגת מעמד, מפלגת המעמד הבינוני שיש לו 

יים מאד שהועמדו בסכנה על ידי המדיניות הכלכלית של הממשלה" וכי הבוחרים אינטרסים חיונ

שום שלא נמצאה מפלגה אחרת שהיו לה עמם אינטרסים הצביעו למפלגה "מטעמים כלכליים ומ

  .)הדגשה שלי מ.פ.ש( 234"משותפים

רות, לאחר הבחירות לאסיפה המכוננת דוברי הסיעה בכנסת, בגיבוי הכותבים הכלכליים בעיתון ח

. עמדות אלו כללו שלילה של האידיאולוגיה מובהקות עמדות כלכליות ליברליות החלו להציג

                                                 
 שם, שם. 232
 שם, שם. 233
 .2, עמ' 1949בינואר  28, "חרות"אביעזר גולן, "מי הרוויח ומי הפסיד בבחירות לאספה המכוננת",  234
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הסוציאליסטית מבית מפא"י וקריאה למעבר לשיטת השוק החופשי שבמרכזה זרימת ההון ועידוד 

המעמד הבינוני. חברי הסיעה התנגדו למשטר הצנע של הכוונה כלכלית ופגיעה בזכות הקניין כפי 

זאת ח"כ יעקב מרידור "כבר היום הדינאמיקה של פקידי ממשלה מסוימים, בעיקר בשטח  שניסח

ואין אנו עומדים עדיין בסוף הדרך....יש גבולות לפיקוח, אם  -הפיקוח, מרחיקה לכת יותר מדי

הרי זו מלחמה בשוק  –אומרים לאזרח באוטובוס שעליו לפתוח את התיק ולהראות מה בתוכו 

 .235גם הגבלה רצינית של חופש האזרח" השחור, אולם זוהי

י משטר הצנע שהנהיגה מפא"י , הוכיחו כ1950הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בנובמבר 

אחוז  25אחוז בבחירות לאספה המכוננת לכמעט  5-להגדלת כוחם של הציונים הכלליים מ הוביל

ות תוצאות אלו הבינו בעקב .236בבחירות לרשויות המקומיות בעוד תנועת החרות איבדה מכוחה

במפלגה כי מאוכזבי מפא"י מעדיפים את הציונים הכלליים על פניהם ויש לערוך שינוי 

באידיאולוגיה הכלכלית. שינוי זה בא לידי ביטוי במצע התנועה שחובר לקראת הבחירות לכנסת 

. במצע החדש הוגדרה היוזמה הפרטית כשיטה "המועילה, הזולה 1951השנייה ביולי שנת 

. ניתן דגש לעידוד השקעות הון וקידום מוסד לבוררות חובה על מנת בשיטות המשקהמתקדמת" ו

 .237למנוע שביתות

בעל המלאכה, העצמאות המשקית של "התנועה התייצבה לצד המעמד הבינוני בדרישה להבטחת  

. הגדלת המס על העשירים מהמצע הקודם נעלמה ובמקומה הופיעה האיכר"הסוחר הזעיר ו

. הדרישה הקטגורית לשוויון חברתי 238ההפוכה ל"הגדלת המינימום החופשי ממס" הדרישה

הוחלפה ב"שוויון הסיכוי". הדרישה להלאמה של מוסדות הוחלפה בהפרדה בין "השליט" קרי 

המדינה, לבין "המפרנס" קרי מפעלים כלכליים ולמעשה להפרטת שירותים ומפעלים ממשלתיים. 

ם הכלכליים בין שכבות העם הפכה לתמיכה במדיניות העוסקת הקריאה הנחרצת לביטול ההבדלי

אל מול קווי הפעולה הכלכליים הליברלים לא נפקד מקומו של הצד . ב"קירוב הקצוות" בלבד

הסוציאלי במצע והפנייה לשכבות המצוקה בצורת הבטחות בנושאים של: חינוך חינם, ביטוח 

עבודה לכל דורש, חיסול מחנות האוהלים סוציאלי ממלכתי, לשכות עבודה ממלכתיות שיספקו 

. 239תחום הכלכלי"ובניית שיכונים עממיים והתקפה על הציונים הכללים המייצגים "אגואיזם ב

בע הן משיקולים אלקטורליים אך גם מבחינת דימוי התנועה כתנועה לאומית הדואגת לכל חלק זה נ

 שכבות העם ולא רק למעמד הבינוני. 

                                                 
  .822, עמ' 1950בפברואר  20דברי הכנסת,   דיון בנושא דו"ח ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר חוקת המדינה, 235
 .43(, עמ' 1979יוחנן בדר, הכנסת ואני )ירושלים: הוצאת עידנים,  236
 .3, עמ' 1951ביולי  6, "חרות" פעולות לכנסת השנייה להקמת משטר חדש בישראל","מצע  237
 שם, שם. 238
 שם, שם. 239
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העדיף הבוחר לתמוך בציונים הכלליים שעלו לעשרים מנדטים, בעוד למרות השינויים במצע, 

איבדה כמעט מחצית מכוחה. בעקבות הבחירות כתב ח"כ יוחנן בדר, כי הבוחרים "האמינו  "חרות"

מ.פ.ש( וצדקיהו ידע להפיל את משטר  –)הציונים הכלליים  -שדי להם להוסיף את קולותיהם ל"צ"

קו כלכלי חברתי זה  אותו אמצה התנועה  .240זו יותר טוב מאתנו"מפא"י, כי צדקיהו יודע מלאכה 

התבסס על שילוב בין מדיניות שוק חופשי בעלת אלמנטים ליברלים למדיניות סוציאלית המכוונת 

לשכבות המצוקה. מדיניות זו אפיינה את האידיאולוגיה של התנועה כפי שהופיעה בעשורים הבאים, 

 חברתי.-והפכה לתוכנית פעולה מפורטת בתחום הכלכלי

יגי תנועת החרות בכנסת, בעצרות ברחבי הארץ ומעל דפי העיתונות המפלגתית המשיכו לטעון כי נצ

בניגוד למפלגות השמאל הרואות את עצמן כמפלגות פועלים, והציונים הכלליים הרואים עצמם 

כמפלגת המעמד הבינוני, הרי שתנועת החרות הינה תנועה לאומית מבחינה כלכלית וחברתית 

כפי שביטא זאת יו"ר התנועה, ח"כ  –המייצגת את כל האומה ללא הבדל מעמדי כאחת. תנועה 

בורית אינה כביכול יבאשר כל תנועה צ -האומר כי לא תתכן תנועת שחרור לאומיתמנחם בגין: "

אלא שלוחה של אינטרס כלכלי, מוגדר על פי החלוקה לבעלי רכוש גדול ולבעלי רכוש קטן ולחסרי 

ח הניסיון ההיסטורי של עמנו ושל תקופתנו סוגד לאליל ועושה שקר בנפשו האומר זאת נוכ - רכוש

אולם אל מול הצהרות אלו הרי שבדיונים הפנים תנועתיים תנועת החרות ראתה  .241"ובנפש רעיו

את עצמה כמייצגת בראש ובראשונה שני מגזרים חברתיים שאותם הייתי מכנה 'הבורגנים' 

 ו'העניים'.

 

 :הבורגנים

פר לאחר הבחירות לאספה המכוננת, כתב ח"כ שמואל מרלין, העורך הראשי חודשים מס

בדבר החשיבות שרואה התנועה ביצירת מעמד חברתי מאמר ומזכ"ל המפלגה  "חרות"של עיתון 

חדש "אם לא יקום כאן מעמד חדש של היוזמה הפרטית, מעמד בעל הכרה ותפיסת עולם ליברלית 

ל המשק הפרטי...אין כל סיכויים אפילו לעצם קיומו של מתקדמת, מעמד של היוזמה הפרטית וש

איזה שהוא מעמד אחר מאשר לאריסטוקרטיה של הטרסטים והמונופולים והפקידים לעשרות 

הנהגת תנועת החרות שלמרות הצהרותיה בדבר היות התנועה תנועה  .242ולמאות האלפים למיניהם"

ל המעמד הבינוני. יתר על כן, הנהגת , ראתה עצמה ברובה כשייכת לשכבה שמעמדית-עללאומית 

                                                 
 .55, עמ' הכנסת ואניבדר,  240
 1, עמ' .1950באפריל   11, "חרות"ללא שם מחבר, "ברכת יו"ר התנועה לוועידת הסתדרות העובדים הלאומית",  241
 .2, עמ' 1950ביולי  21, "חרות"שמואל מרלין, "על מעמד חדש שטרם קם",  242
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התנועה האמינה כי המעמד הבינוני הנו הסוכן היחיד בחברה הישראלית הצעירה שיוכל לשאת את 

 העקרונות הכלכליים הליברלים הנובעים ממשנתו של זאב ז'בוטינסקי. 

 , מהכותבים הכלכליים של כתב העת,ברגר אונידלבמאמר בכתב העת האומה ניתח הכותב 

תפקידו המכריע של המעמד הבינוני בעיני התנועה והסביר כי מעמד זה "ממלא תפקיד מכריע  את

הן בייצוב שווי המשקל הסוציאלי והן בדינאמיזציה של המשק הלאומי על ידי נטרול מלחמת 

. המחנה האזרחי בורגני, הנמצא בקונפליקט עם תנועות הפועלים ועם האידיאולוגיה 243המעמדות"

, נתפס הן כבסיס כוח אלקטוראלי עליו יש להתחרות אל מול מפלגת הציונים הסוציאליסטית

שלמד  הכלליים והן כשכבה חברתית שיש להגן עליה מפני גזרותיה של מפא"י. ד"ר אריה אלטמן,

אחד המומחים הבכירים של התנועה לענייני כלכלה, קבע כ אודסה ונחשבכלכלה באוניברסיטת 

, "ישנה שכבה בארץ, כמחצית מן הארץ, שאותה הורסים באופן באחת מישיבות המרכז הסגורות

 .244שיטתי" וקבע כי על התנועה "לצאת ולהגן על המעמד הבינוני!"

 

 קווי הפעולה לשינוי כלכלי חברתי 

חברתי כולל. -התווספה גם תכנית פעולה מפורטת לשינוי כלכליובערכיו לתמיכה במעמד הבינוני 

ליברלי בו שולטת היוזמה הפרטית והחלפת הריכוזיות -שינוי זה נסב סביב המעבר למשק כלכלי

כמאבק במנגנון במפא"י את המאבק  ציגהחרות ההסוציאליסטית בשוק חופשי קפיטליסטי. 

ממשלה גדולה, מפעלים מולאמים והסתדרות . מאבק בחונק כל יוזמה פרטיתהבירוקרטי מגושם 

בידואליזם והחרות יכוחות האינד. מאבק שנעשה בשם על משק העובדים הגדולהחולשת ובדים ע

במרכז תהליך השינוי  למעצמה כלכלית. לפריחה כלכלית והפיכת מדינת ישראלהמסוגלים להביא 

 ן'.'זרימת ההו אותו דרשה "חרות", העמידה התנועה כתנאי הכרחי את

אל מול השיטה הקיימת, בה המדינה השקיעה את כספי התקציב הממשלתי  -זרימת הון 

מיהודי  בבעלותה, ראתה תנועת החרות בזרימת ההון הפרטי כךאחר  ,בהקמת מפעלים הנמצאים

את הדרך יחידה להפיכת המשק הישראלי למשק מודרני מתקדם, העולם ומהשקעות בין לאומיות, 

ר הבחירות לאספה המכוננת, החליטה המפלגה להקים ועדה למדיניות הנושא את עצמו. לאח

כלכלית שתקבע "הנחות ועיקרי יסוד לפיהם תפעל התנועה ותקבע את עמדתה לגבי -סוציאלית

. ועדה זו, שכללה את המומחים הכלכליים של התנועה, הכינה נייר 245בעיות החברה והמשק"

חברתי מקיף שאומץ ע"י הנהגת התנועה. נייר זה קבע כי פיתוח המשק מחייב -מדיניות כלכלי

                                                 
 .203, עמ' 1963(, 6)האומהל. ברגר, "עולי המעמד הבינוני ופיתוח המשק",   243
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/4 1-, תיק ה1955בפברואר  27-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  244
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 19/1 1-. תיק ה1950כלכלית, מרכז תנועת החרות,  מצע למדינות חברתית245
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"מדיניות יבוא הון ובטחון להשקעות הון" וכי המשק הישראלי "מן ההכרח שישאב את עיקר אמצעי 

אבן . מדיניות המכוונת למשיכת הון והשקעתו מהווה על כן את מימונו ופיתוחו ממקורות חיצוניים

. קביעה זו שימשה בסיס 246מ.פ.ש( של המדיניות הכלכלית בישראל" -הדגשה שלי) יהיהשת

הציבה אילוצים לטענת תנועת החרות, לצאת כנגד השיטה הכלכלית של מפא"י, ש מציהילגיטה

יתו ואת צמיחתו של ההון הפרטי. גם ראשי שהצרו את בני יםואדמיניסטרטיביוהגבלים כלכליים 

"אם לא יהיה זרם  התנועה המשיכו, עד להגעתם לשלטון, לזעוק למען הזרמת הון פרטי לישראל:

. גם בעיתון המפלגה נשמר קו דומיננטי 247מההון הפרטי, לא יהיה בנין ושום דיבורים לא יועילו לנו"

יכול  -כמו בכל ארצות הקולוניזציה  -כזה בדבר חשיבות ההון הפרטי בפיתוח המשק "הון ענקי 

 .248לתת רק הון פרטי בין לאומי ובין יהודי"

קביעת המדיניות הכלכלית כמבוססת על מסד אחד והוא מדיניות של יבוא הון ושימורו 

במשק הישראלי משמעותה שינוי מבני מהותי במשק הישראלי. עידוד ההון ידרוש העמדת 

של רווח והפסד במרכזה של המדיניות הכלכלית תוך מתן קדימות ליברלים קריטריונים כלכליים 

על פני שיקולים לאומיים חברתיים כמו סולידאריות וצדק חברתי. אל מול המשק המגויס לקידום 

העמידה "חרות" חזון של שוק  ,ערכים סוציאל דמוקרטים של שוויון ושיפור מעמדו של העובד

 רת הון. שהתנהלותו מכוונת לערך המרכזי של צבי

על מנת לאפשר את זרימת ההון הציגה התנועה מכלול תנאים כלכליים וחברתיים שבכוחם לאפשר 

 צמיחה ושיגשוג היוזמה וההון הפרטיים במדינת ישראל:

התנאי הראשון לעידוד זרימת ההון בעיני התנועה נתפס  -על המטבע ביטול הפיקוח הממשלתי

שליטתה של החליפין של הלירה מול הדולר וכביטול המעורבות הממשלתית בקביעת שער 

הישראלים חלות מגבלות ברכישת מטבע זר. המוחלטת בכל ענייני מטבע החוץ, כאשר על האזרחים 

טענו כי שליטתה של הממשלה בקביעת שער החליפין מנעה מהמטבע הישראלי להיות ראשי התנועה 

נ"ל והקשה על זרימת ההון. בר המרה בבנקים ברחבי תבל, דבר שמנע השתלבות בכלכלה הבי

"הברירה היא בין דרך הדוחה משקיעים פוטנציאלים לבין ביטול הפיקוח על המטבע...זוהי 

 . 249הברירה, זוהי הברירה בין הדרך לעצמאות כלכלית לבין הדרך בה הולכת היום הממשלה"

גמישות של "מסלק את ה ,הסבירו הכתבים הכלכליים של עיתון חירותכך  ,הפיקוח על המטבע הזר

הכלכלה הליברלית ובאמצעותו "מחזיקה הממשלה בידיה את עורקי הדם של המשק הן מבחינת 

זיקתו לכלכלה הבינלאומית והן מבחינת מבנהו הפנימי... על ידי שליטה על מקומות המטבע הזר 

                                                 
 שם, שם. 246
 .472, עמ' 1949במאי  3 -דיון בתכנית הממשלה להנהגת משטר צנע, דברי הכנסת, מתאריך ה 247
 .3, עמ' 1954בנובמבר ,  12, "חרות" שלמה גפשטיין, "חוק מס ההכנסה סכין בגב התנועה",  248
 .724, עמ' 1964בדצמבר  28-דיון בחוק התקציב, דברי הכנסת, מתאריך ה 249
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קובעת הממשלה מה הסכום המוצע לצריכה ומה להשקעות יסוד. כן היא קובעת את טיב הצריכה 

י ההשקעות... הפיקוח על המטבע הזר הוא אחד האמצעים היעילים ביותר בידי כל שלטון ואופ

עניק הפיקוח על הח התכנון שומעבר לכ .250בלתי כלכלי" -המבקש לכוון את המשק במסלול מסוים

כתבי חרות את הממשלה כי היא משתמשת בשליטה בערך המטבע הזר  , האשימוהמטבע לממשלה

הפיקוח על המטבע הזר היו בשבילה "משק העובדים ידוד לעכתמריץ פשית ויוזמה החוכנגד הכנשק 

ולנשל את המשק הפרטי...המשק הפרטי  ימונופוליסטאמצעי יעיל מאד לעודד את המשק השיתופי 

הוא שמכניס למדינה את מרבית המטבע הזר, שהיא מרוויחה בצינורות המסחריים. התרת הפיקוח 

על המטבע הזר עתידה לגרום לכך שהמשק הפרטי יגביר את תכונתו זו שכן הוא עתיד להשתמש 

יקנה לו מידה של כוח כלפי  בהכנסתו ממטבע זר לפיתוח אגפים של ייצוא, תיירות וכול'. דבר זה

את זאת רוצה מפא"י ..הסקטור השיתופי ומידה של אי תלות בממשלה שלא נהנתה ממנה עד כה.

למנוע...קשה עליהם מאד להיפרד מאמצעי כה יעיל של אפליה כלפי המשק הפרטי כמו זה של 

  .251הפקוח על מטבע חוץ"

בשינוי המשטר הכלכלי כולו "הסרת בפיקוח על המטבע כמרכיב מרכזי נתפס המאבק לאור זאת 

נה שתקבע את כל צביונה של המדינה ר תוסיף לעמוד כשאלה של הכרעה ומפהפקוח מהמטבע הז

ברפורמה זו ביקשה תנועת החרות להוציא את השליטה . 252אחד"מבחינה כלכלית ופוליטית כ

מו עידוד במטבע מידי הממשלה המשתמשת בשליטה על שער החליפין להשגת מטרות לאומיות כ

. תנועת החרות ביקשה להעביר את קביעת שער המטבע לשליטה הבלעדית של וריסון היבוא היצוא

ה כמטרה את הבאת העשייה החברתית והכלכלית אל תחומו תאיחסי החליפין בשוק. מדיניות זו ר

הלת על פי העסקאות בשוק ותדירותן תוך המתנ , עשייהואל הכללים המאפיינים אותו של השוק

   עלמות ממטרות לאומיות וחברתיות.הת

נתפסו על ידי  ,המונופולים הממשלתיים וההסתדרותיים -ביטול המונופולים והקרטלים

ככשל המרכזי שמנע את התפתחות היוזמה החופשית. עוד במצע הראשון של התנועה  ,תנועת החרות

כלליים בדבר זכות  לאסיפה המכוננת, ששודר בתחנת השידור של האצ"ל בירושלים, לצד עקרונות

ויהיו  –נגד כל צורה של טרסטים ומונופולין  םלהילחלעבודה ופיתוח המשק, התחייבה התנועה "

בעליהם אשר יהיו. באשר טרסטים ומונופולים מכבידים ידם על הפועל ועל שכבות דלות האמצעים 

להתקשר  להכל.  יעילות השוק החופשי, באמצעות הבטחת יכולת זהה של 253ומנצלים אותם"

בחופשיות בחוזה זה עם זה, להעביר רכוש ולמכור כוח עבודה, הייתה לאחד מעקרונות היסוד של 

                                                 
 .2, עמ' 1953במרץ ,  27, "חרות" קלמן כצנלסון, "מסביב למטבע הזר",  250
 שם, שם. 251
 שם, שם. 252
 תנועת החרות המצע והעקרונות, תש"ח. 253



83 

 

התנועה שהמונופול עמד בסתירה להם. בישיבה מפלגתית סוערת בענייני הכלכלה הסביר ח"כ בדר 

 .254כי "הכישלון הכלכלי הקיים הוא בגלל המשטר, הסקטורים והקרטלים"

יה מראשי המוחים כנגד שליטת הקרטלים במשק ואף הביא את ח"כ בנימין אבניאל ה

העניין לסדר יומה של הכנסת בסדרה של הצעות לסדר היום. באחד מישיבות אלו אמר אבניאל: 

ציה והמונופולים היא לא רק בשמירה על המחירים. הסכנה היא רטליז"הסכנה במצבים אלו של הק

רות ליצוא, בנעילת דלת בפני יצרנים חדשים, והרי גם במניעת השיפור לשם יעילות. במניעת האפש

אנו ארץ של עליה ויבואו אלינו אנשים חדשים. אין ספק שקונצרנים כאלה יש להם אפשרות להחניק 

כל חדש. הסכנה היא בשליטה על השוק; הסכנה היא בכך שלא תהיה תחרות על האיכות, שלא 

טינו את הצריכה במקום להגדיל אותה ישפרו את הטיב שלא יורידו את יוקר החיים, אלא יק

ולהוזיל את מחיר המוצר בשביל איש העם, בשביל האיש העובד...כאן ישנה קביעה שרירותית 

ביותר, מנצלת ביותר שהיא לרעת המשק, לרעת המדינה ובסופו של דבר גם לרעתם הם". אבניאל 

"ולמסור לה את  קבע כי אסור להסכים עם המצב הקיים ודרש להקים ועדה ממלכתית לסחר

הסמכות לבדוק בכל מקרה ומקרה, לבקר, לדרוש דינים וחשבונות, לתת הוראה של "חדול והפסק" 

 .255לקנוס בסכומים גדולים ואפילו במאסר"

בנוסף לפגיעה במשק הישראלי הרי שראשי התנועה הציגו את המונופולים כמכשול המרכזי 

עצרת בחירות בירושלים קבע יו"ר התנועה כי החיוני לישראל. בהפרטי שעומד בפני זרימת ההון 

והם חולשים על פת הלחם ועל …יש מונופולים בישראל כפי שאתם יודעים מונופולים אוכלי כל"

זרם  ,ל כל תכניות היבוא ואינם נותנים לפתח ולבנות. גורלנו תלוי בזהעכל היבוא ועל כל היצוא ו

רוצים לבוא. המונופולים המרבבות יהודים  ליארדים לארץ ישראל דרוש לנו מזרמים קטניםישל מ

נו ועתידנו עוני או קת השאלות של משלהללו סוגרים את הדרך, מחסלים את האפשרות. זו היא שא

בניגוד להתנגדות האידיאולוגית של התנועה למעורבות ממשלתית במשק והאמונה . 256"שפע כלכלי

ם הרי שבתחום זה דווקא דרשה במדיניות היד הנעלמה ובכוחם המצטבר של מעשים של יחידי

התנועה מעורבות ממשלתית. ההסבר לפרדוקס זה טמון בתחום הפרקטי היות ומרבית הקרטלים 

והמונופולים היו בשליטת הממשלה או ההסתדרות. בנוסף מבחינה ערכית ניתן ללמוד כי כל עוד 

בעלי ההון מטרת המעורבות היא לדאוג לרווחת העסקים ויצירת אקלים אופטימלי להצלחת 

 הפרטיים הרי שהמעורבות נתפסת בידי התנועה כחיובית.  

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/6 1-, תיק ה1956ביולי  12-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  254
 .478, עמ' 1953בדצמבר  28דברי הכנסת,  דיון בהצעה לסדר היום בנושא הקרטלים, 255
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.1960-1938, מנחם בגין נאומים 1/ 11/ 20, תיק פ1949בינואר  6בגין מנחם, נאום בירושלים,  256
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הישראלית היה דומיננטי בדיוני  הבירוקרטיההמאבק למען קיצוץ  -רוקרטיהקיצוץ בבי

עקרונית ראתה התנועה את "החרות השלילית" החרות התנועה ובמאבקה כנגד מפא"י. מבחינה 

לה והחברה בישראל. יו"ר התנועה, מנחם בגין מהתערבות השלטון כנדבך מרכזי בהתנהלות הכלכ

פעם בתקופה שפרחה המחשבה הליברלית, נחצבה אמרה על קבע בדיון באספה המכוננות כי "

סמכויות המדינה שיש להגבילה לתפקיד של שומר לילה. התקופה ההיא חלפה ולבו של כל איש 

שה שלי מ.פ.ש(. מבחינה )הדג 257"שלא ניאלץ לומר כי היא חלפה לבלי שובחופשי מתפלל לכך 

מעשית, ההנחה שאפיינה את דיוני התנועה הייתה, כי מגזר ציבורי קטן מהווה תנאי לצמיחה 

 מהירה של המגזר העסקי.

הלחימה בביורוקרטיה שהקימה מפא"י אפיינה את מרבית ישיבות התנועה, חבר המרכז  

ד בארץ הזאת, לגלות לו ללא דוד הכהן הציע לקראת הבחירות "לצאת באמת הגלויה לציבור העוב

משוא פנים את הבזבוז המשווע של האבטלה הסמויה שנמצאת בכל משרדי הממשלה, על בזבוז כוח 

אדם שנמצא ברשויות המקומית ובכל המוסדות הציבוריים...אני מציע לצאת לציבור גלויות נגד 

המנגנון הממשלתי נתפס . 258מוסדות לא חיוניים, מוסדות הניזונים מכספי הציבור ואינם חיוניים"

כגורם טפילי, במשק הניזון מרווחי המגזר הפרטי, "איננו עשירים מצרפתים או איטלקים או בלגים 

 30יה ואילו אצלנו הוא למעלה מיאחוז מכלל האוכלוס 11-13והנה אצלם מונה המנגנון הממשלתי כ

ודרגותיהם מהווים יסוד  אחוז מכלל פקידי המדינה והעיריות על סוגיהם 15-20אחוז...אין ספק, 

מיותר ובלתי יצרני בהחלט ונופלים למעמסה כבדה על תקציב המדינה שהרי אצלנו המפלגות הן הן 

 . 259המושיבות שם את אנשי שלומן. קשיי תקציב מדינתנו נובעים בראש ובראשונה מעודף פקידים"

במנגנונים שאינם מספר הפקידים בקיצוץ בביורוקרטיה כוונו החברים לא רק לקיצוץ 

אלא גם לשינוי מבני במשק באמצעות ביטול הכפילות במוסדות המטפלים באותו תחום.  ,יעילים

ליונים יופנו הללו ייש לחסל את כפילות המוסדות המטפלים באותו בעיה. ואם יחסכו בכך מ"

דת הכריז מנחם בגין בוועי ,ולא לעוד שירותים" להורדת מסים שהם מהגבוהים ביותר בעולם

לצד הנימוקים הרעיוניים בדבר החשיבות של הפחתת המסים והקיצוץ בביורוקרטיה  .260המפלגה

ליעילות הכלכלית במשק, ישנו גם נימוק אינסטרומנטלי. ללא מסים כבדים ובהעדר מנגנון נרחב 

של ביורוקרטיה ממשלתית יקוצץ המימון להוצאות הממשלה ויקטנו המשאבים להתערבות 

כלכלה. שינוי זה ישרת גם את מטרתה היסודית של התנועה שהיא צמצום המדינה בחברה וב

                                                 
 .738, עמ' 1950בפברואר  7דיון בנושא חוקה, דברי הכנסת,  257
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/24 1-, תיק ה1973במאי  30 -, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  258
 .2, עמ' 1954בפברואר  26, "חרות"י. טריווש, "תקציב ומסים",  259
. 1954, דברי פתיחה בוועידה השלישית של תנועת החרות, הוצאת מחלקת ההסברה של תנועת החרות, תל אביב מצור, מיצר ומוצאמנחם בגין,  260

 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. OP-192תיק 
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דוגמה להעדפה  הואעיף זה . סהמגזר הפרטיוהגבלת הכוח השלטוני והרחבת תחום הפעילות של 

וראיית השלטון  ,שירותים החברתיים, ובהמבקשת לקצץ במגזר הציבורי ,של מדיניות ליברלית

 רכי החברה כולה.צעל פני ככזה שתפקידו לדאוג לשוק 

בעיני תנועת החרות המעורבות הישירה והקשה -והממשלה הפרטת מפעלי ההסתדרות

החל מהכנסות הראשונות,  ביותר של הממשלה בכלכלה הייתה בבעלות על המפעלים הכלכליים.

הצהירה התנועה כי יש להגביל את המפעלים הממשלתיים ל"שטחים בהם אין היוזמה החופשית 

עם השנים אף נוספה הבטחה לבוחרים שממשלה בראשות התנועה  .261לת לפעול"יכולה או מסוג

 .262בהם איננה חיונית מטעמים מיוחדים" "תעשה מאמץ למכירת מפעלים שבבעלות הממשלה

 ,באמצעות החברות הממשלתיות ,יתה לא רק באופן ישיריה הלשליטת הממשלה בכלכ

כבר בישיבה הראשונה שנשלטה בידי המפלגה שבשלטון.  ,אלא גם באופן עקיף על ידי ההסתדרות

נאומו להתקפה  רובהקדיש ד"ר פישלב את  ,במועצה הארצית הראשונההתנהלה ש ,בנושא כלכלה

"בעיית ריכוז  ;קרי ההסתדרות ,הנמצא בידי האיגוד המקצועי ,בישראל "משטר הטרסטים"על 

סטי היא אחת מהבעיות החמורות ביותר ח כלכלי בידי איגודים משקיים בעלי מעמד מונופוליוכ

במדינות שבהן קיים חופש הקניין על אמצעי יצור...ארצנו יודעת סוג של איגודים משקיים בעלי 

סוג שאין לו אח ודוגמא בשום ארץ ומדינה. קיימים אצלנו מפעלים בחרושת,  -מגמה למונופולין

שליטתם של איגודים פוליטיים מסחר ובשירותים הנמצאים במישרין או בעקיפין תחת מרותם ו

ן מבחינת כל עיקר נמנה על המשק השיתופי, ה מפלגתיים...בניגוד למה שרבים סוברים אין הוא

ארגוניים של רוב מפעליו והן מבחינת תכונותיו ושיטות פעולותיו אין בינו לבין -היסודות המשפטיים

ו אינו השאיפה להעניק במחיר ח המניע אותושל איגוד שיתופי ולא כלום. הכ האמתייםהיסודות 

לצבירת רווחים למען התפשטות זול שרות יעיל לציבור אלא השאיפה שאינה יודעת כל סייג 

התפשטות הטרסט מעמידה בסכנה את חרותו הרוחנית של הפרט התלוי תלות כלכלית ...יתר

ם כלכלי פוליטי אדיר נכסיבטרסט. אין תקומה לממשל דמוקרטי במדינה שבה קיים טרסט 

 .263והשפעה

אך מעבר לבעיה הכלכלית הרי שראשי התנועה הבינו כי שליטת הממשלה בראשות מפא"י 

באופן ישיר במפעלים הכלכליים או באופן עקיף, על ידי נציגי המפלגה בהסתדרות, באמצעות 

המפעלים של "חברת העובדים" יצרה תלות בין הממשלה והמפלגה העומדת בראשה לבין המוני 

אותן הוא מפרנס, עלולה  רבבות משפחותל ,המנגנון הממלכתיעלים אלו. תלות זו בין העובדים במפ

                                                 
-תיק ה. 1965המפלגה הליברלית, דפוס ישראל בע"מ, תל אביב  -חרות ליברלים, הוצאת אגף ההסברה גוש תנועת החרות -עקרונות וקווי פעולה 261
 ., ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל19/1 1

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.19/1 1-מצע גח"ל לכנסת השביעית, תיק ה 262
 .1948באוקטובר  20פרוטוקול המועצה הארצית הראשונה,  263
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להפריד בין טענה תנועת החרות כי חשוב  . לכןלעובדפרנס מה של תלות בין ההשקפהלהוביל ל

 .264ובין האיגוד המקצועי לבין בעלות על מפעלים עובדהשליט ל

כי למדינה אין את היכולת לקבל  הקפיטליסטיותבבסיסו של יסוד זה נמצאות ההנחות 

ולנתח  את כל המידע הכלכלי שיאפשר לה ניהול מיטבי של המשק כולו. בנוסף למדינה לא תהיה 

. אמונה זאת 265כל אפשרות למנוע מקבוצות אינטרס לעוות ולהטות את מעורבות המדינה לטובתן

תורגמה במציאות הישראלית לתפיסה כי שליטת המדינה וההסתדרות במפעלי המשק איננה שווה 

לשליטת העם באמצעות נבחריו על ניהול הכלכלה. בניגוד לדעת יריביהם משמאל, קבעו אנשי 

של בעלי עניין שבשם המעורבות הממשלתית וצדק  תמצומצמ"חרות" כי מדובר בשליטת קבוצה 

, תחת "חרות"הטו את מעורבות המדינה לטובת שימור המנגנון המפלגתי. במאמר  בעיתון  חברתי

המפעלים כביכול יו"ר התנועה, ח"כ מנחם בגין, הבחנה זו וכתב כי " הכותרת "ואתא מי?" תיאר

פועלים הלמדינה ובפועל מדובר בתרמית גדולה שכן המפעלים הללו שייכים אך שייכים לפועלים 

קובעת  גםירים. המדינה היא למעשה הקבוצה השלטת אשר שלטת גם על המפעלים ונשארו רק שכ

 רבוהפועלים בישראל צרכים לשאוף שישל העובד " חייוועל ידו את רמת או "נמוכת"  את שכרו

מפעלים בבעלות אנשים ולא בבעלות ההסתדרות או בעלות ציבורית שמשמעותה בעלות של קבוצה 

  .266"קטנה השלטת במוסדות אלו

יה זו גם השפיעה על התנהלות המפלגה פנימה כאשר בוועידה השלישית של התנועה סוג

העמידה ההנהלה את עניין המפעלים של ההסתדרות העובדים הלאומית במרכז דיוני הוועידה. 

במהלך הדיונים הוחלט כי על התנועה לדרוש לפרק את מפעלים אלו לאלתר שכן אין לארגון עובדים 

עם פעילי הסתדרות העובדים הלאומית למרות העימות  .267מפעלים למטרות רווחזכות להחזיק ב

הכריז בגין כי עקרון זה תקף גם בעניינם. בגין קבע כי לפני  ,במוסדות התנועה מוקד כוחוו ישה

"אם תעמוד בפנינו הבררה או לעסוק במסחר או לפרק את  ;משמעית-התנועה ניצבת בחירה חד

 .268אני אומר לפרק את הסתדרות עובדים לאומית"הסתדרות עובדים לאומית, 

על להפרטה ולבעלות פרטית על אמצעי הייצור מתן עדיפות  הייתהשל צעד זה  משמעותה

הציבה את היוזמה הפרטית כמפתח להתנהלות משקית המעודדת  התנועהפני מעורבות ממשלתית. 

ינה הוחלפה בצרכי השוק פריון וצמיחה. הכפפת הפעילות הכלכלית  לצרכים הלאומיים של המד

                                                 
 שם, שם. 264

265David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (New York: oxford university press, 2005), p.3. 
 .2, עמ' 1957ביולי  19-, ה"חרות" מנחם בגין, "ואתא מי?",  266
 .99(, עמ' 1989)תל אביב: הוצאת עם עובד,  פוליטי -לשלטון בחרתנו: דרכה של תנועת החרות הסבר סוציולוגייונתן שפירא,  267
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 4/3/13 1-, תיק ה1954באפריל  22פרוטוקול הוועידה השלישית של תנועת החרות,  268
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פתיחת אזורים חדשים לצבירת הון בענפים שנחשבו עד לאותו הרגע מחוץ לתחום של חישובי ו

 הרווחיות.

המסים שהוטלו על ידי המדינה נתפסו על ידי תנועת החרות כפגיעה באחת  -הפחתת מסים

באמצעותו שולטת ככלי המרכזי המסים נתפסו מהחרויות החשובות של האדם והיא חרות הקניין. 

המדינה בפרט ומצרה את צעדיו. בחג החנוכה הראשון עם קום המדינה כתב בעיתון חרות ד"ר 

רים כי ישראל אתם טועים אם אתם סבו.היום בחג החנוכה הראשון שאנו חוגגים..וולפנג פון וייזל "

רין וכיום אין ישראל יהיה מאושר כשיהיה בן חו !הוא זכה להיות עצמאי, לאיהיה מאושר מכיוון ש

השגנו את העצמאות  ,מטרת המלחמה שלנו הייתההוא בין חורין...מכיוון שהעצמאות ולא החרות 

חרות זאת פרושה  ...פירושה שהאזרח מושל במדינה ולא המדינה באזרח.  -חרות זאת. בלבד

והמשאירה לאזרח את מקסימום של הכנסת עבודתו.  םשהמדינה גובה את המסים המינימאליי

 .269זה אין לראות אצלנו אף סימן אחד" מכל

, שני עשורים לאחר הקמת המדינה, הזכיר 1968בוועידה התשיעית של תנועת החרות במאי 

ח"כ אריה בן אליעזר את התנהגותו של משטר מפא"י עם קום המדינה "אנחנו עדיין זוכרים כולם 

אפילו עם אזיקים ברחובות כיצד היו אוסרים אנשים בגלל מס הכנסה או כיצד היו מובילים אדם 

בגלל מס הכנסה, בימים הראשונים, בשנים הראשונות של קיום המדינה. ומלחמות אלו לא היו 

מלחמות קטנות הן היו ממושכות, תדירות, באופן קבוע, בנאמנות, לשרת לא רק את המדינה אלא 

 .270לשרת את האזרח בה, שלמענו המדינה קמה"

על ידי תנועת החרות כעורק החמצן לצורך קיום "ממשלה  נתפסו ע"י הממשלה שהוטלוהמסים 

כנגד מסים חדשים ואף להפחתה במסים הקיימים. מטרת התנועה ה" ולכן לחמו חברי התנועה גדול

יוזמה  ,יעודדו לפריון גובראשר האמינו כי  ,פרי עמלוהייתה להשאיר בידי האזרח חלק גדול יותר מ

לידי הממשלה, דבר שיאלצה להקטין את  את החלק המגיע. מאידך ביקשה התנועה להקטין וחסכון

טי בתוך משק המדינה, לפתח אותו ולהרחיבו סרוצה מפא"י לבנות משק סוציאלי"היקף פעולתה. 

עד שהוא "יבלע" את המשק הלא סוציאליסטי. על כן היא נזהרת מלהטיל מס על ההכנסה של 

כל עוד תשלוט מפא"י ...על העובדים.המשק היצרני ולעומת זה היא מרבה במסים על הצריכה ו

ד, בעל המלאכה במדינה, היא תקיים את חוקי אשכול. את שלטונה יממן האיש הקטן, הפועל, הפקי

 .271והסוחר הזעיר"

                                                 
 .2, עמ' 1949בדצמבר  18, "חרות"הרהורי חנוכה",  -זאב פון וייזל, "מעבדות לחרות 269
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 16/9/13 1-, תיק ה1968במאי  27פרוטוקול הוועידה התשיעית של תנועת החרות,  270
 .1, עמ' 1960באוגוסט  12, "חרות"מאמר מערכת, "מכבש המסים פועל בלי הרף",  271
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לחברי התנועה בקואליציות העירוניות ניתנו הוראות להתנגד להעלאת מסים בכל מקום 

. 272, ואף לפעול למען הפחתת המסיםבו הם לוקחים חלק עד כדי פירוק הקואליציה העירונית

בדיונים הפנים תנועתיים עלו כל העת דרישות להפחתת מסים ואין פלא כי בדיון על תפקידי 

האופוזיציה התגאה ח"כ נחום לוין בפני חברי המרכז כי ח"כ בדר הצליח להציל את העם ממס ההון 

על הפרק והאופוזיציה  לו. הרבה מסים עמדוי"ע"י לחץ האופוזיציה נמנעה ממשלה זו מלהט

במצעי התנועה, במשך השנים, הובטחה הפחתת מסים והנהגת שיטת  .273ממלאת את התפקיד"

מסים אחרת המבטיחה לאדם "חלק צודק של פרי עמלו, יוזמתו והונו, המעודדת רצון לחסכון 

  .274ולהשקעות"

דיל אך אל מול הקריאה להפחית מסים מהעובדים והמעמד הבינוני ישנה דרישה להג

ולהטיל מסים על משק העובדים וקואופרטיבים ההסתדרותיים שקיבלו פטור ממסים "קיים מצב 

אבסורדי שסקטור גדול ובעל יכולת פטור ממס הכנסה. לפי החוק הקיים אין הקואופרטיבים 

צריכים לשלם מס הכנסה מהרווח הנובע מהעסקים שהם עושים עם חבריהם משום כך פטורות 

ל רשם החברות ורכניות וכן גם מוסדות האשראי...בנוסף לכך יכממס ההכנסה כל הצ

כשהוא מוצא שזה "לטובת  ,ממס הכנסה בהקואופרטיביות להמליץ על שחרור כל קואופרטי

הכלל"...הצדק מחייב לעשות צעד זה לפני שמנסים להעמיס משא כבד נוסף על אותו סקטור שאינו 

 משועבד עדיין ל"הסתדרות". לא יתכן שבמדינה תהיה שכבה הנהנית מהכנסות גדולות מהממשלה

 .275"ואיננה נותנת כלום לאוצר המדינה

מהעדפה שהעניקה תנועת החרות לזכויות האזרחיות הפוליטיות ראייה זו של נושא המסים נובעת 

של הפרט וראיית זכות הקניין כזכות מרכזית במערכת זכויות זו. אל מול הזכויות האזרחיות 

הפוליטיות התעלמה התנועה מהזכויות החברתיות שעוסקות בזכות לרווחה ובצדק חברתי. עמדה 

רואה בזכויות החברתיות הכלכליות מרכיב חיוני זו הצביעה על תפיסה ליברלית ערכית שאינה 

 .276במדינה דמוקרטית

הניסיון לצמצם ככל האפשר את כוחה וגודלה של הממשלה בא  -יקיצוץ הגרעון התקציב

לידי ביטוי באופן החריף ביותר בכל הנוגע לגרעון התקציבי. תנועת החרות שתמכה בקיצוץ הוצאות 

קרי הגדלת ההוצאות הממשלתיות מעבר  ,עון התקציביהממשלה, ראתה במדיניות של הגדלת הגר

כסכנה ליציבות הכלכלה והמשק. לאור זאת  ,להיקף ההכנסות באמצעות הלוואות או הדפסת כסף

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/3 -1, תיק ה1954במרץ  4-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  272
 בישראל.ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/6 1-, תיק ה1956ביולי  12-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  273
 .1965חרות ליברלים,  –עקרונות וקווי פעולה  274
 .3, עמ' 1949בינואר  27, "חרות"מביט. מ,  "אינפלציה או רפורמה פיננסית",  275
זכויות כלכליות, רות גביזון, "על היחסים בין זכויות אזרחיות פוליטיות לזכויות כלכליות חברתיות", בתוך יורם רבין ויובל שני )עורכים(,  276

 .26(, עמ' 2004)תל אביב: הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב,  חברתיות ותרבותיות בישראל
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"מיגור הגרעון התקציבי" לאחד הדגלים שנשאה תנועת החרות, לצד הקריאה לעצמאות הפך 

איפה הכיסוי? על כך אין לנו תשובה.  ?רותליון ליימ 200עד  150"היכן נקבל את הכיסוי של כלכלית. 

זעק יו"ר התנועה, מנחם בגין, בדיון בכנסת שעסק בתקציב  "קטסטרופהזו אינה פשיטת רגל כי אם 

 .277המדינה

החל מהשנים הראשונות לקום המדינה פעלה התנועה לצמצום היכולת של המדינה להדפיס 

תה יותה. התפיסה אותה הובילה מפא"י היללא הגבלה חיצונית שטרות כסף על מנת לממן את פעיל

כי הצרכים הלאומיים של המדינה קרי פיתוח המשק, קליטת עלייה וצרכי ביטחון הם שיכתיבו את 

כמות הכסף המודפס. לעומת גישה זו, טענה תנועת החרות כי רק הביקוש וההיצע של השוק צרכים 

עדיפות על הצרכים הלאומיים. לאור  להסדיר ולכוון את המדיניות המוניטרית ולשיקולי השוק יש

 זאת פעלה תנועת החרות להקמת גוף מוניטרי עצמאי שיהיה אחראי באופן בלעדי על הדפסת הכסף.

להקים רשות מוניטרית "שאינה  1949ועדת הכספים, ד"ר יוחנן בדר דרש כבר בשנת ונציג "חרות" ב

לשנות את המצב שבו למחלקת משנה את דרכה תחת לחץ מבחוץ כמעט מידי יום". בדר ביקש 

יתה סמכות לסרב לבקשות יתה ממונה על הדפסת השטרות, לא היההוצאה של הממשלה, שהי

 .278הממשלה

התחייבה הממשלה, במסגרת המדיניות הכלכלית החדשה, להגביל את  1952בשנת  

א השימוש בשטרי האוצר ובשטרי מקרקעין על מנת לממן פעולותיה. למרות זאת, סיעת החרות ל

הסתפקה בכך ודרשה בדיוני הכנסת להוציא את המדיניות המוניטרית מידי הממשלה ולהעבירה 

הגישה הסיעה הצעת חוק להקמת בנק ממלכתי "בעל  1952לרשות מוניטרית ממלכתית. ביולי 

. סיעת החרות המשיכה 279להוצאת שטרי בנק" שנדחתה על ידי הממשלה תאקסקלוסיביסמכות 

 . 1954רום אפשרי עד אשר חוקקה הכנסת את חוק בנק ישראל בשנת לעלות נושא זה בכל פו

בנוסף להגבלת יכולת הממשלה להדפיס כסף קבעה התנועה כי על מנת לאזן את הגרעון 

התקציבי יש להקפיד שהוצאות הממשלה לא יעלו על הכנסותיה. בנוסף להיבט הכלכלי של יצירת 

בהוצאותיה ובכך לצמצם את התערבותה בשוק  חוב לאומי הרי שצעד זה חייב את הממשלה לצמצם

הכלכלי. הוועדה הכלכלית סוציאלית של התנועה קבעה כי הדרך למדיניות כספית נכונה היא 

"להפחית ככל האפשר, ולהעמיד על המינימום את ההוצאות הבלתי פרודוקטיביות בתקציב 

וכחה לכישלון ניהול . בנוסף השתמשה תנועת החרות בגידול המתמיד של הגרעון כה280המדינה"

הכלכלה בידי מפא"י ואיום כי המשך השיטה הקיימת תביא לפשיטת רגל לאומית. בישיבת מרכז 

                                                 
 .470, עמ' 1949במאי  3 -דיון בתכנית הממשלה להנהגת משטר צנע, דברי הכנסת, מתאריך ה 277
(, 2015)ירושלים: הוצאת מגנס,  פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי -המקורות הלאומיים של כלכלת השוקאריה קרמפף,   278
 .140עמ' 

 .142שם, עמ'  279
 .1950מצע למדיניות כלכלית חברתית, תנועת החרות,  280
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הציג ח"כ משה ארנס את הנתונים ומאיים כי ישראל מתקרבת  , במחצית שנות השבעים, התנועה

יארד לימ 4 ר שמבוטא יותר מכל הוא הגרעון על סךלמצב בו לא תוכל לכלכל את עצמה "המספ

כולל צה"ל אינם  י,דולר לשנה, בלי לקבל כיסוי לסכום ענק זה למעשה המכונה של המשק הישראל

יכולים לפעול... רבע מהתקציב הולך לתשלומי חוב, במהירות רבה אנו מתקדמים למצב שבו לא 

אחוז  10נשאר כסף לכלכל את עצמנו... חוסר יכולת מצד הממשלה לכסות את ההוצאות בהיקף של 

. דרישה זו של תנועת החרות שוב הראתה 281דפסת כסף וזו צורה מאד גרועה..."הר שמתבטא בדב

 את החשיבות שייחסה התנועה למדדים הכלכליים ולשיקולי השוק על פני מטרות חברתיות.

במסגרת ההתנגדות של התנועה לכל מעורבות ממשלתית במשק,  -ביטול הסובסידיות

משלתיות למוצרים שונים. למרות שמצביעי התנועה, חסרי יצאה התנועה כנגד הסובסידיות המ

הדבר לא הרתיע את התנועה מלצאת נגד תמיכה ממשלתית  ,הללוסובסידיות ההיכולת, נהנו מ

המחיר הכלכלי של הוצאה זאת. כבר בראשית הקמת המדינה יצא עיתון התנועה בגלוי נגד ו

תן הן לצרכנים הקונים את הלחם שוחד הני ;וראה בהם שוחד ממשלתי ,לחםשל הסובסידיות 

כדי לפייס את פועלי במחיר מוזל והן לבעלי המאפיות המקבלים את התשלום מהממשלה "

המאפיות התובעים הוספה לשכרם וכדי שלא להרגיז את הציבור ערב הבחירות  ע"י העלאת מחיר 

ללחם ות שהיא משלמת יכר לחם את הסובסידימיל לכ 3-החליטה הממשלה להעלות ב ,הלחם

. העיתון 282יכר וגם להעניק את התוספת לאופים"סטנדרט וע"י כך לשמור על מחירו הנוכחי של הכ

תוספת זו תעלה המשיך ותקף את ההוצאה הגירעונית ואיים כי הדבר יביא לעליית המיסים "

ל"י לחודש באזור תל אביב בלבד. הוצאה שבסופו של דבר תבוא מכיסו של משלם  6000ה כללממש

  .283המיסים"

מבחינה עקרונית קבעה התנועה את הסיסמא "סובסידיה לנצרך ולא למצרך". סיסמא 

. מאחורי סיסמא זו עמד הפער בהשקפת העולם של תנועת 284שהופיעה אף במצע התנועה לכנסת

החרות בין זו של מפלגות השמאל. מפלגות השמאל הנהיגו מדיניות סוציאלית אוניברסלית 

יות לכלל האוכלוסייה ללא הבדל בין עני ועשיר. "חרות" לעומת זאת ביקשה שהעדיפה מתן סובסיד

באמצעות תשלומי  ,זקקיםנה רק לימתן סובסיד להנהיג מדיניות סוציאלית סלקטיבית שבבסיסה

העברה שונים וקצבאות. "חרות" העבירה ביקורת על כך שבמצב הקיים השכבות האמידות נהנות 

הנחשלת. תומכי השיטה  יההאוכלוסיוצרי החלב יותר מאשר מכספי הסובסידיות על הלחם ומ

האוניברסלית העדיפו לראות את כולם כאזרחים שווי זכויות ושווי חובות. העדפה זו ביקשה לספק 

                                                 
 בוטינסקי בישראל.'ארכיון מכון ז 2/27 1-, תיק ה1976בפברואר  5-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 281
 2, עמ' 1948בנובמבר  22, "חרות"ללא שם מחבר, "הוגדלו הסובסידיות ללחם סטנדרט",  282
 שם, שם. 283
 ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.  OP- 016  מצע הליכוד לבחירות לכנסת התשיעית, תיק 284
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הרגשת "שוויון" לעני עם העשיר בקבלת שירותים ממלכתיים ולמנוע פגיעה הנובעת מקבלת הקצבה 

העמידו את ההפסד הכלכלי במרכז שהיה עבורם  אנשי "חרות" לעומת זאת. 285הישירה כעני

 משמעותי יותר מפגיעה תדמיתית בנזקקים.

בנוסף התנגדה התנועה לסובסידיות הממשלתיות למפעלים השונים. סובסידיות אלו  

נתפסו על ידי התנועה כמביאות לעיוות המשק כאשר מפעלים רבים, בעיקר ממשלתיים 

אינו רווחי ומנוגד לשוק החופשי. הסובסידיות , יעיל והסתדרותיים, ממשיכים בייצור שאינו

הממשלתיות נתפסו כגורם המונע התייעלות במפעלים או את סגירתם של אלו שאינם נחוצים. 

הוקדש מאמר המערכת של עיתון "חרות" לבעיה זאת ובו תקף העיתון את השלכות  1958באפריל 

ה "שיטת הסובסידיות והמענקים ה על המשק ואת העלות הנגזרת מתקציב המדיניהסובסיד

מגדילה את תלות הפרט במנגנון. משק נתמך אינו יכול להיות משק חופשי. והמדובר הוא בתמיכה 

. בנאומו בכנסת 286ליון לירות"ימ 25-בצורת סובסידיה המסתכמת בשנת תשי"ז בלבד בלמעלה מ

שק "הברירה הגדולה על תקציב המדינה הציב בדר את הסובסידיות כמרכיב המרכזי בחולי של המ

העומדת בפנינו היא בין שתי שיטות: בין שיטה של חופש לבין שיטה של אטטיזם...הברירה היא בין 

שיטת סובסידיות, סילוף ועיוות מחירים, סילוף המדד וזעזועים בשוק העבודה לבין שיטת תוספת 

 . 287יוקר מתאימה לשכר העבודה"

יא עניין הסובסידיות להתנגדות מצד גם בישיבות מרכז המפלגה והסיעה בכנסת הב

החברים. בישיבת מרכז "חרות", העוסקת בכישלון הכלכלי של ממשלת מפא"י, הפך עניין 

הסובסידיות לנושא המרכזי. ח"כ נחום לוין קבע בישיבה כי "יש לבטל את רוב הסובסידיות 

סף שופמן אף הוא המעקמות את המצב הכלכלי במדינה, כן בנוגע לקרטלים ומונופולים". ח"כ יו

התנגד למדיניות הסובסידיות וטען כי "הצרה העיקרית היא במלאכותיות של כל המשק... הממשלה 

יצרה שטח גדול של מדיניות כלכלית שאינו מתחשב בשום כללים כלכליים. משק ההסתדרות חי 

צרים מזריקות של כסף מתמיד. הממשלה משקיעה יותר ויותר במפעלי ההסתדרות ללא גבול...נו

 .288מפעלים ללא צורך"

 

 רפורמות ביחסי העבודה

בנוסף לרפורמות המבניות במשק הרי שתנועת החרות קבעה כי יש לערוך רפורמות גם 

 ביחסי העבודה, רפורמות שמטרתן היא להחליש את כוחה של העבודה המאורגנת.

                                                 
(, עמ' 1995האוניברסיטה העברית  -)ירושלים: הוצאת מגנס האתגרים של המדיניות החברתית בישראל –בזכות האוניברסליות אברהם דורון,  285
14. 
 .1, עמ' 1958באפריל  18, "חרות"מאמר מערכת, "מוסר השכל מוועידת תנובה",  286
 .2, עמ' 1965בינואר  1, "חרות"ללא שם מחבר, "דרוש שינוי המשטר ולא תקציב המשכיות",  287
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/6 1-, תיק ה1956ביולי  12-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  288
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אחד הנושאים השנויים במחלוקת בתוך תנועת החרות לאורך השנים היה  -הקפאת שכר לעובדים

תוספת היוקר האוטומטית שניתנה לעובדים כתוצאה מעליות במדד המחירים. למרות היותה 

תנועת אופוזיציה שלא נשאה באחריות להוצאה הממשלתית, נקטה תנועת החרות בקו אחיד ובלתי 

פעילותה בכנסת, בהתנגדות לתוספות היוקר. התנגדות זאת הייתה למרות  פופולרי, לאורך כל

המחאות הנחרצות, הן מטעם הסתדרות העובדים הלאומית והחל מאמצע שנות השישים גם מטעם 

 בהסתדרות, שהביאו את הדיונים בנושא עד לכדי "פיצוץ" הישיבות הרלוונטיות. "תכלת לבן"סיעת 

עו בישיבות המפלגה, להתנגדות להעלאת השכר היה עליית אחד הנימוקים המרכזיים, שנשמ

האינפלציה. בנוסף לפגיעה ברווחיות היצור הרי שבמשק, כמו זה הישראלי, בו רבים מהעובדים 

שייכים למפעלים ממשלתיים והסתדרותיים, העלאת משכורות פירושה הוצאת כספי הציבור על 

"כ חיים לנדאו, בישיבה סוערת של מרכז ידי הממשלה והעברתו לציבור העובדים המאורגן. ח

המפלגה בנושא, קבע: "צריך להיות ברור שכל העלאת שכר גוררת אחריה עלית מחירים והתייקרות 

מוצרים ובצורה זו פוגעת במקבל תוספת היוקר. תוספת היוקר צמודה לאינדקס מסויים וע"י 

של הפועל איני רואה תועלת העלאה פותחים פתח למכבש מסים עצום. מבחינה משקית ומבחינתו 

בישיבה נוספת אף הקצין ד"ר בדר את עמדתו  .289ומבחינה פוליטית זה יצור אינפלציה ויזיק לנו"

וקבע בנוגע לתוספת היוקר: "הדבר חולני ולא טוב גם במובן הפסיכולוגי, כי העובד משיג יותר מבלי 

 .290ור. היא גורם אינפלציוני"להוסיף מאמץ מיוחד בעבודתו; כמו כן אין לה שום קשר עם הייצ

מעליה בהוצאות הממשלתיות והדפסה נוספת של כסף  תבהימנעובחירה  הייתהעמדה זו משמעותה 

גם במחיר של שחיקת שכר העובדים אל מול האינפלציה. שמירת ערכו של המטבע ויציבות שוק 

ההון נתפסו כערכים חשובים יותר שעליהם צריך לשמור גם במחיר של פגיעה בעובדים. בנוסף, 

וקר לא כזכות של העובד לשמירה על מתוך דברי ח"כ בדר  עלה כי התנועה רואה את תוספת הי

ערכו הריאלי של שכרו אלא הטבה שתלויה בייצור ובפריון של המפעל ולמעשה בתפקוד השוק 

 הכלכלי.

כחיזוק נוסף למעמד  ,ראייה המעמדית של תנועת החרותכחלק מה ,בנוסף נתפסה תוספת היוקר

 מעמדית-עלכתנועה לאומית למרות הגדרתה העצמית הפועלים המאורגן על פני המחנה האזרחי. 

אל מול דרישת פועלי תעשיות המתכת  שימוש בשיח מעמדי תנועההבמאמר בעיתון ניתן לראות 

"לא זו בלבד שמצבם הכלכלי של הפועלים השתפר לגבי מצבם של הפועלים  לתוספת שכרהטקסטיל 

ולה על זו של ..אולם גם הרמה הכלכלית של שכבה זו ע.באותם זמנים לפני מלחמת העולם השניה

החוגים הלא סוציאליסטים והאזרחיים של הישוב...אם אתה אדוני ראש הממשלה מעוניין 

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/4 1-, תיק ה1955בינואר  2-, מתאריך ה"חרות"וקול ישיבת מרכז פרוט 289
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/6 1-, תיק ה1956בינואר  20-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  290
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בהקמתה של הדיקטטורה הסוציאליסטית ואתה מאמין כי על ידי ויתורים לגבי דרישות בלתי 

מוצדקות של העלאת השכר מצד דוברי ההסתדרות תזכה בתמיכתם...אולם אם אתה מבכר וכך 

ת הצלת המדינה והישוב על האינטרסים של מעמד אחד, כי אז עליך לעמוד במבחן אני מאמין א

  .291"פאת שכר העבודה של שנה אחת לפחותולהכין הצעת חוק על הק

לעומת תמיכת התנועה בהקפאת שכר לעובדים, הרי שבכל הנוגע למקצועות  -הפרשיות בשכר

 של עמדה זאת היתה הותמשמע .מקצועיותהחופשיים תמכה תנועת החרות בהפרשיות בשכר על פי 

העלאת השכר לאנשי המעמד הבינוני המועסקים במשק ההסתדרותי, כמו מהנדסים, רופאים 

כי חלוקה שוויונית של ההכנסות העקרון שהנחה את התנהלות משק הפועלים היה  ועורכי דין.

. תנועת צמיחהבון ופרידבר שיוביל לעליה ב ,תוביל את הפרט לרצון לתרום ולעבוד קשה יותר

על מנת להביא ו שוויון בהכנסות הוא הדבר הטבעי ויש צורך בהאי כי  ,החרות לעומת זאת סברה

 ,והרצון להגיע למעמד גבוה יותר 292בזכות הקנאהאי השוויון בהכנסות יוביל את הפרט, צמיחה. 

 דבר שיגביר את הצמיחה והפריון. ,לשאוף להתקדם

התמחות, נתפס על ידי התנועה כדבר שיש לעודד אותו ומהווה תמריץ אי השוויון הנובע מהשכלה ו 

ש "הנהגת שדרופיע באופן קבוע סעיף ההחל מהמצע לכנסת השלישית חיובי לתהליכים כלכליים. 

דירוג חדש של שכר בהתאם להכשרה המקצועית, להשכלה ולמומחיות העובדים". בבסיסו של סעיף 

ות הסוציאליסטית שבה תמכו מפלגות הפועלים וניסיון לסייע ההתנגדות לעקרון השוויוני עמדהזה 

חרות נערכו השוואות בהן הוכיחו את חוסר ההפרשיות בשכר הנהוג למעמד הבינוני. בעיתון 

ההבדל בין דרגת השכר של בישראל לעומת מדינות המערב ואף לעומת ברה"מ הקומוניסטית "

, 4ל 1, ברוסיה 10ל 1הפקיד הגבוה ביותר היא  הפקיד הנמוך ביותר בבריטניה לבין דרגת השכר של

. ילד שליח במיניסטריון ומנהל המיניסטריון 2ל 1ובישראל עד לפני כשנה היה  20ל 1בארצות הברית 

 .293מלית". זוהי תופעה בלתי נור2.5ל 1כולו מקבלים שכר גלובלי שההבדל בינו כיום הוא רק 

הפרולטריון הסוציאליסטי וממדיניות מכוונת של מצב זה נתפש על ידי התנועה כחלק מעריצות 

ציבור האקדמאיים פגיעה במעמד הביניים המורכב ממשכילים ובעלי מקצועות חופשיים "

והעובדים המינהליים קופח קשות כתוצאה משיטת השכר במדינה. במשך תקופה ממושכת בלט 

ה פרי תורת הברושורות הזלזול הגמור בעובד הרוחני שעבודתו אינה מלאכת כפיים ממש. היה ז

הסוציאליסטיות שהביאה לידי מצב זה ששכרו של סבל או טפסן למשל עלה פי כמה על שכרו של 

 .294"שופט או עובד אקדמאי גבוה

                                                 
 .2, עמ' 1951ר בינוא 8סביב הוויכוח על שכר העובדים", "חרות",  -א, "מבחן לדוגמא-ל 291
 .14, עמ' השקפת חיים השקפה לאומיתאותה בגין הגדיר כחלק מ"הרגשות הטבעיים ומניעים נפשיים חזקים עד מאד", ראה חיבורו  292
 .3, עמ' 1955בפברואר  14, "חרות"בנימין אבניאל, "בעיות יסוד בכלכלת המדינה",  293
 .2עמ' , 1955במרץ  16,  "חרות"מאמר מערכת, "עוד שביתה",  294
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"מדוע למשל העלאת שכר לרופאים , "על הקלקלה", שאל: "חרות"מאמר המערכת בעיתון  

צועות אחרים היא הישג "לאומי "מתנה לנאצר" בעוד שהעלאות שכר במק -ולאקדמאים פירושה

כ"הפקרות" וכמעשה של קבוצה ש"אינה נרתעת  "חרות"בעיתון  שביתות במשק נחשבווסוציאלי". 

בנוגע לשביתות של  .295מלפגוע במדינה כולה ומלגרום נזקים ותקלות למאות אלפים תושבים"

"אנו תומכים בתביעות העובדים האקדמאיים  כי ,לעומת זאת ,ציבורים אקדמאיים קבע העיתון

 .296ורואים את מאבקם כצודק"

בנוסף לא ניתן להתעלם מאחד העקרונות המנחים את הליברליזם הכלכלי הפונדמנטלי שהוא 

קידום ההפרשיות בשכר והתמיכה  .297קידום מדיניות מעמדית שמטרתה שיקום הכח המעמדי

ם המקצועיים שמש כלי בידי "חרות" לשקם את במאבקם המקצועי של האקדמאים לשיפור תנאיה

המעמד הבינוני ולהעצימו. בניית מעמד זה, של מקצועות חופשיים ובוגרי השכלה אקדמאית במגזר 

הציבורי בעלי תודעה מעמדית, יהווה בסיס תמיכה לרפורמות ליברליות ומדיניות של שוק חופשי 

 איתם מזוהה התנועה. 

בנוסף להקפאת שכר היה אלמנט נוסף אשר תנועת החרות קידמה בתחום יחסי  -בוררות חובה

להתגשם באמצעות ישום  הייתההמנעות משביתות. המנעות זאת אמורה הדרישה להעבודה והוא 

העיקרון הריבזיוניסטי הוותיק של בוררות חובה. יו"ר התנועה, ח"כ מנחם בגין קבע כי על מנת 

לתקופת מבחן  ,ויסכימו להמנעוש כי: "כל גורמי המשק יתכנסו להשיג "שלום סוציאלי" יש לדר

משביתות והשבתות ולמסור לבוררות ממלכתית שיפוטית את הסכסוכים  ,של שנה או שנתיים

מחוייבים כל הצדדים יהיו  הועדה, ועדת בוררים וכל אשר תחליט ימנה . בית המשפטהמשקיים

 .298לתוצאה"

בות השונות, כנגד זכות השביתה של העובדים וראו את חברי התנועה התבטאו בחריפות, בישי

בדיון על קבעה , הצה"רהשביתות כפגיעה קשה בכלכלה הלאומית. חמדה גלעדי, מוותיקות 

המדיניות הכלכלית: "אני רוצה לנגוע בנושא שהוא למעלה מכל החשבונות האחרים, וזאת שאלת 

או בהגשת דרישה להתפטרות הממשלה, השביתות ההרסניות... האם עלינו להסתפק בנאום בכנסת 

האם אינכם יודעים למפרע שכל זה דיבורים? איה האזעקה? זה מטיל צל שחור גם בחו"ל...אני 

חושבת שהגיע הזמן להקים אזעקה, לעורר את הציבור ולהראות לו שאין אנו יכולים לסבול את 

 .299"ם קץ להפקרות הזאתההרס הטוטלי שהם עומדים להביא לארץ. רק בוררות חובה מסוגלת לשי

                                                 
 .2, עמ' 1965במרץ  19, "חרות" מאמר מערכת, "על הקלקלה",  295
 .4, עמ' 1965ביוני  4, "חרות" א. קופולוביץ, "במעגל השביתות",  296

297Harvey, p.31.  
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.OP- 192, תיק 1975בינואר  12 -העשר, מתאריך  םבגין מנחם, נאום בוועידת חרות השתיי 298
  , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל2/24 1-, תיק ה1973ביוני  20-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז 299
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חברי הכנסת של התנועה הגישו הצעות חוק בדבר בוררות חובה אשר נדחו על ידי הקואליציה. בדיון 

בכנסת בעקבות הצעת חוק אותה הגיש ח"כ אליהו מרידור בנוגע ליישום בוררות חובה בשירותים 

דם שיפר את צו חיוניים כצעד ראשון בנושא, הציע האחרון עונש של עד שנתיים מאסר על א

הבוררות. הצעה זו עוררה סערה וח"כ אורי אבנרי קרא לעבר מרידור כי בהצעתו "אתה חוזר מאה 

שנים אחורה". ח"כ מרידור המשיך ותקף את זכות השביתה שמטרתה לטעמו היא הטבת תנאיהם 

, חס המשופרים מאד של העובדים וקרא לשר העבודה אלון "רוב העובדים בארץ אינם עובדים כיום

ושלום, בתנאי רעב. שביתות נערכות גם על ידי אנשים שמשכורתם גבוהה ממשכורתך, וזאת מפני 

. למרות דברי מרידור קבע השר אלון כי "בוררות חובה 300שהם רוצים משכורת עוד יותר גבוהה"

פירושה איסור שביתה, ואיסור שביתה היא בדרך כלל תופעה אנטי דמוקרטית" וההצעה נדחתה על 

 .301הקואליציה ידי

תנועת החרות ראתה את השביתות במשק כפגיעה ביעילות הכלכלית ולכן ניסתה לקבוע מנגנון  

שימנע אותן וזאת כפיתוי נוסף למשקיעים להשקיע מהונם בארץ. בצעד זה ביקשה התנועה לנטרל 

 את אחד מאמצעי הלחץ החזקים ביותר שנמצאים ברשות העבודה המאורגנת והוא נשק ההשבתה. 

צעדים אלו של הקטנת המיסים, הפרטת המפעלים הממשלתיים, קיצוץ הביורוקרטיה והמנגנון 

הממשלתי, הקטנת הגרעון המסחרי, הימנעות מהעלאות שכר )מלבד למגזרים האקדמאיים( 

ומניעת שביתות באמצעות בוררות חובה מהווים מכלול אחד. מכלול זה הצביע על מעבר למשק שבו 

יוזמה החופשית ולא התכנון הממשלתי, ולכלכלת שוק חופשי המתנהלת שולטת ככל האפשר ה

במינימום התערבות מצד הכוח השלטוני. צעדים אלו, עליהם הכריזו חברי הסיעה השכם וערב, לא 

 "תכלת לבן"היו אהודים בעיני הציבור ובקרב קבוצות גדולות בתנועת החרות עצמה כגון: סיעת 

ים הלאומית. למרות האמור לעיל נשארה הסיעה מחויבת בהסתדרות ואנשי הסתדרות העובד

שריים מלהצביע עבורם. דבקות לעקרונות ליברלים אלו גם במחיר של הסכנה בהרתעת מצביעים אפ

צביעה על ראיה ליברלית קלאסית שבעיניה הדרך הטובה ביותר לדאוג לרווחת הפרט היא זאת ה

חופשית ליוזמה הפרטית בתוך מסגרת מוסדית  באמצעות מתן חירויות יזמיות ליחידים והענקת יד

 המקדשת את זכויות הקניין הפרטיות והשוק החופשי. 

 

 צעדים חברתיים

התנגדות לזיהוי התנועה כמייצגת  הייתהליברלית שהציגה התנועה, -אל מול המדיניות הכלכלית 

נטרס של האומה, "יש לדאוג לאי .מעמדית-עללהציג זהות לאומית רצון את המעמד הבינוני בלבד ו

                                                 
 .2240, עמ' 1966ביולי  20דיון בחוק בוררות חובה בשירותים חיוניים, דברי הכנסת,  300
 .2242, עמ' שם 301
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כי אנחנו לא מפלגה בורגנית אלא מפלגה לאומית" קבע ח"כ בנימין ארדיטי בדיון שעסק במדיניות 

. הסבר נוסף טמון בשיקול האלקטוראלי כאשר שכבות המצוקה היוו 302הכלכלית של התנועה

"מי משענת אלקטורלית חשובה לתנועת החרות. ח"כ ארדיטי שאל באותו דיון כלכלי את הנוכחים 

בוחרינו?" ומיהר להשיב "הרי הם רבים שאין להם לחם לאכול". יו"ר התנועה, מנחם בגין, אף הוא 

חזר והדגיש בדיון כי "קיבלנו תמיכה של רבבות אנשים שבשבילם שכר מינימום הוא קיום 

והשיקול האלקטוראלי, הובילו לתמיכה  מעמדית-עלזהות התנועה כתנועה לאומית . 303חיים"

 כלכלית המיועדת לסייע לשכבות המצוקה.במדיניות 

כלכלית שחובר ע"י התנועה לצורך קביעת עמדתה -במבוא למסמך היסוד בנושא מדיניות חברתית

לגבי בעיות החברה והמשק נקבע כי "כינון חיי האומה על סדרי חברה נאותים הוא צוו חיים והכרח 

האומה מהווה חלק בלתי נפרד לאומי...המדיניות המכוונת לגיבושה ולאיזונה החברתי של 

מהמדיניות הכוללת שעל האומה לנהל בכל שטחי חייה כדי להאדיר את כוח עמידתה במלחמת 

הקיום הלאומית. האינטרס הממלכתי שעליו יש לכונן את המדיניות החברתית בישראל, קשור, על 

. בקרב חוקרים של תופעת הלאומיות ידוע כי 304כן, קשר הדוק בשאיפה לסדרי חברה צודקים"

חברות בקהילה לאומית משפיעה על המחויבות המוסרית של הפרט ובקרב חברי הקהילה נוצרת 

"מוסריות של הקהילה" כאשר במקום  . תופעה זו מכונהמחויבות מיוחדת אחד כלפי השני

 עודדתמ , מוסריות זואינו מכיר בקיומם של מטרות כמו טובת הכלל, אשר האגואיזם הליברלי

להוצאה לפועל של הם הבסיס שחברים בקהילה לפתח קשרים המבוססים על דאגה ושיתוף פעולה, 

ת זאת, מבחינה של המצע והדיונים בנושא ניתן לראות כי המניע . למרו305מדיניות חברתית כל שהיא

ניע כפי שמוזכר למדיניות חברתית שאותו הציגה התנועה הוא מניע אינסטרומנטלי ולא ערכי. המ

ח עמידתה במלחמת הקיום הלאומית". כלומר אין כאן ובמסמכי התנועה הינו "כדי להאדיר את כ

הסבר על חשיבות הערך של שוויון וצדק חברתי כמניע למדיניות החברתית אלא מדובר במדיניות 

 אינסטרומנטלית שתפקידה לשרת את העמידה והאחדות הלאומית. 

תורגמו על ידי התנועה כמדיניות חברתית המכוונת לשכבות המצוקה "סדרי החברה הצודקים" 

, מעין רשת ביטחון מינימאלית הבטחת נקודת מוצא חברתית הייתהבלבד. בבסיס של מדיניות זו 

שנועדה לסייע לאלו שלא הצליחו להשתלב בשוק החופשי. נקודת מוצא זו כונתה בשמות שונים 

יום", "הקיום התרבותי" ועוד'. המדובר בהבטחת רשת כגון: "ביטחון חברתי", "מינימום הק

ביטחון שמטרתה להקהות את האכזריות של השוק החופשי ומיועדת לשמירת הביטחון החברתי 

                                                 
 .1956בינואר  20, "חרות"מרכז  302
 שם, שם. 303
 .1950חברתית, מרכז תנועת החרות, מצע למדיניות כלכלית  304

(New Jersey: Princeton University Press, 1993), p.9. Liberal NationalismYael Tamir ,  305  



97 

 

והרווחה של הפרטים בשכבות המצוקה כך ש"התחרות של היוזמות החדשות לא תהיה עוד תחרות 

לנקודת המוצא החברתי היה אספקת  התרגום המעשי .306למוות, לחרפת רעב וניוון פיסי ורוחני"

 חמשת המ"מים )מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא( שאותם ניסח זאב ז'בוטינסקי. 

לצורך הגשמתם קבעה התנועה במסמך היסוד של מדיניותה הכלכלית את התנאים הבאים: 

ות נא שיכוןרציונאלית מספקת לנוער ולמשפחות מרובות ילדים ודלות אמצעים,  תזונה"הבטחת 

חינם בבתי ספר ממשלתיים כלליים ומקצועיים  חינוךלשכבות העממיות וחיסול משכנות העוני, 

הדגם של תנועת  .307של העם על ידי הפעלת שרותי בריאות ממלכתיים" בריאותוקידום תנאי ה

החרות למדינת הרווחה הרצויה היה דגם מצומצם שיועד לנזקקים בלבד. זהו הדגם הליברלי 

לל את התפיסה האוניברסאלית שרואה את מדינת הרווחה כמיועדת לכלל החברה השיורי אשר שו

מדינת הרווחה  .308ומטרותיה הן הקטנת אי השוויון הכלכלי חברתי ויצירת ניידות חברתית

השיורית שהציעה תנועת החרות עוסקת במתן סעד לנזקקים לכך, באמצעות הבטחת קיום מינימלי, 

   .ולכן מדובר במדיניות סעד ולא מדיניות רווחה החברתי באופן פעילאך אינה עוסקת בשינוי הריבוד 

התנועה לא תפסה את אי השוויון כדבר שלילי כל עוד מובטחים חמשת המ"מים  ,יתר על כן

כי "מעל ליסוד  הסביר יו"ר התנועהבכנס ההקמה של סיעת תכלת לבן בהסתדרות כמינימום קיום. 

ם קיימים הבדלים כמותיים בין אאיננו סבורים שיש טרגדיה אנושית של חמשת המ"מים האלה 

. הטרגדיה האנושית היא אם לצד אדם שיש לו נעליים יש ילד )הדגשה שלי מ.פ.ש( אדם לחברו

המהלך יחף. הטרגדיה האנושית היא שיש אדם לבוש סחבות, הטרגדיה האנושית היא שיש אדם 

יו ויש אדם שאין לו השכלה ואפילו את בנו איננו יכול שיש לו כל האפשרות לחנך ולהשכיל את בנ

 .309"ללמד. אלה ההבדלים האיכותיים ואותם יש להעביר מן העולם

התקרבות העיקרון השני שעליו הצהירה התנועה בכל הנוגע למדיניותה החברתית היה 

תו אחד הדגלים או הייתה. למרות שהתקרבות הקצוות החברתיים, של הקצוות החברתיים מתמדת

נשאה התנועה, הרי שתנועת החרות, יצאה חוצץ נגד כל כוונה של המדינה לנסות ולווסת את 

ות הקצוות החברתיים, אליבא שנתפס כהתערבות מסוכנת. התקרב, ניסיון התפלגות ההון בחברה

תנועת החרות, תבוא באמצעות הצמיחה הכלכלית של השוק החופשי הליברלי שתביא להתקדמות ד

יים ולצמצום הפערים. תנועת החרות שללה את הדגם בו המדינה רואה כחלק במצבם של הענ

מתפקידה ובשם עיקרון השוויון את הלחימה בפערים החברתיים והעדיפה יצירת שוויון הזדמנויות, 

כנגד אחד המאפיינים  הבאמצעות הבטחת השכלה מספקת לכלל האוכלוסייה. תנועת החרות יצא

                                                 
 ., ארכיון מרכז מורשת מנחם בגיןOP- 192(, תיק 1951)תל אביב: הוצאת נציבות בית"ר בא"י,  השקפת חיים השקפה לאומיתמנחם בגין,  306
 .1950כלכלית חברתית, תנועת החרות,  מצע למדיניות 307
 .41(, עמ' 1992הוצאת עם עובד,  -, )תל אביב: ספריית אשכולות מדינת הרווחה בישראלאברהם דורון וראלף קרמר,  308
 .3, עמ' 1964במרץ  30 -ה ,"חרות"", סיעת תכלת לבן בהסתדרותבכנס הראשון של פעילי  -מנחם בגין, "הערות לסיום הדיון 309
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סלית שהוא צמצום אי השוויון באמצעות צדק אנכי שמטרתו המרכזיים של הרווחה האוניבר

חלוקה מחדש של המשאבים. התנועה יצאה נגד העברת משאבים מבני אדם ומשפחות בעלי הכנסה 

זה הוא זה המציב כלכלי ליברלי הבסיס הערכי לדגם  גבוהה לאלו בעלי רמת הכנסה נמוכה יותר.

 ת לשוויון וצדק חברתי נתפסו כסותרות זכות זו.את זכות הקניין במרכז בעוד הזכויות החברתיו

בדיון בכנסת שעסק במצבם של יהודים יוצאי ספרד והפערים בינם לבין יוצאי אשכנז דחה 

בגין את האפשרות לבצע העדפה מתקנת, וקבע כי הדרך לבטל את הפער העדתי היא מתן השכלה. 

ידי שוויוניות של הורדה, אלא -מר לא עלשוויון של אנשים שהם בבחינת בני מלכים כלובגין טען כי "

ידי מתן השכלה. -אותו שוויון החייב להיות משאת נפשנו יושג מעל לכל על -ידי עליה והעלאה-על

משום כך כל המאמצים חייבים להיות מוקדשים לפני הכל לביטול אותו ההפרש שהוא עדיין כמעט 

ות ויו"ר סניף ירושלים של התנועה, ד הכהן, חבר מרכז חר. דו310"והשכלה תהומי מבחינת חינוך

קבע בנוגע לבעיית אי השוויון כי רק פתרון אחד יתכן לה "מבחינה כלכלית וסוציאלית עלינו לראות 

לחם בה...ושאלת השאלות היא חינוך, חינוך יסודי, יאת הבעיה ולהצביע על פתרונה ולהבטיח לה

 .311לתיקונם של כל העיוותים שנוצרו עד היום"חינוך תיכוני, חינוך אקדמאי רק הדרך הזו תביא 

לא יעשה באמצעות מעורבות הממשלה אלא באמצעות השוק החופשי,  קירוב הקצוות,

לאחר שהפרטים רכשו חינוך ממלכתי. תנועת החרות המשיכה בעקבות ההנחות הליברליות 

ע למעמד העליון חברת שוק חופשי שמעל מינימום קיום, לכל אדם שוויון הזדמנויות להגי ושרטטה

ולעושר. אל מול השוויון הסוציאליסטי, שחברי התנועה טענו כי אינו ישים ומביא רק לפגיעה בחרות 

 האדם, הוצב שוויון בתהליך, חברה בה כולם שווים מול השוק ולכולם הזדמנות שווה להצליח.

למטה יתר על כן, יו"ר התנועה סייג תהליך זה וקבע כי המדובר "בהתקרבות בכוון מ 

. בכך אימצה 312למעלה המביאה לעליה ולהתקדמות ולא מלמעלה למטה המביאה בהכרח לנסיגה"

התנועה את העמדה הליברלית הקלאסית כי רק הגידול בפריון יעלה את רמת החיים של כלל החברה 

מתוך הנחה ש"גאות מרימה את כל הסירות" או ש"העושר מחלחל מטה". עמדה זו סברה כי רק 

שיים וסחר חופשי יצמצמו את העוני. בכך ישנה התעלמות מקיומן של תקופות שאין שווקים חופ

דגם זה התעלם מתופעות של  ,בהן צמיחה אלא אופיינו במיתון ואף התכווצות כלכלית. כמו כן

צמיחה כלכלית המביאה להרחבת הפערים בין העשירים לעניים, בעיקר כאשר אין מעורבות 

של ההון. הסבר להתעלמות זאת ניתן למצוא ביחס של תנועת  ממשלתית לחלוקה צודקת יותר

החרות לפערים בין החלקים השונים של החברה. פערים אלו לא נתפסו על ידי התנועה כגורם שלילי 

                                                 
 .584, עמ' 1964בדצמבר  8ה בנושא קיבוץ גלויות, דברי הכנסת, ישיב 310
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/24 1-, תיק ה1973במאי  30 -, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  311
 .21בגין, השקפת חיים, עמ'  312
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אלא כתמריץ חברתי לצמיחה. יו"ר התנועה, מנחם בגין, קבע בכנס היסוד של סיעת תכלת לבן 

לו ולבני ביתו קיים ומעליו  קיום הוגןיוכל לומר, יסוד כל בן אדם במדינה הזאת בהסתדרות כי  "

כך נתקדם כולנו הוא משתדל להשיג במידת האפשרות של המשק הלאומי, יותר למענו ולמען בניו 

 .313"יחד

דגם מדינת הרווחה אותו שרטטה תנועת החרות הינו דגם שבו מושג השוויון הפך לערך 

כות ליחס שווה על ידי השלטון והזכות לאי אפליה מצומצם. לא שוויון בחלוקת המשאבים אלא הז

, לשלב בין "חרות הפרט" מעמדית-עלבמדיניות. למרות שהתנועה התיימרה, כתנועה לאומית 

לעיקרון "הצדק החברתי" הרי ששילוב זה לא צלח וניתנה עדיפות לעקרון הראשון על פני השני. 

מהפערים בהון וברקע , מתעלם תנועהאותו הציגה ה ,נקודת הזינוק השווה והשוויון בתהליך

משמעותו היא נסיגת המדינה מהתערבות  ,החברתי. יתר על כן, הדגם החברתי אותו הציגה התנועה

במשק מלבד הבטחת רשת קיום בסיסית. המדינה, על פי תנועת החרות, אמורה להעביר את 

 גלותו לתנאי השוק.הוא האחראי הבלעדי לרווחתו וזאת באמצעות הסת, האחריות לרווחה ליחיד

ם זה, כשילוב למרות הצמצום של התפיסה החברתית, הציגה תנועת החרות את דג

יבות החברתית לקהילה הלאומית לחרות הפרט. יו"ר התנועה מנחם בגין כינה האופטימלי בין המחו

דגם זה כדגם "המדינה הסומכת" בה המדינה סומכת על הפרטים לנהל את פעילותם הכלכלית ללא 

חרות  םאזרחיהלכל  רבות אך גם סומכת אותם בשעת צרה. דגם אותו הגדיר ככזה המבטיחמעו

התנועה השתמשה באלמנטים . 314אמת, צדק מושלם לא הושג בה אך חוסל בה אי הצדק המוחלט

החברתיים לא רק על מנת להציג מדיניות המשלבת בין לאומיות לליברליזם אלא גם כדי להתמודד 

י הסוציאליסטי. אל מול השילוב "הסומך" בדגם הכלכלי חברתי של עם תפיסת הצדק החברת

תנועת החרות, הוצג הדגם של המדינה הסוציאליסטית קומוניסטית כדגם פגום מבחינה כלכלית 

וחברתית. דגם זה כונה על ידי יו"ר התנועה כ"מדינה המעבידה" מדינה שבשם הצדק החברתי 

ה מתה, המדינה נוטלת מידי אזרחיה את כל מקורות החרות בהפנתה עורף לערך של חרות האדם. 

בכך ביקשה תנועת החרות לתקוע  .315היא המפרנסת והיא המרעיבה ,בידה םאות תהפרנסה ומרכז

ת שתשיג צדק חברתי לבין השאיפה יטריז בין המשמעת הקולקטיבית הנדרשת לקיום פעילות פוליט

של הפרטים לחרות אישית ועצמאות כלכלית. טריז זה נועד להוכיח כי בשיטה הסוציאליסטית לא 

ניתן לשלב את הדבר וכך גם לא בשיטה הקפיטליסטית אותה בגין מכנה דגם "המדינה 

                                                 
 .3בגין, "הערות לסיכום הדיון", עמ'  313
 .2, עמ' 1958בינואר  17 "חרות",מנחם בגין, "שנויים בעולם",  314
 שם, שם. 315
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גה החברתית רק הדגם הלאומי ליברלי של תנועת החרות הוצג כדגם המשלב את הדא. 316המפקירה"

 עם חירות אמתית.  

 

 האופוזיציה החברתית 

כפי  חברתית-כלכליתוהמשנה ה בעלי הקו האחיד "חרות"למרות המאמרים הכלכליים בעיתון 

אופוזיציה בתוך התנועה למדיניות הכלכלית  התקיימהשנוסחה במצע התנועה לבחירות לכנסת, 

פעילי התנועה  זו נתמכה על ידי ההנהגה הוותיקה של התנועה, ליברלית הליברלית. מדיניות כלכלית

הרביזיוניסטית ומפקדת האצ"ל, ובראשם ד"ר יוחנן בדר שריכז בעשורים הראשונים את הקו 

הכלכלי של המפלגה. מולם התייצבו פעילים חברתיים שהחלו להצטרף לתנועה, משכונות המצוקה 

וחברי ההסתדרות העובדים הלאומית בראשות ועיירות הפיתוח, שייצגו את שכבות המצוקה 

אליעזר שוסטק. חוגים אלו דרשו מהנהגת המפלגה להציג מדיניות חברתית יותר בכל הנוגע 

להעלאות שכר לעובדים ותוספות יוקר, גם במחיר עליית האינפלציה. בנוסף ביקשו הפעילים 

הגדלת הגרעון והתנגדות  שהתנועה תציג גישה חיובית יותר כלפי הרחבת הוצאות הממשלה, תוך

-לקיצוצים או לפיטורים במגזר הציבורי. בעוד כלפי חוץ הציגה התנועה, בנושאים הכלכליים

חברתיים חזית שהיא לרוב אחידה, הרי שמאחורי הדלתות הסגורות של מרכז תנועת החרות 

ה וסביב חברתית של התנוע-וישיבות הסיעה בכנסת, נערכו ויכוחים סוערים סביב דרכה הכלכלית

המדיניות הכלכלית הליברלית. ויכוחים אלו קראו ליישום מדיניות כלכלית חברתית הלוקחת 

בחשבון גם שיקולים של סולידאריות חברתית ולא רק שיקולים של השוק החופשי. בכך קראו 

פעילים אלה תגר על הזהות הלאומית ליברלית, שאותה התיימרה התנועה להציג, והטילו ספק 

 .מעמדית-עלומית הבזהות הלא

כבר בתחילת שנות החמישים החלו ניצני המחאה לקו הליברלי של התנועה בעיקר סביב מדיניות 

הנהגת התנועה עמדה נחרצת . אל מול קולות המחאה הציגה התנועה להתנגד לכל העלאת שכר

החלטות כתבה על  ,"חרות"בעיתון  התפרסמה 1954בהתנגדות לכל שינוי במדיניות זו. בדצמבר 

 . 317הוועידה הארצית השמינית של הסתדרות העובדים הלאומית בראשות ח"כ אליעזר שוסטק

עמדה בעד תוספת שכר לעובדים, תנקשות בקיומו" הוצגה ה –הפועלתחת הכותרת "הקפאת שכר 

נקבע הסתדרות העובדים הלאומית תלחם  ,מנוגדת לקו המפלגתי בנושא. במאמר זה השהייתעמדה 

בעקבות מאמר זה,   .318שכר לפועל וכי הקפאת שכר מקפחת את זכויות הפועלים למען תוספות

                                                 
 שם, שם. 316
 .3, עמ' 1954בדצמבר  7, "חרות"התנקשות בקיומו",  –ללא שם מחבר, "הקפאת שכר הפועל  317

 שם, שם. 318
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, יו"ר הסתדרות שוסטקח"כ לנושא ובה נדרש  מיוחדת שהוקדשה , לישיבה"חרות"התכנס מרכז 

לחזור בו מעמדותיו. את המתקפה הוביל ד"ר יוחנן בדר שייצג את הקו הרשמי של  עובדים לאומית,

ת שכר לעובדים "ישנו קו בתנועה יציבות. יציבות שכר. יציבות מטבע. התנועה שהתנגד לכל העלא

במשך שנים חזרתי על קו זה בכנסת. נזהרתי תמיד בהשתמשי בביטויים של הורדה וירידה... 

הושמעה דעה אחידה נגד העלאת השכר היסודי בשלב זה... כל העלאת שכר מתבטאת בהעלאת 

 .319רוש בבת אחת הורדת מסים והעלאת שכר"תקציב ובהמשך בהעלאת מסים. אי אפשר לד

המהווים חלק ניכר ממצביעי  ,דגיש שוסטק את חשיבות הדאגה לעובדיםה ח"כ בדר, לעומת

ואת הזהות הלאומית של התנועה: "החומר האנושי שלנו החי מעבודה הוא יותר קיצוני התנועה, 

תנועה זהר.....יהתנועה להעל  - פור תנאי העבודהימהחומר במפלגות אחרות...כשנוגע הדבר לש

)הדגשה שלי מ.פ.ש( חייבת לדון בנושא רק מבחינה אחת האם אפשר להתקיים בשכר הזה?  לאומית

שכר לעובד במצב זה השכר אינו נותן אפשרות קיום עם כל תוספת היוקר. אסור לדרוש העלאת 

א אנטי משקי. יים את משפחתו ברמת חיים מינימאלית? זה לא אנטי לאומי ולשאי אפשר לו לק

לא שככה ואת הסערה נגד שוסטק . 320אסור ליצור מצב שהפועלים לא יוכלו לדבר על הטבת שכרם"

 . ח"כ לנדאו חזר וקרא לסדר אתמראשי הסיעה בכנסת ו,חיים לנדאח"כ תח ישיבת המרכז הבאה פ

ה "צריך להיות ברור שכל העלאת שכר גוררת אחרי תוך התמקדות בנזקים לשוק הכלכלי שוסטק

עלית מחירים והתייקרות מוצרים... מבחינה משקית ומבחינתו של הפועל איני רואה תועלת 

 .321"ומבחינה פוליטית זה יצור אינפלציה ויזיק לנו המציעים

נחלץ חבר המרכז בן ציון קצנלבוגן: "כשאומרים שמקפיאים שכר למען למנוע מרוץ עזרת שוסטק ל 

מום למחייה אנושית... משאירים את הציבור ברמת חיים מחירים אני מבין. אבל יש לתת את המיני

נמוכה שאיננה מספיקה....אם אדם עובד ויש לו צרות של סל מזונות, לא יגיע לפריון בעבודה.... אם 

 מרכזדברים אלו גורמים לסערה ב ."והצדק שהפועל והפקיד צריך לקבל תוספת עלינו לדרוש אות

נשאה  אחריו " )הדגשה שלי מ.פ.ש(,מפ"ם מדברים כךבמרכז " :טיח בדובריםהובדר  המפלגה

נגד העלאת מסים ונגד  הייתהאסתר רזיאל נאור: "בכל המקרים עמדתנו דברים חברת הכנסת 

אל מול דברים אלו נזעק שוסטק בשם העובדים  .322"העלאות. כי העלאה גוררת העלאה זה הקו

חברינו מאמינים בתנועה, כשבאים התנועה מורכבת מעובדים, עלה את הטיעון האלקטוראלי: "הו

...אם נצא ונאמר שהמרכז נגד )הדגשה שלי מ.פ.ש( לפועלים לא שומעים מילה טובה עליהם

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/4 1-, תיק ה1954בדצמבר  30-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  319
 שם, שם. 320
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/4 1-, תיק ה1955בינואר  9-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  321
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לדחות את עמדתו  לבסוף החליט המרכז .323נאבד מאות קולות... חברינו לא יבינו זאת" -העלאה

 בעמדה המתנגדת לכל העלאת שכר.  דבוקשל שוסטק ול

באה לידי ביטוי  ,ניין של הנהגת התנועה במדיניות המיטיבה עם הפועליםנוספת לחוסר הע הדוגמ

מצע התנועה לקראת הבחירות לכנסת השלישית. הדוברים שעסק בהצעות ל "חרות"בדיון במרכז 

הורדת מסים, פנייה למעמד הבינוני, מאבק נגד  ;בזה אחר זה רפורמות כלכליות כגון העלובדיון 

 פנהת היוזמה הפרטית, פירוק משק העובדים ועוד. ד"ר יוסף שופמן ההסתדרות והקיבוצים, חשיבו

)הדגשה  "אנו מתייחסים תמיד בספקנות לגבי קבלת קולות מן הפועלים" "חרות"לחבריו למרכז 

ין המפעלים המשקיים של ההסתדרות. כמו כן יאבל "ישנה תסיסה בקרב הפועלים בענ שלי מ.פ.ש(.

אולם  .324עכשיו בעיות שניתן לנצל אותם מבחינה קונקרטית"ישנה בעיה של הקפאת שכר. נוצרו 

אימוץ מדיניות המיטיבה עם העובדים והרווח האלקטוראלי שמדיניות זו לשל שופמן קריאתו 

 לא כל התייחסות רצינית לדבריו.משיך להוהדיון  טומנת בחובה, נשארה ללא מענה

היטיב עם העובדים ולהעלות שכר סירובה של התנועה להעלות הצעות בכנסת הקוראות לממשלה ל

, בקו . למרות התנגדות זו המשיכה התנועהמצד החוגים היותר חברתיים במפלגה בכעסנתקלה 

ת הממשלה באופן פומבי על החלטתה גינתה אואף  אידיאולוגי זה שייחס חשיבות לשיקולי השוק

חלטת הממשלה והשלכות נפתח בגינוי חריף של ה ,"חרות"מרכז ב ,דיון שנערך בנושאלהעלות שכר. 

ואף על הפגיעה הצפויה ברווחיות המפעלים הגרעון בתקציב על של צעד זה על העלאת האינפלציה, 

נציג  ,ח"כ חיים כהן מגורייצאו  ,בדבר הנזק שבהעלאת השכר ,. אל מול אחדות הדעותוהתעשיינים

 ,דות הספרדים בישראלנציג יהודי בולגריה ומראשי התאח ,התימנים מנתניה וח"כ בנימין ארדיטי

חברי כנסת אלו היו היחידים שהעלו גם את  .כנגד החלטת הסיעה לגנות את הממשלה בעניין

טען כי  כהן מגוריח"כ  בטים החברתיים של ההחלטה ומשמעותה עבור משפחות קשות יום.יהה

זאת "אסור לנו לבוא היום ולומר כי אם הפקיד והפועל סובל יסבול...העלאת השכר של העובד 

החזיק אחריו ח"כ ארדיטי  .325"ם נהיה נגד העלאהבמצב הנוכחי נעשה משגה א ,הצלה פורתא

"בתוספת של לירה לחודש משפחה תוכל לקנות במעברה עוד כמה ככרות לחם. מי בוחרינו? הרי הם 

ארדיטי הוסיף כנגד המדיניות הכלכלית הליברלית כי ישנם  ."רבים מהם שאין להם לחם לאכול

 . 326"יש לדאוג לאינטרס של האומהרסים וכי "עוד אינט

לטובתו של האיש תערב "כולנו כאן להרגיש כי עליו להרגיע את הרוחות ו, שנכח בדיון, המנחם בגין

מבחינת הייצור " והדגיש את ההשפעה הכלכלית על עלויות הייצור וסיףד המיהעובד" אבל 

                                                 
 שם, שם. 323
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/4 1-, תיק ה1955בפברואר  27-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  324
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"העלאת וקבע כי אינה יעילה שכן משיך בנימוק ההתנגדות לעלייה בשכר . בגין ה"ההוצאות גדלות

השכר לא תעלה את רמת החיים...ידוע שעם עליית השכר יעלו המחירים וכוח הקנייה יישאר במצב 

שכר תמיכת התנועה בבנוסף נסה בגין לפייס את המתנגדים ולהעביר את הדיון ל. 327שהיה ממילא"

"יש מושג של שכר מינימום שאינו קיים אצלנו. נעשה דבר ת המצוקה שנועד לסייע לשכבוהמינימום 

טוב אם נעלה את הרעיון של שכר מינימום...כשכר מינימום אין לקבוע שכר רעב. אני מתרגש כבן 

)הדגשה שלי  שמעתי זאת מראש בית"ראדם וכיהודי כשאנשים מקבלים למטה מהמינימום. 

רבבות אנשים שבשבילם שכר מינימום הוא קיום  תמיכה שלזאת היא קללה. קבלנו  ,מ.פ.ש(

 .328"חיים

וסיף "איננו צרכים לקבל הבהחלטה כנגד העלאת השכר והאלקטורלית מודע לבעייתיות היה בגין 

על התנועה את הצליל הרע בקרב רבבות אוהדי התנועה העובדים. אין ספק שהצלחנו בזמן האחרון 

תנועת החרות אינה צריכה ליצור רושם בעובדים  לערער את חומת השנאה שנוצרה סביב התנועה.

בגין המשיך והציע פשרה  מנע מהצליל נגד העלאת שכר".י. יש להשאנו מתנגדים להעלאת שכר..

בעד העלאת שכר שהיא תמיכה בתוספת שכר אבל רק בהתאם לשיקולי השוק של תפוקה וייצור "

טובתו של העובד הרי שבגין הצמיד את למרות טענתו של בגין כי כולם ל. 329צמודה לייצור ותפוקה"

רכי בעל המפעל. העמיד את צרכי העובד כמשניים לצ האפשרות לתוספת שכר לתפוקה ולייצור וכך

בגין הסכים לשינוי טרמינולוגי בלבד ונשאר נאמן להתנגדות להעלאות שכר  מבית, למרות הביקורת

משיכה הללא החלטה ו הסתיימה להצמיד אותה לייצור ותפוקה. הישיבהוזאת באמצעות הדרישה 

כי רק בישיבה זאת התקבלה ההחלטה ברוח הצעתו של בגין בישיבה מתוחה בשבוע שלאחר מכן. 

 תצדיקאפילו עליית התפוקה לא המרכז החליט כי  .העלאת הייצור תאפשר ולא תצדיק עליית שכר

הנסער בעקבות רוח הדברים,  ,אליעזר שוסטקח"כ . אלא רק תאפשר זאת אוטומטית העלאת השכר

הפועלים אינם מיניסטרים, התנועה מורכבת .איים בפרישה: "אני מאבד את העניין בחיים בתנועה..

אחוז בעלי משכורות ואנו מחליטים שאין מקום להעלאה. המרכז בעניין זה טועה כי אינו מבטא  90מ

 .330את הרצון וההכרה של התנועה"

המזוהים עם שכבות המצוקה  ,המחאה מצד חלק קטן מהפעילים נמשכה ,בדיונים בדלתיים סגורות

להיות  ,לעומת זאת ,משיךההתנועה הכלכלי חברתי של קו ה .ופעילי הסתדרות העובדים הלאומית

בבעלי המקצועות החופשיים ובעלי  ומךשוק חופשי ותהמקדם את עקרונות הכלכלי ליברלי 

על עיתון התנועה, עיתון ציון קצנלבוגן תרעם בן הבאחת מישיבות המרכז  .העסקים הקטנים
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וקובע "ישנה תופעה בלתי מובנת בעיתון , שתומך לטענתו רק במעסיקים ולא בפועלים. "חרות"

הרי שלנו, בקשר לסכסוכי עבודה יש דעת התאחדות בעלי התעשייה בלי דעה אחרת שניה מסבירה. 

בע אף הוא קסכים עם הדובר והפתיע " )הדגשה שלי מ.פ.ש(. בגין בצעד מקיימת בעיית הפועל בארץ

כי "הרושם שהאינפורמציה הנמסרת היא חד צדדית. ואין צורך גם בסכסוך עבודה כללי זה ליצור 

למזכירות לברר את . בסיום הישיבה הורה בגין "אחד כולו חוטא וצד שני כולו טהוררושם שצד 

 .331ולטפל בבעיה עם מערכת עיתון "חרות" העניין

 

 הקמת סיעת "תכלת לבן" 

של  חברתית-כלכליתהקמת סיעת תכלת לבן בהסתדרות היוותה קו פרשת מים מבחינת המדיניות ה

התנועה. הקולות שקראו להצטרף להסתדרות העובדים הופיעו כבר עם הקמת תנועת החרות והלכו 

רב מוסדות והתעצמו עם השנים. בשנות החמישים היו התומכים בהקמת הסיעה למיעוט מבוטל בק

המפלגה. בוועידה הרביעית של חרות בעת שהועלה הרעיון במליאת הוועידה נדחה הרעיון ברוב של 

הרעיון נדחה על הסף בשל התפיסה שרווחה בקרב  .332חברים שתמכו ברעיון 7לעומת מתנגדים  140

ואת הסמל של  ישראו בהסתדרות העובדים את מעוז הסוציאליזם הישראל ,החברים הוותיקים

העדפת האינטרס הפועלי על פני טובת האומה. הצטרפות למוסד זה נתפסה על ידי החברים כמתן 

ח נוסף שהוביל את ולגיטימציה למוסד שבו תלו רבים מעיוותי המשק והחברה בישראל. מוקד כ

ההתנגדות היה פעילי ההסתדרות העובדים הלאומית שחששו כי מהלך זה יחליש את ההסתדרות 

 לנטישת חברים לטובת הסיעה הלאומית בהסתדרות.  הלאומית ויוביל

הקמת סיעה  שנועדו לקדם את רעיוןו התארגנויות בתוך המפלגה עם תחילת שנות השישים החל

על מנת בהסתדרות. הוקם "החוג הרעיוני" בתוך התנועה שביקש לעשות רפורמות בתנועת החרות 

" קבע כי "לא די לדגול ברעיונות ראש תית לשלטון. "החוג הרעיונילהביאה לידי אלטרנטיבה אמ

בית"ר ולצטט נאומים" אלא חברי החוג דרשו כי התנועה תהיה "מיוצגת בכל הגופים הציבוריים 

. בתוך 333עולמם נוגדת את עקרונות התנועה"הקיימים במדינה, כדי שדברה יגיע לכל אלה שהשקפת 

ן על החברים אוהדי התנועה חברים שדרשו כי תוקם סיעה שתג עצמה התרבו קולותההסתדרות 

מהתנכלות המנגנון. להנהלת התנועה הוצג סקר שקבע כי יותר ממחצית הקולות שקיבלה התנועה 

שבבחירות להסתדרות נאלצו  , חבריםבבחירות לכנסת החמישית היו חברים בהסתדרות הכללית

 .334להצביע למפלגות אחרות

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/6 1-, תיק ה1956במאי  15-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  331
 .74(, עמ' 1980)תל אביב: הוצאת סיעת תכלת לבן בהסתדרות,  לתולדות תנועות העבודה הלא סוציאליסטיות  - לבן ואדום-בין תכולדוד ישי,  332
 .80שם, עמ'  333
 .82שם, עמ'  334
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ראשות מנחם בגין ואריה בן אליעזר המפנה שחל בנושא היה השינוי בעמדת הנהלת התנועה ב

שהחליטו להטיל את כל כובד משקלם למען קבלת החלטה חיובית בנושא. שינוי זה נבע מהמשבר 

. 1961האלקטורלי שבו נמצאה התנועה לאחר הבחירות לכנסת החמישית שנערכו באוגוסט 

ל את כוחה ונראה בבחירות אלו, למרות פרשת לבון שזעזעה את מפא"י, לא הצליחה התנועה להגדי

היה כי הגעה לשלטון הנה רחוקה מאי פעם. לאור זאת החליטה הנהגת התנועה כי עליה ליצור 

. לקראת כינוס מרכז 335מהלכים שיסייעו לה לפרוץ מהשוליים של המערכת הפוליטית למרכזה

, נשלחו הודעות לחברים כי הנהלת התנועה מבקשת את המרכז לאשר 1961בדצמבר  14-"חרות" ב

הקמת סיעה לאומית בהסתדרות הכללית. את הדיון בנושא פתח ח"כ אריה בן אליעזר, יו"ר המרכז 

ומהתומכים המובהקים של הקמת הסיעה. בן אליעזר שהיה מודע להתנגדות לכל צעד שיוביל 

להכרה בהסתדרות פתח בהבהרה כי התנועה נשארה "תנועה חופשית, לאומית, על מעמדית" ולכן 

. המטרה, קבע בן אליעזר, היא לאגד את חברי 336ניסת התנועה לתוך ההסתדרותאין הכוונה לכ

התנועה שנמצאים בהסתדרות לסיעה עצמאית שתגן עליהם ועל זכויותיהם מול התנכלות המנגנון. 

בן אליעזר המשיך והסביר לחברי המרכז כי השינוי בדעת הנהלת התנועה בעניין נבע לא משינויים 

עה אלא בשינויים שחלו בהסתדרות. בעוד שבעבר "העולה היה בעל הכרה באידיאולוגיה של התנו

פוליטית ועם בואו בחר לו את המסגרת הרצויה לו והקרובה לרוחו ולהשקפתו המדינית" המצב 

כיום השתנה. מאז קום המדינה "כל עולה המגיע אליה מוכנס באורח אוטומטי בין אם הוא רוצה 

. בכך ביקש בן אליעזר להדגיש 337עם רדתו מהאניה להסתדרות" בכך ובין אם אינו רוצה בכך, ישר

את היחלשותה של האידיאולוגיה הסוציאליסטית בתוך ההסתדרות ואת דעיכת הצביון 

האידיאולוגי שלה. בנוסף ביקש בן אליעזר לציין את הפיכת ההסתדרות לגוף המעניק שירותים 

עולים שתנועת החרות מבקשת להגיע  לכלל החברה הישראלית ובייחוד לעולים המגיעים ארצה,

 .אליהם

הצעה זו נתפסה על ידי רבים מחברי המרכז, לא כהצעה אינסטרומנטלית פוליטית כפי שביקשה 

של התנועה.  חברתית-כלכליתלהציג זאת הנהלת התנועה, אלא כשינוי ערכי אידיאולוגי במשנתה ה

שינוי מסוג זה הוביל את מרבית חברי המרכז לבקש את זכות הדיבור בנושא והדיון נקבע להתחדש 

. את הישיבה פתח בן ציון קצנלבוגן )קשת( ראש האגף המוניציפלי 1961בדצמבר  21-כעבור שבוע ב

הכוח"  של התנועה שדיבר אף הוא בשם ההנהלה וקרא להקמת סיעה שתנהל מאבק פוליטי ב"בכל

. קצנלבוגן דיבר על חשיבות העובדים המאורגנים כשכבה חברתית ועל השינוי 338בתוך ההסתדרות

                                                 
מאלטלנה אמיר גולדשטיין, "משבר וצמיחה בדרכו של מנחם בגין אל המרכז הפוליטי הישראלי", מאלטלנה עד הנה, בתוך אברהם דיסקין )עורך(  335

 .125(, עמ' 2011)ירושלים הוצאת כרמל, גלגולה של תנועה מחרות לליכודעד הנה, 
 .286(, עמ' 1982יהושע אופיר, ספר העובד הלאומי )תל אביב: הוצאת הסתדרות עובדים לאומית,  336
 .287שם, עמ'  337
 .84ישי, עמ'  338
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לא עוד כאויב  . קצנלבוגן ביקש לשנות את יחס התנועה לעובדים המאורגנים,הנדרש בגישה אליהם

אלא דווקא כעל בעלי ברית במאבק להחלפת השלטון. הדובר אף הרחיק לכת וקבע כי לדעתו 

רדויות כנגד משטר מפא"י יגיעו דווקא ממועצות הפועלים וועדי העובדים ולכן "לדברינו ההתמ

 .339במקומות אלו יהיה הד רב" ויש להאבק על "לבבות העובדים"

אל מול עמדת הנהגת התנועה התייצבו הפעילים הוותיקים של התנועה הרביזיוניסטית שראו 

פעילים ינטרס המעמדי על פני זה הלאומי. בהסתדרות כאויב אידיאולוגי המסמל את העדפת הא

אלו היו שייכים ברובם למפלגה הרביזיוניסטית שניסתה להתמודד לכנסת הראשונה אך כשלה 

מלעבור את אחוז החסימה ומאז חברו לתנועת החרות, תוך שהם מהווים מעין סיעה פנימית בלתי 

בדים הלאומית ויחדיו היוו מוקד פעילים וותיקים אלו חברו לפעילי הסתדרות העורשמית בתנועה. 

הראשון לשאת דברים היה ח"כ אריה אלטמן שביטל התנגדות בעל השפעה כנגד הנהלת התנועה. 

את קביעתו של בן אליעזר כי חל שינוי בהסתדרות הכללית. ח"כ אלטמן קבע כי מבחינה 

החמיר  אידיאולוגית אין שינוי ומבחינת הדומיננטיות הכלכלית פוליטית הרי שהמצב רק

"ההסתדרות הכללית היא כיום גוף פוליטי יותר מאשר גוף כלכלי...כאשר ראש בית"ר דיבר על 

שבירת המונופולין של ההסתדרות היה בבחינת צעצוע לעומת מה שקיים היום...את הדגל האדום 

. לאור זאת אלטמן ראה בהסתדרות, 340במאי" 1-היא לא הורידה...לא ויתרו עד היום על חג ה

גת את הפועלים, גוף הפוגע באחדות הלאום ולכן ביקש להתנגד להסתדרות בשם המייצ

"האינטרסים של העם, המדינה והתנועה". אלטמן החריף את הביקורת  וקבע כי הצעה זאת מהווה 

פגיעה במורשתו של ז'בוטינסקי שאישר את הפרישה מההסתדרות "התנועה שדגלה נגד השקפת 

ן ההסתדרות...באה התנועה ואומרת שראש בית"ר טעה אז ולא מעמד הולכת היום להכיר בשלטו

ההסתדרות הכללית". אל מול האשמה זאת התפרץ מנחם בגין וקרא לעומת הדובר "האם מישהו 

 .341אמר שראש בית"ר טעה?"

רק סממן לשינוי מהותי ביחס למעמד  הייתהאלטמן התנגד לשינוי הגישה כלפי ההסתדרות שעבורו 

ך שנים ליריב של תנועת ז'בוטינסקי. אלטמן טען כי אם התנועה תחליט שהיא הפועלים שנחשב במש

נאבקת על ליבם הרי שהמסקנה היא "שיש להפוך את התנועה למפלגת פועלים". המניע לשינוי 

תסביך נחיתות כלפי השמאל "לציבור הלא שמאלי יש כל השנים  , הינואלטמן, קבע במדיניות

תנועה אחת שיכלה לתת לכוח הזה אומץ". אלטמן סכם כי  תההייתסביך נחיתות לגבי השמאל ו

. בנוסף התייצבו 342מבחינתו אין זו החלטה פשוטה אלא דיון שהוא "גורלי מבחינת עתיד התנועה"

                                                 
 .שם, שם 339
 .87שם, עמ'  340
 .88שם, עמ'  341
 שם, שם. 342
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חברים נוספים נגד עמדת הנהגת התנועה, ח"כ שבתאי שיכמן מוותיקי התנועה ומקורב להסתדרות 

ולית פוליטית של צעד זה. עבור שיכמן מדובר היה העובדים הלאומית טען נגד המשמעות הסימב

בהכרה בכוחה וחשיבותה של ההסתדרות ובכך הענקת "ניצחון פוליטי עקרוני של מפא"י" ולכן שאל 

האם מגיע למפא"י "הישג עקרוני זה?". ח"כ שיכמן אף התריע מפני ההשלכות פנימה אל תוך תנועת 

עה של פעילי הסתדרות "אנו מקימים גולם נגד , בהקמת סיחברתית-כלכליתהחרות ומדיניותה ה

. חבר המרכז צבי אלברכט אף הוא דחה את טענת ההנהגה כי 343התנועה שלא נוכל להשתלט עליו"

חל שינוי בהסתדרות והצביע על הקשר בין העובד והמעביד וחברת העובדים כעקרונות שהתנועה 

ת הכללית הוא ללא שינוי יסודי, התנגדה להם ומזוהים עם ההסתדרות "מצב העניינים בהסתדרו

. עבור חברי המרכז, הצטרפות 344"מוסיף להיות הדגל האדום, קיים מעביד וקיימת חברת העובדים

 .מתן הכשר לסוציאליזם הישראלי ולמפא"י כמייצגת תפיסה זו הייתהלהסתדרות משמעותה 

ידיאולוגי אלא בשינוי אבנושא, הציג את השינוי לא כשינוי  פתח את הדיוןשח"כ אריה בן אליעזר 

ח"כ חיים לנדאו, עמיתו להנהלה, שאף לעומתו, פוליטי שמטרתו להרחיב את מעגל תומכי המפלגה. 

הוא צידד בכניסה להסתדרות, הציג את ההחלטה בצורה אחרת. לנדאו פתח את דבריו והאשים את 

לנדאו הקמת הסיעה המתנגדים כמונעים מסנטימנטים של העבר ולא מהמציאות של ההווה. עבור 

הינה החלטה אידיאולוגית המסיימת את שרשרת הפרישות של התנועה מהמוסדות הציוניים 

השונים שהסתדרות העובדים הלאומית הינה חוליה בה "הפרישה היום איננה משרתת חזון פוליטי. 

ו את . אל מול העוינות של העבר כלפי הפועלים וההסתדרות הציג לנדא345זמן הפרישות תם ונשלם"

קד בשינו ביחס כלפי חברי התנועה שהיו חברים בהסתדרות מהמציאות השונה היום. לנדאו הת

הכללית שבעבר נחשבו "בבחינת מי שפרש, עזב את התנועה ואמרנו 'קדיש' עליו". היחס כלפי חברים 

. המשמעות 346אלו השתנה כתוצאה משינוי התנאים ולכן במצב היום איש לא יטען "גמרנו איתו"

דברי לנדאו היו דרישה לשינוי אידיאולוגי של התנועה כלפי מעמד הפועלים שנגזר מהשתנות של 

 המציאות.

נשארת תנועת ז'בוטינסקי סגורה  הייתהבגין אף הוא התערב והעיר הערת תמיכה כי "אלמלא זה  

י מזכיר ההנהלה ח"כ אברהם דרורי הביע תמיכה בחיים לנדאו וקרא לאלו שטענו כ גם ומסוגרת".

. דרורי התמקד בצורך 347יכוח "רוחות רפאים מהעבר"וזו פגיעה במורשת ז'בוטינסקי לא להעלות בו

אותו יצרה המציאות, שבה ישנם מקומות כמו ירושלים שאין כלל סניפים של הסתדרות העובדים 

                                                 
 .90שם, עמ'  343
 .91שם, עמ'  344
 .92שם, עמ'  345
 .שםשם,  346
 93שם, עמ'  347
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הלאומית דבר המהווה בעיה מבחינת חברי המפלגה. בנוסף הסביר דרורי כי כתוצאה מכך שאין 

לתנועה בהסתדרות הרי שמפלגות אחרות זוכות בקולות מצביעי "חרות" "וזה לא טוב להרגיל צוג יי

 .348אנשים שאינם חדורים הכרה וחינוך כמו אנחנו שאפשר להצביע גם בפתק אחר"

 28-לאור חשיבות הנושא ורצון חברי מרכז רבים להביע דעתם נמשך הדיון גם בישיבה נוספת ב

קופת חולים לאומית שיצא נגד הזלזול  חבר הנהלתח דוד מלמדוביץ . את הישיבה פת1961בדצמבר 

בסנטימנטים השליליים כנגד ההסתדרות. מלמדוביץ הזהיר את חברי המרכז כי הקמת סיעה כזאת 

משמעותה קבלת אחריות לכל המתרחש בהסתדרות. יתר על כן מלמדוביץ טען שתנועה המגדירה 

הסביר לנדאו שב על מנת ל. 349ה להקים סיעת פועליםלא יכול מעמדית-עלעצמה כתנועה לאומית 

על מנת שהתנועה תוכל לפרוץ את מעגל התמיכה המסורתי  , וזאתהמדיניות של שינויאת החשיבות 

לנדאו כניסה להסתדרות על מנת לרכוש . שינוי מדיניות זו חייב אליבא דהמצומצם ולהגיע לשלטון

העולים". אל מול המתנגדים למדיניות הפונה  תמיכה חדשה היות ו"הרזרבואר הוא בקרב ציבור

לפועלים הסביר לנדאו כי השינוי נדרש שכן מעמד הפועלים שנגדו יצאה התנועה בעבר, איננו עוד. 

מעמד הפועלים החדש שונה ולנדאו הסביר כי לשבעים אחוז מחברי ההסתדרות אין הגדרה 

ו בעיקר העולים מעדות המזרח וקבע כי פוליטית. בנוסף ציין לנדאו את אזורי הפיתוח אליהם הופנ

הסיעה בהסתדרות דרושה על מנת לפרוץ לאזורים אלו "באזורי הפיתוח אנו יכולים להיות גורם 

 .350ולהבנות על חשבון מפלגות אחרות"

את הבעייתיות בהסתדרות הכללית בהיותה ארגון עובדים המחזיק בבעלות על העלו המתנגדים 

, שלום כהן, מראשי ההסתדרות הלאומית הזהיר את חברי המרכז מפעלים כלכליים. חבר המרכז

מההשלכות של השינוי האידיאולוגי ביחס להסתדרות. במשך שנים קבעה התנועה כי ההסתדרות 

. חבר המרכז ראובן ילין, 351הינה גורם מפריע ועתה הצטרפות אליה משולה כניסיון התאבדות

פגיעה בעקרון הרביזיוניסטי של חופש  מהסתדרות הלאומית, קבע כי הקמת הסיעה מהווה

ות המקצועית ויצירת מונופוליזציה בתחום וזאת בניגוד לעקרונות התנועה. ילין ציין כי נההתארג

אחוז עצמאיים, היום  60חלשה והיו  הייתהכשז'בוטינסקי דיבר על שבירת המונופולין, ההסתדרות 

 .352את המונופוליןכניסת תנועת החרות לשם רק תגביר את כוח ההסתדרות ו

אליעזר שוסטק, ראש ההסתדרות העובדים הלאומית, התקיף בנאומו את הנהגת התנועה וקבע כי 

היא עומדת מאחורי ההצעה ולא החברים בהסתדרות "היא המחייבת והיא התובעת את זה מתוך 

י שיקולים פוליטיים מובהקים". שוסטק המשיך וקבע כי המטרות המוצהרות הן להוריד את מפא"
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מהרוב המוחלט בהסתדרות, לקרב את ציבור העובדים לתנועה, להתקרב לליברלים ולאיחוד איתם 

ולהביא לידי שינוי בהסתדרות הכללית.  לעומת זאת האשים שוסטק כי שתי מטרות נוספות הן 

להחליש את ההסתדרות העובדים הלאומית הנתפסת כגורם מפריע להנהלה ולהביא להתקרבות 

. שוסטק קבע כי צעד זה משמעותו "הכרה של תנועת החרות עמהף לקואליציה למפא"י ואולי א

בהסתדרות הכללית" דבר המהווה נסיגה מעמדה רבת שנים כנגד ההסתדרות והמונופולין שלה על 

 .353העבודה

. ישיבה זאת התאפיינה במתקפה 1962בינואר  7-בהישיבה הרביעית והאחרונה בנושא התכנסה  

ותיקי התנועה דחו את הטענות כי מדובר בשינוי פוליטי אלא ראו בחבירה מצד ותיקי התנועה. 

להסתדרות כשינוי אידיאולוגי מהותי. יתר על כן, הצטרפות זו של התנועה משמעותה הכרה סופית 

במונופול שיש לגוף זה בשטח יחסי העבודה. דוד יוטן מראשי ההסתדרות הלאומית קבע כי משמעות 

ה מעקרונות של התנועה הז'בוטינסקאית" אידיאולוגיה המהווה שלמות. צעד זה הינו "חיסול כמ

יוטן ציטט את מדברי בגין בעבר כנגד החבירה להסתדרות וזאת בשם העקרון של חופש האיגוד 

במאי והעקרונות  1-המקצועי. יוטן קבע כי ההסתדרות נשארה באותה מתכונת "הדגל האדום, ה

ותיקי האצ"ל קבע כי כישלונה של ויעקב נחושתן מ. 354הסוציאליסטים עדיין קיימים שם"

ההסתדרות הלאומית לפרוץ לקהלים חדשים אינו נימוק מספק לשינוי האידיאולוגי. נחושתן השווה 

ניה "העלה מישהו על דעתו לערוך את הקמת הסיעה בהסתדרות להחלטה בדבר יחסים עם גרמ

. חבר המרכז מאיר 355השילומים?"יזיה בשאלת היחסים עם גרמניה, משום שנכשלנו בשאלת רב

האוס מהסתדרות הלאומית יצא כנגד האמרה של לנדאו בדבר חיסול הפרישה. האוס קבע כי 

ז'בוטינסקי לא רצה לשבור את ההסתדרות, אך הוא רצה לשבור את המונופולין שלה על העבודה 

ספרדים, תמנים, "וזה גם עלינו לעשות היום". האוס הזכיר כי היו הרבה מאד ארגוני עובדים: 

ציונים כלליים כולם התחסלו מלבד ההסתדרות הלאומית שמהווה אלטרנטיבה יחידה 

. חבר המרכז וחבר הכנסת לשעבר מרדכי אולמרט אף הוא יצא נגד הרעיון וטען כי 356להסתדרות

מרבית אנשי התנועה שבהסתדרות אינם מעוניינים להתארגן כסיעה עצמאית "דובר שנארגן את 

לחם בהסתדרות הכללית, זה אינו מעניין את הפועל". אולמרט החריף את הטון מול ילה הסיעה כדי

הנהלת התנועה והאשימם באובדן הדרך, אובדן שהוביל ל"עייפות פיסית ונפשית. המנהיגות חדלה 

להאמין ביעודה של התנועה. היא ממהרת...אנו לא מוכנים להשמיע אף סיסמה מקורית. זולת 

 .357לעייפות נפשית של ההנהגה" אחודים. זו הוכחה
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קבע כנגד הנהלת התנועה כי ההסתדרות לא השתנתה ויצא  מוותיקי האצ"ל מנחם שיףחבר המרכז 

הכוונה להצטרף להסתדרות "עצם קבלת פנקס החבר  מןנגד הענקת הגושפנקה והתמיכה העולים 

רתי, המסתמן לדעתו שלהם, זו רכישת מניה ב"חברת העובדים". שיף הביע התנגדות מאימוץ קו חב

מהחלטה זו, וקבע כי התמיכה במפלגה אינה על רקע חברתי "אנו מקבלים את קולותינו בעיקר 

בגלל עמדתנו הפוליטית והכלכלית, וכי עלינו על רקע סוציאלי? אני חושש שאנו עלולים להפסיד 

ת . חבר המרכז שלמה יונגמן השייך להסתדרו358קולות בבחירות לכנסת כתוצאה מהסיעה"

העובדים הלאומית הזהיר את חברי המרכז מהשפעות של הצעד על התנועה ומדיניותה 

"כשמתאחדים עם השטן, משהו נדבק... לא ניצור רק שלוחה לשם אלא גם שלוחה לכיוון 

. חבר המרכז דוד ישי ממחייבי הסיעה התעקש כי המציאות השתנתה ויש לפעול בהתאם 359ההפוך"

מוקים רגשניים המבוססים על העבר...לו היינו מארגנים סיעה "אתם מנסים לשכנע אותנו בני

בהסתדרות היינו יכולים לשנות שם את פני הדברים...אתם חיים כפי שחיינו בשנות השלושים 

 .360ואינם רואים את המצב החדש במדינה"

שביתו שימש לבגין למסתור מפני  ,חבר המרכז מאיר קאהן, מוותיקי התנועה ומנאמניו של בגין

יצא כנגד הצעת ההנהלה. קאהן דחה את דברי המתנגדים כי מקורה של ההחלטה היא  ,ריטיםהב

בחולשה מצד הנהלה וקבע כי המניע הוא אכן להגביר את ההסברה. קאהן תקף את דבריו של לנדאו 

"בלי סנטימנטים" וקבע כי הוא רואה בכך "משום הלקאה עצמית, כי מה חיפש המפקד אברהם 

מ.פ.ש( באצ"ל, משהו מלבד סנטימנטים?". בנוגע  -של חיים לנדאו במחתרת )כינויו המחתרתי

לחיסול הפרישה הבהיר קהאן כי מבחינתו "לא אנו פרשנו מכלל ישראל, אלא הם פרשו ממנו". הוא 

המשיך וקבע כי ההסתדרות היא מכשול "למה לנו שם סיעה? אנו מוכרחים להתקיפם מבחוץ לא 

קהאן ציין כי ההצטרפות דווקא תחזק את ההסתדרות היות  .361ליח"מבפנים. סוס טרויאני לא יצ

ו"תוכיח שאין תקוה בלי ההסתדרות. עובדה היא שהכנסת עומדת מול ההסתדרות. אם נצטרף 

 .362להסתדרות נחליש את מעמדה של הכנסת"

ליברלית של התנועה כפי שעיצב כלכלית המתנגדים שראו בהחלטה ניסיון לשנות את הזהות ה בעוד

ותה זאב ז'בוטינסקי ראו התומכים את החשיבות בחיזוק הזהות הלאומית של התנועה. זהות זו א

חייבה לדעתם גם כניסה להסתדרות כגוף שהפך מגוף פוליטי סוציאליסטי לגוף לאומי האחראי 

לקליטת העולים ולשירותים חברתיים שונים כמו שירותי בריאות. ד"ר דב דונר, ראש אגף ארגון 

הצורך של התנועה להתרחב מבחינה אלקטורלית  בגללרא לחברי המרכז לתמוך ק ,בתנועה
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ותודעתית גם לקהלים נוספים "לא די שהתנועה צודקת היא גם חייבת לממש את שאיפותיה ברבים. 

צריך להקים את הסיעה כדי לנצח". דונר הדגיש את הזהות הלאומית של התנועה "אנו תנועה 

הסיעה לבין הפיכתה של התנועה למפלגת פועלים כביכול". לאור זהות לאומית ואין כל קשר בין 

זאת קרא דונר גם לפנות למעמד הפועלים, מעמד שהתנועה התעלמה ממנו בשל האוריינטציה 

הליברלית "יש לנו קופת ברזל של קולות אך היא אינה בלתי מוגבלת. מאין ניקח? כמובן, ממעמד 

התייצב למען הסיעה ויצא כנגד מה שכינה כסטטיות . ח"כ יוחנן בדר אף הוא 363הפועלים"

האידיאולוגית של המתנגדים "אינני חושב שאת תורת ראש בית"ר אפשר לתפוס על סמך ציטטות. 

סטטית ודינמית...ייחוד, יחוס, יש לנו אידיאל שאין לאף אחד ולא  -בתנועתנו מתנגשות שתי דעות

..אינני יכול לומר שייעודה של תנועת החרות הוא צריך להתאחד עם אף אחד. ייחוד מביא לבדידות.

להיות באופוזיציה. יעודה להגיע לשלטון ולבצע". בדר קבע כי הסיעה דרושה לא רק על מנת להגיע 

לקהלים חדשים אלא גם למנוע את נשירת הקיימים "יש כאלה שם שהם בבחינת אנוסים. אנוסים 

ימים כפי שהיה בגולה, אנו עלולים להפסיד  נגד רצונם. קשה להיות אנוס מנותק ממקור לאורך

מחד כי אין הכוונה  אריה בן אליעזר הדגיששלו סיכום ה. בדברי 364חברים אלה אם לא נארגנם"

לחם באידיאולוגיה מבפנים "אנחנו מציעים להשתלב ילהשתלב בהסתדרות אלא דווקא לה

שם". מאידך הדגיש בן  לחםיבהסתדרות? או אנחנו מציעים הצעה הפוכה מזו. להשתמש בכוח לה

-כלכליתשלונה של המדיניות היאליעזר את אי יכולתה של התנועה להגיע לקהל הפועלים ואת כ

להגיע אליהם "אנחנו צרכים לחפש דרכים שפעולותינו בכנסת תמצא הד לרגשות מ חברתית

לא  החברים, לרצונם, לבעיותיהם, אנחנו לדעתי, מצליחים בזה בשטח הביטחוני והמדיני. אנו

. עמדה זו הצביעה על כך שהכניסה להסתדרות 365מצליחים בזה בשטח החברתי, הכלכלי הפועלי"

לא נתפסה רק כצעד פוליטי להשגת קולות נוספים אלא גם לשינוי זהות לתנועה לאומית שבה יש 

 .מקום גם למעמד הפועלים

וותיקי התנועה וקבע . בגין פתחה בפנייה לבגיןלקראת ההצבעה ניתנה הבמה ליו"ר התנועה מנחם 

"ראש שכן היחס להסתדרות עצמו נתון היה לשינויים  כי אין כאן סתירה למורשתו של ז'בוטינסקי

בית"ר מעולם לא ראה באי השתייכותנו להסתדרות איסור עקרוני...בתקופה מסוימת חייב ביציאה, 

בגין השווה את . 366מוצדקת ושוב חייב כניסה" הייתהבתקופה אחרת הוא היסס מאד אם היציאה 

השתנו פני הדברים מיסודם  1946הכניסה להסתדרות לחזרת התנועה להסתדרות הציונית "בשנת 

ראש בית"ר: )הדגשה שלי מ.פ.ש(  ציוונווהיינו צרכים לשוב להסתדרות הציונית הישנה, כי כך 
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, לברר לחשוב, לראות בעיניים פקוחות את המצב, ואנו משתדלים לראות את המצב, נאמנים לדרכו

אף העביר את הדיון למישור האישי כאשר קבע כי טענה זו משמעותה פגיעה  דברים ולראות". בגין

"בכל מעשה הגשמה של תורת ראש בית"ר, יש טיפה אחת מדם ליבי...ואיש לא ינסה  אישית בו

 .367"ראש בית"ר? הרחקתם לכת לטעון שאני הבאתי הצעה שהיא בניגוד לתורת...זאת ממנילשלול 

"זה יפתח אופקים למען התפתחותה הגעה לקהלים חדשים לצורך האת חשיבות בגין הסביר 

מדובר במהלך אכן אל מול החששות האידיאולוגים הודה בגין כי וחיזוקה ולכיבוש לבבות נוספים". 

כרוך בהכרעה  הוא", מהלך שיש בו שינוי בדרכה של התנועה ""מהפכני, טעון אומץ לב אזרחי

 הייתההסביר את תמיכתו בהצעה בשינוי שחל בהסתדרות ש. בגין 368גרתית"חשבה שמסוימת נגד מ

כולה סוציאליסטית. יכולנו לשכנע שם מישהו  הייתה"בשנים ההן היא גוף פוליטי סוציאליסטי 

לדרכנו, לתורתנו, לעמדתנו? האוזניים היו אטומות. גוש ברזל, פלדה בלתי חדירה מבחינת ההרכב 

רותים חברתיים לחלק גדול י". בעוד היום היא ארגון המספק ששקפתיהאישי, הפוליטי והה

רובם של חברי ההסתדרות היום לא יודעים את מהציבור שניתן לשכנע אותו בעקרונות התנועה "

הם סוציאליסטים? מרכסיסטים? אנחנו היום לא יכולים לשכנע?  -שמו של מארכס, של אנגלס

בותיהם לא אטומים. זה יבר אליהם. מוחותיהם פתוחים. להיום אנו יכולים לד...אזניהם אטומות?

ישנם רבבות פועלים שהביעו דעתם שהם ...השוני, זו המערכה החדשה שאני רוצה בה למען תנועתנו

  .369אינם סוציאליסטים"

למרות התייצבות הנהגת התנועה למען הקמת סיעה לאומית בהסתדרות הכללית נדחתה ההצעה 

. הרצון של בגין 370ונמנע אחד 62חברים אל מול  73ארבעת המפגשים, ברוב של על ידי המרכז, בתום 

קואליציה בין אנשי ההסתדרות הלאומית והימין הכלכלי נתקל בוחבריו לפנות לקהל בוחרים נוסף 

הרביזיוניסטי שסירבו להעניק כל הכרה להסתדרות הסוציאליסטית. המאבק לא נתפס רק על 

רבות תפסו כמכשול המרכזי לתפיסת "חד נס" של ז'בוטינסקי אלא  הכרה במוסד אותו במשך שנים

כשינוי מהותי ביחס למעמד הפועלים. למרות הדימוי הלאומי העל מעמדי, הרי שהאידיאולוגיה 

מכוונת לחיזוק המעמד הבינוני ויצירת התנאים  הייתהשל התנועה  חברתית-מדיניות הכלכליתה

הקמת נציגות של העובדים בתוך  הייתהלזרימת הון. הקמת סיעה בהסתדרות הכלכלית משמעותה 

 של התנועה. חברתית-כלכליתהסיעה, נציגות שתפעל למען שינוי באידיאולוגיה ה

א את ההצעה להחלטת למרות הכישלון בהצבעה במרכז החליטו התומכים בעניין להתארגן ולהבי

מורכבת מצירים רבים שהצטרפו לתנועה  הייתההוועידה הארצית השביעית של התנועה. ועידה זו 

                                                 
 שם, שם. 367
 303שם, עמ'  368
 .305שם, עמ'  369
 .314שם, עמ'  370
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של ותיקי התנועה. את הנימוקים  אורתודוכסיממגזרים שונים והיו פחות מחויבים לקו הליברלי ה

חרות להצטרף בעד ההחלטה הציג אריה בן אליעזר שחזר על כך כי ההצעה אינה קוראת לתנועת ה

והינה התנועה הלאומית בישראל המאחדת תחת דגלה אזרחים  הייתהלהסתדרות שכן התנועה "

. בן אליעזר קרא למדיניות חדשה התואמת את התקופה החדשה 371מכל השכבות ומכל המעמדות"

ועמד על השינוי מהמדיניות הטרום מדינתית למדיניות בהווה "קם בישראל עם חדש, קמה בישראל 

ה חדשה, היא חייבת להקים עסקנים חדשים....עליה לחנך ולהקים דור של עסקנים בבתי תנוע

ישאו את שמה של תנועת החרות. היום ים ובמושבים שביפרטיוחרושת ובמועצות הפועלים, בקוא

. בנוסף הציג בן אליעזר את ההחלטה כצעד הכרחי על מנת להחליף 372"הייתהההסתדרות איננה זו ש

שולטת במדינה כשם שהיא שולטת אלמלא שלטה בהסתדרות  הייתהי לא את השלטון "מפא"

כשהם שהיא שולטת. קיים הסיכוי הרציני והמוחשי להוריד אותה מרוב זה". בן אליעזר סיים וקבע 

כי הבחירה היא בין המצב הקיים "של שאננות, הגשמה, שקט, הסכם לדו קיום של ההסתדרות 

ן הסתדרות עובדים לאומית" לבין "הקמת סיעה אשר תביא הכללית מבלי שאנו נקים שם כוח ובי

. בשם המתנגדים עלה 373לאי שקט אשר תביא למערכה, אשר תביא למלחמה בין תכלת לבן ואדום"

לנאום אליעזר שוסטק. שוסטק הדגיש לפני חברי הוועידה כי הקמת סיעה בהסתדרות משמעותה 

הכללית "היא מכירה במעמדה של  הכרה של תנועת החרות במהות אותה מייצגת ההסתדרות

ההסתדרות הכללית, היא מכירה ביסודותיה של ההסתדרות הכללית ובתפקידה הפוליטי, החברתי 

. שוסטק המשיך וקבע כי אי אפשר להמשיך במדיניות הכופרת במהות זאת אם 374והמעמדי"

יסודותיה, אתה כופר בעצם  -מצטרפים להסתדרות "אם אתה אומר מלכתחילה שאתה כופר בעיקר 

אתה כופר בשיטת חברת העובדים, אתה כופר בסוציאליזם...כאשר כופרים בעיקר אתה אינך יכול 

 .375כנס לגוף שאתה כופר בו"ילה

בעד הקמת סיעה  1963בינואר  23-בלאחר ימים של דיונים החליטה הוועידה בהצבעה שנערכה 

בעקבות ההחלטה הוקמה סיעה מתנגדים.   257חברי הוועידה אל מול  324בהסתדרות ברוב של 

בהסתדרות בראשות ח"כ אריה בן אליעזר. מצע הסיעה שילב אלמנטים ליברלים שקראו להפרדת 

שינוי הבעלות של . לעומת זאת, הקואופרטיבים מהמפלגות וניתוק מפעלי יסוד מההסתדרות

עלים עצמם. פולבעלות של המדינה או לבעלות הלבעלות פרטית אלא נקבע שיעבור מפעלים אלו לא 

הסיעה דרשה בוררות חובה אבל סייגה זאת כי במידה והבוררות תכשל יש לשמור על זכות השביתה. 

                                                 
 145ישי, עמ'  371
 שם, שם. 372
 .146שם, עמ'  373
 .148שם, עמ'  374
 שם, שם. 375
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בנוסף הדגישה הסיעה את חשיבות הפיכת ההסתדרות לאיגוד עובדים ולא מעסיק ואת הדרישה 

 .376להנהגת שכר מינימום לעובדים

סתדרות ובבחירות שנערכו בעקבות הקמת גח"ל התאחדה סיעה זו עם הסיעה הליברלית בה

שג אלקטורלי. יאחוז מקולות מצביעי ההסתדרות, תוצאה שנחשבה לה 15קיבלה  1965בספטמבר 

הסיעה הפכה לסיעה השנייה בגודלה בהסתדרות כאשר היא גוברת על סיעת רפ"י והן על סיעת 

ת כך אחוז מהקולו 50איחוד של מפא"י ואחדות העבודה קיבלה  הייתהמפ"ם. סיעת המערך ש

מאבדת  הייתהשמפא"י למעשה הפכה למיעוט בהסתדרות ואלמלא האיחוד עם אחדות העבודה 

 .377את ההגמוניה בהסתדרות

 

  חברתית-כלכליתתחילת השינוי במדיניות ה

למרות הצהרת הנהגת התנועה כי הכוונה היא לשנות את ההסתדרות העובדים מבפנים הרי שהקמת 

בתנועת החרות. מרגע הקמת סיעת תכלת לבן החל תהליך של  הסיעה הובילה לשינוי פנימי דווקא

ח חדש זה החל ממתן את וח ומוקד השפעה שריכז סביבו פעילים בהסתדרות. מוקד כוצבירת כ

האידיאולוגיה הבורגנית ליברלית שהחזיקו בה מנהיגי התנועה והשפיע על המדיניות הסוציאלית 

 וצרכיהם.  של התנועה למען הבנה גדולה יותר של הפועלים

הגוף  - , שנחשב לאבן הראשה של התנועה"חרות"בשנות החמישים ותחילת שנות השישים מרכז 

בל את ההחלטות המרכזיות בנוגע לאידיאולוגיה ודרכה של יאשר את הרשימה לכנסת וקהעליון ש

 מאמצעהחל  ".המשפחה הלוחמת"נשלט על ידי הקו של ותיקי התנועה הרביזיוניסטית ו ,התנועה

בשנת  700לכמעט  1965חברים בשנת  65-תחיל להתרחב והוא גדל מה מרכז "חרות" ,נות השישיםש

את אנשי סיעת תכלת לבן בהסתדרות הן  ך מוקד קבלת ההחלטותתהליך זה הכניס לתו. 1977378

. רבים מפעילים אלו נציגי הסניפים מרחבי הארץ והן מאות נציגים מסניפי הליכוד ברחבי הארץעל 

 למרכז המפלגה החל לחדורולצד השיח הליברלי כלכלי  ,עיירות הפיתוח ושכונות המצוקה את ייצגו

 15-שזכתה עם הקמתה ב בהסתדרות בנוסף, סיעת תכלת לבן. המבקש לסייע לפועל שיח חברתיגם 

-הגיעה הסיעה ל 1977המשיכה בהישגים עד שבשנת כללית.  בבחירות להסתדרותאחוז מהקולות 

לשינוי בדעה הרווחת כי אין לתנועה תמיכה בקרב  הביאו. הישגים אלו 379הבוחריםאחוז מכלל  28

 .והמדיניות כלפיהם התחילה להשתנות בהתאם הפועלים

                                                 
 .446(, תשנ"ח, עמ' 8) עיונים בתקומת ישראלרוט יעקב, "תהליכי הקמת סיעת 'תכלת לבן' בתנועת החרות",  376
 . 566(, עמ' 2012)תל אביב: הוצאת הירדן,  כרך ב -פרקים אוטוביוגרפיים לאור דרכם של אבות הציונותמשה בן שחר,  377
)ירושלים: הוצאת המכון הישראלי  משותפות אדנותית לשותפות תחרותית - 1965-1977מרכז תנועת החרות והמזרחים אורי כהן ונסים לאון,  378

 .48(, עמ' 2011לדמוקרטיה, 
 .194ישי, עמ'  379
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שיח המערער על העמדות ה לטובתהובילה לשינוי הדרגתי הרחבת השורות, כאמור מעלה, 

שעסק  "חרות" זדיון במרכנערך  ,1966באוגוסט  18-בהמסורתיות של המפלגה.  הכלכליות

את העמדה המסורתית של המפלגה בדבר בדיון ח"כ בדר הציג של התנועה. במדיניות הכלכלית 

נתקל  . לאחר סיום הצגת הדבריםהצורך בקיצוץ תקציבי הממשלה, ריסון האינפלציה והקפאת שכר

 טןנחלתו של מיעוט ק הייתהבביקורת חריפה מצד רבים מחברי המרכז, ביקורת שקודם לכן בדר 

אחוז  90ים בעיני י"אנחנו לא צרכים להיות בלתי פופולר קרא לעברו האוסאיר . חבר המרכז מבלבד

ערער מיכאל דייקסל )דקל( חבר המרכז של חברי התנועה שלנו ע"י הסכמה לביטול תוספת היוקר". 

: "ישנה אסכולה ודרש מדיניות חברתית יותר בעניין החשש מאינפלציה תיתהתפיסה המפלגעל 

 . חבר מרכז נוסף בשםאין בה שלילה" –ארה"ב הטוענת שאינפלציה המשרתת מטרות חברתיות ב

"אני בדעה כי כמה שהעם מקבל יותר זה יותר טוב אין כל סיבה לדרוש  טען כנגד בדר כי אברהם רות

 .380ויתורים מהעובדים ...לא צריך ויתורים מהעם אלא מהממשלה"

של התנועה הובילו לראשונה לביקורת  חברתית-כלכליתשהחלו להתרחש בתפיסה ה לואשינויים 

יצא  1966לעמדות התנועה דווקא מהאגף הכלכלי הימני. בדיון בנושאים כלכליים שנערך בסוף שנת 

"לא התנגדה מספיק בתוקף  כוון שהתנועהוזאת מהנהלת התנועה כנגד חבר המרכז יגאל כהן 

נה ח"כ בדר מימין ע אל מול הביקורת .להעלאות שכר ולא התנגדה להקמת מפעלים מסוימים"

המטרה היא האדם אולם  -שונים מאד מעמדתו בשנים שעברו "תורת כלכלה זו תורהבטיעונים ה

את הקו המתנגד לכל העלאת שכר מצד  שהוביל בעבר בדר .מ.פ.ש(" -)הדגשה שלי והאדם זה העובד

דגל של התנגדות להעלאת אל את החברים "האם מפלגה אופוזיציונית יכולה להרים שהממשלה 

מנדטים יחד עם הליברלים. כמה  26ביקורת על זה שקיבלנו רק  הייתה" מידשכר עבודה?" וענה 

היינו מקבלים אם היינו מתנגדים. איך היו מסלפים את זה. כמה עמלנו במשך שנים לשבור את 

 .381אגדת הכזב שאנו שונאי פועלים"

ההתנגדות הנחרצת למפעלים בבעלות ההסתדרות  אפילו באחד הנושאים המרכזיים ביותר והוא

ניתן למצוא השלמה עם המצב. ח"כ אריה בן אליעזר, יו"ר הנהלת התנועה ומפעיליה הבכירים 

ביותר, שעמד בראש סיעת תכלת לבן בהסתדרות הסביר לעיתון המפלגה כי אמנם הסיעה מתנגדת 

בעלות על מפעלים כלכליים אבל "כל למפעלי "חברת העובדים" ודורשת הפרדה בין איגוד מקצועי ל

אלף  100אנו רואים חובה לשיתופנו "בחברת העובדים" כנציגיהם של  -עוד ההפרדה אינה קיימת

בתנועת  הייתה. האיבה רבת השנים לשכבת הפקידים והשכירים הממשלתיים ש382בעלי מניות בה"

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.  2/18 1-, תיק ה1966באוגוסט  18-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה380
 טינסקי בישראל.ארכיון מכון ז'בו 2/18 1-, תיק ה1966בדצמבר  8-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 381
 .2, עמ' 1967בינואר  13, "היום"תפילות שווא לפילוג בתנועת החרות",  –גדעון פורמן, "אריה בן אליעזר בראיון להיום  382
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מדריך אותו ואת הסיעה קבע בן אליעזר בפני קוראי העיתון כי מה שהחלה לדעוך כאשר החרות 

הוא האינטרס של ציבור השכירים "אנו משרתים את האינטרסים של ציבור השכירים ועל ידי כך 

את רוב רובו של העם". בן אליעזר המשיך ותאר את הקווים המנחים של פעילות הסיעה ואף לא 

רעיונות שאנו נרתע מלעסוק בתוספות שכר ויוקר, עקרון לו התנגדה סיעת החרות במשך השנים "ה

העלינו אותם, "ביטוח מפני אבטלה", "שמירת שיטת תוספת היוקר", מדיניות עידוד הייצור 

והפריון במשק" וגם רעיון "מדיניות השכר" מהעלאת שכר קולקטיבית להעלאת שכר סלקטיבית 

. בנוסף התקיף בן אליעזר את מדיניותה 383כל אלה הופכים למציאות" –על פי ענפים ומפעלים 

רסנת מבחינה כלכלית של הממשלה ודרש מדיניות מרחיבה יותר ומעורבת על מנת לפתור את המ

ת האבטלה "כל ים בפני המדינה" והיא בעיומה שהוא מגדיר "הבעיה החמורה ביותר העומדת הי

מדיניות המבוססת על יצירת אבטלה אינה יכולה לפתור דבר פרט להגדלת מספר המובטלים". בן 

הנסיון משמאל את מדיניותה הכלכלית הימנית של הממשלה בראשות אשכול "אליעזר התקיף 

א מחפיר לגבי ולנצל מצב של שפל זה כדי להוריד שכר ולהפסיק את תשלום תוספת היוקר, ה

)הדגשה שלי מ.פ.ש(. נסיון זה מוסיף חטא על  ממשלה הרואה עצמה כ"ממשלת פועלים"

 .384טבעי של מדינתנו, כי אם כוח האדם העובד"פשע....הכוח המניע והקובע הוא לא רכושה ה

הדימוי השלילי של הסתדרות העובדים הכללית בקרב פעילי חרות אף הוא החל להשתנות בזכות 

דיווחי אנשי סיעת תכלת לבן ולעיתים אף נשמעו שבחים בנוגע לעובדיה ופעילותה. חבר תנועת 

נתקלו חברי הסיעה "לא אומר החרות, אריה קוצר, מראשי סיעת תכלת לבן תאר את היחס ש

שמצאנו בית חם" אבל הוא מוסיף בחיוב "בשום פנים אין לומר שנעדרה חמימות לחלוטין. נפגשנו 

בלא מעט יחסי רעות וחברות ולא חסר היה הרצון בין ותיקי הבית להורות, להדריך ולהושיט יד 

ות ניכר בתיאור של . השינוי ביחס להסתדר385עוזרת למגשש באפלולית הפרוזדורים הארוכים"

הכותב שהשווה את היחס להסתדרות לפני הקמת סיעת תכלת לבן "במשך שנים ארוכות ראית בו 

מבצר אויבך, אשר חומות גבוהות ועבות, חומות של יריבות מרה, שנאת תהום ללא שביל וללא גשר 

ש הם אלה להבנה הדדית". לעומת היחס אחרי הקמת הסיעה "לפתע התברר לשני הצדדים שבני אנו

וגם אלה, ואפשר להתגבר, עם מעט רצון טוב ומאמץ, על האנטגוניזם של דורות. ואם תשים לב ליד 

עשויה להיות הפעילות נסבלת, אפילו  -המושטת לשלום ולידידות, לחיוך, למלה מדריכה כאן

נעימה". הכותב המשיך במאמר ואף שיבח את הפעילות "המבנה ההסתדרותי, רוח רצינות המעשה 

                                                 
 שם, שם. 383
 שם, שם. 384
העובדים תכלת  אגוד -גוש חרות ליברלים בהסתדרות –שבועון הסיעה לקראת ועידת נבחרי סיעת תכלת לבן",  -אריה קוצר, "דרכנו בהסתדרות 385
 .1, עמ' 1967בינואר  13, לבן
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אין להפריכם ואין  –המרחפת על פעילותיה, מחשבה רציונלית, ביצועיזם הגובל לא פעם בהקרבה 

 .386לזלזל בהם. רצויה היא תמיד והכרחית לפעמים"

ואיחוד  1965הקמת הגוש הפרלמנטארי עם המפלגה הליברלית, המזוהה עם המעמד הבינוני בשנת  

על מנת לבדל את  ,ת החברתיות של התנועהביאה לצורך גובר לחידוד העמדוההסיעות בהסתדרות 

דבר  ,הסכמה מלאה בין הסיעות הייתהעצמה מהשותפים הליברלים. בעוד שמבחינת המצע הכלכלי 

הרי שנשמעה ביקורת על האיחוד מצד פעילים בתנועת החרות. תפסה כלכלית משותפת, שהעיד על 

שהתנגדו להליכה המשותפת עם  התנגדות זו נבעה מקרב חוגי פעילי הסתדרות העובדים הלאומית

אל מול טענות אלו קבע בגין כי  .387מפלגת המעמד הבינוני המזוהה במדיניותה כנגד מעמד הפועלים

התנועה הינה תנועה לאומית ולא מפלגת פועלים וח"כ בדר קבע כי "אם יש הנחה כי למען כיבוש 

וכה נמנה לא רק ציבור זו אינה דעת התנועה שבת.פועלים יש להתחרות ברדיקליזם מפלגתי..

 .388הפועלים"

משתנה האווירה בדיונים הכלכליים חברתיים ועולה השפעתם  בשנות השבעים ניתן לראות כיצד

של אנשי סיעת תכלת לבן בהסתדרות הכללית בתוך מוסדות המפלגה. בדיונים אלו הולכת וגוברת 

כי הם תומכי התנועה דם בטענה ישה לייצג את העובדים במאבקים החברתיים ולעמוד לצהדר

"אין להתעלם מן העובדה  מראשי הסיעה בהסתדרות: ,נזעק אריה קוצר ,תיים. בדיון בנושאהאמ

אחוז אם לא למעלה מזה של עובדים ופועלים  95-שההרכב החברתי של התנועה ותומכיה הם ב

מ.פ.ש( בבעיה  -ושכונות עוני...מוזר מאד הדבר, כשעומד ויכוח לפני ההכרעה )מתכוון בתוך התנועה

כמו שכר לעובד מוכרע תמיד העניין לצד המעטים הבודדים בחלקנו שחלקם שפר עליהם מבחינה 

כלכלית בעזרתו של ספיר או בלעדיו ולא לצד העובד, לא לצד אלה מהקטמונים, שכונת שפירא, 

לתי התקוה, הואדי סאליבים למיניהם וכול'. איך קורה הדבר?...בשביתה בעלית יצרנו בהצלחה ב

בעצם  ,( ולא עם העובדים...למעשה מהווים אנומ.פ.ש -רגילה שאנו עם מושביץ )מבעלי המפעל

לחם את מלחמת העובד. מתפקידנו להוריד מעל יאת אלה החייבים לה ,הרכבה החברתי של התנועה

חבר כריז הבישיבה אחרת  .389"ראשיהם של מנהיגי העבודה את ההילה הכוזבת, המטעה הזאת

אם הייתי עובר על מה שהולך בכנסת, בדברי הכנסת "לוי ראש סיעת תכלת לבן כי: דוד הכנסת, 

הייתי מגיע למסקנה שלא חולף שבוע שענייני חברה לא הועלו ע"י נציגי תנועת החרות במלוא 

החריפות והרגש, ולא לומר "לא שמעתי"....בעניין זה כל תנועת החרות רואה בה את תפקידה 

                                                 
 שם, שם. 386
 .104שפירא, עמ'  387
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/8 1-, תיק ה1957ביוני  28-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 388
 בישראל.ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/8 1-, תיק ה1957ביוני  28-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 389
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 ,להיאבק ולא בכדי)הדגשה שלי מ.פ.ש(  שהיא עשית צדק חברתיה הלאומי. את השליחות של

 .390שהדבר הזה חרוט במצחה מעל כל במה"

דברים אלו של דוד לוי אכן שיקפו את פעילותם של אנשי תכלת לבן לא רק בהסתדרות או בדיונים 

כת הפנימיים של התנועה אלא גם בכנסת במאבקם למען הטבת תנאי הפועלים. בשנות השבעים הופ

 .גם אופוזיציה התוקפת את הממשלה על נושאים חברתיים ,לראשונה בשנים אלו תנועת החרות,

 ל ידי נציגי סיעת תכלת לבן בכנסת ונתקלהע ועלתההיוזמה של חוק קביעת "שכר המינימום" ה

. יוזמות נוספות כגון: ביטוח בריאות ממלכתי וחוק ביטוח מפני בהתנגדות מצד נציגי המערך

בדיון בכנסת במרץ  .הם הועלו על ידי סיעת החרות ונתקלו בהתנגדות מצד נציגי המערך אבטלה אף

, כאשר הגישה הממשלה את חוק דמי אבטלה, בירך ח"כ יורם ארידור בשם גח"ל את 1971

הממשלה. בנאומו קבע ארידור כי "זכינו היום עם הגשת חוק ביטוח אבטלה...להגשמת דרישתה 

נאבקה במשך שנים רבות...במאבק בין שתי האסכולות, האסכולה  של סיעתנו, דרישה שעליה

לאומית התומכת מאז הקמת המדינה בהרחבת החקיקה הסוציאלית בישראל מטעם -הליברלית

המדינה לבין האסכולה השמרנית סוציאליסטית, המתנגדת לחקיקה כזו...קובעת הצעת חוק ביטוח 

לאומית". בנוסף הגיש יורם ארידור -הליברליתאבטלה, שהובאה לפנינו היום, ניצחון לאסכולה 

יום אותם הציעה הממשלה  138-תיקון שנדחה ובו ביקש להגדיל את תקופת דמי האבטלה מ

 .391לתקופה של שנה

דוגמה נוספת לשינוי אידיאולוגי זה ניתן למצוא בדיון בכנסת שנערך בין ח"כ יורם ארידור, מראשי  

אחוז מהשכר  50צעת חוק לקביעת שכר מינימום בגובה של סיעת תכלת לבן, שהגיש בשם מפלגתו ה

, הציג 1976בפברואר  4-ב הממוצע במשק ובין שר העבודה משה ברעם מהמערך, שהתנגד ליוזמה.

ח"כ יורם ארידור, איש סיעת תכלת לבן, את הצעת חוק שכר המינימום בפני הכנסת וקרא אל אנשי 

דאגת המדינה לחלש...יש רבבות עובדים ששכרם המערך להצטרף לתמיכה בחוק שהוא: "ביטוי ל

נמוך, שחיים חיי עוני והם זקוקים לתמיכת הכנסת כדי להעלות את שכרם...לא ייתכן מצב שאנשים 

. לאחר 392עובדים שזכותם להתפרנס מעבודתם יקבלו שכר כזה שמחייב אותם להיזקק לסעד"

בודה, משה ברעם שביקש להסיר דבריו של חבר הכנסת ארידור נשא דברים בשם הממשלה, שר הע

את ההצעה מסדר היום של הכנסת. ברעם ביקש כי הכנסת לא תתערב באמצעות חוק ביחסי 

העבודה שבמשק הישראלי. לאחר דברי השר, חזר ארידור לדוכן הנואמים והכריז: "אלא הם 

ופשי , כאשר נאמר...המדינה לא תתערב. לא נחוקק חוקים, ניתן למשק הח19-מושגים מהמאה ה

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/26 1-, תיק ה1975בפברואר  23-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 390
 .1824, עמ' 1971במרץ  15דברי הכנסת,  ,6תיקון מספר  -דיון בנושא חוק הביטוח הלאומי 391
 .1544, עמ' 1976בפברואר  4דברי הכנסת,  דיון בהצעות חוק של חברי הכנסת, 392
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...ברור 20-שמביא אותן סוציאליסט במאה ה 19-לסדר את העניינים. יש כאן השקפות של המאה ה

שאי אפשר להשלים עם משחק כוחות חופשי, עם מאבק כוחות חופשי, בעניינים של בעלי ההכנסה 

בדיון זה ארידור תקף את משה ברעם, שהיה מזכיר מועצת פועלי ירושלים, על . 393הנמוכה ביותר"

 תמיכתו במדיניות השוק החופשי.

כאשר אלו הרואים עצמם כנאמנים לעקרונות  ,ביא להיפוך המגמה גם בתנועת החרותהמצב זה 

לחזור למדיניות הכלכלית  דרשוכי עמדותיהם נדחקות ו הרגישו ,ם של התנועהיהליברליהכלכליים 

בנושא ההתנגדות המאבק של חוגים אלו סבב סביב התעקשות על עמדות המפלגה  .הליברלית

ועם  ,להם התנגדה התנועה בנחרצות בראשית דרכה ,תוספת היוקר וזכות השביתה. שני עקרונותל

השנים החלה להתפוגג התנגדות זאת וחברי סיעת תכלת לבן אף תמכו בניסוח מחדש של עמדת 

תקיף בישיבת המרכז, שנערכה התיקי התנועה, יצחק שמואלי, וחבר מרכז מו המפלגה בנושא.

בנושא המדיניות הכלכלית, את הפעילים החברתיים של התנועה: "אני גם מביע הערכה לסיעת 

תכלת לבן בהסתדרות לא הייתי בין מייסדיה אך ראיתי בה ברכה, אבל רציתי לומר שהכוח הגדול 

 ,מאחוריה לא חייב להיות מנוצל אך ורק בשביל סופרלטיבים להתחרות עם מפ"ם. יש גם פרזיטים

שכירים ואתם לא פותחים הם מחבלים ומשביתים ואנשי אל על, זה לא ציבור  ,ל באשקלוןכמו הפוע

 .394"נגד זה פה

כאשר את ההתקפה על האגף החברתי הפכה לישיבה סוערת ישיבה נוספת בעניין סיעת תכלת לבן 

ת וביל יצחק שמואלי: "אני רוצה שיהיה סדר בתנועה... אני רוצה שלטון על דוברי סיעת תכלהשוב 

 על תוספת יוקר הויזיהתנועה שלנו, כשאתם נאבקים בטלו אתם הורסים את תדמיתלבן! ... 

יזיה שבוע אחר שבוע מתייצב לך נציג בכיר של הסיעה, ו)הדגשה שלי מ.פ.ש(,...כשאתה רואה בטלו

חבר כנסת ובפאתוס כזה מדבר ואומר שאתם מפקירים את ציבור הפועלים. הוא  לא הסתייג 

יצור? הוא לא הסתייג  י"המקופחים" בבנק לאומי ובנק דיסקונט. כל אלה פועלימהשביתה של 

דוד לוי ביקש את רשות הדבור והגיב ח"כ  . 395במלה מהם...אתם לא תהיו דוברי התנועה כולה"

: "לא נוותר לך אנחנו מייצגים את אלה שישבו במעברות" ושמואלי ממשיך: "אתם לעבר שמואלי

העליונות ואתם לא פוצחים פה נגד כל אלה הרבים שהם היתר. גם אם נאבקים רק עבור השכבות 

 .396בשם התנועה" תדברו בשם רבע מיליון אז הדיבורים שלכם הם לא

בישיבה אחרת תקף חבר מרכז דוד הכהן, את הנהגת התנועה על חוסר הגינוי של השביתות של 

,  דוידזוןמרים מרכז החברת העובדים באל על ונמל אשדוד ואז נזעקת להגן על סיעת תכלת לבן 

                                                 
 .1546שם, עמ'  393
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"מדוע בענייני עובדים מתקיפים חברים שלנו לא את ההסתדרות אלא את חברי מוותיקות האצ"ל,  

אפשר  1976-ננו אנשים שבאמת חושבים שהיום בייש בסיעת תכלת לבן? אני מאד מצטערת אם 

אלפי עובדים לבתי  )הדגשה שלי מ.פ.ש( ואפשר לקחת שנה 30לטפל בעובדים בצורה כפי שעשו לפי 

הר כאשר הם שובתים ובתוך אותם עובדים נמצאים רוב רובה של תנועת החרות שהם עובדי והס

 .397מדינת ישראל"

 

 סיכום

מעמדית, המייצגת -, והציגה עצמה כתנועה לאומית על1948תנועת החרות הוקמה בקיץ 

את כל חלקי העם. הנהגת התנועה ומוסדותיה המרכזיים הורכבו מהחוגים הרביזיוניסטים וחוגי 

בית"ר, שלקחו חלק בפעילות גם בתקופה שלפני קום המדינה. חוגים אלו היו עדיין תחת ההשפעה 

דיים עם מפלגות הפועלים והמנגנון ההסתדרותי, והתנגדו לשילוב של ציונות של המאבקים המעמ

, כניסיון ליצור כאן חברת מופת התנועה ראשיוסוציאליזם. אל מול מה שנתפס על ידי 

סוציאליסטית הנתמכת על ידי מעמד השכירים הממשלתיים והפועלים במשק ההסתדרותי, הציגה 

פה זאת התמקדה במדיניות המעמידה במרכז את שיקולי חלופה כלכלית ליברלית. חלו התנועה

השוק וזרימת ההון, תוך מתן עדיפות לשיקולים אלה על פני כל שיקול חברתי. מטרתה של מדיניות 

זו הייתה יצירת מעמד ביניים המורכב מבעלי המקצועות החופשיים, אקדמאים, סוחרים, בעלי 

 מפעלים ובעלי הון, וחיזוקו. 

יבה תכנית אופרטיבית, שיועדה להביא לשינוי כלכלי וחברתי, כדי לסייע תנועת החרות הצ

לבעלי ההון והתעשיינים במחיר פגיעה במעמדות האחרים בעם, כמו השכירים והפועלים.  כמו כן 

הציגה התנועה מדיניות חברתית מצומצמת, שהייתה מוגבלת לסיוע לשכבות המצוקה שלא נהנו 

תדרותי. מדיניות חברתית זו נבעה הן משיקול ערכי, שמטרתו מהטבות המנגנון הממשלתי וההס

להימנע מדימוי של מפלגה בורגנית, והן משיקול אלקטורלי. שכן, התנועה זכתה לתמיכה רבה בקרב 

מצביעים אלה. במישור האופרטיבי יועדה המדיניות הכלכלית לסייע ל"בורגנים" הנהנים מהשוק 

תה הייתה לסייע לשכבות המצוקה התחתונות בלבד, החופשי, בעוד המדיניות החברתית מטר

 ולפרוש להם רשת הגנה סוציאלית בסיסית שתבטיח להם קיום מינימאלי.

 הממשלה במשרדי שנקלטועם חלוף השנים וגידול האוכלוסייה, כתוצאה מגלי העלייה 

יריב  .  הדימוי של הפועל והשכיר החל להשתנות; הפועל האידאולוגי, שהיהההסתדרות ובמפעלי

מר לתנועת ז'בוטינסקי, הוחלף בהמונים, שבעבורם לקיחת חלק במנגנון זה הייתה מציאות כלכלית 

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/27 1-, תיק ה1976באפריל  25-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  397
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ולא הכרה מעמדית. משק הפועלים המשיך אמנם להתקיים, ונשלט על ידי פעילי מפא"י, אך 

 העובדים היו יותר ויותר פתוחים לדעות של המפלגות השונות, וחלקם אף הצביעו לתנועת החרות. 

למרות שינויים אלו, סרבו רבים בתנועת החרות לכל פשרה באידאולוגיה הליברלית, 

שהתנגדה למתן תוספות יוקר ולזכות השביתה. התנגדות זו הייתה לאבן נגף בדרכה של המפלגה 

להתרחב ולפנות לציבורים אלו. נקודת ציון חשובה הייתה הקמת סיעה בהסתדרות הכללית, גוף 

רביזיוניסטית בשנות השלושים. ההתגברות על מכשול זה פתחה את שורות שממנו פרשה המפלגה ה

המפלגה, ואפשרה לפעילים חדשים להצטרף אליה. פעילים אלו ראו בפועלים שבמפעלי ההסתדרות 

את כר הפעילות המרכזי של התנועה, שכן הם זיהו את ההתמרמרות בקרב הפועלים כנגד מנהלי 

השמאל. ההצטרפות להסתדרות, שמטרתה הייתה לפתוח חזית המפעלים שהיו מזוהים עם מפלגות 

נוספת כנגד מפא"י, ולסייע לחברים המזוהים עם התנועה מפני התנכלויות, הפכה לסוכן שינוי 

 חברתית של התנועה, והוא שגרם למדיניות חברתית יותר.-באידאולוגיה הכלכלית

דשים, בייחוד העולים תחילת שנות השישים הביאה עמה תובנה, כי ההגעה לקהלים הח

חברתית. הקמת -ממדינות אפריקה ואסיה שהצטרפו לתנועה, דורשת רביזיה במדיניות הכלכלית

הסיעה בהסתדרות הייתה גם תוצאה של מצב זה, אבל גם קטליזטור בכניסת פעילים אלו אל תוך 

ובעלי התפישה התנועה. התנועה החלה לשנות פניה; הפעילים יוצאי אירופה, מחוגי המעמד הבינוני 

הליברלית הכלכלית האורתודוכסית, הוחלפו בפעילים יוצאי אסיה ואפריקה. מעמד הפועלים לא 

 נתפס עוד כאויב האידאולוגי, בעל הזהות המעמדית, אלא כבעל ברית פוטנציאלי בדרך לשלטון.

תנועת החרות לא זנחה את המאפיינים הליברליים של תכניתה, אולם לצד מאפיינים אלו, 

ביקשו ליצור משק חופשי המונע על ידי יזמה פרטית, הופיעו גם דרישות למדיניות חברתית, כמו ש

הלאמת שירותי הבריאות, חוק אבטלה לכלל התושבים, שכר מינימום ועוד. מדיניות זו הייתה בעלת 

מאפיינים של עקרונות רווחה אוניברסליים, ולא של מדיניות סעד שבה תמכה התנועה בראשית 

. תנועת החרות הציגה שילוב בין מדיניות ליברלית, המבקשת לקצץ בגודלה ובתקציבה של הדרך

הממשלה מחד, ובין מדיניות רווחה, כמו הלאמת שירותי הבריאות, חוק פנסיה ממלכתי, חוק תיכון 

חינם ועוד, שדרשו את הגדלת ההוצאות הממשלתיות, מאידך. למרות המתח בין התפיסות 

הנהגת התנועה להכיל את המחנות הניצים, כל עוד הייתה המפלגה באופוזיציה. המנוגדות, הצליחה 

-תי ליישום המדיניות התקיים עם קבלת רסן השלטון, והוצאת המדיניות הכלכליתהמבחן האמ  

 חברתית מן הכוח אל הפועל. 
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 עם ההגעה לשלטון התנועהחברתית של -: משנתה הכלכלית4פרק 

 
תנועת החרות באופוזיציה הצליחה התנועה להציג משנה  הייתהבמשך השנים הרבות בהן 

מינימלי, בין דאגה למעמד  סעדאידיאולוגית לאומית ליברלית המשלבת בין שוק חופשי לבין 

עם קבלת יו"ר התנועה מנחם בגין את  1977. בחודש יוני מאידך ולשכבות המצוקה מחד, הבינוני

לפרקסיס יום יומי. בשוך חגיגות  האידאולוגיה אמון הכנסת בממשלתו, הגיע העת לתרגם את

הניצחון התחוורה לאנשי התנועה המציאות המספרית, במפלגת הליכוד, מפלגת השלטון שמנתה 

מקומות. התיקים הכלכליים  19רק  "חרות"מנדטים איישו חברי  45)לאחר הצטרפות שלומציון( 

הגדולים; האוצר, הבינוי והשיכון והאנרגיה והתשתית הועברו כולם במשא ומתן הקואליציוני לידי 

עמיתיהם למפלגה מהסיעה הליברלית. צעד זה העיד על רצונו של ראש הממשלה להעניק לסיעה 

 ית מובהקת.ליברל-הליברלית את ההובלה בתחום הכלכלי ולאמץ מדיניות כלכלית

 

 השינוי הליברלי

השנים הרבות באופוזיציה לשלטון השמאל וההתנגדות למבנה הכלכלי אותו הקימו, יצרה רצון  

היסוד במשק הישראלי. המוסדות הכלכליים הקיימים נתפסו כבלתי נכונים מבחינה  מן ילחולל שינו

הנשלט  ,לשינוי מבני במשק אידיאולוגית אך גם בלתי יעילים ומזיקים למשק הישראלי. לצד הרצון

 היה רצון לבצע גם שינוי במישור התודעתי.  ,בידי משק העובדים והמנגנון הממשלתי

השינוי הראשון בתחום הכלכלי חברתי הופיע עם הצגת הרכב הממשלה החדש לאישור הכנסת. 

משרד הסעד בוטל כמשרד עצמאי, שמו שונה למשרד הרווחה שצורף למשרד העבודה תחת השם 

. שינוי זה לא היה סמנטי בלבד והוא הצביע על השינוי 398חדש של משרד העבודה והרווחהה

בהשקפת העולם שהעמידה במרכז את חשיבות העבודה כגורם המביא לרווחה. לא עוד מדיניות 

סעד של קצבאות חודשיות לאזרחים הנופלים לנטל על המדינה אלא חברה שאזרחיה מקיימים 

ילות יצרנית והשקעת הון ועבודה. הדגש הושם על מדיניות של הגדלת עצמם ברווחה כתוצאה מפע

היקף העבודה והתפוקה דבר שיאפשר את קיום הרווחה שהפכה תלויה בעבודה. הזכות לרווחה לא 

 נתפסה עוד ככזאת העומדת בפני עצמה אלא תלויה בשוק העבודה. 

ס חלוקת פרסי התעשייה, בנאום שנשא בגין מספר ימים לאחר כינון ממשלתו הראשונה, בטק

, מיהר להכריז ראש הממשלה החדש על השינוי בתפיסת העולם של 1977ביוני  29-שהתקיים ב

הממשלה: "הנני מודיע כי ממשלה זו אינה רואה בתעשיינים נצלנים כי אם בוני הארץ" ומיהר 

                                                 
 .16, עמ' 1977ביוני  20-התייצבות הממשלה החדשה בפני הכנסת, דברי הכנסת, ה 398
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קומות שונים להוסיף אל מול פני מזכיר ההסתדרות, ירוחם משל, כי "התקופה שבה נוצל העובד במ

כי כיום דואגים לפועל  ,עמדתו החד משמעית של ראש הממשלה החדש .399בעולם חלפה ללא שוב"

ואין מנצלים אותו וזאת אל מול יו"ר ההסתדרות היוותה תמיכה בעמדת בעלי ההון והתעשיינים 

רלית ודחיית טענות ההסתדרות. כינוי התעשיינים "בוני הארץ" הצביע על אימוץ טרמינולוגיה ליב

פונדמנטלית שמשמעותה זיהוי האינטרס של היוזמה והקניין הפרטי, כאינטרס הלאומי. 

הטרמינולוגיה הסוציאל דמוקרטית שבאה לידי ביטוי בשיח של חשיבות העובד וזכויותיו ומצעדי 

 האחד במאי הוחלפה בתמיכה במעסיקים ובעלי ההון.

המניין אלא כמהפך אידיאולוגי.  מןנתפסו על ידי רבים לא כמערכת בחירות  1977בחירות 

מהפך בו החליטו תושבי ישראל לדחות את הסוציאליזם ולהחליפו בליברליזם כלכלי המבוסס על 

שוק חופשי ויוזמה פרטית. פרופ' מילטון פרידמן, חתן פרס נובל לכלכלה, האדם שזוהה יותר מכל 

הבחירות בישראל הוכיחו עם השוק החופשי, כתב לאחר הבחירות במגאזין "ניוזוויק" כי "

השנה של הסתמכות עצמית ושיתוף פעולה וולונטרי, של התחמקות  2000שהמסורת היהודית בת 

היהודי לצורך ניצול כל הזדמנות אשר חמקה מבין  בגניוסמהשליטה הממשלתית, של השימוש 

ת בת אצבעות הביורוקרטיה הממשלתית והפיכתן ליתרון, ניצחה בקרב על דעת הקהל את המסור

 .400שנה של אמונה בממשל פטרנאליסטי סוציאליסטי ודחיית השוק החופשי והקפיטליזם" 100

מעבר להצהרות שכוונו לשינוי תודעתי פנה יו"ר תנועת החרות, מנחם בגין לשר האוצר 

לאור זאת פנה  שמחה ארליך, מנהיג המפלגה הליברלית, בבקשה ליזום רפורמות הכלכליות במשק.

כנית ברוח המתווה שלו הטיפו הן תנועת החרות והן המפלגה הליברלית במשך ח תשר האוצר לפיתו

חמישה חודשים לאחר הבחירות כינסו ראש הממשלה ושר האוצר מסיבת עיתונאים בה . 401שנים

הודיעו על צעד מרכזי, אשר סברו כי יתיר את המשק מכבלי השליטה הממשלתית. ביטול הפיקוח 

הפתיחה לליברליזציה, מתן האפשרות לכל אזרח ישראלי לקנות, למכור על המטבע נבחר כנקודת 

ולהחזיק דולרים כאוות נפשו. בגין וארליך האמינו כי ליברליזציה במטבע החוץ תוביל לליברליזציה 

 מהירה בתחומים אחרים של החיים הכלכליים ותיצור דינמיקה של מהפכים רצופים.

ל ידי בגין שתיאר את השינוי כ"הצטרפות צעד זה נתפס כתמצית החרות האזרחית ע 

התבטאות זו הצביעה על תפיסת צעד זה לא כשינוי כלכלי . 402ישראל לקהילת העמים החופשיים"

גרידא, אלא כצעד המכוון לשינוי משטרי. בדיון בכנסת במהלכו הציג ארליך את השינויים במשק 

ת חדשה מדיניות שתביא ליותר קבע שר האוצר "לא עוד צעדים כלכליים כי אם מדיניות כלכלי

                                                 
 .7, עמ' 1977ביוני  30, "מעריב"יוסף שדמי, "בגין: אסור שתיווצר אבטלה בארץ",  399

400 Milton Friedman, "Israel Other War", Newsweek, August 22, 1977, p.57. 
 , ארכיון מרכז מורשת בגין.VD  076יחזקאל פלומין, ראיון וידאו, 401
 .19, עמ' 2002במאי  16, ידיעות אחרונותסבר פלוצקר, "כך פורק הסוציאליזם הישראלי",  402



124 

 

)הדגשה שלי  403במדינת ישראל" וריכוז הון יהודיהשקעות, יותר צמיחה, יותר עבודה יצרנית...

  .מ.פ.ש(

בפירוט של צעדים חדשים אלו תיאר ארליך כיצד "הסרת הפיקוח תיצור בארץ שוק חופשי 

על המטבע". ארליך  למסחר במטבע חוץ ותשחרר את תושבי המדינה מרוב ההגבלות של הפיקוח

..המשקיע מחוץ לארץ .הסביר כי "מעתה יוכל כל תושב לגשת לבנק ולרכוש דולרים או מטבע אחר

..הממשלה תפסיק לקבוע באמצעות החלטות את שער החליפין של .למערכת אישורים 404לא יזדקק

ידי כוחות  על המטבע. ועדת השרים לענייני הפיחות הזוחל תבוטל. שער החליפין יקבע באופן חפשי

באותו נאום הודיע ארליך כי יופחתו המכס על סחורות ומס הקנייה על שורה הביקוש וההיצע". 

לייצור  בסובסידיותאחוז וקיצוץ  12-אחוז ל 8-שלמה של מוצרים וזאת לצד העלאת המע"מ מ

  .405ולצריכה

יר בנוסף ביטל ארליך את מס הנסיעות שהוטל על ידי מפא"י ועמד על חמשה אחוז ממח

הכרטיס ועוד סכום קבוע. מס זה נועד בזמנו לצמצם את הנסיעה לחו"ל שנתפסה כמותרות בידי 

מפא"י. "חרות" לעומת זאת התנגדה למס בכל דיון שבו הועלה לדיון בכנסת. חבר הכנסת בדר, 

שייצג את סיעת החרות קבע באחד הדיונים בנושא כי "מס זה אינו אלא מס על חופש האזרח לנסוע 

לארץ, חופש הנכלל כזכות עקרונית של אדם במגילת הזכויות של האדם מטעם האומות  לחוץ

 .406המאוחדות"

את נאומו בכנסת סיכם ארליך וצפה כי בעקבות המדיניות החדשה "יתווספו השקעות 

בחלקו זה על העולם ובעיקר לעם  פיננסיניכרות מחוץ לארץ" וכי ישראל עתידה להפוך ל"מרכז 

התפיסה הכלכלית הליברלית, תפקידה החשוב ביותר של הממשלה הוא לערוב לפי . 407היהודי"

. לאור 408לאיכותו ולאמינותו של המטבע וזאת על מנת להבטיח את תפקודם התקין של השווקים

 הייתהזאת אין פלא כי הרפורמה הכלכלית החשובה ביותר, לדעתם של ראש הממשלה ושר האוצר, 

ע למטבע סחיר ואמין ששערו נקבע לא על ידי הממשלה אלא צעד ליברלי מובהק של הפיכת המטב

 על ידי כוחות השוק. 

בבסיס המהפך הכלכלי עליו הכריזו בגין וארליך עמדה ההנחה כי על המשק להתנהל 

בכוחות עצמו ללא התערבות מצד הממשלה. גורלם של מפעלים כושלים יהיה להסגר והשוק 

                                                 
 .161, עמ' 1977באוקטובר  31דיון בהודעת הממשלה על התוכנית הכלכלית החדשה, דברי הכנסת,   403

404Tzabag Shmuel, "Co-Operation in the shadow of a power struggle: Israel: the Likud governments and the Histadrut 1977-84" in 
Middle Eastern studies (31), 1995, p.860.  
405 Ibid. 

 .1256, עמ' 1961במארס  8(, דברי הכנסת, 2דיון בחוק מס נסיעות חוץ )תיקון מס'  406
 .1977באוקטובר  31דיון בתוכנית הכלכלית החדשה,  407

408Harvey, p.3  
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כי  הייתהההבטחה . 409חהימשק ליציבות וצמהחופשי והיוזמה הפרטית הם שיצעידו את ה

ליברליזציה כלכלית וצמצום מעורבותה של המדינה במשק יביאו לשגשוג כלכלי מחודש. מימוש 

ההבטחה היה כרוך בליברליזציה של שוק ההון שתבטיח זרימה של השקעות בפעילות העסקית אך 

באמצעות הסרת הגנות על  גם בצעדים נוספים. צעדים אל כללו ליברליזציה של שוק המוצרים

הייצור המקומי ופתיחת המשק לייבוא ותחרות שיבטיחו הוזלה של מוצרי צריכה וחומרי הגלם. 

בנוסף נדרשה הפחתה במיסוי בכדי לצמצם את פגיעתו במסלול העסקי, בריסון מנגנוני הרווחה 

שלתית. במטרה לצמצם את פגיעתם בתמריצים להשתתפות בשוק העבודה וריסון ההוצאה הממ

בנוסף לצעדים אלו גם נדרשה הפרטה של נכסים ושירותים ממשלתיים כדי להגביר את התחרות 

. למרות זאת נקט שר האוצר רק 410מיתרונות הניהול העסקי הייהנבמשק, כך שגם המגזר הציבורי 

בחלק מהצעדים מהתוכנית הכוללת ולא פנה ליישום מלא של התוכנית. חלק מהסיבות לכך היו 

באגף החברתי החזק בתוך תנועת החרות שלא היה שותף לאידיאולוגיה הליברלית. אגף זה  טמונות

 ביקש לנקוט במדיניות חברתית שתיטיב עם כל שכבות העם ולא רק עם מעמד הביניים.

זה הורכב מנציגי התנועה שהגיעו מעיירות הפיתוח ושכונות המצוקה שהיוו חברתי אגף 

. נציגים אלו ציפו כי הממשלה החדשה תסייע למצביעים בסיס אלקטורלי חשוב של התנועה

הנאמנים של התנועה משכבות המצוקה שנתנו את קולם לתנועת החרות. ציפייה זו באה לידי ביטוי 

בנאומיהם של חברי הכנסת דוד לוי ומשה קצב בעת התייצבות ממשלת הליכוד החדשה. ח"כ משה 

רי הפיתוח ושכונות העוני, הפועלים, השכירים, קצב הכריז מעל במת הכנסת כי "העם ובמיוחד ע

על ידי נבחרי העם, לתת תוקף פורמאלי להחלטתם ביום  1977במאי  17-ביקשו ביום הבחירות ב

הבחירות...לממשלה הזאת יש תחושה לחברה במצוקה...כולנו נחטא לאמת ולאמון בוחרינו אם לא 

. ח"כ דוד לוי, 411ית המצוקה בישראל"ל ללא לאות, על מנת לסייע לאוכלוסיונישבע לעשות הכ

חברתי "על  המהפך הפוליטי יביא עמו גם מהפך שעמד להתמנות לשר, הבטיח מעל דוכן הכנסת כי

דעת הליכוד אני חוזר ואומר שאנו רואים באבטלה אסון חברתי. כל מאמציה של הממשלה הזאת 

ת מרובות ילדים בכל מאודנו, יהיו לכך שאנו ניצור מקומות עבודה חדשים...אנחנו נעזור למשפחו

לילדים, גם בשירותים גם ביום לימודים ארוך...אלפי משפחות עדיין גרות  הקצבאותגם בהבטחת 

בתנאי דיור מחפירים, עדיין נשארו במדינה שלנו דירות שאינן מתאימות למגורי חתול...הממשלה 

 .412למען מציאת פתרון" לא תעשה למען סוציאליזם אלא למען צדק חברתי, למען קידום חברתי,

                                                 
 .258(, עמ' 2013)תל אביב: הוצאת שוקן,  מיזוגים פוליטיים: חקר המפלגה הליברלית בישראל -המהפך הליברליזייגרמן, דרור  409
)תל אביב: הוצאת  ליברליזם-קיצור תולדות הניאואחרית דבר", בתוך דייויד הארווי,  -ליברליזם בישראל-רונן מנדלקרן, "קיצור תולדות הניאו 410

 .273(, עמ' 2015מולד, 
 .55, עמ' 1977ביוני  20התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת,  411
 .57, עמ' שם 412
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מהשינויים לכיוון הנהגת מדיניות כלכלית ששרר בתנועת החרות דוגמה לחוסר הנחת 

שנערכה לאחר מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה  "חרות"ניתן למצוא בישיבת מרכז  ,ימנית

ושר האוצר. ישיבה זו נפתחה בשבחים מצד יו"ר מרכז המפלגה, ח"כ משה ארנס שהיה ידוע 

ליברלית "אני תומך נלהב בצעדים שהממשלה החליטה עליהם. הם -תו במדיניות כלכליתבתמיכ

נועזים. הם חיוניים. הם מפנה ופתיחת השער להבראת הכלכלה הישראלית אחרי שנים של ניהול 

אך כבר באותו דיון החלה להישמע הביקורת כי המדיניות הכלכלית מבית ארליך זונחת . 413כושל"

המסורתיים והושמעה קריאה לשר האוצר, ליישם מיד  "חרות"ומצביעי את השכבות החלשות 

 צעדים כלכליים חברתיים שיטיבו עם שכבות אלו.

בדיון סוער, בנוכחות ראש הממשלה בגין, תקפו הדוברים את מדיניותו הכלכלית של  

אפשר ארליך ודרשו כי ינקטו גם צעדים חברתיים. את הדיון הוביל סגן השר, יורם ארידור "אי 

. אם .להציג מדיניות כלכלית בלי מדיניות חברתית, אי אפשר לעשות זאת במסגרת תנועת החרות.

נעשה צעדים כלכליים בלבד בלי צעדים חברתיים זה כאילו אדם הולך על רגל אחת בלבד, כמובן 

. חבר 414שהוא יצלע, אי אפשר להתקדם. צריך ללכת בשתי רגלים ביחד וזה לא קרה באותו יום ו"

אף הוא נזעק על הפגיעה בשכבות החלשות: "הוזכרו פה שני  מאופקים שלום קררכז נוסף בשם מ

דגלים: כלכלה ורווחה חברתית. אמנם הם לא סותרים אבל הפעולה נעשתה בסתירה. הדגל הכלכלי 

הונף, הדגל החברתי הורד. היום כחודש לאחר המהפך הכלכלי בכל חמשת הממים אין אנו מסייעים 

בות אלא פוגעים בהם. פוגעים בהם בתצרוכת המזון, הרפואה, בשיכון ובכל הדברים לאותם שכ

 .415"האלה, חשוב מאד שנרים דגל זה מהר

הלין אף הוא על הצעדים של שר האוצר  משה מימון מנתיבותחבר מרכז אחר בשם  

יה וכתוצאה מזה היינו עדים יפוח של חלק מהאוכלוסי"התוצאה של אי ראיית הנולד היא ק

מ.פ.ש( עשה אותם אלא ארליך...  -להתפרצויות לשביתות ולהפגנות שלא משל )מזכיר ההסתדרות

התנועה הזאת חרטה על דגלה דאגה לכל שכבות אנשי תנועת החרות לא היו מסכימים לדבר זה....

)הדגשה שלי מ.פ.ש( ולא יכולה לתת את ידה לתכנית כלכלית שתהיה איזה שתהיה שבה יקופח  העם

על פני החלק השני......אני מציע למרכז התנועה לקבל החלטות כדלקמן...מרכז תנועת  חלק אחד

החרות קובע ודורש ...שמדיניות זו תהיה נאמנה לרעיונות הכלכליים, משקיים וחברתיים של תנועת 

 .416החרות"

                                                 
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/29 1-, תיק ה1977בנובמבר  16-מתאריך ה, "חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  413
 שם, שם. 414
 שם, שם. 415
 שם, שם. 416
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למרות הסערה במרכז התייצב ראש הממשלה בגין והסביר כי מדיניות זו אינה רק פרי  

ל שר האוצר אלא נעשתה בתמיכתו המלאה. ראש הממשלה חשף בפני חברי המרכז את יוזמתו ש

הדילמה בין המדיניות הכלכלית הליברלית של קיצוץ בתקציבי הממשלה לבין המדיניות הלאומית 

החברתית. ראש הממשלה הסביר לחברי מפלגתו כי אין הדבר קל לגשר בין שתי הגישות האחת 

השנייה מחייבת הגדלת התקציבים "עומדת לפנינו הבעיה כיצד לאזן דורשת הקטנת הממשלה בעוד 

היא חסכניות בהצעות הממשלה אנו חייבים לחסוך כי אין מאין... מצד  -את שתי הדרישות האחת 

שני התביעה היא אל תעזוב אדם.... הפילוסופיה שלנו כוללת לא רק את המשק החופשי והמדינה 

. למרות הכרזתו בדבר "הדאגה לאדם" בגין נשאר נאמן 417החופשית אלא גם את הדאגה לאדם"

לעקרונות הליברלים ונתן קדימות בדבריו לעבודה ולשוק על פני הרווחה "כל אחד צריך לעבוד, את 

הרווחה החברתית יוצרים קודם כל על ידי עבודת כפיים או רווח, זה מקדם את החברה אבל 

יל או מחלה או סיבה שאיננו אשם ביצירה, לא לפעמים יש אדם שאיננו יכול לעבוד, אם מחמת ג

נעזוב אדם זה. משום כך עלינו לחפש איזון בין שתי התביעות לחסוך מצד אחד ולא לעזוב את 

 .418האדם"

בגין לרכך את הביקורת באמצעות פירוט התוכנית לשיקום שכונות המצוקה ניסה  בנוסף

לעוני המתבטא בתנאי דיור... אנו נספק לחם בעוני בדיור "ביחס יעליה הכריזה ממשלתו במטרה לה

שנים דיירי  4-5דירות ובארבע שנים פתרנו את הבעיה...ולא יהיו כעבור  11000ל 10000ונבנה בין 

. בסוף דבריו 419דירות מצוקה מתחת למה שדרוש לבן תרבות וגם לא יהיו אסבסטונים, זו המגמה"

ת הכלכלית של הממשלה "ישבנו וחשבנו התקיף בגין את הדוברים החברתיים שיצאו כנגד המדיניו

 אנו רוצים לעזור לכל שכבות העם ,זה הבלאיך פוגעים בפועלים וכך נוצרה התוכנית הכלכלית? 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(... אני לא מסכים עם הדעה שהושמעה כאן, בכישרון רטורי שלי אין כמותו, 

א זו בלבד שלא הורדנו את הדגל שאנו הרמנו את הדגל הכלכלי אבל הורדנו את הדגל החברתי. ל

החברתי והוא לעולם לא יורד כל עוד אנו ננהל את ענייני המדינה.  את החברה אנו נבנה על יסודות 

 .420של צדק, אם נצליח להקים כלכלה בריאה אפשר לבנות חברה צודקת ולכן אין להפריד ביניהם"

ליברלי יותו תמיכה מהממסד האל מול הביקורת החריפה מצד האגף החברתי קיבלו ארליך ומדינ

מאמרו של אברהם הלר בכתב העת האומה ". דוגמה לתמיכה זו ניתן למצוא ברות"חוותיק של ה

נגד האגף החברתי כצא הכותב . במאמר זה יה"תרון הבעיצוקה בישראל והמפתח לפ"שורשי המ

 לית היותתכ מאבק זה הינו חסר כיריו מקדמים מדיניות רווחה חברתית. הלר טען בתנועה, שחב

                                                 
 שם, שם. 417
 שם, שם. 418
 שם, שם. 419
 שם, שם. 420
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מציאותה של מצוקה כלכלית חברתית היא מכה כללית בעולם. היא קיימת אף בממדים הרבה שכן "

יותר גדולים בארצות רבות...סילוקה המלא הוא בגדר אוטופיה וכבר קבע מחוקקנו הראשון "לא 

 .421יחדל אביון מקרב הארץ"

וליכולותיו וכישוריו,  הפרט אלהמדינה לא רק העביר את האחריות למצוקה הכלכלית מהכותב,  

 ממצוקה זו הועברה מהמדינה לאחריותו של הפרט תההיחלצוהכותב המשיך צעד נוסף וקבע כי גם 

"ההיחלצות מן העוני של היחיד תלויה אפוא, קודם כל ברכישת מקצוע, בחריצותו של האדם 

מוסדות המדינה חשוב ובאחריותו כלפי משפחתו ע"י תכנונה ודאגתו לשלומה ולקידומה. סעד מצד 

הוא בייחוד לגבי חולים כרוניים הנתונים במצוקה, לגבי בעלי מום ונכים, לגבי מוכי גורל מסוגים 

 אלה הנוטים לעצלות ולטפילות מ.פ.ש(. -)הדגשה שלי אנשים בריאים חייבים לדאוג לעצמםשונים. 

ב נשאר נאמן לקו התנועה הכות ."כיהגשת סעד להם אף מזיקה, להם דרוש קודם כל טיפול חינו  -

בגלל הנחשלות בהשכלה במקצועות אקדמיים, טכנולוגיים וכיו"ב " –בע כי הפתרון נמצא בחינוך וק

 .422הזדמנויות הקיים בחברה הישראלית"אין הם יכולים לנצל את שוויון ה

ביחד עם התנועה הליברלית  "רותת חשובה אותה ניסו להעביר אנשי "חליברלי-רפורמה כלכלית

עקרון זה של חוק בוררות חובה שנועד להתמודד עם השביתות הרבות שהוכרזו במשק.  יתההי

בוררות נועד לשנות את מאזן הכוחות במשק לטובת התעשיינים באמצעות הגבלת כוחם של 

סעיף זה היה סעיף מרכזי במצע תנועת החרות לכנסת במשך עשרות הפועלים להכריז על שביתה. 

היה המניע המרכזי  1969ל מול גולדה מאיר על הרכבת הממשלה בשנת שנים ובמשא ומתן שהתנה

המגעים הראשוניים להמשך ממשלת האחדות. המשבר סביב סירובה של גולדה להתחייב  לכישלון

שר ממשלת ישראל דחתה בפומבי על סעיף זה כחלק מקווי היסוד של הממשלה בא על סיומו רק כא

ות עם הממשל האמריקאי. בעקבות זאת הסכים בגין כנית השלום של רוג'רס תוך התנגשאת ת

 .423לחזור בו מהדרישה כי להכניס את הבוררות חובה לקווי היסוד של הממשלה וזאת לאור המצב

איומי ההסתדרות נתקלה בקשיים לאור נוסחה על ידי הליכוד אך בנושא ממשלתית חוק הצעת 

הכלכלי. דבר זה היה למורת רוחם להשבית את המשק וחוסר רצונה של הממשלה לערער את המצב 

תיקון לחוק יישוב סכסוכי שדנה בכנסת ה תתיקים של תנועת החרות. בישיבושל חברי הכנסת הו

, מוותיקי נה ח"כ דב שילנסקי, פהנוגע לתיווך בין המעסיקים הממשלתיים לבין העובדים ,עבודה

אינני שבע " ק בוררות חובה, בנוגע לחוישראל כץ והרווחה לנציג הממשלה, שר העבודה ,"חרות"

רצון מהעובדה שהבאת החוק לוקחת זמן רב מדי... אינכם מרגישים כיצד המשק שלנו מתמוטט 

                                                 
 .36, עמ' 1977(, 53) האומהאברהם הלר, "שורשי המצוקה בישראל",  421
 .37שם, עמ'  422
 (.2007)ירושלים:  הוצאת יד יצחק בן צבי,  1955 -1949תנועת החרות הצעד הראשון לכס השלטון, ויץ יחיעם,  423
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אני מבקש מהממשלה להזדרז ולחוקק את החוק שיהווה בסיס לתיקון מצב  ?..בגלל סכסוכי עבודה

כלכלה דרישתו זו של ח"כ שילנסקי תאמה את תפיסת תפקיד המדינה ב. 424"העבודה במשק

 ח את תפקודם התקין של השווקים.והליברלית, להבטיח אפילו תוך שימוש בכ

ח האדם ועוד נושא שהממשלה החדשה שמה לה כמטרה היה הפרטת חברות ממשלתיות וצמצום כ

הממשלתי. בעקבות הצהרות של בכירים בליכוד בדבר כוונת הממשלה למכור עשרות חברות 

רך את סגן שר האוצר מהסיעה הליברלית בליכוד, ח"כ ממשלתיות, שאל ח"כ זאק אמיר מהמע

לממשלה יחזקאל פלומין, האם ישנה תכנית מעין זאת. סגן השר עלה על דוכן הכנסת וקבע כי אמנם 

כנית למכירה בסיטונאות חברות ממשלתיות אך יחד עם זאת עמדת הממשלה היא ש"כל אין ת

ם או מספקת שירותי תשתית מובהקים, רגישי בטחוניםחברה ממשלתית שאינה עוסקת בנושאים 

. סגן השר הוסיף כי בכוונת הממשלה לממש את 425אשר המדינה חייבת לספקם, מועמדת למכירה"

קרון של צמצום ממדי המעורבות הממשלתית הישירה בפעולה הכלכלית וכי "בכל מקרה יהע

ה של הצלחה שפעילות מבוצעת בהווה במסגרת של חברה ממשלתית ויכולה להתבצע באותה מיד

 .426תיבחן אפשרות מכירתה של החברה או העברתה לגורמים המתאימים" - על ידי גורמים אחרים

. היוזמה הפרטית על העדיפות שהממשלה התכוונה להעניק ליוזמה הפרטית הצביעוהצהרות אלו 

להחליף את השליטה הממשלתית ולהפוך את המשק הישראלי למשק המתנהל  נתפסה כזו שאמורה

 עדיפות ליצירת ההון.  נות השוק החופשי ומעניקעל פי עקרו

ח האדם הממשלתי היו לאנשי חרות תקוות גדולות מהממשלה החדשה. ח"כ וגם בנושא צמצום כ

יח את עניין הצמצום וייעול חיים קורפו בדיון על המדיניות הכלכלית החדשה טען כי "מצווה להוכ

המנגנון, צמצום התקציב הממשלתי...התקציב של השנה הבאה צריך להוכיח צמצום ניכר 

בהוצאות, ייעול המנגנון ובעיקר, אדוני השר, אנחנו חייבים להתמודד עם הביורוקרטיה האוכלת 

צריכה  שלהבנו בכל פה. היא יורדת לחיי האזרחים. אני סבור שאחד הצעדים הראשונים שהממ

, פחות משנה מהקמת 1978כבר באמצע שנת . 427טיה ולהדבירה"לעשות הוא להתמודד עם הבירוקר

הפחתה במספר  הייתההממשלה, פנה ח"כ דב שילנסקי בשאילתה לשר האוצר וקבע כי לא רק שלא 

העובדים בשירות הציבורי אלא לפי הנתונים שבידיו הצטרפו בשנה האחרונה למעלה מאלף עובדים 

מנגנון. ח"כ שילנסקי המשיך ושאל, מה בדעת שר האוצר לעשות על מנת לצמצם את המנגנון ל

שקבע כי הממשלה החדשה צמצמה  ,פלומיןיחזקאל ? בשם שר האוצר הופיע סגן השר 428הממשלתי

                                                 
 .255, עמ' 1978בנובמבר  21דיון בתיקון לחוק יישוב סכסוכי עבודה, דברי הכנסת,  424
 .1077, עמ' 1978בינואר  4דיון בשאילתות ותשובות, דברי הכנסת,  425
 .שם, שם 426
 .185, עמ' 1977באוקטובר  31דברי הכנסת,  427
 .3180, עמ' 1978ביוני  21דיון שאילתות ותשובות, דברי הכנסת,  428
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עובדים וכי עד כה היה זה רק "חלק ממכלול צעדים שאנו נוקטים  1300-את המנגנון המנהלי בכ

ט בהם גם בעתיד על מנת להביא לצמצום המנגנון הממשלתי ולייעולו בצורה בהם ונמשיך לנקו

 .429משמעותית"

כי הממשלה החדשה נחושה להביא  היה בסדרת הצהרות אלו של הממשלה והצעדים שנלוו לה נראה

 בסובסידיותשינוי כולל במבנה המשק. הצעדים הראשונים של הליברליזציה בשוק ההון לצד קיצוץ 

והפחתת מסים יצרו תקוות כי מדובר במהפך כלכלי אמתי שיהפוך את ישראל למדינה בעלת משק 

חופשי המבוסס על יוזמה פרטית. בקרב אחרים יצרו צעדים אלו וההצהרות בדבר הפרטת המפעלים 

החברתיים ובשכבות החלשות הנשענות על  םבשירותיוקיצוץ שירותי הממשלה, דאגה מפגיעה 

 אלו. םשירותי

ביקורת זו נבלמה בשל מחויבותה של הממשלה במקביל לסייע לשכבות המצוקה ועיירות הפיתוח 

ת ממשלתו בפני הכנסת בנאומו של בגין בעת הצגשטענו לקיפוח רב שנים על ידי מפלגות השמאל. 

כנית סוציאלית שאפתנית שמטרתה להקל על שכבות המצוקה. בגין הודיע כי כבר הציג בגין ת

"חוק בריאות ממלכתי לכול, חוק  כנית חקיקה הכוללת:הקרוב תביא הממשלה ת במושב החורף

לציבור ולמדינה, חוק שכר מינימום, חוק פנסיה,  םהחיונייבוררות ממלכתית שיפוטית בשירותים 

, ככלות כוחנו אל תעזבנו וחוק זכות זקנהעל פי התפילה המקודשת לישראל: אל תשליכנו לעת 

 .430לשיכון"

הציג מנחם בגין לפני  1977כניות מעשיות, באוקטובר שנת רטוריות אלו נלוו גם תלהכרזות 

הממשלה את ההחלטה להתחיל בפרויקט שיקום השכונות ולפתור את מצוקת הדיור במדינת 

 160ישראל בתוך חמש שנים. הממשלה הטילה על משרד השיכון להתחיל בתוכניות לשיקום של 

תוכנית הכריז שר השיכון גדעון פת, מהמפלגה הליברלית וכמרכז שכונות מצוקה ברחבי הארץ. על ה

הפרויקט בממשלה מונה, עם כניסתו לממשלה, סגן ראש הממשלה, יו"ר מפלגת ד"ש, יגאל ידין. 

מפרויקט חשוב זה עוררה תרעומת וחיכוכים בסיעה ובממשלה. ישיבת  "חרות"דחיקתם של אנשי 

 ,החגיגית של השר גדעון פת כי "הממשלה הנוכחיתהכנסת, שעסקה בפרויקט, נפתחה בהכרזתו 

ביזמתו הנמרצת של ראש הממשלה, נטלה על עצמה עם ראשית הקמתה התחייבות מוצקה לפעול 

מעל ומעבר לכל מה שפעלו ממשלות קודמות בישראל לשיקום משכנות העוני ולפתרון מצוקת הדיור 

 .431יין בתנאי תת דיור"של משפחות ברוכות ילדים, חסרות אמצעים, המתגוררות עד

                                                 
  שם, שם. 429
 .16, עמ' 1977ביוני  20דברי הכנסת,  430
 .2594-2574, עמ' 1978במאי  15דיון בנושא פרויקט שיקום שכונות, דברי הכנסת,  431
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שבו נשמעה ביקורת דווקא מצד חברי הכנסת של  ,החל דיון במליאה ,לאחר דברי השר

. ח"כ מאיר כהן מתח ביקורת על התנהלות משרד השיכון "עד היום יש שכונת מפונים "חרות"

 בחיפה, שמשפחות גרות בה...משרדך הקציב כסף אבל העירייה לא ביצעה. כיום באותה הקצבה אי

אפשר להקים אפילו ספסל אחד. משרדך צריך להיות מודע לבעיה ולא לאכלס שכונה אם לא בנו 

. ח"כ משה קצב אף הוא הצטרף לביקורת וקרא לעבר שר השיכון "בקרב 432בה את השירותים"

)הדגשה שלי  ואםה ניכרות בישראל יש עדיין רגשות של זעם, תסכול ומרירות, ישכבות אוכלוסי

לכל הממשלה את צעדיה בתבונה ובשיטתיות בכל הנוגע לפעולות השיקום של מ.פ.ש( אמנם תכ

בכך כדי להקל על הרגשת המצוקה של רבדים ניכרים באוכלוסיית   משכנות העוני, הרי יהיה

ישראל". בהמשך תקף קצב את השר הממונה ודרש "להפסיק לחפש אחר הגורם הזול ויש לחפש 

 .433אחרי הגורם החסכוני והיעיל"

המשק  המשק מהכבלים הסוציאליסטים נכזבה.נה כי הליברליזציה תשחרר את האמו

ידי מנגנוני שליטה ובקרה באשר נשלט  יהמונופוליסטי והביורוקראטבעל המבנה הישראלי 

ממשלתיים ומפלגתיים לא הגיב בהתאם לחזונם של בגין וארליך. הסרת המגבלות על רכישת מטבע 

ולשחיקת ערך המטבע הישראלי ויצרה מעגל של תוספות יוקר הזר הובילה לנהירה אל הדולר 

ואינפלציה שהחלו לדרדר את הכלכלה הישראלית. בנוסף לליברליזציה הכלכלית החליט שר האוצר 

אחוז ולקצץ בסובסידיות הממשלתיות דבר שהוביל לעלייה במחירי  12-ל 8-להעלות את המע"מ  מ

מס ו ה הבורסה הישראלית לעלות באופן מהיר. אל מול התפתחויות אלו החל434מוצרי המזון

כי " חלה ההרגשה רות. בקרב אנשי האגף החברתי של "חהנסיעות שהוטל על היוצאים לחו"ל בוטל

משפרת את מצבם של , בראשות שמחה ארליך ,המדיניות הכלכלית החדשה אותה יישם האוצר

וי עבור ההתייקרות בלבד. שכבות המצוקה לעומת זאת, שלא קיבלו פיצהשכבות האמידות 

 .435האינפלציונית שהחלה צוברת תאוצה, נפגעו מהמדיניות הכלכלית החדשה

את חששותיהם להביע חברי הכנסת החברתיים מ"חרות", את ו אצעדים כלכליים אלו הבי

מפני המחיר החברתי שהציבור ובייחוד השכבות החלשות יאלצו לשלם. ח"כ מאיר כהן, יו"ר סיעת 

ת, הביע חששות מהשלכות התוכנית על שכבות המצוקה "יש להבין את תכלת לבן בהסתדרו

החששות המקננים בלב אוכלוסיית השכירים בעשירונים התחתונים...דווקא עשירונים אלו לא 

 האוכלוסייהשכימו לפתחם של הבנקים כדי להמיר דולרים ללירות או כדי לקנות דולרים...זוהי 

למצוא את  -ין לה דרישות מיוחדות. דרישה אחת יש להשקטה אשר אינה מתפרעת היא דוממת. א

                                                 
 שם, שם. 432
 שם, שם. 433

434 Efraim Torgovnik, "Likud 1977-81: the consolidation of Power" in Robert Freedman (editor), Israel in the Begin era (New 

York: Praeger Publisher, 1982), p.19. 
.Ibid435  
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. ח"כ כהן המשיך והעלה לדיון את נושא מפעלי הטקסטיל 436קיומה בכבוד ולא להושיט יד לסעד"

שבעיירות הפיתוח "אלה יפגעו מהתוכנית ועל כן על שר האוצר להרגיע עובדים אלה שתימצא להם 

וג לכך שפועלים שייפלטו ממפעלים ייקלטו תעסוקה מתאימה...אני פונה בבקשה ובדרישה לדא

בעבודה פוריה, יעילה ויצרנית". את נאומו סיים ח"כ כהן בפנייה לשר ארליך "וזו בקשתי אליך עם 

 .437שימת הלב הדרושה, שלא לפגוע בשכבות מעוטות היכולות"

יעה בשכבות המצוקה בעקבות לצמצם את הפגגם הוא ניסה  ,מנחם בגין ,ראש הממשלה

למרות האינפלציה שהלכה וגאתה והובילה לעליות מחירי המזון  ות הכלכליות הליברליות.הרפורמ

מנע יביקש לה בגין .ים כמו חלב ולחםילפגוע במוצרי המזון הבסיס בגין ראש הממשלהסירב  ,במשק

שמואל בן  .דבר שהוביל להגדלת הסובסידיות על מוצרים אלו ,לעדכן את מחירי החלב והלחםמ

פר כי "החטיבה יס, עשייה והמסחרהכלכלי של שר הת יועצוטובים, איש המפלגה הליברלית שהיה 

המקצועית במשרד הגישה לנו הצעה לעדכן את מחיר הלחם. אני לא זוכר בכמה אגורות. זה היה 

ה רח' אבל בגלל החשבון והנוסחה היה צריך לעדכן...עליתי במעל ,1.97-ומשהו אולי לשנות ל 1.90

אגרון לרח' בלפור. אז לא היו ליד מעון ראש הממשלה כאלה חומות בצורות. דפקתי בדלת. שאל 

אותי השומר מה אני צריך. אמרתי לו כמובן שאני צריך להחתים את בגין על צו. נכנסתי. בגין כבר 

 ית למטה, לקומת הכניסה וביקש ממניהיה למעלה והתכונן לשנתו. הוא ירד לבוש בחלוק הב

להסביר לו והסברתי לו שיש מצב כזה וכזה והיו התייקרויות ומחיר הקמח עלה וכן הלאה וצריך 

לעדכן את מחיר הלחם. הוא אומר לי: אני לא חותם על זה! אמרתי לו: אבל האופים הפסידו. הוא 

 .438אומר: היד שלי לא תחתום על ייקור מחירי הלחם"

ל פי התקציב שהוכן בידי הממשלה נתפסה ככזאת שעדיין התנהלה ע 1977בעוד שנת 

, וביכולתו להוציא לפועל מדיניות 1978הרי שתקוות רבות לשינוי נתלו בתקציב של שנת  ,הקודמת

שתקל על השכבות החלשות. התקוות הפכו לאכזבות כאשר שר האוצר ארליך סירב להיענות 

כר המינימום. חוק זה לקדם רפורמות כלכליות חברתיות כמו קידום חוק ש "רותנשי "חלדרישות א

היה לאחד מהדגלים של סיעת "תכלת לבן" בהסתדרות שדרשה להיטיב עם העובדים בעבודות 

סירב  ,לעומת זאת ,הדחק המשתכרים משכורות נמוכות ונמנו על תומכי הסיעה. שר האוצר ארליך

ל החשש ענות לדרישות אלו הן בשם העיקרון של אי התערבות בהתנהלות השוק החופשי והן בשילה

ניתוק הזכות לרווחה מכוחות  הייתההמעשי לפגיעה ברווחיות התעשיינים. שכר מינימום משמעותו 

                                                 
 .178, עמ' 1977באוקטובר  31דברי הכנסת,  436
 .179שם, עמ'  437
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. VD- 093שמואל בן טובים, ראיון וידאו, 438
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"חרות" שרק גידול החוגים הליברלים בהשוק, דבר שעמד בניגוד לעמדה הליברלית המסורתית של 

 בפריון יאפשר העלאות שכר. עמדה הקושרת בין השוק הכלכלי לרווחת האזרח.

כן ניסתה הממשלה לקדם חוקים  ,ון לקדם את חוק שכר המינימוםלעומת חוסר הרצ

כמו חוק פנסיה  ;סוציאליים עליהם הודיע ראש הממשלה לכנסת עם הרכבת הממשלה. חוקים אלו

נוסחו והוגשו לכנסת  ,שהיו אמורים לסייע לשכבות המצוקה ,ממלכתי וחוק בריאות ממלכתי

ממשלה שביקש לצמצם את פעילות המדינה קרון הכלכלי המנחה של הילקריאה ראשונה. הע

ביקשה  והפנסיהדינן. דווקא בתחומי הבריאות  ב את השוק החופשי לא התקיים במקריםולהרחי

הממשלה להחיל רגולציה על תחומים אלה ולהחיל מעורבות מדינתית בעניין ולא לאפשר בעלות 

מ"מים שתנועת החרות קידמה פרטית או מפלגתית. חריגה זו ניתנת להסבר על רקע עיקרון חמשת ה

 מסוימיםבמשך השנים. עיקרון זה קבע כי על הממשלה מוטלת חובה לספק לכל אזרח שירותים 

כמו "מרפא" וקיום מינימלי, שירותים מצומצמים העולים בקנה אחד עם עקרונות מדינת הרווחה 

יבוד החברתי או הליברלית. דגם רווחה זה מבטיח מתן סעד מינימאלי בסיסי שאינו סותר את הר

 את המשך פעילות השוק והנצחת אי השוויון.  

בקנה אחד עם המטרה של השינוי  היות שעלובנוסף ניתן לראות את התמיכה בהצעות חוק 

המבני במשק הישראלי. קרנות הפנסיה של ההסתדרות שימשו כאחד ממקורות ההון של הסתדרות 

לצורך קיום משק העובדים. קופת חולים  ,שלוותה מהקרנות כספים בתנאים נוחים ,העובדים

למקור הכלכלי הראשי לקיום ההסתדרות כאשר חלק מדמי החבר, של אלו  הייתהכללית אף היא 

משרותי הבריאות המתקדמים של הקופה, הועברו למימון מנגנון ההסתדרות. על  תליהנושביקשו 

קופות על קופת חולים כללית וביקשה להגן על הצעות חוק אלו באיומי ההסתדרות, ש נתקלורקע זה 

הפנסיה ההסתדרותיות, להשבתה כללית של המשק ללא הגבלת זמן. לאור זאת ולאור הסתייגות 

שותפה במפעלי ההסתדרות, העדיפה  הייתהשסיעת "הפועל המזרחי" המזוהה עמה  ,המפד"ל

ון בכנסת בדי. 439מנע מקידום חוקים אלו להצבעה שנייה ושלישיתיהממשלה לסגת מן העניין ולה

סביב חוק בריאות ממלכתי טען שר הבריאות אל מול המתנגדים לחוק "איך לא בושים 

להתנגד לביטוח בריאות ממלכתי, כשהחובה תהיה על המדינה, על החברה  1978-הסוציאליסטיים ב

  .440יהנו מביטוח בריאות. איך אינם מתביישים?"ילדאוג שכולם 

בנק טפחות  .חשובות בתחום ההפרטהבנוסף לכך קיבלה הממשלה מספר החלטות 

למשכנתאות שהקצה אשראי לציבור לצורך רכישת דירה והיה בבעלות הממשלה הופרט ונמכר 

להקצות אשראי  הייתהשהוקם על ידי הממשלה ומטרתו  ,לבנק המזרחי. בנוסף הבנק למלאכה

                                                 
 .69(, עמ' 1995)תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  עוצמות במערכהשמואל צבאג,  439
 .2931, עמ' 1978ביוני  12סקירת שר הבריאות על פעולות משרדו, דברי הכנסת,  440
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נק הבינ"ל במאה בריבית נמוכה למען פיתוח מפעלי תעשיה, קניית ציוד ופיתוח המפעלים נמכר לב

אלו היו כלי מרכזי בידי הממשלה להקצאת הון הן לאזרחים והן  מרכזיים בנקים. 441ליון לירותימ

למפעלים ולתעשייה. הקצאת הון שנעשתה לא על פי שיקולי רווח והפסד אלא על פי שיקולים 

צהרה לאומיים של פיתוח המשק והטבת מצבם של האזרחים והעסקים במשק. בנוסף טמן צעד זה ה

טומן בחובו אתיקה כלכלית הכי הקצאת ההון צריכה להיות על ידי מנגנון השוק בלבד, מנגנון 

 המסוגלת להנחות את העשייה הכלכלית ולשמש תחליף למעורבות ממשלתית.

באוגוסט  1-החלטתו של שר האוצר ארליך ב הייתהרפורמה חשובה נוספת בתחום ההון 

העיזבון. ארליך העלה את סף התקבולים עליו משלמים מס , להרחיב את הפטור ממס על מס 1979

בכך יישם שר  .442אחוז מאזרחי ישראל 90-עזבון לרמה כה גבוהה שהובילה למתן פטור ללמעלה מ

את חוק מס  ,להביא לצמצום עד לכדי ביטול ,את דרישת רבת השנים של תנועת החרות ,האוצר

ע ח"כ נחום לוין מ"חרות" כי ביטול החוק יסייע , בדיון בכנסת בנושא קב1959העיזבון. כבר בשנת 

וימשוך בעלי הון להשקיע בכלכלת ישראל "אני יודע שגם בארצנו יש הנחות  תלכלכלה הישראלי

למשקיעי הון חוץ. אבל צריך לתת להם ביטחון שהכסף הזה יישאר לבניהם ולנכדיהם אחרי 

מצב זה  .443"תנו כליל את מס העזבוןמותם...אני מציע לשר האוצר ולחברי הכנסת לבטל את במדינ

הוביל לירידה ניכרת בהכנסות מתשלום מס זה ועלות גבייתו הפכה לגבוהה מהתקבולים שהגיעו 

חוק זה היה במשך שנים  .444לאוצר המדינה דבר שהוביל לביטולו לגמרי מספר שנים אחר כך

ן חברתי לבין הימין לנקודת מאבק בין מפא"י שיזמה את החוק ככלי ליישום מדיניות של שוויו

הכלכלי בכנסת. בביטולו של החוק העמידה הממשלה את חשיבות חרות הקניין מעל למטרות 

הגדלת מס הערך המוסף  חברתיות ובכך אף ראתה תמריץ נוסף לבעלי הון להגיע ולהשקיע בישראל.

בישראל. עד תי במדיניות המיסוי אחוז וביטול מס העזבון היוו שינוי מהו 12ל 8-בחמישים אחוז מ

המהפך הכלכלי היה המע"מ, שהינו מס עקיף שמוטל על המוצרים ולכן אינו מבחין במצבו הכלכלי 

של הקונה, בשיעור נמוך על מנת להקל על השכבות הנמוכות. מס העזבון לעומת זאת היה בשיעור 

יים. גבוהה שכן הוא מס ישיר שמוטל על סמך רכושו של האדם ומטרתו לצמצם את הפערים החברת

לאחר המהפך הכלכלי התהפך המצב והממשלה נקטה במדיניות מיסוי שהקלה במסים הישירים 

 והעלתה את המסים העקיפים ובכך הקלה על בעלי הרכוש והכבידה את ידה על השכבות החלשות.  

בנוסף העביר משרד האוצר תיקונים לחוק עידוד השקעות ההון שהעניקו הטבות נרחבות 

אחוז מסך  30ם מקופת האוצר למשקיעים בייחוד באזורי הפיתוח הוגדלו ללמשקיעים. המענקי

                                                 
 .1, עמ' 1978ביוני  18, מעריבללא שם מחבר, "הבנק למלאכה יימכר לבנק הבין לאומי הראשון",  441
 .3, עמ' 1979באוגוסט  2, דבראחוז מתושבי ישראל שוחררו ממס עיזבון",  90סופרו הכלכלי של דבר, " 442
 .142, עמ' 1959בדצמבר  21דיון בחוק מס העזבון, דברי הכנסת,  443
 .1981ביוני  30, דברמיליארד שקל",  25ר כסופרו הכלכלי של דבר, "הערכת כלכלנים באוצר ובבנק ישראל, היקף "שוחד הבחירות" של האוצ 444
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אחוז לשלושים בלבד והמס על הרווחים החייבים במס הכנסה  40-ההשקעה, מס החברות ירד מ

אחוזים בלבד. בהציגו את החוק אמר שר האוצר כי חוק זה הנו  15אחוז לשיעור של  45-ירד מ

יותר של חוקים, תקנות ותקציבי פעולה, המיועדים ליצור  "מכשיר מרכזי המשתלב במסגרת רחבה

את התנאים שבהם תתאפשר השגת רמת השקעות מואצת...הצעת החוק היא בבחינת המשך 

...שילוב של אמצעים אלו מגביר את כוח המשיכה של מדינת ישראל להשקעות ליברליזציהלפעולות 

הממשלה מענקים לבעלי  הבהצעות אלו העניק .445חוץ, שנועד להן תפקיד מרכזי בפיתוח המשק"

פגיעה בהכנסות המדינה  עליהם מאידך, השלכות של צעד זה היוההון מחד וקיצצה במיסוי המושת 

שלה מהעברת הדגש של המ חברתיים. צעדים אלו משמעותם הייתה םשירותיוביכולתה לממן 

צעות הטבות מס. תפקידו של מדאגה לרווחה של אנשים למעבר לרווחה של עסקים ובעלי הון באמ

 ,השלטון נתפס בראש ובראשונה ליצור את התנאים הטובים ביותר עבור צבירת ההון ושימורו בארץ

 גם במחיר של פגיעה בהכנסות המדינה ויכולתה לדאוג לצרכים חברתיים.

קרטיה ובמנגנוני הממשלה נרשמו צעדים משמעותיים בתקופת וגם בנושא של קיצוץ בביר  

"במשרד התעשייה, המסחר  במספרים בדיון בכנסת התגאה סגן שר האוצר יחזקאל פלומין ארליך.

אחוז מהעובדים בפיקוח על מטבע חוץ שהיו  50-אחוז; כ 12-והתיירות מצבת כוח האדם קטנה בכ

מיועדים להעברה כבר העברנו; במשרדים אחרים נעשות פה ושם פעולות משמעותיות להקטנת 

ת הממשלה, המקפיאה קבלת עובדים מנהליים עומדת בתוקפה וזה החל מצבת כוח האדם. החלט

, כתום שנה נביא לפניכם מצבת עובדים שאפשר 1979במארס  31-...אני מבטחכם שב1977מיולי 

צעד זה אף הוא הצביע על הכיוון של עידוד היזמים והיזמות וקיצוץ  .446יהיה להתגאות בה"

וד כפתרון לתחלואי המשק כפי שהיה בימי שלטון המעורבות הממשלתית. הממשלה לא נתפסה ע

לצמצם את היקפה ואת  דווקא כבעיה לתחלואים אלו ולכן ביקש השלטון החדשמפא"י אלא 

 יכולתה להתערב במשק הישראלי.

מצד חברי הכנסת החברתיים של "חרות" פנה שר  תוגובר אל מול ההתנגדות ההולכת 

את חוק תיכון חינם. הצעה זו נתקלה בהתנגדות מצד החינוך זבולון המר לממשלה על מנת לקדם 

משרד האוצר והמפלגה הליברלית שהתנגדו לכך ואף דרשו את עליית שכר הלימוד בתיכון על מנת 

להגדיל את הכנסות המדינה. עבור החוגים הליברלים ההתנגדות להצעה זו נבעה מהיותה מדיניות 

חים, מדיניות שלה התנגדו. חוגים אלו העדיפו של הענקת זכויות רווחה אוניברסליות לכלל האזר

לתת הנחות ופטורים משכר הלימוד לנזקקים בלבד על סמך מבחני זכאות ולא פטור גורף לכלל 

סייה. שרי חרות לעומת זאת דרשו כי החינוך התיכוני יהפוך למוצר הניתן חינם לכל ולא והאוכל

                                                 
 .3550, עמ' 1978ביולי  18דברי הכנסת,  תיקון לחוק עידוד השקעות הון, 445
 .1455, עמ' 1978בינואר  31דיון בהצעות לסדר, דברי הכנסת,  446
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ה חברתית של נזקקים כלפי התלמידים למוצר הניתן חינם לנזקקים דבר שהוביל ליצירת סטיגמ

בנוסף חוק תיכון חינם היה הבטחת רבת שנים של תנועת החרות  .447שהגיעו משכונות המצוקה

 לבוחריה במצעי הבחירות לכנסת. 

, שהתייצבו לימין שר החינוך, קודם חוק תיכון חינם "חרות"בתמיכת ראש הממשלה ושרי 

גדות האוצר והתעשיינים שהתנגדו לעול הנוסף על בכנסת, למרות התנ 1978באפריל  5-שעבר ב

במשך שנים רבות האמינו בתנועת החרות כי החינוך הוא מרכיב מרכזי בקירוב  .448תקציב המדינה

הקצוות החברתיים. הבטחת שוויון בסיסי בחינוך נחשב לצעד הדרוש לצורך השגת נקודת מוצא 

ולתו וכישוריו. בדיון בכנסת אמר ח"כ שווה לכניסה לתחרות בשוק החופשי, כל אחד בהתאם ליכ

דב שילנסקי כי זאת הגשמת "הבטחה של הממשל החדש מלפני הבחירות לבוחרים כי ינהיג חינוך 

על יסודי חינם ולאפשר לימודים לכל החפץ בכך. אם רצוננו לסגור פערים ולקדם את ההשכלה עלינו 

אפשרית לכל נער הרוצה ללמוד...מי  לאפשר לכל נער המסוגל ללמוד לעשות זאת ולהושיט כל עזרה

יודע כמה תורה, חכמה ומדע הפסדנו בכך שלא אפשרנו להרבה ילדי עניים ללמוד. הם הפסידו, 

 .  449אנחנו הפסדנו, התורה והמדע הפסידו"

האינפלציה ההולכת ומתגברת הביאה ללחץ של עליית מחירים על המוצרים שנהנו 

וגוברות של הממשלה בתחום זה. לאור זאת ולאור מסובסידיה ממשלתית ומהוצאות הולכות 

מדיניותו התקציבית המרסנת של שר האוצר ביצע משרד האוצר קיצוץ בהוצאות הממשלה 

ובסובסידיות הממשלתיות. במשך שנים לחמה תנועת החרות כנגד "הסובסידיה למצרך" וכנגד 

ניברסלית המבוססת על מדינת הרווחה האו להעיקרון החברתי שמדיניות זו ייצגה, עיקרון ש

אספקת שרותי רווחה לכל. תנועת החרות הציבה אלטרנטיבה למדיניות זו שדגלה ב"סובסידיה 

לנצרך" ומדיניות רווחה פרטיקולרית המכוונת להטבת תנאיהם של הנזקקים בלבד. תנועת החרות 

ל פני קת עה הנזקיה לבין האוכלוסייסיוהעדיפה את התפיסה הליברלית שמבדילה בין כלל האוכל

מקדמת מדיניות רווחה כלל לאומית. תמיכה זו אפשרה לארליך לבצע התפיסה האוניברסלית ש

ריו, קיצוץ בסובסידיות אלו, קיצוץ שהוביל להעלאת מחירי מוצרי יסוד רבים כמו: החלב ומוצ

סף קוצצו הסובסידיות לתחבורה הציבורית דבר שהוביל לעליית ונאורז, שמן, לחם וסוכר. ב

 .450רים גם בתחום זה ופגע באוכלוסיות החלשותהמחי

                                                 
מרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת )תל אביב: הוצאת ה חוק תיכון חינם ושוויון הזדמנויות בחינוך התיכוןחנה איילון ויוגב אברהם,  447

 .5(, עמ' 1985תל אביב, 
)חיפה: חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור  1978חוק תיכון חינם  -השפעות ולחצים פוליטיים בקביעת מדיניות החינוך, ניתוח מקרהשמואל יהב,  448

 .100(, עמ' 1999לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה, 
 .2215, עמ' 1978במארס  27ק חינוך חובה, דברי הכנסת, דיון בתיקון לחו 449

450Ira Sherkansky and Alex Radian, "Changing Domestic Policy 1977-1981", in Robert Freedman (editor), Israel in the Begin era 
(New York: Praeger Publisher, 1982), p.64. 
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בדיון בכנסת שבו נזעקו חברי הכנסת של "חרות" כנגד הכוונה לקצץ בתקציב הסובסידיות 

למוצרי המזון הבסיסיים עלה סגן שר האוצר, נאמנו של ארליך במפלגה הליברלית, ח"כ יחזקאל 

פלומין והסביר את ההיגיון הכלכלי "אינני מבין על מה נזעקו חברי הכנסת, עם כל הכבוד הראוי. 

ם בהחלט לרגישות להגן על מיעוטי היכולת. זה דבר נכון לגיטימי וצודק. אני חושב שזה אני מסכי

מה שאנחנו עומדים לעשות, כאשר על ידי הקיצוץ שאנו מציעים, אנחנו מצמצמים את ההזרמה... 

לא תואץ באותו קצב שהיה חשש שתואץ לנוכח ההזרמה המרובה,  שהאינפלציהאנחנו גורמים לכך 

טנת האינפלציה או ריסונה היא צעד שמכוון למנוע פגיעה באותן השכבות שכולנו הק דווקאהרי 

. סגן שר האוצר הסביר את הקיצוץ בסובסידיות והראה כיצד 451שותפים לרצון לדאוג להן"

סובסידיות אוניברסליות אלו מהוות הזרמה של כספים דווקא לשכבות המבוססות "העשירון 

לירות לחודש".  262לירות לחודש. העשירון העליון מקבל  126 התחתון מקבל סובסידיות בגבול של

בנוסף הרגיע פלומין את חברי הכנסת כי הקיצוץ יעשה באופן הדרגתי ומתון "אנו קובעים מדיניות 

של פסקי זמן בין הפחתה אחת לשנייה...קבענו במכוון ובמפורש שהעלייה מפעם לפעם לא תהיה 

נוע זעזועים, על מנת לפזר ולבזר את העליות השונות בתקופה אחוז וזאת על מנת למ 10עד  5מעל 

 .452תם להפחיד אותנו בהם בדברכם"יהאמורה מבלי לגרום לכל אותם הזעזועים שניס

 

 שינוי המדיניות

עליות המחירים בעקבות האינפלציה, עליית המע"מ וקיצוץ הסובסידיות הביאו לפגיעה 

התקיימה מערכת  1978יירות הפיתוח. בדצמבר במצבם של מצביעי הליכוד בשכבות המצוקה וע

הבחירות לרשויות המקומיות. תוצאות הבחירות הוכיחו כי הליכוד לא הצליח לתרגם את המהפך 

גם למהפך בשלטון המקומי וכי המערך שמר על כוחו. הבחירות נתפסו ככישלון לתנועה וזאת  77של 

נסה לדון בתוצאות הבחירות הפכה בשל המדיניות הכלכלית של הממשלה. ישיבת המרכז שהתכ

לדיון סוער כנגד שר האוצר והמדיניות הכלכלית של הממשלה. סגן השר יורם ארידור פתח את 

הדיון וקבע כי "התוצאות של הבחירות המוניציפאליות להערכתי הן תוצאות של יחס הציבור 

נה, גבי ללוש, שקבע . לאחר ארידור עלה יו"ר סניף "חרות" בדימו453למדיניות הכלכלית חברתית"

כי "המדיניות הכלכלית החברתית של הליכוד לא עשתה עמנו חסד... הליכוד קיבל את מלוא 

תנו ציפו שנבוא לעזור להם, שנהה להם לישועה, שנהה להם הקולות מאותם השכבות הנחשלות. מא

ולצערי לדוברים שאנחנו ניטיב עמם כפי שהבטחנו שנים. שאותם הדברים שהטפנו להם, יקוימו 

                                                 
 122, עמ' 1977באוקטובר  25דיון בהצעות לסדר היום, דברי הכנסת,  451
 .123שם, עמ'  452
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל ,2/29 1-, תיק ה1978בדצמבר  17-, מתאריך ה"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז  453
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הרב לא קיימנו. לא שכר מינימום ולא חוק פנסיה ממלכתית הם לא הובאו לאישור עד עצם היום 

הזה...רבותי אלו שלא בחרו בבחירות הם אנשי חירות. זה קול הדממה. זה אות מחאה שבאם אנחנו 

לטון לא נשנה את דרכנו ... אזי בבוא העת, חלילה לנו, שלטון הליכוד יהיה אלוזיה, זה יהיה ש

הנכונה. הדרך הזאת  ארץ ישראל השנייה חייבת בטיפול יסודי...הדרך הקיימת אינה הדרך.חולף..

 .454"פשטה את הרגל

 סלהיתפהמדיניות הכלכלית המרסנת שתאמה את מדיניותה הליברלית של התנועה החלה 

נו קושי ישכמכשול אלקטורלי. הקולות מן השטח, של בוחרי הליכוד המאוכזבים, הביאו להבנה כי 

לשלב בין מדיניות של חרות כלכלית לבין צדק חברתי כפי שטענו במשך השנים. בעקבות הלחץ 

שהלך וגבר ניצל בגין את התפטרותו של השר מאיר עמית וערך שינוי בהרכב הממשלה. בגין החליף 

את שר השיכון גדעון פת, מהמפלגה הליברלית, בשר דוד לוי, מראשי סיעת תכלת לבן, שקיבל 

  .455מכויות נרחבות ותקציבים גדולים להובלת ולהגדלת היקפו של פרויקט שיקום שכונותס

, שהתכנסה לדון בהצעותיו הכלכליות של ארליך, 1979במאי  17-בישיבת הממשלה ב

התקיפו השרים את מדיניותו הכלכלית של שר האוצר. בראש המתקיפים ניצב השר דוד לוי שהטיח 

בב בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה. הציבור שהעלה את הליכוד בארליך: "אני הוא זה המסתו

לשלטון מלא מרירות, האנשים אינם מסתירים את אכזבתם ממדיניותה הכלכלית של הממשלה 

בנוסף התריס לוי כנגד מדיניותו הליברלית של ארליך "הגישה שאני מאמין בה היא גישה  .456הזו"

מן המצב המיוחד שלנו כמדינה צעירה וקולטת  לאומית המתחייבת-חברתית-משולבת כלכלית

לא כמדינה יהודית  –עליה. יש תזות כלכליות מצוינות שהוכיחו עצמן בעולם אך אינן מתאימות לנו 

ולא כמדינה ציונית...הראייה שלי שונה משום שאני רואה את האנשים מאחורי המספרים. אם 

ר כי אני עברתי את זה על גופי. אני יודע החלטה מסוימת מביאה לאבטלה אני יודע מה פירוש הדב

אל מול הקולות  .457שאבטלה פירושה אובדן התקווה, אובדן הכבוד, הריסת הרקמה המשפחתית"

ההולכים וגוברים להדיח את שר האוצר, בגין נשאר נאמן לארליך בו ראה ידיד ואיש סוד. השר 

ופגיעה במעמדו עלולה  "חרות"ארליך היה מהתומכים המרכזיים, במפלגה הליברלית, בברית עם 

 . ין המפלגות וביציבות מפלגת השלטוןלפגוע בברית הוותיקה ב הייתה

הראתה כי המדיניות הכלכלית החדשה סייעה לצמיחה במשק, התמ"ג הישראלי  1979שנת 

למרות מדדים . 2.9 ירדה ל 1977אחוז בשנת  3.9 הייתה, האבטלה ש4.7אחוז והתל"ג ב  4.2צמח ב 

 1977מיליארד דולר בשנת  2.383חיוביים אלו , קפץ הגרעון המסחרי בלמעלה ממיליארד דולר, מ 

                                                 
 שם, שם. 454
 .39(, עמ' 1999, )באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מדיניות ויישומה –שיקום השכונות פרדריק לזין,  455
 .225(, עמ' 1983)תל אביב: הוצאת רביבים,  דוד לויאריה אבנרי,  456
 .267זייגרמן, עמ' 457
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יית קו אחוז, התקדמה לעבר חצ 48מיליארד והאינפלציה, ששיעורה בשנה הקודמת היה  3.657ל 

אלי. בקרב הציבור ולאובדן האמון במטבע הישר הפחותים התכופים הביאו לכעס. 458האחוזים 100

-הגרעון המסחרי איים על יציבות המשק ובצמרת האוצר הוחלט על נקיטת אמצעים דרסטיים. ב

התכנסה הממשלה לישיבה ולכתבים הכלכליים נאמר כי תערך ישיבת עיתונאים  1979ביולי  17

כנית זו כניתו להצלת את המשק. תחשובה בסופה. שר האוצר ארליך הציג בפני הממשלה את ת

ת הפעילות הכלכלית באמצעות ביטול כל הסובסידיות למוצרי יסוד וקיצוץ של ביקשה לרסן א

 מיליארדים בכל משרדי הממשלה. 

כניתו לממשלה אך הפעם נתקל בהתנגדות עזה מצד השרים, אותה ארליך הציג את ת

 שמשמעותו פגיעה בשכבות החלשות. ראש הממשלה מנחם ,שהתנגדו לקיצוץ "חרות"הובילו שרי 

ארליך לביטול הסובסידיות. בהעדר הרוב הנדרש, ארליך  וא לא הביע תמיכה בדרישותבגין אף ה

. שבועיים 459נאלץ לחזור בו מכוונתו, מסיבת העיתונאים התבטלה ומעמדו כשר האוצר התערער

אחר כך הביא לממשלה קיצוץ קטן בהרבה ממה שתכנן וביטול הסובסידיות למוצרי המזון 

. במצב זה, של העדר תמיכה בשר האוצר, חלה ההבנה הן במשרד הבסיסיים הפך לקיצוץ מינורי

 האוצר והן במשרד ראש הממשלה כי ארליך יאלץ ככל הנראה לפנות את מקומו. 

האופוזיציה בתנועת החרות, להמשך הצעדים הכלכליים הליברלים, והדרישה ליישום 

ת הממשלה לעשות מדיניות סוציאלית שתיטיב עם בוחרי המפלגה משכבות המצוקה חייבה א

מעשה. שר הרווחה ישראל כ"ץ שהיה בעברו מנכ"ל הביטוח הלאומי הציע לראש הממשלה לאמץ 

העבירה ממשלת בגין בכנסת את חוק  1979באוקטובר  22-ב. 460לחוק הבטחת הכנסה תכניתואת 

הבטחת הכנסה המבטיח לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם לספק לעצמם הכנסה הדרושה 

את המשאבים הדרושים לסיפוק צורכיהם החיוניים. חוק זה שינה מן היסוד את תשלום  לקיום,

 הלאוכלוסייתמיכות הסעד שהיו נהוגות במדינת ישראל. החוק סימל את המעבר מהגשת סעד 

נזקקת לגישה של ביטחון סוציאלי לחברה כולה. העברת האחריות, לתשלום גמלאות הבטחת 

אומי והשינוי בתנאי הזכאות שמו קץ להפרדת אוכלוסיית הנזקקים הכנסה, לידי המוסד לביטוח ל

. כל תושב ישראלי הפך לזכאי לגמלה כספית כלשהי מן הבטוח הלאומי בתקופה ההאוכלוסיימכלל 

, דבר שהוביל ההאוכלוסייזו או אחרת במסלול חייו. אוכלוסיית הנזקקים קיבלה מעמד שווה לכלל 

וחל שיפור במעמדה. חוק זה עמד בניגוד  תהנזקק יהוכלוסיבאלמחיקת חלק מן הסטיגמה שדבק 

לתפיסה הליברלית ארוכת השנים של תנועת החרות בדבר מדינת רווחה שיורית שדגלה בצמצום 

                                                 
 .72(, עמ' 1985)ירושלים: הוצאת הלשכה המרכז לסטטיסטיקה,  1984שנתון סטטיסטי לישראל  458
מחרות  –גלגולה של תנועה  -מאלטלנה עד הנהבתוך אברהם דיסקין )עורך(, משה פוקסמן שעל, "משנתה הכלכלית חברתית של תנועת החרות,  459

 .186(, עמ' 2011, )ירושלים: הוצאת כרמל, לליכוד 
 .447(, עמ' 2013)ירושלים: ספריית מעריב,  ד"ר ישראל כ"ץ מוביל מהפכת הרווחה בישראל -החלוץ החברתיאריה אבנרי,  460
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בערך  רבת השנים התתנועת החרות מתמיכ רק לאלו הזקוקים לה. בצעד זה נסוגהזכויות הרווחה 

השלטון בחיים הכלכליים לפירוש מרחיב יותר. חרות במובנו הצר והשלילי, כחרות ממעורבות ה

הרחבת מושג החרות הליברלי המצומצם לחרות חיובית,   ההייתמשמעותו הערכית של צעד זה 

 ומדיניות אקטיבית של הרחבת השירותים החברתיים. 

לשכות סעד מקומיות  180החוק החדש העביר את האחריות מהפעלה מקומית בידי  

שיקול הדעת הרחב שהיה בידי עובדי לשכות הסעד המקומיות צומצם  ועצמאיות לידי הממשלה.

אברהם דורון ממובילי . 461ולפקידי התביעות של המוסד לביטוח לאומי ניתן שיקול דעת מועט

החוקרים של מדיניות הרווחה הישראלית כתב בעקבות קבלת חוק הבטחת הכנסה כי עתה 

וזאת לא כמעשה של חסד של השלטון אלא כזכות "הביטוח הסוציאלי דואג לנו מן העריסה לקבר...

חברתית של אזרחות. פעם זו הייתה סיסמא ששאפנו להגשים אותה היום זו מציאות חיים וקשה 

לתאר את החברה שלנו בלעדיה".  דורון הוסיף וכתב "יש אפוא מן הפרדוקס שהשינוי המשמעותי 

 .462"1977המהפך הפוליטי בשנת  ביותר בתוכנית תמיכות הסעד התחולל דווקא זמן קצר לאחר

ההתנגדות  עבר למרות ההתנגדות של משרד האוצר והתאחדות התעשיינים.חוק זה 

ובעי סעד חדשים, דבר שיוביל י האוצר שחששו מפני הצטרפותם של תהעיקרית לחוק הגיעה מכלכלנ

כץ, ד"ש, השר ישראל מפלגת חברו לשר הרווחה מ "חרות"לעליה בהוצאה לתשלומי סעד. שרי 

בנובמבר  7-. כעבור כשבועיים, ב463והעבירו את החוק שהביא לחריגה משמעותית ממסגרת התקציב

 הגיש שר האוצר שמחה ארליך את התפטרותו לראש הממשלה. 1979

 

 הורביץ כהונת

יגאל הורביץ. הורביץ בעל ניסיון מוכח ח"כ לאחר התפטרותו של שמחה ארליך פנה בגין ל

חטיבת סיעת לע"ם בליכוד, התפטר מהממשלה בעקבות התנגדותו לאישור כאיש עסקים וממנהיגי 

הסכמי קמפ דיויד. עתה, הרגיש בגין, כי זהו הרגע הנכון להחזירו שוב לצדו והפעם כשר האוצר. 

הורביץ אף הוא לא היה מתנועת החרות ומבחינה פוליטית דווקא היה פעיל במפא"י וברפ"י לפני 

נויו של הורביץ היה לצנינים בעיני שרי חרות החברתיים היות . מי464הצטרפות סיעתו למפלגה

ולמרות חברותו הקודמת במפא"י, הורביץ האמין בנחיצות השינוי הכלכלי הליברלי, על אף מחיריו 

החברתיים הכבדים. בתור איש עסקים פרטי, מבעלי מחלבות טרה, הכיר שר האוצר החדש על בשרו 

 כנגד תשלובת תנובה. את כוחו של משק העובדים, במאבקיו

                                                 
 .41דורון וקרמר, עמ'  461
 .23, עמ' 2003(, 10) חברהריקי שיו, "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?",  462
  .62, עמ' 2000 (58)טחון סוציאליב, , פוליטיקה והבטחת הכנסה"בירוקרטיה"מיכל בר, 463
 .188פוקסמן שעל, עמ'  464
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באחד מצעדיו הראשונים בתפקיד ביטל את הסדר "ביטוח ההצמדה" שהנהיגו ממשלות  

ם של ההסתדרות הידועים בכינויים י. הסדר זה אפשר לגופים הכלכלי1968מפא"י החל משנת 

"חברת העובדים" )כגון: תנובה, כור וסולל בונה( לקבל הלוואות שאינן צמודות למדד, מקרנות 

פנסיה ההסתדרותיות, כאשר הממשלה שילמה את ביטוח ההצמדה על מנת לשמור על ערך ה

שבמציאות האינפלציונית  , הוןהקרנות. בכך סבסדה הממשלה את משק העובדים שנהנה מהון זול

לעיתים הפך מהלוואה למענק. ביטול "ביטוח ההצמדה" הטיל נטל כלכלי כבד על מפעלים אלו 

אות שקיבלו במסגרת התוכנית לפני ביטולה. הדבר וורעון ההליוהים לפשנאלצו לשלם סכומים גב

פגע באיתנות הכספית של משק העובדים והגדיל את נטל הריבית שהיה על מפעלים אלו לשלם. צעד 

. צעד 465זה פגע במשק העובדים, שתנועת החרות כה התנגדה לו, והיווה את אחד הגורמים בקריסתו

להחליש ואף לשים קץ לשליטת ההסתדרות בחלקים  הייתהטרתו זה היה צעד ליברלי מובהק שמ

 גדולים במשק באמצעות הבעלות על משק העובדים ואף החליש את כוחה של ההסתדרות.

הגיע  1980מבחינת המדיניות הכלכלית, האינפלציה המשיכה לטפס ולשבור שיאים ובשנת  

נת כנגד האינפלציה הגואה וניסה אחוז. הורביץ המשיך את המדיניות המרס 133-מדד המחירים ל

בכל כוחו לצמצם בהוצאות משרדי הממשלה השונים. מאמציו של הורביץ בריסון ההוצאות הובילו 

. זמן קצר 1980466ליון דולר בלבד בשנת ימ 100-למיתון שיעורי גדילת הגרעון המסחרי שגדל בכ

החדשה אותה הוא עמד לבצע. התוכנית הכלכלית הורביץ על יגאל הודיע לאחר כניסתו לתפקיד 

קיצוץ גדול בתקציב המדינה כנית כלכלית זו כללו: ם הכלכליים עליהם הודיע במסגרת תהצעדי

ח והכולל הקפאת כל השקעה של הון ממשלתי, הורדה של השקעות בתשתית, הקפאה של גיוס כ

ביטול כל , מוסדות ציבוריים שיחרגו מתקציבם אדם חדש במשרדי הממשלה, נקיטת סנקציות נגד

הסובסידיה ללחם ולתחבורה ציבורית, הקפאת שכר במשק הסובסידיות הממשלתיות למעט 

 .467לות במדיניות האשראי של ישראלוהגב

נהנה שר האוצר לא כאחד מראשי לע"ם, סיעה בת שמונה חברים שעמדה על סף פילוג,  

ות חילופי הגברי למרונאלץ להתעמת קשות עם חבריו לממשלה.  משמעותיתתמיכה פוליטית מ

המשיך הורביץ את המדיניות הכלכלית של קודמו באופנים רבים ובעיקר בריסון  ,במשרד האוצר

 ההייתהתקציבים הממשלתיים וקיצוצם. הורביץ הכריז על מדיניות כלכלית לאומית כאשר כוונתו 

ת זו להביא את המשק הישראלי למצב הקרוב ככל האפשר לעצמאות כלכלית. מטרתה של מדיניו

להביא להפחתת תלותם של הכלכלה והמשק הישראלי בגורמי חוץ, דבר שדרש נכונות  ההיית

                                                 
 .160, עמ' 0820(, 18) עיונים בתקומת ישראלבורוכוב אליהו, "חיסול חברת העובדים",  465
 .75השנתון הסטטיסטי, עמ'  466

467Ilan Greilsammer, "The Likud" , Israel at the polls- A study of the Knesset Elections", in Howard R Penniman and Daniel J 

Elazar (eds.), Israel At The Polls, 1981: A Study of the Knesset Elections. (Washington: American Enterprise Institute for Public 
Policy Research, 1986). P.79. 



142 

 

. בישיבה עם ראשי ההסתדרות הכריז הורביץ כי אם לא 468מהעלאת איכות החיים בהווה עלהימנ

 .469נקצץ היום במה שאפשר לקצץ נעמוד בפני הצורך לקצץ בדברים שהם בלתי אפשריים לקיצוץ

ה לוותר על רמת החיים בהווה ונתמכה על ידי חברי הכנסת של חרות: משה ארנס, מדיניות זו דרש

יוסף רום ויגאל כהן אורגד. תחת שר האוצר הורביץ חל צמצום ניכר בסובסידיות, צמצום בהעברות 

למשקי הבית, עליה במיסוי הישיר וירידה בשכר הריאלי שהביאה לירידה בתצרוכת הפרטית, ירידה 

עליה ניכרת באבטלה. מדיניותו קראה לדרוש קורבנות  ההייתאך לצד זאת  ,גרעוןביבוא והפחתת ה

עבור הורביץ החשיבות של הגנה על ערך המטבע והבטחת   .470מן הציבור אפילו במחיר פוליטי כבד

 המשך התקינות הכלכלית של המשק גברה על הפגיעה החברתית הצפויה מצעדים אלו.

תנועת החרות. מספר חודשים לאחר כניסתו חוגים במדיניות זו נתקלה בביקורת מצד  

שיצא לאור על ידי מסדר ז'בוטינסקי, מאמר ביקורת חריף על , האומה, כתב העת העמידלתפקיד 

הכלכלית החדשה ונקודות תורפתה" הותקף שר האוצר  "התכניתתחת הכותרת  מדיניותו הכלכלית.

 אבל היא מציעה תרופות כושלות לריפוי ,נכונהכוללת דיאגנוזה הכלכלית  תכניתואמנם  בטענה כי

הגשמת לאורך כל תקופת  הבעיה. אמרתו המפורסמת של השר הורביץ "אין כסף" נדחתה בטענה כי

. מהתנועה הציונית להמשיך לגדול ולהתפתחזה לא מנע מצב ובכל זאת  היה מחסור כלכליהציונות 

חבר מערכת  –)שבתאי קשב קלוגמן  אישבת שבק מערכת כתב העת העניקה במה נרחבת לעיתונאי

"המדינה במהותה עמוסה נגד מדיניות ריסון הגרעון וכתב כי שיצא  דבר במשך שנים רבות(

במשימות, תפקידים, התחייבויות ואחריות לאין קץ ואין היא יכולה לכלכל את ענייניה לפי היתרה 

דיניות הכלכלית החדשה הכותב המשיך ותקף את המ. 471שלה בבנקים" 'עובר ושבה'של חשבון 

שפוגעת דווקא במגזרים החלשים ולא במגזרים בעלי היכולת "הורביץ מדבר כל העת על פגיעה 

בבשר החי אך עליו לעשות זאת רק לאחר שהוא חתך בבשר המת, באלו שעליות המחירים אין בה 

בלתי  לפגוע בבשר החי שלהם...הטלת עיקרו של הקיצוץ על השכבות החלשות בעם היא לא רק

 .472צודקת אלא אף מסוכנת מבחינה ממלכתית"

, גרמה להתנגדות מצד הקטנת הוצאות הממשלהאת מדיניות הריסון התקציבי שכללה 

האחוזים  100החברתית. המציאות שבה האינפלציה עברה את קו  האידאולוגיה" בעלי רותאנשי "ח

ונשקפה סכנה לאמינותו של המטבע הישראלי מבית ומחוץ הובילה את הורביץ למדיניות מרסנת 

לצנינים  ההייתשמשמעותה פחות שירותים חברתיים וסכנה של מיתון וגידול באבטלה. מדיניות זו 

                                                 
468 Tzabag, p.864 
469 Ibid, p.865 
470Yoram Ben Porath, "The Conservative Turnabout That Never Was", Jerusalem Quarterly (29), 1983, p.6. 

 .165, עמ' 1980(, 60) ומההאשבתאי קשב, "התכנית הכלכלית החדשה ונקודות תורפתה",  471
 שם, שם. 472
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הכעס כלפי שר לאחר לכתו של ארליך תשתנה המדיניות. בעיני החוגים בתנועת החרות שסברו כי 

גיע שר האוצר לבקש את תמיכת הבישיבת סיעת החרות בכנסת האוצר ומדיניותו הלך וגאה, 

תח בהצגת המצב הכלכלי הגרוע בו הורביץ פהכלכליים הקשים הנדרשים. השר  בקיצוציםהחברים 

אחוזים בתקציב כל  6-4רוחבי של  רש קיצוץאל מבחינת הגרעון, והאינפלציה ודנמצאת ישר

קום שכונות. הדיון נפתח בהצהרה גלויה מצד שר האוצר כלפי סיעת המשרדים למעט הביטחון ושי

ביננו לא התחיל היום,  חהוויכו"ידעתם שדעתי בבואי להיות שר האוצר לבצע קיצוצים,  חרות

הח"כים קפו את שר האוצר החל הדיון בו ת לאחר מכן מיד )הדגשה שלי מ.פ.ש(. 473"קשה חהוויכו

וזאת אל מול אחרים שנחלצו להגן עליו ועל מדיניותו הכלכלית  "חרות"והשרים החברתיים של 

 הליברלית.

מדיניותו של שר האוצר, הציגו חברי הכנסת של "חרות" העדפה ברורה של המשך בניגוד ל

כהן מאיר ח"כ  הפגיעה במטבע הישראלי ואינפלציה על פני פגיעה בחברה באמצעות אבטלה.

לפי התקציב חושש שיוביל , פתח את הדיון בביקורת חריפה "יו"ר סיעת תכלת לבן ,אבידוב

ניחא. אבל לפגוע בשכבות שאין להן הסבה  -אם תאמר שכל עובד שיפלט ימצא עבודה.לאבטלה..

ס מקצועית...לזרוק ככה שיהיו מובטלים...לצמצם אינדקס על חשבון אבטלה לא יתכן... ביטול מ

ל להכניס מיליארד וחצי לשנה. מי שיכול להרשות לעצמו להוציא סכום גדול יכניס מס ויכ -נסיעות

מנות את אלה שיכולים לשלם. אדם בעל משפחה מרובת מהשכבות החלשות מ -נסיעות. חינוך חינם

, אפשר לעשות מסבסדים שכבות שיכולות ללמוד ולשלם -ילדים ילדיה לא מגיעים לתיכון חינם

רביזיה". בנוסף תקף ח"כ מאיר אבידוב את המשך הקיצוצים בסובסידיות  "צריך סדר עדיפויות 

 .474גם בקיצוץ בסובסידיות"

בקצבאות ילדים במסגרת ביקש את זכות הדיבור והתמקד בפגיעה הצפויה השר דוד לוי 

יכול הקיצוץ: "מי שמדבר בקדושת המסגרת ידע שקצבת ילדים מעוגנת במסגרת חוקית ואיננה 

להיות בשרירות לב והקיצוץ יכול לגרום לעוול לאלפי משפחות החיים על תקציב זה...לא הייתי 

רוצה שכך תהיה התנהגותנו לא שנצטער ולא שאז נצטרך לשלם דמי אבטלה במקום פרנסה. אני 

בחדר זה. אני רוצה להפיק את הטוב מהאדם לא הייתי רוצה ודואג מהאבטלה וכמוני רבים במדינה 

ל אימת שנדבר על דברים אלא תהיה לנגד עינינו תמונה של פרזיטים ושל אוכלי לחם חסד כש

 .475חינם"

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.17-2-2, תיק 1980בינואר  21פרוטוקול ישיבת סיעת הליכוד,  473
 שם, שם. 474
 שם, שם. 475
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צא להגנת שר , שיסגן שר הביטחוןמוותיקי האצ"ל ו ,את מרדכי ציפורי הזעיקודברים אלו  

 -)הורביץדמגוגיה, אין אבטלה בארץ... מאז שיגאל  -"כל נושא האבטלה ומדיניותו הכלכלית האוצר

ח"כ רוני לעומת סגן שר הביטחון חזר  .שינוי לטובה" -בתפקיד החל משרד האוצר לעבוד.ש( מ.פ

לקם פוטרו ..ח.עולים חדשים עם רה"מ 300: "אמש נפגשתי עם והקשה בעניין האבטלה מילוא

סגן השר  .עולה אם לומר לבנו שאין לו עבודה ושואל מה יענה?" דיימעבודה וכאשר נשאלתי על 

ים עובדות...קודם כל לחתוך בשכבה העליונה ידמגוגיה, אין יד -זעק: "אין ניצני אבטלהציפורי שוב נ

 .476של השומן"

ביקש שר האוצר לקצץ בתקציב הביטחון אך בקשתו נדחתה על ידי  1980ביוני  15-ב

הממשלה. בעקבות החלטה זאת החרים את ישיבת הממשלה וקרא לעמיתיו השרים, המסרבים 

הביא שר החינוך לממשלה את  1981בתחילת שנת  .477ורפים תרדו מהגג"לקצץ במשרדיהם, "מט

דו"ח ועדת עציוני לבדיקת מעמד המורה ומקצוע ההוראה. דו"ח זה קבע כי יש להקצות משאבים 

רבים למערכת החינוך ולהעלות את שכר המורים בעשרות אחוזים, זאת תוך התחייבות המורים 

הורביץ התנגד לקבלת הדו"ח דבר שעשוי היה להביא  להכשרות והשלמות אקדמאיות. שר האוצר

לפריצת מסגרת התקציב ולהחרפת הגרעון התקציבי. מול טיעוני שר האוצר תמכו שרי "חרות" 

ברפורמה חברתית זאת ואף ראש הממשלה תמך באימוץ המסקנות על אף ההשלכות התקציביות. 

אה ובכך הואץ תהליך הקדמת , להתפטר במח1981בינואר  13-לאור זאת החליט שר האוצר ב

 הבחירות.

 

 יורם ארידור  כהונת

לאחר התפטרות הורביץ, ביקשו ראשי המפלגה הליברלית מבגין למנות את מקורביהם, איש 

האווירית, ישראל סחרוב לתפקיד. לאחר שתיקי  ההתעשייהעסקים ויו"ר מועצת המנהלים של 

החוץ, הביטחון, התקשורת והתחבורה שהתפנו הועברו לאנשי תנועת החרות הסכים בגין להעביר 

את התיק למועמד הליברלים. אולם החוגים החברתיים של תנועת החרות לא הסכימו למינוי ופנו 

 .478האוצר לאדם בעל צביון בורגני לראש הממשלה וטענו כי במצבו של המשק אין לתת את תיק

לאור התנגדות אנשי חרות התעורר משבר בין הסיעות המרכיבות את הליכוד ואל מול איומי 

הליברלים קבעו אנשי חרות כי המינוי יפגע בסיכויים האלקטוראליים של הליכוד וסחרוב לא בא 

ו של סחרוב פנו שני עם דחיית מינוי .479בחשבון היות והוא "מייצג את האינטרסים של ההון"

                                                 
 שם, שם. 476
 .1980ביוני  15רשות השידור,  -יגאל הורביץ, יומן הצהריים של רשת ב',  ארכיון הרדיו 477
 .288(, עמ' 1984)תל אביב: הוצאת זמורה ביתן,  הליברליהקשר אריה אבנרי,  478
 .289שם, עמ'  479
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הסמנים השמאליים מבחינה כלכלית בממשלה אליעזר שוסטק, יו"ר הסתדרות עובדים לאומית 

לשעבר ודוד לוי ראש סיעת תכלת לבן בהסתדרות וביקשו כי ראש הממשלה ימנה את השר יורם 

 ארידור לתפקיד.

על החלשות  ו הסקריםהצביע, מספר חודשים לפני הבחירות לכנסת העשירית, 1981בחודש ינואר  

את משרד האוצר לבקשתם של שוסטק ולוי והציע  תלהיענוהחליט  בגין .גדולה בכוחו של הליכוד

יורם ארידור. לשר התקשורת מבחינה כלכלית,  במפלגה, אחד הסמנים השמאלייםלמי שהיה 

ות בעקבות החלטתו כשר התקשורת לאפשר לתושבי ישראל לצפ ,ארידור שנהנה מתמיכה ציבורית

 , צמחבניגוד לקודמיו. 1981בינואר  21-נכנס לתפקידו כשר האוצר ב ,בצבע הטלוויזיבשידורי 

בתנועת החרות, היה מהפעילים הבולטים בסיעת תכלת לבן בהסתדרות ואף יו"ר סיעה זו  ארידור

 .1977-1972בין השנים 

אל הורביץ נאום בדיון בכנסת בה הושבע ארידור כשר האוצר החדש, נשא שר האוצר היוצא יג

פרידה. עם פתיחת נאומו קבע הורביץ כי למרות השוני בתפיסה הכלכלית הוא אינו מתכוון להיות 

אופוזיציה לשר החדש. לאחר מכן הזהיר הורביץ את אלו המבקשים כי המדיניות הכלכלית תהיה 

מוצדקת חברתית יותר "מתחת לדגל הזה של רווחה הצליח מחנה גדול להיות מוטל במידה בלתי 

על קופת המדינה. ורבים מאד שאינם ראויים לעזרה על פי החוקים שחוקקנו והניסוחים שניסחנו 

הנאה מלאה מהקופה הדלה של המדינה. זאת אני  תוליהנו םפרודוקטיבייהצליחו להיות פחות 

. הורביץ התגאה 480אומר לאלה המבקשים לאמץ כל נוסח, ובפרט זה הנקרא עזרה לנזקקים"

שיפור המאזן המסחרי והזהיר מפני המשך התמיכה במדיניות הסובסידיות "אפשר כמובן בהישגיו ב

לבוא ולהגיד: נחזור לשיטת הסובסידיות. אבל אם לאורך ימים לא יורידו את הסובסידיות, תהיה 

נמוכה על ידי כך שנסבסד  אינפלציהחודשים. להחזיק מדד נמוך,  3-4-5כבושה אולי ל אינפלציה

דלק, למה לא? עשו את זאת. אנו זוכרים. אבל אם יעשו זאת לאורך ימים זה לא חלב, ביצים, 

 .481יעזור"

הורביץ קרא לוויתור על תוספת היוקר והצר על חוסר התמיכה שזכה לו בעניין זה מצד ההסתדרות, 

אבל לא פחות חשוב מחבריו לממשלה אשר העדיפו את המחויבות החברתית על פני המחויבות 

המוסדות הפיננסים "על מה ביקשתי לוותר? על תשלום אחד של תוספת יוקר! נכון זה לשלמות 

קשה. אבל אם זה נכון שהאינפלציה היא אסון לאומי...לצערי לא קיבלתי לזה תמיכה, כמובן לא 

. לבסוף הזהיר שר האוצר היוצא את יורשו בתפקיד 482בהסתדרות ולצערי גם לא מחברי לממשלה"

                                                 
 .1269, עמ' 1981בינואר  21דיון בהודעת הממשלה בדבר קביעת השר יורם ארידור כשר האוצר, דברי הכנסת,  480
 .1270שם, עמ'  481
 .1271שם, עמ'  482
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מסגרת התקציב ולשמור על ריסון תקציבי "יש הכרח לשמור על תקציב מרוסן לא להסכים לפגוע ב

היא  –אחוז. כי הממשלה בהזרמה, בתקציב שלה  350אחוז ולא  250כדי שהאינפלציה לא תהיה 

הקובעת את פעילות המשק, את האינדקס, את הכל... אני מאחל לשר יורם ארידור, קודם כל שיהיה 

. נאום זה סכם את עמדתו של הורביץ 483לשמור על התקציב מרוסן"ח לעמוד בפני כולם, ולך כ

ששמה דגש על מצב המטבע הישראלי ועל חוסנו ובכך יישם מדיניות המיועדת להגן על האינטרסים 

 של מגזר ההון גם במחיר של פגיעה חברתית. 

יות חברתית לאורך כל פעילותו הפוליטית במדינ ארידור דגלאל מול מדיניותם של ארליך והורביץ, 

עם כניסתו  .484מרחיבה במטרה לסייע לשכבות החלשות גם במחיר של גרעון תקציבי ואינפלציה

חברתי. -ושלם המהפך הכלכלישתמכו בו כי עתה י "חרות"האגף החברתי באנשי  לתפקיד ציפו

מבחינת מדיניות החל שר האוצר במדיניות המיישמת את הכרזתו של ראש הממשלה בגין בכנסת 

שבבסיסה . ארידור הכריז על "הכלכלה הנכונה" 485ונה של הממשלה "להיטיב עם העם"כי ברצ

ההנחה כי העלאת רמת החיים תביא לצמיחה במשק שתסייע לפתור את המשברים  ההיית

מסים ומכסים על מוצרי צריכה רבים כמו טלוויזיות צבעוניות,  ארידור במסגרתה הורידהכלכליים. 

ובכך אפשר גם לשכבות הנמוכות ליהנות ממוצרי צריכה שנחשבו  מכוניות ומכשירי חשמל רבים

מדיניות זו אומנם הובילה להורדת מחירים ולהפחתה באינפלציה אך מנגד הובילה  .486למותרות

דולר ועבר באותה שנה  ןמיליו 600-לעליה ביבוא וגידול בגרעון המסחרי של ישראל שקפץ ב

 .487לראשונה את קו הארבעה מיליארד דולר

כניסתו ות נאומו הנחרץ של יגאל הורביץ, שר האוצר החדש ארידור, הביא תוך שבועיים מלמר

נימק  ,למשרד האוצר בקשה להגדלת התקציב הממשלתי. אל מול התנגדות האופוזיציה לתוספת

התקציב הנוסף. אפשר  תיים "אפשר היה בקלות לצמצם אתשר האוצר את הבקשה בצרכים חבר

היה לבטל תמיכות במחירים של מוצרי יסוד ובמוצרים חקלאיים, ואז היינו יכולים לצמצם את 

מיליארדי שקל. האם זה מה שרוצה האופוזיציה...האם מישהו מציע לבטל כל  2.5התקציב ב

מציע  סובסידיה ללחם, לתחבורה ציבורית, לשמן, למרגרינה, לחלב? האם מישהו מספסלי המערך

לבטל זאת?". ארידור המשיך ותקף את המערך דווקא מצד שמאל "חבר הכנסת אמוראי דיבר היום 

אחוז. שמעתי אותו היום מעל במת הכנסת. מה המסקנה מדרישה  25על כך שהסובסידיה תעמוד על 

זאת? המסקנה היא שצריך להעלות את רמת מחירי התחבורה הציבורית, שצריך לעלות את מחירי 

                                                 
 שם, שם. 483

484 Sherkansky and Radian, p.62. 
 .69, עמ' 1977ביוני  20דברי הכנסת,  485
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.DV 1-134יורם ארידור, ראיון וידאו,  486
 השנתון הסטטיסטי. 487
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. אנחנו איננו הולכים להעלות את מחירי הלחם בצורה דראסטית כזאת, איננו הולכים לעלות הלחם

את מחירי התחבורה הציבורית בצורה כזאת...אתם נגד התקציב, את זה אני יודע. התקציב הזה 

כולל את אי התייקרות הלחם, את אי התייקרות העוף הקפוא, את אי התייקרות החלב, את אי 

, את אי התייקרות המרגרינה, את אי התייקרות התחבורה הציבורית. אז אתם התייקרות השמן

 .488נים על מיעוטי היכולת?"יתוקפים את התקציב שכולל את כל הדברים האלה? כך אתם מג

הגן על מדיניותו להוריד את אך הוא בדמגוגיה,  את ארידורהתקפות האופוזיציה האשימו  

וזאת בשם הרגישות החברתית, "האם רק לבעלי האמצעים המחירים על מוצרי חשמל פופולאריים 

צריך להיות תנורי בישול או מכונות כביסה? האם רק לבעלי אמצעים צריך להיות מקרר?...זה עוזר 

לחברה, זה גם עוזר למשק. זה גם עוזר לאלו שאין להם עדיין את המוצרים הללו"....העלאות 

ם סלקטיביות מתוך רגישות חברתית, יזלות מחירמחירים סלקטיביות מתוך רגישות חברתית, הו

. אל מול ויכוח זה 489אבל גם מתוך שירות לאוצר המדינה. מה הטענות שלכם נגד הדברים האלה?"

הצטרף לדיון ח"כ משה שמיר, מסיעת התחיה בנא"י, שתקף את שר האוצר על דבריו וזאת מהכיוון 

ארידור והאשים כי מדיניותו החברתית  הכלכלי הימני. שמיר העלה את המחיר הכלכלי של צעדי

טוב או לא טוב? הגדלת החוב הלאומי טוב או לא  האינפלציהמפקירה את עתיד המשק "הגדלת 

טוב? הפקרת העתיד של ילדינו טוב או לא טוב?". את הדיון סיכם שר האוצר החדש וקבע "התקציב 

 .490ית"הנוסף מבטא מדיניות הפוכה, מדיניות של רגישות כלכלית וחברת

. תקציב 1981חודש לאחר היכנסו לתפקיד הציג ארידור לאישור הכנסת תקציב חדש לגמרי לשנת 

זה היה שונה מאד מזה של קודמיו לתפקיד, בפתיחת הדיון בכנסת עם הצגת התקציב הכריז "כאשר 

 קיבלתי את אמונכם, לפני כחודש ימים, הודעתי כי בכוונתי להנהיג כלכלה נכונה. מדיניות כזו

חייבת להתבסס על שילוב של היבטים כלכליים וחברתיים. המחשבה שאפשר לנהל מדיניות כלכלית 

עשרה וספיחיה במאתנו שלנו. אין לה שחר, ומעולם  -בלי היבטים חברתיים היא נחלת המאה התשע

של אלמנטים  ,החשוב כל כך בעיניו ,. שר האוצר החדש המשיך ופרט את השילוב491לא היה לה שחר"

ים כמו: לחם, סייים במדיניות הכלכלית "הקפדנו שלא להעלות בכלל מחירי מצרכים בסיחברת

חלב, שמן, מרגרינה, עוף קפוא וכן תחבורה ציבורית...העלאת  מחירים תיעשה רק לאחר שנבדקו 

ומוצו כל האפשרויות לאי העלאה... הורדנו בצורה סלקטיבית מחירים על מוצרים חשמליים. אלה 

. הבאוכלוסייהם המיעוט  – הטלוויזיין מכונת כביסה או מקרר או תנור בישול או שאין להם עדי

לרבים, גם לזוגות צעירים, לרכוש מוצרים כאלה במחירים זולים  אפשרנולא הם האמידים. 

                                                 
 .1537, עמ' 1981בפברואר  9 -דיון בחוק התקציב, דברי הכנסת, מתאריך ה488
 שם, שם. 489
 שם, שם. 490
 .1754, עמ' 1981בפברואר  23, דברי הכנסת, 1981דיון בחוק התקציב לשנת הכספים  491
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בבת אחת מבלי ליצור אבטלה. אנו לא ניצור אבטלה ונעשה הכל  אינפלציהיותר...אי אפשר לבטל 

טלה שייווצר ולחסלו. מדיניות היוזמת או מעודדת אבטלה היא חסרת רגש כדי לטפל בכל מוקד אב

 .492טעם והגיון, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית. לא נסתייע במדיניות כזו"

התקציב החדש אותו הביא שר האוצר העניק דגש לשיפור מצבן הכלכלי חברתי של השכבות 

ובמאזן הכלכלי. הגידול המאסיבי בהעברות  החלשות וזאת גם במחיר פגיעה ביציבות הכלכלית

בניגוד לעמדת רבת השנים של התנועה בנושא.  הייתההתקציביות למימון הסובסידיות ולהעמקתם 

ארידור דחה מעל במת הכנסת את מדיניותו של הורביץ שדגלה בריסון תקציבי על מחירה החברתי 

ה בין מטרות חברתיות כמו מיגור וזאת בשם עליונות מיגור האינפלציה. עבור ארידור הבחיר

האבטלה נתפסה כעליונה על החמרת האינפלציה והשלכותיה על המטבע הישראלי והפגיעה בשוק 

 ההון.

לאחר נאומו של שר האוצר נפתח הדיון וראשון הדוברים היה חבר הכנסת משה קצב, שנמנה על  

.  ח"כ קצב פתח ושיבח את ראשי המבקרים של שרי האוצר הקודמים ארליך והורוביץ ומדיניותם

שר האוצר החדש ואת הדגש החברתי שבמדיניותו הכלכלית "בתקופה הקצרה ששבה מכהן שר 

האוצר יום ארידור אני מוצא שני הישגים חשובים: האחד, הוא קבע יעד של שילוב המדיניות 

ות חשוב החברתית עם המדיניות הכלכלית. אני חושב שהמדיניות החברתית היא יעד כלכלי לא פח

שקובעת הממשלה או שקובע משרד האוצר ויש בכך ברכה רבה. במציאות של מדינת  יעד כלכלי מכל

ישראל של מדינת ישראל לא ניתן בשום פנים להפריד בין מדיניות חברתית לבין מדיניות כלכלית. 

. בנוסף הביע קצב 493אלה נושאים הקשורים זה בזה וטוב עשה שר האוצר שכרך את שניהם יחדיו"

תמיכה בשינוי המדיניות המוטה לסולידאריות חברתית על פני שיקולים כלכליים "העובדה ששר 

האוצר קם ומכריז שבתקציב הנוכחי אין יצירת אבטלה והוא מעוניין להמשיך ולשמור על היקף 

לה זאת תוצאה של שילוב המדיניות החברתית והמדיניות הכלכלית...הממש -האבטלה הקיים 

וזו היא  –החליטה באמצעות שר האוצר שלא לבלום את האינפלציה על ידי יצירת אבטלה נוספת 

 .494תעודת כבוד"

בנוסף שיבח ח"כ קצב את החלטתו של שר האוצר בניגוד לעמדה הקודמת של המפלגה להעניק 

היא תוספת יוקר מלאה ללא כל מו"מ "הנקודה השלישית במדיניות הנוכחית שאני רואה בה הישג 

ההצעה או הרעיון לשלם תוספת יוקר מלאה כאמצעי לשקט תעשייתי. רבים עדיין חוששים לעכל 

את העניין הזה. כולם יודעים שהמוצר הזה טעים, אבל חוששים לעכל אותו". קצב המשיך והביע 

                                                 
 .1755שם, עמ'  492
 1763שם,  493
 שם, שם. 494
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מוצרים שונים  לסבסודתמיכה גם בעמדתו של ארידור לא לקצץ בסובסידיות שמעבירה הממשלה 

לא הוכיחה את עצמה. שיטת הקיצוץ בהוצאה הציבורית על  –ת של קיצוץ הסובסידיות "המדיניו

 הייתהלא זו בלבד שלא הוכיחה את עצמה אלא שהתוצאה המעשית בשטח  –ידי קיצוץ בסובסידיות 

העלאה של שיעורי האינפלציה ופגיעה בשכבות החלשות. אני שמח ששר האוצר אינו רואה בקיצוץ 

בלימת האינפלציה, בכל אופן לא כקו מנחה מרכזי כפי שהיה הדבר בשנים הסובסידיות נשק ל

. בסוף נאומו אף קרא ח"כ קצב לשר ארידור להמשיך בשינוי המדיניות הכלכלית 495האחרונות"

ולקצץ במענקי העידוד שהעניקו קודמיו לתעשיינים ובעלי ההון "אני מבקש ממך אדוני השר, להטיל 

ק בצורה יסודית את כל מערכת התמריצים הניתנים היום להשקעות על צוות מעובדי משרדך לבדו

ולייצור, הן כמענקים והן כסובסידיות להון. יש הרגשה לא נעימה סביב הנושא הזה. יש תחושה 

של  מסוימתממערכת  תעים למיניהם מצליחים שלא בצדק ליהנושמא היצרנים למיניהם והמשקי

כ קצב תמך בכל מה שהתנגדה לו תנועה החרות במשך בנאומו ח" .496סובסידיות להון ולמענקים"

בגין שקבע כי התעשיינים הם בוני הארץ  ראש הממשלה שנים ואף שלל את הצהרותיו הקודמות של

וכי הפועל אינו מנוצל עוד. קצב שייצג את החוגים החברתיים ב"חרות" תמך במדיניות ממשלתית 

בסוד מוצרי יסוד והגנה חברתיות כמו ס רבים בקידום מטרותהמתערבת בשוק ומשקיעה כספים 

 על האוכלוסיות החלשות.

שינוי זה במדיניות נתמך גם על ידי ראש הממשלה עצמו שנתן ברכתו למאבק באבטלה גם במחיר 

הודיע  ,בכיכר מלכי ישראל ,1981עליית האינפלציה. בנאום הסיום של מערכת הבחירות של שנת 

נפלציה גבוהה לאבטלה גבוהה הרי שהוא בוחר באבטלה מנחם בגין כי אם הבחירה היא בין אי

נמוכה "אנחנו לא נרשה אבטלה בארץ ישראל. כל אדם זכאי לעבודה שבו יפרנס את משפחתו בכבוד. 

לא כמו בארצות אחרות. נכון, לנו יש אינפלציה הרבה יותר גבוהה מאשר אצלם, אבל יש להם 

, בימי המשבר העולמי הגדול אחרי נפילת 31מיליונים מובטלים, יותר מכפי שהיו בשנת בשנת 

בכך הביע בגין את תמיכתו בהעדפה של מדיניות . 497הבורסה בניו יורק. אצלנו לא יהיה כדבר הזה"

 חברתית על פני יעילות כלכלית.

כלכלנים שהאשימו מצד על מדיניותו ביקורת קשה נמתחה בעוד ארידור זוכה לתמיכה מבית, הרי ש

ות המגדילות את הגרעון ועשויות לאיים על היציבות הכלכלית. אפילו כתבו אותו בהוצאות כלכלי

ה דאגה אל מול הוצאות הממשלה "מחירי ע, עיתונה של ההסתדרות הבידברהכלכלי של עיתון 

ליון שקל בחודש. החשמל שמעולם לא סובסד ימ 200מצרכי היסוד הרגילים מסובסדים במחיר של 

                                                 
 .1764שם, עמ'  495
 .1765שם, עמ'  496
 .122, עמ' 1983(, אפריל 17-16) סימן קריאהרטוריקה ומבנה בנאומי הבחירות של מנחם בגין",  -נורית גרץ, "מעטים מול רבים  497
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ליון שקל ימ 150ליון שקל בחודש. המים מסובסדים בשיא חדש של ימ 150בעבר מסובסד במחיר של 

ליון שקל בחודש, תופעה שלא ימ 200בחודש. הדלק שישראל רוכשת את כולו בחו"ל מסובסד ב

. בנוסף ביטל ארידור את מס רכוש, מס זה היה נהוג בישראל עוד מהתקופה 498כמותה בעבר" הייתה

 1981כס. תנועת החרות התנגדה לו במשך שנים ובאפריל ים משווי הננית ועמד על אחוז מסוהעותמ

ביטל ארידור את המס והשאיר אותו רק על בעלי קרקעות פנויות שאינן חקלאיות. בנוסף הוריד 

אימוץ ארידור את המס על הסיגריות והמשיך לקצץ במסי הקנייה על המוצרים. מצב זה של 

 אימוץ של מדיניות חברתית לאומית עם לקיצוץ בהכנסות המדינה ובמקבימדיניות ליברלית של 

מיליארד  25גידול בהוצאות הממשלתיות הוביל לגידול הגרעון הממשלתי בסכום של למעלה מ 

 שקלים.

בנוסף למינויו של ארידור והמדיניות הכלכלית המרחיבה, שהנהיג בתמיכת ראשי המפלגה, הביאה 

חשובים. חוקים אלו קודמו מתחילת הקואליציה להצבעה בקריאה ראשונה שני חוקים חברתיים 

כהונת הממשלה באמצעות לחץ בלתי פוסק מצד האגף החברתי בתנועת החרות שדרש להביאם 

 1981להצבעה. החוק הראשון היה חוק בריאות ממלכתי שעבר בקריאה ראשונה בתחילת פברואר 

בריאות שוסטק כי והשני הנו חוק פנסיה חובה. בדיון בכנסת על חוק הבריאות הממלכתי קבע שר ה

מטרת החוק היא "להקנות לכל תושבי המדינה את הזכות לקבל את כל השירותים הרפואיים שהם 

זקוקים להם ולהטיל את החובה על החברה ועל המדינה להבטיח לתושבים את אספקת השירותים 

תי . ח"כ משה קצב קבע בדיון כי "היתרון הבולט שאני רואה בחוק ביטוח בריאות ממלכ499האלה"

נעוץ דווקא בעובדה שאותם אזרחים אשר עד כה היו מקופחים, ייצאו נשכרים מחוק ביטוח בריאות 

ממלכתי...אזורי הדרום והצפון שהיו מקופחים עד היום, יפסיקו להיות כאלה, כאשר כל תושב בכל 

קלה מכל שירות הבריאות". בנוסף קבע ח"כ מאיר כהן מ"חרות" כי החוק יביא ה ליהנותאזור יוכל 

של  מסוימתלשכבות הנמוכות היות והמס האחיד שגבו הקופות עבור השירותים היה עד לתקרה 

שכר ובעלי השכר הגבוה לא שילמו מס מעבר לתקרה הנמוכה "את מלוא המעמסה נשאו על כתפיהם 

דווקא בעלי השכר הנמוך. האם זה עקרון עזרה הדדית? לעומת זאת לפי החוק המוצע יהיו דמי 

 .500של העזרה ההדדית" ןהעיקרורוגרסיביים וזהו הביטוח פ

של התנועה היה "חוק  חברתית-כלכליתחוק חשוב נוסף שהצביע על השינוי במדיניות ה

. חוק זה עיגן לראשונה בחוק הגנה על צרכנים 1981באפריל  1-הכנסת ב הגנת הצרכן" אותו אישרה

עסק שפגע בזכויות הצרכנים. החוק  מפני בעלי העסקים ואף קבע עונשים של עד שנת מאסר על בעל

                                                 
 .5, עמ' דבר"היקף שוחד הבחירות של האוצר",  498
 1601-1590, עמודים 1981בפברואר  10בריאות ממלכתי, דברי הכנסת,  דיון בחוק 499
 שם, שם. 500
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אשראי  בעסקתנתן לקונים את האפשרות להחזיר מוצרים עד שבעה ימים והגן עליהם מפני הטעיה. 

חייב החוק לפרט את הפרטים ואת המחיר של הריבית וההפרש בין המחיר במזומן לזה שבאשראי. 

ים של פירוט החומרים בנוסף החוק חייב את בעלי העסק לבצע סימון של הטובין ובו הפרט

המרכיבים את המוצר, שם היצרן וארץ הייצור. החוק לראשונה עיגן את זכויות הצרכנים בחוק 

ונועד למנוע ניצול של תמימות הצרכן או אי ידיעתו את הפרטים הרלוונטיים ולמנוע עסקאות בלתי 

שנועד להצר את  החוק נתפס ככזה .501סבירות או בלתי מקובלות שהפכו להטעיה אסורה של הצרכן

ן צרכנים צעדי בעלי העסקים וכהגדלת מעורבות הממשלה בהתנהלות השוק החופשי והמסחר בי

בקרב תעשיינים ואיגודי הסוחרים שהחוק הטיל עליהם חובות  לתעשיינים. החוק גרר התנגדות

, חדשות. מנכ"ל עיתון הארץ, עמוס שוקן, קבע כי החוק מהווה "נסיגה מעקרונות המשק החופשי

 .502הוא מטרד רציני וצעד נוסף לקראת משק מתוכנן ומנוהל מלמעלה"

דוגמה נוספת לשינוי באידיאולוגיה של התנועה, מעבר לשורת חוקים אלו ומינוי של ארידור 

כשר האוצר, ניתן למצוא במצע התנועה לקראת הבחירות לכנסת העשירית. מבחינה של מצעי 

בשינויים מהותיים בחלק הכלכלי חברתי במצע התנועה התנועה לבחירות לכנסת ניתן להבחין 

לבחירות לכנסת העשירית. שינויים אלו יצרו הבדלים משמעותיים בין המצע לבחירות לכנסת 

 .503התשיעית לבין המצע שהציגה התנועה לבחירות לכנסת העשירית

אחד ההבדלים המרכזיים נגע לאמצעים הנדרשים לשינוי פני המשק. ההגעה לשלטון 

בילה למספר שינויים כאשר העיקרון הוותיק של "סובסידיה לנצרך ולא למצרך" נמחק מהמצע, הו

הדרישות לצמצם את האשראי ולהפסיק את הנפקת איגרות החוב הצמודות נמחקה, נעלמה 

הדרישה להפריד מן ההסתדרות את עיסוקיה הכלכליים והדרישה לבוררות חובה ממלכתית הפכה 

ת ללא המילה "חובה". כל הדרישות להשגת עצמאות כלכלית וסגירת לדרישה לבוררות ממלכתי

הפער במאזן התשלומים נעלמו. לעומת זאת הוכנסו מושגים חדשים שעסקו בעידוד תנופת הייצור 

ופיתוח, ובלימת האינפלציה. בנוסף הוסף יעד חשוב למטרות התנועה שהוא "מניעת כל כיס אבטלה, 

 .504אם יווצר"

עים היה בהגדרה העצמית של הליכוד את האידיאולוגיה בה הוא תומך. הבדל נוסף בין המצ

בעוד במצע לכנסת התשיעית קבע מצע הליכוד כי התנועה תומכת ב"משק המבוסס על יעילות, 

יוזמה ותחרות" הרי במצע לכנסת העשירית הגדיר עצמו הליכוד כתומך "בליברליזם סוציאלי 

החופשי הפכו  הקפיטליסטירות שהם תמצית המשק מודרני ומתקדם". היעילות, היוזמה והתח

                                                 
 . 311(, עמ' 1989)תל אביב: הוצאת מדע רון,  בעידן הרוווחה והצרכנותדוד לוצקי,  501
 .5, עמ' 1981ביולי  17, דברנסיגה מעקרונות השוק החופשי",  –ללא שם מחבר, "מנכ"ל עיתון הארץ: חוק הגנת הצרכן  502

503 Yoram Ben Porath, "The Conservative Turnabout That Never Was", Jerusalem Quarterly (29), 1983, p.6.  
504Ibid.  
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הגדיר הליכוד את משנת יריבו  1977לליברליזם חברתי. גם בנוגע לאפיון היריב חלו שינויים, בשנת 

הגדיר הליכוד  1981מהמערך כ"שעטנז בלתי מוצלח של קפיטליזם, סוציאליזם ואנרכיה". בשנת 

נוי זה הצביע על קושי להבדיל בין סוציאל את משנת המערך כ"סוציאליזם מיושן ומזויף". שי

דמוקרטיה מודרנית לליברליזם סוציאלי ומכאן הצורך להדגיש כי השיטה של המערך היא 

 .505סוציאליזם מיושן

אמצעי נוסף להבדיל בין המדיניות הסוציאלית של הליכוד, אשר הפכה לחלק מרכזי 

בין התפיסות ההשוואה  הייתהמערך של ה הרווחהבקמפיין הבחירות לכנסת העשירית, למדיניות 

לאידיאולוגיה הקומוניסטית. כמו ז'בוטינסקי והחוגים הכלכליות חברתיות של המערך 

. בנאום המסיים לקומוניזם הסוציאליזםניתן לראות כי גם בגין עשה הקבלה בין  םהמקסימליסטי

כיכר מלכי ישראל נאם מנחם בגין בפני עשרות אלפי תומכים ב ,1981את מערכת הבחירות בשנת 

בתל אביב. את נאומו פתח בגין בהתייחסות להפגנת המערך שהתקיימה בכיכר ביום הקודם ובפרט 

לדגלים האדומים "אמש היו כאן דגלים אדומים". לאחר מכן המשיך בגין להסביר מה מייצגים 

יבי ישראל , זה הדגל של שנאת ישראל ואספקת נשק לכל אוהקומוניזם"אדבר על  בעיניודגלים אלו 

מסביב. זה הדגל של רדיפת יהודים ורדיפת העברית. זה הדגל של מחנות ריכוז האדם ודיכוי האדם. 

, של האיבה, ואת הדגל הזה אמש הניפו אלה שהובאו מכל קצות הארץ השעבודזהו הדגל של 

זם הישראלי לקומוני הסוציאליזםבגין ערך השוואה בין . 506באוטובוסים ובמשאיות של הקיבוצים"

 .507בברית המועצות. קומוניזם שבאותה תקופה היה מזוהה עם תמיכה באויבי המדינה

בנוסף לצורך בבידול מן המערך שימשה השוואה זאת גם לאחד את השורות אל מול המחלוקת 

הפנים מפלגתית בנושאים כלכליים. המסרים האנטי סוציאליסטים שבהם השתמש הליכוד נהפכו 

ו את תומכי המפלגה. הסוציאליזם זוהה על ידי הליכוד כמנגנון של לגורם מארגן שסביבו ארגנ

המעניק הטבות יתר לתומכי המפלגה ומדיר מהטבות אלו את מתנגדיה "הסוציאליזם  פרוטקציה

שלהם לא שווה פרוטה, הוא מיושן. זה סוציאליזם של פרוטקציוניזם, של הפליה, של חוסר צדק, 

. הסוציאליזם זוהה עם עוני עם הדרה 508האדם על ידי האדם" איזה סוציאליזם זה בכלל? של ניצול

 .509ועם ניצול עובדים ועם המוסדות שאחראים להדרתם של שכבות המצוקה

 

 

                                                 
505Ibid. 

 .152(, עמ' 2003)תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות,  בגין;מירון איזקסון,  506
 .34, עמ' 2010(, 20)עיונים בתקומת ישראל דני פילק, "אנחנו העם )אתם לא( פופוליזם מכיל ופופוליזם מדיר בישראל",  507
 .156איזקסון, עמ'  508
 .34, עמ' אנחנו ואתםפילק,  509
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 ממשלת בגין השנייה

, הגדילו את הייצוג של הפעילים החברתיים מטעם רשימת "חרות" בכנסת ישראל. 1981בחירות 

שניים מהבולטים בפעילים אלה, שנכנסו לראשונה, היו ח"כ דוד מגן ראש עיריית קרית גת וח"כ 

מאיר שטרית ראש עיריית יבנה. בנאומו הראשון בכנסת הזכיר ח"כ שטרית את היותו עולה ממרוקו 

עיר הפיתוח יבנה וקרא לממשלת הליכוד להגביר את מאמציה החברתיים "הגיעה השעה שגדל ב

להקים בארץ את "קיר הברזל" החברתי והחינוכי כי החוסן האמתי שלנו, של ישראל, אינו רק 

בגבולותינו, איננו רק בכוח צבאנו ולא באיכות הנשק שיש לנו אלא בעיקר בחוסן החברתי 

שיכת דרכו של ז'בוטינסקי, שומה עליה לעשות הכל כדי ליישם את אותו שלנו"...תנועת החרות כממ

כדאי שנתרגל כולנו שזוהי דרכה של תנועת החירות ולא כפי שמנסים להציג אותה צדק חברתי. 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(...ראש הממשלה התחיל בקדנציה הקודמת בכמה פעולות חשובות ביותר  בחוץ

המצוקה שלדעתי צריך לשים בו דגש כפול ומכופל בקדנציה בכיוון זה. מפעל שיקום שכונות 

 .510הנוכחית"

נושא מרכזי נוסף עליו נאבקו הפעילים החברתיים בחרות היה "חוק משפחות ברוכות ילדים" 

שמטרתו לסייע למשפחות ברוכות ילדים במענקים ממשלתיים ובהקלות שונות. במהלך בכהונת 

ק בשל התנגדות האוצר, וח"כ משה קצב הגיש הצעת ממשלת בגין הראשונה התעכבה העברת החו

חוק פרטית בנושא אשר נדחתה מפעם לפעם כתוצאה מהבטחות הממשלה להעביר חוק ממשלתי 

בנושא. בקדנציה השנייה של ממשלת בגין הגיש ח"כ רוני מילוא באישורו של ח"כ קצב את אותה 

במדינה נושאים שיש להעמידם . בדברי ההסבר תקף מילוא את האוצר וקבע "יש 511ההצעה מחדש

בסולם העדיפויות במקום ראשון במעלה, לפני כל דבר אחר. הנושא של משפחות ברוכות ילדים הוא 

נושא חשוב לא פחות מאשר צבא וביטחון ואין זה חשוב יותר לרכוש מטוס חדש מאשר לגדל דור 

שראל לפער חברתי קשה...על חדש, בריא, שיגדל ויהיה מוצק ועומד על שתי רגליו...הגענו במדינת י

כולנו להשקיע מאמצים כדי לחסל או לצמצם ככל האפשר את הפערים הקיימים במדינת 

. ח"כ מילוא מיקד את התקפתו בשרי האוצר הקודמים "בקדנציה הקודמת בגלל הלחץ 512ישראל"

 עד –ואני הייתי עד לכך  -של האוצר, נאבק חבר הכנסת קצב שלוש שנים בהנהלת הקואליציה

שאפשרו לו להגיש את ההצעה הזאת. בפעם הזאת לא נוכל להשלים עם כך שתהיה סחבת...נעזור 

לכל אלו בממשלה שייאבקו למען העניין הזה כדי להעבירו. אני מקווה שלא נאלץ לנהל מאבק, אלא 

ושר האוצר שהוא שניתן יהיה, לתועלת מדינת ישראל, להביא מהר הצעת חוק על דעת משרד האוצר 

                                                 
 .95, עמ' 1981באוגוסט  5דיון בהודעה על הרכבת הממשלה, דברי הכנסת,  510
 1025, עמ' 1982בינואר  6דים, דברי הכנסת, דיון בהצעת חוק משפחות ברוכות יל 511
 שם, שם. 512
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ואכן בהסכמת . 513)הדגשה שלי מ.פ.ש( "ו פתוח מאד לנושאים חברתיים ומוכן ללכת לקראתםעכשי

שר האוצר הוגשה הצעת החוק הממשלתית לסיוע למשפחות ברוכות ילדים שעברה בקריאה 

, אבל עם התפטרות שר האוצר והממשלה כחודש אח"כ לא הספיקה ממשלת 1983ראשונה ביולי 

 אוצר הבאים דחו את העניין. בגין להעביר את החוק ושרי ה

פרויקט שיקום שכונות, פרויקט הדגל החברתי של ממשלת הליכוד, אף הוא זכה להגדלת המשאבים 

הממשלתיים המושקעים בו תחת שר השיכון דוד לוי וסגנו משה קצב. בדיווח על התקדמות 

בעשייה יום יומית, הפרויקט הודיע שר השיכון דוד לוי: "מאז התחלנו, קרם הפרויקט עור וגידים 

החל משרד הבינוי  1977בהשקעת כוחות ומוחות ומשאבים הגדלים מדי שנה בשנה. כבר בשנת 

שכונות. בשנת  69-ל 1980שכונות ובשנת  64-ל 1979שכונות, מספר זה גדל ב 15-והשיכון לפעול ב

אדוני היו"ר,  עם תחילת המפעל, 1977אנו מתכוונים להוסיף עוד שכונות על אלה הקיימות. ב 1982

 -1980מליוני שקל, ב 113 -1979מליוני שקל, ב 29 – 1978מליוני שקל במונחים דאז, ב 7-הושקעו כ

מליוני שקל, הכל מתקציב המדינה...בשכונות השיקום  23מליארד ו 1 – 1981מליוני שקל, ב 456

 1000שכונות פונו כיחידות דיור. לדירות מחוץ ל 1400יחידות דיור חדשות, הורחבו כ 4000-נבנו כ

משפחות, בוצעו עבודות תשתיות ופיתוח בקנה מידה שלא היה כדוגמתו בהיקף ובזמן כאלה: 

כבישים, מדרכות, סלילה, מגרשי משחקים, מועדונים, מגרשי ספורט ומתקני שירותים נוספים 

ך . למרות השקעות אלו עדיין נשמעת ביקרות מצד האגף החברתי ב"חרות" על כ514ה"ילאוכלוסי

מר בדיון "יש להעמיד ציבי הפרויקט. ח"כ מאיר שיטרית אשאין הדבר מספיק וכי יש להגדיל את תק

יה תקציב שדי את התקציבים הדרושים לממשלה בעדיפות ראשונה על פני כל נושא אחר, כדי שיה

יד ובכל שנה בצורה משמעותית שיקום כפי שתוכננה...יש להרחיב מכנית הבו כדי להפעיל את ת

  .515את מספר שכונות המצוקה הנכללות בשיקום, כדי להגיע לכל השכונות בהקדם"מאד 

דוגמה נוספת למדיניות החדשה אותה הנהיג ארידור, שהגיע מסיעת "תכלת לבן" בהסתדרות, היה 

ביחס השונה לזכויות העובדים. ארידור, בניגוד לקודמיו בתפקיד, החזיק בדעה כי בתור שר האוצר 

יה הישראלית כולל העובדים במפעלי העובדים שנתפסו על ידי סיעתו יהאוכלוסעליו לדאוג לכלל 

כמעמד החזק במשק. גם כאן המשיך ארידור במדיניותו, שלעיתים איגפה משמאל את יריביו 

במערך, וזאת בנושא תוספת היוקר לעובדים. ארידור, בניגוד להסכמת ההסתדרות להתפשר על 

ביוזמתו תוספת יוקר מלאה לעובדים. צעד זה הוביל לתחושה  תוספת יוקר חלקית, החליט להעניק

 .516בקרב מנהיגי ההסתדרות כי ארידור חותר תחת תפקידיה החשובים ביותר ומטרות קיומה

                                                 
 .שם, שם 513
 .2921, עמ' 1982בפברואר  3דיון בהצעות לסדר היום, דברי הכנסת,  514
 .1304, עמ' שם 515

516 Tzabag, p.872. 
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בעקבות השבתת המשק על ידי ההסתדרות תקפו חבריו של ארידור  1982בדיון בכנסת שנערך בסוף  

ח"כ פסח גרופר קורא לעבר יו"ר ההסתדרות:  מהסיעה הליברלית בליכוד את פעולת ההסתדרות.

, אחריו תקף את ההסתדרות ח"כ יהודה פרח "השבתת 517חגיגה" הייתה"היה חג, לא שביתה, 

עובדים, מקוממת כל אזרח שמרגיש תחושה  400000הסקטור הציבורי בממדים כלאה, בהיקף של 

מתבייש לומר זאת כאן...אני כלשהי של אחריות ציבורית. הייתי אומר שזו חבלה מכוונת ואינני 

רוצה לומר שאין מובטלים במדינה הזאת. אינני רוצה לומר שיש מתבטלים. המשק קורא לידיים 

. לעומתם עלה 518עובדות ואף על פי כן יש לנו מובטלים...הדרך הזאת של השבתה היא דרך מזקת"

רצוני להגן על שר האוצר ודווח לכנסת על המגעים שניהל עם נציגי ההסתדרות "הבעתי את 

העובדים בסקטור הציבורי. אחד מראשי האיגודים פנה אלי ואמר: למה אתה צריך להגן על 

העובדים? אתה שר האוצר, תפקידך להגן על המשק, תפקידנו להגן על העובדים". ארידור המשיך 

וקבע בפני חברי הכנסת "אנחנו המפלגות המיוצגות בממשלה נבחרנו על ידי יותר עובדים 

ופוזיציה...אנחנו צרכים לדאוג להם. אנחנו צרכים להגן על האינטרסים שלהם. שר האוצר מהא

דבריו אלו של ארידור סימלו את  .519"תפקידו, זכותו וחובתו לדאוג גם לעובדיםחייב לדאוג למשק. 

שינוי התפיסה בנוגע לעובדים בקרב תנועת החרות, שינוי שהושפע גם משינוי אידיאולוגי אך גם 

 ה מהתמיכה האלקטורלית בקרב חוגים אלו.כתוצא

בניגוד לקודמיו, נמנע ארידור לנקוט במדיניות מצמצמת של הפחתה ניכרת בהוצאות 

הממשלה. ארידור לא התנגד לעלייה בשכר הריאלי וסירב לייקר מוצרים המסובסדים ע"י הממשלה 

תקציבי הסובסידיות. בשיעור התואם את קצב האינפלציה, דבר שהביא לעליה של מאות אחוזים ב

בתחום  הייתהאחוז לעומת התקציב הקודם כאשר העלייה הגדולה ביותר  39-תקציב המדינה גדל ב

אחוז, דבר שתנועת החרות התנגדה לו במשך שנים, הנכסים  9-השכר הריאלי עלה ב. הרווחה

זו של ארידור  . מדיניותו520אחוז 11-אחוז והצריכה הפרטית גדלה ב 15-הפיננסים בידי הציבור עלו ב

נהנתה מגיבוי התנועה וראש הממשלה והוא המשיך בתפקידו גם במהלך כהונת ממשלת בגין 

 .1983השנייה עד שנת 

מדיניות זו הובילה להגדלת הסובסידיות הממשלתיות ועלייה מחדש בקצב האינפלציה עד  

, עת עזב ארידור את תפקידו. למרות מצב זה נשאר ארידור נאמן 1983אחוז בשנת  191לרמה של  

יקר את המוצרים ילתפיסתו החברתית שהעדיפה את האינפלציה על פני האבטלה וסירב ל

 1982ותים החברתיים שהעניקה הממשלה. מלחמת לבנון שפרצה ביוני המסובסדים ולפגוע בשיר

                                                 
 .685, עמ' 1982בדצמבר  14דיון בהודעת הממשלה בדבר איום ההשבתה בסקטור הציבורי, דברי הכנסת,  517
 569עמ' שם,  518
 .257, עמ' שם 519
 .132צבאג, עמ'  520
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הכבידה אף היא על תקציב הממשלה שנדרשה להגדיל את הגרעון התקציבי. תוצאות המלחמה פגעו 

אחוז  0.8-במשק הישראלי כאשר האבטלה במשק עלתה לחמשה אחוזים, התמ"ג הישראלי עלה ב

ל מול העלויות ההולכות וגדלות של המלחמה המשיך . א521בלבד והתל"ג התכווץ בכמעט חצי אחוז

ארידור בסירובו לקצץ בתקציב הממשלה. לאור זאת העדיף ארידור להנפיק מלווה חובה על 

האזרחים על מנת לממן את המלחמה מאשר לקצץ בשירותי הממשלה. מלווה זה נתפס כסוג של 

ם לקבל החזר עבור השקעתם. הם אמורי מסוימתמס על ידי האזרחים, גם אם בסופה של תקופה 

אחוז( הישראלי  2.0אחוזים( והתמ"ג ) 1.2אמנם הביאה עמה שיפור קטן בצמיחת התל"ג ) 1983שנת 

אחוז אך הגרעון המסחרי המשיך לגדול והגיע לחמשה מיליארד דולר  4.5-ובירידה באבטלה ל

 . 522והמטבע הישראלי היה בדרך להיפר אינפלציה מסוכנת

הישראלי בשקל, הגה שר האוצר את תכנית לו ואובדן האמון של הציבור על רקע אירועים א

לדולר והפיכת המטבע  הצמדת השקל באופן מלא הייתהכנית זו משמעותה ה"דולריזיציה". ת

לך חוקי בישראל, עם אפשרות לבטל לגמרי את המטבע הישראלי. הצעה זו הועברה האמריקאי לה

ניהם הכלכלן מילטון פרידמן שתמך בה והן מזכיר המדינה לעיונם של כלכלנים בכירים בארה"ב ובי

 1983. במפגש בתחילת שנת 523האמריקאי ג'ורג שולץ שהיה בעל רקע כלכלי ותמך אף הוא בתוכנית

הוצגה התוכנית בפני בגין שהביע תמיכה במהלך כאשר ארידור הסתייע בחוות דעתו האוהדת של 

. בנוסף נערכו 524מיוחדת בדבר יתרונות התוכניתחבר הכנסת לשעבר יוחנן בדר שכתב חוברת 

התייעצויות עם שרי הממשלה השונים בנושא ובמשרד האוצר החלו לגבש את פרטי התוכנית רחוק 

 מעין הציבור.

ה פגיעה קשה ביכולתה תוויבכך הסכימו בגין וארידור לתוכנית אשר מבחינה כלכלית ה 

לחם באינפלציה באמצעות ילה לה סירבהמדיניות המוניטרית. הממששל הממשלה לנווט את ה

קיצוץ וריסון תקציבי, תהליך הכרוך בהשלכות חברתיות קשות של אבטלה ופגיעה בשכבות 

רותים החברתיים. התנגדות זו הביאה להחמרה הולכת וגוברת במצבו של המטבע יהחלשות ובש

על יציבות המשק והיחלשותו באחוזים ניכרים אל מול המטבעות האחרים בעולם. מצב זה איים 

ולאור זאת העדיפה הממשלה לשלם את המחיר היקר של ויתור על חלק ניכר מעצמאותה הכלכלית. 

ראש הממשלה הסכים לוותר על אחד הסממנים החשובים של ריבונות לאומית וקבלת מטבע של 

. מנע מנקיטת צעדים חברתיים שיפגעו בשכבות החלשותיוזאת על מנת לה ימדינה זרה כמטבע חוק

                                                 
 שם, שם. 521
 שם, שם. 522
 .2013בפברואר  13ראיון יורם ארידור,  523
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.VD-138סדן עזרא, ראיון וידאו,  524
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סיון לחזק את המטבע הישראלי ולהפוך אותו למטבע יבעוד שתחילת כהונת ממשלת בגין החלה בנ

 כליל. ולהיעלמותגורמת  הייתהאמין וסחיר בעולם הרי שהיא הסתיימה בתוכנית ש

התפטרותו של ראש הממשלה בגין, שהובילה להתפטרות הממשלה כולה, מנעה את פרסום  

, גררה ביקורת 1983הקמת ממשלתו של יצחק שמיר באוקטובר התוכנית. התוכנית הודלפה עם 

חריפה על כוונתו של ארידור לוותר על השקל הישראלי והפגיעה בריבונות הישראלית, ראש 

ואין הוא תומך בה דבר שהביא  מצדוהממשלה החדש יצחק שמיר טען כי אין לתוכנית זו גיבוי 

 להתפטרותו של יורם ארידור.

 

 סיכום

מעמדית. -חברתית, כתנועה לאומית על-ת הציגה עצמה כלפי חוץ, מבחינה כלכליתתנועת החרו

תנועה, שבניגוד לתנועות השמאל, אינה דואגת רק למעמד הפועלים המאורגן, אלא לכלל שכבות 

העם. למרות רטוריקה פוליטית זו, בפועל דגלה התנועה במדיניות כלכלית ליברלית, שמטרתה 

סטי, שחלקים גדולים ממנו היו בבעלות ממשלתית, במשק חופשי. להחליף את המשק הסוציאלי

הרפורמות, שאותן הציעה התנועה בהיותה באופוזיציה )הפרטת מפעלי ההסתדרות והממשלה, 

פגיעה בזכות השביתה באמצעות חוק בוררות חובה, הקפאת שכר לעובדים אך העלאת שכר 

הון(, נועדו להיטיב עם שכבות הביניים לעובדים המקצועיים, הפחתת מיסים ותמריצים להזרמת 

המבוססות ובעלי המקצועות החופשיים, במחיר של פגיעה בעבודה המאורגנת ובכוחם של העובדים 

הלא מקצועיים. מבחינה חברתית דגלה התנועה במדיניות המכוונת לסייע לשכבות המצוקה בלבד, 

ז'בוטינסקי )מעון, מזון, מלבוש,  תוך הבטחת "מינימום קיום", המבוסס על חמשת המ"מים של זאב

מורה, מרפא(. תנועת החרות הצהירה שהיא מחויבת לקירוב הקצוות החברתיים, אך נמנעה מלהציג 

תכנית ממשית מפורטת בעניין, ודחתה כל התחייבות חברתית להגדיל את ההוצאה הממשלתית 

 ואת מעורבותה.

איחוד לגוש פרלמנטרי עם המפלגה החל מאמצע שנות השישים עברה תנועת החרות תהליך של 

-הליברלית, המייצגת את המעמד הבינוני, אך השינוי במשנתה האידאולוגית מבחינה כלכלית

הוקמה סיעה  1964תנועתיים שעברה התנועה. בשנת -חברתית נבע דווקא מהשינויים הפנים

ציגים מערי בהסתדרות העובדים הכללית, ששימשה מוקד להצטרפות פעילים חברתיים למפלגה. נ

הפיתוח והשכונות, שבהן זכתה התנועה להישגים הולכים וגדלים, צורפו למוקדי קבלת ההחלטות 

-שנפתחו לדור הצעיר החל מאמצע שנות השישים. שינויים מבניים אלו שינו את המדיניות הכלכלית

קי פנסיה חברתית של התנועה. רפורמות חברתיות, כמו שכר מינימום, חוק לביטוח מפני אבטלה וחו

 ובריאות ממלכתיים, הפכו לחלק מהמצע החברתי של התנועה. 
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הפך יו"ר תנועת החרות, מנחם בגין, לראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. לאחר  1977ביוני 

שנים של הבטחות לבוחר על שינוי של ממש, אם תקבל התנועה את רסן השלטון, ניתן בידי ראשי 

בתחילה נראה היה כי יו"ר תנועת החרות רק המתין להזדמנות  התנועה הכוח לבצע שינוי ממשי.

ממשלתי לכיוון של שוק חופשי ויזמה פרטית. בשיתוף עם -לשנות מן המסד את המשק ההסתדרותי

ראשי המפלגה הליברלית ננקטו שורה של צעדים כלכליים נועזים, ובהם ביטול הפיקוח על המטבע, 

בסידיות, העלאת המע"מ וקיצוץ במסים על בעלי ההון הגדלת הסיוע למשקיעים, קיצוץ חד בסו

והמעמד הבינוני. כמו כן נעשה ניסיון אמתי לשלב בין המדיניות הליברלית הכלכלית, לבין מדיניות 

חברתית שנועדה לסייע לשכבות המצוקה. רפורמות, כגון פרויקט שיקום שכונות, חוק -לאומית

 גם במחיר הגדלת ההשקעה הממשלתית. תיכון חינם וחוק הבטחת הכנסה, יצאו לדרך,

ניסיון זה הוביל לחיכוכים רבים בין שרי האוצר והאליטה הוותיקה של התנועה, שתמכו במדיניות  

ליברלית, לבין האגף החברתי בתנועת החרות. ההוצאה הממשלתית הגדולה על הפרויקטים 

ך בהגדלת היצע הכסף החברתיים, לצד קיצוץ המסים, הובילה לחוסר במשאבים, מה שיצר צור

מצד הממשלה, והמחיר לכך היה עליית האינפלציה. הגידול החד באינפלציה הוביל לדרישה לקיצוץ 

לחצות את קו המאה אחוז,   1979-תקציב הממשלה. שכן גידול זה הביא את מדד המחירים לצרכן ב

ד או לפגוע . כמו כן, הממשלה לא רצתה לעלות מסים מח1983ולהתקרב למאתיים אחוז בשנת 

בפרויקטים החברתיים שלהם התחייבה, מאידך. אל מול הדרישה הזאת של שרי האוצר, סרבו 

חברי "חרות" לתמוך בקיצוצים תקציביים משמעותיים, שתוצאתם הייתה פגיעה בשירותים 

 לאוכלוסיות הנזקקות. 

את התנועה  החברתית ההולכת וגדלה מהשטח, שאיימה על המשך שלטון הליכוד, הובילה מחאהה 

לאומי, תוך זניחת המשנה הכלכלית הליברלית. החלטה זו באה לידי ביטוי -לבחור בצד החברתי

בהתפטרותם של שרי האוצר שמחה ארליך ויגאל הורביץ, ובמינוי שר אוצר שהיה מראשי סיעת 

תכלת לבן בהסתדרות. השר יורם ארידור, הסמן החברתי בתנועת החרות שהיה תוצר של ההחלטה 

רמטית בשנות השישים להקים סיעת עובדים בהסתדרות הכללית, היה לשר האוצר הראשון הד

מטעם תנועת החרות. ארידור המשיך אמנם בהורדת המסים שנקטו קודמיו, אך התנגד לכל ריסון 

תקציבי, ואף נקט במדיניות כלכלית מרחיבה שהובילה להגדלה מסיבית של הגרעון הממשלתי 

של ישראל. ארידור, שייצג את הקו החברתי של התנועה, פעל למען הורדת  והגרעון במאזן המסחרי

מסים על מוצרי צריכה, ובכך הקטין את הכנסות המדינה, ומנגד הגדיל את ההוצאות על 

הסובסידיות של המוצרים השונים, והגדיל את תקציב המדינה בכלל ואת תקציב הרווחה בפרט 

יגוד למדיניות הכלכלית הליברלית של התנועה, בדבר איזון בעשרות אחוזים. מדיניות זו, שעמדה בנ

תקציבי ולחימה בגרעון, הביאה להדפסת כסף ע"י הממשלה על מנת לעמוד בשני יעדים אלו. מצב 
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זה הוביל להאצת האינפלציה במאות אחוזים, והעמיד בסכנה את יציבות המשק. סכנה זו הובילה 

את המטבע הישראלי, ליזום תכנית של ויתור על את הממשלה, שביקשה בראשית כהונתה לחזק 

 המטבע הישראלי ואימוץ המטבע האמריקאי.

הנהגת תנועת החרות ביקשה ליצור שינוי כלכלי ליברלי מהותי בעת הגיעה לשלטון. שינוי המעמיד  

את חרות הפרט במרכזו של הסדר החברתי כלכלי, ומבקש לצמצם את כוחה של המדינה ומעורבותה 

הכלכלית. אולם כאשר הגיע המחיר החברתי של ההתנהלות הכלכלית הזו, בדמות עליית  בהתנהלות

מחירים של מוצרי יסוד ושחיקת השכר של השכבות החלשות, לא יכלה התנועה לעמוד בו. 

הסולידריות החברתית הלאומית הועמדה במרכז על ידי התנועה, שרבים מבוחריה ופעיליה 

ח ושכונות המצוקה. במבחן האמתי של המדיניות הכלכלית המרכזיים הגיעו מעיירות הפיתו

החברתית העדיפה התנועה את השיקול הלאומי חברתי, דהיינו מניעת קיצוץ בהוצאות הרווחה 

. בחירה הכלכליוגידול באבטלה, גם במחיר המשך האינפלציה והפגיעה בעקרונות הליברלים ובשוק 

ה את הגידול בפערים החברתיים, אך גרמה לנזק זו שמרה על התמיכה האלקטורלית בתנועה, ומנע

 כבד לכלכלה הישראלית. 
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 בין חרות הפרט לחיזוק הזהות היהודית: 5פרק 

 
ארגון הצבאי הלאומי )אצ"ל( ואף מפקדת ה מה על ידי מנחם בגין ורבים מחבריתנועת החרות הוק

רובה על רקע ה ,סמל האצ"ל ".הלאומיתנועת החרות מיסודו של הארגון הצבאי "נשאה את השם 

פרסומי התנועה בשנים הראשונות לקום המדינה. כל  התנוסס מעל ,ארץ ישראל משתי גדות הירדן

, בעקבות הפרישה של קבוצת 1931וסדה בשנת האצ"ל עברה מספר גלגולים, מאז הו מחתרת

ביזיוניסטית לארגון לוחמים מהסניף הירושלמי של "ההגנה". הצטרפות אנשי בית"ר והתנועה הר

ולאחר מכן הפילוג, בו חזרו אנשי ההגנה לארגונם, נתנו את אותתם על המחתרת שהפכה לזרוע 

, עת הכריז מנחם בגין על המרד כנגד 1944הקרבית של התנועה הרביזיוניסטית. אולם החל משנת 

 .525רפיהשלטון הבריטי, ועד הקמת המדינה עברה המחתרת שינוי נוסף הן מספרי והן דמוג

הרחבת השורות בשנים אלו הובילה להצטרפות מגזרים נוספים לשורות המאבק במנדט הבריטי 

על יוצאי פולין, חברי המגזר הרביזיוניסטי, בעלי בראשיתו ולשינוי בזהות הארגון שהיה מבוסס 

 הזהות החילונית. האצ"ל הפך לגוף מגוון הן מבחינת המוצא העדתי, הן מבחינת השייכות המגזרית

יו"ר תנועת החרות, מנחם בגין,  .526ם שניהלו אורח חיים חרדי, דתי ומסורתייוכלל לוחמים רב

הכריז בעצרת בחירות לאספה המכוננת, בימים שלאחר יציאתו מן המחתרת, כי "אלוקי ישראל 

היה עם לוחמינו מפני שלוחמינו היו עם אלוקי ישראל...לוחמינו ירדו לשדה הקרב עם האמונה בלב 

  .527ר ישראל יהיה אתנו"כי צו

, שודר נאום מיוחד של מפקד האצ"ל 1948במאי  15 -במוצאי שבת שלאחר הכרזת העצמאות ב

מנחם בגין. נאום זה היווה את המקבילה של פיקוד האצ"ל להכרזת העצמאות יום קודם לכן על 

התייחסות השוואה בין הטקסטים מלמדת כי בעוד במגילת העצמאות אין כל יון. ידי דוד בן גור

לאלוהי ישראל אלא אזכור בודד של "צור ישראל" הרי שבנאום מפקד האצ"ל הופיעה התייחסות 

לאלוהים שלש פעמים. מפקד האצ"ל קבע כי "אלוהי צבאות" יהיה בעזרתו של העם היהודי וביקש 

היה מ"אלוהי הצבאות" לשמור על החיילים ולתת ברכה לחרבם המחשלת מחדש את הברית. בנוסף 

בפיהם  הודיההמורדים מתייצבים עם ברכת  ל מנחם בגין רצוף בדימויים דתיים כגון:ומו שנא

הודיה לצור ישראל וגואלו על הנסים והנפלאות שעשה ואף הברכה הדתית ותפילה למרום, 

מיתוסים דתיים אלו היו חלק מאתוס האצ"ל כפי . 528"שהחיינו וקיימנו" הפכה לחלק מן הטקסט

היה  גרדוםלחיילי האצ"ל שהועלו ל שניתן כינויה .בנושאים נוספיםגם שהדבר בא לידי ביטוי 

                                                 
)תל אביב: הוצאת  המורדים" בתוך יעקב מרקובייצקי )עורך(, 1948-1944שלמה רזניק, "המורדים: ניתוח סוציולוגי של לוחמי האצ"ל בשנים  525

 .195, עמ' 2008מוסד הרצל אוניברסיטת חיפה והוצאת משרד הביטחון, 
 שם, שם. 526
 .1, עמ' 1949בינואר  24, חרות", "ללא שם מחבר, "אנו נביא לאספה המכוננת הצעת קונסטיטוציה חדשה" 527
 .330(, עמ' 1978)כרך  ד(, )תל אביב: הוצאת הדר,  במחתרתמנחם בגין, "קמה מדינת ישראל",   528
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עקשותם "הרוגי המלכות". כינוי שהוא כינוי תלמודי ליהודים שנהרגו על ידי הרומאים בשל הת

 .529לקיים מצוות וללמוד תורה

על חנוכת בית כנסת של יוצאי האצ"ל בירושלים, תחת הכותרת "רשימות בדיווח בעיתון "חרות", 

מן הבירה" ציין הכותב כי "מאז ומתמיד ישנה קרבת נפש בין היהדות המסורתית והתנועה 

הלאומית. ממעמקי היהדות המסורתית צמח גם הדור החדש שהקים את המחתרת הלוחמת 

ורה ומצוות מצאו חיילינו בימי המלחמה נגד והמשחררת. בתוך בתי המגורים של יהודים שומרי ת

המשעבד הבריטי את פינת המחבוא והביטחון. במרתפים שבשכונות האדוקים בירושלים נמצאו 

מחסני הפלדה היקרים וחדרי אימונים...כשהמחתרת הופיעה על הבמה הציבורית בגלוי, נתגלה 

יהם בימי הבריטים, דם מדמם להם ליהודים היקרים בירושלים כי הבנים הללו שהתגוללו במרתפ

הם ועצם מעצמיהם. והם ביקשו להמשיך את החוט המקשר בין הצעיר העברי הלוחם ובין מסורת 

 .530ישראל. הם הצטרפו לתנועת החרות במסגרת "אחדות ישראל"

הסיעה הדתית בתוך התנועה הרביזיוניסטית ועם הקמת תנועת החרות  הייתה"אחדות ישראל" 

בחרו אנשיה להצטרף לתנועה החרות. אנשי הסיעה  הדתית, בראשות מנהיגם הרב מרדכי ליסמן, 

הרגישו קרבה רבה יותר לתנועת החרות ולא לרשימה הרביזיוניסטית שאף היא התמודדה 

כי "תנועת אחדות ישראל היא  "חרות"ח עיתון בבחירות. בכנס ההקמה של התנועה בת"א, דוו

תנועה דתית לאומית עצמאית שמבחינה מדינית משתייכים חבריה באופן אישי לתנועת החרות". 

לאחר הצבעה נקבע בתקנון החוג כי "המרד והמלחמה לשחרור" הוא "התגלמות רצונה של ההשגחה 

חוקי התורה והמסורת צרכים להיות העליונה" וכי "חוקת ישראל צריכה להיות תורת ישראל ... 

יסודות המשפט האישי והחברתי במדינה". המטרה של החוג נקבעה כ"איתור כוחותיה של היהדות 

 .531הנאמנה" וזאת לצורך "הזדהות עם תנועת החרות"

התמיכה לה זכתה מחתרת האצ"ל מהציבור המסורתי והדתי הביאה את תנועת החרות לנסות למנף 

חברתית -כה פוליטית בקלפי. התנועה זיהתה, עם הקמתה, כי מבחינה כלכליתתמיכה זאת גם לתמי

מבחינת נושאי דת הינה כנגד מפלגת הציונים הכלליים. באותו האופן, ההתמודדות האלקטורלית 

ומדינה התמודדה התנועה על ליבם של הבוחרים המסורתיים והדתיים אל מול "החזית הדתית 

י". בנוסף לשיקול האלקטורלי ניתן להבחין גם בתפיסה המאוחדת" ובעיקר תנועת "המזרח

אידיאולוגית של התנועה שתמכה בחיזוק הזהות היהודית והתנגדה לתהליכי החילון אותם ניסתה 

לקדם הממשלה. תהליכים שמטרתם לצמצם את תפקידה של הדת בענייני חברה ומדינה. באמצעות 

                                                 
529Robert Rowland, The Rhetoric of Menachem Begin – The Myth of Redemption Through Return (London: University Press of 
America, 1985), p.128. 

 .3, עמ' 1949בינואר  4, "חרות"ללא שם מחבר, "רשימות מן הבירה",  530
 .1, עמ' 1948בנובמבר  21ללא שם מחבר, "כינוס תנועת אחדות ישראל בתל אביב", "חרות",  531
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י יום, נושאים העוסקים ביחסי דת ומדינה ביטאונה, עיתון "חרות", העלתה התנועה כמעט מיד

שבהם אימצה קוו מסורתי המבקש לחזק את הצביון היהודי של למדינת ישראל. ניתן לזהות שלשה 

נושאים מרכזיים אותם הדגישה התנועה, בראשית ימיה של המדינה, והם: שבת, כשרות וחינוך 

מדיניות ממשלה וכנגד המפלגות יהודי. נושאים אלו היוו כר פורה למאבקים של התנועה כנגד 

 הדתיות שלקחו חלק בקואליציה ולכן נשאו בעיני התנועה גם באחריות למדיניותה.

בחודשים שלפני הבחירות לאספה המכוננת הביא עיתון "חרות", בעמודיו הראשונים, מאמרים  

וכתבות שעסקו בפגיעה במסורת ובדת ישראל על ידי רשויות המדינה. כתבות אלו עסקו במגוון 

נושאים; החל מיבוא של בשר חזיר מפולין על ידי הממשלה במקום בשר כשר בשל מחירו הזול, 

עולים ששוכנו ביפו והופנו על ידי משרד החינוך ללמוד במוסדות חינוך נוצריים המשך בילדי ה

בהעדר מוסדות לימוד ציבוריים וכלה באניות העולים שנשכרו על ידי הממשלה על מנת להביא 

עולים ארצה אך לא צוידו במטבח כשר. במאמרי עיתון "חרות" הותקפה הממשלה על הפגיעה 

אותה ראו, לא ככזאת שנבעה מבעיות כלכליות או בשל הכרח לאומי  ברגשות הציבור הדתי. פגיעה

 דחוף, אלא כפגיעה אידיאולוגית מכוונת שמטרתה לפגוע בזהות היהודית של המדינה. 

עם זאת, ניתן לראות כי את המונחים החריפים ביותר שמרו בעיתון לגינוי המפלגות הדתיות. 

יבוא בשר טרף לארץ, כינה העיתון את המפלגות שעסק בפרשת  "חרות"במאמר המערכת של עיתון 

הדת המקצועיים שלנו קשורים  מגני"דת מקצועיים" ותלה בהם את האשמה במצב:  מגניהדתיות "

בקשרים של שותפות אמיצה וותיקה עם חוגים, שמסיבות שונות וברורות הם מתנגדים ליבוא בשר 

ישראל מבשר... אדישות המפלגות "הדתיות" ך נגזר על היהודי הדתי שיינזר במדינת ..וככשר לארץ.

זו תמונה משונה של שיתוף פעולה בין  - לצורך זה של אספקת בשר כשר זול לחוגים דתיים רחבים

המפלגות "הסוציאליסטיות" ו"הדתיות" אצלנו. שיתוף הפעולה שממנו נהנים חוגים מפלגתיים 

של צרכי השכבות הרחבות  צרים לרעתם ולהפקרתם של צרכי דלת העם והפועלים הדתיים,

 .532בות לאכול בשר טרף במדינת ישראל"המסר

שבוע לפני הבחירות לאסיפה המכוננת יצא כתב העיתון "חרות", בן יצחק,  במתקפה על מפלגת  

"אנשי החזית הדתית.. העלו לדרגת מכשיר מלחמתי "החזית הדתית" ופנה אל הבוחרים: 

, את הדת את תורת יני כולםעבכל אופן את הנכבד ב בתכסיסים הפוליטיים את היקר לכל אדם או

עם הפוגעים בדת, עם הנלחמים . הכותב המשיך והאשים את אנשי החזית הדתית כי "533ישראל"

עם אלה הם יודעים לשבת יחד , בה מבחינה עקרונית אידיאולוגית, עם אלה הם יודעים להסתדר

                                                 
 .1, עמ' 1948בנובמבר  25, "חרות"מאמר מערכת, "הלחם והבשר",  532
 .2, עמ' 1949בינואר  18, "חרות"בן יצחק, "אנשי המונופול הדתי ו"המפתח" נזעקו להתקפה",  533
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רוגזם יוצא " ת החרות מותקפת על ידם. לעומת זאת, הוסיף הכותב, דווקא תנוע534"ולשתף פעולה

בד רק על חלק אחר של הציבור: זה שאינו נלחם בדת. זה שמכיר במקומה בחייה אומה. זה שמכ

 . 535אותה ורוצה לשמור על זכויותיה"

הכותב סיים בהסבר לתופעה זו הטמון לדעתו במחויבותה האפוליטית של תנועת החרות למסורת 

ים את עצם הבסיס עליו הם נשענים. אלה עלולים להורות נה מסכבאלה הם נלחמים כי אלישראל "

לציבור שומרי המצוות כי אפשר גם בלעדיהם, כי אפשר לשמור על הדת, לא לפגוע ברגשותיהם של 

המאמינים מבלי להפוך את הדת למכשיר פוליטי מפלגתי.... יחסה של תנועת החרות לדת מסכן את 

נושא עמו כבוד לדת ומבשר לציבור הדתי שאפשר לשמור  עצם יסודות מעמדם בציבור באשר הוא

הכעס הרב בתגובות  .536רה למכשיר במלחמה המפלגתית הזולה"על האמונה מבלי להפוך את התו

צביע על הצפייה לקבלת לגיטימציה בזכות עמדת לגה המופנה לעבר המפלגות הדתיות ההמפ

התנועה בעניין דת ומדינה. תנועת החרות ציפתה כי עמדותיה בנוגע לחשיבות הדת והמסורת 

בציבוריות הישראלית המתהווה יעניקו לה לגיטימציה ציבורית בקרב קהלים שומרי מסורת 

 ונציגיהם וימעיטו בלגיטימציה של תנועות השמאל המתחרות. 

  

 שבת 

גם לאחר הבחירות לאספה המכוננת המשיכה תנועת החרות להילחם על חשיבות הסמלים הדתיים 

בהבניית זהותה של המדינה החדשה. אחד המאבקים הראשונים אותם ניהלה חרות בנושא זה, 

התרחש כשלשה חדשים לאחר הבחירות, ועסק במעמדה של השבת במדינת ישראל. סוגיה זו עלתה 

ר הממשלה החליטה לנהל את שיחות שביתת הנשק עם ממלכת ירדן גם בשבת. לסדר היום כאש

החלטה זו עוררה כעס רב בתנועת החרות אשר ראתה בשבת כמרכיב מרכזי לא רק בזהות היהודית 

אלא גם בזהות הלאומית של המדינה והציגה את הערך הדתי כערך לאומי שאין לפגוע בקדושתו 

עבדאללית נערכו האחת -של ועדת שביתת הנשק הישראליתשתי הישיבות האחרונות הדתית: "

ל מועד ושבת זה על שום מה? ואין זו שאלה ולשל פסח והשנייה בשבת שלאחר הפסח, חי בשביעי

דתית בלבד. זוהי גם שאלה של השפלת הכבוד הלאומי עד דכא. הרי לא יעלה על הדעת שיקיימו 

למים או בפסחא אצל הנוצרים. אבל בחג יהודי יום אידיהן של המוסבישיבה של ועדת שביתת הנשק 

  .537הם יש חגים הטעונים הוקרה ושמירה"את הישיבה. נוצר הרושם אצל הגויים שרק ל מיםכן מקיי

                                                 
 שם, שם. 534
 שם, שם. 535
 שם, שם. 536
 .2, עמ' 1949באפריל  28, "חרות"על שום מה?",  -מאמר מערכת, "חילול שבת ומועד 537



164 

 

השבת הפכה לסמל מרכזי עבור התנועה במאבק על דמות הפרהסיה היהודית במדינת ישראל. בכל 

כנסת. בעקבות עגינת אניית צליינים הזדמנות העלתה התנועה את עניין זה על סדר יומה של ה

נוצרים בשבת בנמל חיפה, דבר שדרש את הפעלת הנמל בשבת, יצאה נציגת הסיעה ח"כ אסתר 

רזיאל נאור הן נגד הסיעות הדתיות בממשלה והן כנגד חילול השבת. ח"כ רזיאל נאור, העלתה הצעה 

יגות מכובדת ורבת משקל מיוחדת לסדר, בה היא קבלה על הסיעות הדתיות שבעוד יש להן "נצ

שני שרים ושני סגני שרים" הרי ש"חייבות היו לדאוג שלא יחולל שם שמים כפי שחולל".  -בממשלה

נציגת הסיעה המשיכה וקבעה כי "אני רוצה לדון בעניין מבחינה הלאומית כי אין זה עניין דתי בלבד. 

שראל, שישנם דברים עקרוניים, מבחינה לאומית צריך להיות ברור לכל באי העולם לרבות ממשלת י

 .538כגון שבת, חגי ישראל ומועדיו, שעליהם אין מוותרים"

ח"כ רזיאל נאור ביקשה מהכנסת להעביר את הדיון בעניין לוועדה מוועדות הכנסת וקבעה כי על 

הממשלה מוטלת אחריות "מבחינה לאומית, מבחינת הכבוד הלאומי, בחילול קדושת השבת 

ח"כ נאור, בשם הסיעה, ביקשה לאמץ דגם של דת שלי מ.פ.ש.(.  )הדגשה 539"ובחילול כבוד הלאום

ומדינה הדומה מאד לדגם "הכנסייה הרשמית". דגם זה מעמיד את הדת כמרכיב מרכזי ומהותי 

בזהות הלאומית הממלכתית. בדגם זה האומה שומרת על הדת ומנהגיה והדת שומרת על האומה 

 .540ואחדותה

להתקפות היוותה יעד מיוחד  בשבת, שבה נקבע הסדר מיוחד בנוגע לתחבורה ציבורית ,העיר חיפה

הפתוחה לקהל גם בשבת  ,על ידי ההסתדרות ,של תנועת החרות. פתיחת תערוכת תעשיה בעיר

. מקום מיוחד בביקורת על הנהלת העירולהתקפה על ההסתדרות המפלגה עילה לעיתון היוותה 

חלק בהנהלת העיר  קחוהפגנות נגד התערוכה ומאידך ל ארגנושמחד פלגות הדתיות זאת יוחד למ

התקיף מעל דפי עיתון  ברוך ויניצקי, מראשי סניף האצ"ל בפתח תקווה, לאחריות. היו שותפותו

"תערוכת התעשייה  ופגיעה בשומרי המסורת התערוכה המהווה לטעמו כלי לפירוד בעם "חרות" את

שגב ביותר בחיי המדינה המצדיק חילול שבת בפרהסיה. בחיפה איננה בשום פנים המאורע הנ

תערוכה זו שהינה הפגנת ההישגים של המדינה הצעירה אינה רשאית להיות הפגנת פירוד עמוק בעם 

מהנוהג  שהתעלמהבהתקפה על ההסתדרות שכה בטוחה בכוחה עד  המשיך המחבר .ובמדינה"

במדינה "מדינה ריבונית מחפשת הזדמנות להוכיח ערכי ריבונות. מדינת ההסתדרות רואה עצמה 

                                                 
 .1646, עמ' 1954במאי  12הצעה לסדר בנושא עגינת האנייה אגממון בנמל חיפה, דברי הכנסת,  538
 שם, שם. 539

540 Peter van der Veel, "The Moral State: Religion, Nation and Empire in Victorian Britain and British India", in Peter van der Veel 

and Hartmut Libmann (eds), Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia (Princeton: Princeton University Press, 1999), 
p.24. 
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לעיתים די קרובות כעדיפה לגבי המדינה ואינה מהססת להפגין עצמתה וכוחה בהטלת מרותה על 

 . 541המדינה כולה"

 מול עמי הנכר במאמר העלה הכותב את סוגיית הכבוד הלאומי של מדינה בעלת זהות יהודית אל

"יראו הגויים כי מדינת ישראל הינה יהודית: בשבתות ובמועדים צביון מיוחד למדינה: הכל שובת. 

כך חייבים היו לנהוג אף אלה שאינם דתיים, כשם שכך נהגנו לפני שנים רבות בתערוכות ובירידים 

מרו תקף ויניצקי ". בסיום מאתה לנו מדינה משלנו וכששליט זר שלט במדינהישהקימונו בטרם הי

)של "השאלה הנשאלת מפיו ופורצת מעמקי לבו  שבהנהלת העירייה המפלגות הדתיותאת נציגי 

מכוונת לנציגים הדתיים היושבים בממשלה ובעיריות. כלום לא יכלו מ.פ.ש(  –היהודי המאמין 

גי יה זו בטרם יצאה אל הרחוב?...הרי באותה ממשלה יושבים נציינציגים אלה למנוע שערור

המפלגות הדתיות ובאותה עירייה יושבים חבריהם הנושאים באחריות לשלטון...היכן היו אז 

הנציגים הדתיים היושבים עמו בהנהלת העיר? מדוע לא התנו אז את תנאי מפורש על נעילת 

. יתר על כן, הכותב טען כי נציגים אלו, שיתפו פעולה עם חילול שבת מתמשך 542"התערוכה בשבתות?

"מדוע הצטרפו להנהלת העיר בטרם בוטלה ל הפעלת התחבורה הציבורית בעיר בשבת הנגרם בש

התחבורה הציבורית בעיר בשבתות ובמועדים? כלום חלול שבת בקביעות ע"י התחבורה הנו פחות 

במשקלו מפתיחת תערוכה במשך שלוש שבתות בלבד? ...למה זה ממשיך נציג פועלי אגודת ישראל 

סא ולו גם באורח הפגנתי קשה לו יותר מהוצאת יירייה? כלום עזיבת כהתומך בשלטון הקיים בע

מפגינים דתיים אל הרחוב? קשה להבין גישה זו. קשה גם להבין למה זה נאלמו השרים הדתיים. 

 .543הם כאילו מלאו פיהם מים"

חוקרים העוסקים בתהליכי החילון הצביעו על כך שתהליכי חילון אינם עוסקים רק בהוצאת הדת 

חומי חיים מסוימים בהם שלטה במשך הדורות. המשמעות העמוקה יותר של תהליכי חילון היא מת

המאבק של מעמדה של השבת שהיה . 544העתקת סמלים ומושגים דתיים להקשר חילוני לגמרי

מהמאבקים הראשונים של תנועת החרות היה מאבק על החזרת הפירוש הדתי לשבת. אל מול 

של יום מנוחה סוציאלי ביקשה התנועה להחזיר את מעמד הקדושה הפרוש החילוני סוציאליסטי 

 התיאולוגי לשבת ואת חשיבותו בזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

 

 

 

                                                 
 .2, עמ' 1956במאי  11, "חרות"ברוך ויניצקי, "למי זה דרוש?",  541
 שם, שם. 542
 שם, שם. 543
 .135(, עמ' 1979הציונית,  ה)ירושלים: הוצאת הספריי מסורת ומחקרים –לאומיות יהודית יעקב כ"ץ,  544
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 התנגדות סיעת "למרחב"

בנאומו הראשון בכנסת הכריז יו"ר תנועת החרות, ח"כ מנחם בגין כי יש לתת מעמד מרכזי יותר 

רואים במסורת העברית המקודשת מקור נצחי, שממנו שאב עמנו לערכים דתיים בחיי העם "אנו 

בכל שנות הגולה והשעבוד אמונה בעתידו ובהשגת חירותו. משום כך הננו בעד החזרת הערכים 

. בנאום זה המשיך יו"ר 545הנצחיים של תורת ישראל בחיי עמנו, מאחר שיש בהם גם צדק ויושר"

אל בחיי עם ישראל ואת "החזרת" הערכים הדתיים תנועת החרות וביקש ביקש לשלב את תורת ישר

לשיח הציבורי. בכך העמיד בגין תפיסה מנוגדת לתפיסות מפלגות השמאל, שתמכו ביצירת זהות 

גלותית של -להחליף את הזהות היהודית המסורתית הייתהיהודית חדשה וחילונית שמטרתה 

 העבר.

בפרק הראשון, בסוגיה הנוגעת ליחסו המורכב של זאב ז'בוטינסקי לדת, הרי  יכפי שהראית

כללה גם ביקורת על היחס לדת בקרב תפיסות אלו. נאציזם הקומוניזם ושביקורתו כנגד ה

להציג מערכת שלל את התיימרותן של אידיאות אלו , החל מאמצע שנות השלושים, ז'בוטינסקי

 .ורית כל נורמה מוסרית ודתית אל מול עובדתיות מודרניתאידיאולוגית שהוציאה מהספרה הציב

מבוססת על תיאוריות מדעיות בדבר מעמדות ומאבק ביניהם ובין אם היא עובדתיות זאת בין אם 

מבוססת על תיאוריות מדעיות בדבר טוהר הגזע ועליונות של גזע כזה על פני גזע אחר. לאור זאת 

נורמות מוסריות המבוססות על אף להחזיר מצב זה ושז'בוטינסקי את הביקורת הדתית על  אמץ

המוצא הנורמטיביות של  את הנחותאמנם דחה מחד ז'בוטינסקי . ספירה הציבוריתאתיקה דתית ל

מנחם יו"ר תנועת החרות  ,בחשיבותן החברתיות. לעומת גישתו של ז'בוטינסקיכיר הדת אולם ה

הנחות המוצא זאת הצטרפה גם קבלת הלהכרה בחשיבותה של הדת אבל  גם הוא כירה, בגין

ניתן לראות לא פעם התייחסות לקיומו של מקור של בגין  בנאומיושל הדת היהודית.  הנורמטיביות

'בוטינסקי על כן ניתן לראות כי בעוד זתר . י"השגחה עליונה"תיאולוגי או כפי שכינה זאת קיומה של 

ין ביקש להחזיר גם את הפרקטיקות ביקש להחזיר נורמות דתיות לספרה הציבורית הרי שבג

ציה רגהדתיות וזאת לא רק לשם ביטוי בשיח החברתי אלא לצורך מילוי תפקיד מלכד באינט

 הלאומית הישראלית. 

לאור השוני בעמדות אלו של בגין והנהלת סיעת החרות לבין עמדת מייסד התנועה הרביזיוניסטית, 

יותר בהתנגדותם לעמדה זאת היו מי שכיהנו התעוררה ביקורת מבית. הראשונים והלעומתיים ב

כחברי משלחת האצ"ל בארה"ב. חברים אלו תפסו מקומות בכירים ברשימת חרות לאספה 

המכוננת, הלל קוק, שמואל מרלין שאף שימש מזכ"ל המפלגה וערי ז'בוטינסקי, בנו של מייסד 

                                                 
 .65, עמ' 1949במארס  8דיון על הרכב הממשלה ותכניתה, דברי הכנסת,  545
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ת היהודית ללאום העברי התנועה. אישים אלו דגלו, עוד בהיותם בארצות הברית, בהפרדה בין הד

וביקשו ליצור הפרדה בין תושבי מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות. בדיון בכנסת, בנושא חוקת 

המדינה, עלה ערי ז'בוטינסקי לדוכן ולאחר שהבהיר כי דבריו הם "בשמי האישי ולא בשם כל 

 .546סיעתי", פרט את החשיבות של ההפרדה בין הדת ללאום

לא הפרדה זו הרי שהמדינה עשויה לטעון "שלמעשה כל יהודי אמריקה נתיני ז'בוטינסקי טען כי ל

ישראל הם, אף אם הם אינם יודעים זאת". ז'בוטינסקי המשיך ושאל "מה בין האזרח האמריקני 

הרב אבא הלל סילבר לבין האזרח הישראלי חבר הכנסת אמין ג'רג'ורה? איך לנסח את קרבתם?". 

וא רואה כל קשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות "אם אתם אומרים ז'בוטינסקי הדגיש כי אין ה

 -לנו שהנכם אמריקאים, אנו מקבלים את הודעתכם. אנו מכבדים אמריקנים ואין אנו אנטישמיים

כך שלא נפלה אתכם לרעה על שיהודים הנכם". בנוסף להפרדה בין הלאום העברי בארץ ליהודי 

. תיאוקרטי"-נגדותו למצב הקיים אותו כינה שלטון "סוציאלז'בוטינסקי הסביר את הת ,התפוצות

אל אנשי "החזית הדתית" וקבע כי "מלחמתם נגד החוקה טעות  ח"כ ז'בוטינסקי פנהלאחר מכן 

חמורה היא. עליכם להיות הראשונים הנלחמים לפחות על קביעת יסוד אחד של החוקה: יסוד 

עמדתם של חברים אלו, . 547ו בין המדינה והדת"ההפרדה בין המדינה והדת....חוקקו חוקה והפריד

שקראו להפרדה מוחלטת בין הדת היהודית ללאום היהודי, הביאה לחיכוכים הולכים וגדלים עם 

 הנהלת התנועה ומוסדותיה.

ערי ז'בוטינסקי, למורת רוחם של חברי סיעתו, המשיך להטיף מעל במת הכנסת להפרדה מוחלטת 

חד עם חבריו קוק ומרלין בניגוד לעמדת הסיעה בנושאים אלו. בין הדת והמדינה ואף הצביע י

בהצבעה על סעיף תקצוב שרותי הדת היהודיים התנגד ז'בוטינסקי להקציב כל סכום כסף מתקציב 

המדינה לשירותי דת והכריז כי "ברצוני להקדים לדברי את ההערה שאני מדבר בשמי הפרטי ולא 

בנוגע להפרדה בין המדינה לדת....אני מתנגד  יים לדעותיבשם סיעתי, כיון שרוב סיעתי אינו מסכ

לעצם החוק, כיון שאני מתנגד לכך, שהכנסת הזאת תחליט על תקציבים לדתות, וביחוד ואולי לא 

לדת היהודית...אני חושב שתקציבים לשירותים דתיים שונים צרכים לבוא מתוך מסים  -ביחוד 

 .548המוטלים על בני הדתות הללו בלבד"

עמוד הראשון ב כתבה שהתפרסמההשיאים למתח, בנושא דת ומדינה, בתנועה נוצר בעקבות אחד 

ח"כ ערי תחת הכותרת "מעשה של בן קטן לאב גדול" בו דיווח העיתון כי עיתון "הצופה" של 

. דיווח זה עורר סערה בתנועה ובעוד שהנהגת התנועה 549ז'בוטינסקי ביקש לפתוח מזנון טרף בכנסת

                                                 
 .1311, עמ' 1950במאי  8דיון בנושא חוקת המדינה, דברי הכנסת,  546
 שם, שם. 547
 .2398, עמ' 1950באוגוסט  1דיון בנושא תקציב השירותים הדתיים היהודיים, דברי הכנסת, 548
 .1עמ'  ,1949ביוני  1, "הצופה"ללא שם מחבר, "מעשה בבן קטן לאב גדול שמצא מקום להתגדר בו",  549



168 

 

בהתקפה פומבית כנגד ז'בוטינסקי הרי שבעיתון המפלגה התפרסם בהרחבה מכתב אל לא יצאה 

העורך שקרא להדיח את ערי ז'בוטינסקי מרשימת התנועה לכנסת "נדהמתי לקרוא בעיתונים על 

דרישתו של ציר הכנסת הנכבד ערי ז'בוטינסקי להנהיג מזנון מיוחד לצירים שאינם רוצים לאכול 

מאוהדי תנועת החרות וכאחד מרבבות הבוחרים שנתנו קולם לתנועת מאכלים כשרים. כאחד 

החרות, הריני קובע בזה שבמעשהו זה לא זו בלבד שהמיט ערי ז'בוטינסקי חרפה על התנועה שהוא 

מיצגה, כי אם מעל גם באמון שהבוחרים נתנו ברשימתו. תנועת החרות בתור שכזאת מתייחסת יחס 

בוחרים שהצביעו בעד "חרות" לא מלאו את ידי נציגיה לנהל של כבוד לקודשי האומה ורבבות ה

תעמולה אנטי דתית מעל במת הכנסת. דרישתי אפוא מאת מועצת התנועה )ובטוח אני שבזה יזדהו 

אתי רוב חברי התנועה ואוהדיה( לשחרר את ערי ז'בוטינסקי מתפקידו כציר הכנסת ולהחליפו 

 .550באדם אחר"

התנועה שניסתה להימנע מלעסוק בעניין. כעבור שבועיים פרסמה מצב זה גרם למבוכה רבה בקרב 

הבהרה לקוראים הרבים, שפנו במכתבים למערכת כנגד ז'בוטינסקי, כי לא  "חרות"מערכת עיתון 

תפרסם אותם "במדור מכתבים למערכת נצטברו מכתבים רבים בקשר להצעת מר ע. ז'בוטינסקי 

מכתב אחד המוסר למעשה את תמצית הדעות שהובאו להקים שני מזנונים בכנסת. בזמנו פרסמנו 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(. בנוסף  551"ובזאת הננו מסיימים את הפולמוס בעניין זהביתר המכתבים.... 

צירפה המערכת הבהרה בנוגע לבירור שנערך עם ח"כ ז'בוטינסקי וח"כ קוק "מר ז'בוטינסקי מסביר 

דין וחשבון על סידורי המזנון...  ,בדיון סגור ,שמה שקרה באמת הוא בזמן ששמעו בוועדת הכנסת

.. על כך העיר מר .העלו את שאלת תופיק טובי שהתאונן שלא יכול להשיג אוכל מעורב במזנון

בוטינסקי כי אולי אפשר לפתור את הקשים על ידי הקמת שני מזנונים. הדברים הללו באו לא 'ז

ש בפנינו שהוא הציע להעמיד להצבעה כהצעה אלא תוך כדי שיחה קלה... מר ז'בוטינסקי הכחי

הצעה זו ושלא נערכה הצבעה על הצעתו. מר ה. קוק שנוכח בחלק מישיבת הוועדה העיר שלא יכול 

מבדיקה של פרוטוקול ועדת הכנסת שדנה בעניין, עולה  .552היה להימנע מהצבעה שלא התקיימה"

הכנסת סירבה למכור לו כוס חלב  כי ז'בוטינסקי התלונן בפני חברי הוועדה על כך שהמוכרת במזנון

לאחר שאכל פלטת בשר. לאחר מכן הציע ז'בוטינסקי, בדיון בוועדה, לקיים מזנון נפרד כשר עבור 

. הצעה זו לא הועלתה להצבעה ובמקומה הועלתה הצעתו של ח"כ ישראל בר יהודה 553מי שחפץ בכך

הרבנות מהתקנון המוצע. ממפ"ם למחוק את הסעיף הקובע כי מזנון הכנסת יהיה כשר בהשגחת 

                                                 
 .3, עמ' 1949ביוני  8, "חרות"מכתבים אל העורך, "נגד דרישת ע. ז'בוטינסקי למזנון מיוחד בכנסת",  550
 .2, עמ' 1949ביוני  20, "חרות"מאמר מערכת, "על הצעתו של ע. ז'בוטינסקי",  551
 שם, שם. 552
 .8, ארכיון הכנסת, עמ' 1949במאי  31-פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת, מתאריך ה 553
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בעד הצעתו של בר גיורא הצביעו שלשה חברים ונגדה אחד עשר, למרות שאין פירוט שמי של 

  .554המצביעים סביר להניח כי ערי ז'בוטינסקי הצביע בעד הצעתו של בר יהודה

ארגן שמואל מרלין, יחד עם חברים אחרים בתנועת החרות ובהם יוסף שופמן  1950בדצמבר 

מיר, את הקמתה של סיעה עצמאית בתוך תנועת החרות תחת השם "למרחב".  סיעה זו ושמואל ת

הציגה אלטרנטיבה להנהגת התנועה ודרשה לקיים רפורמות מבניות ואידיאולוגיות בתוך התנועה 

ובמדינת ישראל. היות ומדינת ישראל הינה מדינה עברית לאומית חילונית דרשו חברי התנועה 

ודית ולהעביר את כל תפקידיה לממשלה. דרישה נוספת אותה העלו החברים לפרק את הסוכנות היה

להלאים את הקרן הקיימת ואת מאגר הקרקעות שברשותה. מבחינת דת ומדינה שללו חברי  הייתה

למרחב את מעורבות המדינה בנושאי דת, ראו בכך סוג של תיאוקרטיה, ולכן דרשו כי המדינה 

אחוז מחברי  15-תערב בנושאים אלו. עם הקמת הסיעה חתמו כתפסיק לממן את שירותי הדת ולא ת

עמדותיה של הסיעה בנוגע להפרדת . 555ח עולהומרכז תנועת החרות על תמיכה בה והיא נתפסה ככ

דת ומדינה ושינוי היחס ליהודי התפוצה הובילו להתנגדות קשה מצד החוגים המסורתיים בתנועה 

איום על הנהגת התנועה. בבחירות לוועידה השנייה של  שחברו לנאמני בגין, שראו בסיעת "למרחב"

התנועה נחלו נציגי הסיעה כישלון חרוץ וכל נציגי הסיעה ובהם מרלין, שופמן ותמיר לא הצליחו 

להיבחר מחדש למרכז המפלגה. עם היוודע התוצאות, הודיעו הלל קוק וערי ז'בוטינסקי על פרישתם 

 .556עצמאיות שכיהנו עד סיום כהונת הכנסת הראשונה מסיעת החרות בכנסת והפכו לסיעות יחיד

, החריף האחרון את מאבקו למען הפרדת הדת "חרות"לאחר פרישתו של ז'בוטינסקי מסיעת 

והמדינה, והיה ממקימי הליגה למניעת כפיה דתית. באחת מהופעותיו האחרונות בכנסת העלה 

", הצעה ממנה אף הסתייג יו"ר ז'בוטינסקי הצעה לסדר היום העוסקת "בטרור והכפייה הדתית

הכנסת, שפתח את הדיון ובקש להבהיר כי "שם הדיון לא נוסח על ידי הנשיאות". בדיון העלה 

ז'בוטינסקי את עניין שריפת המכוניות הפרטיות בירושלים, שהחשד לכך נפל על גורמים חרדיים, 

אחד מאתנו לסבתא שלו  וקבע כי "אנו רגילים מימי הילדות ליחס מסוים לדת: זהו יחס של כל

המדליקה נרות שבת, לסבא ההולך לבית הכנסת. אולם כיום אין המדובר בדת ממין זה. המדובר 

הוא בניסיון להשליט על מדינה בכוח, באש ובחרב, מנהגים דתיים. גם בחיים הציבוריים וגם בחיי 

העליון של המדינה,  הפרט...אני חושב שהדבר הדרוש כיום הוא קביעת עמדת הכנסת, כגוף המחוקק

אם היא תהיה מדינה תיאוקרטית או מדינה דמוקרטית  -לגבי אופייה וצביונה של המדינה הזאת

 .557המקנה שוויון חופש דת וחופש המצפון לכל אדם"

                                                 
 .9, עמ' שם 554
עיונים אורנה מילר, "הבטליון החתוך והנטיות הכנעניות באצ"ל ובתנועת החרות מהוועד העברי עד למרחב: אופוזיציה להנהגת האצ"ל וחרות",  555

 .175, עמ' 2004(, 14)בתקומת ישראל 
 .182שם, עמ'  556
 .1777, עמ' 1951במאי  16דיון בהצעה לסדר היום שעוסקת בטרור והכפייה הדתית, דברי הכנסת,  557
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 חוקה 

לעומת עמדותיהם של ז'בוטינסקי וחבריו, הרי שמרבית חברי סיעת החרות תמכו דווקא בחיזוק 

. לאחר שהקואליציה, בראשות מפא"י והמפלגות הדתיות, החליטה כי האופי היהודי של המדינה

אין הזמן בשל לחוקק חוקה והפכו את "האספה המכוננת" שהייתה אמורה להציג חוקה ולהתפזר, 

לכנסת הראשונה, החליטו בתנועת החרות להציג הצעת חוקה משלהם. ד"ר יוחנן בדר, שנחשב 

רה ועדה של שלשה ובה יוחנן בדר עצמו, ח"כ שמואל כץ למשפטן הבכיר בתנועה, הכין טיוטה ונבח

. בישיבות הוועדה התעורר ויכוח בין 558שהיה נציג הסיעה בוועדת חוקה חוק ומשפט ומנחם בגין

בגין לבדר וכץ בנוגע לדינים דתיים ולפתרונות שניתן להציע במדינת ישראל. לבסוף נוסחה הצעת 

ודיות לא אורתודוכסיות, מתן שוויון זכויות לילדים חוקה שאפשרה מתן זכויות שוות לקהילות יה

לנישואים אזרחיים. כשהובאה הצעת החוקה למרכז המפלגה  אפשרות שנולדו מחוץ לנישואין ואף

נמתחה עליה ביקורת חריפה מצד החוגים הדתיים במפלגה ובגין מנע המשך כל דיון בטיוטה זאת 

 .559למרות מחאות בדר וכץ

ליסמן, ראש החוג הדתי  מרדכיבמפלגה ניתן למצוא במאמרו של הרב  את עמדת החוגים הדתיים

. במאמרו קבע הרב ליסמן כי "מה שברור ואינו ניתן "חרות"במפלגה, חוג "אחדות ישראל", בעיתון 

לוויכוח בשום פנים הוא שחוקת יסוד הניתנת לישראל אינה יכולה להיות אחרת מאשר זו המבוססת 

של ישראל המעורה והמשולב במהותו מאז היותו לעם ועד היום על אוצרו התחיקתי הלאומי 

. הרב ליסמן ייצג את הפלג הדתי בתנועה שסבר כי על חוקת המדינה להיות מבוססת על 560הזה"

הפסיקה הדתית של חכמי ישראל במשך הדורות. ליסמן התנגד לכל חוקה אחרת וקבע כי "מי 

ילא גם את זכותנו החוקית על ארץ שגורס כאן הינתקות מספר הספרים שלנו, עוקר ממ

שראל, אינו אלא ספר הספרים מולדתנו...המטביע גושפנקה של הזדהות מובהקת בין ישראל לארץ י

ש והנערץ בעיני כל אומות העולם... עם שוב ישראל למולדתו ועם קום עצמאותו ממלכתו וקדזה, ה

"התפתחות" חזרה למהותה  בה, מן החובה וההכרח הוא להחזיר עטרה לישנה כלומר להטות קו

הרב ליסמן עשה . 561המקורית התכליתית של תורת ישראל כתורה מדינתית ממלכתית בכל שטחיה"

שימוש במחויבות של חברי התנועה לרעיון שלמות הארץ, רעיון אותו קשר למקורות הדתיים 

אל לטקסט ולזהות היהודית של המדינה. לאור זאת המשיך הרב ליסמן וביקש להפוך את תורת ישר

 המנחה את ההתנהלות המדינתית הממלכתית. 

                                                 
 .12(, עמ' 1981)תל אביב: הוצאת דביר, לא עוז ולא הדרשמואל כץ,  558
 .13, עמ' םש 559
 5, עמ' 1950באפריל  14, "חרות"ליסמן, "חוקת היסוד לישראל",  מרדכי 560
 .שם, שם 561
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בדיון באספה המכוננת, בנושא חוקה, קבע ח"כ יעקב מרידור בשם סיעת החרות כי אין לקבל את 

הטיעון כי לא ניתן לחוקק חוקה מקיפה למדינת ישראל מהסיבה היחידה שחוקת מדינת ישראל 

והיא להעביר לידי הממסד הדתי תחומים היא התורה. מרידור הציע בדיון הצעה מרחיקת לכת 

נרחבים מהחיים הציבוריים כגון נישואין, שבת וכול' בהם ינהגו אך ורק על פי המסורת ולא על פי 

החוקים החילוניים של המדינה "אי הפתרון? ואני יודע שיש פתרון. אני יודע שאם נוציא ממהלך 

נע אנכי שנספק גם את הרי שמשוכ -ם זריםחיינו סקטורים שלמים השייכים למסורת, לנוהג, לחוקי

הצעה זאת הגבילה את סמכות המדינה וחוקיה בתחומים שונים וכוונתה הייתה . 562הצורך הדתי"

ח פסיקתי הלכתי שאזרחי המדינה יהיו כפופים לו בתחומים מסוימים. בנוסף יצא וליצור מקור כ

קאמפף". בכך הציג את המדיניות  -מרידור נגד המגמות החילוניות בממשלה אותם כינה "קולטור

החילונית של הממשלה כמלחמה כנגד הדת וקבע כי אינו רואה את אכיפת השבת במובן הדתי שלה 

במדינת ישראל ככפיה, גם אם הדבר כרוך בפגיעה בחירויות השונות של הפרט "אינני סבור שאפשר 

אבל אינני רואה בזה כפייה הרי זו כפיה.  -לקרוא לדבר כפיה. אם אדם מוכרח לעבוד עבודת פרך

שיגידו לנהג הרכבת שלא ייסע בשבת. אני מניח שיהיו אנשים שנוחותם תפגע מזה אבל אני רואה 

 .563גם את המכוניות הגדולות של הקיבוצים מטיילים בשבת באין מפריע"

חוקרי דפוסי דת ומדינה במדינת ישראל מאפיינים את המדיניות בשנים הראשונות לקום המדינה 

ישת העימות עם הסמלים הדתיים. בשנים אלו המדיניות הממשלתית החילונית ראתה עצמה כג

לאור זאת האשמת ח"כ יעקב מרידור  .564בעימות ישיר עם סמליה וערכיה של המסורת היהודית

בגרמניה כנגד  הייתהאת הממשלה במדיניות של "קולטור קאמפף" קרי מלחמה בדת כפי ש

בות התנועה כנגד מגמות החילון. מגמות אלו באו לידי ביטוי הכנסיות משמעותה הינה התייצ

במאבקים של תנועת החרות כנגד יבוא בשר לא כשר, שליחת ילדים לחינוך במנזר, חילול שבת 

בפרהסיה על ידי המדינה והבאת עולים באניות שבהן לא ניתן להשיג אוכל כשר. מדיניות זאת של 

ם מפ"ם והאגפים השמאליים במפא"י, אפיינה את מדיניות התנגדות לגישת החילון, עמה היו מזוהי

של "חרות" בשנים הראשונות. תנועת החרות נזעקה פעם אחר פעם להגן על הסמלים ואורח החיים 

 המסורתי מפני מה שתפסה כניסיונות לכפיית נורמות חילוניות.

 

 

 

                                                 
 .823, עמ' 1950בפברואר  02דיון בנושא דין וחשבון של ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר חוקת המדינה, דברי הכנסת,  562
 שם, שם. 563

564Charles Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish 

State (Berkeley: University of California Press, 1983), p.59.  
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 חינוך יהודי

המכוננת היה נושא החינוך. לנושא זה אחד הנושאים המרכזיים שעלה על סדר יומה של האספה 

היה מקום מרכזי במאבק של סיעת החרות על זהותה היהודית של המדינה. החינוך היהודי הועלה 

לסדר היום הציבורי ע"י התנועה כבר בראשית המדינה באמצעות שאילתות בדבר חינוך של ילדים 

ני הכנסת "מה חושב כבוד השר יהודים במוסדות נוצריים. שאילתות שדרשו משר החינוך לפרט לפ

לעשות בקשר לילדים אלה ובקשר לחופש הניתן בשטח ישראל למיסיונים לפעול בקרב האוכלוסייה 

 .565היהודית?"

השיא, במאבק זה של התנועה, נסב סביב שאלת חינוך ילדי העולים המסורתיים השוהים במחנות 

 הייתהרות הממשלה הראשונה וגם העולים והמעברות. סוגיה זו הובילה למשברים רבים, להתפט

שמירת הצביון  .566הגורמים להתפטרותו של בן גוריון מהממשלה השנייה וקביעת בחירות חדשותמ

היהודי של החינוך לילדיהם של מאות אלפי העולים שהגיעו מרקע מסורתי בגולה, אל מול החינוך 

סיעות הדתיות בנושא. מאבק ההממלכתי החילוני שהוצע להם, הביאה את סיעת החרות לתמוך ב

התנגדה הסיעה להנהגת זרם "החינוך האחיד", זרם החינוך החילוני, במחנות  בכנסת, בכל הדיונים

גם כלפי העולים הדתיים. סיעת החרות דרשה כי תינתן אפשרות לילדי העולים, שרובם הגיעו מרקע 

הות הדתית של מסורתי, ללמוד במסגרת חינוך מסורתית. בכך ביקשה הסיעה להבטיח כי הז

העולים המסורתיים תשמר גם לדורות הבאים והתנגדה למגמות החילון הממלכתי. מגמות ששלטו 

 בזרם החינוך האחיד שהיה מזוהה עם ערכי מפא"י. 

בניגוד לסיעות הדתיות שמאבקם התמקד בעולים הדתיים במעברות, ניצלה נציגת סיעת החרות, 

לדרוש הכנסת תכנים דתיים יותר דווקא ל"חינוך  ח"כ אסתר רזיאל נאור, את הדיון על מנת

וזאת בשם חשיבות הזהות היהודית של המדינה. רזיאל נאור לא  ,האחיד" ואפילו לזרם העובדים

הסתפקה בביקורת על החילוניות ב"חינוך האחיד" במחנות העולים הנשמעת מצד החזית הדתית. 

מצמצמות את דרישותיהם בנוגע חברת הכנסת מ"חרות" תקפה את עמדת המפלגות הדתיות ה

לאופי הדתי של חינוך העולים הבאים מרקע מסורתי בלבד. ח"כ נאור דרשה משר החינוך והממשלה 

להכניס את תכני דת ישראל למערכת החינוך של כלל ילדי ישראל הלומדים בזרם העובדים ובזרם 

חנות, ויש החרדים ילד הנמצאים במ 9000"מצידה של החזית הדתית מדברים כאן על  567הכללי

חרדה עצומה לנשמתם של אלה. ברצוני לשאול את חברי החזית הדתית...מה בדבר הילדים 

האחרים שאינם ילדי עולים? כיצד השלימה החזית הדתית זו שלושים שנה עם מציאות זו? וכיצד 

                                                 
 .403, עמ' 1950בדצמבר  11במיסיונים נוצריים, דברי הכנסת, שאילתה בדבר חינוך ילדים יהודים 565
משני לא, ראשי מפא"י ויחסם לדת ולדתיים", בתוך מיכאל בר און וצבי צמרת )עורכים(,  –כן, מדינה קלריקלית  -צבי צמרת, "מדינה יהודית 566

 .203,  עמ' (2002)ירושלים: הוצאת יד בן צבי  דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –עברי הגשר 
 .4105, עמ' 1951בפברואר  12דיון בכנסת בנושא החינוך במחנות העולים ובמעברות, דברי הכנסת,  567
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נוך נסגרה בתוך סקטור נבדל, ובמקום ללחום על מקומה ההוגן ההולם והמתאים של דת ישראל בחי

ישראל, הסתגרה לה וצמצמה את החינוך ואת הדת במסגרת מפלגתית מוגדרת, תוחמת תחומים 

לעצמה ומרחיקה עצמה מכל הנעשה?...וברצוני לשאול את החזית הדתית מדוע אפשר היה לאשר 

ולקבל את החוק שבו מופיעים ארבעת זרמים ולהשלים עם מציאותם של זרמים שהם כופרניים 

במהותם....אולי צריך לחתור לחינוך אחר לגמרי, לחינוך ממלכתי אחיד, חינוך  ביסודם וחילונים

 .568שיהיה מושתת על המסורת, על הקניינים הרוחניים ועל כל עצמיות תרבותנו"

ה ביטל את מספר שנים אח"כ, הביאה הממשלה את חוק חינוך ממלכתי לאישור הכנסת, חוק ז

מערכת תי ובעצמאות החינוך החרדי. הכרה זו בבחינוך הממלכתי ד הזרמים בחינוך אך הכיר

מערכת החינוך החרדית הבטיחה מנגד את הצביון החילוני של בעצמאות החינוך הממלכתית דתית ו

לאור זאת אין פלא כי ח"כ רזיאל נאור, התנגדה לחוק בשם סיעת החרות . 569החינוך הממלכתי

בחוק החדש "במקום ליצור את  ותקפה את שר החינוך על כך שאין שום אזכור למסורת ישראל

האומה המחודשת, במקום לחנך את ילדיה על מסורתה ותורתה, על מסורת ישראל, תרבות ישראל, 

ודת ישראל; במקום לומר שהחינוך יהיה מושתת על תורת ישראל ואהבת ישראל, שמו לנו מליצה 

ד? מה טעם יש לדיבורים בחוק: "אהבת הבריות". איזו אהבת הבריות? נוסח כיסופים, נוסח עין חרו

המפלגות הדתיות ביקשו, בשנים הראשונות לקום   .570כאלה בימים כאלה? על מה בא זה לחפות?

המדינה, ליישם מדיניות סקטוריאלית שבמרכזה הייתה אסטרטגיה של שיתוף פעולה עם הממסד 

 סטרטגיההחילוני תוך הבטחת העצמאות של הזרמים הדתיים. תנועת החרות לעומת זאת נקטה בא

 להשפעה על החינוך הכללי עבור כלל ילדי ישראל.   לאומית המעניקה דגש

בעוד בנושא השבת נאבקה התנועה להחזיר את הצביון הדתי למושג השבת היהודי שעבר תהליך של 

להיאבק כנגד מה שנתפס על ידם כסילוק הדת מתחום  ן. בעניין החינוך מטרת התנועה הייתהחילו

החינוך. התנועה ביקשה להחזיר את הדת שהייתה חלק מהחינוך היהודי במשך מאות שנים לתוך 

החינוך הממלכתי הלאומי. בעוד במאבקים הראשונים יצאה תנועת החרות כנגד גישת העימות עם 

וך הממלכתי ניתן לראות פרקטיקה הערכים הדתיים וערכי המסורת הרי שבעניין חוק החינ

והיא גישת ההתעלמות. גישה זו קובעת כי הדת והמסורת כוללים  ,נוספת לגישת העימות ,חילונית

בתוכם קשת רחבה של ערכים וסמלים שיש לנקוט כלפיהם בטקטיקה סלקטיבית בה נבחרים 

ם במסורת סמלים וערכים המתאימים למדינה מודרנית חילונית אך להתעלם מערכים אחרי

. במאבק על חוק החינוך יצאה תנועת החרות כנגד בחירת התנ"ך כחלק מסמלי הדת שכן 571ובדת

                                                 
 .1055עמ'  שם,568
)ירושלים: הוצאת  תשי"ח –העשור הראשון תש"ח חילונים, דתיים וחרדים", בתוך צבי צמרת וחנה יבלונקה )עורכים(,  -אשר כהן, "דת ומדינה 569

 .253(, עמ' 1997יד יצחק בן צבי, 
 .1666, עמ' 1953ביוני  22דיון בחוק חינוך ממלכתי, דברי הכנסת, 570

571 Liebman and Don-Yehiya, p.61. 
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התעלמות מהתלמוד והמשנה שלא הוכנסו למערכת והתעלמות מהמסורת והדת  תוךיכנס לחינוך 

היהודית שאפיינו את תקופת הגולה. בעוד במאבקים בזירת העימות כנגד הסמלים הדתיים או שינוי 

וכן של סמלים אלו נמצאת תנועת החרות במאבק משותף עם הסיעות הדתיות הרי שבמאבק על הת

 ההתעלמות מסמלי הדת בציבוריות הלא דתית נמצאה תנועת החרות כמעט לבדה.

 

 חוק נישואין וגירושין

שמנתה שמונה חברים בלבד,  "חרות"הבחירות לכנסת השנייה הביאו לצמצום בכוחה של סיעת 

מעט מחצית מכוחה, לעומת הכנסת הקודמת. הנציגות החדשה של התנועה בכנסת לא ירידה של כ

כללה את שלשת חברי משלחת האצ"ל בארה"ב, שלחמו כנגד תפיסות הנהגת התנועה בנושא דת 

ומדינה ופרשו ממנה בשלהי הכנסת הראשונה. במהלך כנסת זו אימצה הסיעה קו מאד מסורתי בכל 

רת הסיעה, בכל עת שעניינים מסוג זה עלו להצבעה, הייתה ח"כ אסתר הסוגיות של דת ומדינה ודוב

רזיאל נאור מי שייצגה את העמדות הדתיות בתנועה. אחד הדיונים החשובים ביותר בכנסת השנייה 

נסוב סביב חוק נישואין וגירושין. חוק זה ביקש להעביר את כל נושאי הנישואין והגירושין, הנוגעים 

 ינת ישראל, באופן בלעדי לידי הרבנות.לתושבים היהודים במד

, שהתנגדו למתן בלעדיות "הציונים הכלליים"חוק זה עורר תרעומת רבה מצד סיעות השמאל ו 

לרבנות, וביקשו לאפשר אופציה לנישואים אזרחיים. סיעת החרות תמכה בחוק והצביעה עם 

קשה בחופש הפרט. מתן הקואליציה בעניין, למרות שמבחינה ליברלית החוק טמן בחובו פגיעה 

המונופול בנושא לרבנות טמן בחובו הגבלות שהוטלו על נשים בכל הנוגע למתן גט והן הגבלות 

נוספות על החופש להינשא בין גרושה לכהן ועוד. למרות בעייתיות זאת, הסיעה תמכה בחוק וזאת 

על פי ההלכה עשוי בשם "אחדות הלאום" היות ונציגי הסיעה טענו כי מתן היתר לנישואים שאינם 

 .572ליצור שסע בעם היהודי

עמדת הסיעה בדיון הוצגה על ידי ח"כ אסתר רזיאל נאור שקבעה כי החוק אינו מושלם בעיניה 

משום ש"אינו מוסר לידי בית הדין הרבני את כל מכלול הבעיות הכרוכות זו בזו, הנובעות זו מזו, 

"כ נאור הציעה בדיון לאמץ עמדה מחמירה יותר בעיות המשפחה, נישואין וגיטין וכל הנובע מזה". ח

מאשר החוק המוצע. לאחר מכן דחתה חברת הכנסת את ההצעה. שהועלתה על ידי מספר סיעות, 

לאפשר במקביל הקמת בתי דין אזרחיים "הרי נסכן בזה את קיומו האינטגראלי של עם ישראל 

אפשר לחייב טכס דתי. אנו צרכים כיחידה בלתי מחולקת...דיברו כאן רמות ונשגבות על כך, שאי 

 .573"ולחיותםלשנות הרבה דברים והרבה ערכים שאיבדנו במרוצת הגלות, צריכים אנו לשוב 

                                                 
 .1147, עמ' 1953ביוני  2דיון בהצעת חוק נישואין וגירושין, דברי הכנסת,  572
 .1473עמ'  שם, 573
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חוק זה אפשר לבחון את המתח הלאומי ליברלי בו הייתה מצויה הסיעה כאשר החליטה להצביע 

ה על כך שהייתי בין גאבעד החוק. בנאום בכנסת מספר שנים אח"כ נזכר בגין בחוק וסיפר כי הוא "

". לאחר מכן פרט בגין את אלה שפעלו ועמלו למען קבלתו בוועדת החוקה, חוק ומשפט ובמליאה

יש בחוק הזה " הדילמה בה היה שרוי בין האינטרס של הפרט והגנה על אחת מחרויותיו הבסיסיות

שה, יא הגבלה של החלטתו החופשית של האדם דווקא בשטח האינטימי ביותר שלו. אדם אוהב

רוצה לשאתה, לפי דרכו ואינו יכול אלא על פי חוק הנישואין והגירושין, כפי שקיבלנוהו. לא נכחיש 

לבין הבחירה באינטרס הלאומי של  .574"שיש בכך הגבלה חמורה של החלטתו החופשית של היחיד

ראל למה עשינו זאת כולנו יחד? שקלנו והגענו למסקנה הבאה: נשער שבמדינת ישאחדות האומה "

יכול יהודי להינשא או לשאת על פי חוק חופה וקידושין, או על פי החלטתו וטקסו של שופט או של 

מתושבי המדינה  30%תה התוצאה? נניח שבערך ימה הימצב. ראש עיר. נניח שזהו, חס וחלילה ה

ולי חצי, ק, אהאחרים היה קם חל 70%היהודיים היו הולכים לשופט או לראש העיר, אך בקרב 

; ואם הורים היו עומדים על 30%יה מחליט כי בניו ובנותיו לא יינשאו ליהודים מקרב אותם שה

". לכן הסביר בגין, לא היה מנוס בעניין זה דעתם זו ובניהם היו מתמרדים, המשפחות היו נהרסות

הסיבה  הייתהזו " להעדיף את האינטרס של הלאום, גם במחיר פגיעה לא פשוטה בחירות היחיד

לקבלת חוק הגירושין והנישואין, ואם אני טועה תתקנו אותי... אני מדבר על הרוב המכריע  המכרעת

של הכנסת שקיבלה את החוק, והיא עשתה זאת מתוך ההנחה שבמקרה זה מוטב להגביל את 

למען  ,החלטתו של היחיד למען לא נהרוס את אחדות האומה, למען לא נהרוס משפחות באומה

 .575"נהיה עם אחד בישראל

שיקולים לאומיים על פני חירות היחיד ועקרונות בסיס בהבחירה של בגין באחדות האומה ו

בליברליזם לא שיקפה את דעתם של כלל החברים. ח"כ נחום לוין, מוותיקי התנועה 

הרביזיוניסטית, יצא מספר שנים אח"כ במאמר אותו פרסם בכתב העת של מסדר ז'בוטינסקי, כתב 

. ח"כ לוין, חבר תנועת החרות בקש 576נושא הנישואיןנופולין של הרבנות בה", נגד המוהעת "האומ

לאפשר נישואין אזרחיים וזאת על מנת "למצוא פתרון לבעיה בשביל אותם שאינם נמנים עם 

הציבור הדתי, שהם לא דתיים, שכל ניסיון להכריח אותם לחיות לפי חוקי הדת מנוגד לרוחם". ח"כ 

מה" את החשיבות הטמונה בזכותו של הפרט לנהל את חייו על פי דרכו לוין העמיד מול "אחדות האו

"גם להם, כמו לדתיים, הזכות ללכת בדרכם הם ובמקרה של נישואים )לאו דווקא נישואי תערובת( 

                                                 
 .2246, עמ' 1958ביולי  8תקנות שר הפנים, דברי הכנסת,  הצעת אי אמון בממשלה בגין 574
ה שם, שם. עמדה זו של בגין בדבר מתן עליונות לאחדות האומה על פני חרות היחיד, קרי העברת ענייני הגירושין והנישואין לידי האורתודוכסי 575

גוריון כפי שבאה לידי ביטוי במכתב הסטטוס קוו. במכתב  הדתית במטרה למנוע מצב שבו יסרבו אלו להתחתן אם אלו מזכיר מאד את עמדתו של בן
 זה שנמסר לאגדות ישראל ערב הקמת המדינה מבטיח בן גוריון לשמור את דיני האישות בידי הרבנות הדתית וזאת על מנת "לבל ייחצה חלילה בית

 . 1989)יד(,  ציונות  מאסףות של דוד בן גוריון", ישראל לשניים. פרטים נוספים ראה אליעזר דון יחיא, "ממלכתיות ויהדות במדיניות ובהג
 .529, עמ' 1963(, ספטמבר 6) האומהלוין נחום, "לעניין נישואי התערובת",  576
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.לכל צד חוקי אישות המוכרים על ידי המדינה, אם .על המדינה להסדיר את הנישואים האזרחיים.

 .577את חיי המשפחה"דתיים ואם אזרחיים המקדשים 

גם בתוך התנועה פנימה החלו להופיע סממנים דתיים בטקסים ובכינוסים הדו שנתיים של ועידות 

נפתחה  1954התנועה. הוועידה הארצית השלישית של התנועה שהתכנסה בתל אביב באפריל 

בוועידה הארצית . 578בקריאת פרק צ"ד מספר תהילים בידי חברת הכנסת אסתר רזיאל נאור

הוחלף טקס קריאת פרק תהילים בברכה מצד הרב הראשי  1956יעית שהתכנסה באוקטובר הרב

יצחק נסים שפתח את הוועידה ולאחר מכן הוזמן לשבת לצד ח"כ מנחם בגין על במת הכבוד במהלך 

כל הטקס. החל מוועידה זאת ואילך, הפך העניין למסורת, והרבנים הראשיים הוזמנו אחר כבוד 

בכך ביקשה הנהגת התנועה  .579התנועה ולהתייצב לצד היו"ר על במת הכבוד לפתוח את ועידות

 להשתמש בסמלים דתיים אלו כמשאב לגיטימציה לתנועה ולדרכה הפוליטית.

 

 משבר חוק החזיר

העמדות המסורתיות, בנושא דת ומדינה, שהציגה התנועה בשם עליונות הלאום על פני היחיד עוררה 

. חוגים אלו התבססו על הממסד הרביזיוניסטי הוותיק מפולין התנגדות בקרב חוגים בתנועה

שחבריו סברו כי התנועה סוטה מדרכו של מייסדה, זאב ז'בוטינסקי, בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה. 

בנושאי דת ומדינה נוצרו שני מחנות ברורים בתנועה שנחלקו בין ותיקי האצ"ל לבין ותיקי התנועה 

כמו בגין, מרידור, רזיאל נאור, לנדאו, בן אליעזר ואחרים הושפעו  הרביזיוניסטית. ותיקי האצ"ל

מתקופת המאבק של המחתרת במנדט הבריטי בארץ ישראל ורבים מלוחמיהם היו אנשים 

מסורתיים. ותיקי המפלגה הרביזיוניסטית הושפעו ברובם מתקופת הפעילות בגולה בקרב המעמד 

 ופה.  הבינוני החילוני היהודי של מרכז ומזרח איר

דוגמה להלך הרוח של אופוזיציה זו ניתן למצוא בספרו האוטוביוגרפי של  ח"כ יוחנן בדר "הכנסת 

ואני" שבו הבחין בין משנתו של ז'בוטינסקי בנושא זה לבין עמדותיו של יו"ר סיעת החרות, ח"כ 

אומה, והתנועה  עם, לאום, -כרוב גדולי דורו. היהדות בעיניו רציונליסט -, "ז'בוטינסקי580מנחם בגין

הציונית היא תנועה לאומית וחילונית. יחסו לדת, יחס של כבוד ותו לא. הוא הסביר לנו: חוש דתי 

לא יעזור לך שום מאמץ כדי להתגבר על  -או לא; ואם לאו -באדם כמוהו כאוזן למוזיקה. יש לך

מי הוא יהודי" החסר. הרציונליזם של בגין נכנע לאמונתו העמוקה, המיסטית כמעט. תשובתו ל"

היא חד משמעית, שונה מתשובתו של ז'בוטינסקי; והוא מאוהב בזיכרון של אורח החיים הדתי של 

                                                 
 .298, עמ' שם 577
( )ירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל 1965-1948מיתולוגיה וסמלים של תנועת החרות ) –הצודקים והנרדפים אופירה קובלסקי גראוויס,  578

 .67(, עמ' 2015ההוצאה לאור, –והציונות 
 .71שם, עמ'  579
 .284בדר, הכנסת ואני, עמ'  580
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בית אבא שלו; וזהו אורח חיים שז'בוטינסקי ראה בו רק את ירושת העבר, הנכבדה, היקרה לרגש 

ו הגזע החדש ולסנטימנטים. אך קשורה בעבר של ריקבון ועפר שממנו, ותוך התגברות עליו יוקם לנ

 .581"הגאון, הנדיב והאכזר" שיחדש את העוז של בית"ר ומסדה ויזכה לגאולה שלימה"

התכנסה סיעת החרות  1956ביולי  23-דוגמה לאופוזיציה זו ניתן למצוא בפרשת חוק החזיר. ב

בכנסת לדון בדרך הצבעתם על חוק הגבלת החזיר שהוגש על ידי מפלגת הפועל המזרחי. הצעת חוק 

כשירה חוקי עזר נגד החזיר במועצות מקומיות ברחבי הארץ שהחליטו על איסור גידול חזיר זו, ה

בתחומן. הצעת החוק הוגשה לאחר פסיקת בית המשפט כי לחוקי העזר המקומיים נגד החזיר אין 

בסיס חוקי או הסמכה מכנסת ישראל. לאור זאת, ומכוון ומדובר בפגיעה בחופש הדת, פסל בית 

 .582י עזר אלו, עד שהכנסת תחוקק חוק המסדיר את הנושאהמשפט את חוק

אל מול תמיכת הסיעה בעבר ביוזמות חקיקה בעלות אופי דתי, נראה כי חוק זה הווה קו פרשת  

שהתנגדו לקו זה של התנועה בנושא דת ומדינה. ביוזמה זאת,  "חרות"מים עבור חברי הכנסת של 

בניגוד לחוק הנישואין, לא ניתן היה לתרץ את הפגיעה בחופש הפרט, שמהווה את אחד מעמודי 

התווך של העמדה הליברלית, לא בשם "אחדות האומה" וגם סכנה מוחשית לפילוג העם אינה 

כוח סוער בין הח"כים שהתנגדו לחוק, בנימוקים קיימת. בישיבת הסיעה שדנה בעניין התעורר וי

של הגנה על האינטרסים של הפרט והחופש מכפיה דתית לבין אלו שתמכו באיסור על גידול חזיר 

 לאומית של מדינת ישראל. -בישראל מטעמי השמירה על הזהות היהודית

וחירות היחיד  את הדיון פתח ח"כ יוחנן בדר שקרא להתנגד לחוק בשם האידיאולוגיה הליברלית

"אני מציע להצביע נגד...החוק הזה פירושו גם כפיה דתית במדינה וזה מנוגד לחופש המצפון, 

לדמוקרטיה וכול". בדר איים על חבריו לסיעה כי זו רק ההתחלה והזהיר כי "ניסיון השלטת הדת 

ובקש את . בגין לא השאיר את התנגדותו של בדר ללא מענה 583על המדינה לא יסתיים בחוק הזה"

רשות הדיבור על מנת לדחות את הטענות בדבר הפגיעה בערכים הדמוקרטים "הסיעה הצביעה עבור 

ובחוק ההוא יש עונש של מאסר על מי שעובר על החוק. ואני חושב שזו  –חוק הנישואין והגירושין 

לטעון  הצבעה נכונה. בכל אופן סיעה שהצביעה בעד חוק הנישואין והגירושין אינה יכולה הייתה

שהצבעה בעד ביעור החזיר זו התנקשות בחופש ובדמוקרטיה. זה לא עניין למצפון ולו יכולתי לדבר 

בשם הסיעה מעל במת הכנסת הייתי אומר שהעניין הוא מצפוני לאלה שאינם אוכלים מבשר החזיר 

בכך אך לא בשביל אלה שכן אוכלים אותו. ואל יאמרו שזה פוגע בחופש וכו'. מלכתחילה תמכתי 

 .584שאנו נתמוך בכל חוק שיאסור באופן מוחלט, בהצעת חוק כנה, את גידול החזיר ומכירתו"

                                                 
 .שם, שם 581
 .79, עמ' 2010(, 134) קתדרה", 1948-1962גיורא גודמן, "ענף גידול החזירים במדינת ישראל ומתנגדיו  582
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.1/ 2/ 2-תיק ה ,1956ביולי  23-מתאריך הת חרות, ישיבת סיעפרוטוקול  583
 שם, שם. 584
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בגין שהבין את ההתנגדות בקרב חברי הסיעה, לא הציע לתמוך אלא ביקש להימנע בהצבעה, אך לא 

מטעמי אי הסכמה עם מהות החוק אלא מכיוון שהחוק אינו מספק מבחינה דתית. בגין טען שהחוק 

את גידול החזיר בחלקים מסוימים ואוסר על גידולם רק בחלק ממדינת ישראל ולכן החוק מתיר 

"מנציח את החזיר במדינת ישראל". בגין בקש, בשם הזהות היהודית של המדינה, לאסור כליל את 

גידול החזיר שהנו תועבה על פי דת ישראל ואף הודיע כי הוא מתעתד להביא לכנסת חוק שיאסור 

את גידול החזיר בשטחי מדינת ישראל "אני בעד זה שאנו נאמר שאנו בעד האיסור באופן גורף 

המוחלט על החזיר ולכן אנו מתנגדים לחוק המוצע". בגין ראה את ההתנגדות לעניין כנושא מהותי 

ואיים "אני סבור שיש בסיעה רוב להצעה שהבאתיה. אם יתברר שלא, אראה בזה יום שחור 

 .585לתנועה"

יים את דבריו, בקש את רשות הדיבור ח"כ נחום לוין שיצא כנגד בגין ומדיניותו בנוגע לאחר שבגין ס

לדת ומדינה "ישנן עוד בעיות דתיות שאנו נעמוד בפניהם ואני רוצה לדעת האם אנו נקים פעם סכר 

נגד הגל הזה. אני לא סובר שזוהי שאלה לאומית". ח"כ לוין התריס כנגד איומי בגין "יו"ר התנועה 

לה הצעה של איסור כללי של החזיר בארץ. בשבילי זו תהיה מכה קשה. בשבילי זה יהיה יום אבל הע

. כנגד בגין התייצבו גם 586או יום שחור. אני מרגיש בתנועת החרות את ביתי ואז לא יהיה לי בית"

ח"כים נוספים שניצלו את ההזדמנות להביע את מורת רוחם ממה שהם ראו כמדיניות מחמירה 

דת ומדינה, ח"כ מרדכי אולמרט בקש כי "יש לקבוע הגבול בשאלות הדתיות העקרוניות בנושא 

שבהן נתמוך" ואחריו בקש את זכות הדיבור ח"כ יוסף שופמן שתמך בח"כ אולמרט ויצא נחרצות 

נגד כוונתו של בגין להביא חוק מחמיר יותר בנושא החזיר: "השאלה היא כפי שאולמרט העלה 

... וכעת ברצוני לשאול האם זה מתפקידנו להביא הצעת חוק יותר מושלמת? אותה, היכן הגבול? 

 587"אין אנו צרכים להביא הצעת חוק משלנו....מסקנתי להימנע, לנמק שהחוק הוא צבוע אך 

 מ.פ.ש(. -)הדגשה שלי

התנגדותם של בדר, שופמן ולוין, נציגי התנועה הרביזיוניסטית הוותיקה של יוצאי פולין החילוניים, 

שראו עצמם כממשיכי דרכו של ז'בוטינסקי בכל הנוגע לחשיבות של זכויות הפרט אל מול הכפייה 

צפויה. אולם בעניין זה הופיעה התנגדות עקרונית אף בקרב תומכיו הקרובים ביותר  הייתההדתית, 

 של בגין.

להציע חוק  ח"כ אריה בן אליעזר, איש האצ"ל ומקורבו של בגין, יצא נגד היוזמה של יו"ר התנועה

המחמיר את העניין ואף בקש מהסיעה להתנגד ולא להימנע בהצבעה על החוק שמציעה סיעת 

                                                 
 שם, שם. 585
 שם, שם. 586
 שם, שם. 587
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המזרחי: "הבעיה היא איך לנהוג בשאלה זו. לו הייתה באה הצעה לאיסור כללי של החזיר הייתי 

נגד, אך הייתי מתחשב במצפון החברים. אני הייתי מצביע נגד הצעת החוק הזאת משום שהיא 

. אפילו החברים הקרובים ביותר לבגין, שתמכו בעמדתו העקרונית בדבר חוק 588צביעות" מלאה

רץ,  החזיר מטעמי אחדות האומה, התנגדו להצעתו להביא חוק האוסר כליל את גידול החזיר בא

זה מופרך ולא נכון. העניין  -טענה שיש בחוק הזה משום כפיה הדתיתח"כ חיים לנדאו קבע כי "כל 

דתי, הביעה היא לאומית, מוסרית ומסורתית. יש גם עניין של אחדות ישראל ואנו גם  אינו בפולחן

זקוקים ליהדות הגולה. יש לנו גם אינטרס תנועתנו של המון בוחרים שרואים בבעיות שצצות ועולות 

עניין דתי וקובעים לפי הצבעתנו, אך אם יש חברים שרואים בעניין מצפוני, אפשר לתת להם יד 

  .589אנחנו לא צרכים ליזום הצעת חוק מושלמת"חופשית. 

הקרובה ביותר  הייתהלעמדתו של בגין בסיעה הצטרפו רק שני תומכים. ח"כ אסתר רזיאל נאור, ש

בעמדותיה המסורתיות לאלו של בגין, קראה לעבר חבריה לסיעה לתמוך בהצעתו של בגין להעביר 

שם ההכרה הלאומית: "הבעיה היא מאד חוק המחמיר יותר מהחוק המוצע על ידי המזרחי וזאת ב

רצינית והיא גם שאלה של הכרה לאומית. הכרה לאומית נוצרת מהרבה דברים שאי אפשר להגדירן. 

זה לא רק עניין דתי כי אם גם לאומי...הדבר הטוב ביותר הוא שאנו נביא הצעת חוק נגדית שתאסור 

טרף נציג התימנים, ח"כ חיים מגורי . לבגין ורזיאל נאור הצ590באופן מוחלט את החזיר בישראל"

כהן, שתמך באיסור על גידול חזיר וקרא לא להימנע בהצבעה בכנסת על הצעת המזרחי כפי שמבקש 

בגין אלא לתמוך בהצעה: "זהו אחד הדברים המקוממים את הנפש. מבחינת התנועה אני משוכנע 

אינני בעד זה שנסתפק בזה  שזהו אחד הדברים שעלול להזיק לעניין שאנו כולנו חותרים אליו.

 .591שנאמר שאנו רואים בחוק הזה צביעות ונמנע בהצבעה. אני חושב שנעשה משגה אם ננהג כך"

אל מול הדגם הליברלי הטהור של מדינת שירותים ניטרלית האחראית לספק שירותי ביטחון 

חזון. מדינה אשר ורווחה ביקשה תנועת החרות בפרט והתנועה הציונית בכלל לקדם דגם של מדינת 

אינה מבקשת לצמצם עצמה לסיפוק שירותים פיזיים בלבד אלא גם מציגה חזון ופועלת ללכד את 

אזרחיה לקהילה מוסרית בעלת יעוד ושליחות. מערכת המיתוסים, הפולחנים והסמלים שמטרתם 

עבור בגין ורבים מחבריו בתנועת  .592להקנות משמעות לקהילה הלאומית נקראת דת אזרחית

חרות, היוותה הדת המסורתית מקור מרכזי לדת האזרחית ולמערכת המיתוסים והסמלים. ה

הסכנה בדבר, כפי שניתן לראות בדיונים אלו, היא שעשויה להיות לכך השפעה הפוכה. בקרב 

                                                 
 שם, שם. 588
 שם, שם. 589
 שם, שם. 590
 שם, שם. 591

592Liebman and Don-Yehiya, p.53. 
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הפרטים שאינם מזדהים עם המסורת הדתית ובעלי תודעה חילונית הדבר עשוי להיות גורם המביא 

 קת בקרב הקהילה ולהתנכרות למיתוסים הלאומיים.דווקא לפיצול ומחלו

ככל שהדיון בסיעה נמשך, הבין בגין כי מרבית החברים אינם שותפים לדעתו בדבר החשיבות של  

"ההכרה הלאומית" בעניין זה. רוב בקרב חברי הסיעה הסתמן כתומך בעמדתו העקרונית של בדר 

בגין אל המתלבטים בסיעה והעלה את טיעון  וחבריו בדבר ההתנגדות לכפייה הדתית. בשלב זה פנה

הנזק האלקטוראלי שעשוי להיגרם לסיעה שידעה בעבר הלא רחוק )בבחירות לכנסת השנייה( 

תבוסה בבחירות "ואני מבקש ומזהיר את החברים שלנו...שכל הפגנה כל שהיא של מספר זה או 

יי התנועה בעתיד. לפי הכרתי אחר, של חברים שלנו, שפירושה חיוב החזיר תביא נזק חמור לסיכו

אלף איש בעניין הזה הוא להם ציפור נפשם, אולי יותר  60אלף הקולות שניתנו לנו, לפחות  107בין 

. טיעון זה אכן הוכיח עצמו בוויכוח הפנים 593מכל דבר אחר. ואם נפגע בציפור נפשם נפסיד הסיכוי"

יוניסטית שלא תמך מבחינה סיעתי ואפילו ח"כ שמשון יוניצמן, מוותיקי התנועה הרביז

דו של בגין ואף קרא לא רק להימנע בגין בנושא דת ומדינה, התייצב לציאידיאולוגית בעמדה של 

אלא אף לתמוך בחוק של המזרחי "אני מבקש את החברים לא לחשוב על דמוקרטיה ולא על מצפון 

ו יכולים לקבל, כמה אלא על איך מגיעים לשלטון. ולעשות את החשבון באופן אובייקטיבי מה אנ

קולות מן החוגים המתנגדים לחזיר וכמה קולות נוכל לרכוש מן המחייבים את החזיר. מתוך שיקול 

. אל מול הטיעון האלקטורלי ח"כ בדר 594של טובת התנועה אני בעד זה שנצביע בעד הצעת החוק"

זה אינני מתחשב בקש שוב את רשות הדיבור ודחה את העניין "קודם כל ברצוני להודיע שבעניין 

בחשבון הקולות. אני בדעה שהדתיים בחרו בעניין החזיר כסוס טרויאני לפגוע בחופש האדם. אני 

חושב שלא נצליח להסדיר ולהסביר שזה לא ניצחון של הפועל המזרחי. אני חושש שזוהי רק 

 . 595ההתחלה מצד הדתיים... אני מציע להצביע נגד החוק"

" )הדגשה שלי מ.פ.ש( ובקש מהסיעה וביניהן אין גשרבינינו שתי דעות בגין סכם את הדיון וקבע "יש 

להימנע בגלל השיקול האלקטוראלי "אני טוען שאנו יכולים לתת להפועל המזרחי את הניצחון אם 

נצביע נגד החוק. ניתן את המתנה המיוחלת לפועל המזרחי. לו היינו מרימים יד בעד החוק זוהי 

ומתוך שיקול זה אני מציע להימנע. הימנעות היא ההצבעה  מתנה שנייה להפועל המזרחי

חברי הסיעה תמכו בהצעתו של בגין להימנע,  9. בהצבעה שנערכה: 596הפרלמנטארית הטובה ביותר"

שלשה תומכים בהתנגדות לחוק וחבר כנסת בודד מצביע בעד תמיכה בחוק. לאחר ההצבעה, ח"כ 

                                                 
 .1956ביולי  23ישיבת סיעת חרות,  593
 שם, שם. 594
 שם, שם. 595
 שם, שם. 596
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להצביע נגד אך הסיעה דחתה את בקשתו וכפשרה בדר, בקש לא לכפות משמעת סיעתית ולאפשר לו 

 . 597אפשרו לו להעדר מההצבעה

בעת הדיון בכנסת בחוק החזיר עלה מנחם בגין לנמק את הצבעת הסיעה והתקיף את גידול החזיר 

בישראל וזאת מטעמי כיבוד אב ואם וכיבוד מסורת ישראל. בגין טען כי בקבלת החוק יש הפניית 

רת היהודית כפי שהתקיימה במשך מאות בשנים בתפוצות הגולה. מסורת עורף לעבר היהודי, למסו

אותה בגין ביקש להמשיך ולכבד גם במדינת ישראל וזאת תוך הצבת אלטרנטיבה לתנועות השמאל 

ששמו דגש על המהפכה הציונית החילונית "יש במסורת העברית, מן היום בו היינו לעם, צו אחד 

נצח לכל -, וגאוותנו על העובדה שעמנו, כמכשיר נושא ערכישהוא מן הנשגבים ביותר באנושות

 העמים, הביא אותו לעמי תבל. הצו הוא: ״כבד את אביך ואת אמך״...ללמדך כי אין אתה מנותק

 מוליד, חוליה בשרשרת הדורות...-ילודיוצר, -מן המציאות, אלא אתה יצור

לא באזני,  —ש בה צליל של שלילה ? מנין באנו? נזרקה בחלל האוויר המלה ״עיירה״. המלה הזאת י

בהן  הייתהבהן עבדות, ו הייתההעיירות הללו בפולין, ברייסין ובליטא, הן חיו בהשפלה ובגאווה; 

בהן נאמנות לערכי נצח. לו העיירות האלו  הייתהבהן הינתקות מאדמת המולדת, ו הייתהחירות! 

מוכנים לתת כדי שמיליוני  —ל אחד מאתנו כ —היו קיימות עדיין, לו תושביהן היו חיים! מה היינו 

התושבים של העיירה הקטנה יחיו עמנו, יהיו אתנו...שערו בנפשכם, חברי הכנסת: לו היו אבותינו 

-ואמהותינו חיים כיום הזה ולו היו שומעים שבארץ ישראל, תחת ממשלה עברית, בהחלטת בית

-הרי זה היה יום שחור להם, תשעה —ה נבחרים עברי, הוקמו דירי חזירים כמעט בכל פינות המדינ

  .598באב שלישי"

ידי חוק זה אתם -, שיזם את החוק, וקבע כי "על"המזרחי"בגין התנצח עם שר הדתות שפירא מ

למעשה מנציחים את החזיר בישראל. לא מגרשים אותו אלא משאירים אותו, והפעם לא בתוקף 

לאישור, בתוקף חוק שאתם מבקשים תמיכה עובדה אלא בתוקף חוק, בתוקף חוק שאתם מביאים 

בו. אתם מנציחים את החזיר בישראל". בכל טיעוניו בגין השתמש בגוף ראשון ולא ברבים ולא 

הזכיר את סיעת החרות שבשמה הוא דובר. כמו כן נמנע בגין להכריז כי יביא חוק לאיסור כולל על 

רזה כללית לחברי הקואליציה גידול החזיר, כפי שהצהיר בישיבת הסיעה, אלא הסתפק בהכ

ההימנעות של תנועת החרות . 599והאופוזיציה להתאחד ולהביא הצעת חוק האוסרת על גידול החזיר

תוך הצגת העניין כצביעות ודרישה לאסור כליל על גידול חזיר משמעותה דרישה לקיום מרחב 

שהיא באה לידי ביטוי  ציבורי ופרהסיה יהודים. התמיכה בקיום מרחב ציבורי ופרהסיה יהודים כפי

                                                 
 שם, שם. 597
 .2429, עמ' 1956ביולי  25דיון בחוק הסמכת הרשויות המקומיות, דברי הכנסת,  598
 שם, שם. 599
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בהצעה זו, מטרתם הייתה לשרת את הזהות הלאומית היהודית הפרטיקולרית. אולם בכך היווה 

כאשר הפרט רשאי  שהנם מערכי היסוד הליברלים, הדבר צמצום של המרחב הפרטי וחופש המצפון

 להחליט מה ברצונו לאכול וכיצד לנהוג על פי מצפונו ולא על פי כפיית הרוב. 

 

 נועה הרפורמיתהת

בעיית הדת והמדינה המשיכה להעסיק את התנועה ומוסדותיה בוויכוחים סוערים בין אלו שטענו 

לחופש הדת והתנגדו לכפייה הדתית לבין אלו שטענו, בשם הזהות היהודית של האומה, להגברת 

וסט באוג 12-הפרהסיה היהודית בציבוריות הישראלית גם במחיר של פגיעה בחירויות הפרט. ב

, התכנס מרכז המפלגה לדון בבקשה שהגיעה מאנשי סיעת החרות בעיריית ירושלים. נציגי 1956

הסיעה בירושלים ביקשו ממרכז המפלגה אישור להצביע, יחד עם הסיעות הדתיות, נגד הבקשה של 

. בקשת התנועה הרפורמית הועברה לוועדה 600התנועה הרפורמית להקים בית כנסת וסמינר בעיר

ת העירייה העוסקת בבניין ערים ונציגי הסיעה בוועדה ביקשו את רשות המרכז להתנגד של מועצ

לבקשה וזאת ממניעים אלקטוראליים, על מנת לא להכעיס את בוחרי התנועה בירושלים שהם 

 מסורתיים ברובם.

הראשון לבקש את ראשות הדיבור היה ח"כ יוחנן בדר שהתקיף את חברי הסיעה בירושלים  

שות להתנגד לבקשה "לדעתי עניין זה הוא אחד החמורים שעמדו אי פעם לפני תנועתנו המבקשים ר

מאז קום המדינה... בעולם כולו ישנם בתי כנסת רפורמים שבראשם עומדים יהודים טובים העושים 

רבות למען המדינה...קיימות ועדות בנין ערים מקומיות ומחוזיות הם אינם מחליטים על 

כל אחד יכול להגיש הצעה והם מאשרים או אוסרים בניה מסוימת... תנועתנו זו . 'וכוסמינריונים 

שהחליטה להילחם נגד אפליות, כאן דורשים אפליה גלויה שהיא ללא ספק כנגד החוק ועל רקע 

. בדר הניף את דגל הליברליזם ושאל "ממה מתחיל ליברליזם וחופש האדם? לא 601אפליה דתית"

ה מהארץ וכול'. מבחינה היסטורית ותרבותית זה מתחיל מחופש מחופש הדיבור, השיחה, יציא

הדת, מחופש הפולחן. הרב הראשי לא מציע שלא יבנו כנסיות ומנזרים אלא מתנגד שהדבר נוגע 

. בדר התנגד לבקשה וקבע כי המרכז צריך 602ליהודים. הוא יכול לקרוא לאנשים לא ללכת לשם"

מכל אפליה  עולהימנלשמור על עקרון חופש הפולחן להנחות את חברי הסיעה בעיריית ירושלים "

 .603דתית" בירושלים

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/6 1-, תיק ה1956באוגוסט  12-פרוטוקול ישיבת מרכז חרות, מתאריך ה 600
 שם, שם. 601
 שם, שם. 602
 שם, שם. 603



183 

 

ח"כ יוסף שופמן אף הוא מחה באופן נמרץ נגד ההצעה של חברי הסיעה בירושלים "אינני מבין איך  

אפשר להחליט באיזו מדינה שהיא שפולחן זה הוא אסור בעוד שפולחן אחר אינו  1956בשנת 

יעה הירושלמית הנוכחים בדיון על עצם העלאת הטיעון מפריע". שופמן תקף את חברי הס

יש הרבה בוחרים המתנגדים לבניית בית כנסת רפורמי. האם זהו  -האלקטוראלי "והחשבון שלנו

נימוק? כן יש לנו בוחרים שיראו בנו, בעמדה זו, מפלגה ריאקציונית". שופמן המשיך ותקף את 

ם מסכימים כי מאות רבנים רפורמים יאספו הצביעות שבעניין "המדינה כולל הרבנים החשובי

בארה"ב כסף עבור המדינה וישבו עמנו בקונגרס ויחליטו עמנו, וכשהם כאן האם יש בזה היגיון 

שלא יהיה להם איפה להתפלל כפי שהם רגילים להתפלל?". שופמן סכם וקבע "צרכים לקבל את 

  .604מרכז בירושלים החלטתו של ד"ר בדר" שפירושה תמיכה בבקשת הרפורמים לבניית

לעומת התנגדות זאת קיבלו חברי הסיעה מירושלים תמיכה מחברי הכנסת היותר מסורתיים 

שסברו כי אישור הבקשה של הרפורמים מהווה תמיכה בתנועה זו, בה הם ראו סכנה  "חרות"ב

לעתידו של העם היהודי. ח"כ חיים כהן מגורי הצדיק את החשש האלקטוראלי של חברי הסיעה 

רושלמית "יש לקחת בכל זאת בחשבון על ידי מי נבחרו חברינו בירושלים, חברנו לעירייה". מגורי הי

הסביר את הסכנה שטמונה לדעתו בתנועה הרפורמית "חושבני שאלה שדיברו וחייבו את ההצעה 

להקים בית ספר לרבנים רפורמים אינם בקיאים בדתנו. אם לא תהיה אחידות באומה, יתחיל 

רה כזו, לאן נגיע בעוד דור. כל הסייגים שהיו קיימים הם שקיימונו כעם אחד. לדעתי הפילוג בצו

אסור לתת גושפנקא לזה ואל לנו לתמוך בזה. הרפורמה בעוכרה של האומה ועל התנועה לא לתמוך 

. ח"כ אסתר רזיאל נאור, אף היא תמכה בבקשתם של חברי הסיעה בירושלים 605בהקמת המוסד"

וכל הצבעה אחרת משמעותה מבחינת רזיאל נאור תמיכה בתנועה הרפורמית להצביע נגד, היות 

"היהדות הרפורמית בגולה יצרה את המסגרת הנוחה לחבריה. הם לא עלו ארצה ולא יעלו. ואין 

צורך שהתנועה הלאומית תיתן לזה אישור. הרפורמה היא זו שמחקה את המילים "ירושלים" 

 . 606וף היהדות והצעות בדר הם למעשה לתת לעניין יד"ו"ציון" מן הסדור. הרפורמה היא סיל

אל מול התנגדות זאת, של שני חברי הכנסת המסורתיים, הסתמן בדיון רוב מוצק להצביע בעד 

הרישיון לתנועה הרפורמית להקים מרכז בירושלים. ח"כ חיים לנדאו שתמך במתן הרישיון קבע 

בו נזק לאומה ולמדינה, האיומים איומי סרק  "אני בעד מתן רשות לרפורמה בישראל... איני רואה

והמזרחי והאגודה ששים על דברים כאלה כדי לזעוק... הצעד הראשון לא להתערב ולהשאיר 

. ח"כ אריה בן אליעזר אף הוא תמך בלנדאו ובקש להורות 607לקואליציה, השני לאשר את הרישיון"

                                                 
 שם, שם. 604
 שם, שם. 605
 שם, שם. 606
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אני חושב שהחלטת המרכז צריכה לחברי הסיעה להצביע בעד הרישיון וזאת בשם חופש הפולחן "

להיות שיצביעו בעד מתן הרישיון. ישנה פרובלמה ששמה חופש הפולחן ויהודים תמכו בפולחן זה 

זאת הדרך שבה צריך ללכת". ח"כ נחום לוין אף הוא בקש את  -מאז ומתמיד. לא שאין לנו דרך

ים לעמוד מן הצד. דבר ראשון זכות הדיבור וקבע כי יש להצביע בעד הרישיון: "דעתי אינה שאנו צרכ

אנו מעוניינים באחדות האומה...יש לחנך אנשים על חופש הפולחן הדתי ולא לעמוד מן הצד... יש 

 .608לבוא עם נימוקינו מציע לומר לסיעה להצביע בעד הרישיון"

אל מול המחלוקת החריפה בין אלו שתמכו בבקשת חברי הסיעה להתנגד לבקשה של הרפורמים 

התנגדו בחריפות לכך ודרשו כי הסיעה תצביע דווקא בעד הבקשה פתח בגין בנאום חריף לבין אלו ש

נגד התנועה הרפורמית: "הרפורמה הורתה לא באהבת ציון אלא בשנאת ציון מובהקת ושלילת 

השיבה לציון והישיבה בציון...לדעתי זה עניין רציני בשביל התנועה וכדי לברר צריך להבין אותו. 

. בגין 609וקה מבחינת היהודי המאמין וצרכים לראות את העניין בהורתו ולידתו"הבעיה היא עמ

האשים את הרפורמה בעידוד התבוללות ובאנטי ציונות והציגה כתנועה הכופרת לא רק מבחינה 

 דתית אלא גם מבחינה לאומית. 

למען  בגין אף השתמש בדמותו הנערצת בתנועה של הרב אריה לוין, "רב האסירים", שסיכן עצמו

שלקח חומרי  -אסירי המחתרות "למה הרב אריה לוין יהודי כה ישר וכה יקר שעבר על כל הלאווים

נפץ לבית הסהר. למה הוא כל כך קפץ נגד העניין. למה הוא התקומם כל כך? אני רואה בו את אבות 

צריך  אבותינו... בשביל היהודי הטהור המאמין בדת, הרפורמה מקרבת את היהודי לגויות...למה

לומר שאנו בעד רפורמה ולפצוע את היהודי המאמין פצעים אנושים? אסור לתנועת החרות להצביע 

שאנו בעד הכנסת הרפורמה בישראל". בגין שוב השתמש בטיעון האלקטוראלי "אל ניתן לפועל 

. 610המזרחי את המתנה שתנועת החרות היא בעד רפורמה. הם עלולים לחתור בזה תחת תנועתנו"

טיעונים אלו, בגין עצמו הביע התנגדות לבקשת חברי הסיעה להצביע נגד, בטיעון שאסור למרות 

לערב שיקולים אידיאולוגיים של חופש הפולחן במתן אישור טכני מצד רשות ממלכתית "אנו צרכים 

להיות נגד איסור מרשות גבוהה...אי אפשר לתמוך באיסור ממלכתי". לאור כל זאת מציע בגין "לא 

החלטה ולא לקבל את הצעתו של ד"ר בדר...לא להשתתף בהצבעה ולמסור הצהרה באופן  לקבל כל

. בגין הציע פשרה בין המחייבים לשוללים 611חושבני זאת אפשר להסביר לכל יהודי מאמין" -עקרוני

והיא הימנעות מהצבעה. בדר, שהבין כי הימנעות חברי הסיעה תאפשר את מתן אישור הבנייה 

                                                 
 שם.שם,  608
 .שם, שם 609
 שם, שם. 610
 שם, שם. 611
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התכנון, הסכים לפשרה של ראש התנועה היות ויש: "לעשות מאמץ רב כדי לרפורמים בוועדת 

  .612לשמור על שלמות התנועה"

הימנעותה של הסיעה בירושלים בהצבעה על בקשת הרפורמים להקמת מרכז בירושלים עוררה לא 

. בעקבות ביקורת זאת פרסם ח"כ בדר, 613מעט ביקורת כנגד תנועת החרות, בעיקר בעיתונות הדתית

, מאמר בזכות החלטת הסיעה בירושלים וחשיבותה. במאמר תחת הכותרת "חופש, "חרות"בעיתון 

כי למעשה לא היה מנוס מבחינה חוקית לתת  "חרות"סבלנות ואחדות האומה" הסביר בדר לקוראי 

רכת ההתנגדות שנערכה בינה וחוכמה ורצינות באותה מע הייתהאת הרישיון לרפורמים "לא 

תכנית הבנייה וכל יתר הפרטים היו בסדר מבחינת החוק. חובת  ,בעיריית ירושלים...הבקשה

העירייה הייתה לאשר את התוכנית אחרת היה בית הדין הגבוה לצדק מחייב את העירייה לתת את 

דר הצגה ותו בג הייתה. לאור זאת, קבע בדר, כי התנגדות הסיעות הדתיות 614הרישיון בעל כורחה"

לא "התנהגותן של הסיעות הדתיות בעיריית ירושלים איננה ראויה לשם "הפגנה". היה זה הרבה 

זו "הצגה". לו היו רוצים הרב פרוש וחבריו להפגין את  הייתהפחות נכבד ולגמרי לא נכבד: 

ת התנגדותם ואת מרירות נפשם היה עליהם...להצביע נגד האישור ואחרי החלטת הרוב לעזוב א

את הנהלת העיר ולוותר על המשרות ועל המשכורות". בדר המשיך והסביר כי לכן  -הקואליציה

נעדרו חברי המועצה מטעם התנועה מהצבעה זו "טוב עשו חברנו בעיריית ירושלים שלא השתתפו 

 .615בהצגה הזאת"

העיתון  בדר לא הסתפק בטיעונים של פרוצדורה והוסיף גם טיעונים עקרוניים בהם הסביר לקוראי

את החשיבות של סובלנות וחופש הדת. בדר טען כי הפגנת יחס של סובלנות כלפי החירויות של 

הפרט דווקא מחזקת את האומה "אין בישראל מקום להטלת איסור ממלכתי או מוניציפאלי או 

משטרתי על עבודת אלוקים איזו שהיא ועל פולחן דתי איזה שהוא. ירגיש יהודי סבל נפשי לאור 

אך לסבל מאופק, מרוסן על ידי כוונה  - ת פולחן זו או אחרת. סובלנות איננה אלא ביטוי לסבלצור

שאין דבר יותר פסול ויותר מסוכן מאשר הפרעה לפולחן על ידי הפעלת סמכויות המדינה או של 

רשות חילונית אחרת. לא יציע אדם לכנסת להגביל על ידי חקיקה את חופש הדת והפולחן. יסמכו 

ומדוע יוסיפו למפעלו של פרופ' גליק  -ים הראשיים על הכוחות הנפשיים של שומרי המסורתהרבנ

מ.פ.ש( פרסומת וקדושת "נרדפים" לחבריו? ...תהיה סובלנות בעם וגם סבלנות  -)נציג הרפורמים

 .616לעומת כל שוני. עד שמתוך השוני יקומו מעצמם הליכוד והאחדות הלאומית הדרושות לעמנו"

                                                 
 שם, שם. 612
באוגוסט  13, "הצופה"חרות והכלליים נמנעו",  –אושרה הקמת ה"היכל הרפורמי"  -ללא שם מחבר, "מפא"י פירקה הקואליציה בעיריית ירושלים 613

 .1, עמ' 1956
 .2, עמ' 1956באוגוסט  17, "חרות"יוחנן בדר, "חופש סבלנות ואחדות האומה",  614
 שם, שם. 615
 שם, שם. 616
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ס השלילי של היהדות האורתודוכסית כלפי הרפורמים והקונסרבטיבים בתנועת החרות, אימוץ היח

כפי שבאה לידי ביטוי גם בהתנגדות להכרה בגיורים של תנועת אלו, עוררה תרעומת קרב חברים 

רם, תחת הכותרת "השמרנים  בתנועה. במאמר שפורסם בעיתון התנועה, פרי עטו של כותב בשם א.

, התקיף הכותב את עמדת התנועה 617יהודים טובים הם" -.ש( והרפורמים)קונסרבטיבים מ.פ

בנושא. רם חלק על תפיסת התנועה את הרפורמים והקונסרבטיבים כזרים ליהדות וקבע כי 

"התנועה השמרנית והזרם הרפורמי ביהדות האמריקנית אינם נצר זר בגופו של עמנו. שניהם הם 

התקיף הכותב את יחס התנועה לזרמים אלו "עוול נעשה  ענפים שצמחו מתוך העץ היהודי". בנוסף

לשני הזרמים בלכתנו ליידות בהם אבנים, לעפרם בעפר, לשקצם ולהשמיצם" וקבע כי יש להם 

אפילו תפקיד חיובי בכך שהם מונעים התבוללות ולא מעודדים אותה "שלושת הזרמים הדתיים 

ון החרדים. רחוקים אחד מהשני לעיתים שביהדות האמריקנית: השמרנים, הרפורמים ואחרון אחר

כרחוק שמים מארץ. אולם יש צד השווה ביניהם, שכולם נאחזים בשורש ישראל וקשורים בו כפתיל 

בשלהבת. וגם אם אנו חולקים על מנהגיהם של אלה ואיננו תמימי דעים עם נוסחותיהם של האחרים 

אפילו השמרנים והרפורמים שומרים  מן הדין לראות גם את האורות שבהם ולא רק את צלליהם. כי

. לימים התברר כי א. רם הינו שם העט של עורך העיתון, 618על פזורי ישראל לבל יטמעו בין הגויים"

אייזיק רמבה, שבשל מעמדו כעורך העיתון המפלגתי בחר להשמיע את ביקורתו על עמדת התנועה 

 תחת שם בדוי.

פים בתנועת החרות לתנועה הרפורמית מבוססת ההתנגדות העזה של בגין כמו גם של חברים נוס

לא רק על השיקול האלקטורלי בנוגע לבוחרים המסורתיים. ההתנגדות אותה הביעו החברים 

התבססה על איבה אידיאולוגית של ממש. העילה לאיבה זו הוסברה על ידי רזיאל נאור בטיעון של 

גין הדבר מוסבר ב"שנאת ציון". אל מחיקת הביטויים "ירושלים" ו"ציון" מסידור התפילה ואצל ב

מול המאבק כנגד השמאל שראה ביהדות לאום ופעל להעביר את מושגי היהדות תהליך של חילון 

הפוך.  תה התנועה הרפורמית להעביר את היהדות תהליךסינהרי שמבחינת בגין ואחרים בתנועה 

תהליך זה הינו מחיקת הזהות הלאומית של הדת היהודית וזאת באמצעות מחיקת המילים ציון 

 וירושלים והצבת אלטרנטיבה של היהדות כדת בעלת לקחים אוניברסליים ולא פרטיקולריים.

  

 

 

                                                 
 .10, עמ' 1962ביוני  7יהודים טובים הם",  "חרות",  -א. רם, "השמרנים והרפורמים 617
 שם, שם. 618
 



187 

 

 כשרות

רק פרשה אחת בשורה של סוגיות בנושא של דת ומדינה שהתמקדו  הייתהפרשת המרכז הרפורמי 

דווקא בירושלים שלה היה מעמד מיוחד בעיני הציבור הדתי. שנה לאחר המאבק על המרכז 

, התגלגלה למועצת העיר סוגיה חדשה. תושב ערבי נוצרי ביקש רישיון 1957הרפורמי, באוקטובר 

החליט, לאור הסוגיה   -אברהם אקסלרוד  -לפתיחת אטליז לבשר טרף. נציג סיעת החרות במועצה 

ר על אופן הפעולה בה נקטה הסיעה בפעם הקודמת ולהימנע מלהגיע להצבעה. החלטה הדומה, לחזו

זו היוותה כלי לניגוח התנועה בידי המפלגות הדתיות ועיתון "הצופה", שהאשימו את תנועת החרות, 

המתיימרת להיות תנועה המכבדת את דת ישראל, בכך שנתנה יד לפגיעה בקדושת ירושלים. 

, הדתי בתנועה, חוג "אחדות ישראל" גם גינויים מבית ובראשם ראש החוגלהתקפות אלו הצטרפו 

 . 619ליסמן מרדכיהרב 

במאמר בעיתון "חרות" התקיף הרב ליסמן את נציג תנועת החרות, אברהם אקסלרוד, על הימנעותו 

נמנע מלמלא חובה בהצבעה "נדהמנו לשמוע כי פטריוט עברי נלהב, חבר ונציג התנועה הלאומית, 

)הדגשה במקור(". הרב ליסמן המשיך והאשים את אקסלרוד כי ת פטריוטית ולא הצביע נגד לאומי

בכך פגע בצביונה הדתי של עיר הקודש "מתן רישיון לאטליז טריפה ונבלה בעיר הקודש ירושלים. 

סיזם החומרני? לא רק למולדת ישראל מחנה הז'בוטינסקאי חדר חיידק המרככלום עד לתוך ה

השומרים על בטחונה וקיומה. גם לעם ישראל עצמו ישנם גבולות התוחמים את גבולות תחומים 

  .620מהותו. באלה תלוי בטחונו וקיומו של עם ישראל, לבל תטושטש דמותו לבל תשובש צורתו"

בנוסף קבל הרב ליסמן, כי בהצבעה זו הרחיקה התנועה מצביעים מסורתיים "ומבחינה טקטית אף 

אחרינו בגלל "התקדמותנו" זו. בשטח זה לא נוכל להתחרות עם איש מתפקר אחד לא יימשך 

המרכסיסטים והניהיליסטים למיניהם, אבל תחת זאת דחה נדחה חלק הגון של היהדות המסורתית 

שלבם ונפשם שלמים אתנו במלחמתנו למען שלימות מולדתנו. ואותו עיקרון ביסודות המחנה 

מה", אותו עקרון שניסח חוזה מלחמת השחרור הז'בוטינסקאי: "השרשת קדשי התורה בחיי האו

זאב ז'בוטינסקי, האם אין בו משום חובה מסורתית במחננו על כל חבריו? פטריוט עברי! אנא מלא 

ישראל בירושלים עיר הקודש בירת  תצביע בעד שמירת צביון דמות חובתך, איש ישראל! הצבע

 .621ישראל למען עמך, למען מולדתך ולמען מחנך!"

מאמר זה הביא העיתון את תגובתו של אקסלרוד שהסביר כי נמנע בהצבעה מבחינה אל מול 

פרוצדוראלית. אקסלרוד טען כי היות וחברי הסיעה האחרים בעירייה היו בחו"ל, ולא נעשה דיון 

                                                 
 .5. עמ' 1957אוקטובר  7, "חרות"ליסמן, "על רישיון לאטליז טריפה בירושלים",  מרדכי 619
 שם, שם. 620
 שם, שם. 621
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בסיעה האם להצביע בעד או נגד, החליט להימנע. אקסלרוד הוסיף כי גם מבחינה אידיאולוגית 

ילדותי במחנה הז'בוטינסקאי על העיקרון של: השרשת קדשי התורה בחיי אמנם  "חונכתי משחר 

האומה" ובמשך חמש שנות כהונתו כחבר מועצת העיר ירושלים פעל למען הדת "לא פחות מנציגי 

הסיעות הדתיות שמסרו את הנהלת העירייה בידי המפלגות האנטי דתיות למרות הרוב הלאומי 

הרי שעם זאת "חונכתי גם על עקרון שני של ז'בוטינסקי "ששם  מסורתי הקיים גם עכשיו בעירייה".

במקור( ירווה לו משפע ואושר בן ערב, בן נצרת ובני. כי דגלי דגל טוהר  –)הכוונה למדינת ישראל 

)הדגשה  ומאחר והמדובר היה במתן רשיון לעסק לאזרח נוצרי. 622ויושר יטהר שתי גדות ירדני"

תיקן וה צביון מדיני מובהק על ידי התערבותו של נציג הובמקור( ומאחר שהשאלה כולה קיבל

בירושלים. חשבתי לי, לפי תומי כי יהיה זה טוב אם למוסדות תנועתנו תישאר האפשרות להקדיש 

דיון ומחשבה לבעיה חשובה זו". בנוגע לטענה של הרב ליסמן על אובדן המצביעים המסורתיים טען 

ר לא ימשך אחרינו בשל התקדמותנו אלא שיחד עם זאת אקסלרוד כי אמנם יתכן "שאף איש מתפק

אינני חושב כי עלינו להפוך לגרורים של המפלגות הקרויות הדתיות, שרוממות הדת בגרונם וביסוס 

שלטון ההפקרות וההתפקרות בידם". אקסלרוד הוסיף כי הוא מקווה "שסיעתנו בעירייה תצביע 

 -)הדגשה שלי 623"ום את כל עקרונות התנועהבצורה שתהללאחר הדיונים סופית באותו עניין 

 מ.פ.ש(.

לשכוך והדים ממנה המשיכו ללוות את התנועה, כעבור כשבועיים הופיע בעיתון  הסירבפרשה זו 

התנועה, מאמר פרי עטו של שלמה גפשטיין, מוותיקי התנועה הרביזיוניסטית, המגנה בכל תוקף 

גות הדתיות ואף מתח ביקורת על אקסלרוד את עמדתו של הרב ליסמן. גפשטיין יצא כנגד המפל

שנעדר מההצבעה ולא תמך במתן הרישיון לפתיחת האיטליז "לו היה נוצרי זה רוצה לפתוח את 

איטליזו באזור לא מסחרי של העיר או שלא בהתאם לחוקים הטכניים של העיר, היה חברנו 

ע נגד הוצאת רישיון אקסלרוד רשאי להצביע נגד מתן רישיון. אבל הרב ליסמן דורש להצבי

שמותר הרב ליסמן חושב  -מנימוקים אחרים, מנימוקים דתיים של כשרות, או במילים אחרות

 )הדגשה במקור(. 624"לבטל או להגביל או להקטין את זכויותיו האזרחיות של נוצרי מסיבות דתיות

גפשטיין שהיה מקורב לז'בוטינסקי השתמש במשנתו של ראש בית"ר לנגח את הרב ליסמן ותומכיו 

"זאב ז'בוטינסקי וציונים בדרך כלל, טוענים במשך יובל שנים: "בשום מקום ובשום מקרה אי 

אפשר לבטל או להגביל זכויותיו של מישהו בגלל דת או גזע או לאום. זאב ז'בוטינסקי עמד תמיד 

המלחמה בעד עקרון זה...לפי העיקרון הזה מוטלת עלינו חובה לא להקטין כל זכויות של לא בראש 

                                                 
 .7, עמ' 1957באוקטובר  9, "חרות"אברהם אקסלרוד, "על רישיון לאטליז טריפה בירושלים",  622
 שם, שם. 623
 .3, עמ' 1957באוקטובר  25, "חרות"והמדינה",  -שלמה גפשטיין, "האטליז הנוצרי בירושלים 624
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. הכותב המשיך וספר על 625יהודים בכל עיר וכפר בישראל ועל כמה וכמה בעיר הקודש ירושלים"

עלינו לדאוג בקפדנות ששום נוצרי או מוסלמי לו עם ז'בוטינסקי שאמר לו " הייתהשיחה ש

" )הדגשה בל מאנשי שלטון עברי בירושלים תשובה "לא" או "אסור" בגלל דתובירושלים לא יק

גפשטיין החריף את הטון וקבע כי עמדותיו של ליסמן עומדות בניגוד לדעותיו של מייסד  במקור(.

התנועה הרביזיוניסטית "דרישתו של הרב ליסמן מתנגדת לפרינציפים של ציונות אמתית ולתורתו 

בטוח אני שלו זאב ז'בוטינסקי יושב על כסאו של אקסלרוד כחבר מועצת של זאב ז'בוטינסקי. 

 . 626העירייה היה מצביע בעד מתן הרישיון ההוא לנוצרי"

גפשטיין שייצג את הלאומיות החילונית, ראה הבדל בין הדת היהודית ותפקידה לבין הלאום היהודי 

י הוא "חושב בתמימות שהגבול בין והתנועה הציונית ככזאת הנותנת לה ביטוי, והטיח ברב ליסמן כ

הן המחיצות שבין מאכל טריפה ובשר כשר...הוא טועה. במשך חמישים שנה  -ישראל לעמים אחרים

נוכחנו שהיהודים שריכזו את אמונתם ודעותיהם על מטבח כשר לא הבינו מה זאת לאומיות ושרק 

בעד ציונות התנגדו לו יותר ציונות יכולה להציל את עם ישראל מאבדון. כשהרצל יצא בתעמולתו 

מכולם הרבנים בגרמניה וברוסיה...המפלגות הדתיות בכנסת שומרות בלי ספק בהקפדה על מטבח 

כשר ובאותו הזמן הן לא יודעות לשמור על האינטרסים של הציונות. ולהיפך רובם של אבות 

חרות ברבני המחאה הציונות חוללו גדולות ונצורות בשביל תחיית עם ישראל למרות שלא יכלו להת

)הדגשה במקור(  התנועה הציונית בכללה היא רק תנועה לאומיתבשמירה על כל תרי"ג המצוות...

ואיננה נושאת אופי דתי במיוחד...כמובן אצל יהודים הדת היא בכלל לאומית מאד ומטעם זה 

 .627נוהגים אצלנו בכלל ובתנועתו של ז'בוטינסקי בפרט, יחס כבוד לקודשי התורה"

והאשים אותם ואת המפלגות  "חרות"טיין סיים את המאמר בהתקפה קשה על הזרם הדתי בגפש

ינים רוחניים ועדינים מאד ואסור יענייני הדת הם ענים "יהדתיות בניצול הדת לעניינים פוליט

)הדגשה במקור( על ידי כפיה ואונס. רק אנשי  ,נים עדינים אלה בכוחילחם למען עניילה

חושבים שדברים רוחניים ומוסריים יכולים לבצע על אינקביזיציה סברו ובולשביקים במוסקבה 

)הדגשה במקור(....מדוע אני מדוכדך אחרי מכתבו של הרב ליסמן? מפני שאני וחברים ידי כוח ואונס 

)הדגשה זהו ריח של קלריקליזם ח רע ומסוכן. רבים שאתם שוחחתי על המכתב מרגישים בו איזה רי

)הדגשה במקור(...והיום  628קודם כל, זהו ניצול הדת למטרות פוליטיותבמקור(. קלריקליזם מהו: 

אצלנו בארץ לוחמות כל המפלגות הדתיות לא בעד עשרת הדברות אלא בעד ריטואל ובעד תקציבים. 

                                                 
 שם, שם. 625
 שם, שם. 626
 שם, שם. 627
 שם, שם. 628
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תית נוכחי. הם מכרו את הציונות האמה והם הם אשמים במידה מרובה במצבנו המדיני הרעוע

לממשלה העומדת בראש מדינתנו...קלריקליזם הוא דבר מסוכן. יודע אני שהרב ליסמן הוא ציוני 

 -מצוין ולא קלריקל. אבל חוששני שבסופו של דבר יצטמצם בקלריקליזם, אם הוא ימשיך לדרוש

 .629על הנוצרים היושבים בתוכנו")הדגשה במקור( להטיל את דתיותנו גם  בכוח ובאונס -וזה החשוב

כעבור שבוע, פרסם הרב ליסמן מאמר תגובה לגפשטיין בו התקיף גם את הערכים הליברלים 

והדמוקרטים בהם דוגלת התנועה. הרב ליסמן טען כי בעוד הערכים הליברליים הינם ערכים 

נוכריים אותם מאמצים באופן מלאכותי. הרי שהערכים הלאומיים יהודים הינם ערכים מקוריים 

ראל. ערכים ליברלים אליבא דרב ליסמן הינם נחותים במעמדם לדת ישראל המייחדים את עם יש

ותורת ישראל אשר לה מעמד מכריע וקודם "לליברליזם ולדמוקרטיזם גם גישה ידועה לבעיית 

מוריה העיקריים -הרליגיה בחברה ובמדינה. ברם תורת הליברליזם והדימוקרטיזם מחולליה

חסידיהם -היו וכאלה גם גישתם אל הרליגיה, רליגייתם כלומר של הגויים. באו תלמידיהם םנוכריי

והעבירו תורת נכר זו על קרבה וכרעיה, ללא כל אבחון, ישר אלינו וקבעו עקרונות גישתם לרליגיה 

 .630גם בנוגע לדת ישראל"

ת לשלמות המולדת ליסמן חזר על הקשר בין מדיניות מסורתית בנושאי דת ומדינה לבין המחויבו

המבוססת על הצדקות דתיות "אותה תורת ישראל שחינכה את העם לשחרור ולעצמאות וטיפחה 

בו רגש פטריוטי, אומץ לב ועוז רוח וחייבה אותנו והזהירה אותנו חריפות וחמורות לא להשאיר אף 

יות שעל אדמה מארצנו היעודה תחת שלטון זרים, אותה תורה מלמדת ומזהירה את ישראל לה

נאמן לאלוקיו, בעל בריתו לארץ מולדתו....פטריוט עברי לאומי, כשם שהוא עומד על משמר 

הגבולות של מולדתנו, כך מחובתו לשמור על גבולות עמנו....חדלו מלהביט דרך עיניים של גויים על 

בר ומה בדבר "כולה שלי" בד –דמוקרטיה, ליברליזם –יהדותנו; אין לך טעות גדולה מזו...ובכלל 

"שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן? כלום דרישתנו זו עולה בקנה אחד עם האיזמים הללו? זכותנו 

קרטיה קודמת -היסטורית על ארצנו כולה, אין זכות צודקת בעולם אשר תשווה לה. צדק-האלוקית

במאמר זה איים הרב ליסמן כי אימוץ הערכים הליברלים יוביל לזניחת הזהות . 631לדמוקרטיה"

 היהודית המסורתית ולבסוף לזניחת הזהות הלאומית שממנה נובעת זכותנו על ארץ ישראל.

 

 

 

                                                 
 שם, שם. 629
 .3, עמ' 1957בנובמבר  1ליסמן, "לא באיטליז בלבד המדובר", "חרות",  מרדכי 630
 שם, שם. 631
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 משבר מיהו יהודי

סביב שאלת  1958המתח בין דת ומדינה המשיך להעסיק את התנועה ואחד השיאים לכך היה ביולי 

יות בדבר "מיהו יהודי". בעשור הראשון לקום המדינה לא היה נוהל מפורש או מחייב בנוגע להנח

רישום "יהודי" בסעיף הלאום וההחלטות התקבלו לגופו של מקרה ותוך שיקול דעת של הפקידות 

המקומית. שר הפנים ישראל בר יהודה, איש אחדות העבודה, גילה כי מנהל אגף הרישום שינה נוהג 

 .632זה והורה כי הרישום בסעיפי דת ולאום יהיה על פי ההלכה

דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן, בנושא וקבע לאורה כי אין בר יהודה ביקש את חוות 

לעשות את הרישום על סמך שיקולים דתיים או אידיאולוגיים אלא על סמך שיקולים מנהליים 

בלבד. שר הפנים קבע כי גם אם אדם אינו נחשב לפי דת משה וישראל ליהודי, אין הדבר מונע כי 

ליהודי. לאור זאת הוציא השר תקנות לפקידי משרדו בהם הוא  לעניין ביצוע החוקים כן ייחשב

הנחה לרשום כיהודי כל אדם שהצהיר בתום לב שהוא יהודי ללא בקשת הוכחות נוספות ובמקרה 

 .633של ילדים שמקורם בנישואי תערובת להסתמך על הצהרת ההורים לצורך רישום הילד כיהודי

גוריון הקים ועדה לבדיקת העניין שכללה את שר הרבנות הראשית והמפלגות הדתיות נזעקו ובן 

הפנים, שר הדתות נציג המזרחי, משה חיים שפירא ואת שר המשפטים רוזן. אך היות והוועדה לא 

הגיעה להסכמה החליטה הממשלה כי היא מקבלת את הנחיות שר הפנים תוך הוספת התניה 

זאת הודיעו שרי המזרחי על שהרישום כ"יהודי" מותנה בכך ש"אינו בן דת אחרת". בעקבות 

 .634התפטרותם מן הממשלה

בעקבות החלטת הממשלה נערך דיון סוער בכנסת כאשר סיעת החרות עמדה בראש המתנגדים 

לאימוץ התקנות ואף הגישה אי אמון בממשלה על רקע תקנות אלו. בדיון בכנסת נשא מנחם בגין 

כנאום עקרוני שבו דן בגין לעומק  נאום ארוך בו הציג את עמדת הסיעה בנושא. נאום זה נתפס

, יומיים אחר כך, ואף הודפס "חרות"בסוגיית דת ומדינה במדינת ישראל ולכן הובא במלואו בעיתון 

בחוברת מיוחדת בעשרות אלפי עותקים, תחת הכותרת "אל ננתק את הקשר בין עמנו לבין אלוהי 

של הנושא "לפי הכרתי אחד . בגין פתח את נאומו בקביעה בדבר חשיבותו הרבה 635אבותינו"

הגורליים לא רק בקורות ישראל הצעירה אלא בתולדות ישראל סבא". בגין המשיך ושלל את מה 

שהוא ראה כניסיון של מפלגות השמאל החילוניות לשנות את ההגדרה המסורתית של הזהות 

א לאם היהודית. הגדרה זו שהייתה מבוססת בהיסטוריה היהודית על הקריטריון הדתי של צאצ

                                                 
( 1997, ירושלים : יד יצחק בן צבי), העשור הראשון)עורכים(,  צבי צמרת וחנה יבלונקה, בתוך: "חילונים, דתיים וחרדים –דת ומדינה "  אשר כהן, 632
  .235עמ' 

משני עברי ", בתוך מיכאל בר און וצבי צמרת )עורכים(, 1958 –המשבר בשאלת 'מיהו יהודי'  -אליעזר דון יחיא, "דת, זהות לאומית ופוליטיקה 633
 .93(, עמ' 2002)ירושלים: הוצאת יד בן צבי,  דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –הגשר 

 שם, שם. 634
 .2244 , עמ'1958ביולי  8דיון בהצעת אי אמון,  635
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הייתה עתה, בעיניו של בגין, תחת איום של שינוי להגדרה המבוססת על קריטריונים  היהודיי

 לאומיים חילוניים, קרי הצהרה של אדם כי הוא רואה עצמו כיהודי.

אין " בעניין זה, קבע בגין חד משמעית, כי מבחינתו יהדות ולאום הינם הינו הך ואין להפריד ביניהם

ד". יתר על ים בין לאום ודת, אי אפשר להפריד, אסור להפריד, לא יתכן שנפרילהפריד ביחס ליהוד

כאשר הוא כוון לסעיף שקבע כי  ,בגין השווה את הניסיון של השר בר יהודה לעידוד ההתבוללות ,כן

במקרה של ילד לנישואי תערובת מספיק להסתמך על הצהרת ההורים ולא על בדיקת האם על פי 

בקרב העם היהודי להפריד בין לאום ובין דת. עשוהו הוגי הדעות של סיון יהיה נההלכה "

ההתבוללות. הם אמרו: יכול להיות בן העם הגרמני, הפולני, הצ'כי ועוד, ובן דת משה. זוהי ההפרדה 

. בכך הציג בגין, בשם 636"הוגי הדעות של הציונות מעולם לא קיבלו את ההפרדה הזאת .ההוא כווןב

תנועת החרות, את ההגדרה של העם היהודי כהגדרה דתית המבוססת על ההלכה היהודית ודחה 

כל הגדרה חילונית מודרנית. אל מול תפישת השמאל אותה ייצג השר בר יהודה שחיפש הגדרות 

רי הלאומי בעלות תוקף אוניברסלי חילוני כמו הזדהות כיהודי, הציבה חרות את התוקף הפרטיקול

 המבוסס על ההלכה כמבדיל בין העם היהודי לאומות העולם. 

גם עיתון התנועה, עיתון "חרות", יצא בהתקפה על השר בר יהודה ותקנותיו. דניאל ינובסקי, 

מלוחמי האצ"ל ופעיל מרכזי בתנועת החרות בירושלים, האשים את שר הפנים במאמר שכותרתו 

עה באומה היהודית ובמאמצים "למצוא דרכים להרוס ולפגוע "תעודת הזהות של שר הפנים" בפגי

אנשי השמאל בכלל וכנגד אנשי "אחדות העבודה" בפרט . ינובסקי יצא כנגד 637במקודש לאומה"

שניסו לטשטש את הזהות היהודית של העבר "עושים הם את הכול כדי למחוק מזיכרונם בטענה 

התקנות של השר יובילו לפילוג האומה  ומהכרתם את כל הקשור עם העבר". ינובסקי קבע כי

ול"תוצאות חמורות ביותר בשטח נשואי תערובת ולפגיעה במשפחה היהודית המסורתית 

הטהורה...שטח אחד שהיה קודש לעם העברי ואשר הבדילו משאר העמים ושמר על שלמותה של 

הפרוגרס" האומה מבחינה פיזית ורוחנית זוהי המשפחה העברית. על מבצר זה מנסים אנשי "

בישראל להסתער. ברורה הכוונה שבהנחיות הללו והיא לסתור ולהרוס את המקובל מזה דורות 

 .638באשר לדיני התורה וחוקי המשפחה בישראל"

של תנועות השמאל להעניק משמעות  ןלניסיוהתנגדותה של תנועת החרות בנושא הינה התנגדות 

ה את הגדרת גבולות אלו על ידי הסתמכות חדשה לגבולות הקולקטיב הישראלי. תנועת החרות דחת

כפי  ,על הזדהות אישית כיהודי אלא דרשה כי גבולות הקולקטיב יהיו על פי ההגדרה ההלכתית

                                                 
 שם, שם. 636
 .7, עמ' 1958ביולי  4, "חרות"דניאל ינובסקי, "תעודות הזהות של שר הפנים",  637
  שם, שם. 638
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שהדבר היה נהוג במשך מאות שנים. בכך בקשה תנועת החרות כי הממסד הדתי הוא שיהיה אחראי 

שלה האזרחית. הדת על פי תפישת לגבולות הקולקטיב הלאומי ולהעניק לו את הסמכות על פני הממ

תנועת החרות היא דת שהיא לא רק הלכתית המכוונת לאורחות חייהם של המאמינים ולא רק 

חברתית העוסקת בערכים חברתיים המבקשים לעצב רשות רבים אלא היא בעיקרה דת לאומית 

 .639שרוב מצוותיה וייעודה מיועדים לעם מסוים שלו היא מהווה מוקד להזדהות וליכוד

אולם גם בעניין מהותי זה לא התייצבה התנועה כולה מאחורי עמדת היו"ר והיו כאלה שראו בעניין 

כניעה נוספת למפלגות הדתיות. באותו גיליון של עיתון "חרות" הופיע מאמר נוסף מאת ה. כואב 

ותב, שיצא כנגד מדיניות זו של התנועה ועמידתה לצד המפלגות הדתיות בכל נושאי דת ומדינה. הכ

שמערכת העיתון הצמידה לו את התואר "דעת יחיד", יצא נגד ההגדרות הדתיות "למיהו יהודי" 

בטענה כי יש להתנגד להכנסת קריטריונים דתיים להחלטות ממשלתיות היות ו"בעצם הדתיות ישנו 

ת משהו "אי רציונלי" קבלת הנחות מוקדמות שעליהן אין להתווכח ושהקטגוריות של הגיון אינן חלו

. בנוסף תקף הכותב את המפלגות הדתיות שפרשו מן הממשלה ודרש מהם לקבל את 640עליהן"

השינויים הנדרשים מהמודרנה "המנהיגות הדתית של האומה חייבת לראות בעוד מועד את התהום 

שלתוכה אנו נסחפים. תפיסתנו אינה של עדה קדושה קטנה בתוך המון מופקר: כל העם כולם 

ורת חיים היא שידעה לשמור על העם בגלותו ותדעה לאפשר לו גם חיים שלמים קדושים, ותורתנו ת

 .641ויהודים במדינתו"

פרשת תקנות בר יהודה סירבה לשקוע וכאשר הביא בן גוריון לאישור הכנסת  את הרב יעקב משה 

טולדנו כשר הדתות במקום נציגי המפלגות הדתיות שפרשו מהממשלה, תקף נציג תנועת החרות, 

בגין הסכמתו להצטרף לממשלה  ,חיים לנדאו את המינוי. ח"כ לנדאו מתח ביקורת על הרבח"כ 

שמתכחשת להלכה ומסמיכה אנשי ממשל חילוניים להכריע בסוגיות שאותם יש להכריע בידי 

הסמכות הדתית "כידוע לך המשבר בממשלה פרץ על רקע ויכוח נוקב ויסודי. מי הוא יהודי, מי הוא 

ודי, ההלכה או "הרב בר יהודה". אליבא דכולם היה בוויכוח זה כדי לפגוע בהלכה, הקובע מי הוא יה

במסורת בת דורות. האם כבוד הרב מצטרף לממשלה שלגבי מבוגרים נפסקה ההלכה "מיהו יהודי": 

. כלומר על פי ההלכה הפסוקה גוי 642אדם הבא ואומר "יהודי אני" ומוסיף "שאינו בן דת אחרת"

עומד להיות שר דתות בממשלה כזאת שתרשום כיהודי את מי שעל פי ההלכה  הוא לכל דבר ואתה

אינו יהודי...כבוד הרב טולדנו עליך לדעת המצב מהו! אתה מצטרף לממשלה ששרים, אנשים 

חילוניים, יכולים להיות חכמים גדולים. בשטח ההלכה אינם תלמידי חכמים. לא הוסמכו לשום 

                                                 
דת ומדינה בהגות היהודית אביעזר רביצקי, "האם תיתכן מדינה הלכה? הפרדוקס של התאוקרטיה היהודית", בתוך אביעזר רביצקי )עורך(,  639

 .9(, עמ' 2005המכון הישראלי לדמוקרטיה, )ירושלים: הוצאת במאה העשרים 
 .7, עמ' 1958ביולי  4, "חרות"דעה מנוגדת לינובסקי",  -כואב. "חילול השם וכבוד הרב ה. 640
 שם, שם. 641
 .1, עמ' 1958בדצמבר  2, "חרות"חיים לנדאו, "גם הרב טולדנו לא יכשיר את הממשלה בעיני הציבור",  642
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בדיון זה . 643את הדין על החלטה זו. האם אתה מוכן לזה?!" פסק, הם יחליטו, ואתה עומד לקבל

נתן ח"כ לנדאו ביטוי להשקפה של תנועת החרות כי משמעות התקנות חורגת ממחלוקת על ההגדרה 

ההלכתית של מיהו יהודי. אליבא דתנועת החרות מדובר במשבר הנוגע ליצירת קריטריון חילוני 

ל פי דתם לאנשים שהם יהודים על פי השתייכותם שמשמעותו הפרדה בין אנשים שהם יהודים ע

 הלאומית, דבר שעשוי להביא לקרע בעם היהודי.

 

 מעמד הרב הראשי

מאבק נוסף שהחל בעקבות פרשה זו היה סביב מעמדם של הרבנים הראשיים והמקום שיש לתת 

שיים לקביעותיהם בענייני דת בהתנהלות הציבורית והממלכתית. בזמן המשבר קבעו הרבנים הרא

כי הנחיות בר יהודה נוגדות את "התורה הקדושה" ועשויות לעודד נישואי תערובת ולפלג את 

האומה. הרב הספרדי הראשי, הרב יצחק נסים, יצא בפומבי נגד הנחיות הממשלה וקבע כי המדינה 

. יהודית הנקבעת על פי ההלכה בלבדמשוללת סמכות להגדיר את הגבולות והתכנים של השייכות ה

ה זו הייתה מנוגדת לדעת מפלגות השמאל ובן גוריון שסברו כי ההכרעה לצורך רישום עמד

במסמכים רשמיים נמסרה באופן בלבדי להכרעת מוסדות המדינה גם בנושאי דת ולא לידי 

 . 644הרבנים

הרב נסים התראיין לעיתונות והביע את חוסר שביעות רצונו מתמיכת ראש הממשלה בתקנות 

הורה בן גוריון למזכירו לשלוח מכתב לרב הראשי בו דרש כי  ,הפנים. לאור זאתהחדשות של משרד 

יחזור בו מההאשמות כלפי ראש הממשלה ולאחר שהלה לא הגיב למכתב הוציא מזכירו של ראש 

הממשלה מכתב ובו טען שהרב הראשי "מטעה במזיד". סיעת החרות, שראתה בכך פגיעה בכבודו 

במעמדה העצמאי של הרבנות הראשית ופסיקותיה, הגישה הצעת אי  של הרב הראשי וניסיון לפגוע

ובו . בדיון בהצעת אי האמון ציטט מנחם בגין ממכתבו של מזכירו של בן גוריון "645אמון בנושא

אחרת. רציתי  בפסקה -מטעה ביודעין" "אחת, ו קהבפס -הרב הראשי מטעה במזיד" " נאמר:

לשאול אם זה מקובל שראש ממשלה יכתוב לרב ראשי על ידי מזכירו. הייתי רוצה לדעת: כשראש 

הממשלה כותב לידיד הגדול של עם ישראל, למר האמרשילד, הוא מורה למזכירו לכתוב למזכירו 

 ,דויש לכב -של המזכיר הכללי של ארגון האומות המאוחדות? ובכן, אדם זר, בעל עמדה גבוהה 

לא נאה לראש הממשלה לכתוב מכתב במישרין לרב  אפשר לזלזל בכבודו? -יהודי, בעל עמדה נעלה 

 .646ם?"הראשי? המזכירים צריכים להתכתב ביניה
 

                                                 
 שם, שם. 643
גלגולה של  -מאלטלנה עד הנהאליעזר דון יחיא, "בין לאומיות לדת: יהדות, דת ומסורת בתפיסתו של מנחם בגין", בתוך אברהם דיסקין )עורך(,  644

 .118(, עמ' 2011, )ירושלים: הוצאת כרמל, מחרות לליכוד  –תנועה 
 .1, עמ' 1958בדצמבר  1"חרות", , מנחם בגין, "של נעליך מעל רגליך ראש הממשלה, כאשר אתה כותב לרב ראשי" 645
 שם, שם. 646
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האנגליקנית בבריטניה,  ההכנסייבגין הוסיף והשווה את מעמד הרב הראשי בישראל לזה של ראש 

בנושאי דת ומדינה "אינני משער לעצמי שהיא הכנסייה הרשמית וממלאת תפקידים ממלכתיים 

ה האנגליקנית. על ידי כך שהיה מצווה ילראש הכנסי –להבדיל  –שראש ממשלת בריטניה היה כותב 

על מזכירו לחתום על המכתב...אדוני ראש הממשלה כאשר אתה כותב מכתב לרב ראשי בישראל 

אנגליקנית מלמדת על ה היההשוואה של הרב הראשי לראש הכנסי. 647של נעליך מעל רגליך"

התפיסה של בגין את מעמד הרבנות הראשית. בגין מכוון בהשוואה זו לדגם הכנסייה הרשמית כפי 

שהוא קיים באנגליה בה לכנסייה יש מעמד רשמי ובכיר במדינה. המלך או המלכה עומדים בראש 

קק את חוקי הכנסייה ומי שאינו אנגליקני לא יוכל לשבת על כס המלכות. בנוסף הפרלמנט מחו

הכנסייה המרכזיים ומאשר את ספר התפילות והארכיבישוף ממונה על ידי המלך בהמלצת 

 .648הממשלה ומקבל מושב מיוחד בבית הלורדים

להגיש הצעת אי אמון בכנסת בגין המכתב ששלח מזכירו של ראש הממשלה  ,החלטת תנועת החרות

. עמדה זו בנושא עמדה עקרונית מהווה ,לרב הראשי בו דרש המזכיר מהרב לחזור בו מהאשמותיו

מדינה. פרופ' ישעיהו ליבוביץ כתב יצאה כנגד תפישת מפא"י בנוגע להכפפת הדת והממסד הדתי ל

ופן עקבי למען הפרדת אמר לו האחרון כי הוא מבין מדוע הוא נאבק בא , בהעם בן גוריוןעל שיחה 

רכת הפוליטית תצטרך להתמודד "אתה רוצה להפוך את הדת לגורם עצמאי שהמע הדת מהמדינה

.  649יד"העמו. לעולם לא אסכים להפרדת הדת מהמדינה. אני רוצה שהמדינה תאחוז את הדת בכף 

תפיסה אטטיסטית זו של מפא"י קידמה תמיכה ממשלתית בדת באמצעות תקציבים ומינוי רבנות 

לתית לפיקוח ממלכתית. גישה זו התייחסה בחשדנות לדת ולכן ביקשה לנצל את התמיכה הממש

על הממסד הדתי על מנת שלא תהיה השפעה על הספרה הציבורית מעבר לתפקידים 

האינסטרומנטליים של שירותי דת. "חרות" לעומת זאת ביקשה אף היא להעביר תקציבים 

למוסדות הדתיים ולחזקם אך זאת מתוך אמונה כי לדת תפקיד חיובי של ייצוג ערכי מוסר, צדק 

 דינה ולכן יש לעודד את השפעתם על הספרה הציבורית.ומסורת המסייעים למ

עיתון התנועה אף יצא כנגד שליחת איגרתו של בן גוריון ל"חכמי ישראל" על מנת לקבל את דעתם 

בטענה כי "בעניין יש הלכה פסוקה ואין  היהודייבעניין הרישום של ילדי תערובת שאמם אינה 

להחליף את הסמכות הדתית של  זה נתפס כניסיון. צעד 650לוועדת השרים סמכות להתערב בעניין"

 הרבנות הראשית בסמכות חילונית לאומית שתקבע בענייני דת.

                                                 
 שם, שם. 647

648 Edward J Eberle, Church and State in Western Society: Established Church, Cooperation and Separation (Surrey: Ashgate 
Publishing, 2011), p.10. 
649Yeshayahu Leibowitz, Judaism, Human Values and the Jewish State (London: Harvard University Press, 1995), p115. 

 .2, עמ' 1958בדצמבר  2, "חרות"ללא שם מחבר, "הרב נסים טרם קיבל את שאלון ראש הממשלה",  650



196 

 

עיתון "חרות" התייצב לצד הרב נסים בכל הפסיקות ההלכתיות של הרב העוסקות בחיי היום יום 

יה אל מול התקפות מפלגות השמאל בקואליציה, אשר נתפסו כהתקפות על מעמדה של הדת בפרהס

הציבורית. העיתון התייצב לצד פסיקותיו של הרב, ולצד מעמדו כסמכות הדתית העליונה, להנחות 

את הציבור בסוגיות הקשורות להלכה היהודית. בתגובה להתקפות על הרב הראשי נכתב בעיתון 

"חרות" כי מתקפות אלו אינן על הרב אלא על מעמדה של תורת משה במדינת ישראל "המפלגות 

טיות פתחו בימים האחרונים בהתקפה מלאת דברי שטנה וארס נגד תורת משה והיהדות המרקסיס

. לאחר מכן המשיך 651הדתית בכלל...בחרו בסוס הכפייה הדתית כדי למצוא דרך לנוער הטועה"

העיתון והתייצב לצד פסיקת הרב הראשי המתנגדת לגידול חזיר. העיתון הצדיק את הודעתו של 

חלב ממשקים המגדלים גם חזירים ובכך עורר את זעם מפלגות השמאל  הרב כי יאסור על קניית

שקבעו כי מדובר בכפיה דתית "המצב הוא אפוא הפוך ה"חופשים" כביכול רוצים לכפות על היהודי 

הדתי שישתה חלב ושיהיה אסור לו אף לחקור ולדעת את מקור החלב מפני שזה יפגע חס ושלום 

 .652חזירים ולזאת קוראים אנשי "הקדמה" כפיה דתית" בכיסו של קיבוץ זה או אחר המגדל

הכותב הצדיק את פסיקתו  לדעתו של הרב נגע לשמירת השבת.העיתון הצטרף בו השני ש הנושא 

ם של הרב נסים שאין להשתמש בנייר חדרה המיוצר בשבת על ידי יהודים בספרי קודש "מה רוצי

שדווקא ידפיסו ספרי קודש על ניר  ,והמפלגות המרקסיסטיות אנשי הליגה למלחמה בכפיה הדתית

שהתורה אסרה את שימושו. הישנה כפיה יותר חמורה מזו?". הפרשה השלישית היא החלטת הרב 

בשאלת "מיהו יהודי" כאשר הרב הורה למנוע את קבורתו של ילד שאמו נוצרייה ואביו יהודי ולכן 

היהודי בפרדס חנה, אלא מחוץ לגדר. הוראה זו עוררה אינו יהודי על פי ההלכה, בבית הקברות 

סערה כנגד הרב "הילד הוא גוי ואין מקומו לפי דיני ישראל להיות טמון בבית קברות יהודי. המוזר 

דמה". קיבוצים רבים הזדרזו ות והמסירות הרבה שגילו אנשי "הקוהמשונה בפרשה הוא ההתלהב

שנים עם  10-11..כדאי להזכיר מה קרה רק לפני והציעו לקבור את הילד בבית הקברות שלהם.

גיבורי ישראל שהועלו לגרדום במלחמת השחרור ואותם החסידים של היום סרבו להרשות לקבור 

אותם באדמתם...בית קברות יהודי מיועד ליהודים, כשם שבית קברות נוצרי מיועד לנוצרים. ומי 

. העיתון התייצב לצד 653ראים כפיה דתית"הוא יהודי קובעת עדיין הדת היהודית...ולכל זאת קו

מעורבותו של הרב הראשי ושילוב של ערכים מסורתיים בהתנהלות הציבורית וקרא למאבק כנגד 

מפלגות השמאל והליגה נגד הכפייה הדתית המנסות לשוות זהות חילונית למדינת ישראל "הלא 

התייצבות זאת של  .654קציה"הגיע הזמן שהיהדות הנאמנה תאזור כוח ותרסן את היצרים של היבס

                                                 
 , עמ'1957בדצמבר  20, חרות"דניאל ינובסקי, "כפיה דתית או יבסקציה", " 651
 שם, שם. 652
 שם, שם. 653
 שם, שם. 654
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התנועה לצד הרב הראשי היא התייצבות לצד העמדה כי המונופולין על היהדות ופירושה נתון בידי 

ת החילונית שתפסה את לאידיאולוגיה הציוניהאורתודוכסיה הרבנית בלבד. עמדה זו עמדה בניגוד 

ים. "חרות" ראתה המהפכה הציונית ככזאת שנטלה לידיה את פירוש סמלי היהדות המסורתי

בהחלטותיו אלו של הרב הראשי נסים כשימוש באמצעים שברשותו קרי כשרות, קבורה ותשמישי 

קדושה על מנת להציב גבולות לתפיסת החילון של מפלגות השמאל שבשלטון. הביקורת על 

לתחומי הרבנות  מנהליתהחלטותיו של הרב מצד גופים אלו נתפסה כניסיון של חדירה חילונית 

 את על מנת לשנות את המסורות הדתיות. וז

 

 מאבקים בנושאי דת ומדינה בשנות השישים

דחה בג"ץ את  1962ההגדרה מיהו יהודי המשיכה להעסיק את הציבוריות הישראלית. בסוף שנת 

עתירתו של שמואל אוסוואלד רופאייזן. רופאייזן היה יהודי פולני שהתנצר לאחר השואה והפך 

שהשתייך למנזר הכרמליטים בפולין ומשרד הפנים סירב להעניק לו אזרחות ישראלית. לאח דניאל 

רופאייזן ביקש לקבל מעמד של עולה על סמך היותו עונה על הקריטריונים של חוק השבות לצורך 

הגדרה של יהודי. שופטי בג"ץ קבעו כי אדם המבקש להיות מוכר כיהודי על פי חוק השבות אמור 

כך. למרות  על פי המסורת ההיסטורית המקובלת ורופאייזן )האח דניאל( אינו נראהלהראות כיהודי 

ת מנקודת ראותה של תנועת החרות הרי שהשופטים קבעו כי הפרשנות תוצאות הפסיקה החיובי

לגבי יהודי בחוק השבות הינה על פי שייכותו ללאום היהודי ולא על פי הפרשנות הדתית 

 .655האורתודוכסית

ף עיתון התנועה את פסק הדין ודחה את הניסיון להפריד בין דת ולאום בכל הנוגע לאור זאת תק

עצם  -לקביעת מיהו יהודי "בתודעה היהודית, בידיעת מיהו יהודי, עיקר כוחו של עמנו ובלעדיה 

קיומנו תלוי על בלימה...על כך שאי אפשר להפריד בין הדת והלאום בישראל כתבנו על כך פעם 

יף: כן אנו רוצים להיות ככל העמים בזה שתהיה לנו מדינה משלנו וצבא, ועוצמה בפעם. וגם להוס

וכו' וכו' אבל יחד עם זאת שונים אנו מכל העמים ובעניינים שונים "עם לבדד ישכון אנחנו עם סגולה 

. העיתון המשיך ודחה את ההגדרות החילוניות של הזהות היהודית וקבע כי העם היהודי 656אנחנו"

תרבותו אינה חילונית וזכויותיו על מולדתו אינן חילוניות וכל חזון קיומו ועתידו אינו הוא "עם ש

 .)הדגשה במקור(" 657ובפירוש: אלוהי ישראל -חילוני אלא מתבסס על האמונה באלוהים

                                                 
) תל  המערכת הפוליטית בישראלגורם מאחד ומפלג", בתוך משה ליסק ועמנואל גוטמן )עורכים(,  –עמנואל גוטמן, "דת בפוליטיקה הישראלית  655

 .400(, עמ' 1977אביב: הוצאת עם עובד, 
 שם, שם. 656
 .5, עמ' 6219בנובמבר  23 "חרות",מאבק חדש סביב "מיהו יהודי",  -עמנואל כץ, "לקראת הועידה השביעית  657
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התקיף שופט בית המשפט העליון, השופט חיים כהן, בכנס בחו"ל את עמדת היהדות  1963באוגוסט 

א "מיהו יהודי". השופט כהן קבע כי העמדה שיש לקבוע את יהדותו של אדם האורתודוכסית בנוש

על פי יהדותה של אמו הינה דומה לשיטה הגזענית הנאצית ולחוקי נירנברג. בגלל תפיסת ההלכה, 

האשים השופט כהן, תהפוך גישה זו לאמת המידה לקביעת האם האדם יהודי על פי חוקי מדינת 

שהופץ לאחר מכן  "חרות"נועת החרות תקף את השופט ובמאמר בעיתון ישראל. מנחם בגין, יו"ר ת

הלכה אינה מוצאת חן בעיני מר כהן. אך ברור, כי גם היא הכרחית להמשך קיומו בחוברת קבע כי "ה

של עמנו. בלעדיה, אמנם לא מיד אלא ברבות הימים יפורק העם היהודי ויומס בין העמים. האם 

? האם הוא יציע היעלמות הדרגתית 658על תוצאה בלתי נמנעת זו השופט הנכבד הואיל לתת דעתו

יסורים וקרבנות, עליהם דיבר בהרצאתו, והוא, העם היהודי, צריך ישל העם שקיומו סבל ואמונה ו

מי יכול להיות גם קתולי וגם בודהיסטי. ערבי יכול להיות אורוצה להוסיף ולהתקיים? נכון, וייטנ

ודי אינו יכול להיות לא קתולי ולא בודהיסטי לא לוטרני לא מחומדני. גם נוצרי וגם מוסלמי. אבל יה

אין יהודי אלא יהודי. עם הקשר הזה, בין הלאום ובין הדת, קמנו כעם לפני אלפי שנים, עמו אנו 

קיימו. גם בכך מאת הכורת על העם מ תנחיה לדורי דורות. הבא לנתקו, מכרי קיימים ובו

 .659"חודנויי

אנו רוצים לשאת בגאווה את יהדותנו ולהנחילה לבנינו ולבני מהשופט לחזור בו "בגין המשיך ודרש 

כי עליהם להתבייש במקור גאוותם? מדוע הם  –וממי?  –בנינו אחרינו. מדוע הם צריכים לקבל 

כי היהדות דומה, כביכול, לטומאת הדמים של מי שהשמיד את  –ומפי מי?  –צריכים לשמוע 

. בגין, 660"נו לאמור: מחרפיך ומנאציך ממך יצאו? השופט כהן, חזור בךאבותיהם? כלום נגזר עלי

שקודם לכן זיהה את הדת עם הלאום היהודי, המשיך במאמר זה צעד נוסף קדימה וקבע כי שמירה 

 על ההלכה היהודית משמעותה שמירה על הלאום היהודי ועל ההמשכיות היהודית.

ים על הבחנה בין שני דגמים תיאורטיים של חוקרים העוסקים בסוציולוגיה של הדתות מצביע

דתות, בין הדגם של "פולחני קהילה" לבין הדגם של "קהילה דתית". ההבדל בין הדגמים הוא 

שבעוד בדגם של "פולחני קהילה" יש חפיפה כמעט מלאה בין הקהילה הפוליטית לקהילה הדתית 

ינה שווה לה בהתפשטותה. הרי שבדגם של "קהילה דתית" הדת נפרדת מהקהילה הפוליטית וא

דתות העונות לדגם "הקהילה הדתית" משחררות את היחיד מקשרים שיוכיים אחרים ומטרתן 

אצל בגין ניתן לראות זיהוי מובהק של הדת היהודית  .661ליצור קהילות דתיות אוניברסליות

נה , מטרתה אי(Smith)המסורתית כ"פולחן קהילה". דת, שכפי שהגדיר זאת רוברטסון סמית 

                                                 
 .3, עמ' 1963באוגוסט  30, "חרות"מנחם בגין, "אשר שופט יחטא",  658
 שם, שם. 659
 שם, שם. 660

661 Jos'e Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), p.45. 
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. מנחם בגין, כמו רבים מקרב הנהגת תנועת 662לגאול נשמות אלא לשמר את החברה ורווחתה

החרות, אמנם לא שמרו מצוות אולם תפסו את הדת לא כקידוש הפרט אלא קידוש הקהילה. 

חיפוש אחר ישועה של הנפש אלא חיזוק יסודות ל ת להגדרות ההלכתיות לא נועדהההזדקקו

הודית אותה ביקשו לחזק במרחב הציבורי לא נועדה לענות על צורך הדת המסורתית הי .הקהילה

 אישי כי אם על צורך לאומי.

אצל בגין כמו גם מרבית הנהגת חרות הרי שהדינמיקה של היווצרות האידיאולוגיה הציונית 

הרביזיוניסטית נוצרה בפולין בין המלחמות. שם נוצר הדגם של פולחן הקהילה בין דת לבין קהילה 

ית. כאשר בפולין שמקבלת את עצמאותה בין המלחמות הופכת הדת לפולחן קהילה שמטרתו לאומ

לחזק את הזהות הפרטיקולרית העצמאית. כאשר הספירה הפוליטית נזקקת לספירה הדתית לצורך 

תהליך הבניה מחדש וחיזוק אל מול האתגרים מחוץ בדמות מלחמות עם המשטר הקומוניסטי 

הנוצרית הקתולית הדת  ם גבוהים מאד של מיעוטים בעלי זהות שונה.יברוסיה ומבפנים עם אחוז

הדת הקתולית נחשבה לדת  הציבוריים ובפוליטיקה הפולנית. פקיד מרכזי בחייםהייתה בעלת ת

 . 663זהות הלאומית הפולנית. פולני לא קתולי נחשב לסתירה פנימיתוחלק חיוני בהמדינה 

בידול בין הספרה הדתית לבין קידמו החרדים האנטי ציונים ו מחד התנועה הרפורמיתבעוד ש

השמאל )כמו גם תנועות  בראותם את הדת היהודית כדגם של "קהילה דתית" הספרה הפוליטית

היא  "פולחני קהילהדגם " הרי שהמטרה של שביקשו בידול בשם ראיית היהדות כלאום ולא דת( 

הסתגרות אלא מקור לשליחות אוניברסאלית ייתה לא הלקרב בין שתי הספרות. עבור בגין היהדות 

היא הגדרה מסורתית דתית עם היהודי הגדרתו של בגין את מי שנכלל ב .והתבדלות לאומית דתית

 שלא קייםלהלכה למרות היותו אדם העניק ין גחילונית. הדגש שבהלאומית השוללת את ההגדרה ה

  לבין העמים האחרים.ין ישראל בהפרטיקולרי של ההלכה המבחין  בשל האופימצוות היא 

כאשר נבחרה הגברת רינה איתני מטעם רשימת  1964ספיח נוסף למשבר מיהו יהודי הגיע בשנת 

מפא"י למועצת העיר נצרת עילית. מידע שהגיע למשרד הפנים קבע כי אמה של רינה איתני הינה 

, שירתה בצה"ל ונישאה נוצרייה ולמרות שאביה היה יהודי, שהיא נרשמה כיהודייה במשרד הפנים

כדת וכדין ליהודי הרי שאין היא יהודייה על פי ההלכה. לאור זאת טענו נציגי הסיעות הדתיות כי 

רינה איתני אינה אזרחית ישראלית ועליה לעזוב את תפקידה במועצת העיר. בכנסת נערך דיון סוער 

קבעו כי המונח יהודי בחוק בין סיעות מפא"י, אחדות העבודה, מפ"ם, המפלגה הליברלית ומק"י ש

הינו בעל משמעות חילונית אל מול המפלגות הדתיות שקבעו כי המושג יהודי הוא על פי ההלכה 

בלבד. יו"ר תנועת החרות, ח"כ בגין, הצטרף בדיון למחנה הדתי, וקבע כי אכן גברת איתני אינה 

                                                 
662 Ibid. 
663Norman Davis, Heart of Europe - a short history of Poland (oxford: Clarendon press, 1985), p 143. 
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תנגד לכל ניסיון לשלול מגברת יהודייה על פי מוצאה וקרא לה לבצע תהליך גיור. יחד עם זאת בגין ה

 .664איתני את אזרחותה

 ,סוגיה נוספת שחזרה לסדר היום הציבורי היא סוגיית החזיר. חוק הסמכת המועצות המקומיות

שהיה אמור להצר את גידול החזיר לא קיים את מטרתו, ומועצות רבות חוקקו עם השנים חוקי עזר 

יטו לאור זאת, להגיש הצעת חוק פרטית לאיסור שאפשרו את גידול החזיר. מספר חברי כנסת, החל

כללי של החזיר בליווי נספח שהתיר למספר רשויות ואזורים בהם יש אוכלוסייה נוצרית לגדל 

. "חרות"בין חברי הכנסת שהיו חתומים על החוק הייתה חברת הכנסת אסתר רזיאל נאור מ. 665חזיר

ובדיון בכנסת  ,נמנע מלעשות זאת ,החזיר מנחם בגין שהצהיר בעבר כי יביא חוק לאיסור כללי של

 הביע תמיכתו בחוק זה למרות שהחוק אינו אוסר לחלוטין את גידול החזיר. 

יש להצטער, לפי הכרתי, שהיה הכרח לקבוע את בנאומו בכנסת פתח בגין את דבריו והתנצל על כך "

חד: לא יגדלו חזיר היוצאים מן הכלל האלה. לפי הכרתי טוב היה, רצוי היה, להחליט במשפט א

וח"כ  "אגודת ישראל"שוסע על ידי ח"כ לורנץ מ . בגין ניסה להמשיך בדבריו אך"במדינת ישראל

רפאל מהמפד"ל אשר הזכירו לו כיצד אך לפני שש שנים תקף את מפלגותיהם על שתמכו בחוק 

להצטער ני סובר שיש ההסמכה שאינו אוסר כליל את החזיר. בגין ענה לחברי הכנסת הדתיים "א

על הכורח לעשות את היוצא מן הכלל, אבל זהו באמת כורח, משום שיש במדינת ישראל מיעוט אשר 

היצור הזה, אבל  -או אם מותר לומר כך, ליהנות מן  -שום חובה לגבי  ואמנם אין דתו מטילה עלי

ו יצור. דתו, מוצאו והמסורת שלו אינם בתודעתו בצורה כזו שתהיה אצלם הרגשה שלילית כלפי אות

נטילת זכות ממיעוט מסוים הנובעת -ושיווי הזכויות בו אנו מאמינים, פירושו, בין השאר, אי

אפשר היה לקבוע איסור כולל, מוחלט, אם כי אני חוזר ואומר: -מייחודו. זהו ההסבר, משום מה אי

ך לפני ". עמדה זו של בגין היוותה שינוי מעמדתו הנחרצת אמוטב היה לו אפשר היה לקבוע אותו

מספר שנים, כאשר בגין הביא הפעם בחשבון את הפגיעה שטמן החוק בחופש הדת של המיעוט הלא 

 .666היהודי והצורך להתחשב בו

והעמיד  ,שטענה כי חוק זה מהווה פגיעה במצפונו של הפרט ,בגין דחה את ההתנגדות משמאל לחוק

ים, ההיסטוריים, הנפשיים, מה הם הנימוקים המוסריים, המצפוניכנגד את התודעה הלאומית "

 -ר וו יכולים להעמיד; לאמיבילים להעמיד מול הנימוק האחד שמחיהרוחניים שמתנגדי החוק יכו

תודעת העם במשך אלפי שנים? אתם רוצים להתעלם מן העובדה שבתודעת עמנו זה דורי דורות 

ויש אגדות היסטוריות. יש עובדות  עניין זה קשור בפיגול, עניין זה קשור במלחמת הקיום הלאומי?

                                                 
 .1077, עמ' 1965בינואר  27דיון בנושא עניין אזרחותה של גברת רינה איתני והמתיחות הציבורית בנצרת עילית, דברי הכנסת,  664
משני עיצוב רשות רבים יהודית במדינת ישראל", בתוך מיכאל בר און וצבי צמרת )עורכים(,  –אביעד הכהן, "מדינת ישראל, כאן מקום קדוש  665

 .168(,  עמ' 2002)ירושלים: הוצאת יד בן צבי  דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –עברי הגשר 
 .3367, עמ' 1962בפברואר  19דיון בחוק איסור גידול חזיר, דברי הכנסת,  666
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משה", שמבחינה היסטורית לא רק עובדה שהתרחשה "העם מסביר במאמרו הגדול המפורסם -אחד

אלא גם תודעה של עם נעשית עובדה. אנו איננו יכולים לדעת בדיוק איך החל מרד החשמונאים. זו 

ו הייתה סכנת יתה מלחמת קיום, כי אז הייתה סכנת השמדת העם מבחינה רוחנית, כפי שבדורניה

השמדת העם מבחינה גופנית. לתודעת העם חדרה עובדה זו שמרד החשמונאים החל על רקע הניסיון 

הלאומי, את היצור הזה והשימוש בו. האפשר להתעלם -המוסרי-לכפות, בניגוד לצו ההיסטורי

 .667"מתודעה כזו, עליה חונכו אבות אבותינו?

ואם" מנאומיו הקודמים בנושא דת ומדינה והוסיף גם בנוסף העלה בגין שוב את עניין "כיבוד אב 

באתי פעם, כילד קטן, ניסיון אישי משלו בפולין כאשר ניסו להכריח אותו לאכול מבשר החזיר "

קשורה בניסיון של  הייתהלעולם,  אשכחה. וההתרחשות הראשונה באותו יום, שלא יספר גוי-לבית

רוח שפתותי בשומן שלו. הייתי ילד, והם היו תלמידים אחרים להאכילני את הבשר הזה, או למ

רבים. ואני זוכר את המלחמה, את ההיאבקות, את כל מה שהתרחש באותו רגע בתוכי; את הניסיון 

למנוע את הדבר הזה; את הזעזוע הנפשי. בן עשר הייתי. ואני סובר שכל ילד, שעבר עליו ניסיון כזה, 

ר הדתי על מאכל לא כשר לתודעה לאומית של עם. במאמר זה בגין קשר בין האיסו. 668ג"כמוני נה

השמירה על כללי הדת הובילו במקרה זה למרד לאומי של החשמונאים וכך הוא חיזק את הקשר 

בין דת ללאום. בנוסף בגין הציג את הניסיון האישי אותו עבר, הניסיון להעביר אותו על איסורי 

 הדת, איסורים ששמרו על הייחוד הדתי לאומי בגולה.

כמו במקרה זה, בגין הרבה להשתמש בנאומיו בנושא דת ומדינה בציווי "כבד את אביך ואת אימך 

למען יאריכון ימיך על פני האדמה" כעילה לחזרה לזהות היהודית המסורתית בגולה. ציווי זה 

המופיע בעשרת המצוות עוסק בקיום הפיזי, כאשר הפרט נדרש להכרת תודה כלפי ההורים 

לחיים. בגין לוקח את הציווי הזה ומוסיף לו את הקיום הרוחני הדתי וקושר בינו  שבזכותם הגיח

לבין המשך הקיום הפיזי של עם ישראל. כיבוד הערכים של האב והאם, ערכי העיירה, מוצג כעוד 

נותנים את דברי התורה והמסורת סורת המועברת מאב לבן. ההורים חוליה בשרשרת של המ

לדור הבא וגם הוא בתורו יעביר הלאה. ללא שמירה על הקשר לדורות לילדיהם על מנת להנחיל 

בכך ערך בגין השוואה בין הקיום  הקודמים, קבע בגין, תאבד המסורת ולא יהיה עתיד לאומה.

 הרוחני הדתי של עם ישראל לבין הקיום הפיזי שלו כעם נפרד בין העמים.

תגברה האיבה בציבור החילוני כלפי בעקבות פרשת יוסלה שוחמכר, שנחטף בידי סבו החרדי, ה

החליט לצאת כנגד מגמות אלו וכנגד אישים בציבור שקראו להיאבק  "חרות"הציבור החרדי. עיתון 

בכפייה הדתית, אותם האשים העיתון בפגיעה בשלום הציבור "הללו שניעורו לאחר שנים רבות של 

                                                 
 שם, שם. 667
 שם, שם. 668
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ותיהם הנרחבות, הכוללות, שיתוק ציבורי, התכוננו לנצל את דעת הקהל הנרגזת, למען מטר

 ים. העיתון התקיף את מגמות אלו, שהתעוררו לטענת הכותב669המאיימות על שלום הציבור"

המבקשים חופש  . יתר על כן, כתוצאה מהזעם הציבורי על החטיפה של הילד יוסלה בידי סבו החרדי

רה אינה בין לא כפועלים למען דמוקרטיה אלא כפועלים למען מלחמת תרבות "הבריזוהו  ,מדת

תורת משה לדמוקרטיה כי אם בין דו קיום בשלום לבין מלחמת תרבות". העיתון בקש להגן על 

הסטאטוס קוו אל מול המגמות האנטי דתיות בציבור וקבע כי יש לבחור בדו קיום בשלום "על אף 

ת בין אזי בברירה הזא –שגם אנחנו איננו בוחלים כלל וכלל במושגי הקדמה הפוליטית והחברתית 

 .670שתי האפשרויות הללו אנו בוחרים בראשונה דווקא"

העיתון צייר את אלו המבקשים יותר חופש מדת כאנשים המתמכרים לפיתויים ושכר קל "אם ייגרר 

הציבור החילוני למלחמת תרבות נוראה לא יהיה זה בעקבות התיאוריות הרוחניות הכוללות שלו 

ח והשכר הקל שבצדן. שכר נוחיות זה מורכב מבשר חזיר ושל חבריו לדעה, אלא בזכות הפיתוי הנו

. אל מול 671זול, התרת התחבורה העירונית בשבת והרחצה בים דווקא ביום הכיפורים השרבי"

תיאור זה של המחנה החילוני צייר העיתון בתיאורים של אמונה ודבקות אידיאולוגית את הציבור 

על אמונתו הכנה. תמת הלב. יש להכיר בכך גם  הדתי "לא כן הוא הדבר לגבי היהודי הדתי הנלחם

כאשר אנו עצמנו איננו חרדים". לאור מאבק זה בן נוחות כביכול לאמונה המסקנה שהתבקשה הינה 

הסכמה לדרישות המסורת והימנעות מכל פגיעה בסטטוס קוו "על כן, במאבק בין האמונה לבין 

כי יהיה זה הוגן וצודק ונכון ואף מוסרי,  חושבני -הנוחיות, בין חרדה נפשית כנה לבין בשר זול

להעניק מקדמה מסוימת, דווקא למי שנלחם בשמה של הדת, דווקא למי שנפשו אינה יכולה לוותר 

 -מ.פ.ש( לשמור על הסטאטוס קוו ולקיימו -בתוקף מהותה של אמונתו...נכונותו )של היהודי החרד

ע על עמדת העיתון ותמיכתו במחנה . מאמר זה הצבי672מהווה כשלעצמה פשרה גדולה וחשובה"

הדתי, המקדש את הסטאטוס קוו בשלב זה. קידוש הסטטוס קוו בנקודת זמן זו עמד בניגוד לאהדת 

העיתון לניסיונות שחזרו ונשנו מצד המפלגות הדתיות, בתמיכת תנועת החרות, לשנות את 

 .הסטאטוס קוו לטובת הציבור הדתי

בעניינים דתיים הפגיעה המצפונית היא אך ורק של הצד מאמר זה, משמעותה שמ התפיסה שעלתה

הדתי הנפגע מגידול חזיר, מאי שמירת שבת, כשרות וכדומה. ההתעקשות החילונית בעניינים אלו 

לא נתפסה כסוגיה מצפונית עקרונית, אלא כעניין של נוחות בלבד, תפיסה שחזרה ונשנתה בנאומיו 

כי  הייתהסקנה שהתגבשה בתנועה, לאור תפישה זאת, . המ"חרות"של בגין והן במאמרים בעיתון 

                                                 
 3, עמ' 1962במאי  4", "חרותדן מרגלית, "הליגה נגד כפייה דתית רוצה בכפייה",  669
 שם, שם. 670
 שם, שם. 671
 שם, שם. 672
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על הציבור החילוני להתפשר אל מול צרכי הציבור המסורתי. בכך אימצה תנועת החרות את 

התפיסה החרדית מסורתית בנוגע ליחסים הראויים בין הציבור החילוני לציבור הדתי. תפיסה זו 

"החזון איש". בפגישה  הציבור החרדי,מנהיג באה לידי ביטוי בפגישתו המפורסמת של בן גוריון עם 

שנסבה על הקיום המשותף בין דתיים וחילונים ובין דת ומדינה, קבע "החזון איש", כי היות והעגלה 

החילונית ריקה מערכים הרי שעליה לפנות את הדרך לעגלה העמוסה בערכים ומצוות העגלה של 

ל החילונים להתפשר בכל הנוגע לעניין דת כי ע "אגודת ישראל"הציבור החרדי. בכך קבע מנהיג 

 .673ומדינה בפני הציבור המסורתי ואורחות חייו

תנועת החרות לא רק התנגדה להפרדה בין דת ולאום אלא גם כנגד כל סממן של הפרדה בין דת 

ומדינה. בכינוס בת"א בנושא פתח יו"ר התנועה, מנחם בגין, ותקף את הנהגת המדינה הזמנית על 

וני של הכרזת המדינה ללא אזכור של אלוהי ישראל "מצער הוא הדבר שתקומת הנוסח החיל

המדינה לאחר השואה האיומה והגדולה ולאחר מאבקי השחרור והמלחמה לא מצא עמנו את הכוח 

לומר במגילת העצמאות מה שנאמר בחוקת ארה"ב על האלוקים כ"שופט עליון של העולם", בעוד 

ק "צור ישראל" ללא המלה "וגואלו" דבר הניתן לפירושים שאצלנו נאמר במגילת העצמאות ר

. לאחר מכן הסביר בגין מדוע הוא מתנגד לכל ניסיון להפריד בין הדת ומדינה וקבע כי 674שונים"

המטרה העיקרית של העניין היא עקירת הדת, עקירה שעשויה להוביל לתוצאות הרות אסון 

לעקור את הדת...במדינות שהפרידו בין הדת  "הפרדה בין הדת והמדינה קיימת במדינות הרוצות

והמדינה נעשו הפשעים הגדולים והנוראים ביותר". בגין המשיך והצביע על חשיבות הדת כגשר בין 

ישראל לתפוצות וכגורם המאחד את הפזורות היהודיות עם מדינת ישראל "אם הייתה הפרדה כזו 

לאמוד את ממדיו גם פה בישראל וגם  לחלוטין הדבר היה מביא לאסון היסטורי שאי אפשר היה

שם בגולה...עלינו לחפש כל גורם המשותף לחלק המשוחרר מעול הגלות לבין האחרים שעודם בגולה 

 .675כי דבר זה ישמור על קיום העם"

בנוסף קשר בגין בין הזהות היהודית של המדינה ובין הזכות על ארץ ישראל הנובעת מהמסורת 

איים בגין, תביא גם להחלשת הזכות על הארץ "הקמת המדינה היהודית. החלשתה של הדת, 

גאולה... יש לשמוח 'ושחרור חלק מהמולדת המובטחת הם לפי מיטב הכרתי ואמונתי אתחלתא ד

בהתקשרות עם המסורת האדירה שהודות לה אנו קיימים אחרת אנו כובשים ו"אינטרודרים" כאן, 

ההתייחסות של בגין להקמת המדינה . 676"ועל כן אי אפשר ואסור להפריד בין דת ומדינה

                                                 
, בתוך: "תשי"ד( –החזון איש וקביעת דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל )תרצ"ג  -מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית" בנימין בראון, 673

 .409(, עמ' 2002, צבי-ירושלים : יד יצחק בן), שני עברי הגשר : דת ומדינה בראשית דרכה של ישראלבר און, מ' וצמרת צ' )עורכים(, 
 .2, עמ' 1964בנובמבר  20, "חרות"ללא שם מחבר, "אי אפשר ואסור להפריד אצלנו בין דת ללאום,  674
 .שם, שם 675
 שם, שם. 676



204 

 

גאולה" מצביעה על ראיית מעורבות ההשגחה האלוהית בהקמת המדינה ובתוצאות 'כ"אתחלתא ד

 מלחמת העצמאות. תפיסה שהתייחסה להקמת המדינה במושגים תיאולוגים מסורתיים.

של רכבים בשנות השישים פרצו לחזית הציבוריות הישראלית מאבקי השבת בירושלים והנסיעה 

בשכונות דתיות בשבת. התושבים הדתיים של שכונות אלו ביקשו לסגור את צירי התנועה העוברים 

בשכונה לנסיעה בשבת ואף ניסו לחסום בהפגנות סוערות את הכביש וזאת בניגוד לחוק. מאידך 

 התארגנו "שיירות שבת" של חילונים שעלו אל העיר במטרה להפגין נוכחות בשכונות אלו בשבת

ולהבטיח את פתיחת הצירים. בדיון בכנסת בנושא גינה בגין את האלימות מצד החרדים וקבע כי 

"אם יהודי מרים יד או מטיל אבן, כדי להגן על מנוחת השבת וקדושתה, הרי הוא מחלל אותה 

. אולם לעצם העניין הביע בגין דווקא תמיכה בשינוי 677במצבור של פגיעות שאין לו שיעור"

לטובת הציבור הדתי ותמך בסגירת הצירים לנסיעה בשבת "שכונות אלה יש בהן  הסטאטוס קוו

גבורה וקדושה ואמונה ואהבת ישראל אמתית וכנה. רגשותיהם כלפי השבת, לא רק כיום מנוחה 

אלא כאחד הערכים המוסריים ההיסטוריים הכבירים שניתנו לנו ואנו הנחלנו אותם לכל העמים, 

לא של סקלנים, לא של מחרפים,  –סכים שהתחשבות ברגשות כאלה הם עמוקים מאד, ואינני מ

היא כניעה וחולשה". בגין אף הוסיף ובקש מהממשלה  -אלא של יהודים מאמינים ותמימים

להיענות לדרישות המפגינים "חובה ומצווה היא גם לממשלה וגם לכנסת, ללא הבדל של השקפה, 

נפש שהיא מיסודה של מלכות, של ריבונות  להתחשב ברגשות כאלה... זוהי מידה של אצילות

 .678לאומית"

עיתון התנועה אף הוא גילה הבנה למניעים של הציבור החרדי ודווקא ביקר את "שיירות השבת", 

"גייס חמישי".  במאמר "מי הם המתגרים?" הביע בשמות גנאי כמו כאשר הפעילים החילוניים כונו 

להפגנות הדתיים "אין לי כל ספק שהיהדות הדתית הכותב איש תנועת החרות, משה רוטן, הבנה 

רוצה שאורח החיים במדינה יהיה יהודי אמתי וכל מה שעשתה נעשה בצורה מכובדת  הייתה

. לעומת זאת בנוגע לחילונים המתייצבים נגדם, האשים רוטן כי "הרצון לעורר מלחמת 679למדי"

ליש את היהדות ולפוררה מבפנים, תרבות במדינה נובע מגורמים זרים שחברו כולם יחד כדי להח

משהו מעיין גייס חמישי פנימי הפועל בהדרכה זרה... שיירות השבת, הניסיונות הבלתי פוסקים 

להרוס את טהרת המשפחה היהודית על ידי נישואי קפריסין, מכסיקו וכדומה, המלחמה בכשרות 

 .680מטרתם האחת, התגרות גלויה בחלק האחר של האומה" -ועוד ועוד

                                                 
 .112, עמ' 1963באוקטובר  30המאורעות החמורים בירושלים, דברי הכנסת, דיון בנושא  677
 שם, שם. 678
 .4, עמ' 1966במרץ  2, "היום"משה רוטן, "מי הם המתגרים?",  679
 שם, שם. 680
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השביעית פתח עיתון המפלגה במת חברים בנושא דרכה של התנועה.  "חרות"את כינוס ועידת לקר

הדיון שנפתח מעל דפי העיתון התחיל דווקא בדרכה של התנועה בכל הנוגע לנושאי דת ומדינה. 

 ,מוותיקי התנועה ,ד"ר אברהם הלר תקףתחת הכותרת "במה אין התנועה צריכה לעסוק"  ,במאמר

התייצבותה בראש המחנה הדתי המבקש להגביר את המסורת בחיי האומה. הלר  על את המפלגה

קבע כי התנועה בעיניו הינה, בראש ובראשונה, תנועה לאומית ובכך עשה הבחנה בין לאום ודת 

"תנועת החרות היא בכל מהותה תנועה לאומית מדינית היא, זאת אסור לנציגנו לשכוח, ואין היא 

סור לדעתי לתנועה להסתבך אחר עניינים שאינם מעצם מהותה... א צריכה להיגרר בשום פנים

 .681בעיית הדת במדינתנו"ב

לאחר מכן המשיך הכותב וטען כי היות ולתנועה ישנם בוחרים חילונים רבים ומועמדיה אינם דתיים 

הרי שיש להימנע מהזדהות מוחלטת עם המפלגות הדתיות "לא נתנו הבוחרים לנציגי  ,ברובם

התנועה בכנסת או במועצות המקומיות בשם התנועה. יש בינינו דתיים ולא דתיים ומספרם של אלה 

להתריע על חילול השבת  "אגודת ישראל"ואלה אינו משנה את הגישה העקרונית לעניין. זכותה של 

בחיפה בפרט. זוהי אולי גם חובתה כמפלגה דתית. אולם אין זה כלל מענייניה של במדינה בכלל ו

תנועת החרות להופיע כלוחמת בעניין הדתי". בנוסף לעניינים העקרוניים תקף הכותב גם את נציגי 

התנועה בכנסת ובשלטון המקומי, הכותב אף התקיף במפורש את יו"ר התנועה, בלי להזכיר את 

בנושא החזיר "זכותו של חבר כנסת נציג התנועה להתייצב בבעיה זו לצדה של  שמו, על הצהרותיו

 .682"האגודה" אך רק בשמו הפרטי בלבד ואין נציגינו כסיעה רשאים לעשות זאת בשם התנועה"

בדבר הימנעות בהצבעה בעניין בית הכנסת הרפורמי  ,הכותב אף יצא נגד החלטות הסיעה בירושלים

לעלות כל מיני הצעות ברשויות המקומיות הנוגעות לעניינים דתיים, לפי  "המפלגות הדתיות עשויות

הבנתן. ואין נציגי התנועה צרכים להצביע למשל נגד גן לפסלי אמנות או נגד בנין בית כנסת בנוסח 

רפורמי וכיו"ב. זכותו של כל חוג לעבוד את אלוהיו לפי הבנתו ומצפונו ואין לנהוג כפיה בענייני 

. הכותב הזכיר לקוראים את המשנה הליברלית של התנועה וחשיבותה גם בנושאי 683"אמונות ודעות

דת ומדינה "כזאת היא בכל אופן השקפת עולמו של אדם ליבראלי ובליבראליות חברתית ותרבותית 

הרי גם אנו דוגלים...ולא נסטה לבעיות השנויות במחלוקת שאנו רואים אותן כעניינים הנתונים 

לפי הכרתו ומצפונו ושאין תנועה כשלנו הדוגלת בחרות, בכל שטחי החיים של  להכרעתו של היחיד

החברה והתרבות צריכה להתערב בהם". לסיום יצא הכותב נגד השיקול האלקטוראלי של 

והזכיר כי המטרה היא דווקא לקרב מצביעים  "חרות"התחשבות בערכי הציבור הדתי המצביע ל

                                                 
 .4, עמ' 1962בנובמבר   23, "חרות"במה אין התנועה צריכה לעסוק",  -אברהם הלר, "לקראת הוועידה השביעית  681
 שם, שם. 682
 שם, שם. 683
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נים הכלליים" ומתנגדים לפגיעה בסטאטוס קוו "אל לנו פוטנציאלים כמו אלו המצביעים ל"ציו

לשכוח שתכליתנו הארגונית היא לרכז סביבנו את כל המוני האזרחים במדינה שמחוץ למפלגות 

 .684הסוציאליסטיות מצד אחד ואינם שואפים למדינה תיאוקרטית מאידך גיסא"

ת אח"כ כאשר חברים הדיון בדרכה של התנועה בנושא דת ומדינה המשיך להתלהט גם בשבועו

נוספים הביעו את חוסר שביעות רצונם מדרכה של התנועה. ביקורת מרומזת יותר ניתן למצוא 

במאמרו של ח"כ יוסף שופמן שקרא להפרדה בין הפוליטיקה לדת. במאמר, תחת הכותרת "חקיקה 

ת דתית", בקש שופמן מהנהגת התנועה להימנע מחקיקה בכנסת הנוגעת לענייני דת "המפלגו

המכונות דתיות שואפות לחקיקת הכנסת בענייני דת. מנקודת המבט של תעמולת בחירות אולי יש 

. שופמן 685בכך טעם אולם מבחינת הדת עצמה שאיפה זאת היא מפוקפקת ולעיתים אף פסולה"

הזהיר את החוגים הדתיים כי חקיקה זו טומנת בחובה סכנה שכן במידה ותעלה קואליציה אנטי 

לה לנקוט בצעדי חקיקה על מנת לפגוע במעמד הדת במדינה "ראשי המפלגות הללו דתית היא יכו

מתעלמים מהעובדה שאם הכנסת מקבלת חוקים המחייבים את הציבור בשמירה על הוראות 

ההלכה הרי מקנים לכנסת סמכויות בענייני דת, סמכויות שאין צורך בהן. קיימת סכנה ונניח שהיא 

תקבל חוק בענייני דת אשר יהיה לפי טעמם של החוגים הדתיים רק תיאורטית, כי כנסת אחת 

לעומת זה כנסת אחרת, אחרי מספר שנים, עלולה לבטל אותו חוק. נראה לנו שכשם שעיקרון דתי 

איננו מקבל את תחולתו בגלל אישורה של הכנסת כן גם הוא איננו יכול להתבטל בגלל חוק אחר של 

מחלוקת בציבור ומנוגדים להלכות של מדינה מודרנית  םעוררילו מאהכנסת". שופמן קבע כי חוקים 

ולכן ביקש להימנע מחקיקה כזאת "חקיקה דתית ישירה עלולה להטיל על הציבור חובות לפי הלכה 

שלא תהיה להן הסכמה בציבור והן גם בלתי אפשריות במדינה מודרנית...סבורני אפוא כי הכנסת 

 .686ה בעניינים דתיים"תיטיב עשות אם תמנע ככל האפשר מחקיק

לעומת מאמרים אלו הופיע, כעבור שבוע, מאמר תשובה מאת עמנואל כץ שתקף הן את שופמן, הן 

. הכותב פתח והציג את הלר ושופמן כמיעוט "חרות"את אברהם הלר והן את המחנה הליברלי ב

אמנים מבוטל בתנועה "אמנם היו תמיד בתנועה הלאומית אי אלה חברים בולטים, מוכשרים, נ

וחביבים על כל יודעיהם שייצגו אידיאולוגיה "חפשית" )אם אפשר להתבטא כך( אך ידוע גם ידוע 

. הכותב המשיך 687שהם היו תמיד לא רק מיעוט אלא מיעוט זעיר. אין כל הוכחה שמצב זה נשתנה"

יע וחזר על העמדה המסורתית כי דת ולאום חד הם ומכאן נובעת תמיכת התנועה במסורת, ומנגד הב

זלזול בענייני המצפון והחרות בהם תמכו החברים במאמריהם "האם התכוון ד"ר הלר ברצינות 

                                                 
 שם, שם. 684
 2, עמ' 1964בינואר  3, "חרות"יוסף שופמן, "חקיקה דתית",  685
 שם, שם. 686
 .3, עמ' 1964בינואר  17, "חרות"עמנואל כץ, "תנועת החרות, הדת והמדינה",  687
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כדי "לא להכביד"  –לכך שהתנועה הלאומית תוותר על כל נכסיה הרוחניים הכבירים ועל נשמתה 

על אי אלה מחברינו "בעניינים מצפוניים" מאד ערטילאיים ומאד לא מובנים? אנו מעיזים לומר 

כל ממש "בעניינים המצפוניים" הללו, ולא ראינו שמישהו יכבול במשהו את "החפשיים" שאין 

אלא אם כן חשקה נפשם לנסוע במכונית בשבת דווקא ברחוב שבטי ישראל בירושלים, או  -שלנו

על פתחו של איזשהו בית כנסת. אנו מצטערים: "חופש מצפוני" כזה  אדווקלעשן סיגריות בשבת 

ה פרטית של מישהו אך י" אבסורדי כזה יכול להיות קאפריסם. "חופש מצפונהם לא יקבלו לעול

 .688בשום פנים ואופן לא קו מנחה בשביל תנועה המונית גדולה בעמנו ובמדינתנו"

הוויכוח בתנועה בנושא דת ומדינה והשלכותיו בין אם הוא בקרב אלו שחששו כי הדבר יפגע בסיכויי 

גות הסוציאליסטיות שאינם מעוניינים בתיאוקרטיה. ובין התנועה לאחד את הכוחות מחוץ למפל

אם הוא בקרב אלו שקבעו כי הכוחות הליברלים מהווים מיעוט זעיר בתנועה שאינו תואם את 

והקמת הצטרפות המפלגה הליברלית לרשימה משותפת ערכיה הלאומיים, קיבל תפנית חדשה עם 

תנועה אשר הפכה אלטרנטיבה מרכזית סיעת גח"ל. איחוד זה פתח פרק חדש בתולדותיה של ה

 לשלטון ולאחר מכן למפלגת השלטון המעצבת את הציבוריות הישראלית.

 

 סיכום

אל מול המהפכה הציונית הסוציאליסטית, החילונית במהותה, היוותה תנועת החרות אופוזיציה 

הראשונים שדגלה בהמשכיות יהודית מסורתית, גם במדינה החדשה שזה עתה נולדה. בעשורים 

לקום המדינה התנגדו נציגי תנועת החרות למה שנתפס על ידם כתהליכי החילון של החברה 

הישראלית המתהווה. תנועת החרות התייצבה לצד המפלגות הדתיות במאבקים למען שמירת 

השבת בפרהסיה הציבורית, למען החשיבות של שמירת הכשרות בצה"ל ובמוסדות ציבוריים, 

נוך היהודי, שמירת מעמדם העצמאי של הרבנים הראשיים והמאבק לאיסור הדאגה לחיזוק החי

כולל על גידול חזיר. כתנועת אופוזיציה, לעתים הרחיקה התנועה לכת אף מעבר למפלגות הדתיות, 

 שהן הסכימו להן בהיותן שותפות בשלטון.  והתקיפה את הפשרות בנושאי דת ומדינה,

שיקולים אלקטורליים העומדים מאחורי עמדות אלו, למרות הטענות מצד המפלגות הדתיות ל

שיקולים שאכן היה להם מקום בעיצוב המדיניות המפלגתית, אפשר לראות גם עמדות אידאולוגיות 

ברורות בנושא. תנועת החרות הציבה אלטרנטיבה לשלטון מפא"י, שבה מהווה המסורת היהודית 

גישת העימות עם הסמלים הדתיים,  בסיס לזהות הישראלית החדשה. תנועת החרות שללה את

וקבעה שיש לכבד את השבת במובן הדתי ולא רק הסוציאלי. קביעתו של יו"ר התנועה, כי הדת 

                                                 
 שם, שם. 688
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היהודית היא חד לאומית והלאום היהודי הוא חד דתי, היוותה את המהות האידאולוגית הרואה 

ת הסייגים הדתיים בדת חלק בלתי נפרד מהאתוס הלאומי. יתר על כן, תנועת החרות ראתה א

ושמירת המסורת הכרחיים להמשכיות היהודית הלאומית, וגזרה גזרה שווה בין המשך הקיום 

המסורתי האמוני להמשך הקיום הפיזי של עם ישראל. לאור זאת התנגדה התנועה לכל הגדרה 

אחרת מלבד ההגדרה ההלכתית למיהו יהודי והתנגדה מבחינה אידאולוגית לא רק לתפיסה של 

לגות השמאל, שהעניקו דגש לרובד הלאומי של הזהות היהודית, אלא גם לתפיסה של התנועה מפ

 הרפורמית שראתה את הזהות היהודית כזהות בעלת מאפיינים דתיים ולא לאומיים פרטיקולריים.  

אל מול התפיסה המסורתית הזאת, של הכנסת הדת לפרהסיה הציבורית והעברה לממסד הדתי 

תנהלות היומיומית של הפרט, התגלתה אופוזיציה מבית. בתחילה הייתה חלקים גדולים בה

אופוזיציה זאת מבוססת על משלחת האצ"ל בארה"ב, בראשות אישים כמו הלל קוק, שמואל מרלין 

ואף בנו של מייסד התנועה, ערי ז'בוטינסקי. קבוצה זו ביקשה הפרדה מוחלטת בין הדת והמדינה, 

החילוני בדרישותיה להתנתק מהזהות הדתית. . קיצוניות זו  והייתה קיצונית יותר מהשמאל

אפשרה להנהגת התנועה להתגבר על אופוזיציה זו בקלות יחסית, וכבר במהלך הכהונה של האספה 

 המכוננת מצאו עצמם חברים אלה מחוץ למסגרות התנועה. 

נחום לוין, אריה  לעומתם, הממסד הליברלי הוותיק, שכלל אישים כמו יוחנן בדר, מרדכי אולמרט,

אלטמן, יוסף שופמן ואחרים, היווה אופוזיציה רצינית יותר. ממסד זה היה נאמן לדרכו של זאב 

ז'בוטינסקי, והסכים להכיר בחשיבות של הסנטימנט הדתי בזהות הישראלית. הכרה זו נתפסה 

להגביל את  כדבר חיובי, אולם אישים אלו התנגדו לתרגמה ליישום של פרקטיקות דתיות, העשויות

חופש הפרט. אל מול טיעונים כמו "אחדות האומה" או "הכרתה של האומה", שבהם השתמשו בגין 

ואחרים על מנת לתמוך בהגבלות דתיות, העמידו ותיקי התנועה את חשיבות חרות האדם. חרות 

ך זאת, טענו הם פעם אחר פעם, מתחילה בחופש הדת ומניעת כפייה דתית, והמשכה בחשיבות החינו

שלא לפגוע בשם אמונה דתית בחופש המצפון של פרט, בין אם הוא יהודי חילוני ובין שהוא  מחזיק 

בדת אחרת. במאבק זה התמודדו ותיקי התנועה גם עם הטיעון האלקטורלי, שהועלה כעילה 

לתמיכה בתקנות ובמאפיינים דתיים, על מנת לחזק את הזהות היהודית. למרות החשיבות שראתה 

נועה בחיזוק זהותה היהודית של המדינה, הצליחה קבוצה זו לבלום  יזמות של חקיקה הנהגת הת

דתית העומדות בניגוד לחופש הפרט. חברים אלו סיכלו את כוונת חברי מועצת העיר מטעם תנועת 

החרות להתנגד להקמת מרכז רפורמי בירושלים, וגרמו ליו"ר התנועה לחזור בו מכוונתו להציע חוק 

 על איסור גורף של גידול חזיר בארץ ישראל. בשם התנועה
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עשורים אלו אופיינו במאבק אידאולוגי פנים מפלגתי על חיזוק הזהות היהודית אל מול מתן דגש 

לחירויות הפרט. היותה של התנועה בשנים אלו תנועת אופוזיציה, חסרת השפעה ממשית, הצליחה 

 רים בגדר הצהרות בלבד וללא מימוש.ן את המאבקים הללו, ובמרבית המקרים נותרו הדבלמת  
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 עיצוב מחדש של הזהות היהודית: 6פרק 

ורשימת המפלגה הליברלית ל"גוש חרות ליברלים"  "חרות", אוחדו רשימות 1965במאי  25-ב

)גח"ל( שהתמודד כרשימה משותפת החל מהכנסת השישית. הפער בין המפלגות בנושא של דת 

ומדינה בכל הנוגע להצבעות בכנסת היה גדול מאד. חברי המפלגה הליברלית, עוד בהיותם מפלגת 

טוס קוו לטובת המפלגות הדתיות הציונים הכלליים, התנגדו לכל חקיקה דתית או שינוי בסט

ובהצבעותיהם הדגישו את חופש הדת והמצפון. בעוד במצע של תנועת החרות הופיע בנושא דת 

. הרי שבמצע המשותף 689המשפט הבודד של "השרשת ערכיה הנצחיים של תורת ישראל בחיי העם"

. בחלק זה הנקרא ייחדה רשימת גח"ל פרק נפרד לנושאי דת ולכותרת הצטרף המונח "חופש מצפון"

"דת וחופש המצפון" קבע הסעיף הראשון כי "המדינה תבטיח חופש מצפון לכל תושב ללא תנאי, 

ואת החופש המלא לכל פולחן דתי". רק לאחר מכן הופיע הסעיף של תנועת החרות העוסק 

ב"השרשת ערכיה הנצחיים...", אך במקום "דת ישראל" הופיע הביטוי "מורשת ישראל". כמו כן 

הצטרף סעיף שלישי לפרק, שקבע שוב כי התנועה תפעל "לטיפוח ההבנה וכבוד הדדיים בין כל חלקי 

העם ללא הבדל יחסם לאמונה ודת". המצע החדש הדגיש את חופש המצפון, הפולחן הדתי וטיפוח 

 .690יחסי כבוד והבנה בין כל חלקי העם כאשר הכוונה היא ליהודים הרפורמים והקונסרבטיבים"

בין שתי התנועות בנושא דת ומדינה קיבל ביטוי מעשי בתוך פחות מחודשיים מרגע איחוד  הניגוד

. לישיבת הסיעה 691, באחת מישיבות הסיעה המשותפות הראשונות1965הרשימות, בתחילת יולי 

המאוחדת הגיעה הצעת חוק של הסיעות הדתיות להחמיר בחוקי הפתולוגיה העוסקים בניתוחים 

זאת הפכה לזירת התנגשות סביב מקומה של ההלכה היהודית בהחלטות לאחר המוות. ישיבה 

ציבוריות ובמקרה דינן בשיקולים הנוגעים לעריכת ניתוחים שלאחר המוות. ראשיתו של הוויכוח 

, בעלי ההשקפות הליברליות, ביקשו להשאיר את העניין "חרות"בסיעה החל כאשר חברי הכנסת של 

החוק. עמדה זו נתקלה בהתנגדות מצד בגין וחברי כנסת אחרים להחלטת הרופאים ולהתנגד להצעת 

של תנועת החרות שסברו כי קדושת המת, כערך מרכזי בדת ישראל, גובר על צרכי הממסד הרפואי 

 .692החילוני וביקשו לתמוך ביוזמה של הסיעות הדתיות

מצד חברי  חוק,, היוותה ההתנגדות הנחרצת לשעסקו בנושאי דת ומדינה ,בניגוד לישיבות קודמות

. ח"כ "חרות"הכנסת של המפלגה הליברלית, רוח גבית לחברי הכנסת בעלי ההשקפה הליברלית ב

נחום לוין פתח את הישיבה בנימוק ההתנגדות: "באם זה חוק רפואי אין כאן לחברי הכנסת הרבה 

                                                 
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. OP-143מצע תנועת החרות לכנסת החמישית,  689
 .5גח"ל, עמ' הסכם על הקמת  690
 ,  ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.9/  2/2 -, תיק ה 1965ביולי  5-פרוטוקול ישיבת סיעת גח"ל, מתאריך ה 691
 שם, שם. 692
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ית". ח"כ מה לומר. החוק צריך להיקבע ע"י רופאים. לפני הבחירות יש לזה טעם של קנוניה פוליט

בדר הוסיף אחריו "אצביע נגד החוק...החוק רק מערים קשיים למדע. הסיעה אינה צריכה להצביע 

עבור חוק שנעשה לקראת הבחירות. הרפואה אינה רפואה של ימי הביניים. ניתוחים אלה דרושים. 

כנסייה בוודאי שיש שימוש לרעה בחוק. לגבי חוק זה אי אפשר להתחשב בהלכה בימי הביניים. גם ה

הנוצרית התנגדה משך שנים לניתוחי מתים. הרבה חיים ניצלים היום תודות לניתוחי מתים 

. ח"כ שופמן אף הוא התייצב כנגד ההחמרות בחוק החדש "אין סיבה להחמרה 693ולשתילת אברים"

בקשר לניתוחים שאחרי המוות. אין בזה כל פגיעה והחוק המוצע איננו במקומו. מציע לא לבטל 

 . 694קיים...מציע להצביע נגד"החוק ה

לעומתם התייצב בגין, שהבין לראשונה כי רוב בסיעה המורחבת מתנגד לעמדותיו בנושא דת 

ומדינה. בגין נזף בחבריו לסיעת החרות, כלפי ח"כ לוין הוא קרא "מציע לא לדבר על קנוניה 

תו להתנגד "לא היה פוליטית" והביע את מורת רוחו מהצהרתו של  ח"כ בדר לפני הישיבה על כוונ

צריך להודיע על הצבעתו טרם החליטה הסיעה על עמדתה ומבלי שהודיע על עמדתו וביקש רשות 

הסיעה לכך". לעצם החוק קבע בגין כי "החוק הוא מעל לכל עניין אנושי...יש להציע תיקונים ואם 

יאל נאור הצטרפה . ח"כ רז695יתקיימו מציע להעביר לוועדה. עלינו לתמוך בחוק ולהעבירו לוועדה"

ולקרובים...יש להוסיף  הלגוויי. הבעיה היא היחס הגוויילבגין "ברור שהרפואה זקוקה לניתוחי 

לחוק שמותר לנתח רק בגלל קביעת סיבת המוות אך לא לשם מחקר שאינו נוגע כלל לסיבת 

ומרידור  . לאחר הדיון נערכת הצבעה, בדר הצביע נגד החוק. בגין, רזיאל נאור, לנדאו696פטירתו"

הצביעו בעד הצעת החוק אך הרוב בסיעה הצטרף להצעת הנציגים הליברלים להימנע בהצבעה 

יכולותיו של בגין להשפיע על חברי סיעת החרות לתמוך בחקיקה המחזקת את זהותה  .697בכנסת

הדתית של המדינה וזאת באמצעות איומים בקרע פנימי או במפלה אלקטורלית, איבדו מכוחם עם 

 שימה המאוחדת. הקמת הר

אל מול הניסוחים המתונים בנושאי דת ומדינה במצע הרשימה המשותפת, ניתן לראות בקרב חברי 

לרשימה. החשש  םסיעת החרות צורך דווקא לחדד את השוני בנושאי דת ומדינה כלפי עמיתיה

או ירחיקו  בשנים עברו, פן עמדות התנועה בנושאי דת ומדינה, יפגעו בסיכויי האיחוד בין הרשימות 

מצביעים לא סוציאליסטים הפך לפחות רלוונטי. לעומת זאת, הצורך להדגיש את זהותה היהודית 

של סיעת החרות על מנת לשמור על המצביעים המסורתיים שהתנגדו לעמדות המפלגה הליברלית 

                                                 
 שם, שם. 693
 שם, שם. 694
 שם, שם, 695
 שם, שם. 696
 שם, שם. 697
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 בנושאי דת ומדינה רק הלך והתעצם.  עיתון "היום" למרות היותו עיתון משותף לשתי המפלגות

ניהלו מאבקים למען חיזוק זהותה היהודית של המדינה וכנגד אלו  "חרות"הפך לבמה בה חברי 

הפוגעים לדעתם בזהות זו. בין המאמרים ניתן למצוא מאמרים למערכת של חברים בתנועת החרות 

שעסקו בהתקפות על היהדות הרפורמית והשוואתה לנצרות "מיליונים הקריבה היהדות כתוצאה 

שנה. גם ישו הנוצרי לא התכוון אלא לרפורמה ביהדות ותו  1970מרפורמאטור אחד שחי בערך לפני 

לא. לא היהדות, אף לא הנצרות והאסלאם לא מעוניינים שתתפתח כאן דת חדשה שתוצאותיה 

תשבענה אולי את רצון הבולשביקים, אבל לא את האומה המלקקת עדיין את הפצעים שנגרמו לה 

 .698על ידי הרפורמאטור ההוא"

אלא גם מאמרים מאת בכירי התנועה המביעים את דעתם בדבר  ,רכתאך לא רק מכתבים למע

הופיעו מעל דפי העיתון. מאמרים כמו זה של הרב פרופ'  ,הצורך בחיזוק הזהות היהודית של המדינה

לעיריית ירושלים, ויצא כנגד השופט חיים כהן,  "חרות"לואיס יצחק רבינוביץ, שעמד בראש רשימת 

פרופ' רבינוביץ תקף את השופט חיים כהן על שנסע לארה"ב על מנת . 699שופט בית המשפט העליון

לשאת גרושה וזאת בניגוד לאיסור ההלכתי על נישואי כהן וגרושה "אי אפשר להגיד על פי דעתי כי 

בדיעבד לצרכי שלום  מןראל. קבלת חתונתם כחוקית שייכת לזוג כזה נשוי לפי חוקי מדינת יש

אבל הזוג עבר על חוקי המדינה בענייני אישות. ואני בטוח בטחון וליחסים בין לאומיים תקינים, 

גמור, אף על פי שאין לי שום ידיעה בדבר, שלא קרה אף פעם במדינה ששופט ועל אחת כמה וכמה 

שופט בבית משפט עליון, ינצל את "ההיתר" הזה כמו שעשה שופט בית המשפט העליון חיים כהן 

חוקי המדינה שהוא משמש שופט עליון בה ומסתמך על  שנשא בחו"ל אישה האסורה לו על פי

העובדה שנישואים אלו מוכרים. זו לא שאלה של חומרת האיסור בנישואי כהן וגרושה זוהי שאלה 

של כיבוד החוק הקיים וזלזול בו. העניין חמור מאד ואין ספק שיכה גלים חזקים שלא יהיה לכבוד 

 .700המשפט"

של התנועה הרביזיוניסטית, אף הוא ניצל את במת העיתון המשותף ד"ר זאב פון וייזל, מהמייסדים 

ויצא כנגד אנשי "הליגה למניעת כפיה דתית" אותם כינה "אגודת שונאי ה'". פון וייזל גינה את 

פנייתם של אנשי הליגה לבית המשפט לביטול הסעיף בחוזי החכירה של מנהל מקרקעי ישראל 

כל הבא מזכותו להימנע מכל עבודת בנין ומלאכה בנכס בימי והקרן הקיימת הקובע כי "על החוכר ו

. ד"ר פון וייזל יצא בחריפות 701שבת וחגי ישראל" בטענה כי הדבר מביא להפחתת ההנאה מהנכס

כנגד העתירה וקבע כי מטרת העותר "אחת ויחידה: להפגין שנאתו לדת ישראל, למסורת ישראל 

                                                 
 .4רוטן, "מי הם המתגרים?", עמ'  698
 .4, עמ' 1966במרץ  30, "היום"יצחק לואיס רבינוביץ, "כהן וגרושה",  699
 שם, שם. 700
 .3, עמ' 1968באפריל  5, "היום"בנימין פון וייזל, "חופש המצפון וחופש החוצפה",   701
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להפכה לחברה כנענית". הכותב גם הלין על השופטת ולחברה היהודית בה הוא חי, ואשר הוא מבקש 

שקיבלה את עתירת הפונה וקבע כי "חוק השבת, המושרש בצורה הרפה ביותר בסעיפי החוזים של 

הקק"ל, חוק זה הוא הפקר בעיני השופטת...שופט יהודי בירושלים מודיע שקיימת אפשרות 

ק בבניה ובמלאכה דווקא ביום שהשקפת עולמו של יהודי במדינת ישראל מחייבת אותו לעסו

השבת". פון וייזל המשיך וטען כי מטרת העותר הייתה "רק לחתור תחת אחדות העם, אשר נוצרה 

ביוני )הכוונה למלחמת ששת הימים מ.פ.ש( אשתקד: היה כאן רק רצון להפגין חוצפה  5-מחדש ב

 .702פושעת נגד שארית היחס למסורת אשר נשארה בעם"

ר בצלאל קלוזנר, אחיו של פרופ' יוסף קלוזנר ומבכירי הפעילים בתנועה לשעב צלאל אליצדק,ב

, התקיף מעל דפי העיתון את חגיגות ראש השנה האזרחי. חגיגות אלו היוו בעיני הרביזיוניסטית

ההתבוללות הכותב סמל לחדירת ההתבוללות למדינת ישראל ופגיעה בזהות היהודית של המדינה "

האחרונים, בארצות הגולה, חדרה גם אל ארצנו. והרע הוא, שאין אנו שבה שקועה היהדות בדורות 

מרגישים בכך ואין שומעים מילה של מחאה נגדה. זה שנים שאנו חוגגים גם בארצנו את ראש השנה 

הנוצרי ולא רק חוגגים בבתים הפרטיים אלא עורכים נשפים בפומבי ומדפיסים מודעות גדולות 

גם בכך...כלום לא מספיקים לנו הנשפים שאנו עורכים בחגים בעיתונים ואיש אינו רואה כל פ

הלאומיים שלנו בחנוכה ופורים, שאנו צרכים לחוג חגים שהם לא שלנו? כלום אין זו התבוללות 

מהסוג הגרוע? ובמיוחד מפני שהוא נחוג במדינתנו העצמאית?...כדי לכסות על התבוללותנו בחגיגת 

אש השנה האזרחי אבל אין זה נכון. זהו ראש השנה הנוצרי ולא ראש השנה הנוצרי אנו קוראים לו ר

. אליצדק לא רק ביקש מהקוראים לחגוג חגים יהודים בלבד ולא להכניס חגים 703"אזרחי סתם

זרים למדינת ישראל, יתר על כן הכותב ביטל בזלזול את המסורת הנוצרית אותה הוא כנה אגדה 

חגים זרים  -ולחוג חגים שלנו ואל לנו להכניס לארצנו צרכים אנו להקפיד על שמירת הלוח שלנו "

המשותף למאמרים אלו,  .704"לנו ובייחוד חגים כאלה המיוסדים על אגדה ולא על אמת היסטורית

דרישה כי הממסד המדינתי יתנהל על פי נורמות דתיות ובכך גם יעצב פרהסיה בעלת גוון ה הוא

אומית וערכי הדת הפרטיקולריים והקדימות מסורתי. דרישה זאת מנומקת בחשיבות הזהות הל

 שיש לתת לערכים אלו על פני חירויות בסיסיות של הפרט בענייני אישות, אורח חיים וחופש המצפון.

בעיר העתיקה ניתן למצוא הדים לרוח זו  1968במאי  שהתכנסהגם בוועידה התשיעית של התנועה 

בנאומו לשנות את החינוך הממלכתי קש יב, ייואל קמח ,ועידהוחבר הבדיונים של חברי הוועידה. 

ולהכניס לתוכו יותר תכנים דתיים. קמחי קבע כי על מנת לחזק את הכמיהה לארץ ישראל יש 

                                                 
 שם, שם. 702
 .4, עמ' 1967בינואר  4, "היום"בצלאל אליצדק, "ראש השנה הנוצרי",  703
 שם, שם. 704
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בתי הספר היסודיים "לימודי יהדות יסודיים ותודעה יהודית. בכלל לא יזיק אם ילמדו ס לינכלה

כה הכמיהה לארצנו במשך משאת ילדנו את ספר התפילות ואת התורה אשר בזכותם בלבד, נ

 .705"דורות

עם כניסתה של גח"ל לממשלת אשכול ערב פרוץ מלחמת ששת הימים הצטרפו השרים מנחם בגין 

ויוסף ספיר כשרים ללא תיק. בגין שהצטרף לראשונה לשולחן הממשלה היווה סמן דתי בממשלה 

מה של הממשלה. בגין ניצל וניצב יחד עם המפלגות הדתיות בכל נושאי דת ומדינה שעמדו על סדר יו

את מעמדו החדש ופעל על מנת שההתנהלות הממלכתית הלאומית תהיה על פי הנחות דתיות 

ומסורתיות. כבר באחת הישיבות הממשלתיות הראשונות בה לקח בגין חלק, לאחר שחרור הכותל 

גין . בדיון בממשלה טען ב706המערבי, דרש בגין מראש הממשלה לאכוף את שמירת השבת במקום

כי קיבל מידע שבזמן ביקור בכותל בשבת "אנשים עישנו סיגריות ועשו צילומים". לאור זאת שאל 

בגין את חבריו השרים "מדוע נותנים לחלל מקומות קדושים שלנו?" וביקש לכפות נורמות דתיות 

 על הבאים למקום למנוע עישון סיגריות ליד הכותב בכל ימות השבוע ולאסור על הצילום בשבתות

  .707"אני מציע שתינתנה בעניין זה הוראות באופן דחוף ביותר"

בגין אף היה מראשי המתנגדים להחלטת הממשלה להפעיל את הטלוויזיה הישראלית בשבת. בדיון 

בממשלה בעקבות החלטת רשות השידור לעבור לשידור יומי הכולל גם את ימי שישי ושבת ביקש 

ת בקשתו להימנע משידור בשבת הן מתוך התחשבות השר בגין לדחות את ההצעה. בגין נימק א

"ברגש הדתי ובעמדת הדתיים" אך גם מתוך נימוקים לאומיים "החיזיון והרעיון של שבת, יש בהם 

. בגין אף הצדיק את 708איכות לאו דווקא דתית או לא רק דתית, גם לאומית וגם היסטורית"

ינו מתירים אוטובוסים בשבת, כלומר ההחלטה למנוע תחבורה ציבורית בשבת והסביר כי "לו הי

שירות ציבורי בשבת, אז מדוע לא רכבת, ועוד ועוד. אז השבת תחדל להתקיים במדינת ישראל, וזו 

 .709הבעיה הגדולה...השבת הייתה אחד התחומים החשובים ביותר בתולדות ישראל סבא"

מור על פרהסיה התנגדותו של בגין לשידורי הטלוויזיה הממלכתית בשבת נובעת מרצונו לש

המבוססת על המסורת היהודית. פרהסיה זו מביא לבידול של הקולקטיב היהודי הלאומי במדינת 

 ישראל אל מול מדינות אחרות ובכך לשמר את זהותו הלאומית. 

 

 

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 16/9/13 1-, תיק ה1968במאי  27פרוטוקול הוועידה התשיעית של תנועת החרות,  705
הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי  –(, הוצאת ארכיון המדינה 1913-1992מבחר תעודות מפרקי חייו ) –, מנחם בגין נאור אריה 706

 .167, עמ' 2014ממשלותיה, ירושלים 
 שם, שם.  707
 .187שם, עמ'  708
 שם, שם. 709
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 שנות השבעים

המשבר המרכזי בענייני דת שפרץ בתחילת שנות השבעים מצא את המפלגה, כחלק ממפלגות 

הקואליציה, בממשלת גולדה מאיר. אזרח בשם בנימין שליט, נשא אישה לא יהודייה, וביקש לרשום 

כי את ילדיו ממנה כיהודים בסעיף הלאום וכחסרי דת בסעיף הדת. עמדת משרד הפנים הייתה 

רשום" ובסעיף הלאום לרשום "אב יהודי ואם  לרשום בסעיף הדת "לאבמקרה הנדון יש 

המושג "יהודי" כולל . מר שליט עתר לבג"צ כנגד ההחלטה והנימוק של המדינה היה כי 710"נוכרייה

ולכן אדם שאיננו יהודי מבחינת ההגדרה הדתית איננו יכול להיות מוגדר  ,גם דת וגם לאום ובתוכ

קיבל את העתירה של שליט ברוב של חמשה מול ארבעה וקבע כי אין  . בג"צהלאום כיהודי מבחינת

פסק הדין עורר  לוני.חילתת פרשנות דתית למושג "יהודי" בסעיף הלאום בחוק שהוא במהותו 

וקבע כי  1970משלה להציע תיקון לחוק השבות שאושר בכנסת בשנת מחאה גדולה והביא את המ

העובדה שהממשלה . 711יהודי הוא: "מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת"

תיקנה את החוק לפי ההגדרה הדתית הקובעת את דת הילד לפי האם לא הניחה את דעתן של 

יע בחוק צמד המילים "שנתגייר כהלכה". דרישה זו המפלגות הדתיות. מפלגות אלו דרשו כי יופ

נועדה למנוע הכרה בגיורים הרפורמים והקונסרבטיבים כגיורים שהופכים את הגר ליהודי על פי 

 חוק השבות. 

הכרעת בית המשפט כי אין לתת פרשנות יהודית להגדרה "יהודי" בסעיף הלאום נתפשה בתנועת 

בין דת ולאום בעם היהודי. בישיבת סיעת גח"ל שנערכה החרות כפגיעה קשה ברעיון של השילוב 

בעקבות פסיקת בג"ץ, עורר הדבר מחלוקת בקרב החברים, חלק מהחברים במפלגה הליברלית 

. ח"כ אסתר רזיאל 712"חרות"הביעו תמיכה בהחלטת בית המשפט וזאת למורת רוחם של חברי 

סיעה אחדים מצטיירת דמות  נאור תקפה את החברים הליברלים "להאזין לתיאורים של חברי

מפלצתית" והתקיפה את הערכים הליברלים שבשמם הצדיקו את פסק הדין "עניין "הליברליזם" 

צמח כולו בהלכה היהודית. אפשר לגרום לעוות דמותו של העם היהודי גם ע"י סיסמאות 

וק בעניין, . מנחם בגין איים על חברי הסיעה כי אם לא יתמכו בהצעת הח713דמוקרטיות וליברליות"

שתקבע כי יהודי הוא מי שנחשב ככזה על פי ההלכה היהודית, הרי ש"ברור כשיבוצע פסק דין זה 

תבאנה עם דרישות רבות של בנים לאימהות נוכריות לרשום את בניהם כיהודים". בגין הזכיר 

במצע לשותפיו הליברלים כי לגבי סיעת החרות העניין מהותי וכי "בשאלה זו יצאה תנועת החרות 

בהצהרה שלגבי האומה היהודית לא תיתכן הפרדה בין הדת והלאום". בגין גם שלל את ההצעה 

                                                 
 .399(, עמ' 2005)תל אביב: הוצאת שוקן,  עקרונות יסוד במשפט החוקתי של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין וברק מדינה,  710
 .400שם, עמ'  711
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/2/12, תיק ה 1970בינואר  24-פרוטוקול ישיבת סיעת גח"ל, מתאריך ה 712
 שם, שם. 713

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
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שהועלתה בישיבה, לבטל לגמרי את הסעיף לאום ממרשם התושבים "כל מי שהכרה לאומית בליבו. 

צריך להתנגד לכך. זו בשורה איומה לכל בני העם היהודי בגולה. אין עם יהודי אלא אזרחי ישראל" 

דרש לבצע שינוי חקיקה "עלינו לתמוך או ליזום מעשה חקיקה מפורש שמהותו תהיה שאין להפריד ו

  .714בין לאום ודת"

לאור זאת אין פלא כי מנחם בגין פעל בממשלה לתקן את העניין באמצעות הגדרה חוקית של מי 

ת עלה השר הוא יהודי המסתמכת על ההלכה היהודית. בדיון סוער בכנסת בנושא תיקון חוק השבו

בגין, יו"ר תנועת החרות, ובנאום מפורט הסביר את עמדתו ואת עמדת התנועה בעניין. נאום זה 

נתפס כנאום מהותי בנושא של תפיסת המפלגה את יחסי דת ומדינה ולכן הוציאה אותו תנועת 

 . 715החרות כחוברת שהופצה בעשרות אלפי עותקים ברחבי הארץ תחת הכותרת "יהודי, לאום ודת"

את נאומו בסוגיה פתח בגין דווקא בניתוח של סוגי הלאומיות הקיימים בעולם והבחנה ביניהם. 

האזרחית", לאומיות הנוצרת ממסגרת פוליטית לאומיות בגין החל בדגם הלאומי הידוע כ"

אליבא דבגין,  בטריטוריה מסוימת, דגם זה נתפס על ידו כדבר שלילי. ההמאחדת את האוכלוסיי

כתוצאה מעליונותו  שהטמיע ,דומיננטיות של לאום אחד בטריטוריה מסוימתוצרה מלאומיות זו נ

את הלאומים האחרים בתרבותו "בחלקים מסוימים בעולם כמו ספרד וצרפת זוהה במשך דורות 

כה חזקה גם בכוחה  הייתההמושג לאום עם אזרחות, וזה מכיוון שהאומה השלטת בארצות אלו 

מרותה במשך דורות על כל מיעוט שחי בתוכה והמיעוטים עצמם  וגם בתרבותה, עד שהיא הטילה

 .716פילו ברצון את דעתה, דתה ולאומה"קיבלו א

מהדגם הלאומי האזרחי עבר בגין לדגם הלאומי האתני כדגם הראוי מבחינתו, דגם בו האזרחות 

ק אחר "לעומת זאת בחל אורגנית מלידה ת אתניתשייכו אינה שווה לחברות בלאום המהווה סוג של

כבשו אותם והם לא רצו ר שאתה גבוהה מזו של אלו יהיו מיעוטים שהשתלטו עליהם ותרבותם הי

לאום אחר מהלאום השליט ואנו דורשים שוויון זכויות. היהודים  ניכנע או להתבולל וטענו, אנו בילה

בעים תמכו רובם בגישה זו ולמעשה היינו חלוצי הרעיון של לאומים של מיעוטים בתוך רוב התו

בארצות מזרח  ,יהודים, אשר למרות היותם מיעוטיםאת ה זו גם הבדוגמ כרךזכויות". בגין  וןשווי

בזכות מה שבגין ולא נטמעו בו ומרכז אירופה תחת שלטון נוכרי, הרי שהתבדלו מהלאום השליט 

 .717"כאיחודם וייחודם" ראה

הפרדה בין  רה זה יש לערוךבגין המשיך בפירוט המעלות של הדגם הלאומי האתני וקבע כי במק

לאזרחות מאידך גיסא "במדינה דמוקרטית וחופשית יכולים להיות והדת והלאום מחד גיסא 

                                                 
 .שם, שם 714
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.OP-191( , 1970)תל אביב: הוצאת מחלקת ההסברה של תנועת החרות,  יהודי לאום ודתמנחם בגין,  715
 .4, עמ' שם 716
 שם, שם. 717
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אזרחים בני לאומים שונים וכולם שווים בפני החוק ולכולם אותן זכויות. ובדרישה כי כל אזרח 

בשוויון הזכויות בין  במדינה חופשית ודמוקרטית יודיע על איזה לאום הוא נמנה אין בה שום פגיעה

הרעיון שמדינה צריכה להיות חד לאומית וחד אתנית הוא טמא. מקורו בברלין, …תושבים ואזרחים

ולבני כל הלאומים שווי זכויות  םלא של ויימאר. מדינה חופשית יכולה להיות רבת לאומי

ים, אם לא "רוב העמלאחר ההסבר הכללי המשיך בגין במקרה הפרטני של העם היהודי  .718אזרחי"

לאומיות. העם היהודי הוא חד דתי, הדת -דתיים, רוב הדתות, אם לא כולן, הן רב-כולם, הם רב

גזר גזירה שווה בין דת ולאום  בגין .719היהודית היא חד לאומית. זוהי ההיסטוריה, זהו ההבדל"

את הדת וקבע כי הקבלה ללאום היהודי יכולה להיות אך ורק בהצטרפות וקבלה של הפרט על עצמו 

. בגין )וכפי שפירטתי מעלה, הרי שהכוונה היא לדגם האורתודוכסי של הדת היהודית( היהודית

ללאום היהודי חייב לעבור לא פחות מהגיור המחמיר ביותר,  צטרףכי המעונין לה המשיך והדגיש

, םגבולות קשיחים מאד למסגרת הלאו ובכך הציבפסל כל נישואין מעורבים אף גיור כהלכה. בגין 

 התואמים את הגישה הלאומית האורגנית שבה הפרט נולד אל הלאום ולא מצטרף אליו מכח הרצון.

על ראיית  מצביעהקביעתו של בגין כי בניגוד לכל הדתות האחרות הדת היהודית היא חד לאומית, 

גם כמערכת משפטית, פוליטית משמשת אלא  דתיההלכה היהודית כעוסקת לא רק בפולחן 

לת, המציבה קווי התנהלות לחיים האזרחיים ולמוסדות הלאומיים. חוקרים רבים ולאומית כול

אך אצל בגין הזהות הדתית נתפסת  - 720הדת האזרחית -משווים את הלאומיות למעין דת חדשה 

סופו לאבד את יהדותו  לאום נוכרי. לכן אם יהודי קובע כי הוא יהודי בן כזהה לזהות הלאומית

ם היהודי לא קיימת האפשרות של הפרדה בין דת ולאום. הזהות הלאומית בע תפיסתוהיות ועל פי 

 ית הזהות הלאומית חופפת לטריטוריה.אזרחהיהודית, כפי שבלאומיות החופפת לדת אליבא דבגין 

בגין סיים את נאומו בביקורת על מפלגות השמאל ופסיקת בית המשפט וקבע כי לא הממשלה 

נהפוך הוא: מי שפוסק, או מחליט או את הסטטוס קוו אלא "בתיקון לחוק השבות היא זו שמשנה 

קוו אנטה, לפני ובטרם -מחוקק להפריד לגבי יהודי בין לאום ודת, הוא מציע לשנות את הסטטוס

בטרם היות המושגים של ימין ושמאל, בטרם האינקוויזיציה, ...היות מדינה, בטרם היות הציונות

המשכיותו של העם היהודי מאז בא דבגין מטרתה אחת "". הצעת התיקון אליבטרם מבחני דם ואש

" כלומר הישרדות העם היהודי. אך למרות זאת בגין עלה על בימת ההיסטוריה ועד עצם היום הזה

מבקר את ההחלטה של הממשלה שבה הוא חבר על שלא הסכימה להוסיף את המילה "כהלכה" 

                                                 
 .5שם, עמ'  718
 .3שם, עמ'  719

  ,Steven Grosby, “Nationality and Religio” in Guibernau Montserrat and Hutchinson John (eds)  דיון מורחב בהשוואה זאת ראה:720

Understanding Nationalism (Cornwall: Polity Press, 2001), p.103.  Emile Durkheim Emile, The Elementry forms of religiousוכמו כן  

Life (New York: Free Press, 1947. 
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מבחינת הדת והלאום גם יחד " ודוכסיםלמילה "גיור" ובכך השאירה פתח להכרה בגיורים לא אורת

ידי ההלכה. ויש אנשים שכאשר הם שומעים -התשובה לגבי השאלה מיהו יהודי נקבעה ותיקבע על

את המלה ׳׳הלכה״ יוצאת מפיהם או מפי זולתם, הם דורשים שכל השומעים יפלו אפיים ארצה, 

ר, נושאי האפלה, לא יבואו אלה הם מורדי או —הם אומרים  -יקומו ויכו על חטא. זו ריאקציה 

בקהל המתקדמים, ודאי לא בעולם הבא, אפילו לא ״בעולם הזה". צר לי, אינני מתחלחל ואינני 

מזדעזע. מה כי נטפלתם להלכה זו, מה כי תלינו עליה, מה כי תבזוה ומה כי תשפילוה? הלכה זו 

 .721"אש וגירושיםידה ניטעו חיי עולם בתוכנו, הלכה זו שקיימה אותנו במבחני דם ו-שעל

אל מול העמידה הנחרצת של בגין ומרבית חברי הסיעה בכנסת בעניין הרי שהיו קולות מנוגדים 

מצד הממסד הרביזיוניסטי הוותיק. חלק מוותיקי התנועה המשיכו להתנגד לעמדתו של יו"ר 

, 1970 התנועה בנושא. בכתב העת "האומה" שראה אור ע"י מסדר ז'בוטינסקי, הופיע בתחילת ינואר

רב רפורמי שהיה מראשי התנועה הרביזיוניסטית בדרום אפריקה, , מאמרו של משה חיים ויילר

"ושוב: מיהו יהודי?". במאמר זה הזכיר הכותב כי לא כולם עומדים מאחורי הסיעה ומאחורי בגין 

ין בעמידתם עם הסיעות הדתיות בנושאי דת ומדינה "חלק מציבורנו מתנגד בצורה חריפה למונופול

. הכותב התקיף את הזיהוי שבגין ערך בין 722שניתן לרבנות בראשית בענייני נישואין, גירושין וגיור"

דת ולאום "אינני מסכים לכך שדתנו דת לאומית היא. אמנם דת ולאום ביהדות קשורים יחד ואף 

דוכסי על פי כן מכירה היהדות גם בגישה אוניברסאלית". הכותב אף יצא נגד ההכרה בגיור האורתו

בלבד "אחדות האומה ושלום בית בארץ אי אפשר שיהיו חד צדדיים" וקרא להכרה בגיורים של 

הזרמים האחרים ביהדות "אין מנוס אפוא מכך שמדינת ישראל תקבל באופן פורמאלי את הגיור 

 .723הלא אורתודוכסי מחו"ל"

ברה, הרי שהביקורת בעוד שתנועת החרות הפיצה את נאומו של בגין בסניפים השונים כחוברת הס

הופיע  1970מצד ותיקי התנועה הלכה והתעצמה. בגיליון העוקב של "האומה" שראה אור במאי 

מאמר ביקורת נוסף בנושא והפעם מאת אברהם הלר. במאמר "בזכות היהדות החילונית" התקיף 

ד הכותב את הכניעה בכנסת לדרישות הדתיות "הציבור הדתי תובע לבסס את יהדותנו על יסו

הלכתי...והכנסת נוטלת רשות לעצמה בתוקף חובת המשמעת הסיעתית להיות פוסקת בעניין 

. הכותב התקיף את ההסתמכות על ההלכה כמקור היחיד 724אמונות ודעות ברוח ההלכה דווקא"

של קביעת מי הוא יהודי כפי שהציע יו"ר הסיעה, השר בגין "ההלכה היהודית אינה למעשה נר לרגלי 

תה. היא אינה קובעת עוד את אורח חייו והלך מחשבתו של רובו המכריע של עם הכנסת בפעול

                                                 
 .733, עמ' 1970בפברואר  9דיון בתיקון לחוק השבות, דברי הכנסת,  721
 .1970(, ינואר 29) האומהמשה חיים ויילר, "ושוב: מיהו יהודי?",  722
 .116שם, עמ'  723
  .781, עמ' 1970(, מאי 30) האומהאברהם הלר, "בזכותה של היהדות החילונית", 724
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ישראל, לא במדינת ישראל ולא בתפוצות, וההלכה אינה יכולה להיות הקריטריון הבלעדי בקביעת 

ההשתייכות לעם ישראל". בסיום המאמר, החריף הכותב את טיעוניו, וקבע כי החוק שעבר בכנסת 

לא יוכל להאריך ימים בחברה נאורה היות ו"זכותו של הציבור החילוני הינו "חוק של כפיה" ש

במדינת ישראל לחיות לפי רוחו ומצפונו ואין לכפות על יהדותו גופשנקה דתית". הלר סיכם כי המצב 

 .725הוא לא פרי אידיאולוגיה אלא  פרי של "שיקולי נוחות קואליציונים חולפים ומשתנים"

לחמת יום הכיפורים, עורר התנגדות בקרב התנועה. התנגדות זו נבעה כינוס ועידת ז'נבה, לאחר מ

לא רק מההסכמה לכינוס ועידה בינ"ל בחסות ברה"מ והאו"ם, בניגוד לדרישה למשא ומתן ישיר 

. 726בין הערבים לישראל, אלא גם בגלל העובדה שהמו"מ אמור היה להתקיים אף במהלך השבת

ת נאומו בדרישה מראשת הממשלה לא לקיים דיונים מעל במת הכנסת פתח יו"ר האופוזיציה א

בשבת ובמידה ויסרבו להצעתה הרי שבגין ביקש להורות למשלחת הישראלית להעדר מכל דיון ביום 

השבתון. בגין קבע בנאומו כי מדובר לא רק בערך דתי אלא גם בערך לאומי ובפגיעה בכבוד הלאומי 

תית בלבד; זהו עניין של מעמד לאומי היסטורי השבת איננה עניין לאמונה דשל מדינת ישראל "

נצחי. בוועידת ז׳נבה לא ייתכן לנהל בהשתתפותנו דיונים ביום השבת. זוהי גאוות ישראל ועלינו 

 .727"להוכיח את גאוות ישראל

סוף שנות השישים בישרו על שינוי בהרכב הדמוגרפי של התנועה, הן בקרב חברי הכנסת והן בקרב 

זיים. מחד פרשו אט אט ותיקי התנועה הרביזיוניסטית שראו עצמם כנושאי חברי המוסדות המרכ

הלאומיות הליברלית מבית מנהיגם ז'בוטינסקי. אישים אלו כמו חברי הכנסת: נחום לוין, אריה 

אלטמן ויוסף שופמן, שהתנגדו לכל כפייה דתית או חקיקה המנוגדת לחופש המצפון וחופש הדת, 

בהרחבה בפרקים שעסקו בכלכלה וחברה ודנו  יאידך, כפי שהראיתפרשו מהחיים הפוליטיים. מ

בהשלכות של הקמת סיעת תכלת לבן בהסתדרות, נכנסו למוסדות ההנהגה, פעילים מערי הפיתוח 

ושכונות המצוקה. פעילים אלו, בני עדות המזרח, היו ברובם בעלי רקע מסורתי, השינוי שחוללו 

 ת כלכלית אלא גם ביחס לדת.פעילים אלו בתנועה הורגש לא רק בתחום המדיניות החברתי

בביוגרפיה של ח"כ והשר דוד לוי, אחד המייצגים המובהקים של דור הפעילים שנכנסו לתנועת 

החרות, אותה כתב העיתונאי אריה אבנרי בשיתוף עם דוד לוי עצמו הופיע התיאור הבא "דוד לוי 

וגע להשפעה על התנועה אינו נוסע בשבתות, מתפלל ומחנך את ילדיו במוסדות חינוך דתיים". בנ

לכיוון של יתר כיבוד ערכי  "חרות"כתב אבנרי "יש האומרים כי דוד לוי נתן דחיפה רצינית ב

. ראשי התנועה ובמיוחד בגין, גילו אמנם מאז ומתמיד יחס של כבוד למסורת. אך לא 728המסורת

                                                 
 .180שם, עמ'  725
 .479, עמ' 1973בדצמבר  20כוונתה להשתתף בדיוני ועידת ז'נבה, דברי הכנסת, דיון בהודעת הממשלה על  726
 שם, שם. 727
 .139, עמ' דוד לויאבנרי,  728
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ברלית. כיום גם אישים שהיו אנטי דתיים, משהו בנוסח חלק מראשי המפלגה הלי "חסרו ב"חרות

לא נשמע קולם של אנטי דתיים בצמרת "חרות". נראה שבצד שיקולים שבתחום הערכים, היה כאן 

גם תהליך בעל אופי פוליטי. בני עדות המזרח הם בעלי דתיות רגשית עמוקה, אף שרבים מהם אינם 

ודה מתנהגים כדתיים במשמעות האורתודוכסית האשכנזית. האנטי הדתיות הגוברת במפלגת העב

בין הגורמים שהרחיקו אותם ממפלגה זו. ומאידך התחזקות הביטויים  הייתהבשנים האחרונות 

 .729הפרו דתיים ב"חרות" קרבו אותם"

את התפיסה של יהודי  פעילים אלו הביאו אל הדיונים בנושאי דת ומדינה שנערכו במוסדות התנועה

ראתה בציונות מהפכה חברתית  למקום הדת בציבוריות הישראלית. תפיסה זו לא המזרח בנוגע

בעלת מאפיינים חילונים אלא שחרור משלטון זר וחזרה לארץ הקודש. עבור יהודים אלו היו 

התופעות של חילוניות כאידיאולוגיה או תנועות הרפורמה בדת כתנועות זרות וזאת לאור הניסיון 

ו המהפכות ההיסטורי השונה. קהילות יהודי המזרח לא התעמתו עם מהפכות ההשכלה א

הלאומיות שמולן עמדו יהודי אירופה. יהודי המזרח עלו לארץ לא כמרד בגלות אלא על מנת 

 .730להמשיך לקיים את חייהם על פי המסורת הדתית כפי שלימדה אותם מורשתם

שנערכה בסוף דצמבר  "חרות"את השינוי שעברה התנועה ניתן למצוא בפרוטוקול של ישיבת מרכז 

הקרובה ובו הוא התעתד  "חרות"ציג בגין בקווים כלליים את נאומו בפני ועידת . בישיבה זו ה1976

לומר, כי דעתו היא שבכנסת הבאה ישתדל להעביר חוק שמגדיר בפירוש שהגיור יהיה לפי ההלכה 

בלבד. בגין בקש את אישור המרכז להודיע בוועידת המפלגה כי הוא יפעל למען חקיקה פורמלית 

מעוררת  הייתהפורמים והקונסרבטיבים אינם תקפים. עמדה זאת, שבעבר שתקבע כי הגיורים הר

התנגדות נמרצת מצד האגף הליברלי בתנועה, עברה בהתלהבות וללא כל התנגדות מצד חברי מרכז 

 .731"חרות"

את הדיון פתח הרב ליסמן מ"אחדות ישראל" שקשר את עקרונות שלמות המולדת בהם מאמינה 

ל מקומה של הדת במדינת ישראל "אנו עם הספר, טול ספר מאיתנו התנועה במחויבות לשמירה ע

ואתה נוטל גם את העם. לא רק העם גם הארץ הקושן שלנו על הארץ הוא מעוגן בספר. טול ספר 

מאיתנו אז אין לנו שום זכות על הארץ הזאת... הטענה שלנו שזו ארץ הקודש. הקדוש ברוך הוא 

. יתר על כן, הרב ליסמן המשיך והביע את התנגדותו 732הזה"כרת אתנו ברית נצחית מאז ועד היום 

הן לכך שיו"ר התנועה יגיד שזו דעתו ודרש מבגין כי יודיע שזו דעת מרכז תנועת החרות והן התנגד 

למונח "ישתדל" שאינו מספיק נחרץ בעבורו "אני מתנגד לדרך זו של היו"ר. מוטב לא לומר זאת 

                                                 
 .140שם, עמ'  729
 .192, עמ' 2013(, 135) רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח -פעמיםבין מזרח למערב, בין סתירה להשלמה",  -אבי פיקאר, "ציונות ודת  730
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/27/2 1-, תיק ה1976בדצמבר  29-ישיבת מרכז חרות, מתאריך הפרוטוקול  731
 שם, שם. 732
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ם שאני אשתדל להדגיש שזו דעתי אני מכאן משתמע שהמרכז מאשר לומר בנוסח זה. כי אם אומרי

אינו בדעה זו. זה עומד בסתירה גלויה לחוק שמחייב את התנועה כולה בהשרשת ערכיה הנצחיים 

 .733של האומה"

בעוד שדעה זו הינה דעתו העקבית של הרב ליסמן, ראש הזרם של "אחדות ישראל", בתנועת החרות 

הפעם התייצבו לימין הרב ליסמן כל הדוברים שיצגו את חברי המרכז. מאז ראשית הקמת התנועה. 

חברי מרכז נוספים ביקשו את רשות הדיבור הפצירו בבגין להודיע כי הדבר הוא על דעת מרכז תנועת 

החרות ותקפו את התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית "לא יתכן שיקום אדם או תנועת אנשים 

טורית של אלפי שנים ותחליט ממני תצא ההיסטוריה. שתקרא לעצמה דרור ממורשה היס

אנטינומיזם פירושו האיזם של האנטי, האידיאולוגיה של השלילה, ההתרחקות שתחילה עמדה 

בקרן זווית, סופה יציאה מחוץ לתחום. אם אנו נקל ראש בנקודה הגורלית הזאת לאמור איך נעשה 

. בנוסף העלו חברי מרכז 734מק משמעות המושג"מי שלא יהודי ליהודי נמצאנו פורצים גדר במלוא עו

גם טיעונים אלקטורליים ושאלו "אין לנו ציבור בוחרים שאיננו צרכים לייצג אותו? יש לנו ציבור 

בוחרים המאמין באמונה שלמה בשלמות העם ונצח ישראל ואין לנו ציבור בוחרים הסבור שיהדות 

ות עמדות. יש אזרחים כאלה במדינת ישראל כמוה, להבדיל, כנצרות שאפשר להחליט החלטות ולשנ

הם אינם מצביעים בעדנו. אם נמנע מלומר מה שאנו חושבים על נושא הגיור הם לא יצביעו בעדנו 

מה שאין כן הציבור הנאמן למסורת ישראל. דברים אלה המפלגה צריכה לקחת בחשבון. היא צריכה 

 .735שהתכוון לומר על דעת כולנו"לייצג את בוחריה לכן נראה לי שיו"ר התנועה יאמר מה 

חבר מרכז בשם קרן פז קבע כי: "הגיור זה לא דבר טכני, לא טקטי אלא עניין מהותי ממדרגה 

ראשונה ואני ארשה לעצמי לשאול את יו"ר התנועה מדוע דבר זה צריך לומר על דעתו האישית? 

יכוד כולו. עניין השרשת צריך לומר זאת על דעת התנועה הזאת, אם אי אפשר לומר זאת על דעת הל

קדשי התורה בחיי האומה הוא עניין מהותי ועל דעת איש לא עולה לשנות זאת. אנו כולנו דבוקים 

. ח"כ יורם ארידור אף הוא התקיף את הגיורים הרפורמים והקונסרבטיבים 736במורשת"

ית וגם והשלכותיהם על אחדות האומה עד לכדי התבוללות "בעניין הגיור גם מהבחינה העקרונ

מהבחינה הטקטית הבעיה קשורה בקריאה לאומית של כולנו וגיור לא יכול להיות שלא כהלכה. אם 

אנו רוצים להגדיר מהו יהודי, ההגדרה שמתקבלת ע"י כל העם היהודי היא זו הנעשית לפי ההלכה. 

כל הגדרה אחרת מובילה לפיצול של העם היהודי, כל הגדרה אחרת תביא ללגיטימציה של 

                                                 
 שם, שם. 733
 שם, שם. 734
 שם, שם. 735
 שם, שם. 736
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וללות. כל אדם המבקש להתקבל למוסד אחר מקבל עליו את הכללים שקיימים באותו מוסד. התב

אדם שרוצה להיות דווקא יהודי צריך לקבל עליו את הצורה של העם היהודי". ארידור המשיך 

והוסיף את השיקול של המאבק על השלטון והצורך בתמיכת המפלגות הדתיות במידה והתנועה 

לה הבאה "מהבחינה הטקטית מה שלא תהיינה התוצאות של הבחירות תרצה להרכיב את הממש

אנו לא נקבל רוב מוחלט בכנסת, נצטרך ללכת לקואליציה והשותפים הקרובים ביותר אלינו הם 

המפד"ל גם מבחינת הבוחרים אז מדוע לא לבוא ולומר על סף ועידה ובחירות את הדברים שאנו 

 .737מאמינים בהם"

סר ההתנגדות במרכז, אך היה מודע להסתייגויות שיש לליברלים השותפים מנחם בגין שהופתע מחו

למפלגה ממדיניות של כפייה דתית, סיכם את הדיון "הבעיה איך להציג את שאלת הגיור כי היו 

השגות לעניין... אני אהיה מאד שמח אם אוכל על דעת מרכז תנועת החרות, זה סייג שאנו חייבים 

אצלנו בליכוד חופש הצבעה בשאלות דת ומצפון". בגין בקש מהחברים בו בגלל שאר הסיעות, יש 

להצביע על הסכמתם לנוסח "על דעת מרכז תנועת החרות הריני מודיע שאם נרכיב את ממשלת 

הליכוד, אם העם ייתן לנו מידה מספקת של אמון להרכיב ממשלה, נשתדל לגבש רוב בכנסת למען 

מושג גיור מקורו בהלכה הגיור צריך להיות על פי תיקון החוק, תיקון שיקבע כי מאחר שה

היות והוא לא היה מעוניין  . בגין, למרות פניית החברים, השאיר את הניסוח "נשתדל"738ההלכה"

השותפים בליכוד. בנוסף מבחינה מציאותית ידע בגין כי ככל הנראה לא לפעול בניגוד לדעתם של 

לך זה. בסיום הדיון נערכת הצבעה וההחלטה ימצא את הרוב הדרוש מבחינת התמיכה בכנסת למה

 .739התקבלה על דעת חברי המרכז

, עמד אף הוא על ההבדל בין "אגודת ישראל", מראשי מפלגת פרושבראיון שנערך לח"כ מנחם 

תנועת החרות למפלגות השמאל בנוגע לנושאי דת ומדינה "רצו להתכחש ולעקור את כל היקר 

והליכוד או איך שתקראי לזה. זה לא  "חרות"לא חשנו אצל  והקדוש לנו במפלגת העבודה, את זה

היה. לא הייתי אומר שהם היו מניחים שני זוגות תפילין או אפילו לא זוג אחד של תפילין, אבל לא 

מגמה לעקור את הדת, לא היה מקום אצלם להתכחש לקיום היהדות  הייתהשנאה לדת. לא  הייתה

יחס היה לעקור את הדת, ללחום נגד הדת, לקחת את החרדית, כאשר בתנועת העבודה תמיד ה

: הציונות היא עקירת הדת. כאשר הייתההמגמה שלהם … ילדינו, לא לתת יום עבודה כשהיה 

קיצונית עקבית כדי לקבל את השלטון  הייתהבפניה המגמה הזאת. אולי  הייתהתנועת החרות לא 

 .740ישראל, אבל לא לעקור את הילד החרדי"-בארץ

                                                 
 שם, שם. 737
 שם, שם. 738
 שם, שם. 739
דומים לדברי הרב ש"ך בנאומו המפורסם במרץ דברים אלו של מנחם פרוש  , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.VD-270, ראיון וידאו, מנחם פרוש740

 בו דחה את האפשרות לברית פוליטית עם המערך בשל העוינות של השמאל לדת והעדיף את הקמת הממשלה בראשות יצחק שמיר. 1990
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ההשפעה החזקה למסורת בקרב אנשי תנועת החרות באה לידי ביטוי בסקר שנערך בקרב חברי 

אחוז מצירי הועידה הגדירו  60בתחילת שנות השמונים. מתוצאות הסקר עלה כי  "חרות"ועידת 

אחוז מהצירים הגדירו עצמם "במקצת  31עצמם כשומרי מסורת על כל דקדוקיה, או במידה רבה, 

 בראיון עם אחד הצירים בוועידה, הסביר . 741אחוז הגדירו עצמם כחילונים 9שומרים מסורת" ורק 

ועת החרות משום ש"כאשר אתה אומר ארץ ישראל השלמה אתה אומר כי הצטרף לתנהאחרון 

אהבת תורת ישראל, לדוגמא בתנועת החרות לא יעשו כנסים ביום שבת, בכל אירוע יגישו אוכל 

 .742דתי, הוא בעל ערך" -כשר, זאת אומרת העניין הדתי אצלם הוא לאומי

 

 המהפך

ו"ר תנועת החרות מנחם בגין למטה התנועה , לאחר היוודע התוצאות, הגיע י1977במאי  17-בליל ה

הישראלית לא היה ארוך אך  הבמצודת זאב בת"א. נאום הניצחון שהוקרן בשידור ישיר בטלוויזי

. מעשה זה היה סימן 743בסיומו הוציא בגין כיפה שחורה מכיסו וקרא מספר פסוקים מספר תהילים

ניפים אחרים של תנועת החרות ברחבי ראשון לשינוי בנושא יחסי דת ומדינה שעמד להתרחש. גם בס

בירושלים הגיעה למטה הבחירות  "חרות"הארץ היו ביטויים דתיים לחגיגות הניצחון. בסניף 

. עם 744תזמורת חסידית שנגנה שירים חסידיים וחגיגות הניצחון החלו בברכת "שהחיינו וקיימנו"

, יצא מנחם בגין לכותל קבלת המינוי הרשמי מנשיא המדינה, להתחיל ולנסות להרכיב ממשלה

בספרו "בגין  .745המערבי להתפלל ומשם לקבל את ברכתו של הרב צבי יהודה קוק בנו של הרב קוק

בשלטון" כתב מי שלימים יהיה מזכיר הממשלה של בגין כי "בפעם הראשונה מאז הקמת המדינה 

 .746היה צביון כעין דתי לחילופי השלטון"

זכו הליכוד והסיעות הדתיות לרוב בכנסת, תורגם במהרה  ,  בו1977המהפך הפוליטי של בחירות 

למהפך בתחום יחסי דת ומדינה. ראשי תנועת החרות הובילו יחד עם המפלגות הדתיות שורה של 

שינויים והכרעות בנושאים השנויים במחלוקת ושינו את הסטאטוס קוו שנקבע בעשורים הקודמים. 

תר בתחומים הבאים: פרהסיה ציבורית יהודית, שינוי שינוי זה בא לידי ביטוי באופן המובהק ביו

 החינוך הממלכתי, חוק שירות הביטחון, מיהו יהודי, חקיקה דתית ומעמד השבת.

 

 

                                                 
)ירושלים:  ה וחירותהפוליטיקאי הישראלי: פרופיל חברתי ופוליטי של פעילי המרכז במפלגות העבודחנה הרצוג, מיכל שמיר ואלן צוקרמן,  741

 .10(, עמ' 1989, 34מחקר מס'  -הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 
 .15שם, עמ'  742
 .15(, עמ' 1993)תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות,  בגין בשלטוןאריה נאור,  743
 שם, שם. 744

745 Zvi Harry Hurwitz, Begin – His Life, Words and Deeds, (Jerusalem: Gefen Publishing House, 2004) p.109. 
  .17, עמ' בגין בשלטוןנאור,  746
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 פרהסיה ציבורית יהודית

, לאחר שמנחם בגין השיג את הרוב הדרוש, הביא ראש הממשלה המיועד את 1977ביוני  20-ב

הממשלה החדשה קבע בגין "בהכנסו לתפקיד הרם הביא ממשלתו לאישור הכנסת. בנאום הצגת 

נשיא ארה"ב מר קארטר מדבריו של הנביא מיכה לאמור: "הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש 

ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך". בגין הוסיף "דברים אלה שימשו 

: לאחר העלותו את החזון הכלל אנושי אומר בעבר ותמיד יהיו נר לרגלינו. אולם... ואף זאת נזכור

. 747נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד" מיכה המורשתי כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו

במשפט זה ציין בגין את זהותו הייחודית של עם ישראל הנובעת מדבקותו בדת ישראל והציב חזון 

 שאפיין את הממשלות הקודמות.פרטיקולריסטי יהודי אל מול האוניברסליזם החילוני 

פסקה חשובה זו אותה החליט בגין להביא בנאום שבו הציג את ממשלתו החדשה בפני הכנסת טמנה 

בחובה את הניגוד בין החזון האוניברסאלי שבדת היהודית לבין החזון הפרטיקולרי הלאומי. בגין 

רסאלי למדינת החזון ניסה להציג דרך חדשה, דרך המצביעה על מעבר ממדינת החזון האוניב

הפרטיקולרי. בגין הציג בכך ביקורת נורמטיבית על התהליך של קבלת הערכים הדתיים תוך שינוי 

תוכנם מתוכן דתי מסורתי לתוכן אוניברסלי. יתר על כן בגין נתן דגש לפאן הפרטיקולריסטי של 

היהדות אינה הדת היהודית כדת לאומית המבחינה את עם ישראל ומייחדת אותו. עבור בגין 

הם ילכו בשם  ,שליחות אוניברסאלית אלא להפך מדובר במאפיין להתבדלות לאומית דתית

 אלוהיהם ואנו בשם בשם אלוהנו.

יצא בגין למסעו הראשון כראש הממשלה, למפגש עם נשיא ארצות הברית ג'ימי  1977ביולי  17-ב

יקאית, אך בטרם ענה על שאלות קרטר. ערב צאתו לארה"ב, רואיין בגין על ידי הטלוויזיה האמר

הכתב האמריקאי, החליט להקדיש את פתיחת הריאיון להסבר מקיף על משמעותו של ערב תשעה 

. בדיון בכנסת שעסק בביקור זה סיפר "אני נתראיינתי לפני צאתי מארצות 748באב לעם היהודי

חד בימינו ולכן הברית וזה היה ביום תשע באב ואמרתי באזני מליונים אמריקאים: זה יום מיו

שנים הסתערו הלגיונות  1907אפתח במקום תשובה על השאלה הראשונה בהזכרת העובדה שלפני 

החמישי והשנים עשר על הר הבית. הציתוהו, החריבוהו, שיעבדו את עמנו ופתחו את פרשת 

ענו שנה. אמרו לי אחר כך יהודים: בפעם הראשונה אנחנו שמ 1800תלאותינו וצרותינו במשך יותר מ

 . 749על היום הזה. עד כדי כך

                                                 
 .15התייצבות הממשלה לפני הכנסת, דברי הכנסת, עמ'  747
 .566, עמ' 1977באוגוסט  2תשובת ראש הממשלה להצעות לסדר היום, דברי הכנסת,  748
 שם, שם. 749
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את ביקורו בארצות הברית החל בגין, ביום תשעה באב, בעיר ניו יורק שם נהג כיהודי מסורתי. בגין 

פקד את בית הכנסת במרכז מנהטן וביחד עם עוזריו התיישב על מדרגות בית הכנסת, הסיר את 

, לראשם כיפה שחורה יושבים נעליו וקרא קינות. תמונה זו של ראש הממשלה הישראלי ועוזריו

. בכך הראה בגין כי 750ללא נעליים על המדרגות בבית הכנסת, שודרה ברחבי עולם ובישראל

הסתיימה התקופה בה ראשי הממשלה הסתייגו ממסורת ישראל וכי השלטון החדש בארץ מחוייב 

 למסורת הדתית ומעודד את שילובה בתרבות הפוליטית. 

ש עם מנהיגי יהדות ארה"ב ופינה זמן מיוחד על מנת לבקר את שלשת בגין המשיך את הביקור במפג

הרבנים המובילים של הזרם האורתודוכסי, הזרם הקטן ביותר ביהדות ארה"ב, כשהוא מגיע 

לבקרם בביתם. את מנהיג חב"ד, הרב מנחם שניאורסון )"הרבי מלובביץ"(, את ראש מועצת גדולי 

הרב יוסף דוב סולובייציק שהיה מראשי תנועת המזרחי  התורה בארה"ב הרב משה פיינשטיין ואת

. בחזרתו ארצה דווח בגין על ביקורו בארצות הברית והודה לרבנים על המפגש 751בארצות הברית

קיימתי פגישות עם גדולי התורה: עם הרב שניאורסון, עם הרב פיינשטיין, עם הרב עמו "

רי התורה. התרשמתי מהם עמוקות. הם יהודים סולובייצ׳יק ועם עוד אישים חכמי הדור, גדולי ואדי

המאמינים בנצח ישראל. למדתי מהם רבות, קיבלתי מהם ברכה לשליחות, לדרך שעמדתי ללכת 

בה. ואני מבקש להודות להם מקרב לב על העידוד שקיבלתי מהם ועל הברכה שלהם שליוותה 

בביתם דווקא את ראשי  צעד זה שנקט ראש הממשלה שבחר כמנהיג מדינת ישראל לבקר. 752"אותי

הזרם האורתודוכסי, הפחות מרכזי ביהדות ארה"ב, ולבקש את ברכתם שידרה אף היא מסר חשוב. 

בגין הראה בכך כי המסורת הדתית הנאמנה עליו היא המסורת ההלכתית המסורתית של 

 האורתודוכסיה הדתית ולא בפירושה החדש ע"י הזרמים הקונסרבטיבים והרפורמים.

סה לשנות את הזיהוי החילוני של יום השואה וליצוק לתוכו ילחגים הלאומיים בגין נגם בנוגע 

התאריך בו את  שנותל ניסה בגיןבאחד מצעדיו הראשונים כראש ממשלה  .יותר משמעות דתית

בגין ביקש להעביר את יום  .מרד גטו ורשהמציינים את יום השואה, שנקבע על פי היום שבו פרץ 

יום האבלות המסורתי דתי שבו נוהגים לפקוד את בית הכנסת ולקרוא  ,אבליום תשעה ב השואה

וסיף כי את זכר הלוחמים בגטאות ואת הנצחתם הוא מבקש הקינות לציון חורבן בתי המקדש. בגין 

יום תשעה  משמעותו של . בהצעה זו בקש בגין לחזק את753של חללי צה"ל ןהזיכרולהעביר ליום 

 .באב ולתת לו צביון לאומי

                                                 
 בגין., ארכיון מרכז מורשת מנחם VD-101האן אריה,  ראיון וידאו,  750
 .469, עמ' 1977ביולי  27הודעת ראש הממשלה על ביקורו בארה"ב, דברי הכנסת,  751
 .470שם, עמ'  752
 .566, עמ' 1977באוגוסט  2תשובת ראש הממשלה להצעות לסדר היום, דברי הכנסת,  753
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אני זוכר כילד וכנער את תשעה באב בקהילה דבריו בכנסת בעת הצגתו את היוזמה אמר בגין "ב

 הרצפההכנסת וישבו על -היהודית שבה נולדתי וגדלתי. המונים המונים של בית ישראל זרמו לבתי

והרים רבבות יהודים דתיים ננכון ש ..היום בתשעה באב לא זה המצב..ואמרו ״איכה״ ואמרו קינות.

לכותל באותו יום, אבל נשאל את עצמנו: האם הדור הצעיר מתייחד באותו יום, שאסור לבטלו? את 

התשובה אינני צריך להזכיר. אם נזכור בתשעה באב את השואה, את חורבן הארץ, את חורבן העם, 

, לא רק בדור שלנו אמתי, זה יהיה יום מיוחד בחיי העם במולדת ובתפוצות; זה יהיה יום אבל כן

ואין פלא שבגין מדווח  .754"פי קביעת חכמינו-פי המסורת של עמנו, על-אלא גם בדורות הבאים, על

ם הרב סולבייציק ים הראשיים שהביעו את הסכמתם ועלכנסת כי כבר התייעץ בנושא עם הרבנ

והוא נאלץ לחזור בו . הצעתו זו של בגין נתקלה בהתנגדות עזה מצד ניצולי השואה מארצות הברית

 מכוונתו זו.

מלבד יום העצמאות ויום הזיכרון היה יום השואה למעין יום "חג" לאומי חילוני המשקף את הזהות 

ניתן  ,יצויןבו ועל התאריך של יום הזיכרון  על שמו בכנסת יכוחוהחילונית של מייסדי המדינה. בו

חברי תנועות הנוער הציוניות החלוציות  דגש לגבורה היהודית אותה סימלו המתמרדים שהיו ברובם

כמו השומר הצעיר, דרור, החלוץ הצעיר, פועלי ציון שמאל ועוד. אל מול היהודי הגלותי המסורתי 

התאריך עצמו נקבע על פי פרוץ מרד גטו ורשה וזאת על מנת להעצים . 755אשר הלך "כצאן לטבח"

הגולה. הציבור הדתי ת שאפיינה את מד הגבורה הציונית החדשה אל מול הפסיביות היהודיאת מ

העמיד את העשרה בטבת כיום הזיכרון לעומת זאת התקשה לקבל את תפיסה זו ובשנים הראשונות 

  .1948756 המסורתי לשואה והרבנות הראשית קבעה כך כבר בסוף

העמיד את תשעה באב כיום אבל הן על מנת לחזק את היום של תשע באב והן על מנת ביקש לבגין 

בזהות הישראלית את יום השואה כעוד אחד משרשרת האסונות שנפלו על עם ישראל  לקשור

בנוסף אין  .בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם""בבחינת 

להתעלם מכך שהפרקטיקות הנהוגות בתשע באב הן פרקטיקות דתיות כמו צום, הגעה לבית הכנסת 

 קבל צביון מסורתי יותר.עשוי ליום וקריאת איכה וכך כל ה

ראש הממשלה הנבחר אף חידש את חוג התנ"ך שאותו נהג לקיים דוד בן גוריון. מידי מוצאי שבת 

. בהשוואה 757התאספו בבית ראש הממשלה רבנים ופרופסורים למקרא שקיימו דיון בפרשת השבוע

לתמונות מחוג התנ"ך של דוד בן גוריון ניתן לראות כי בניגוד לבן גוריון בגין חבש כיפה לראשו 

                                                 
 שם, שם. 754
)ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי והמרכז למורשת בן  שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים –הלקח לדור רוני שטאובר,  755

 .84(, עמ' 2000גוריון, 
 .139שם, עמ'  756

757 Avner Yehuda, The Prime Ministers – an Intimate Narrative of Israel Leadership (Jerusalem: The Toby Press, 2010), p.395.  
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במהלך הלימוד ומבחינת קלטות החוג הנמצאות בארכיון מרכז בגין ניתן להתרשם כי הלימוד 

 .758מבוסס על מקורות הלכתיים ופרשנות המקרא ולא על בסיס היסטורי או תרבותי

ראש הממשלה שסימן בצורה החדה ביותר את ההבדל בינו לבין ראשי הממשלה שקדמו  הנאום של

לו מהציונות העובדת התקיים בישיבת נחלים, בטקס חנוכת בניין על שם הוריו והורי רעייתו שנספו 

בשואה. דווקא במעמד זה קבע בגין כי אינו מקבל את הטענות כי אלוהים נטש את עם ישראל 

ין אף הרחיק לכת וקבע כי ניצחון בעלות הברית על גרמניה מקורו בהשגחה בתקופת השואה. בג

קיימת השגחה עליונה, אלמלא שמר אלוקי  הייתהח טרנסצנדנטלי "אלמלא ובכקרי האלוהית, 

. בגין המשיך וקבע כי גם הקמת המדינה אותה 759ישראל על עמו, היה אשמדאי מנצח במלחמה"

מתאפשרת ללא עזרת שמיים "אלוקים נתן בנו כוח,  תההייהוא מכנה כ"אחתלתא דגאולה" לא 

לשארית הפלטה, שאין להבין את מקורו אלא בשמים". בכך העמיד בגין את התיאולוגיה הדתית 

כהסבר לתקומת המדינה והישרדותה וזאת אל מול האידיאולוגיה הציונית החילונית שראה את 

מעשיו ללא קשר למסורת ולאמונה התהליך כתהליך של גאולה חילונית המבוססת על הפרט ו

 . 760היהודית

ערך חשוב לו היו שותפים גם חברי סיעה  הייתההחשיבות של פרהסיה יהודית פרטיקולארית 

אחרים מקרב תנועת החרות. חברים אלו שמו להם כמטרה להיאבק בערכים חילוניים 

בדיון בהצעה לסדר, אוניברסאליים, שנתפסו על ידם כאיום והחלשת זהותה היהודית של המדינה. 

אותה העלה ח"כ הרב חיים דרוקמן, בדבר "היגררות אחרי תרבות נכר וההידרדרות בערכים ואורח 

החיים היהודים" עלתה להשיב בשם הממשלה, סגנית שר החינוך, ח"כ מרים תעסה גלזר מסיעת 

תימן החרות. אך במקום שסגנית השר תצדיק את פעילות הממשלה, חיזקה סגנית השר, ילידת 

. 761שגדלה בשכונת נווה צדק שבדרום תל אביב, את עמדתו של הרב דרוקמן ואף החריפה את הטון

סגנית השר ציטטה כתבה מעיתון "הארץ", בדבר ביטול ניתוחים בבית החולים "הלל יפה" בחדרה, 

על כך שהם  בשל חופשת סיליבסטר של רופאים מרדימים בחו"ל. תעסה גלזר תקפה את הרופאים

 .762וטענה כי "יש לתת את הדעת על כך בכל החומרה" םמתייווני, כינתה אותם ם חגים נוכרייםחוגגי

לאחר מכן המשיכה סגנית השר ותקפה את אומנות התיאטרון והקולנוע הישראלים שהם לדעתה 

"מצורות ההתייוונות הקשות ביותר". בנאומה תקפה במיוחד את התיאטרון הקמארי והצגתו של 

רי איוב" בה מופיעים קטעי עירום וסיפרה כי פנתה לפקידי משרדה בשאלה מדוע חנוך לוין "יסו

                                                 
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.au412-au300קלטות חוג התנ"ך בבית ראש הממשלה מנחם בגין,  758
 557, עמ' מבחר תעודות -בגיןנאור,  759
 שם, שם. 760
 1005, עמ' 1983בינואר  26הצעה לסדר בדבר חיזוק הזהות היהודית בקרב חלקים בציבור הישראלי, דברי הכנסת,  761
 שם, שם. 762
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בתיאטרון ציבורי המתוקצב בכספי הציבור מעלים הצגה כזו. סגנית השר המשיכה וקבעה כי "שום 

דבר חוץ מתועבה לא היה על הבמה" ולכן "מי שרוצה ערום ועריה שילך למועדון לילה". בנוסף 

אית על התיאטרון כי "אני חושבת שעשרות המיליונים שבהם נתמך קבעה סגנית השר האחר

התיאטרון אילו היו הולכים למפעל ההזנה זה היה בריא יותר". בשלב זה, בקש באופן חריג שר 

בעצמו, להשמיע קריאת ביניים כנגד דברי סגנית השר. השר  "חרות"התחבורה חיים קורפו, חבר 

חינוך אינה על דעת הממשלה והוסיף לאחר מכן בהדגשה קורפו קבע כי "העמדה של סגנית שר ה

לא  –"ביקשתי לציין שהעמדה שנקטה סגנית שר החינוך והתרבות לא נתקבלה בישיבת הממשלה 

 .763הוצעה בישיבת הממשלה ולא נתקבלה"

צעדים אלו שהחלו עם עליית "חרות" לשלטון הביאו להצבתו של המרכיב הדתי מסורתי, שהיה 

מתחת לרכיבים הלאומיים והחברתיים החדשים, במרכז הבמה הציבורית.  תהליך זה שניוני וחבוי 

להחזיר את הדת וערכיה המסורתיים לא רק  תה של הפרהסיה הישראלית מטרתו הייתהשל הד

למוסדות המדינה אלא גם לערכיה ומנהגיה. בכך ערערה התנועה על תהליך החילון של מפלגות 

ולתחום אותה לתחום הפרט בלבד. בכך חיזקה התנועה את השמאל שביקשו להפריט את הדת 

זהותה היהודית הלאומית הפרטיקולרית של המדינה אל מול הערכים האוניברסליים הכלליים. 

חיזוק זה של הרלוונטיות הפומבית של הדת הפרה את זכותם של האזרחים החילוניים והלא יהודים 

 ליברליות להיות ניטרלי כלפי כלל האזרחים. לפרטיות במרחב הציבורי, שאמור על פי התזות ה

 

 חינוך ממלכתי דתי

אחד האמצעים החשובים בשינוי הזהות ובהכנסת תכנים מסורתיים יותר לתוך הזהות הלאומית 

הקמת  הייתההינו השימוש במערכת החינוך. הפשרה שהתקבלה בשנים הראשונות לקום המדינה 

ידך שמירה על החילוניות של הזרם הממלכתי. פשרה זרם ממלכתי דתי לאלו המעוניינים בכך ומא

זו נתקלה בהתנגדות של הזרם המסורתי יותר ב"חרות" שחזר ודרש הכנסת תכנים דתיים יותר 

התראיין מנחם בגין לטלוויזיה הישראלית וקבע  1977למערכת החינוך הממלכתי. לאחר בחירות 

ים "ואם אנחנו נלמד את הילדים שלנו כי יש לחזק את החינוך היהודי בקרב בתי הספר הממלכתי

גם בבתי הספר הממלכתיים הלא דתיים, יותר מורשת ישראל ותורת ישראל, לא יהיו סמים ויהיה 

יותר דרך ארץ לאימא ולאבא, ובפני זקן ואישה, ופחות פשעים יהיו בדור הצעיר. אני חושב שזו דרך 

 .764טובה"

                                                 
 .1006שם, עמ'  763
 ארכיון מרכז מורשת בגין., FVD-265חנן עזרן, מבריסק לירושלים,  764
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בעת הצגת הקואליציה ר כך, זמן קצר אח הצהרות אלו של ראש הממשלה הנבחר לוו במעשים,

התברר כי לראשונה מאז קום המדינה הועבר משרד החינוך לידי נציגת הציונות הדתית, המפד"ל. 

ח"כ זבולון המר, מבוגרי מערכת החינוך הממלכתית דתית, התמנה לשר החינוך האחראי על מערכת 

יסתו לתפקיד, סקר שר החינוך החדש החינוך הממלכתית כולה. בדיון בכנסת, פחות משנה לאחר כנ

. במהלך הסקירה נתן שר החינוך דגש מיוחד לפעילותיו להכנסת תכנים 765את פעולותיו במשרד

יהודיים למערכת החינוך הממלכתית "מינינו אדם שיעסקו בהבאת יהדות משמעותית לבתי ספר 

רים ובהשתלמויות בארץ. הפעילות תהיה קוריקולארית וחוץ קוריקולארית. נעסוק בהכשרת מו

ניסיוניות בתחומים שונים כמו  תכניותמורים למטרה זו, נעודד גופים המתעניינים בנושא זה, נפעיל 

תורה שבעל פה, מקרא, היסטוריה יהודית ולימודי ארץ ישראל". שר החינוך הוסיף כי בעיניו 

וריות "המדינה היא מטרה של ריבונות יהודית אך היא בעיקרה אמצעי להמשכיות ולמק

 .766היהודית"

השינוי במערכת החינוך נתפס כמרכיב חשוב בשינוי הזהות של מדינת ישראל ובמהלך כהונתה 

השנייה של ממשלת בגין, מינה ראש הממשלה את ח"כ מרים תעסה גלזר, הידועה בעמדותיה בעד 

ה פעילות תקיפה למען חיזוק הזהות היהודית, לסגנית השר במשרד החינוך. סגנית השר החדש

לקחה על עצמה להתמקד בעיקר ביישום של פרויקט תל"י )תיגבור לימודי יהדות( בבתי הספר 

הממלכתיים. גלזר העניקה לבתי ספר ממלכתיים, שהיו מעוניינים לעסוק בשיעורי יהדות ובתורה 

, שעות הוראה נוספות על חשבון המשרד. שעות אלו נועדו על מנת לתקן את חוסר הידע ל פהשבע

הגענו גם ותו הגדירה "כמצב איום ונורא". בראיון על תפקידה כסגנית השר סיפרה כי "בנושא א

לכך שאומרים שלא היה בית מקדש. אז אני אומרת: בואו מהר נלמד את הילדים שהיה בית מקדש 

 .767"שגם הם ידעו

למרות פעילויות אלו של משרד החינוך, היו חברים בתנועת החרות שעדיין לא היו מרוצים ממידת 

השינוי ודרשו שינוי עמוק יותר. היו כאלה שאף הלכו רחוק יותר והציעו להפוך את החינוך 

והושבע כחבר  "חרות"הממלכתי דתי לנחלת כלל ילדי ישראל. ח"כ מיכאל קליינר, שהיה יו"ר צעירי 

, אף הוא, למרות היותו חילוני, שם דגש כבר מתחילת פעילותו על חיזוק הזהות 1982ת בשנת כנס

היהודית במדינת ישראל. בעקבות סקר שהתפרסם כי רבע מכלל הציבור החילוני בארץ אינו רואה 

פסול בנישואי תערובת, העלה ח"כ קליינר הצעה לסדר בדבר "חיזוק הזהות היהודית בקרב חלקים 

. במהלך הדיון תקף ח"כ קליינר את מצב החינוך הממלכתי על שאינו יהודי 768בישראל"בציבור 

                                                 
 .1916, עמ' 1978במארס  7סקירת שר החינוך על פעולות משרדו, דברי הכנסת,  765
 שם, שם. 766
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.VD-900מרים תעסה גלזר, ראיון וידאו,  767
 .1271, עמ' 1983בינואר  26הצעה לסדר בדבר חיזוק הזהות היהודית, דברי הכנסת,  768
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מספיק "איך יכולים אנחנו לומר ליהודי הגולה. שהעלייה היא הפתרון שיאפשר להם להנחיל את 

מורשתם היהודית לבניהם ולבני בניהם, כאשר אלו הן התוצאות העלובות והדלות של החינוך שאנו 

כאן במדינת ישראל?... כמה רבים מתלמידי בתי הספר רואים עצמם כישראלים ולא נותנים לבנינו 

 .769כיהודים ומכאן הדרך לצידוד בהתבוללות קצרה מאד"

לאור זאת קרא ח"כ קליינר להפוך את החינוך הממלכתי דתי לנחלת כלל ילדי ישראל "אם החינוך 

 -מניעת הנכונות לנישואי תערובת הממלכתי דתי הוא הדרך היחידה להקניית שורשים יהודיים ול

. לבסוף פנה ח"כ קליינר 770יש לשקול את הענקתו לכל ילדי ישראל ללא אפליה וללא יוצא מן הכלל"

לשר החינוך זבולון המר וחשף טפח מהסיבה שבתנועת החרות צידדו בהעברת משרד החינוך 

מנו ציפיתי ועודני לראשונה מידי מפלגת השלטון שמרכיבה את הקואליציה למפד"ל "דווקא מ

דתי או בהרחבתו באחוז אחד או שניים. אלא ממנו -מצפה, שלא יעסוק בטיפוח הגטו הממלכתי

ציפיתי שיקנה יותר יהדות לרוב הגדול של הילדים בבתי הספר הכלליים ועד שנגיע למערכת חינוך 

נר להתחיל לממלכתי". בנוסף הציע ח"כ קלייאשר דתי מ -אחת, שתהיה קרובה יותר אל הממלכתי

את הלימודים במערכת החינוך הממלכתית בתפילת בוקר ובילוי שבת אחת או שתיים בשנה 

 הצעות אלו זכו להתעלמות מצדו של שר החינוך זבולון המר. ,771במסגרת דתית

כמעט חצי יובל שנים עברו מאז שנקבע בחוק, הפרדה בין החינוך הממלכתי דתי שיועד לאוכלוסייה 

הממלכתי המיועד לאוכלוסייה הכללית. חוק שהניח את התשתית למערכת  הדתית לבין החינוך

תוך  ,חינוך ממלכתית חילונית שבה נבחר התנ"ך כטקסט המייצג של הזהות היהודית המודרנית

ניסתה תנועת . למרות הזמן הרב שעבר התעלמות ממחזור התפילות או טקסטים כמו מקרא ותלמוד

ך הועבר למפד"ל מתוך כוונה להחדיר תכנים בעלי זהות דתית החרות לשנות את המצב. משרד החינו

למערכת החינוך ובכהונה השנייה של הממשלה מונתה חברת "חרות" כסגנית שר שמטרתה לפקח 

 .במסגרת הממלכתית על פרויקט תגבור לימודי יהדות

 

 חוק שירות ביטחון

ביטחון והפטור לבני ישיבות ובנות שינוי נוסף של הסטאטוס קוו בנושאי דת ומדינה נגע לחוק שרות 

דתיות. עם כניסתה לתפקיד, קיבלה ממשלת בגין, שתי החלטות חשובות העומדות בניגוד לערך 

השוויון האזרחי הליברלי. הממשלה החליטה לבטל את המכסה על כמות בני הישיבות שנהנים 

ינה עם מכסה של עד . הפטור מגיוס לבני הישיבות החל עם קום המד772מפטור על אי גיוס לצה"ל

                                                 
 ם..שם, ש 769
 שם, שם. 770
 שם, שם. 771
 .80דון יחיא, "יהדות דת ומסורת בתפיסתו של בגין", עמ'  772
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איש בשנה שעליה החליט בן גוריון. מאז נהג משרד הביטחון להגדיל את מכסת הפטור לפי  400

הצורך. ממשלת בגין ביטלה את המכסה על אי הגיוס והפכה אותו לפטור גורף לכלל בני הישיבות. 

בגין, לאחר בנוגע לפטור מגיוס בנות דתיות לצבא הרי שבנות אלו נדרשו, עד לתקופת ממשלת 

שהצהירו כי הן אינן מתגייסות מטעמי דת לעמוד בפני ועדה שבדקה את מידת דתיותן. ממשלת 

בגין, ביטלה עם כניסתה לתפקיד, את הצורך בוועדה וכל בחורה דתיה בגיל גיוס קיבלה את הפטור 

 .773על פי הצהרה בלבד

חוק החדש יצהירו כי הן דתיות אשר על פי ה ,חוק זה נתפס כחוק שיגרום לשחרור סיטונאי של בנות

ויקבלו פטור משירות צבאי. ההחלטה עוררה סערה בקרב ספסלי האופוזיציה אך גם בקרב חברי 

שבקואליציה. בדיון בכנסת קבע ח"כ דב שילנסקי "צעירה וצעיר, החדורה בערכי יהדות  "חרות"

שר רבים אחרים והנמצאים ביחידה בצה"ל, מקרבים לדת ישראל, למסורת ולמנהגים יותר מא

שאומנותם היא הדת אך לא שירתו בצה"ל...בבית המדרש בעיירתי בגולה שנו ולימדוני רבותי, כי 

כאשר עומדת בפני עם ישראל שאלת יסוד הנוגעת לכבודו ולשמו של הקדוש ברוך הוא, הרי האדם 

גדות . למרות ההתנ774המשליך נפשו מנגד והמוכן להקריב את עצמו הוא הוא המקדש שם שמים"

לעניין קבע ח"כ שילנסקי כי "לו היה מדובר בגיוס בנים, לא הייתי מקבל את מרות הקואליציה...אך 

מאחר שבגיוס בנות עסקינן, ולדידי קיים בכל זאת הבדל בין שירות בנות לשירות בנים, הרי 

בהתחשב בשני אלה ובשיקולים ממלכתיים אצביע בעד החוק". לאחר שאנשי האופוזיציה תקפו 

ותו המשיך ח"כ שילנסקי "אני אינני מצביע כאנוס. אני מצביע היות שאני מבין שהמציאות שבה א

אנו נמצאים מכריחה אותי להצביע כך. ייתכן שאצביע ומצפוני יכאב לי אבל אקריב את הכאב הזה 

 .775לטובת העניין"

וד האישה , שאף היא התנגדה לביטול הוועדה, הצרה על הפגיעה בכב"חרות"ח"כ גאולה כהן מ

בעניין וזעקה כלפי חברי הכנסת הדתיים "מי נתן לכם, רבני ישראל, את הזכות להוציא אל מחוץ 

למחנה, מחנה שלם של בנות וליטול ממני כאישה את זכותי לשרת את עמי? מי נתן לכם את הזכות 

כי להוציא את דיבת האישה רעה, כמי שמתפתה לכל היצורים הרעים שבעולם ולהטיל דופי, אם 

בדיעבד, בכל בנות ישראל". למרות מחאות אלו קבעה ח"כ כהן כי תצביע בעד החוק בגלל ההסכם 

הקואליציוני "אני חוזרת ומביעה את הסתייגותי מאישור הסעיף הזה שגם אני וגם חברי לא יוכלו 

להתנגד לו היום בגלל כפיית ההסכם הקואליציוני ובלית ברירה. אני חוזרת ומביעה את תקוותי 

 .776שהסעיף הזה ישבוק חיים במהרה"

                                                 
 .81שם, עמ'  773
 .2370, עמ' 1978באפריל  3, דברי הכנסת, 13חוק שירות ביטחון תיקון מס'  774
 .2372שם, 775
 .2393שם, עמ'  776
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ומתוקף שייכותם לישיבות השייכים למגזר הדתי לאומי  , חניכיםגם בנושא חניכי ישיבות ההסדר

ממשלת בגין , שונה הסטטוס קוו. נדרשו לשירות צבאי מקוצר של שנה וארבעה חודשיםההסדר 

ות.  בתקופה שקדמה ביטלה את כל ההגבלות שהוטלו על ישיבות אלו בתקופת הממשלות הקודמ

למהפך הפוליטי הכיר צה"ל בשמונה ישיבות הסדר בלבד והגביל את מיקומן לאזורים בעלי חשיבות 

ביטחונית. צה"ל גם חייב את ישיבות ההסדר לקבל את אישורו לרישום תלמידים חדשים ואסר 

כוד לשלטון עליהן לחרוג ממכסה שנתית שקבע לשם כך. מגבלות אלה בוטלו כולן לאחר עליית הלי

 .777והביאו לעלייה ניכרת במספר ישיבות ההסדר

ביטול הוועדה  ,שלשת השינויים הללו של ביטול המכסה על מספר בני הישיבות שקיבלו פטור מגיוס

שכל בחורה דתיה נאלצה לעמוד בפניה על מנת לקבל שחרור מהצבא וביטול ההגבלות על מספר 

ישיבות ההסדר, מספר החניכים ועל מיקומם מצטרפים למשמעות אחת. משמעות שהיא ביטול 

 המדינהמוסדות ממלכתית של הההגבלות על הממסד הדתי שהובילו להכפפתו לסמכות החילונית 

. כפי שציינתי בפרק הקודם הרי שהתפיסה האטטיסטית של מפא"י התייחסה בחשדנות וחהולפיק

לדת וביקשה לנצל את התמיכה הממשלתית לפיקוח על הממסד הדתי ולהחלשתו אל מול מוסדות 

המדינה. בגין ואנשי "חרות" שלא ראו בדת גורם שיש לפקח עליו לא נזקקו לכלים אלו לצורך 

ולכן פעלו יחד עם המפלגות הדתיות לבטלם. מדיניות זאת עוררה את  הפיקוח על הממסד הדתי

כעסם של רבים מהחברים בתנועה וזאת על רק הדרישה של יישום עקרון השוויון הליברלי כלפי כל 

 האזרחים במדינה שוויון זכויות אך גם חובות.

 

 "מיהו יהודי?"

עוינות רבת שנים הייתה לבגין כמו גם לחברים נוספים בתנועת החרות לתנועות הקונסרבטיביות 

והרפורמיות. בגין וחבריו ראו בתנועות אלו סכנה לאחדות הלאום היהודי וכמעודדות את 

ההתבוללות וזניחת ערכי היהדות. לאור זאת אין פלא כי עוינות זו הטביעה את חותמה בהכרזה של 

לה הנבחר כי בכוונתו לפעול על מנת לשנות את חוק השבות. בגין  הכריז כי בכוונתו ראש הממש

לשנות את חוק השבות כך שיהודי יוכר כמי שהתגייר כהלכה. בכך התכוון בגין למנוע ממדינת 

ישראל להכיר בגיורים אותם ערכו רבנים קונסרבטיבים ורפורמים אלא בגיור האורתודוכסי בלבד. 

תלוו גם מעשים, בהסכם הקואליציוני עם המפלגות הדתיות נכתב כי "ראש להצהרות אלו ה

הממשלה מאמין כי מאחר שהמושג הגיור הוא במהותו הלכתי, יש לתקן את חוק השבות ולכלול 

                                                 
 .80דון יחיא, "יהדות דת ומסורת בתפיסתו של בגין", עמ'  777
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את המילים "גיור כהלכה". משום כך ייעשה ראש הממשלה כל מאמץ אפשרי כדי לגבש רוב בכנסת 

 .778למען התיקון כאמור"

תו רבת השנים של בגין בנוגע לצורך בשינוי חוק השבות ולמרות הלחץ מצד המפלגות למרות עמד

א היה מעוניין לנסות לחייב את חברי . בגין להדתיות, ניתן לראות כי בגין הבין את רגישות הנושא

. לכן אין כאן בנושא מפלגתו ובייחוד את חברי המפלגה הליברלית בליכוד להצביע בניגוד למצפונם

ות קואליציונית מצד ראש הממשלה הנבחר, אלא הכרזה הצהרתית בדבר עמדתו התחייב

והתחייבות אישית לנסות לעשות מאמץ בנושא. במהלך המשא ומתן הקואליציוני טען בגין בפני 

אני לא אחייב את שמחה ארליך וחבריו להצביע בניגוד ח"כ יהודה בן מאיר שהיה נציג המפד"ל "

י מוכן לאפשר חופש הצבעה. אני מוכן לאפשר לחברי הקואליציה למצפונם על הנושא הזה. אנ

להצביע בעד התיקון, יכול להיות שאני אצביע בעדו. אני לא מוכן שזה יהיה חלק מהסכם 

אני לא אחייב אותם  מצפונית,קואליציוני. יש חברים אצלנו בליכוד שמתנגדים לזה מבחינה 

 .779"להצביע בעד התיקון הזה

בע"פ ובהסכם הקואליציוני, עוררה התנגדות הן בקרב גורמים בקואליציה שראו  הכרזותיו של בגין

בכך פגיעה בחופש הפולחן של הזרמים הלא אורתודוכסיים ביהדות והן בקרב הקהילה היהודית 

בארצות הברית. המנהיגות הרפורמית והקונסרבטיבית בארה"ב התכנסה לדיון מיוחד והחליטה 

נפגשו  1977ביולי  24-. ב780עם בגין כבר בביקורו הראשון בארה"ב להרכיב משלחת שדרשה להיפגש

נציגי המשלחת עם בגין במלונו בוולדורף אסטוריה בניו יורק, לאחר פתיחה קצרה בה החלו להציג 

את עמדותיהם שיסע בגין את דבריהם "מה הבעיה בגיור על פי ההלכה? אני בעד ההלכה ואני לא 

הנציגים הקונסרבטיבים מחו לפני בגין כי הגיורים  .781ה?"מבין למה אתם רוצים לזנוח אות

שנערכים על ידיהם הנם על פי ההלכה אבל בגלל שרבניהם אינם מוכרים על ידי האורתודוכסיה, 

הגיור אינו תקף ולא בגלל ההלכה היהודית. לאור בקשות מנהיגי הקהילה הרפורמית 

 כל שינוי עד בואם לישראל.והקונסרבטיבית הסכים ראש הממשלה להמתין ולא לעשות 

בחזרתו מביקורו בארצות הברית דווח בגין לכנסת על הביקור בארצות הברית והעניק תיאור ארוך 

בדבר החשיבות של פגישותיו עם מנהיגי היהדות האורתודוכסית והברכה שקיבל מהם. בסיום 

גישה עם נציגי היהדות גם קיימתי פתיאור זה ציין בגין כי נפגש גם עם מנהיגי הזרמים הנוספים "

". בגין המשיך הם היו במעגל האיחוד הלאומי היהודיהסביר " מיד" אך הקונסרבטיבית והרפורמית

                                                 
778 Stanley Rabinowitz, "Who is a Jew: prime Minister begin and the Jewish question", Judaism (issue 183, vol. 46, no. 3), summer 

1997, p.290. 
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.VD-086יהודה בן מאיר, ראיון וידאו,  779

780 Rabinowitz, p.293. 
781 Ibid, p.294. 
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על העניינים של הפגישות עם נציגי הזרמים המרכזיים של יהדות ארה"ב וקבע " המסויגעם התיאור 

-אך מסרתי להם דיןשעמדו במרכז השיחות עם הנשיא ויועציו לא הייתי כלל צריך לדבר עמם, 

בגין המשיך ותאר בגאווה את חילוקי הדעות על נושא הגיור שעלה בשיחות עם . "782וחשבון תמציתי

בעיה בקשר עם הגיור. הם דיברו אתי גלויות ואני, כמובן,  הייתהאבל ליהדות הזאת מנהיגים אלו "

דיברתי אתם בגילוי לב. הם אמרו ששינוי החוק עלול להביא לכך שהם, היהדות הרפורמית 

והשמרנית, לא יוכלו להשלים עמו משום שהוא יפגע בהם. ולכן ביקשו שלא לערוך את התיקון הזה. 

בתי לא מתוך כניעה למפד״ל או ל"אגודת ישראל" או אני הודעתי להם על התחייבותי. אני התחיי

ל"פועלי אגודת ישראל" אלא מתוך הכרתי האישית, משום שכך גדלתי וכך חונכתי, ויש לכל אחד 

". בגין הסביר את הרקע להתנגדותו לזרמים פשית לקיים את דעתו ואת אמונתווהזכות במדינה ח

ודי ודתו יהודית, ואין להפריד לגבי יהודי בין לאומי, לאומו יה-דתי וחד-א חדועם ישראל ה" אלו

מכאן ניתן ללמוד כי הסכנה הגדולה שבגין ראה בזרמים יהודים אלו היא . 783"לאום לבין דת

 בתפיסתם את היהדות כדת ולא כלאום. 

בעוד שבמשך שנים נאבק בגין במפלגות השמאל בארץ שראו ביהדות בראש ובראשונה כלאום 

אה בגין את האיום ההפוך, ראיית היהדות ניים הרי שבתנועה הרפורמית רחילוהמבוסס על מונחים 

כדת ולא לאום. טענה זו הועלתה על ידי חברי תנועת החרות גם בעבר, כאשר טענו כי תנועות אלו 

פגעו בזהות הלאומית של הדת היהודית בכך שמחקו את המילים ציון וירושלים מהסידור וביקשו 

הסברתי להם שהגיור בעיקרו, בתכנו, הוא מושג של דש. בגין סכם "לבטל את העברית כשפת הקו

ההלכה ואיננו באים לעשות שום עוול אם נקבע שהמושג של ההלכה צריך שיהיה כהלכה. הודעתי 

לפעול לגיבוש רוב פרלמנטארי למען תיקון החוק, לאמור:  הלהם שזאת התחייבותי כראש ממשל

בות רצינית ואני עומד לקיימה, לאמור לנהל שיחות שכנוע הגיור כהלכה. ואמרתי להם שזאת התחיי

עם חברי הכנסת לכל סיעותיהם ולבקש שיתמכו בהצעת חוק פרטית משתוגש. לא הגענו להסכם על 

עניין זה. לעומת זה הוסכם שמשלחת שלהם תבוא ארצה ותדבר אתי. עם שר הפנים, עם כל החוגים 

 .784"הבנה בארץ, בכנסת ובממשלה, ונשתדל להגיע לידי

, נחתה המשלחת של נציגי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בארץ. לאחר 1977באוגוסט  15-ב

שפגישה נוספת עם בגין הסתיימה בחוסר הסכמה, ערכו חברי המשלחת פגישות שכנוע עם ראשי 

מפלגת הסיעות בכנסת. במהלך שיחות אלו קיבלו חברי המשלחת אישור מיגאל הורביץ מראשי 

שמחה ארליך יו"ר המפלגה הליברלית כי יתנגדו לכל שינוי ובכך שמו לאיל כל מאמץ לשינוי לע"ם ומ

                                                 
 .470, עמ' 1977ביולי  27ביקורו בארה"ב, הודעת ראש הממשלה על  782
 שם, שם. 783
 שם, שם. 784



235 

 

יתכן שאת אבן הגולל על יוזמת ראש הממשלה הניח דווקא הרב אלכנסדר שינדלר, ראש  .785החוק

היהודיים שבארה"ב, מבכירי המנהיגות היהודית בארה"ב. הרב  םהאירגונייועידת הנשיאים של 

למקורביו כי במידה ובגין אכן ינסה להעביר את התיקון לחוק השבות הוא יתפטר  שינדלר הודיע

מתפקידו הבכיר בכדי להיאבק נגד התיקון בתוקף תפקידו כמנהיג הזרם הרפורמי ביהדות 

איומו של הרב שינדלר, שעמד בראש אחד הארגונים החשובים ביותר של יהדות ארצות  .786ארה"ב

ול הלחצים שהפעיל ממשל קרטר הבהירה לבגין את ההשלכות של הברית, שתמיכתו היה נחוצה מ

 צעד זה. 

רתיעתו של בגין מיצירת קרע אל מול יהדות ארה"ב וההבנה האלקטורלית כי אין לדבר רוב בכנסת, 

ח"כ  ,גיש לכנסתה הובילה אותו להימנע מלהביא את העניין לדיון והצבעה במליאה. לאור זאת

הצעת חוק לתיקון חוק השבות המבקשת להוסיף את הביטוי  "ישראלפועלי אגודת "מ ,קלמן כהנא

ח"כ כהנא פתח בטרוניה כלפי ראש הממשלה   "לפי ההלכה" להכרה בגיורים לצורך חוק השבות.

אך היות ו"עברה מאז שנה ולא ראינו שום פעולה  ,רי לשינויאלנסות לגייס רוב פרלמנטשהתחייב 

צמי להגיש הצעת חוק פרטית...יהודי הינו יהודי רק לפי .הנני מרשה לע.בכיוון הגשמת הסעיף.

הביע תמיכה בתיקון ייצג את הממשלה , יוסף בורג, ראש המפד"ל, ששר הפנים. 787ההלכה"

בהצבעה הטרומית זכה התיקון לרוב בכנסת והחוק ועדת חוקה חוק ומשפט. דיון בול וובהעברת

דם להצבעה בקריאה ראשונה במליאה עבר לוועדת חוקה חוק ומשפט. למרות זאת החוק לא התק

)הדגשה שלי מ.פ.ש( החליטה  לצערי, הודיע יו"ר הוועדה, ח"כ דוד גלס מהמפד"ל כי "1981ובאפריל 

הוועדה להסיר מסדר היום את ההצעה". ח"כ גלס בקש לערוך על כך הצבעה והכנסת אשרה סופית 

 .788את הסרת ההצעה מסדר היום

 דווקא לקראת סוף כהונת ממשלת בגין השנייה עת הגישו שנישה נוסף לשנות את החוק נע ניסיון 

ח"כ אברהם יוסף שפירא ראש ו הלאומית דרוקמן מהחזית הדתית חייםיציה, ח"כ קואלהחברי 

, הצעת חוק פרטית המבקשת לקבוע כי רק מי שעבר גיור כהלכה יחשב "אגודת ישראל"סיעת 

להכרזתו, אכן הצביע בעד ואף גייס את חברי סיעתו מנחם בגין, הנאמן . כיהודי על פי חוק השבות

הליכוד חברי מ ורביםאת המפלגות הדתיות  שכללו בלבד תומכים 50-ל זכתה הלעניין אך ההצע

 בגין אי תמיכת חברי הכנסת הליברליםבעיקר מקרב חברי הכנסת של תנועת החרות. לעומת זאת, 

                                                 
785 Rabinowitz, p.300. 

  .500, עמ' 1977בנובמבר  23שאילתות ותשובות, דברי הכנסת,  786
 .3824, עמ' 1978ביולי  26דיון בהצעת החוק לתיקון חוק השבות, דברי הכנסת,  787
 .2511, עמ' 1981באפריל  1ח"כ כהנא מסדר היום, דברי הכנסת,  דיון בהחלטת ועדת חוקה, חוק ומשפט להסיר הצעת 788
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 ןניסיובקריאה הראשונה וגם את העברת החוק  שמנעומתנגדים  58רוב של  היהלאופוזיציה  בליכוד,

 .789זה נגדע באיבו

האחרון במאבק רב השנים של התנועה לשנות  ןהניסיואלו לשנות את חוק השבות היוו את  תניסיונו

את גבולות הקולקטיב היהודי. בעשור הראשון לקום המדינה תנועת החרות נאבקה כסיעת 

נות שר הפנים בר יהודה. תקנות אלו נתפסו על ידי אופוזיציה והגישה הצעת אי אמון בגין תק

התנועה כהצבת תבחינים אוניברסליים חילוניים, תבחינים המבוססים על בחירה אישית של כל 

, כשותפה קואליציונית 1970פרט המגדיר עצמו כיהודי, על מנת להגדיר את הלאום היהודי. בשנת 

שליט לעגן בחוק את ההגדרה ההלכתית של בממשלת גולדה, פעלו נציגי התנועה בעקבות בג"ץ 

". ניסוח זה של החוק אמנם סתם את הגולל היהודייגבולות הקולקטיב היהודי כ"מי שנולד לאם 

 על ההגדרה החילונית של גבולות הקולקטיב, הגדרה המתבססת על ראיית היהדות כלאום ולא דת.

לכה" ובכך הושארו בתוך הגדרות אולם לניסוח זה הוסף גם צמד המילים "או שנתגייר" ללא "כה

הקולקטיב היהודי, התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות שראו ביהדות ראשית לכל דת ולא 

לאום. עם הגעת התנועה לשלטון נעשה הניסיון האחרון לקבע את גבולות הקולקטיב של העם 

המונופול  היהודי באמצעות החזרת המונח "כהלכה" ובכך להעניק לרבנות האורתודוכסית את

ניסיון זה אמנם לא צלח אבל נוצר הישג  המחולט בקביעת החברות בקולקטיב היהודי לאומי.

 הצהרתי בגיוס חמישים חברי כנסת שתמכו במהלך.

 

 חקיקה דתית:

במהלך כהונתן של ממשלות בגין השתמשה הקואליציה ברוב עליו נשענה בכנסת על מנת להוציא 

לו שלש מטרות: חיזוק הממסד הדתי, חיזוק הזהות היהודית  לפועל מפעל חקיקתי של ממש שהיו

ט ברתיות. בנושאים אלו הועברו לא מעשל מערכת המשפט ואכיפת נורמות דתיות כנורמות מוסר ח

 חוקים ששינו אט אט את הסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה. 

 

 חיזוק הממסד הדתי

ם שמטרתו הייתה לחזק את מעמדם של , עבר תיקון לחוק שירותי הדת היהודיי1978במרץ  20-ב

המועצות הדתיות בישראל. חוק זה הפך את עובדי המועצות הדתיות, האחראים לספק את שירותי 

הדת בערים השונות, לעובדי מדינה לכל דבר ושכר ראש המועצה הדתית וסגניו הושווה לשכר של 

                                                 
 .1833, עמ' 1983במרס  21(, דברי הכנסת, 3הצעת חוק השבות )תיקון מספר  789
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דתית במעמד המקביל לזה . שינוי זה העמיד את יו"ר המועצה ה790ראש המועצה המקומית וסגניו

של ראש המועצה העירונית. יו"ר ועדת הרווחה והעבודה, ח"כ מנחם פרוש, שהגיש את החוק 

לקריאה שניה ושלישית אמר "הנני רואה בחוק זה נדבך נוסף בחיזוק מעמדן של המועצות הדתיות 

חיזקה בכך . 791ובהענקת תנאי עבודה הולמים לעובדיהן ולעומדים בראש המועצות הדתיות"

הממשלה את מעמד המועצות הדתיות כרשות דתית ממלכתית שהמדינה העבירה לתחומה אחריות 

 על חלקים ניכרים מההתנהלות הממלכתית, כגון נישואין, כשרות וקבורה. 

ירה הקואליציה עבאותו השחוק חשוב נוסף בנוסף לחיזוק מעמדם הממלכתי של המועצות הדתיות 

אוכל ומסעדה, איטליז  יבת זה אסר על  איסור הונאה בכשרות". חוקא "חוק הו 1983ביולי  23-ב

קיבלו תעודת כשרות מהרבנות במידה ואו בתי מלון להציג את עצמם כבעלי עסק כשרים אלא 

המונופול של הרבנות הראשית והחוגים האורתודוכסים במתן  באמצעות חוק זה עוגן. 792הראשית

יים כאלה ואחרים. בעקבות החוק התחזק מאד מעמדה על פני גופים פרט הכשרים במדינת ישראל

של הרבנות הראשית שבעלי עסק רבים במשק הישראלי הפכו תלויים באישורים אותה הנפיקה 

בשכר הכפופים תעשיה שלמה של משגיחי כשרות  הפתחבאופן בלעדי. בעקבות קבלת החוק נ

עצם מאוד כוחה של הרבנות לממסד הרבני שהפך למפקח על מסעדות, בתי מלון וכדומה ובכך הו

, יוסף שר הפניםעם האופוזיציה בעת הגשת החוק לקריאה ראשונה קבע  חבוויכו במגזר הפרטי.

ה קובע לפי ההלכה מה כשר ולא תאהמושג כשר הוא מושג הלכתי ו"כי חוק זה נדרש היות ו ,בורג

 .793, הרבנות"וסיף כי לכן מי שאמור לקבוע בעניינים אלו הוא "הפרשן של ההלכההכשר" ו

בנוסף דחתה הקואליציה כל שינוי או איום על מעמדה של האורתודוכסיה הדתית כמייצגת 

הרשמית של הדת היהודית במדינה. הצעות חוק כמו זו שהועלתה על ידי ח"כ מרדכי וירשובסקי 

בדבר "שיווי זכויות הזרמים בדת היהודית" עבור הרפורמים והקונסרבטיבים נדחתה על ידי 

יציה. שר הפנים שהציג את עמדת הממשלה בדיון קבע כי "הוויכוח הוא בין הזרם הקואל

לבין הזרם הרפורמי". שר הפנים המשיך וקבע כי "אין -האמתי -ולדעתי האותנטי -האורתודוקסי

זו בושה וחרפה שבמדינת ישראל  יש לנו חוק אשר קובע סטטוס אישי לפי ההלכה. ואי אפשר דרך 

 .794וירשובסקי להכניס דברים בלתי רצויים" ההצעה של חבר הכנסת

 

 

                                                 
  .2227, עמ' 1978במארס  20תיקון לחוק שירותי הדת היהודים, דברי הכנסת,  790
 שם, שם. 791
 2132, עמ' 1983במאי  9הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, דברי הכנסת,  792
 שם, שם. 793
 .1591, עמ' 1983במרס  3הצעת חוק יסוד: שיווי זכויות הזרמים בדת היהודית, דברי הכנסת,  794
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 חיזוק הזהות היהודית במערכת המשפט

במשך השנים היווה בית המשפט הישראלי שחקן מרכזי ביחסי דת ומדינה. פסיקות בית המשפט 

בפרשות הכומר רופאייזן ובג"ץ שליט היוו אבן דרך במאבק על הגדרות המדינה בנושא "מיהו 

יהודי". פסילת תקנות העזר של המועצות המקומיות בנושא האיסור על גידול חזיר אף הן הביאו 

ה בכנסת בנושא. לאור זאת נראה כי מאמץ מיוחד הוקדש על ידי ממשלת הליכוד לשינוי חקיק

להדגשת האופי היהודי של הרשות השופטת במדינה יהודית. מאמץ זה הוקדש לצמצום ההשפעה 

הזרה של המשפט הבריטי שהיה הבסיס למערכת המשפט הישראלית הצעירה שהוקמה לאחר סיום 

 י. שלטון המנדט והפנייה למשפט העבר

בתחום זה היה חקיקת חוק יסודות המשפט על ידי ממשלת בגין. חוק זה שינה  הרפורמה החשובה

את המצב הקיים שקבע כי עם התגלותה של לאקונה שאותה השופט לא יכול למלא בדין המקובל 

או הפסיקה היה עליו למלא את החסר על ידי פנייה ליסודות המשפט המקובל ולעיקרי היושר 

מנהג זה היה  .795לדבר המלך במועצתו שאומץ על ידי הכנסת 46ת על פי הוראת סימן האנגלי וזא

לרועץ בעיני החוגים הדתיים החל מקום המדינה והועלו הצעות כמו זו של ד"ר זרח ורהפטיג 

שביקשו להחליף את ההפניה למשפט האנגלי להפניה למשפט העברי הקדום. הצעות שהורדו מסדר 

פטים, הגיש שר המש 1978באוגוסט  2-. ב796לדיון לוועדת חוק חוקה ומשפט היום ולא זכו אף להגעה

לבטל את "צינור הזרמת  הייתהת חוק יסודות המשפט שמטרתה שמואל תמיר לפני הכנסת את הצע

בארץ זרה, ניסוחם זר  הייתה. שר המשפטים קבע כי "כללים אלה לידתם המשפט האנגלי לארץ"

יקש שר המשפטים כי במקרה של לאקונה יפנה השופט לאור זאת ב. ופרסומם בארץ נכר"

"לעקרונות החרות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל". השר תמיר הסביר את השינוי וקבע 

כי המשפט הישראלי צריך להיות "משפט מתקדם ונאור הצועד עם הזמן אך שומר על זיקה עמוקה 

. 797במוסר, בניסיון חיים ובאהבת אדם" ונאמנה לעקרונות המורשה, עקרונות עתיקים בחוכמה,

הקובע במפורש את הפניית השופט לחוק  ,למרות שהסיעות הדתיות ביקשו נוסח נוקשה יותר

וקבע כי בכך יש  . בדיון בכנסת תמך ח"כ ורהפטיג בחוקהמוצע תמכו נציגיהם בשינוי החוק ,העברי

יג קבע כי המשפט העברי הוא ח"כ ורהפט. לחוקי המלכה אליזבת עבוד המשפטיקריאת תגר על הש

ח"כ דב שילנסקי מסיעת החרות ציין בדיון כי הלאומי של עם ישראל ומדינת ישראל". "המשפט 

"כאשר על ידי שלטון השמאל החילוני מטרת החוק היא לתקן את העוול שנעשה עם הקמת המדינה 

                                                 
 .265)יג'(, תשמ"ז, עמ'  שנתון המשפט העבריאהרון ברק, "חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל",  795
 .351)יג'(, תשמ"ז, עמ'  שנתון המשפט העבריהערות והארות",  -שמואל שילה, "על חוק יסודות המשפט 796
 .3973, עמ' 1978באוגוסט  2קריאה ראשונה, דברי הכנסת,  –דיון חוק יסודות המשפט  797
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נך לאורם. אצלנו אומה זוכה לשחרור היא מחפשת דרכים לחזור אל המקורות, להחיות אותם ולח

 .798יתה למשפט העברי נמחקה אחת שתיים, כאילו לא הייתה"יכאשר קמה המדינה, הגישה שה

אל מול הצעת הממשלה התנגדו נציגי האופוזיציה לפרטיקולריזציה היהודית. ח"כ מאיר פעיל קבע 

העברי בדיון כי יש למצוא תחליף לפסיקה האנגלית "בתרבות המשפטית של העולם" ולא במשפט 

טית אשר על פיה בנוי המשטר במדינת ישראל". ח"כ הלכה איננה מעוגנת בתפיסה הדמוקרשכן "ה

ושב שנעשה משגה אם פעיל סיכם את דבריו וקבע כי "אני מסכים שניפרד מהאנגלים אולם אני ח

תה אף נחרצת יותר בהתנגדותה וקבעה כי "הציונות כתנועה י. ח"כ שולמית אלוני הינפרד מהעולם"

. אלוני דינת ישראל לא קמה כמדינה דתית"קמה כמורדת בדת, היא לא קמה כתנועה דתית, ומ

ים "אני יים ועליונותם על פני הערכים הפרטיקולרישבה והדגישה את חשיבות הערכים האוניברסל

ם ולא ניתן כאן במציאות של כאן ועכשיו כלי לריאקציה ימציעה שנשאר נאמנים לערכים אוניברסלי

 .799ה מי ישורנו"שאחרית

, ח"כ . יו"ר הוועדהלוועדת חוקה חוק ומשפט זכתה לרוב בקריאה ראשונה והועברההצעת החוק 

קידם את ההצעה והביא אותה לקריאה שניה ושלישית במליאה. בדיון קרא דוד גלס, מהמפד"ל 

 וזלזולר מול המתנגדים כי "יש כאן גילוי ברור של נחיתות והתבטלות בפני כל משפט זח"כ גלס אל 

למרות התנגדות האופוזיציה. במאמרו  לבסוף עבר החוק ,800וביטול של משפטנו הייחודי המקורי"

בעניין החוק קבע השופט אהרון ברק קבע כי חוק זה הביא לשינוי מהותי ביסודות המשפט 

מבחינת הדיונים בכנסת נראה כי אלו שתמכו בחוק בדיון בכנסת לא ראו בו רק הצהרה . 801הישראלי

לכיוון יהודי יותר. התומכים בחוק שהיו מודעים לכך  מאבק על עיצוב המרחב הציבורימלית בס

קיוו גם להשפעה  פוליטיתרק עוברות להכרעה משפטית ולא רבות בתחום של דת ומדינה  סוגיותש

 .יותר מבוססת על ערכים חילונים ליברלים לעבר הכנסת שיקולים מסורתייםעל הפסיקה ה

תלו התומכים בחוק ניתן למצוא במחלוקת שהתגלתה בנוגע ליישום החוק בין עדות לציפיות ש

השתמש בחוק שופטים לקבע שאל לברק  השופט אהרון ברק לשופט מנחם אלון. השופט אהרון

לשיבוש האיזון העדין בין מורשת ישראל לבין מושגי המשפט שיסודם בערכי מוסר וערכי תרבות. 

שקבע בעקבות החוק כי "נפרה את  ,באותו עניין ,לנדויברק אף צטט את נשיא בית המשפט 

מחשבתנו המשפטית מאוצרותיו העשירות של המשפט העברי המגלם את חכמת החיים של קדמוננו 

, בני הדור )הדגשה שלי מ.פ.ש( אבל נשמור על חופש הבחירה שלנותוך יחס של יראת כבוד אליו 

                                                 
משמעות  העל רקע דברי ח"כ שילנסקי הרי שהיית .1831, עמ' 1980בפברואר  11קריאה ראשונה )המשך דיון(, דברי הכנסת,   –חוק יסודות המשפט  798

 לשלטון. םעד זה כאשר לוחמי המחרת כמו בגין, תמיר וחבריהם למפלגה שלחמו נגד הבריטים, מנתקים את הקשר למשפט הבריטי בהגיענוספת לצ
 1835שם, עמ'  799
 .4026, עמ' 1980ביולי  23קריאה שניה ושלישית, דברי הכנסת,  -חוק יסודות המשפט 800
 .265ברק, עמ'  801
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בדיון שנערך  ,יתר על כן .802למקורות השראתנו"הזה, לפי צרכי זמננו, ללא קביעת סדר קדימות 

שגים יכי ההשחקר את יישום החוק והשפעתו,  ,שמואל שילהמספר שנים לאחר חקיקת החוק סיכם 

חוקק החוק היו רק חמשה פסקי דין של בית המשפט העליון וארבעה שמאז  וכי שהושגו היו מעטים

"אין ספק שהחששות של  רו וקבע. שילה סיכם את מחקמחוזי שהתייחסו לכךבית המשפט הב

חוק יומרני זה נדון לכישלון חרוץ .המתנגדים לחוק התבדו והציפיות של תומכי החוק לא התגשמו..

 .803בכל הנוגע להשפעתו על מערכת המשפט הישראלית"

הצעת חוק נוספת שהעבירה ממשלת בגין על מנת לחזק את זהותה היהודית של מערכת המשפט 

הגיש הצעת חוק שמטרתה  "אגודת ישראל"שלמה יעקב גרוס. ח"כ גרוס מ הצעתו של ח"כ הייתה

לשנות את סדרי המשפט במדינת ישראל על ידי ביטול נוהל שבועת העד בעת הדיון בבית המשפט. 

במשך שנים התנגדו החוגים החרדים לנוהג הבריטי שאומץ על ידי בתי המשפט בישראל להשביע 

ת אמת היא. עבור היהדות החרדית היה מדובר בנוהג נוצרי, את העד בשם אלוהים כי עדותו עדו

שעמד בסתירה למסורת היהודית, ולכן ביקשו לבטלו. בהגישו את החוק קבע ח"כ גרוס כי מטרת 

החוק "למנוע מכשול ממאות יהודים תמימים שאינם יודעים את חומרת האיסור השבועה ועוברים 

כאשר הוגש החוק לקריאה  .804ם ה' אלוהיך לשוא"מבלי משים על הדיבר הרביעי "לא תישא את ש

שנייה ושלישית על ידי יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט, ח"כ דוד גלס מן המפד"ל, קבע האחרון כי 

 .805מטרה קדושה ונעלה לכל יהודי באשר הוא יהודי" –החוק "יגרום לצמצום חילול ה' 

 

 אכיפת נורמות מוסר דתיות 

הייתה כפיית הנורמות הדתיות כנורמות מוסריות חברתיות  אחד הפגיעות הקשות בחרות הפרט

המהלך הראשון בתחום זה יצא לדרך  שקבעו את גבולות "המותר" ו"האסור" בחברה הישראלית.

. הקואליציה הגישה תיקון לחוק שעסק בהסדרת מקומות רחצה, וכפתה על 1977כבר בסוף שנת 

לקבוע הסדרים לרחצה נפרדת לצורך הקלה  הרשויות המקומיות, שבתחום שיפוטן נמצא חוף ים,

על האוכלוסייה המסורתית. התיקון לחוק קבע כי "היות וישנם רבבות אזרחים הנמנעים מרחיצה 

מעורבת בים מטעמי מוסר וצניעות הרי שרשות מקומית שיש בתחומה חוף ים לא רק רשאית לקבוע 

 .806חובה לעשות כן"הוראות בדבר רחצה נפרדת של גברים ונשים אלא מוטלת עליה 

                                                 
 .279שם, עמ'  802
 .369שילה, עמ'  803
 .4020, עמ' 1979באוגוסט  1דיון בתיקון לחוק דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול שבועה(, דברי הכנסת,  804
 .4335, עמ' 1980ביולי  30דיון בתיקון לחוק דיני הראיות, )אזהרת עדים וביטול שבועה(, דברי הכנסת,  805
 .1611, עמ' 1978בפברואר  13הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה )תיקון(, דברי הכנסת,  806
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בעוד תיקוני החקיקה הקודמים התמקדו בהטבות לציבור הדתי ופרהסיה יהודית, הרי שבנובמבר 

לחוק העונשין שעסק בהפסקת הריון. תיקון זה ייעודו היה  העלתה הממשלה להצבעה תיקון 1979

סקת היריון אפשר הפ, בחוק העונשין. סעיף זה שכונה ה"סעיף הסוציאלי" ,סעיף חמישילבטל את ה

במקרה ובו המשך ההיריון עלול לגרום נזק חמור לאשה או לילדיה בגלל התנאים החברתיים 

. בניגוד לשאר סעיפי החוק שה חיה, לרבות מספר רב של ילדיםיהקשים והסביבה שבהם הא

שהתבססו על אישור להפסקת הריון במקרים של פיקוח נפש או מקרים חריגים כמו גילוי עריות, 

כדומה. סעיף זה אפשר, תחת המטריה "הסוציאלית", לאשה שאינה חפצה בהריון מסיבותיה אונס ו

שלה להפסיק אותו. "הסעיף הסוציאלי" סימל בעיני חוגים רבים את חירות האישה ואת זכותה 

הבלבדית להחליט על גופה והיה מטרה להתקפות חוזרות ונשנות מצד המפלגות החרדיות שראו 

 .807בכך "רצח" של העובר

התחייב הליכוד לבטל  "אגודת ישראל"במסגרת ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לבין נציגי 

את "הסעיף הסוציאלי" וכאשר הובא התיקון להצבעה בכנסת הכריזה סיעת הליכוד על משמעת 

קואליציונית. בדיון סוער בכנסת התקיפה האופוזיציה את הממשלה ואת שר הבריאות אליעזר 

ציג את החוק בפני הכנסת. הדיון הסוער הגיע לכדי עלבונות כגון "חומייניסם" "חזרה שוסטק שה

לימי הביניים" וכול שנשמעו כלפי הממשלה אך אף אחד מחברי הליכוד לא נזעק להגן על הממשלה 

ועל שר הבריאות. חברת הכנסת שולמית אלוני אף קראה לעבר ראש הממשלה "אולי אתה חוזר בך 

 .808"מהתועבה הזאת?

בדיון בכנסת הציג שר הבריאות את השינוי בחוק כשינוי שנועד למטרות לאומיות מתוך כוונה לסייע 

לילודה במדינת ישראל "יש סכנה לילודה בארץ, החופש הוא גדול מידי...שני שלישים מההפלות לא 

 היו מסיבות בריאותיות, לא בגלל סכנה לילד או לאישה". שוסטק המשיך וקרא לעבר ספסלי

האופוזיציה "אתם פוגעים במדינה, אתם פוגעים בילודה, אתם שלא נותנים לעשות איזה שהוא 

 ,לאחר שהאופוזיציה המשיכה לקרוא קריאות ביניים .809פיקוח, איזו שהיא הגבלה בעניין זה"

הודה שוסטק כי "זה לא היה במצע של  ,שטענו כי המניע לתיקון החוק הוא הכניעה לחרדים

הסביר "כאשר אנחנו צריכים לעשות הסכם עם המפלגות הדתיות, ברור שבשבילן  הליכוד". שוסטק

העניין כה חשוב שהם העמידו אותו כתנאי, שאם לא כן לא יוכלו להשתתף בקואליציה. האם איננו 

צרכים להתחשב בזה?...האם אנחנו חברה מונוליתית רק של מתקדמים, של פרוגרסיביים ואת כל 

                                                 
 .215(, עמ' 1998)תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ממחתרת בבל לממשלת ישראלשושנה ארבלי אלמוזלינו,  807
 .376, עמ' 1979בנובמבר  12דיון בתיקון לחוק עונשין )הפסקת הריון(, דברי הכנסת,  808
 שם, שם. 809
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ם אף פעם בחשבון?... האם מדינת ישראל לא התחשבה באמונתם, הדברים האלה לא מביאי

 .810בהכרתם ובמצפונם של חלקים במדינה, אשר בשבילם העניין הזה הוא של ייהרג ובל יעבור?"

לאחר הדיון הסוער הגישו חברי הכנסת של האופוזיציה עשרים חתימות בבקשה להצבעה שמית, 

מחויבים למשמעת הסיעתית. למרות המשמעת על מנת להביך את חברי הכנסת שמתנגדים אך 

הסיעתית הרי שבעוד חברי תנועת החרות הצביעו כולם בעד התיקון חבריהם למפלגה, אנשי הסיעה 

הליברלית וחברי הסיעות הנוספות, הצביעו בניגוד למשמעת הקואליציונית. חלק מחברי סיעת 

בניגוד להנחיות הקואליציה. את וזהליכוד תמכו אך אחרים נמנעו, לא נכחו וחלקם אף התנגדו 

 2-נגד ו 54בעד,  54תוצאות ההצבעה היו , כתוצאה מכך לא היה לקואליציה את הרוב הדרוש

. תוצאות ההצבעה גרמו למבוכה רבה 811קריאה הראשונהלעבור בהצעת , תוצאה שמנעה מנמנעים

בקנה אחד עם מצע  בעד סעיף שאינו עולה חברי הסיעה מחד הצביעו .בליכוד ובעיקר בסיעת החרות

. "אגודת ישראל"התנועה לכנסת ואופי התנועה היות והיו מחויבים להסכם הקואליציוני עם חברי 

מאידך חברי כנסת אלו נכשלו בהצבעה שכן חברים אחרים בליכוד לא קיבלו את המשמעת 

 הסיעתית והצביעו על פי מצפונם.

נושא ההצבעה. בישיבה יצאו חברי למחרת ההצבעה נערכה בכנסת ישיבת סיעת ליכוד סוערת ב

נגד החברים הליברלים בליכוד, שלא הצביעו בעד החוק, שהיה חלק מהסכם הקואליציוני  "חרות"

אף הם את חוסר שביעות  "חרות". בוויכוח שהתנהל חשפו חברי הכנסת מ"אגודת ישראל"עם 

ולים קואליציוניים של רצונם מהכניעה למפלגות הדתיות אך טענו כי אין לכך מנוס וזאת בשם שיק

המשך שלטון ממשלת הליכוד. ח"כ רוני מילוא פתח את הישיבה: "לא מתקבל על הדעת שכמה 

)הדגשה שלי מ.פ.ש( הצביע  וחלק גדול מהחברים שגם לא היה מאושר" חברים ייכנעו "למצפונם

ו על בהתאם להסכם הקואליציוני. אין להשלים עם המצב. שום הסתייגויות לא נשמעו כשחתמנ

ההסכם". לעומתו דחה ח"כ יצחק ברמן מהליברלים, שנעדר מההצבעה, את טענות חברי סיעת 

 .812"חרות"ה

מההסכמים הקואליציוניים "הליכוד יותר חשוב יכוד, המבטיח חופש דת, ח"כ ברמן קבע כי מצע הל

קיבוץ של קבוצות שהצטרפו לליכוד עם מטען מסוים ומתוך מחשבה שכולם יתמכו ויצאו 

נשכרים...מצע הליכוד עדיף על ההסכם הקואליציוני ובגללו קבלנו קולות מקבוצות שונות... מצע 

. ח"כ מיכאל דקל 813הליכוד הופר וזה המצע שמחייב כלפי הציבור אם יובא החוק שנית אצביע נגד"

שנים ובזמנו בחרת בנציגיך  4תקף את ברמן: "הבוחר שלח אותך לכנסת לקדנציה של  "חרות"מ

                                                 
 .379שם, עמ'  810
 .385שם, עמ'  811
 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/2/17 -, תיק ה1979בנובמבר  13-מתאריך הפרוטוקול ישיבת סיעת חרות,  812
 שם, שם. 813
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בים )הדגשה שלי מ.פ.ש.( אז הם מחייבין אם מרוצים מהם או לא, מ ואז כל מה שנחתם, למו"

כשחתמו היו צרכים חברים להתנגד. יש לנו זכויות אבל החובות אנו חייבים להם. אני מעריך את 

איך כחבר אתה מטיל עלי תפקיד לא סימפטי מצע הליכוד אך מחייב אותנו ההסכם הקואליציוני. 

 )הדגשה שלי מ.פ.ש(.  814"כולם ביחד חייבים לשלם את המחירד ואתה לא בא?...להרים את הי

חברי כנסת אחרים מטעם התנועה קבעו כי בהתנגשות בין חירות הפרט בנושא דת ומדינה ובין 

נושאים לאומיים כמו ארץ ישראל השלמה הרי שהם נותנים עדיפות לערכים לאומיים ומוכנים 

 השר יורם ארידור: "יש לי הרושם שהחברים שוכחים שהממשלה להתפשר על הערכים הליברלים.

קמה ממשלה. היו חברים שהיו  הייתההקולות לא  4. לולא "אגודת ישראל"הזאת קמה בזכות 

מוכנים לוותר על חלקים במצע כדי להגשים חלקים אחרים במצע. ..בפוליטיקה יש פשרות כדי 

א לא העיקר. העיקר כרגע הם דברים שיש לבצע להגשים את העיקר. חוק ההפלות עם כל הכבוד הו

רבי חשיבות". ח"כ דב שילנסקי: "מצע הליכוד גם פשרה וגם הסכם הקואליציוני פשרה. יש עיקר 

)הדגשה שלי מ.פ.ש( אבל זאת בגלל העיקר.  גיוס בנות התביישתיאחד או שניים ולא חוק ההפלות...

ומי המפלגות החרדיות לפרוש הביאה שוב בעקבות הסערה ואי .815העיקר אצלי הוא ארץ ישראל"

  הקואליציה את החוק המתוקן שעבר בהצבעה חוזרת בכנסת.

הוויתורים למפלגות הדתיות עוררו התנגדות בקרב חוגים בתנועה ובייחוד בקרב הממסד 

אברהם התפרסם בכתב העת "האומה" מאמר פרי עטו של  1979הרביזיוניסטי הוותיק. בסוף שנת 

"יחסו אחד המתנגדים הנחרצים ביותר לדרכה של התנועה בנושא דת ומדינה. תחת הכותרת  ,הלר

, תיאר הכותב כיצד התפיסה הליברלית של מייסד התנועה 816של ז'בוטינסקי לדת ומכתבו לערי"

על אף שהיה מעוניין לקרב להסתדרות הציונית זאב ז'בוטינסקי הניעה את מאבקו בכפייה הדתית ו

 -ותישאר עניין פרטי הייתהור הדתי לא התכחש לאמונתו הליברלית "אכן הדת החדשה את הציב

מבחינת השקפת העולם האישית שלך, שלי, שלו. שצריכה להישאר חופשית במובן הבלתי מוגבל של 

  .817שאר לי קדוש לעולמים"יהליברליזם הוותיק, הקדוש, שי

כי "אמונות ודעות שעמדו נסקי בנוגע לז'בוטימשיך וקבע ההלר ברמיזה לעניין חוק ההפלות 

בסתירה לשיפוטו הרציונאלי ולתפיסתו הליבראלית עוררו בו אף התנגדות פנימית ולעיתים גם זעם 

כלפי חוץ ולדוגמא התנגדותם של הדתיים לשוויון הזכויות המלא של האישה בכמה וכמה תחומים 

נות לטשטש את יחסו ". המחבר המשיך והתקיף את הניסיוההלכה וזאת על פישבחיי החברה 

                                                 
 שם, שם. 814
 שם, שם. 815
 .356, עמ' 1979(, ספטמבר  58) האומהאברהם הלר, "יחסו של ז'בוטינסקי לדת ומכתבו לערי",  816
 .358שם, עמ'  817
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. הלר תיאר את 818ערי" -המתנגד של ז'בוטינסקי לדת, ניסיונות שלהם "התנגד בתוקף בנו יחידו

לא נכלל שום סעיף בחוקת  1935עד שנת היחס לדת בתנועה תחת הנהגתו של ז'בוטינסקי וקבע כי 

הסביר כי  המחברר על זיקה מיוחדת לדת ולנטייה ל"השרשת קודשי התורה בחיי האומה". "הצה

כפי שהציעו כמה  1925ז'בוטינסקי התנגד להכליל סעיף כעין זה בוועידת היסוד של הצה"ר בשנת 

המפלגה שלנו בתור מפלגה לא "לד"ר פון וייזל שניהל מו"מ עם החוגים הדתיים  וכי כתב ,צירים

ן צביון כזה לא מתתבלע לעולם אפילו צל צלה של דתיות...אגף דתי ברביזיוניזם יתקבל בברכה אבל 

ורוזנבלט  כי רק לאחר שהרב קוק התייצב למען סטבסקי הלר המשיך וקבע .819"למפלגה בכללותה

את  ,הציע ז'בוטינסקי בעצמו ,בפרשת רצח ארלוזורוב והפגישה עם הרב שהקסימה את ז'בוטינסקי

התגברות  הסעיף על השרשת קודשי תורתו בחיי האומה. כאשר קמו צירים שהביעו חשש מפי

לריקאליות במחנה השיב "קלריקאליות היא לא דת ואת הכוח המוסרי של הדת אותו ולא את הק

, טחון מלאי..תוכלו לסמוך עלי בב.סילופו הקלריקאלי, אנו מתכוונים לכלול במצע היסוד שלנו

 שליט לא פחות טוב מכל אחד מכם. תאבד לי עצם זכות הקיום ידידי ורעי הצה"רים. אני דמוקר

". אל מול מדיניות המפלגה כיום סיים הלר עבודתי אם לא אוכל לחיות חיי חופש ושל חיי ושל

יה פעם שותף למשהו, שנודף ממנו ריח של מאפיל התיבש ימיני אם אבמשפטו של ז'בוטינסקי "

 .820"לא ייחד מקומי עוד בתנועה כזאתמאורות. אם יהיה פעם ניסיון להגביל את חופש המצפון, 

אכיפת נורמות דתיות והפיכתן לחוקים ממלכתיים היה החוק ששינה את  חוק נוסף בתחום זה של

הסטטוס קוו עסק בניתוחים לאחר המוות ותרומת איברים. בעניין זה ניטש מאבק בין הממסד 

הדתי שמטעמי "כבוד המת" התנגד להשתלת איברים, ניתוחי מתים לצורכי מדע ומחקר או לקביעת 

, העבירה 1980בדצמבר  1-תדרות הרפואית והמשטרה. בסיבות המוות לבין אנשי המדע, ההס

. תיקון זה הגביל את 821הממשלה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק האנטומיה והפתולוגיה

אפשרות הרופאים לבצע נתיחה לאחר המוות בנפטר לצורך בדיקת סיבת המוות, אלא אם כן קיבלו 

תוח לאחר המוות לצרכי לימוד הוגבל אף הסכמה מפורשת מבני משפחתו, וזאת בשם כבוד המת. ני

יותר ונקבע כי הניתוח יתבצע רק במידה והנפטר הסכים בחייו לכך וציווה את גופו למדע. הסעיף 

האחרון של החוק ששונה עסק בתרומת אברים של הנפטר ואפשר לבני המשפחה להתנגד ולמנוע 

שרות לבצע את הניתוח חוק זה הגביל מאד את האפ .822הוצאת אברים למען הצלת אדם אחר

להשתלת איברים שכן הוא דרש את הסכמת כלל בני המשפחה כולל אחים, הורים, ילדים וכול' 

                                                 
 .359שם, עמ'  818
 שם, שם. 819
 .359שם, עמ'  820
 .674, עמ' 1980בדצמבר  1( קריאה שנייה ושלישית, דברי הכנסת, 1980והפאתולוגיה )תיקון( התשמ"א  חוק האנטומיה 821
 שם, שם. 822



245 

 

ובכך אפשר לכל אחד מבני המשפחה להטיל וטו על ההחלטה בנוגע לעריכת ניתוח לאחר המוות או 

 תרומת איברים.

, כנגד "אגודת ישראל"בנוסף תמכה הממשלה בהצעת החוק של ח"כ יהודה מאיר אברמוביץ, מ

המיסיון הנוצרי. ח"כ אברמוביץ הציע תיקון לחוק העונשין שקבע כי "הנותן או מבטיח לאדם כסף, 

שווה כסף או טובת הנאה חומרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר 

סכים לקבל כסף, לירות" והמקבל המקבל או מ 50,000מאסר חמש שנים או קנס  -להמיר דתו, דינו 

שווה כסף או טובת הנאה חומרית אחרת תמורת הבטחה להמיר דתו או לגרום לכך שאדם אחר 

חוק זה גרם להחרפת היחסים עם . 823לירות" 30,000מאסר שלוש שנים או קנס  -ימיר דתו, דינו 

העולם הנוצרי ונתקל בביקורת קשה מצד חוגים חילוניים שטענו כי אסור לממשלה להתערב 

 חלטתו של האזרח המבקש להמיר את דתו שכן הדבר מהווה פגיעה בחופש הדת.בה

לעומת הצעות חוק אלו שעברו והחדירו את הנורמות המוסר הדתיות כהתנהלות חברתית על פי 

לשנות את הסטאטוס קוו בעניין החזיר כשלו. הצעת חוק פרטית מטעם נציגי  תחוק, הרי שהניסיונו

וח"כ יהודה בן  "אגודת ישראל"שתי השותפות הבכירות בקואליציה ח"כ יהודה מאיר אברמוביץ מ

מאיר מהחזית הדתית הלאומית בדבר החמרת חוק איסור גידול חזיר הצליחה לעבור את הקריאה 

שמטרתו לאפשר איסור גידול חזיר יץ וח"כ מאיר העלו תיקון לחוק . ח"כ אברמוב824הטרומית בלבד

"כ ח לרשויות המקומיות לא רק לאסור על גידול חזיר אלא גם על שיווק ומכירה של החזיר.

ם לממכר בשר חזיר התרבו לאחרונה יטליז"חנויות ואקבע בעת הצגת התיקון לחוק כי  אברמוביץ

"נעקור משרשה את התועבה הזאת  וביקש חברי הכנסתפנה לבסיום דבריו ובכל רחבי הארץ" 

אל מול המתנגדים  ,שעלה להגיב בשם הממשלה תמך בחוק וקבע ,יוסף בורג ,מארצנו". שר הפנים

"אין זה עניין של חופש מצפון, התנגדותם אינה מצפונית אלא מטעמים אחרים כי מהאופוזיציה, 

עבר בקריאה טרומית לוועדת חוקה, חוק ומשפט החוק  זה עניין של חופש הקיבה, של חופש הכיס".

 .825אך לא נמצא רוב להגישו לקריאה ראשונה

, הרב אברהם יוסף שפירא, על הסחטנות של מפלגתו "אגודת ישראל"כאשר תקפו את ראש מפלגת 

כלפי ראש הממשלה שהובילה לפגיעה בסטאטוס קוו הגיב ח"כ שפירא "אל תחשבו  "אגודת ישראל"

כים לעמול רק בשביל להקים את הקואליציה. יש בידי נאומו מלפני שמונה שראש הממשלה הס

שנים כאשר הוא היה באופוזיציה. אז הוא דיבר בנושא של "מיהו יהודי" למען גיור כהלכה. אם אני 

                                                 
 .633, עמ' 1977בדצמבר  5-דיון בחוק לתיקון דיני עונשין )פיתוי להמרת דת(, דברי הכנסת, מתאריך ה 823
 .2205, עמ' 1981במארס  11, דברי הכנסת, דיון בתיקון לחוק איסור גידול חזיר 824
 .2050עמ'  שם, 825
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תתחילו לשקול האם הוא ראש הליכוד או  –ואני מוכן לפזר פה את הנאום  -אופיע עם הנאום הזה

 .826ראש אגודת ישראל"

ליצור ערבוב  הייתהיוזמות תחיקתיות אלו של הקואליציה כמו גם של יוזמים פרטיים מטרתם 

תחומים בין הערכים הדתיים למדיניות ממשלתית ממלכתית. בכך ישנו ניסיון להביא לכך 

שמוסדות המדינה יתקרבו לממסד הדתי וינקטו במדיניות תיאוצנטרית הכפופה לערכים ונורמות 

את היוותה איום על החופש מדת כערך יסוד בחברה ליברלית המדגישה את דתיים. מדיניות ז

 ההפרדה בין הספרה הציבורית לממסד הדתי.

מורכבת  הייתההובילו שוב להקמת ממשלה בראשות הליכוד ומנחם בגין ש 1981תוצאות בחירות 

בחברה  טיםקואליציה זו יצגה שלשה אלמנותמ"י.  "אגודת ישראל"חברי הכנסת של המפד"ל,  61-מ

טחונית מדינית, מצביעים דתיים ויהודים ממוצא מזרחי. אלמנטים יניצים מבחינה ב הישראלית:

אלו לא רק מייצגים את המפלגות השונות אלא את שלשת המרכיבים המרכזיים בתמיכת הבוחרים 

להיות יותר  נטובמידה רבה שכן היהודים המזרחיים  חפפובליכוד. בנוסף שלשת אלמנטים אלו 

לחזון ארץ ישראל השלמה. כך שהמרכיב  היה מחויב יותרדתיים ויותר ניציים, והמצביע הדתי 

הדתי מסורתי הפך חשוב מאד לליכוד לא רק בהשגת המושבים הדרושים ליצירת קואליציה אלא 

כתוצאה מכך ניתן לראות כי החקיקה בנושאי  .827להפיכתו למפלגת הציר בפוליטיקה הישראלית

  המשיכה גם בקדנציה השנייה של ממשלת בגין למרות הביקורת מבית ומחוץ.דת ומדינה 

ותיקי התנועה ומפקד בכיר ולביקורת זאת ניתן למצוא במאמרו של יעקב )יואל( עמרמי, מ דוגמה

מאמר בכתב העת "האומה" תחת הכותרת "על דת ומדינה". במאמר יצא  1981באצ"ל שכתב בשנת 

"ניצול כוחן של כנה זאת כצביעות עתה למפלגות הדתיות ול כניעמרמי בנחרצות כנגד סיעתו ע

המפלגות הדתיות בישראל מקואליציה לקואליציה מקדם את כפיית ההלכה בתחומים שונים של 

בע "שאין לבוא המשיך וקחיי העם בישראל. בניגוד לרצונו של רוב העם שאינו מסכים לכך" עמרמי 

אולם יש ויש ת גדולי התורה" או אל רבנים אחרים...בטענות אל הרבנות הראשית או אל "מועצ

)הדגשה  לבוא בטענות אל אלה, שאינם בדעת הדתיים ואעפ"י כן קיבלו גישה זו ועשוה לחוק מדינה

במקור(. ממשלה אשר רוב חבריה אינם נוהגים על פי ההלכה לעיני כל העם ולמעשה הם כופים על 

הכותב  .828ר צביעות"התנהגות זו היא בגד -בהם העם איסורים שהם עצמם אינם מסוגלים לעמוד

"המפלגות מוותרות לרבנים לא  אף יצא נגד הזיהוי של דת ולאום וקרא להפרדה בין הערכים הללו

ון שאין לרבים מחבריהן זיקה וחישובים של אופורטוניזם קואליציוני ולא זה בלבד, אלא מכירק מ

                                                 
 .166, עמ' 1981באוגוסט  5דיון בהודעה על הרכבת הממשלה, דברי הכנסת,  826

827 Sandler Shmuel, "The Religious Parties", in Howard R Penniman and Daniel J Elazar (eds.), Israel at the polls- A study of the 
Knesset Elections (Washington: Indiana university press, 1986), p.125. 

 .432, עמ' 1981(, 65) האומהעמרמי יואל, "על דת ומדינה",  828
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בערבוביה של מושגי יסוד בין דת, גזע, לאום והם חיים  ,כמקובל בכל מדינה - לאומית של ממש

מפחידה אותן". לבסוף הביא עמרמי את מכתבו  וכיוצא בזה, הרי הפרדה גמורה של דת מהמדינה

: פוא לדעתי הואכי "הפתרון א של ז'בוטינסקי כנגד החרדים בירושלים משנות העשרים וסכם

 .829הפרדה מוחלטת בין דת והמדינה"

"הייתי  , סיכם את הישגי המפלגות הדתיות בממשלות בגין"ישראל אגודת"הרב פרוש, מראשי 

פעם לא היה כמוהו שהיה לנו אצלו אוזן קשבת, -היו אישאומר מכל הממשלות, מראשי הממשלות 

)הדגשה  אלא הכרה לתת לנו כשמגיע לנוהבנה למעשים שלנו. לא שהוא נתן ועשה מאמץ לתת לנו, 

 .830"התחושה הייתה. זאת שלי מ.פ.ש(

 

 שבת

שמירת השבת היהודית במדינת ישראל היוותה ערך מרכזי בפעילותה של תנועת החרות במשך 

השנים. עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה הנחה מנחם בגין, את מזכיר הממשלה שריכז את ועדת 

השרים להיתרי עבודה בשבת, להקשיח את המדיניות ולהקפיד כי היתר מסוג זה יינתן רק במידה 

אל מול הממשלות הקודמות שראו בשבת, בראש . 831היתר יוביל לסגירת המפעלואי מתן ה

ובראשונה, ערך סוציאלי הרי שבגין ראה את קדושת השבת כערך דתי מסורתי בראש ובראשונה 

 המתורגם לסמל בעל משמעות לאומית.

סאדאת בדיון בכנסת בנוגע לביקור סאדאת בירושלים, האשים ח"כ יוסי שריד כי ההכנות לביקור  

במוצאי שבת הובילו לחילול שבת. טענה זו הובילה לתגובה חריפה מצד ראש הממשלה "לא חיללו 

את השבת. כאשר מדברים על אחד הערכים הגדולים ביותר של עם ישראל והאנושות, אני מבקש 

שלא להרשות לעצמנו אירוניה, כביכול, אלא ברצינות ובכבוד צריך לדבר. נפעם ונרגש קראתי את 

סוקים הנצחיים לאמור "שמור את יום השבת לקודשו...זהו אחד הרעיונות הגדולים בתולדות הפ

אנוש מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, למען ינוח העבד והדל, ולא השבע שיכול לנוח כל ימות 

השבוע. ולהווי ידוע שאנחנו כך מכבדים את שבתותינו ונבקש מאת ידידנו בכל האומות לכבד 

ן הוסיף ופרט עד כמה ידועה מחויבותו לשמירת השבת אף בקרב מדינות העולם . בגי832אותה"

עתנו היר הג"נמסרה לי הודעה כמוסה שהנשיא סאדאת מבקש לבוא אלינו במוצאי שבת, ומק

בין השעה שבע  הייתההשאלה באיזו שעה הוא צריך או יכול לבוא למען לא תחולל השבת. תשובתי 

ע, אדוני היו"ר כי מדינת היהודים מדינתנו והיא תכבד את השבת וחצי לשמונה בערב. להווי ידו

                                                 
 .433שם, עמ'  829
 פרוש מנחם, ראיון וידאו. 830
 , ארכיון מרכז מורשת בגין.au-166נאור אריה, הקלטה של הרצאה בפני הסגל הבכיר של המשרד לשירותי דת,  831
 .518, עמ' 1978בנובמבר  28-המדינית של ראש הממשלה, דברי הכנסת, מתאריך הדיון בהודעה  832
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לעיני כל העולם". בגין המשיך והביא דוגמה נוספת "בליל שבת האחרון הגיעה לשגרירות ארה"ב 

איגרת אישית מהנשיא קרטר אלי, אבל נשיא ארה"ב הורה לשגריר שלא להביאה אלי אלא לאחר 

במפורש שאין להקדים את הבאת האיגרת, איגרת  צאת השבת. והוא אמר לשגריר האמריקני

ידידותית וחשובה, לפני צאת השבת". בגין סכם וקבע נחרצות כי בנושא השבת "אנחנו מבקשים 

מאת כל העמים הקרובים והרחוקים לכבד את השבת. הם יכבדו את השבת אם אנחנו נכבד 

 . 833אותה"

בהצעתו של ח"כ יהודה בן מאיר, מהחזית בנוסף להנחיות של ראש הממשלה תמכה הקואליציה 

הדתית הלאומית, שהוסיף תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, שקבע כי יום המנוחה של עובד יהודי 

יהיה חופף לשבת או למועדים היהודים. תיקון זה קיבע את יום השבת כיום המנוחה השבועי המגיע 

לבקש היתרי עבודה בשבת. בכך הצהירה לעובד היהודי והניח עוד מכשול על אפשרות של מפעלים 

 .834הקואליציה כי חשיבות השבת מבחינתה הינה בראש ובראשונה דתית ורק אח"כ סוציאלית

ההחמרה בכל הנוגע למתן היתרי העבודה בשבת ותיקון חוק שעות העבודה והמנוחה בממשלת בגין 

בממשלת בגין השנייה הראשונה, לא סיפקו את המפלגות הדתיות. כוחן הרב של הסיעות הדתית 

והאהדה לרעיון זה שמצאו בקרב עמיתיהם בתנועת החרות ומנחם בגין בראשם הובילה להמשך 

שינוי הסטאטוס קוו בנושא זה. בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לסיעות הדתיות וכונן את 

שמטרתם ממשלת בגין השנייה הושם דגש מיוחד על שמירת השבת. בהסכם נקבעו סעיפים רבים 

. בהסכם 835חיזוק מעמד השבת מבחינה דתית והן הגברת האכיפה כנגד מחללי השבת הייתה

התחייבה הממשלה לתת סיוע מיוחד לכל מפעל חדש שייבנה או יורחב, לצורך תכנון התפעול שלא 

בשבת ולמפעלים קיימים הוצעו מענקים והלוואות וזאת על מנת להפסיק או לצמצם את העבודה 

לה התחייבה להקפיד על שמירת השבת בנמלי חיפה ואשדוד, ולפעול לצמצום וביטול בשבת. הממש

עבודות בשבת בתחנות חברת חשמל. הממשלה התחייבה לממן מתקציבה מחקרים חדשים למציאת 

טכנולוגיות שבאמצעותן ניתן יהיה לצמצם את העבודות בשבת ולהוסיף סגן מיוחד, לצורך פיקוח 

נוחה בקשר לשבת ומועדים, למפקח העבודה הראשי במשרד העבודה. על חוק שעות העבודה והמ

אגודת "יתר על כן, הממשלה הסכימה לצרף לוועדת השרים לענייני התרי עבודה בשבת נציג של 

ונציג של "המכון הטכנולוגי לבעיות ההלכה" ו/ או "צומת" )צוותי מדע ותורה( ונציגים אלו  "ישראל

על כל היתר שמתקבל". בכך למעשה הוצמד לראשונה פיקוח של  יהיו בעלי אפשרות להגיש ערער

לא רק  בכך .836הממסד הדתי על ההחלטות של ועדת שרים הנוגעות למתן היתרים למפעלים בשבת

                                                 
 שם, שם. 833
 .926, עמ' 1980בדצמבר  22, דברי הכנסת, 5חוק שעות עבודה ומנוחה, תיקון מס'  834
 .628, עמ' 1981באוגוסט  7הסכם קואליציוני לכנסת העשירית, דברי הכנסת,  -נספחים 835
 .287, עמ' שם 836
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את הממסד התיאולוגי למפקח על הממסד  שהליכוד ביטל את הפיקוח הממלכתי על הדת אלא הפך

 שרי ממשלת ישראל.   ועדת של ביותר טי ועל החלטותיו וזאת בדרג הגבוההפולי

למרות סיכומים אלו שנתפסו במערכת הפוליטית ככניעה לסחטנות של המפלגות החרדיות הרי 

תנועת החרות נתקבלו שינויים אלו דווקא באהדה. בדיון בכנסת, בעת הצגת חלקים מסוימים בשב

ית בעניין השבת ענה ממשלת בגין השנייה, אל מול התקפות האופוזיציה על הכניעה לסחטנות החרד

להם ח"כ דוד מגן "בהסכם הקואליציוני מודגשים דברים כה שורשיים וכה יקרים...ההסכם 

הקואליציוני מבטא את ייחודו של עם ישראל, מדגיש את שמירת זכויות הפרט, מדגיש את קדושת 

  .837"ארץ ישראל וקדושת השבת. אותה שבת שיותר משישראל שמור עליה שמרה היא על עם ישראל

השינוי המרכזי בסטאטוס קוו בנושא מעמד השבת במדינת ישראל היה דווקא ביוזמת ראש 

בשנית, כי הוא שם לו למטרה להביא לכך  והיבחרהממשלה מנחם בגין. ראש הממשלה קבע, עם 

 שחברת התעופה הלאומית של מדינת ישראל, חברת "אל על" תמנע מלהמריא ולנחות בשבת.

ני הכנסת פתח ראש הממשלה את נאומו בציווי הדתי של השבת תוך בהציגו את ההחלטה בפ

תותיה חול? הנוצרים ומדינת היהודים, הריני בא לשאול, תעשה שב" ולאסלאםהשוואה לנצרות 

לבן ינחתו בערי –פי דרכם, מקיימים את היום השביעי שלהם, ואילו מטוסי תכלתל והמוסלמים, ע

ביום השבת, כאילו הביאו עמם הודעה, כי אין שבת בירה וימריאו מהן ביום השבת, דווקא 

. לאחר מכן המשיך ראש הממשלה והדגיש את חשיבות הדת כליבה של הלאומיות 838"בישראל

למקור השם ישראל שהוא למעשה שמו של יעקב אבינו והזכיר את  האזכורהישראלית באמצעות 

–ישראל תרתירת הדברות "מעמד הר סיני שבו הפכו השבטים לעם אחד וזאת באמצעות קבלת עש

פי אמונתנו כולנו שמענו את הקול וראינו את הקולות, נשלים עם עובדה, –משמע? אנחנו, אשר על

שהיא בבחינת הודעה לכל עמי תבל: לא תזכור את יום השבת לקדשו, לא תשמור את יום השבת 

 .839"לקדשו, שכח את יום השבת לקדשו?

אשר בו ישמר החופש לבין התחום הציבורי שאותו הוא בגין המשיך ועשה הבחנה בין תחום הפרט 

בקואליציה,  מבקש לעצב מחדש. הדגשה זאת נועדה לפייס את דעתם של החלקים הליברלים

הממשלה ערכה שינויים שהיוו בפועל המתנגדים לכפיה דתית. אולם הבחנה זאת הינה בעייתית שכן 

–אולם מאז קום המדינה, אדוני היושב"תית בתחום הפרט כמו השינוי של חוק ההפלות פגיעה אמ

ראש, החלטנו כולנו, כי לא נתערב בשום אופן ברשות הפרט, אך השירותים הציבוריים לא יופעלו 

". לסיכום בגין העמיד את הטיעון כי שמירת השבת הדתית שומרת על הקיום 840בשבת ובמועד

                                                 
 .147הודעה על הרכבת הממשלה, עמ' דיון ב 837
 .6213, עמ' 1982במאי  4הודעת הממשלה על המצב המדיני, דברי הכנסת,  838
 .2137שם, עמ'  839
 שם, שם. 840
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שכן רק היא תבטיח,  הלאומי. שמירה על הזהות הדתית המייחדת את עם ישראל היא הכרחית

עם חיי האומה בכל הדורות, לא  אמתימי שמרגיש בלבו קשר " בעיני בגין, את המשך קיום העם

לצייר לו מציאות עם  –אפילו אינו מודה לא בעולם הבא ולא במדינת היהודים  –יוכל בשום אופן 

ת השבת, שמרה ישראל בלי שבת מלכתא. אפשר לאמור בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו א

יי רוחם כל שבוע, היו התלאות וחידשה את ח ולולא היא שהחזירה להם את נשמתם השבת אותם,

התחתונה של  לדיותהימי המעשה מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו יורדים לבסוף  של

כל הדר  חומריות ושפלות מוסרית ושכלית. ועל כן בוודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש

 .841הקדושה ההיסטורית החופפת על מתנה טובה זו ולהתקומם בכל עוז נגד הנוגע בה"

 הייתהבעוד שחוקרים של תהליכי החילון במדינת ישראל סבורים כי מטרת מפלגות השמאל 

הרי שבנאומיו של בגין ואחרים בתנועת החרות ניתן לראות  842הלאמה של הדת ופירושה מחדש

של הלאום. ניסיון זה מסתמך על הענקת צביון דתי לתהליך הגאולה הלאומית נסיון הפוך של הדתה 

 והעמדת הנורמות הדתיות כחלק בלתי נפרד מהנורמות הציוניות.

החלטת הממשלה נתקבלה במורת רוח בקרב דעת הקהל הישראלית שראתה בהחלטה זו את  

צחונה של הכפייה הדתית. עובדי "אל על" פתחו בשביתה ואף מנעו בהפגנות מחאה את כניסת ינ

נוסעים חרדים לבניין בית הנתיבות בנמל התעופה בן גוריון. סיעות האופוזיציה העלו הצעות לסדר, 

כנגד ההחלטה, בטענה כי מדובר בפגיעה קשה בסטאטוס קוו בנושא דת ומדינה. בדיון סוער בכנסת 

פו חברי הכנסת מטעם האופוזיציה את הממשלה, ח"כ שלמה הלל טען בנאומו "אתם הרסתם תק

את הסטטוס קוו" וח"כ גד יעקבי קרא להחלטה "מהלך אומלל... מהלך הרה נזק" שיש לחזור ממנו 

"למען שלמות החברה הישראלית ועתיד המשק והתעופה הלאומית שלנו". את  הממשלה יצג סגן 

דוד שיפמן, מהסיעה הליברלית בליכוד שנאלץ להגן על צעד זה, דבר אותו עשה שר התחבורה, ח"כ 

בחוסר רצון מופגן "בנושא אל על אני מגדיר את עצמי כרגע, לפחות לגבי אישית אוי לי מיוצרי ואוי 

לי מיצרי". בנוגע לקביעת האופוזיציה כי מדובר בכניעה לסחטנות של המפלגות החרדיות, דחה סגן 

ות אלו וצטט את דברי ראש הממשלה שהיה הכוח המניע להחלטה זו "ראש הממשלה השר את טענ

עמד על הבמה הזאת ואמר: רבותי, אצלי נושא טיסות אל על בשבת איננו כלל פונקציה 

קואליציונית. אני רוצה בקדושת השבת". סגן השר הוסיף "כאשר באו חברי האגודה. הוא אמר 

ין אל על בשבת. אני בא אליכם בעניין אל על בשבת. בנושא להם בביתו: לא אתם באים אלי בעני

                                                 
 .2138שם, עמ'  841
 –הציונות והחזרה להיסטוריה קרקוצקין, "השיבה אל ההיסטוריה של הגאולה", בתוך שמואל אייזנשטדט ומשה ליסק )עורכים(,  -אמנון רז 842

 .261(, עמ' 1999)ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי,  הערכה מחדש
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הזה אי אפשר לתקוף את ראש הממשלה על עסקה קואליציונית. העובדה שראש הממשלה עושה 

  .843אין לה כל משמעות. כל דבר בעתו" –זאת כעת ולא עשה זאת לפני שנים 

העובדים נערך דיון סוער  סגירת אל על בשבת המשיכה להסעיר את הרוחות בעניין ובעקבות מחאת

, ניצב אל מול התקפות האופוזיציה שטענה כי הסיבה "חרות"בכנסת. שר התחבורה, חיים קורפו מ

אגודת "היחידה לסגירת החברה בשבת היה ההסכם הקואליציוני שנחתם בין נציגי הליכוד ל

אגודת ישראל"  . השר קורפו ענה לטענות אלו וקבע כי "ההחלטה אינה קשורה כלל בתביעת"ישראל

 .844וכי ההחלטה "מקורה במודעות יהודית לאומית"

העבירה הממשלה תיקון נוסף ל"חוק שעות עבודה ומנוחה" שצמצם עוד יותר את  1983במרץ 

ההיתרים שניתנו למפעלים לעבודה בשבת. התיקון שאושר דרש כי היתר הניתן למקום עבודה 

תן ההיתר. כתוצאה מכך מקום העבודה יכול היה מסוים יפורטו בו התפקידים הספציפיים שלהם ני

להביא בשבת רק את העובדים החיוניים ולא יכול היה לנצל את האישור לעבודה בשבת גם כלפי 

. עם הבאת החוק לאישור הכנסת התגאה סגן שר העבודה והרווחה ממפלגת 845עובדים אחרים

 100,000-יקון "כיום עובדים רק כתמ"י, ח"כ בן ציון רובין, שהציג בשם הממשלה את הנימוקים לת

איש בשבת ובמועד לפי היתרים וזאת לאחר שצמצמנו השנה את מספרם. אבל מספרם הולך 

 . 846ויורד"

מאבק זה על השבת ושמירתה הינו מאבק על פרהסיה יהודית פרטיקולרית במדינת ישראל שעל פי 

שהיא בעלת מאפיינים יהודים  תנועת החרות איננה רק מדינת היהודים אלא מדינה יהודית. מדינה

המבחינים אותה מקרב אומות העולם ולכן בהוראתו לסגור את אל על מלטוס בשבת ציין בגין כי 

המצב הקיים מכריז בפני אומות העולם כי אין שבת בישראל. מעבר לכך, מושג השבת היה לסמל 

שמפלגות השמאל לא מרכזי בדת ישראל ובמאבק על הצביון של התנועה הציונית מראשיתה. סמל 

ביטלו אלא ניסו לשלול ממנו את המטען הדתי ולהחליפו במטען סוציאלי חברתי במסגרת המהפכה 

הציונית החילונית. במאבקים אלו של תנועת החרות יש כוונה להחזיר לשבת כערך מרכזי בפרהסיה 

תה מחדש הציבורית את המשמעות המקורית והדתית. השבת הפכה להיות בחזית המאבק למען הד

של סמלים דתיים שקיבלו משמעות חילונית. יחד עם זאת תהליך זה טמן בחובו בשם הזהות של 

הלאום פגיעה בזכויות בסיסיות של האזרח ובהם החופש להתנהל בפרהסיה ציבורית ללא צורך 

 להיות כפוף למצוות הדת ומנהגיה. 

 

                                                 
 .2363, עמ' 1982במאי  12דיון בהצעות לסדר היום בנושא סגירת אל על בשבת, דברי הכנסת,  843
 .3565, עמ' 1982באוגוסט  18 הצעה לסדר בדבר מניעת כניסת נוסעים בעלי חזות דתית לאולם הנוסעים של נתב"ג, דברי הכנסת, 844
 .1960-1959, עמ' 1983במרס  23דיון בתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, דברי הכנסת,  845
 .1812, עמ' 1983במרס  16(, דברי הכנסת, 6הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס'  846
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 סיכום

ומדינה. תנועת החרות הגדירה עצמה  פרק זה עוסק בעמדתה של תנועת החרות, בסוגיות של דת

כתנועה לאומית ליברלית, ופרק זה הציג באופן חד ביותר את ההתנגשות בין האינטרסים של 

הקולקטיב הלאומי היהודי לבין האינטרסים של הפרט וחירותו; חרות במובן החיובי של מימוש 

בטיבים, או שאינו יהודי הזכות לפולחן דתי, גם אם הפרט משתייך לזרמים הרפורמים או הקונסר

כלל, וחרות במובנה השלילי, כגון: מניעת התערבות שלטונית באמצעות כפייה דתית בנושאים כמו 

 נסיעה בשבת, אכילת חזיר, נישואין וגירושין ועוד.

החל מהקמתה תפסה תנועת החרות את המסורת היהודית כליבה של הלאומיות הישראלית 

יתוק הזהות היהודית הישראלית מתכניה המסורתיים. ברוח זו החדשה. תנועת החרות התנגדה לנ

פעלה התנועה בכנסת בנושא שמירתה של השבת בישראל והתנגדה לקיום שיחות שביתת הנשק 

בשבת, לעבודה בנמלים בשבת וחג יהודים, ואף הזדהתה עם דרישת החרדים לסגירת רחובות 

תנועה למנוע הפניית ילדי עולים לחינוך מסוימים לנסיעה בשבת. בנושא החינוך היהודי פעלה ה

במוסדות נוצריים, להבטחת חינוך מסורתי לילדי העולים שהגיעו ממשפחות דתיות קראה לחיזוק 

הזהות היהודית בחינוך הכללי. בנושא הכשרות פעלה התנועה להבטחת יבוא של בשר כשר, בכמויות 

ם ארצה. בנושא של חיזוק הממסד המספיקות ולהבטיח קיומם של מטבחים כשרים באניות העולי

הדתי ומעמדו בציבוריות הישראלית תמכה התנועה בהעברת כל תחום הנישואין והגירושין לידי 

 בתי הדין הרבניים.

אך אל מול מגמות אלו היו בתנועה שהתנגדו לזיהוי הלאומיות הישראלית החדשה עם הדת 

ן המדינה החדשה וכתוצאה מכך אף היהודית. חברים אלו פעלו למען הפרדה מוחלטת של הדת מ

הפרדה בין העם העברי לתפוצות היהודיות ברחבי תבל. קבוצה זו, שבראשה עמדו חברים בכירים 

בתנועה כמו הלל קוק, ערי ז'בוטינסקי ושמואל מרלין, לא הצליחה לבסס את כוחה בתוך התנועה. 

ת, לעזיבת חוג זה את תנועת עמדות אלו לא מצאו תמיכה מספקת, דבר שהוביל, לאחר שנים ספורו

החרות. לעומת קבוצה זו התקיימה בתנועת החרות קבוצה גדולה של חברים, שהיו שותפים 

לחשיבות הזהות היהודית במדינה, אך מתוך נאמנות לערכים ליברלים ולמשנתו של זאב 

 ז'בוטינסקי בנושא, התנגדו לכל כפייה או הגבלה דתית. 

ניטש מאבק בין הקבוצות; בין אלו שחרתו על דגלם את חרות הפרט והחופש מכפייה דתית  בתנועה

לבין אלו שראו בלאום ובדת ישות אחת, ולכן פעלו לחיזוק הזהות היהודית המסורתית, זהות 

שהאמינו כי תחזק את אחדות הלאום ותבטיח את המשך קיומו. מאבק זה היה חריף והגיע עד 

נועה, או כפי שניסח זאת יו"ר התנועה, מנחם בגין, בדיון על חוק החזיר: "יש לאיומי פרישה מן הת

בינינו שתי דעות וביניהן אין גשר". מצב זה הוביל לשורה של פשרות בכל הנוגע לנושאי דת ומדינה. 
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פשרות אלו הובילו את הסיעה להחליט להימנע ולא להצביע בעד או נגד חוק הגבלת החזיר ביולי 

רכז המפלגה להורות לסיעה במועצת העיר ירושלים להימנע בהצבעה על בקשת התנועה , ואת מ1956

הרפורמית להקים בית כנסת וסמינר בעיר. כמו כן,  חברי הסיעה החליטו להימנע בהצבעה במועצת 

העיר בעניין מתן רישיון לאטליז טרף לערבי נוצרי שביקש זאת, ואת החלטת הסיעה המשותפת עם 

גח"ל, להימנע בדיון בנושא הצעת החוק של הסיעות הדתיות להחמיר בחוקי  הליברלים, סיעת

 הפתולוגיה.

החל מסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים חל שינוי דמוגרפי בתנועה שהוביל לשינוי 

אידאולוגי בנושאי דת ומדינה. הממסד הרביזיוניסטי הוותיק, שהיה ברובו חילוני והתנגד לכל 

מטעמים ליברלים של חרות הפרט, החל עוזב את שורות המפלגה. ציבורים  פגיעה בסטאטוס קוו

חדשים תפסו עמדות הנהגה בתוך מוסדות התנועה, רבים מהם היו פעילים מהסניפים בערי הפיתוח 

ושכונות המצוקה. עבור פעילים אלו, יוצאי עדות המזרח, היוותה המסורת הדתית נדבך מרכזי 

גיע לשלטון על ידי קואליציה עם המפלגות הדתיות, שבשנות בזהותם הלאומית. האפשרות לה

 השבעים התחילה להיות ריאלית, נתנה אף היא את אותותיה בקרב הנהגת חרות. 

בתחילת שנות השבעים כבר ניתן לראות תמיכה גורפת במרכז המפלגה לשינוי הסטטוס קוו בשאלת 

לאום", מטעמים אלקטורליים ומטעמי מיהו יהודי. בדיון במרכז ביקשו החברים מטעמי "אחדות ה

המאבק בהתבוללות והמשכיות הקיום של הלאום היהודי, לאמץ את הקריטריון ההלכתי של 

ההגדרה מיהו יהודי. בכך אימצה התנועה עמדה שמשמעותה שלילת ההכרה מהגיורים של התנועות 

מו, בנאום בכנסת הרפורמיות והקונסרבטיביות, ופגיעה בחופש הפולחן שלהן. יו"ר התנועה עצ

בנושא מיהו יהודי קבע כי אין המדובר כאן ב"סטטוס קוו", אלא בסטטוס עם! כלומר, אל מול 

העקרונות הליברליים של שמירת הזכויות של חופש הפולחן והדת, העמיד בגין את הלאום ואחדותו 

עה. שכן, כעקרונות מהותיים יותר.  עמדה זו העלתה את הניגודיות בתפיסה הלאומית של התנו

תנועת החרות ראתה את הגדרת הלאום כמבוססת על היהדות במובנה האורתודוכסי ההלכתי, 

, ולפיה יהודי הוא "בן לאם יהודייה". הגדרה זו עומדת בניגוד ביולוגיתוהעניקה ללאום הגדרה 

לקהילה  שייך להיות הרצוןלתפיסות הלאומיות הליברליות, המעמידות במרכזן את התודעה ו

 ית.הלאומ

", הפך לראשונה את מפלגת הליכוד למפלגת השלטון, ונתן למפלגות הדתיות משקל 77"מהפך 

מכריע בהחלטה על מי להטיל את משימת הרכבת הממשלה. יו"ר תנועת החרות, מנחם בגין, שהיה 

הסמן הדתי בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה בתנועתו, קיבל כראש הממשלה סמכויות שאפשרו לו לעצב 

ת זהותה היהודית של המדינה. בין חברי תנועת החרות היו כאלה שאכן היו מסורתיים מחדש א

באורח חייהם וראו חשיבות בחיזוק המסורת בציבוריות הישראלית. היו גם חברים חילוניים שראו 
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בתכנים המסורתיים אמצעים לחיזוק מסגרות הלאום וחידוד הזהות הלאומית היהודית 

תנועה שראו חשיבות בשימור הברית האלקטוראלית עם המפלגות  הפרטיקולארית, והיו חברי

הדתיות. כל אלה העניקו רוח גבית לחיזוק הזהות היהודית של המדינה. עבור המפלגות החרדיות 

דתי, שאותו ניסו לקדם מזה שנים, הן -והדתיות הייתה זו הזדמנות לקדם את סדר היום המסורתי

ע במסירת השלטון למפלגת הליכוד, והן בזיהוי האהדה מבחינת כוחם האלקטוראלי, שהפך מכרי

האידאולוגית בתנועת החרות.. שילוב זה הוביל לניסיון לשנות את האיזון בין דת ומדינה, כפי שהיה 

 בשלושה העשורים הראשונים לקום המדינה, בתחומים הבאים:

ה ממשלת : ההחלטות הראשונות, שקיבלתחום ההחלטות הממשלתיות וחקיקה ראשית בכנסת

הליכוד החדשה, היו ביטול המכסות על הפטור לתלמידי ישיבה, ביטול הוועדה הבוחנת את מידת 

דתיותה של בחורה המבקשת להשתחרר מהצבא מטעמי דת, וביטול כל המגבלות על ישיבות 

ההסדר. החלטות אלו נתפסו בראש ובראשונה כתגמול פוליטי למפלגות הדתיות והחרדיות 

ציה, ואולם הן מצביעות גם על מאפיין עמוק יותר בתפיסה של תנועת החרות השותפות לקואלי

בנושא; הווי החיים החרדי נתפס על ידי הממשלות הקודמות כמי שמנציח את ההוויה הגלותית 

המסורתית, המנוגדת למהפכה הציונית, ולכן מעוררת עוינות כלפיה. גם כאשר נאלצו ממשלות 

להעניק פטור לתלמידי ישיבה, הן קבעו מכסות, הקימו וועדה השמאל לעשות פשרות בעניין, ו

לבחינת  הפטור לבנות דתיות,  וגם כאשר ניתנה הסכמה להקמת ישיבות הסדר, הוטלו מגבלות על 

מספר התלמידים, על מספר המוסדות ועל המיקום שבו ייבנו. ממשלת הליכוד לא הייתה שותפה 

ראתה בהקמת המדינה המשכיות לקיום העם היהודי;  לשלילת הגלות והקיום המסורתי. ממשלה זו

לצד הקיום הלאומי המודרני, ראו מקום גם לשמר את אורחות החיים המסורתיות, המהוות חלק 

מהזהות החדשה ולא מנוגדות לה. צעדים אלו הפכו את הקריטריון הדתי לקובע, אם אזרח או 

ורשת המדינה מאזרחיה: חובת אזרחית יקבלו פטור מאחת החובות הכבדות ביותר שאותה ד

השירות הצבאי, או יזכו לקיצור של חובה זו. תקנות אלו, שהעניקו העדפה לאזרחים הדתיים של 

 המדינה, היוו פגיעה בעיקרון השוויון הליברלי, שהמדינה מחויבת לו כלפי אזרחיה.

של  הממשלה ניסתה להפוך את האמונות הדתיות והמסורת היהודית לחלק ממערכת הערכים

המדינה היהודית הלאומית המודרנית. כדי להשיג את המטרה הזו היא העבירה שורה של חוקים 

והחלטות כמו: חוק המחייב כל רשות עירונית שיש בתחומה חוף ים לדאוג לחוף שיש בו רחצה 

נפרדת; הוחמרו התנאים לביצוע ניתוחים שלאחר המוות; הוגבלה זכות האישה לבצע הפלה, 

קובע עונש מאסר על פיתוי חומרי להמרת דת. הסממן המרכזי בתהליך זה היה סוגיית והועבר חוק ה

השבת. ממשלת הליכוד ביקשה להחזיר ליום זה את משמעותו הדתית, ולהפוך אותו לסמל מסורתי 

בזהות הלאומית של מדינת ישראל. מגמה זו באה לידי ביטוי הן בהקשחת הקריטריונים עבור היתרי 
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הן בתיקון חוק "שעות עבודה ומנוחה" כך, שייקבע במפורש שימי המנוחה  עבור העבודה בשבת, ו

עובד יהודי יהיו שבתות או מועדי ישראל. שיאו של תהליך זה היה באקט הסימלי של הפסקת 

הטיסות של חברת התעופה הלאומית של ישראל, חברת אל על, בשבת, למורת רוחם של העובדים 

חילונית של מדינת ישראל לערכים -ממשלה את הזהות הלאומיתוחלק מהציבור. בכך הכפיפה ה

מסורתיים יהודים מובהקים, במחיר של פגיעה בחירויות בסיסיות של אזרחיה, כמו זכות האישה 

 להחליט על גופה.

יזמה נוספת באותו עניין, אשר לא הצליחה לקבל את אמון הכנסת, היא יזמתו של ראש תנועת 

בגין, שהודיע עם היבחרו על כוונתו לשנות את ההגדרה של מיהו החרות, ראש הממשלה מנחם 

. במשך שנים נלחמה תנועת החרות בהגדרת כהלכהיהודי, כמי שנולד לאם יהודייה או עבר גיור 

מיהו יהודי שהייתה מבוססת על קריטריונים חילוניים לאומיים, ותמכה בשינוי ההגדרה להגדרה 

טון, ניסתה תנועת החרות להתקדם שלב נוסף ולהחמיר הלכתית אורתודוקסית. עם הגעתה לשל

את הגדרת הזהות היהודית, על מנת שזו תענה לא רק על קריטריונים דתיים אלא על פי קריטריונים 

אורתודוכסים בלבד ובכך ביקשה לקבוע שהגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים אינם עונים על 

 ם, כאמור, ניסיון זה לא צלח.ההגדרה היהודית המקובלת במדינת ישראל. אול

: עוד תחום, שבו שונה האיזון בין דת ומדינה, היה התחום המוסדי. מהפך התחום המוסדי פוליטי

' הביא עמו את מיסוד סוכני הדת המסורתית, וחיזוק מעמדם במכלול הלאומי. ההחלטה 77

ות, האחראים הראשונה שהתקבלה בתחום זה הייתה הפיכת העובדים במועצות הדתיות המקומי

על אספקת שירותי הדת, לעובדי מדינה, והשוואת מעמדו של ראש המועצה הדתית לראש המועצה 

המקומית. בכך קיבלו המועצות הדתיות מעמד ממלכתי. ההחלטה השנייה הייתה העברת "חוק 

ההונאה בכשרות", שהעצים את כוחה של הרבנות הראשית והפך אותה לגוף המוסמך, והיחיד 

דינה, להעניק תעודת כשרות למוסדות השונים. בכך פעלה התנועה לקירוב מוסדי בין מטעם המ

הממסד הדתי למדינה, עד לכדי הפיכת הממסד הדתי לשווה במעמדו לממסד המדינתי הלאומי. 

נציגי הממסד הדתי צורפו לוועדת השרים לענייני היתרי עבודה בשבת, והוענקה להם הזכות לערער 

 רים בנושא.על כל החלטה של הש

בתחום הפוליטי, כפי שצוין לעיל, משרד החינוך הועבר, לראשונה מאז קום המדינה, לידי המפלגה 

הדתית הלאומית, ובכך קיבלו  הנציגים המזוהים עם הזרם הממלכתי דתי סמכות גם על הזרם 

הממלכתי. המפלגות החרדיות נכנסו לשותפות ממשלתית, ונמסרו לידיהן עמדות מפתח 

ציה. מפלגת השלטון הוציאה מידיה את ראשות ועדת הכספים, הדנה בתקציב המדינה בקואלי

. בזמן ממשלת בגין השנייה, נמסר לח"כ "אגודת ישראל"ומאשרת אותו, והעבירה אותה למפלגת 

, תפקיד חשוב לא פחות: יו"ר הנהלת "אגודת ישראל"הרב אברהם יוסף שפירא, ראש מפלגת 
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ול הקואליציה ועל סדר היום החקיקתי של הממשלה. בכך קיבלו הקואליציה, האחראי על ניה

 המפלגות הדתיות והאידאולוגיה הדתית השפעה מכרעת על התהליך הפוליטי.

: הצעד המרכזי, של העברת מערכת החינוך הממלכתית לידי נציג הציונות התחום החינוכי תרבותי

לכתי ולקרב אותה לזאת הדתית, טמן בחובו את התקווה לשנות את מערכת החינוך הממ

הממלכתית דתית. הצעדים שנקט בנושא שר החינוך, זבולון המר, לא היו מספיקים בעיני הנהגת 

התקיף את שר החינוך בטענה כי אין הוא עושה די  "חרות"התנועה, ולכן התקיף ח"כ קליינר מ

במערכת החינוך הממלכתי. בקדנציה השנייה של ממשלת הליכוד התווספה למשרד החינוך ח"כ 

מרים תעסה גלזר, מסיעת החרות כסגנית שר במשרד. מטרתה המוצהרת הייתה לחזק את הזהות 

 המסורתהדות. יימודי לגבור ת היהודית בקרב כלל התלמידים, בעיקר באמצעות תוכנית תל"י,

ולכן עם הגעתו  ,כדבר חיובי וכמרכיב חשוב בזהות הלאומית החרות תנועת ידי על נתפסה היהודית

 להחדיר ניסיוןנעשה  בפועל .לשלטון הודיע יו"ר הליכוד על החשיבות שהוא רואה בחינוך יהודי יותר

 .החרות מתנועת סגניתו"י ע והן השר באמצעות הן הממלכתית החינוך למערכת מסורתיים ערכים

התחום האחרון ואולי החשוב ביותר היה תחום הפרהסיה.  עד המהפך ייצגו  תחום הפרהסיה:

ראשי הממשלה, שבאו מרקע חילוני סוציאליסטי, פרהסיה חילונית לאומית. כאשר נשאל ראש 

הממשלה הנבחר, מנחם בגין, ביומו הראשון בתפקיד, באיזה סגנון הוא מתכוון למשול, השיב: 

ר הוא ציטט מהמקורות, הוא הקפיד לחבוש כיפה שחורה;  הוא "בסגנון יהודי טוב". ואכן, כאש

הקפיד שבכל האירועים שבהם ישתתף יהיה אוכל כשר; הוא נהג לבקר אצל הרבנים החרדים בארץ 

ובחו"ל, כדי לקבל את ברכתם; לאחר ניצחונו בבחירות נשא תפילת הודיה בכותל; בגין הרבה 

 הביקורמו "אם ירצה השם" או "בעזרת השם", וכן להשתמש בנאומיו ובראיונות עמו בביטויים כ

. המשמעות של כל הדוגמאות הללו היא הכנסת מושגים באב בתשעה הכנסת בבית המצולם

תאולוגיים מסורתיים לתוך השיח הלאומי. ביטויים אלו תרמו לניסוח מחדש של הממלכתיות 

יר את המשמעות הישראלית, שנוצרה על ידי אידאולוגיה לאומית חילונית. בגין החז

הטרנסצנדנטלית של ההשגחה האלוהית אל הקיום היהודי החילוני, והעמיד אותו אל מול המיתוס 

החילוני של "נס לא קרה לנו" שמהותו לאומית חילונית. הקיום היהודי המסורתי הוצג כבסיס 

 לקיום הלאומי היהודי.

אלא השתמשה ברוב תנועת החרות לא רק שינתה את הסמלים והמוטיבים של הפרהסיה, 

הקואליציוני שלה, בתמיכת המפלגות הדתיות ובעידודן, על מנת לעשות שינוי מהותי ביחס שבין 

דת ומדינה. שינוי זה בזהות הישראלית לכיוון מסורתי יותר, והפיכת היהדות למעין דת רשמית, 

רמים היה כרוך במחיר של פגיעה בערכים ליברליים בסיסיים; החל מחופש הפולחן של הז

הרפורמיים והקונסרבטיביים, המשך בחופש המדע באמצעות הגבלת הניתוחים שלאחר המוות, 
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בשוויון האזרחי בכל הקשור לשירות בצבא, וכלה בהגבלת חרות האישה להחליט על גופה, 

באמצעות החוק להגבלת ההפלות. לשם חיזוק הזהות הלאומית המסורתית, חוקקה התנועה חוקים 

ח, הן ברשות הרבים והן ברשות היחיד. פרופ' אליעזר דון יחיא קבע, כי ההנהגה שהגבילו את האזר

המייסדת של מדינת ישראל יצרה "דת אזרחית", שמחד נבנתה על היסודות של הדת המסורתית 

אך מאידך רוקנה עקרונות אלו ממשמעותם הדתית והפכה אותם לסמלים דתיים לאומיים 

אשיתה לתהליך זה, ועם הגעתה לשלטון יצרה יחד עם החוגים חילוניים. תנועת החרות התנגדה מר

הדתיים "דת אזרחית" חדשה; דת שביקשה לחולל מהפך בזהות הישראלית, באמצעות חיזוק 

הממסד הדתי והפיכתו לממסד ממלכתי, ובאמצעות החדרת הנורמות המסורתיות היהודיות לזהות 

 הלאומית הישראלית.
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 (1967-1948היחס לשטחים אל מול היחס למיעוט הערבי ) :7פרק 

 
פרק זה יעסוק בהתמודדות של תנועת החרות עם אחד האתגרים הקשים ביותר לתפיסה הלאומית 

הליברלית. אתגר הנובע מהמתח בין הזהות הלאומית היהודית הפרטיקולרית של מדינת ישראל 

ייחס לכל הפרטים כאזרחים שווי זכויות ללא כמדינת העם היהודי לבין המחוייבות הליברלית להת

העדפות או משוא פנים. בפרק זה אנסה לבדוק כיצד ראתה תנועת החרות את הפיתרון לניגוד זה 

ואיזה מבנה דמוקרטי קידמה התנועה על מנת להתמודד עם מציאות זו. מבנה דמוקרטי שהן ישמר 

פרטיקולרי היהודי והן יבטיח שוויון את המאפיינים היהודים של מדינת ישראל כמדינת הלאום ה

מלא לאזרחיה הערבים לייצוג ושימוש שוויוני במשאבים הפוליטיים והחומריים של המדינה. בנוסף 

אנסה לבדוק האם התנועה שחרתה על דגלה את הנאמנות לארץ ישראל, המשתרעת על שתי גדות 

ידו בסכנה את זהותה הירדן, עסקה בהשלכות של הצטרפות מאות אלפי פרטים ערבים שיעמ

 היהודית הלאומית.

 

 תקופת המחתרת

, מספר חודשים לאחר מינויו למפקד האצ"ל והכרזתו על המרד כנגד השלטון 1944בספטמבר  15-ב

הבריטי ניסח בגין, על דעת מפקדת האצ"ל, כרוז מיוחד תחת הכותרת "אל שכנינו הערבים". בניגוד 

הגדול", בה פגע האצ"ל במטרות ערביות בתגובה על פגיעה לתקופה של "מאורעות המרד הערבי 

בישוב היהודי, טמן כרוז זה בחובו קריאה לפתיחת דף חדש ביחסים עם האוכלוסיה הערבית. בכרוז 

שהופץ בשפה הערבית, בריכוזי האוכלוסין הערבים, נכתב "מלחמה זו לא נגדיכם היא מופנית, אין 

ראותכם כשכנים טובים. לא באנו להשמידכם או לנשלכם מן אנו רואים בכם אויבים; רוצים אנו ל

האדמה עליה הינכם יושבים. בארץ ישראל יש די מקום גם בשבילכם, גם בשביל בניכם ובני בניכם 

. מפקדת האצ"ל הציגה בכרוז זה את 847וגם בשביל מליונים יהודים שאין להם חיים, אלא בארץ זו"

עתידית לכשתקום. המדינה תהיה אמנם מדינה לאומית החזון בנוגע לחיים המשותפים במדינה ה

"עברית" אבל בה הבטיחה מפקדת האצ"ל  לערבים שווי זכויות מלא הכולל מעמד שוויוני לשפה 

הערבית אל מול העברית, פיקוח ערבי על המקומות הקדושים לאסלאם והבטחת שוויון באיוש 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(  כויות מלאהממשלה העברית תעניק לכם שיווי זהמשרות הממשלתיות "

; לא תהא אפליה בין ערבי לבין יהודי בקבלת 848השפה העברית והשפה הערבית תהיינה שפות הארץ

משרה ממשלתית או עבודה ציבורית; המקומות הקדושים לדת המוסלמית יהיו נתונים לפיקוחם 

                                                 
 .115(, עמ' 1978ר, )כרך  א(, )תל אביב: הוצאת הדבמחתרת מנחם בגין, "אל שכנינו הערבים",  847
 שם, שם. 848
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בכנותה את ארץ של נציגיכם". בנוסף הדגישה מפקדת האצ"ל את הזכות ההיסטורית היהודית 

 .849ישראל "ארץ התנ"ך"

בסיכום הכרוז, לאחר שמפקדת האצ"ל התגאתה בעובדה כי בכל הפעולות של המרד שהוכרז 

ועד כה, לא הותקפה ולו מטרה ערבית אחת אלא רק מטרות בריטיות נכתב "אם  1944בתחילת 

לי מ.פ.ש( לעדי עד. )הדגשה ש שני העמיםתרצו, ולא תאזינו למסיתים, שלום וידידות ישררו בין 

יחד נבנה את הארץ הקדושה הזאת; יחד נזכה באוצרותיה ובפירותיה; יחד נפתח את חקלאותה 

. 850ואת תעשייתה; יחד נתקדם עם העמים החופשיים בעולם לחיי צדק וחופש, לחיי אושר וכבוד"

ון הצבאי בנאומו של בגין לאחר הכרזת המדינה, בקול ציון הלוחמת, בו הודיע על פירוק האירג

צו עילאי זה יקבע את יחסינו אל שכנינו.  -הלאומי הכריז בגין "וזכרת כי גר היית בארץ מצרים 

וצדק צדק תרדוף, צו עליון זה יקבע את יחסינו בין איש לחברו". לסיום אף ציטט משירו של 

י דגל טוהר "בו ירוה לו משפע ואושר בן ערב, בן נצרת ובני; כי דגל ,851, "שמאל הירדן"ז'בוטינסקי

 .852ויושר יטהר שתי גדות ירדני"

מבחינה של מסמכים אלו עולה כי אל מול הקריאה לחיים של שיתוף והבטחה כי יחד תבנה הארץ, 

ארץ ישראל לבין מעמד על היהודים זכות ין תוך מתן דגש לשיווי זכויות הרי שיש הבחנה מפורשת ב

, ונעשה שימוש במושג "כארץ התנ"ך"ארץ . בכרוזים ובנאומים התייחסה מפקדת האצ"ל להערבים

)הירדן שלי(, קרי שייכות הארץ היא במפורש לעם היהודי. לעומת זאת כאשר  853"ירדני"שתי גדות 

ישנה התייחסות לאוכלסיה הערבית הרי שהנוסח שאומץ הוא שאיננו רוצים לנשלכם מהאדמה 

"אדמתכם" או "מולדתכם" אלא , ללא שום מילת בעלות או שייכות כמו "יושביםעליה "אתם 

ניסוח ניטרלי של "האדמה עליה אתם יושבים". גם בנאום היציאה מן המחתרת, כשמנחם בגין 

רים התייחס לחשיבות זכויות האזרחים הערבים הוא הביא את הדוגמה של בני ישראל, שהיו ג  

כאלו ואחרות  במצרים. ההתייחסות לערבים היא כאנשים שעזבו את מולדתם ועברו לגור מסיבות

 ,אלא להפך ,לא משייכותם לחבל ארץ זה ותבארצו של מישהו אחר. זכויותיהם של הערבים נובע

מהיותם זרים שעזבו את מולדתם ויש להתייחס אליהם באופן אנושי והגון. התייחסות זאת בולטת 

וכלסיה כשהוא מתייחס לא ,בו הבחין בגין בין היחסים בין איש וחברו ,גם על רקע המשך המשפט

היהודית בלבד הרי שהוא התבסס על מושג הצדק. בגין השתמש בפסוק "צדק צדק תרדוף" שהמשכו 

                                                 
 שם, שם. 849
 שם, שם. 850
 בשירו המקורי של זאב ז'בוטניסקי מופיע המינוח "שם ירוה לו משפע ואושר" ולא "בו ירוה לו משפע ואושר". 851
 .330בגין, "קמה מדינת ישראל", עמ'  852
 הירדן"."שתי גדות ירדני" הנו ציטוט הלקוח אף הוא משירו של זאב ז'בוטינסקי "שמאל  853
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הוא "למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך". גם במשפט זה ניתן למצוא חיזוק 

 לזכות היהודית על ארץ ישראל. 

 

 החלטת החלוקה

 ,האצ"ל בראשות בגין לכל חלוקה של ארץ ישראלהתנגדה מפקדת  ,לערבים השוויוני אל מול היחס

בסמל הארגון. בפגישה שנערכה בין נציגי  הכפי שהיא מופיע ,בגבולות המשתרעים משתי גדות הירדן

האו"ם לענייני ארץ ישראל וביניהם סגן מזכיר האו"ם ראלף באנץ לבין מנחם בגין, חיים ועדת 

 מנהיגי .ברי הוועדה לזנוח את רעיון החלוקהלנדאו ושמואל כץ ניסו חברי המפקדה לשכנע את ח

 , השייכת בזכות היסטורית לעם היהודי בלבדלכל חלוקה של ארץ ישראלהביעו התנגדות האצ"ל 

"ארץ ישראל פירושה שני עברי הירדן וכוללת את עבר הירדן מזרחה...אבות היהודים הקדמוניים, 

ך הארץ ממזרח למערב, הארגון, רואה את ופרצו לתו ת ארץ ישראל מצד עבר הירדן המזרחיכבשו א

ענו נציגי כאשר נשאלו נציגי האצ"ל האם יתנגדו להצעת חלוקה  .854השטח כטריטוריה יהודית"

"מולדת, הוא דבר שאיש אינו רשאי לסחור בו.  הארגון כי הם מתנגדים לחלוקה ואף ילחמו נגדה

איננו יכולים לוותר על חלק כלשהו ממולדתנו שהגנו עליה יהודים במשך דורות, בתקוה לחזור 

  .855אליה"

מבחינת הפגיעה בזכות הדתית שיש לעם ישראל על ארץ ישראל והזכות בנוסף להתנגדות העקרונית 

בזכות דורות של יהודים שהגנו על ארץ זו, הציגו נציגי ההיסטורית שיש לעם היהודי על ארץ ישראל 

החלוקה  , תכניתמעשיתהאצ"ל גם התנגדות מבחינה ביטחונית. נציגי האצ"ל קבעו, כי גם מבחינה 

שהיהודים והערבים אינם יכולים לחיות יחדיו ולכן יש  ההנחה ,העילה לחלוקה .אינה אפשרית

"ששום קו מסומן לא יצליח להפריד בין צ"ל היא , משמעותה מבחינת מפקדת האלהפריד ביניהם

הנחת המוצא של מפקדת האצ"ל היא שבשטח של ארץ ישראל השלמה  .856העמים החיים בארץ זו"

ניתן לקיים מדינה אחת בלבד. מדינה זו היא מדינה עברית אך בה ניתן לקיים חיים משותפים. 

יים משותפים, משמעותה היא שגם שלילה של אפשרות זאת, שמקורה בהנחה כי לא ניתן לקיים ח

הקמת שתי מדינות לא תפתור את הבעיה שכן הסכסוך יהפוך מסכסוך בין עמים או קהילות 

לסיכסוך בין ישויות ריבוניות. החיים המשותפים יכולים להתקיים על פי מפקדת האצ"ל רק 

יום משותף ערבית או ק -במדינה עברית ואין כל אפשרות להצעה של מדינה דו לאומית עברית

 במדינה ערבית.

                                                 
)כרך  ג(,  במחתרתמנחם בגין, "דין וחשבון על הפגישה בין נציגי הוועדה של ארגון האומות המאוחדות לבין משלחת של הארגון הצבאי הלאומי",  854

 .138(, עמ' 1978)תל אביב: הוצאת הדר, 
 .140עמ'  שם, 855
 .143שם, עמ'  856
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למרות ההכרה הנובעת מכרוזי האצ"ל, שהתייחסו ל"עם הערבי" ולא הציגו את הערבים כקהילה 

דתית או מיעוט אתני, הרי שלא ניתן למצוא כל ביטוי להכרה זאת בהסדר העתידי. לעם הערבי 

השאיפות  הציעו "שלום וידידות בין שני העמים" אך זאת רק במסגרת מדינית המגשימה את

הלאומיות של העם היהודי בלבד. יתר על כן ישנה אף שלילה של כל ביטוי לאומי ערבי ומפקדת 

 .857האצ"ל הדגישה כי "זו לא היתה מעולם מולדתו של העם הערבי"

שכן  לא יוכלו לקבל את עמדת הסוכנות בעד חלוקה כילחברי הוועדה  ו נציגי האצ"לסבירהבנוסף 

ות לכל ויתור בנושא. נציגי האצ"ל הסבירו כי היות ומדובר בזכות הם כופרים בסמכות הסוכנ

דור הזה לא יכול לוותר על בהיסטורית השייכת לכל הדורות של העם היהודי הרי ששום רוב 

לשאלה הערבית התחייבו נציגי האצ"ל להגן על זכויות הערבים בנוגע  "הזכות" שהיא נצחית.

כל כי הוא מתנגד ל, בשם האצ"ל, לנציגי הוועדהגין הודיע ולהתנגד לכל פגיעה בהם. יתר על כן, ב

אוכלוסיה ערבית כיהודית, כאמצעי להגשמת החלוקה "אין זה מוסרי לקחת ניסיון של העברת 

אנשים מבתיהם בניגוד לרצונם. אין כל צורך, למעשה בכל העברה של אוכלוסיה מארץ ישראל או 

בגין כי "הקרקע  הבטיחבנוגע לאדמה הערבית  .בתוך ארץ ישראל היות ויש כאן מקום לכולם"

 .858שבידי ערבים כיום תשאר ברשותם"

כאשר היקשו חברי הוועדה בנוגע לזכויות הערבים בכל הנוגע לזכויות ההגירה למדינה היהודית 

הרי שבעוד חברי המפקדה הדגישו כי "לכל יהודי יש זכות טבעית לחזור לארץ ישראל" הרי שבנוגע 

חברי המפקדה כי מדובר בנושא של מדיניות הגירה שתקבע על ידי הממשלה שתקום לערבים, טענו 

אך בכל מקרה אין להם "משפט קדום מראש נגד מישהו אשר עלול לפנות בעתיד בבקשת ויזה 

חברי הוועדה הקשו בנושא ושאלו כיצד ינהגו מנהיגי הארגון במידה ובמדינה  .859למדינה העברית"

לרוב יהודי והערבים יוסיפו להיות רוב מספרי ויצביעו כנגד עליית  היהודית לא יצליחו להגיע

יהודים. מפקד האצ"ל, השיב כי בחירות אלו יהיו "בלתי ליגליות" שכן הן לא כוללות את יהודי 

. מבחינת בגין ומפקדת האצ"ל הרי שהזכות של העם 860העולם שיש להם זכות להימצא בארץ

 ,על פני ערכים דמוקרטים. הזכות היהודית על ארץ ישראלהיהודי על הארץ הינה עליונה אפילו 

יננו עוד וזה שעתיד להיוולד ת "לכל הדורות של העם היהודי" זה שא, שייכאליבא דמפקת האצ"ל

לעם היהודי כולו הן זה שבישראל והן זה שבתפוצות העולם. לאור זאת יש כפירה בכל החלטה וגם 

והן על ידי העם  ץ המהווה חלק קטן מהעם היהודיבארדמוקרטית שתתקבל הן על ידי היישוב 

 היהודי כולו.

                                                 
 שם, שם. 857
 .145שם, עמ'  858
 .139שם, עמ'  859
 .141שם, עמ'  860
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פתח בקביעה כי נשתזכיר זה  .תזכיר מפורט לוועדהמפקדת האצ"ל לא הסתפקה בפגישה זו ושלחה 

"ארץ ישראל, על שני חלקיה הבלתי נפרדים מזרחה ומערבה מן הירדן, היא הטריטוריה הלאומית 

כאשר הגישו חברי הוועדה את המלצותיה לחלוקת הארץ גם . 861של עמנו. היא ארצו ומולדתו"

נציגי העצרת לדחות את המלצות הוועדה. קריאה זו לעצרת האו"ם הוציא האצ"ל כרוז בו קרא ל

לנציגי העצרת התבססה על נימוקים אינסטרומנטלים שכן מדינה בגבולות החלוקה לא תוכל לקלוט 

ק תנציח את "הבעיה היהודית" ולא תפתור את כל יהודי העולם המבקשים לעלות ארצה ולכן ר

משיך וקבע ה. האצ"ל אותה. בנוסף ההחלטה לא תביא שלום לארץ המחולקת אלא תבטיח מלחמה

עם עבר הירדן בקש לאחד את ארץ ישראל ארץ ישראל הוא "אקט בלתי חוקי" וכי ביתורה של 

יה המשתרעת בין הים סתיים בקביעה כי המולדת העברית היא "הטריטורשנגזל ממנה. הכרוז ה

. עמנו ילחם לשחרור 862התיכון לבין המדבר אשר מעבר הירדן מזרחה ומדן ועד באר שבע

 .863הטריטוריה הזאת עד שתוחזר לו"

הסתייג האצ"ל מחגיגות  ,באו"ם ולמרות השמחה הרבה בקרב היישוב בארץ העם קבלת ההחלט

. לצד הכותרת של כרוז המולדת"תחת הכותרת "קדושת שלמות  היום כרוז למחרת אהשמחה והוצי

"ארגון זה שהעניקה קדושה לשלמות המולדת ונפתח בהצהרה בדבר ביתור המולדת ההיסטורית 

 כינתהירדן אותה ממלכת בנוסף לנקבע בהמשך כי  .האומות המאוחדות החליט לבתר את מולדתנו"

השדודה, ו מפקדת האצ"ל "המדינה הערבית המוכרת, אשר המשעבד הבריטי הקים על אדמתנ

למרות פתיחה זו הרי  .וסף מדינה ערבית שניה בעבר הירדן מערבהמעבר לירדן מזרחה" תתו

 מבחינה פונקציונלית לתנאים שמרבית הכרוז עסק דווקא בפגיעה שטומנת בחובה הצעת החלוקה

הזהיר את היישוב הצוהל כי החלטת האו"ם תפגע כרוז האצ"ל הנדרשים לקיום ריבונות יהודית. 

ולת בניית הארץ שכן רוב השטח שהוקצה למולדת הינו "מדבר שממה". בנוסף קבע הכרוז כי ביכ

בע הכרוז המשיך וק נסגרה הדרך לשיבת ציון".לא יהיה מקום לקליטת הפליטים היהודים ובכך "

כל החלטה של מוסדות היישוב על "חוזה הביתור" תהיה כי כי אין הם מכירים בהחלטת האו"ם, 

)הדגשה שלי  864"משני עברי הירדןקף ועם ישראל ימשיך להלחם עד לשחרור הארץ משוללת כל תו

  מ.פ.ש(.

שנה, התגמד בעיני מפקדת האצ"ל אל מול הפגיעה בערך  2000ההישג בכינון ריבונות יהודית לאחר 

של המשך המלחמה  כערך העליון, המוביל להעדפהשל "שלמות המולדת". שלמות זו הופיעה 

                                                 
(, עמ' 1978)כרך  ג(, )תל אביב: הוצאת הדר,  במחתרתארץ ישראל",  ןמנחם בגין, "תזכיר לוועדה המיוחדת של ארגון האומות המאוחדות לעניי 861
153. 

 התנ"כים. ההתייחסות לגבולות הארץ מ"דן ועד באר שבע" הינו ציטוט מתוך שירו של זאב ז'בוטינסקי "שיר אסירי עכו" ומתייחס לגבולות הארץ 862
 .8(, עמ' 1978)כרך  ד(, )תל אביב: הוצאת הדר,  במחתרת", 1947בספטמבר  16-מנחם בגין, "למשלחת לעצרת האו"ם שנפתחת ב 863
 .79(, עמ' 1978)כרך  ד(, )תל אביב: הוצאת הדר,  במחתרתמנחם בגין, "קדושת שלמות המולדת",  864
 



263 

 

במחתרת, על פני קבלת פשרת החלוקה. התנגדות האצ"ל בראשות בגין לחלוקה הינה בשני 

מישורים;  המישור הערכי של ארץ ישראל השלמה השייכת בזכות ההיסטורית והדתית לעם 

היהודי, והמישור האינסטרומנטלי כאשר גבולות החלוקה נתפסים כגבולות שאינם ברי הגנה ואינם 

לאורך טווח. החפיפה שבין הערכי לפרקטי העצימה את ההתנגדות לתוכנית  מאפשרים קיום מדינתי

סברו על פני היתרונות שבריבונות יהודית מצומצמת, שגם במידה ותקום על פי גבולות החלוקה, 

לא תוכל להאריך ימים. המקור להצבת "שלמות המולדת" כערך מרכזי במפקדת האצ"ל, כי 

ון אותו הציב זאב ז'בוטינסקי, אבי התנועה, בנוגע לדו הקיום באידיאולוגיה של התנועה טמון בחז

בין "בן ערב, בן נצרת ובני" על שתי גדות הירדן. חזון זה הנו אוטופיסטי ביסודו שכן ז'בוטינסקי 

עצמו הסביר בכתביו כי הערבים לא יסכימו מרצון לוותר על הבכורה שלהם בארץ ישראל ואף לא 

מצב זה הבטיח, בעתיד הנראה לעין, מאבק דמים ולא חיי שפע ואושר יחלקו אותה עם העם היהודי. 

 בין "בן ערב" לבניו של ז'בוטינסקי.

 הצהירה עלמפקדת האצ"ל הציגה עצמה כנושאת חזון אוטופיסטי זה של מצביאה ולכן מחד 

ומאידך שללה את רעיון הטרנספר שהועלה בחוגי מפא"י  865מחוייבות לשתי גדות הירדן

לא ניתן למצוא הבחנה בין ההתנגדות לקריעת  ,. בנוסף, מבחינה של עמדות האצ"להאקטיביסטים

עבר הירדן המזרחי לבין ההתנגדות לחלוקת החלק המערבי של ארץ ישראל. בין ההתנגדות לקריעה 

של חבל ארץ שהתרחשה כמעט לפני כחצי יובל שנים והפכה לעובדה מוגמרת עם הקמת ממלכת 

חשיבות המבחינת  . שטח שהן מבחינת האיום המיידי והןשל הירדןירדן לבין החלק המערבי 

. קבלת החלטת , הנו בעל משקל חשוב יותרחברון וירושליםשל האתרים בו כמו  היסטוריתה

החלוקה הוותה עבור מפקדת האצ"ל שלילה ערכית שמשמעותה ויתור על חזון אבי התנועה וזאת 

העם היהודי אותה היא נועדה לפתור. חברי מפקדת לצד חשש פרקטי אמיתי שאין בה מענה לבעיית 

האצ"ל סברו כי החלטת החלוקה לא רק סותרת את החזון של מדינה על שתי גדות הירדן אלא אף 

שוללת את גבולות הביטחון הדרושים לקיום המדינה היהודית. ההחלטה נתפסה ככזאת שעומדת 

בטיח את הישרדות ברזל" שהיה אמור להברזל" כפי שניסח זאת ז'בוטינסקי. "קיר  בניגוד ל"קיר

המדינה החדשה אל מול המאבק הצפוי כנגד הערבים. שלמות המולדת כערך הנובע משיקולים 

פרקטיים וערכיים הפך לעליון וקודם לכל מציאות פוליטת תוך התעלמות מיחסי הכוחות 

ובות שהעידו על הדמוגרפים בין המיעוט היהודי לרוב הערבי על שטח זה ומצהלות ההמונים ברח

יתר על כן, בשם שלמות המולדת ישנה דה לגיטמציה  תמיכת היישוב העברי בהחלטת החלוקה.

 לסמכות ההנהגה לוותר על חלק מארץ ישראל.

                                                 
 שם, שם. 865
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 ממחתרת למפלגה

עם היציאה מן המחתרת והקמת תנועת החרות, ניתן לראות כי ישנה המשכיות והטמעת העקרונות 

. עיקרון שלמות המולדת משתי גדות הירדן היה לנדבך ת המולדתאת המחתרת בנוגע לשלמו שהנחו

מרכזי במשנתה של התנועה, הקודם לכל עקרון מדיני או חברתי. כחודש לאחר הכרזת העצמאות, 

בסיון תש"ח, ראתה אור חוברת ראשונה הנושאת את הכותרת "תנועת החרות העברית מיסודו של 

ותה". במבוא למסמך יסוד זה נכתב: "יודע היום איש יסודותיה ועקרונ –הארגון הצבאי הלאומי 

 866של ישראל המולדתואיננה  ארץ ישראליחיעם לא פחות מאיש אצ"ל שמדינת ישראל איננה 

את זאת יש להזכיר השכם  –; ושהמטרה היא המולדת ולא פס אחד של שטחה )הדגשה במקור(

חיה. ועוד יש לומר לעם: אין  והערב לכל איש בישראל, עד אשר השאיפה הנצחית תהיה למציאות

. מדינונת החלוקה לא תתן חרות לא למעטים שישבו בה ולא )הדגשה במקור( מולדתחרות בלי 

)הדגשה במקור(. במבוא  867"אם לא נצא למרחב נזרק הימהלרבים שיאלצו להשאר מחוצה לה. 

קצר זה קופלו גם הזכות ההיסטורית לארץ ישראל אך גם הנימוקים הפרקטיים של קיום מדינה 

והצרכים הבטחוניים כמכלול שלם המהווה את הבסיס לחשיבותה של שלמות המולדת. תנועת 

יימו סירבה להכיר במציאות הקיימת ודברי המבוא הסת ,שהוקמה על ידי מפקדת האצ"ל ,החרות

"האנשים אשר משחר נעוריהם הקדישו את חייהם  רשת של התנועה לשינוי המצבבהתחייבות מפו

את למען המולדת ולמען החרות אומרים לכם, בהגישם לפניכם את קווי היסוד להמשכת מלחמתם. 

 )הדגשה שלי מ.פ.ש(. 868"תן לכם, נשבענויהן נישת

ברית", הצהרת העקרונות של התנועה נפתחה לאחר המבוא הופיעו "העקרונות של תנועת החרות הע

בעקרון הראשון שהכריז על שלמות המולדת משתי גדות הירדן. הסעיף השני בעקרונות התנועה 

תיאר את המצב הגיאוגרפי הקיים ודחה את קבלת תוכנית החלוקה על ידי מוסדות הישוב, תוך 

ם ישראל. הסעיף השלישי כלל הבטחה כי הסכמה זו אינה מחייבת לא את תנועת החרות ולא את ע

התחייבות לפעולה עתידית וקבע כי "תפקיד הדור הוא להחזיר לחיק הריבונות העברית את חלקי 

. רק לאחר שלשת סעיפים ראשונים אלו פורטו 869המולדת שנקרעו מעליה ונמסרו לשלטון נכרי"

שני של המסמך, העקרונות האחרים העוסקים בקליטת עליה, רווחה, חינוך וכדומה. גם בחלק ה

שעסק ב"קווי היסוד לתוכניתה של תנועת החרות", ישנה נוכחות רבה לרעיון שלמות המולדת. תחת 

הכותרת מדיניות החוץ, נקבע בסעיף הראשון כי תפקידה של מדיניות החוץ יהיה "להבטיח את 

                                                 
 תנועת החרות מצע ועקרונות, תש"ח. 866
 שם, שם. 867
 שם, שם. 868
 שם, שם. 869
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כי "החינוך תחת שלטון עברי ריבוני". בחלק שדן בחינוך נקבע  –איחודם של חלקי המולדת השסועה 

 .870שינתן לילדי ישראל יושתת על יסודות אלה: שלמות הארץ, אהבת המולדת, אהבת העם..."

תנועת החרות כתנועה פוליטית המתמודדת על הנהגת העם קמה כמפלגה אידיאולוגית ולא כמפלגת 

קבע כי מפלגת חרות היתה שונה מיתר המפלגות  לשלטון בחרתנואינטרס. יונתן שפירא בספרו 

ערכת הפוליטית בכך שלא ראתה את יעודה כמייצגת אינטרסים חומריים של קבוצה כזאת או במ

אחרת אלא גייסה תמיכה באמצעות מיתוסים וסמלים הן לצרכים פנים מפלגתיים והן על מנת 

. לאור זאת ניתן לקבוע כי בראש מערכת המיתוסים 871לגייס תמיכה ציבורית בדרכה של המפלגה

יתר עיקרון שיחרור המולדת משתי גדות הירדן כסיבה המרכזית להקמתה.  של תנועת החרות עמד

ניתן למצוא הכפפה של כל תחומי החיים להגשמת ערך זה וכפירה בכל סמכות של גוף שלטוני על כן, 

 כזה או אחר לפגוע בערך מכונן זה. 

ידי ביטוי ת הירדן היתה לא רק מילולית אלא באה להנאמנות לעקרון שלמות המולדת משתי גדו

. הלוגו שליווה את מערכות הבחירות הראשונות כלל את סמל האצ"ל המורכב קהגרפיסימבולי גם ב

ממפת ארץ ישראל משתי גדות הירדן והיד המחזיקה את הרובה מתנוססת על פניהם. ההבדל 

היחידי היה מחיקת הכיתוב "אצ"ל" ובמקומו הופיעה הכיתוב "מולדת" מעל הציור ו"חרות" 

. סמל זה הופיע גם על כל הפרסומים שהוציאה התנועה ואף על ניירות המכתבים מתחתיו

והמעטפות. ישנם חוקרים שטוענים כי בכך קיעקעה התנועה, באופן חזותי, את תמונה זו של 

 .872המולדת המשתרעת על פני שתי הגדות לפניה האידיאולוגיות

ובעקרונות התנועה הופיע עקרון שקבע לצד עקרון שלמות המולדת ניתן דגש גם לזכויות המיעוטים 

שוויון זכויות אזרחי לכל אזרחי המדינה "ללא הבדל מוצא, לאום, דת ומין". בנוסף הופיע סעיף 

מיוחד שהדגיש את חשיבות היחס השוויוני למיעוטים הלאומיים והדתיים שקבע כי "המיעוטים 

ם במדינה". כמו כן נקבע כי חובת הלאומיים והדתיים יהנו משווי זכויות מוחלט בכל תחומי החיי

המדינה לתת ייצוג מתאים למיעוטים במוסדות המדינה אך לראשונה הופיעה הסתייגות כאשר 

הייצוג למיעוטים סוייג במשפט "על בסיס של נאמנות בלתי מסוייגת למדינה". החלק השלישי, 

וטים וקבע כי יש לתת בסעיף שעסק בזכויות המיעוטים, המשיך והבטיח אוטונומיה תרבותית למיע

במצע זה הכירה . 873"להם "אפשרות לחנך את ילדיהם בשפתם, ברוח תרבותם דתם ומסורתם

תנועת החרות "במיעוטים לאומיים" והציעה שוויון אזרחי הכולל הבטחת ייצוג במוסדות המדינה 

                                                 
 שם, שם. 870
 .129שפירא, עמ'  871

Ideological Change in Revisionist Zionism",  -Nadav Shelef, "From 'Both Banks of the Jordan' to the 'Whole land of Israel'  872

Israel Studies (9), 2004.  
 תנועת החרות מצע ועקרונות, תש"ח. 873
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א ואוטונומיה תרבותית. הבטחות אלו שיקפו תפיסה של שילוב האוכלוסיה הערבית באופן מל

הבאות לידי ביטוי  קולקטיביות במדינה תוך הבטחת שוויון אזרחי מלא וזכויות תרבותיות

 .874באוטונומיה של מערכת החינוך

 
 

 מלחמת העצמאות והסכמי שביתת הנשק
 

החל מהשלבים הסופיים של הלחימה, ניתן להבחין בשינוי המסתמן בקרב תנועת החרות כלפי 

 ת העצמאותמלחמהמחויבות לשחרור עבר הירדן המזרחי. האבדות הרבות והמחיר הקשה שגבתה 

הובילו להבנה בקרב התנועה כי הזמן אינו בשל לשחרור המולדת משתי גדות הירדן. לעומת זאת 

דות בדרבון צה"ל וההנהגה הפוליטית לעשות כל מאמץ, יהיה המחיר אשר יהיה, ניתן לראות התמק

ולהביא לשחרור ארץ ישראל המערבית כולה. במהלך קרבות מלחמת העצמאות קרא עיתון "חרות" 

מהים ועד נהר כל השטחים  ביטאון התנועה, להמשיך את כיבושי הצבא ולא לעצור עד לשיחרור –

, תחת הכותרת "להתקדם", קרא 1948בנובמבר  8-עיתון "חרות" מה. במאמר המערכת של הירדן

העיתון לנצל את ההזדמנות, להמשיך בלחימה ולא להסכים לקווי ההפוגה: "הנה באה לידינו 

ההזדמנות לטהר את המשולש להתקדם לפחות עד הירדן, לקצר את החזית ולהסמיך אותה על הקו 

עושה מה שרגיל  והאויבאותנו כוחות ערב גם יחד... הגיאוגרפי המתאים ממנו לא יצליחו להוציא

כלומר ארץ ישראל המערבית נתפסה ככזאת שמבחינה . 875לעשות במצב כזה הוא פתח במשא ומתן"

 ביטחונית מאפשרת קיום ריבוני גם ללא עבר הירדן המזרחי.

עם סיום הקרבות עמדה בפני התנועה הדילמה האם להמשיך ולהיות נאמנים לחזון של שחרור 

המולדת משתי גדות הירדן. חזון שיהפוך אותה, לאור המציאות הקיימת, למפלגה לא רלוונטית 

ניתן להבחין בשינוי בעיני מרבית הציבור או לקבל את המציאות ולוותר על החזון. לאור זאת 

לכזה שמחד יש להיות נאמנים לו אך  ,הפך ערך שלמות המולדת משתי גדות הירדןבו אידיאולוגי ש

מאידך אין חובה לפעול לקיימו באופן מעשי "כשתנועת החרות אומרת כיום כי החזרת עבר הירדן 

לחיק הריבונות העברית איננה דבר בלתי אפשרי אין היא גורסת מלחמה דווקא, היא דורשת שני 

. 876זון של שלמות הארץ והכרת הממשלה בתפקידה להשיג את המטרה הזאתדברים: נאמנות לח

זה ידרוש שיקול בבוא היום ואין זה מן התבונה המדינית  -אין לראות כיום איך בדיוק יושג הדבר

לקבוע את דרכי הבצוע, שעלולות להיות תלויות בתנאים שאינם קיימים היום. העיקר הוא הנאמנות 

                                                 
דומה ל"חוזי המיעוטים" עליהם חתמו מדינות הלאום החדשות כמו פולין )בה נולד מנחם בגין ורבים מקרב הנהגת "חרות"(  חלק זה במצע 874

בהסכמי ורסאי. חוזים אלו נועדו להגן על זכויותיהם של המיעוטים הלאומיים והמדינות התחייבו להעניק למיעוטים שבשטחיהן שוויון זכויות 
 יה תרבותית, להתיר להם להקים בתי ספר ומוסדות תרבות בלשונם הלאומית.אזרחי, חופש דת ואוטונומ

 .2, עמ' 1948בנובמבר  8, "חרות"מאמר מערכת, "להתקדם",  875
 .2, עמ' 1948בנובמבר  12, "חרות"שמואל כץ, "האופוזיציה",  876
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נחם בגין אף הוא הבין את המצב הכלכלי והצבאי הקשה והסתפק ראש התנועה, מ. 877למטרה"

 . 878""לפחות עד קו נהר הירדןבדרישה להמשך הלחימה עד שחרור המולדת כולה או 

בנאומי הבחירות לאספה המכוננת הפכה הזכות על עבר הירדן המזרחי ככזאת שיש להמשיך להיות 

ת לנסות לממשה. הקריאות לשחרור אך אין לעשות דבר על מנמבחינה הצהרתית נאמנים לה 

המולדת ההיסטורית הוחלפו בדרישות לשחרור המולדת עד הירדן כערך מרכזי "אין אנו יכולים 

 .879)הדגשה שלי מ.פ.ש( או עבדאללה ליד פתח תקוה" על הירדן להתחמק מן הברירה או אנחנו

הניפה התנועה  שלמות המולדת ההיסטורית, לפחות עד נהר הירדן, היה הדגל המרכזי אותו

 בבחירות לאסיפה המכוננת.

ברודוס הובילה  1949במרץ  4-הסכמת ישראל לגבולות שביתת הנשק ופתיחת השיחות הרשמיות ב

לתגובה חריפה מצד תנועת החרות. תנועת החרות יצאה הן נגד קבלת גבולות שביתת הנשק שנתפסו 

שמעותה ויתור עקרוני על הזכות והן נגד עצם ההכרה בממלכת ירדן שמ ,כחסרי קיימות לאומית

לעבר הירדן המזרחי. התגובות החריפות לשיחות כללו קריאה לעם היהודי לקיים מנהגי אבלות 

והצהרות של יו"ר התנועה כי לא יכבד את החלטת הממשלה בעניין, במידה ויגיע לשלטון. ביום 

רגולין, מבכירי הכותבים למחרת פתיחת השיחות, התפרסם בעיתון חרות מאמר על ידי ד"ר יהודה מ

בעיתון, שהתנגד להסכמות שביתת הנשק. הסכמת הממשלה לגבולות שביתת הנשק נתפסה 

כהסכמה למדינה בגבולות חסרי יכולת קיום "גבולות החלוקה בלתי ממשיים הם וחסרי שחר 

מבחינה צבאית וכלכלית". בנוסף לשיקולים הפרקטיים ששללו את מדינת החלוקה התלוותה 

רת גם תפיסה מטאפיזית לחשיבות שבשלמות המולדת. המולדת השלמה הוצגה כמצע חי לביקו

שרק בו יכול לצמוח ולהתפתח העם היהודי וכל קיצוץ בה משמעותו קמילה ומוות "מתוך אמונה 

בכח הצפון ברוח ישראל. כוח שלא ימצא לו מוצא ויכמוש אם לא נסיר את הגבולות הגיאוגרפיים 

ליקה המפא"יית". הכותב אף המשיך והציג את גבולות שביתת הנשק כנטיעת והרוחניים של הרפוב

גרעין של עץ אלון גדול בכד פרחים "מה התוצאה האפשרית? או שהגרעין לא ינבוט והשתיל יכמוש 

 .880או שהשורש הצעיר יפרוץ את קירות כלי החרס"

מעמד רשמי לגבולות , הסכמים שהעניקו 1949באפריל  3-בעקבות חתימת הסכמי שביתת הנשק ב 

שנוצרו בעקבות קרבות מלחמת השחרור, שוב יצאה תנועת החרות למתקפה על הממשלה. במתקפה 

הפעם על הסכמי שביתת הנשק, בניגוד לעבר, הציבה התנועה במרכז את הוויתור על שטחי הגדה 

עבד  המערבית בלבד. בנאומו של בגין בכנסת הוא קבע "הפקירה ממשלת ישראל בידי אותו מלך

                                                 
 שם, שם. 877
 .1, עמ' 1948בדצמבר  24, "חרות"סטארא, "בגין בפאריז: המלחמה תמשך עד שתשוחרר כל הארץ",  א. 878
ללא שם מחבר, "בנאומו הראשון אחרי שובו מארה"ב מכריז מנחם בגין: תנועת החרות הולכת למבחן הבחירות כדי לשרש מיסודו את המשטר  879

 .1, עמ' 1948בדצמבר  31, "חרות"הטוטליטרי", 
 .3, עמ' 1949במרץ  5,  "חרות"יהודה מרגולין , "לאן פניך, ישראל",  880
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)הדגשה שלי מ.פ.ש(... כיצד לא רעדה ידכם לתת הכרה  של החלק המערבי של המולדתשטח עצום 

בנאומו זה אף הודיע בגין כי לא יקבל . 881רשמית בשליטתו של עבדאללה בעיר העתיקה בירושלים?"

לזכות על ארץ ישראל המערבית  המחויבותאת הכרעת הממשלה וישנה אותה עם עלייתו לשלטון. 

כה גדולה עד שהיא גברה אף על הסמכות הטמונה בהכרעות דמוקרטיות שהן יסוד השיטה  ההיית

 הליברלית ובגין הודיע כי לא יכבד את ההחלטה עם הגיעו לשלטון.

הגדיל לעשות ד"ר יהושוע השל ייבין, מהאינטלקטואלים של התנועה הרביזיוניסטית שקרא מעל 

לים של ממש, כפי שנוקטים בתשעה באב לזכר חורבן עיתון "חרות" לציבור לנקוט מנהגי אב

המקדש. בעקבות חתימת הסכמי שביתת הנשק אותם כינה הסכמי הקלון "ודאי שיום חתימת 

הסכם שכזה צריך היה להיות מוכרז כיום אבל בציון. צרכים היינו לקרוע קריעה ולשבת על הקרקע 

 .882כביום אובדן חרותנו מחדש"

רחי הפכה עם קום המדינה לזכות מוסרית שכרגע אין לפעול למימושה. הזכות על עבר הירדן המז

דה פקטו בנושא הזכות על עבר הירדן המזרחי  רמוויתובתנועת החרות נוצרה ההבנה כי אין מנוס 

התבונה המדינית אפילו "לקבוע דרכי ביצוע",  מןוהוא נשאר בגדר חזון שלא ניתן להגשימו ואף אין 

ון העוסק בשינוי המצב. לעומת זאת התנגדה התנועה לכל ויתור דה יורה אף מתכנ עלהימנקרי יש 

על הזכות של העם היהודי בחבל זה ולהכרה בשלטון הירדני שמשמעו אובדן הזכות. ויתור זה בלט 

מיידים על מנת לשחרר את עבר הירדן  םאופרטיבייאף יותר על רקע הדרישה לנקיטת אמצעים 

, יהיה המחיר אשר יהיה. יחס שונה זה לגדה המערבית של הירדן המערבי ולא להפסיק את המלחמה

נבע מהתלכדות של הזכות האידיאולוגית בדבר הזכות ההיסטורית והדתית על מקומות אלו לצד 

חבלי מולדת אלו יהווה סכנה חמורה לקיום הריבונות  שחרורהנימוק האינסטרומנטלי כי אי 

 היהודית החדשה. 

 

 המדינההיחס למיעוטים עם קום 

ת הירדן, רעיון ארץ ישראל על שתי גדו קידוםלצד ההתנגדות העיקשת לגבולות שביתת הנשק ו

כלפי הערבים. יחס זה התבסס על ההנחה כי הינם אזרחים שווי  מדיניות ליברליתהציגה התנועה 

זכויות ויש לעמוד על קיום מלוא זכויותיהם. ירמיהו הלפרין, מנהל המחלקה הערבית בתנועת 

החרות, פרסם מספר ימים לאחר כינוס האספה המכוננת מאמר בעיתון המפלגה בו הציג את קווי 

. תחת כותרת המאמר "בן ערב, בן 883ים הלא יהודים"הפעולה של התנועה כלפי מה שכנה "האזרח

                                                 
 .1, עמ' 1949באפריל  5, "חרות"לא שם מחבר, "בגין מאשים את הממשלה בהסגרת חלקי המולדת לאויב הבריטי", ל 881
 .3, עמ' 1949באפריל  8, "חרות"יהושוע ייבין, "בעקבות הסכם הקלון",  882
 .2 , עמ'1949בפברואר   27הלפרין ירמיהו, "בן ערב בן נצרת ובני", עיתון חרות,  883
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נצרת ובני" הלקוחה משירו של ז'בוטינסקי, "שמאל הירדן", פתח הכותב והסביר ראשית לכל כי 

אין תנועת החרות מכירה בקיום מיעוטים בישראל "תנועת החרות אינה מכירה בקיום מיעוטים 

מיעוטים ויחד אתו את המושג מיעוטים. את משרת שר ה יבוודאשראל ולכשתעלה לשלטון תבטל יב

לדעתנו כל אזרחי ישראל שווים בפני החוק והממשלה. בן נצרת, בן ערב בן הדרוזי ובני. זה הכורע 

, הדרוזי השומר את תורתו ובכנסייתברך במסגד ופניו למכה הקדושה, זה המנשק את הצלב 

ל ומה שמותר לאחד מותר ואמונתו בעמקי ליבו וזה המאמין בתורת משה כולם אזרחי ישרא

 .884לזולתו"

ההגדרה "מיעוט ערבי" , זה הציג הלפרין את התפיסה הרשמית של התנועה בסוגיה זובמאמר 

שהופיעה במצע התנועה הוחלפה באזרחים ישראלים בני דת מוחמד או דת ישו. גישה זו היוותה 

 עוטים הלאומייםהמינסיגה מהעמדות שהוצגו במסמך המכונן עם הקמת התנועה בה נכתב כי 

משוויון זכויות ומכרוזי האצ"ל שהתייחסו ל"עם הערבי". השקפה זו ביחס להגדרת  וייהנוהדתיים 

האזרחים הלא יהודים תאמה את הדגם של "הדמוקרטיה הליברלית" שאינה מבחינה בלאומים 

השונים אלא רואה לנגד עיניה את הפרט בלבד. המדינה בדגם זה הינה סך האזרחים המרכיבים 

. עם זאת ראיה זו עומדת בניגוד לתפיסת מדינת ישראל כמדינת 885מיאותה ואינה מקדמת חזון לאו

הינם סמלים המזוהים עם הלאום  וההמנוןהלאום של העם היהודי, שסמליה הלאומיים כגון הדגל 

היהודי בלבד. מדינת ישראל לא הוקמה כמדינה המקדמת אתוס ליברלי של בניית אומה אזרחית 

מדינה יהודית. בהגדרות אלו טמונה סתירה בין ראיית של "מדינת כל אזרחיה" אלא אתוס של 

הרוב היהודי כבעל זכות הגדרה לאומית על כל המשתמע מכך לבין המיעוט הלא יהודי שנתפס 

שלאור זאת אינה זכאית  יהאוכלוסיכאוכלוסייה אזרחית בעלת מאפיינים אתניים ודתיים בלבד. 

 להגדרה עצמית לאומית.

שוות לכלל האזרחים ולכן מיקד  אזרחיותהלפרין התמקד בקידום שוויון אזרחי של הענקת זכויות 

למען זכויות האזרחים  םלהילחאת התקפתו על הממשל הצבאי. הכותב התחייב, בשם תנועתו, 

מצב שבו יהיו  רייווצהערבים ודרש לשנות לאלתר את המצב הקיים בישובים הערביים "אם 

א וממדרגה ב' אזרחים הנהנים מזכויות יתר ואלה המקופחים על ידי השלטונות אזרחים ממדרגה 

תעמוד תנועת החרות תמיד לימינם של המקופחים. מתוך נקודת השקפה זאת אנו נלחם בפרלמנט 

הישראלי על כך שאזרחי ישראל החפים מפשע כלפי המדינה ואשר ניתנה להם תעודת אזרח יקבלו 

. יש לסלק מיד את גדרי התיל מסביב לישובים 886א שמץ של אפליהמיד את הזכויות המלאות לל

                                                 
 שם, שם. 884
 .23, עמ' 1993(, חורף 3) תיאוריה וביקורתיואב פלד, "זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל",  885
 .2הלפרין, "בן ערב", עמ'  886
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הערביים. כל מעשה הפקר אשר אולי טבעי הוא בעת מלחמה אסור שיישנה כלפי אלה אשר הנם 

הלפרין ייצג את תפיסת התנועה שמחד פעלה ליצירת שוויון אזרחי אך מאידך . 887אזרחי מדינתנו"

 וט הערבי.שללה כל הכרה בזהות הקולקטיבית של המיע

זכויות לערבי ישראל החלה  שוויוןההגדרה העצמית של התנועה, כתנועה הנאבקת למען במסגרת 

עם כינון מוסדות המדינה חודשים ספורים לאחר סיום המלחמה, במאבק כנגד  מידתנועת החרות, 

תחת  1949הממשל הצבאי שהוטל על ערביי ישראל. במאמר המערכת של עיתון "חרות" ממרץ 

רת "הממשל הצבאי עד מתי?" יצאו הכותבים כנגד קיומו של הממשל הצבאי ביפו. אנשי הכות

המערכת קבעו כי הממשל הצבאי טומן בחובו פגיעה קשה בזכויות האזרחים שהופכים להיות 

נשלטים ולא אזרחים שווי זכויות "הוא הופך את חייהם של עשרות אלפי אנשים למשוללי כל 

לעול האחריות לסידורים  ההאוכלוסייקינים. במקום להכניס את אפשרות לחיים ציבוריים ת

במקום מושבם, במקום להעלות את מידת ההרגשה של היותם אזרחים שווי זכויות וחובות 

. המחברים לא 888הם חיים בהרגשה של נשלטים, עם כל תוצאותיה של הרגשה זו" הרי -במדינתם

הבעייתי של המצב כלפי זכויות האזרחים. על מנת לחזק את טיעוניהם ולשכנע  בממדהסתפקו רק 

. השארת הממשל הצבאי עלולה לאותת בטחוניםאת קוראי העיתון הביאו הכותבים גם טיעונים 

לעולם כי גורל העיר יפו לא נחרץ עדיין היות ולפי החלטת החלוקה אמורה העיר להיות שייכת 

של הצבאי ביפו משום סכנה ישירה למעמדם הפוליטי של גבולות למדינה הערבית "יש בו בממ

מדינתנו. עיר שהיא בליבו של הישוב העברי, בתוך תוכו המוחזקת זו שנה כמעט תחת שלטון צבאי 

אין זו אלא הוכחה ששלטונות ישראל עדיין לא החליטו סופית מה יהיה גורלה המדינה של העיר 

ן הפגנת אי בטחונה של המדינה". הכותבים לא הסתפקו ולמי תהיה...מהווה הממשל הצבאי כעי

בהתקפה על המצב ביפו ויצאו כנגד הממשל הצבאי כולו "ולא רק ביפו הדברים אמורים אלא גם 

אין  –חוץ מן האזורים הגובלים עם החזית  - ברוב שאר השטחים המשוחררים. גם בשטחים אלה

דיניה וסדריה צרכים להיות דיניהם כל הצדקה להמשיך בממשל הצבאי. הם חלק ממדינתו ו

 .889וסדריהם"

בנוסף למאבק למען הזכויות האזרחיות של הערבים במדינת ישראל וכנגד הממשל הצבאי, נאבקה 

התנועה גם למען הזכויות הפוליטיות של הערבים. מאבק זה התמקד בזכותם של ערביי ישראל 

ערביי ישראל ושלילתם של מפלגות להקים מפלגות ערביות עצמאיות שייצגו את האינטרסים של 

 ,הערביות של מפא"י ששרתו את מפלגת השלטון. בדיון בכנסת תקף יו"ר תנועת החרות ןהלוויי

                                                 
 שם, שם. 887
 .2, עמ' 1949במרץ  7, "חרות"מאמר מערכת, "הממשל הצבאי עד מתי?",  888
 שם, שם. 889
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אשר לא ייצגו את האינטרסים של ערביי ישראל אלא על הערביות  ןהלווייאת מפלגות  ,מנחם בגין

מיהם הראשונים של "ערבים שירתו את האינטרסים של מפא"י "לא אבוש ואודה, כי בשמעי את נאו

מפא"יים" צף ועלה בי רגש שלא היה רחוק מבושה, והיה קרוב לבושה...דבריהם של "ערביי החצר" 

לא היו, לא יכלו להיות כנים, הם התרפסו. למה לנו התרפסותם? אני סבור, כי מוטב שהערבים לא 

ות שיהיו נאמנות ראשית לאור זאת בקש בגין כי יתאפשר לערבים להקים מפלגות ערבי .יתרפסו"

לכל למגזר הערבי לצרכיו ולדרישותיו "אין להצטער. יתכן אפילו, כי מוטב שהערבים, היושבים 

במדינת ישראל, יתאגדו במפלגה "משלהם". להקמת מפלגה ערבית "ללא זיקה למפלגות 

 .890העבריות"

 התנועה לכל נכונותאל מול היחס הליברלי כלפי המיעוט הערבי שבתוך גבולות המדינה, התנגדה 

בדיון בכנסת סביב מדיניות החוץ של הממשלה התנגד ח"כ  .ערביםהפליטים לפשרה בנושא ה

שמואל כץ, בשם סיעת החרות, לכל פשרה בנוגע ל"בורחים הערבים" "על הממשלה לחזור בה 

מקבלת אחריות ביחס לסידורם של הבורחים הערביים, ומהסכמתם לשלם להם פיצויים. עליה 

יע במפורש כי תתנגד לחזרתם ולו גם של חלק מהם". ח"כ כץ אף קבע כי על ישראל לדרוש להוד

פיצויים מהערבים ולא להפך "פעילותה של מדיניות החוץ צריכה להיות מכוונת לקבלת פיצויים 

. גם במצעי התנועה לכנסת צוין בפרוש כי 891מהמדינות הערביות, שגרמו בפלישתן להרס רב"

ים שברחו משטחה של ארץ ישראל, עליו משתרעת המדינה, אינם יכולים להיות "האוכלוסין הערבי

מוחזרים לשטח זה" כי "יישובם מחדש של פליטים הוא פתרון שנתקבל, ובוצע בימינו, בחלקי עולם 

 .892שונים"

זכויות אזרח מלאות לערבים שבתוך גבולות קווי הענקת  ייתהה שהציגה תנועת החרות ההתפיס

. לעומת זאת התנגדה התנועה ומספרם הקטן אינו מהווה איום על זהות המדינהשביתת הנשק 

לשובם של פליטים ערבים או לפיצוי פליטים ערבים שעזבו במלחמת העצמאות. עמדות אלו הצביעו 

במדינת ישראל מדינת העם היהודי  שראתהעל הניגוד בין התפיסה הלאומית של המפלגה 

היהודי. מדינה השייכת לרוב היהודי ומשרתת אותו כפי שהדבר המבוססת על דומיננטיות של העם 

בא לידי ביטוי בהעדפה של מתן האזרחות לתושב יהודי מהתפוצה תוך דחיית חזרתו של פליט ערבי 

בסתירה לשוויון האזרחי שאמור  ניצבהשהתגורר בשטח לפני כן ועזב עם פרוץ הקרבות. עמדה זו 

השווים בכל הזכויות לתושבים  ,לים בני דת מוחמדלנבוע מתפיסת הערבים כאזרחים ישרא

היהודים. הסירוב להכיר בערבים כמיעוט בעל אופי לאומי הנמצא בקונפליקט עם הלאום היהודי 

                                                 
 .2, עמ' 1953באוגוסט  14, "חרות"ללא שם מחבר, "מדינה לישראל או מושבה לכל",  890
 .837, עמ' 1951בינואר  30דיון במדיניות משרד החוץ, דברי הכנסת,  891
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. OP-143מצע תנועת החרות לכנסת החמישית,  892
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המהווה רוב, סייע להתמודדות של התנועה עם סתירה זו ולהצדקת הענקת הזכויות הקולקטיביות 

 לקבוצת הלאום היהודי בלבד ולא לערבים.

 

 

 

 

 

 יס האידיאולוגי לתפישת ארץ ישראל השלמההבס

בתחילת פרק זה, הנימוקים להצבת רעיון שלמות המולדת כערך מרכזי במשנתה של  ישהראיתכפי 

אריה . םמטאפיזיי, ביטחוניים לצד םאינסטרומנטלייהתנועה היו שונים; נימוקים ערכיים לצד 

שלש מערכות ערכים המובילות למתן  הציגידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה נאור שחקר את הא

לגיטימציה ולקידום רעיון זה; תיאולוגיה דתית המבוססת על התנ"ך ופרשנים מאוחרים כמו חז"ל, 

פרשנות היסטורית המבוססת על חילון התיאולוגיה הדתית, והיענות לצרכים לאומיים כמו קליטת 

" ניתן למצוא שילוב של כל שלושת . מניתוח של נאומי וכתבי אנשי "חרות893עלייה, משאבים וכול'

מערכות הערכים הללו החופפות אלו את אלו ומחזקות את תפיסת ארץ ישראל השלמה כערך 

 של התנועה.   באידאולוגיההמרכזי 

 

 תיאולוגיה דתית:

מפלגה דתית כמו החזית הדתית אך היו בה חברים דתיים שנשאו  ההייתתנועת החרות אמנם לא 

לקיימו. חברים אלו ראו בארץ ישראל השלמה  שישת המולדת כציווי דתי בתוכה את רעיון שלמו

כאדמת קודש שניתנה לעם ישראל במסגרת ההבטחה האלוהית. גם בעיני חלק מראשי התנועה בעלי 

הזיקה למסורת שימשה ההבטחה האלוהית כמקור לתביעה על ארץ ישראל, הקודמת לכל תביעה 

אינה יכולה לעמוד למשא ומתן ואין לאף שתיאולוגית נסטרומנטלית. הבטחה היסטורית או אי

 ממשלה יהודית זכות להתכחש לה.

 מרדכיהיה הרב  ,כמקור לדרישה לשלמות המולדת ,אחד המובילים של תפישת ההבטחה האלוהית

ליסמן, ראש החוג "אחדות ישראל" בתוך תנועת החרות. הרב ליסמן ראה את החובה בשחרור הארץ 

המבוסס על העיקרון "מעשה אבות סימן לבנים", "אותה  תנכ"יחובה דתית וצו משתי גדות הירדן כ

תורת ישראל שחינכה את העם לשחרור ולעצמאות וטיפחה בו רגש פטריוטי, אומץ לב ועוז רוח 

                                                 
 .24(, עמ' 2001חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, ) ארץ ישראל השלמה, אמונה ומדיניותאריה נאור,  893
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וחייבה אותנו והזהירה אותנו חריפות וחמורות לא להשאיר אף שעל אדמה מארצנו היעודה תחת 

. מכוון והזכות של עם ישראל על ארצו היא זכות ממקור אלוקי הרי שגם אם יש 894שלטון זרים"

לערבים טענה כל שהיא הרי שהיא מתבטלת אל מול הזכות היהודית הקדושה "חדלו מלהביט דרך 

ומה בדבר  –דמוקרטיה, ליברליזם  –עיניים של גויים על יהדותנו; אין לך טעות גדולה מזו...ובכלל 

"שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן? כלום דרישתנו זו עולה בקנה אחד עם  "כולה שלי" בדבר

היסטורית על ארצנו כולה, אין זכות צודקת בעולם אשר תשווה -? זכותנו האלוקיתהללוהאיזמים 

ח"כ אסתר רזיאל נאור אף היא, בדיון בכנסת על התודעה היהודית, קשרה בין האמונה . 895לה"

קור עליון על פני התנאים המדיניים בשטח "עלינו להחזיר לנוער שלנו הדתית המהווה מבחינתה מ

את ההכרה בשלמות האומה וייחודה, את ההכרה בשלמות המולדת, את זכותנו ההיסטורית על כל 

)דגש שלי מ.פ.ש( בניגוד ולמרות העובדות בנות החלוף  כפי שכתוב בספר הספריםהארץ הזאת כולה 

 .896של התנאים המדיניים"

ה נוספת להיבט הדתי בתפיסה של ארץ ישראל השלמה בתנועת החרות ניתן למצוא בנאומו דוגמ

של יו"ר התנועה, לאחר מבצע קדש ונסיגת ישראל מרצועת עזה בעקבות הלחץ הבינ"ל. בנאומו 

התמקד בגין דווקא במפלגות הדתיות ובא חשבון עם מפלגת "הפועל המזרחי" ותמיכתה בממשלה 

עזה. חבל אותו כנה בגין אדמת קודש ואת הנסיגה ממנו תיאר כ"רמיסת דת  בעניין הנסיגה מחבל

ישראל". נסיגה משטחי ארץ ישראל נתפסה על ידי בגין לא רק כפגיעה בריבונות ישראל, אלא חשוב 

מכך, פגיעה בדת ישראל "אלפי שנים התפללנו לשוב לארץ ישראל. והנה אדמת מולדת שוחררה בידי 

. הרי תפילה קדושה ומקודשת זו 897"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"הצבא הישראלי המנצח 

חלה לא רק על שיבת העם לציון או להר הבית, אלא לכל ארץ ישראל. חזרנו לכברת אדמת הקודש 

ואתם מפלגה דתית הרימותם יד למען עזיבת חלק של אדמת א"י, חלק מאדמת הקודש ששוחרר 

? איכה ירדתם םלעצומותיכ? מה ערך םלתפילותיכאמין וקדושים. איך עוד נ םגיבוריבדם 

פלאים?...אתם רמסתם את דת ישראל לעיני הנוער העברי, אתם השפלתם את כבוד התורה, אתם 

נתתם יד לנטישת חלק של א"י. יבוא היום, אנשי המפלגות הדתיות ושומרי אמוני ישראל, והיהודים 

 .898לדין" אתכםהדתיים הם שיתבעו 

 
 
 
 

                                                 
 .3ליסמן, "לא באיטליז בלבד", עמ'  894

 שם, שם. 895
 .2, עמ' 1959ביוני  11,  "חרות"אסתר נאור רזיאל, "ישראל ויחודו",  896
 .1 , עמ'1957במרץ  8, "חרות"ללא שם מחבר, "נאום מנחם בגין בהפגנת המוני תל אביב נגד הכניעה",  897
 .שם, שם 898
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 פרשנות היסטורית: 
 

בנוסף לתיאולוגיה הדתית, נתפס רעיון שלמות המולדת בתנועת החרות כנובע גם מזכות היסטורית. 

ולכן  ומדינת ישראל היא היורשת החוקית של ממלכות ישראל הקדומות של דוד המלך וצאצאי

ורית שניתנה ניתנה לה זכות היסטורית על חלק ארץ זה. דוברי התנועה הסתמכו על ההכרה ההיסט

לעם היהודי על חבל זה לא רק בתקופות היסטוריות קדומות אלא גם בהיסטוריה המודרנית. 

הצהרת בלפור, כתב המנדט של חבר הלאומים וועידת סאן רמו נתפסו כתקדימים בהן החליטו 

המעצמות על שטח ארץ ישראל משתי גדות הירדן כיחידה אחת המיועדת להיות ביתו של העם 

 היהודי. 

רי )לוינסון(, משפטן יהודה בנאהסביר הכותב דן קמאי )שם העט של ד"ר  "חרות"במאמר בעיתון 

"במשך כל שנות הגלות הארוכה לא ויתרנו על הקשר ומראשי התנועה הרביזיוניסטית( לקוראים כי 

ההיסטורי עם המולדת ועל זכותנו עליה. בזכות ההיסטורית והמוסרית של העם היהודי על ארץ 

ל הכיר העולם התרבותי בסן רמו, בחבר הלאומים לאחר מלחמת העולם הראשונה ובאו"ם ישרא

יצרו המנהיגים היהודים תקדים היסטורי,  1947לאחר מלחמת העולם השנייה. אפס, בשנת 

ה של האומה הישראלית יותביעות הובהסכמתם לתוכנית החלוקה ויתרו חגיגית ורשמית על זכויותי

דוד. הם ויתרו על עיר  -. הם הסכימו לניתוקה של לב לבה של האומהעל כל אדמת ארץ ישראל

נית החלוקה הם ויתרו על הקשר המוסרי וההיסטורי והוכיחו לאומות העולם בהסכמתם לתכ

 .899שראל אינו חזק כפי שהיה נדמה להם"שהקשר בין עם ישראל וארץ י

ת אירופה וארה"ב, תעמוד על ראשי התנועה המשיכו לדרוש מממשלת ישראל כי, בדיוניה עם מדינו

התביעה להכרה בזכות עם ישראל על ארץ ישראל משתי גדות הירדן וזאת בשם הזכות ההיסטורית. 

"אני חושב שתביעתנו על ארץ ישראל השלמה מעולם לא בדיון בכנסת התריס בגין מול בן גוריון כי 

תביעה קיצונית, היא התביעה המתונה... ורוצה אני לשאול אתכם מפני מה עוד תפחדו  ההיית

 1948? ב900זו התביעה המדינית המוסרית, ההיסטורית, לארץ ישראל השלמה -להעלות את התביעה

השליתם את עצמכם שאם תפסיקו את מסע השחרור שהיה אז במלוא תנופתו, תשיגו שלום עם 

לומר לעולם כולו: ארץ ישראל כולה שלנו! הערבים יכולים במצח נחושה  מדינות ערב...למה תחששו

לדרוש למעשה את תל אביב ולכאורה את יפו, רמלה, לוד, הגליל המערבי וחלק נוסף של הנגב ואילו 

לנו אין זכות לדרוש את ירושלים העתיקה? הגיע הזמן שתשקלו את דרככם מחדש. התביעה 

השלמה אינה רק עניין של אמת קדושה מדורי דורות ולדורי ההיסטורית של עם ישראל לארצו 

ה מול לחץ של העולם לנסיגה אלדורות. היא גם עניין למדיניות אקטואלית ממשית בימים 

                                                 
 .2, עמ' 1955בנובמבר  20, "חרות"קמאי דן, "דרך הביניים המובילה לתהום",  899
 .2, עמ' 1956בפברואר  23, "חרות"ללא שם מחבר, "הנאום המלא של מ.בגין בכנסת על תקציב משרדי ראש הממשלה ושר החוץ",  900
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מלחמת לאחר מיד ספר כי  תנועת החרותיחיאל קדישאי שהיה מזכירו האישי של יו"ר  .901"נוספת

השיח הציבורי של בגין  וכי המכבים,מספר  בכל הזדמנות על סיפורחוזר ששת הימים בגין היה 

"ואנטיוכוס המלך חנה על דֹור )דור זה טנטורה( ביום השני בשנות דור ישראל התנהל -בקשר לארץ

ויען שמעון ויאמר לו: לא  ...ויקרב אליה את חילו בעשותו מכונות ויסגור את טריפון מצאת ומבוא.

י אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן לקחנו ולא ברכוש נוכרים משלנו כ הנוכרייארץ 

קדישאי הוסיף לנו עת השיבונו את נחלת אבותינו".  ההייתהעתים בלא משפט נכבשה ואנחנו כאשר 

הזאת היה טוען לזכות שיש לנו על הארץ "בשיחות בהרצאות ובגין היה מצטט את הקטע הזה כי 

 .902כמו לקדמונים שלנו ככה היום"

לבין קביעת  ה, שירטט ח"כ אריה בן אליעזר קו ישר בין מלכות ישראל הקדומבנאום בחירות בת"א

 םהיסטורייהרי כל נסיגה מגבולות  ,היום. אליבא דח"כ בן אליעזר'גבולות מדינת ישראל החדשה ד

אלה משמעותה גם התכחשות למורשת ההיסטורית של עם ישראל "היום חייבת לקום ממשלה 

שתוכל להכריז מבחינה מוסרית, היסטורית ומדינית שהיא התנגדה תמיד לתוכנית החלוקה 

ומתנגדים לה גם היום...אם בן גוריון מכריז שהוא מושיט יד לאברהם אבינו, הרי דבר זה יכול 

רון ואם הוא מכריז על הושטת יד לדוד המלך הרי דבר זה ייעשה אך ורק להיעשות אך ורק בחב

 .903בעיר העתיקה בירושלים"

 

 מענה לצרכים לאומיים: 

היו חברי תנועה שראו דווקא בנימוקים אינסטרומנטליים את  םוהיסטורייבנוסף לנימוקים דתיים 

כלה בתרומה של שלמות ו יםיטחוניבהמקור לחשיבות שלמות המולדת, החל במניעים כלכליים, 

 המולדת להבאת השלום.

אחד הנימוקים האינסטרומנטליים המרכזיים לרעיון שלמות המולדת היה הנימוק כי ארץ ישראל 

. אנשי חרות טענו כי המדינההשלמה נחוצה על מנת לענות על הצרכים הכלכליים, חברתיים של 

י את איכות החיים של תושבי מדינה שתשכון בגבולות ארץ ישראל השלמה תשפר באופן דרמט

המדינה ותאפשר שגשוג כלכלי, קליטת עלייה ורווחה חברתית. נימוקים אלו הלכו והתפתחו עד 

אי התפשטות המדינה  . לאור זאת,כי גבולות שביתת הנשק אינם ברי הגנה םביטחוניילנימוקים 

מוטטות המדינה לעבר הגבולות ההיסטוריים תוביל למחנק כלכלי חברתי וביטחוני שסופו הת

 בגבולותיה הנוכחיים. 

                                                 
 שם, שם. 901
 מרכז מורשת בגין., ארכיון VD-025קדישאי יחיאל, ראיון וידאו,  902
 . 2, עמ' 1955במאי  15, "חרות"ללא שם מחבר, "רק לאנשים שהתנגדו לחלוקת הארץ, הזכות המוסרית לשלוט במדינה זו",  903
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אחת הדוגמאות לתפיסה זו הינה מאמרו של ד"ר וולפגנג פון וייזל, מהאינטלקטואלים של התנועה 

שהסביר מדוע חשוב כל כך רעיון שחרור המולדת לתנועת החרות. אליבא דפון וייזל  ,הרביזיוניסטית

חשיבות קריטית הן בתחום קליטת העלייה, הן בתחום הביטחוני והן  ההייתלשלמות המולדת 

בתחום הכלכלי "כתנאי קודם לקיום יציב ובטוח של המדינה וכתנאי קודם לעליה תמידית 

בעתיד....מאמינה תנועת החרות וכאן מאוחדים כל חבריה כי הגבולות הנוכחיים אינם אפשריים 

כי הם בלתי אפשריים מנקודת מבט כלכלית. .שמדה..מבחינה אסטרטגית ונושאים בחובם סכנת ה

בישראל בשביל  תההתיישבותיבמילים אחרות אנחנו סבורים שכבר היום גדולה מדי הצפיפות 

 .904התפתחות בריאה של האומה"

מקרב העם  הצפויהח"כ אריה אלטמן טען כי גבולות החלוקה אינם מאפשרים את קליטת העלייה 

דינת ישראל בגבולות החלוקה אינה משרתת את פתרון הבעיה שלשמה היהודי בתפוצה. לאור זאת מ

הוקמה המדינה והיא מתן פתרון מקיף לעם היהודי כולו ולא רק לעם היושב בציון "מדינת ישראל 

יהודים החיים עדיין מחוצה לה ולא שאלה של איזה מאות  ןמיליושל עשרה  בעיהקמה כדי לפתור 

ישראל קמה כדי ליישב את עם ישראל בארץ ישראל השלמה ולא אלפים "פליטים ערביים". מדינת 

 . 905בגבולות הגרוטסקיים עליהם חולמים נאצר וחבריו"

בדיון בכנסת על התקפות המסתננים קבע ח"כ חיים לנדאו כי המצב הביטחוני הרעוע של המדינה 

ישראל והפלת נובע מגבולות שביתת הנשק המאפשרים את חדירתם של המסתננים לגבולות מדינת 

החללים הרבים. לנדאו הוסיף וקבע כי בגבולות הנוכחיים ישראל לא תוכל להתקיים ורק בגבולות 

ארץ ישראל השלמה תוכל לשרוד מבחינה ביטחונית לאורך זמן "לא נוכל להתקיים "בגבולות" 

בנות הנוכחיים. יום יום נופלים קרבנות ובמשך עשרים וארבע השעות האחרונות נתנו ארבעה קור

נוספים. בדרום תבערה, במרכז שפך דם, והוא המצב בצפון... ישנה רק דרך אחת: ישראל גדולה, 

 .906ישראל חזקה, ישראל בגבולותיה ההיסטוריים"

נוסף אותו העלתה התנועה כנימוק לחשיבות שלמות המולדת הינו הבטחת  פרגמטינימוק 

ין מקום לחופש במדינת החלוקה", הדמוקרטיה. במאמר מקיף בעיתון "חרות", תחת הכותרת "א

פתח ח"כ בדר בנימוקים הקבועים בדבר יכולת קליטת העלייה ורווחה חברתית והקשר שלהם 

לשלמות המולדת "ארבע מטרות יסוד מופיעות בכותרת עיתון "חרות" והן: "שלמות המולדת, קבוץ 

י טבעי בין "קבוץ גלויות . ידוע ידענו תמיד שקיים קשר פנימ907גלויות, צדק סוציאלי וחרות האדם"

                                                 
 .3, עמ' 1950ביוני  16, "חרות"זאב פון וייזל, "תפקידי האופוזיציה",  904
 .2, עמ' 1956באפריל  20, "חרות"אריה אלטמן, "שעה גדולה",  905
 .1610, עמ' 1954באוקטובר  10דיון בעניני חוץ, דברי הכנסת,  906
 .2, עמ' 1949ביוני  2, "חרות"יוחנן בדר, "אין מקום לחופש במדינת החלוקה",  907
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לשלמות הארץ, כי הארץ השלמה דרושה כדי להבטיח כושר קליטה לשבי ציון....ומובן גם ששלמות 

המולדת וצדק סוציאלי קשורים הם קשר טבעי, כי בארץ מקוצצת ודלה אין מקום לשובע ולעושר 

כי התנועה לא  ולכן גם אי אפשר לבצע את חזון הצדק הסוציאלי". בדר המשיך וקבע -לאומי

הדגישה במידה מספקת כי חרות אישית ושלמות המולדת אף הן תלויות זו בזו וכי גבולות החלוקה 

שוללות את חרות האדם "כי לא חופש הפרט, לא חופש החיים ולא חופש הדיבור אינם ניתנים 

ל . בדר הוסיף כי במדינת ישרא908להגשמה כל זמן שלא הבטחנו למדינתנו גבולות קבע וטבע"

טחונית, יהיה צורך להמשיך ולקיים את מצב החרום באופן יבגבולות החלוקה, הפגיעים מבחינה ב

אלו המעוניינים בהמשך הקיום המשטר הדמוקרטי המבוסס על  . לאור זאת, הסיק בדר כיתמידי

חרות האדם, אף הם חייבים לתמוך בשחרור כל חבלי המולדת "אין דרך להקמת משטר דמוקרטי 

רוצה אתה בחרות האדם במדינתנו תלחם נגד בארץ אלא על ידי שאיפה לשלמות המולדת...

וקת הארץ פירושה שעת חרום, תקציב )הדגשה שלי מ.פ.ש(...חל החלוקה ובעד שלמות המולדת

 .909בטחון ענקי, משטר רודני ושלילת חרות האדם"

של שלמות המולדת כמענה חיוני לצרכים של פיתוח הכלכלה,  םהאינסטרומנטלייבנוסף לנימוקים 

 םאינסטרומנטליי. היה סוג נוסף של נימוקים ימינימלוהשגת ביטחון  ההעלייההתיישבות, קליטת 

אוטופיים. נימוקים אלו הציגו את חזון שלמות המולדת -נה אינסטרומנטלייםאותם הייתי מכ

כנימוק אינסטרומנטלי לצורך מימוש חזון אוטופי בנוסח השגת שוויון אזרחי מלא וחיי אחווה עם 

 שתי גדות הירדן של ז'בוטינסקי בועמי האזור. נימוקים אלו תאמו את חזון ארץ ישראל השלמה מ

אומיות ויושג שלום אזורי שיאפשר חיי שלום ואחווה של בני כל העמים. המחלוקות הל וייעלמ

נימוקים אלו לא עסקו במציאות הקיימת אלא היוו דגם אידיאלי שיש לשאוף אליו וזאת בהתאם 

 ליחס של התנועה כלפי חבל ארץ זה.

יכה היהודית אלא אף כלפיי המיעוט הערבי. התמ ההאוכלוסיינימוקים אלו הופנו לא רק כלפי 

בארץ ישראל השלמה הוצגה על ידי חלק מאנשי תנועת החרות כאמצעי לשכנע את הערבים להצביע 

כי רק מדינה השוכנת לבטח בגבולות ארץ ישראל השלמה  ,לתנועה. החלק הראשון של נימוק זה קבע

ובריבונותה כך שתוכל לקיים שוויון מוחלט למיעוטים שבתוכה. בפנייה  הבכוחתהיה בטוחה 

י ישראל כתב ח"כ ערי ז'בוטינסקי "לפני עשרים וחמש שנה קבענו בגלוי את מטרת השלב לערבי

הראשון של מלחמת השחרור שלנו. הקמת מדינה עברית משני עברי הירדן וחיסול הגולה... את 

. אבי 910תפקידם של האזרחים הערביים של מדינתנו הגדרנו עוד בימים הראשונים לתנועת הצה"ר

                                                 
 שם, שם. 908
 שם, שם. 909
 .2, עמ' 1949באוגוסט  5, "חרות"ערי ז'בוטינסקי, "דברים גלויים באוזני הערבים",  910
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בראשית ימיו את שיר הירדן ובו הפסקה הידועה שכדאי לצטט אותה "שם  מייסד התנועה כתב

, בספרו האחרון "חזית 1940.בסוף ימיו בשנת .ירווה לו משפע ואושר בן ערב, בן נצרת ובני".

המלחמה לעם ישראל, הקדיש אבי פרק שלם לצורת השוויון אשר רצוננו שייהנו ממנו המיעוטים 

למשל שאם ייבחר יהודי לנשיא המדינה צריך שיהא סגנו ערבי וכן הלא מעטים בארצנו. שם כתוב 

וויון העניק לכל אזרחי מדינתנו חופש ושלהפך"... ברצוני שיהיה הדבר גלוי וידוע שמטרתנו היא ל

 .911ללא כל הבדל דת גזע ומין"

שלמות בנוסף לעניין שוויון הזכויות למיעוטים הרי שח"כ ז'בוטינסקי התקדם צעד נוסף וקבע כי רק 

המולדת תביא לקליטה מחדש של הפליטים הערבים ולאיחוד משפחות עם אלו שנשארו מאחור 

"ולמען הבהירות נזכור שאזרח במדינתנו רשאי להיות גם כל לא יהודי הנמצא ויושב בשטח של ארץ 

. ולאחר ולחוקותיהישראל ביום בו נספח שטח זה למדינת ישראל ואשר נשבע אמונים לדגל המדינה 

מרתי כל אלה עלי לחזור להתחלת דברי ולאמור לערבים הפליטים: ברגע זה לא נסכים שא

להחזרתם לתוך הגבולות המקוטעים של ארצנו. לא נסכים כי אין בשבילם מקום ואם יש מקום 

עדיין הרי כל אחד מאתנו מקווה שעוד יגיע הנה אחיו מן הגולה ולא נסכים שהפליט הערבי על ידי 

. במלוא כובד הראש ומתוך דאגה לעתידנו 912של אותו האח ועלייתמנע את שיבתו בשעה זו י

המשותף אנו אומרים לערביי ארץ ישראל השואפים להיות ישראלים: אל תבואו הנה אל תוך גבולות 

רק דרך  -אם רצונכם להיות לאזרחי ישראלמדינת החלוקה מכך לא תצמח ברכה לא לכם ולא לנו. 

 – הדגשה שלי) ו להשלמתה הטריטוריאלית של מדינת ישראלאחת לפניכם: לשאוף יחד אתנ

מ.פ.ש(. אמרנו לכם לפני עשרים וחמש שנה: בשטחה השלם של ארץ ישראל משני עברי הירדן יש 

מקום לכם, לנו, לצאצאי שנינו ועוד למיליונים של אחינו מן הגולה היהודית. זו היא הדרך ודרך 

 .913אחרת אין"

שלום באזור. בבסיס טיעון זה היה שארץ ישראל השלמה תקדם את הנימוק אינסטרומנטלי נוסף 

תפיסתו של ז'בוטינסקי בדבר הצבת "קיר ברזל" שיביא את הערבים להבנה כי לא ניתן  מדהע

הרי שכל עוד מדינת ישראל  ,להרוס את מדינה העברית ולכן יש להשלים עם קיומה. לאור זאת

להמשיך ולקיים מצב מלחמה  עויניםויזמין גורמים  תהיה בגבולות שביתת הנשק מצבה יהיה רעוע

על מנת להכריע את המדינה הצעירה. לעומת זאת, ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים הרחבים, 

תוביל את מדינות ערב להבין כי אין ביכולתן לשנות את המציאות. מצב זה יוביל להשלמה עם קיום 

ו הביא דוגמה לעמדה ז המדינה ובסופו של דבר ליצירת יחסי שלום בין השכנים המקיפים אותה.

                                                 
 שם, שם. 911
 שם, שם. 912
 שם. שם, 913
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"מדיניות הממשלה לא זו בלבד שאיננה מקרבת את  בכנסת בשם סיעתוח"כ שמואל כץ בנאום 

השלום עם מדינות ערב, אלא מעודדת אותן להוסיף להצר למדינת ישראל, ולהתכונן להתקפה 

ניות צבאית מחודשת. יסוד המדיניות הזאת, ההשלמה הנוקשה עם גבולותינו המקוצצים...רק מדי

המושתת על השאיפה לשלמות המולדת ומבוצעת בדרך של יזמה מדינית דינאמית, עשויה ליצור 

שלום עם ישראל, בהשלטת ה ןכעניישותפות אמת עם גורמים בינלאומיים במזרח התיכון שעניינם, 

 .914בו"

 

 הדבקות בשלמות המולדת

ם לשאלות כלכלה וחברה או בפרקים הקודמים של עבודה זו, הרי שבנושאים הנוגעי ישהראיתכפי 

דת ומדינה היו קיימות עמדות שונות ומחלוקות פנימיות סביב סוגיות הליבה של נושאים אלו. 

קיימת  ההייתשלמות המולדת לעומת זאת נהנתה ממעמד אחר בקרב חברי התנועה, בעניין זה 

ישראל אחדות דעים ששימשה אף כמאפיין מלכד לזרמים השונים בתנועה. המחויבות לארץ 

השלמה שאותה הציבה התנועה במרכז משנתה המדינית והפוליטית הינה הדבר שבידל אותה מיתר 

ובדה זאת המפלגות במערכת הפוליטית אך גם העניק לה דימוי קיצוני שהרחיק ממנה בוחרים. לע

כצנלסון בעיתון "חרות" לאחר  למןקשל  רואממכפי שהדבר עלה מ ,היו מודעים ראשי התנועה

כוחנו הממשי בציבור ובכנסת צריך להיות ."כוחנו כיום אינו מספיק.. וננתהבחירות לאספה המכ

אפילו לאויבים ולמשנאים האפשרות להציגנו ככת שוליים  -גדול הרבה, במידה ששוב לא תיתכן

 שחרורלרעיון  מבודדת". את הסיבה לחולשה האלקטורלית תלה כצנלסון בנאמנות התנועה

המולדת "רק מיעוט קטן בתוך העם מוכן עתה לתת יד למדיניות אקטיבית להרחבת הגבולות 

. גם לקראת הבחירות לכנסת 915ופתרון בכוח הנשק של הבעיה המרחפת ביננו לבין המזרח הערבי"

השנייה הבינו ראשי התנועה את הנזק בהעלאת נושא זה לראש סדר היום, אך למרות זאת דבקה 

תנועה בעקרון זה, גם במחיר של תבוסה אלקטורלית. בנאומו בפני ועידת "חרות" השנייה, ה

שנערכה לקראת הבחירות לכנסת, הכריז בגין לפני חבריו כי "בבחירות הקרובות נצטרך להניף את 

  .916"גם אם נפסיד בגלל זה קולות בבחירות" מידדגל שחרור המולדת" והוסיף 

לדבקות אידיאולוגית זאת בשלמות המולדת.  בתנועה נייה אכן יוחסשלון בבחירות לכנסת השיהכ

בספרו האוטוביוגרפי, "הכנסת ואני", כתב ח"כ בדר על התבוסה בבחירות לכנסת השנייה: "רק 

דבר אחד מכריע בעיני המוני העם היושב בציון ביחסם לתנועת החרות: "רעיון שלמות המולדת". 

                                                 
 .937דיון במדיניות משרד החוץ, עמ'  914
 .2, עמ' 1950באוקטובר  27, "חרות"כצנלסון קלמן, "דרכנו למפלגת המונים",  915
 .1, עמ' 1951בפברואר  23"חרות", ללא שם מחבר, "נניף דגל שיחרור המולדת",  916
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היא הסיבה שההמונים לא נתנו גם הפעם את השלטון לידינו.  זה חשוב מאוד בעיני ההמונים: זאת

 רדיקאליכי ההמון נמאס לו תקופת הגבורה... עייף העם ולבו לקטנות היום והוא איננו רוצה בשינוי 

. בדר המשיך וקבע כי הנאמנות לרעיון המולדת הפכה את המפלגה למפלגת מלחמה 917של המצב"

היחידה בישראל שנשאה בעול עקרון שלמות המולדת  התהיי"לתנועת החרות זכות היסטורית...

ובשל כך היא שילמה מחיר כפול: בידוד פוליטי בכנסת וחששות המוני העם: זו מפלגה שיעודה 

התכנס מרכז תנועת החרות לדון בהצעתו של  ח"כ  1954. באמצע בפברואר 918להובילנו למלחמה"

לם למען "החזרת שלמותה של המולדת". אריה  בן אליעזר להקמת ועדים שיפעלו במדינות העו

בישיבה זו תמך בגין בהצעה בעיקר לאור הבעייתיות שבה נתקלת התנועה בניסיונה לקדם רעיון זה 

בישראל, מצב אותו הגדיר כ"סגר מוסרי", "אחד העם צדק שהכשרת הלבבות היא אחד התנאים 

מות המולדת... אלה שעומדים למעשים. תפקידנו היום הוא לנסות לפרוץ את הסגר המוסרי על של

  919בשלטון עשו את הרעיון טריפה"

של שלמות המולדת במרכז,  ןהעיקרוהצבת  עללמרות המחיר הפוליטי היקר אותו שילמה התנועה 

 יםמעשי יםצעדלהימנע מאך  ,לא הסתפקו חבריה בתפיסת העניין כעיקרון חשוב שיש לשאת אותו

על מנת להביא אותו לכלל מימוש. חברי התנועה קראו למדיניות אקטיבית, עד לכדי מבצעי שחרור 

יזומים, וזאת על מנת להגשים את עקרון שלמות המולדת. יו"ר התנועה קרא פעם אחר פעם למבצעי 

יזומים )הן בגדה המערבית בעקבות ההתנקשות בעבדאללה מלך ירדן והן כלפי עזה עם  שחרור

 ות בין מצרים לבריטניה( ולא להסתפק בהעלאה על נס של הרעיון.המתיח

יזם מנחם בגין דיון מיוחד בכנסת בנושא כיבוש רצועת עזה אותה הוא כנה  1954באוגוסט  4-ב

"הבסיס המצרי בארץ ישראל". בתחילת הדיון תקף בגין את הנוכחות המצרית בעזה, שבעניו הינה 

רים שטענה כי לזרים אין זכות לקיים בסיס על אדמתה חלק משטחי ארץ ישראל השלמה "הלמצ

יש זכות לקיים בסיס על אדמה לא לה, על אדמת ארץ ישראל, על אדמתנו? האין זו זכותנו, האין זו 

. לאחר מכן קרא בגין 920חובתנו להשמיע בגלוי באזני העולם כולו את הדרישה לפינוי המצרים"

למדינות המערב ולצאת למתקפה על רצועת עזה על מנת באופן גלוי לנצל את החיכוכים בין מצרים 

מצרי אנו מתקרבים לתאריך אחרון שבו  -לשחררה מידי "הכיבוש המצרי", "נוכח ההסכם האנגלו

מבסיסו המסוכן, לעוקרו  האויבניתן לנו, אולי בתמיכתם המדינית של עמים אחרים, לעקור את 

קו להציל את עמנו מהכרח ניהול המלחמה בכל רבות, ועל ידי סילו אבדותבלא קושי מיוחד ובלא 

                                                 
 .54, עמ' הכנסת ואניבדר,  917
 .286שם, עמ'  918
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/4 - 1, תיק ה1954בפברואר  18-מתאריך הפרוטוקול ישיבת מרכז חרות,  919
 .0230, עמ' 1954באוגוסט  4דיון בהצעה לסדר היום בנושא הבסיס המצרי בארץ ישראל, דברי הכנסת,  920
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החזיתות. חיל הכיבוש המצרי חייב לשוב למקום שממנו בא. את בסיסו בארצנו אפשר לחסל וחובה 

לחסל בעוד מועד, באמצעים מדיניים וצבאיים". מבצע שחרור זה אליבא דבגין אף ימנע יציאה 

 תההימנעושה יותר. בגין כנה את למלחמה בשלב מאוחר יותר בה ישראל תמצא במצב בטחוני ק

מהיציאה למתקפה על מנת לשחרר את רצועת עזה "הרפתקת אפס המעשה" ההרפתקה 

 . 921שמשמעותה מלחמה

לצד הזכות ההיסטורית של שחרור חבלי מולדת השייכים למדינה היהודית בגין שילב גם את 

על מנת  האויבעל ידי  הנימוק הביטחוני של הסכנה בניצול הגבולות הפגיעים של שביתת הנשק

לפתוח במלחמת פתע שתסכן את קיום המדינה. בדיון בכנסת על מדיניות החוץ הישראלית, 

כשנתיים לפני מבצע קדש, הסביר ח"כ חיים לנדאו מ"חרות" כי ניהול מדיניות חוץ ריאלית מושתת 

לי ברית, ועל על שלשה יסודות "על זכותנו על ארץ ישראל השלמה, כמולדת לישראל; על רכישת בע

כושר". לנדאו הוסיף וקרא לממשלה "עד מתי יהיה -אסטרטגיה מחושבת של מבצעי הגשמה בשעות

דמנו הפקר? למה עוד נחכה? עד מתי נשב בחיבוק ידיים מתוך ציפייה למעשי אויבינו? הנחכה 

כת באותו רגע שהם יבחרו ואנו נישאר אפילו ללא אפשרות של נסיגה, לשם ערי האויביםלהתקפת 

אינני  - והיום שמענו כי ממשלתנו ממשיכה בה - התקפת נגד? אם נמשיך בדרך שבה הלכנו עד עתה

 .922תהום היא" - רוצה להעלות על דל שפתי את אשר מצפה לנו

 

 יכוח סביב מתן שוויון זכויות למיעוטיםוהו

הדבקות בשלמות המולדת כערך מרכזי אותו יש להגשים הניפה תנועת החרות גם את ערך מתן  לצד

שוויון זכויות לערבים ואת המאבק למען חרותם האזרחית. נושא זה לא זכה לאותה מידה של 

הסכמה כללית בקרב החברים כעיקרון שלמות המולדת וניתן היה למצוא קולות של אי הסכמה 

בנוגע לעמדות אלו. בעיתון "חרות" הובא מאמר פרי עטו של  ד"ר אברהם שרון בקרב חברי התנועה 

. במאמר זה 923בבית"ר ובלח"י( בשם "יציאת ישראל" םרדיקאליי)שהיה מזוהה עם החוגים היותר 

יצא אברהם שרון נגד אלו המבקשים לשלב את הערבים במדינה ונגד אלו הרואים בהם גשר לשלום. 

כל סוג של שילוב ושיזור" וקרא למדינה לתמוך  ב"יציאת מצרים" של  שרון קרא "לשלול לגמרי

. למאמר הוצמדה הכותרת 924ערביי ישראל ולמעשה לגרום לערביי ישראל לעזוב אל מעבר לגבול

 דעת יחיד אך עצם פרסום המאמר היכה גלים בתנועה והביא למאמרי נגד חריפים. 

                                                 
 .2301, עמ' שם 921
 .1610דיון בענייני חוץ, עמ'  922
 .2, עמ' 1951במרץ  4, "חרות"אברהם שרון, "יציאת ישראל",  923
 שם, שם. 924
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היה של ירמיהו הלפרין, ראש המחלקה הערבית בתנועה, שתחת לשרון המאמר הראשון בתגובה 

הכותרת "הערבים במדינת ישראל יהיו שווי זכויות" תקף את הכותב בחריפות רבה. הלפרין פתח 

והאשים את הכותב "באנטישמיות נגד אזרחי ישראל בני דת מוחמד והדת הנוצרית". הכותב ציין 

דעת יחיד" הרי שמאמר התגובה שלו הוא בשם תנועת כי למרות שעל המאמר של ד"ר שרון נכתב "

החרות וציין כי התנועה עומדת איתן על הבסיס האידיאולוגי שהניח זאב ז'בוטינסקי בנושא 

לזכויות מלאות לגבי כל אזרחי ישראל בלי הבדל דת, גזע ומוצא "לבן ערב, בן  המחויבותובמרכזו 

עה לבטל את משרד המיעוטים מתוך הראייה נצרת ובני". כמו כן חזר הלפרין על דרישת התנו

 .925השוויונית של אזרחי המדינה

 ארץ ישראל כציבור בעל שראה בערבי ,מאמר זה המחיש את הניגוד בין כתיבתו של ז'בוטינסקי

תודעה לאומית לעומת תפיסת הערבים כמיעוט דתי בלבד כפי שהציג זאת הלפרין "אזרחים בני דת 

מוחמד". בהבחנה זאת בין התפיסות טמון גם השוני בין הדגמים של המבנים הדמוקרטים,  

", דגם שבו המדינה מכירה הקונצנזואליתז'בוטינסקי הציע דגם שדמה יותר לדגם של "הדמוקרטיה 

ם הלאומיים השונים שבקרב אזרחיה. המבנה הדמוקרטי שז'בוטינסקי הציג דמה יותר במאפייני

שווה במוסדות השלטון ללאומים  גייצולמדינה דו לאומית, הפועלת על פי עיקרון השוויון, שבה ניתן 

השונים ואם הנשיא הוא ממוצא ערבי סגנו יהיה יהודי ואם ראש הממשלה יהיה יהודי הרי שסגנו 

. דגם זה עמד בניגוד לתפיסת תנועת החרות את הערבים כאזרחים ישראלים מדת יהיה ערבי

. תפיסה זו של התנועה הביאה להתעלמות מהזכויות הקיבוציות והלאומיות של הערבים האסלאם

ומנעה מהם ייצוג לאומי הולם במוסדות השלטון ובתהליך קבלת ההחלטות. הלפרין המשיך וקבע 

יתנוסס על ירושלים ועל רבת עמון ודגל זה יסמל לא רק חופש לעברים כי "יבוא יום ודגל ישראל 

 .926אלא גם חופש לאזרחים בני הדתות האחרות"

"אזרחים בני וקרי הלאום היהודי המזוהה עם המדינה ועם סמליה,   "העברים"בין  הבחיןהכותב  

ירדן. לאחר דתות אחרות" הנמצאים גם הם במדינה העברית הלאומית המשתרעת על שתי גדות ה

מכן סיפר הכותב כיצד, כנציג המחתרת, הופיע בפני ועדת החקירה של האו"ם והתחייב לפני הוועדה 

כי "כאשר המדינה תהיה עברית עם שלטון עברי לא יהיה שום הבדל בין בן נצרת, בן ערב ובן בני. 

כאחת.  לאםהאסכולם יהיו אזרחים שווים. ודאגתנו תהיה לכל האזרחים בני דת משה ובני דת 

בית"ר,  -הבטחה זאת נתתי בביטחון מלא שהנני נותן אותה בשם כל התנועה הז'בוטינסקאית

האצ"ל ותנועת הצה"ר ואמנם תנועת החרות לאחר שיצאה מהמחתרת אישרה את דברי... רוצים 

אנו בשלום אמת ובידידות עם כל שכננו הערבים חוץ מאלה אשר כאזרחי עבדאללה יושבים על 

                                                 
 .2, עמ' 1951במרץ   9, "חרות"ירמיהו הלפרין, "הערבים במדינת ישראל יהיו שווי זכויות",  925
 שם, שם. 926
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. לאחר מכן פנה הכותב אל ד"ר שרון באופן אישי מעל דפי העיתון "ועוד זאת אומר לך 927"אדמתנו

)כאחד מאלה אשר לחמו נגד ערבים לא פעם(: אם ינסו במדינתנו לעשות "יציאת מצרים" תמצא 

במחנה אזרחי ישראל מדת מוחמד ומדת הנצרות.  -שוחרי החופש והאמת -אותי והרבה מידידי

פי שהייתי לוחם על זכויותיהם של אזרחי ישראל בני דת משה וכפי שהייתי אלחם על זכויותיהם כ

ונגד המאה השחורה ויהיו אלה בני הדת הנוצרית המוסלמית או בני עמי  הפוגרומיםלוחם נגד 

הלפרין, ראש המחלקה הערבית בתנועה, הציג במאמר זה את תפיסת הערבים כ"אזרחי . 928ודתי"

כחשה לזהותם הקיבוצית. התכחשות זו הובילה לראייתו את ישראל בני דת משה", תפיסה שהת

 מתן הזכויות האזרחיות האינדיבידואליות בלבד כמימוש הראוי לערכים הליברלים הדמוקרטיים.

בנוסף למאמר של ד"ר שרון נשמעו קולות רבים בתנועה שהתנגדו למאבק נגד הממשל הצבאי אותו 

ת התנועה לצד ההתנגדות העקרונית ערכית לממשל הובילה הסיעה בכנסת. לאור זאת הציגה הנהג

המחייבים את חברי התנועה להתנגד  םהפוליטייהצבאי, גם הסבר פוליטי המדגיש את המניעים 

חה ולממשל זה. הסבר זה קבע כי היות והממשל הצבאי שימש בידי מפא"י כאמצעי להגביר את כ

במגזר הערבי יש להתנגד לו. שיקול זה סייע בידי הנהגת התנועה לשכנע את החברים שהתנגדו למתן 

שוויון אזרחי לערבים ותמכו בהמשך הממשל הצבאי על הערבים. בספרו "הכנסת ואני" תיאר חבר 

בהן הדגיש  אספותההסברה שנדרש לעשות בעניין בקרב חברי המפלגה.  אספותהכנסת בדר את 

חברי המפלגה את היתרונות הפוליטיים של מפא"י בהמשך קיום הממשל הצבאי "זה מכבר  בפני

הגענו למסקנה כי הממשל הצבאי בשטחי האוכלוסין הערביים איננו משמש אלא את מטרותיה של 

מפא"י והוא פוגע באופי הדמוקרטי של המדינה. מן הצד האחר, אפשר לשמור על הביטחון מבלי 

יהיו מוגבלים בחופש התנועה. ..היינו צרכים להסביר לחברינו מ"חרות" את שתושבי שטחים אלה 

להחזקת נשק חם  תרישיונוהעניין, גם אני הופעתי באספות חברים, הם שמעו מפי על אלפי 

שהממשל הצבאי היה מחלק לתושבים ערבים "משלו" והבינו את שיטת המקל והגזר המשמשת 

מש בדר בנימוק אינסטרומנטלי, לשכנע את החברים בכך השת .929למפא"י בשטח הממשל הצבאי"

שהממשל הצבאי משרת את מפא"י, ולא בנימוק העקרוני. הדבר מלמד על הקושי בו נתקל בדר 

 כאשר ביקש לשכנע את חברי התנועה בצדקת העמדה.

למרות אספות ההסברה ועמדת הנהגת התנועה לא כל חברי התנועה השתכנעו מעמדה זו ונשמעו 

שתמכו בהמשך משטר ההגבלות על ערביי ישראל ובמדיניות הממשל הצבאי והצורך גם קולות 

פרסם ברוך ויניצקי, מוותיקי האצ"ל ומייסדי התנועה מאמר בעיתון  1956הביטחוני בצעד זה. ביולי 

                                                 
 שם, שם. 927
 שם, שם. 928
 .126, עמ' הכנסת ואניבדר,  929



284 

 

"חרות" תחת הכותרת "סכנת העבודה הערבית". במאמר זה יצא ויניצקי נגד עמדת התנועה 

צבאי ותמך בהמשך ההגבלות על התושבים הערבים היות וביטחון הקוראת לביטול הממשל ה

המדינה ותושביה גברו לדעתו על ערך השוויון האזרחי "יתגוררו הללו בכפריהם, תוגבל תנועתם 

החופשית ממנה מפיקים תועלת ללא ספק מחלקות המודיעין של מדינות ערב. כל עוד לא ישרור 

בפוטנציה גיס חמישי. יש על כן למנוע ממנו מלשוטט  שלום אמת הרי כל ערבי החי בתוכנו הינו

מאמרו של ויניצקי כמו של משה שרון הדגישו את הבעייתיות ביחס לערבים כפי  . 930חופשי בתוכנו"

שהדבר בא לידי ביטוי בקרב חברי תנועת החרות. מחד התנועה ראתה במדינת ישראל את מדינת 

ההופכת את הלא יהודים כזרים למדינה  לאומית-הלאום היהודי ובכך הציבה הגדרה אתנו

היהודית. מאידך התנועה קבעה כי יש ליישם מדיניות של שוויון אזרחי אבל בהעדר רגש 

הסולידריות הלאומית, סולידריות התקפה על הלאום היהודי בלבד, נוצרה בעייתיות בגיוס תמיכה 

ככאלה שהינם חלק מהלכידות בקרב חברי התנועה לשוויון האזרחי כלפי המיעוטים שאינם מזוהים 

 הלאומית.

זכויות האדם ובייחוד זכותם של המיעוטים במדינת ישראל עלו בשנות החמישים על סדר היום של 

התנועה פעם אחר פעם. במאמר נרחב בעיתון "חרות" תחת הכותרת "זכויות האדם וקיר הברזל" 

 ןהעיקרוהסביר ח"כ בדר את  יצא ח"כ בדר בתקיפות נגד הממשל הצבאי על ערבי ישראל, בתחילה

כי "בתנאי שלא ייעשה דבר העלול לשלול מיהודי תושב חוץ את האפשרות לעלות ארצה ולקבל את 

, יוגשם העיקרון של שיווי זכויות לכל האזרחים ללא ועלייתאזרחות ישראל בתוקף החוק בשעת 

. ניתן לראות כי 931ינה"הבדל דת, גזע, שפה או מעמד ללא סייג בכל תחומי החיים הציבוריים במד

גם כאשר בכיר בתנועת החרות, המשתייך לחוגים היותר ליברלים בתנועה, עסק בחובה להענקת 

זכויות לערבים, הוא כיוון לזכויות אזרח בלבד. יתר על כן, אפילו זכויות אזרח אלו, הינם זכויות 

ל הלאום היהודי שהינן "מותנות", מותנות בכך שאין בהם משום פגיעה במימוש הזכות הקיבוצית ש

עליונות על זכויות האזרח הערבי. לאחר מכן המשיך בדר והסביר את הבעייתיות בחוקי החרום 

עליהם הסתמכה הממשלה בהטלת הממשל הצבאי על הערבים ועמידתם בניגוד לדמוקרטיה "בנוגע 

גבלת חרותו לזכויות האדם והאזרח וחוקי שעת חרום למיניהם: לא ייאסר אדם ולא יטילו עליו ה

האישית או זכויותיו אלא על סמך החלטת בית משפט, מעצר אדמיניסטרטיבי ויתר התקנות 

בדר ביקש לתת למיעוט הערבי זכויות אזרח  .932הבריטיות לשעת חרום הם בניגוד לדמוקרטיה"

                                                 
 .3, עמ' 1956ביולי  20, "חרות"", 1956-ברוך וינצקי, "סכנת העבודה הערבית ב 930
 .2, עמ' 1954בפברואר  12, "חרות"יוחנן בדר, "זכויות האדם וקיר הברזל", 931
 שם, שם. 932
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כפרטים אבל הדגיש את הזכויות הלאומיות הקולקטיביות של היהודים, במקרה דנן זכות השיבה, 

 ים ועליונים לכל זכויות אחרות שעלולות לסכן אותם.כקודמ

הערבית של המדינה ישנם חוגים שלא  ההאוכלוסייבדר הכיר בשיקולי הביטחון ואישר כי "בתוך 

התפשרו עם קיומנו ובמעמקי לבם הם מזדהים עם סיסמאות השמד". למרות זאת, קבע כי "ייעשה 

אך הסייג הוא צורכי ביטחון".  -אדם ואזרח –ויות הכל כדי להבטיח לערביי ישראל שוויון חופש וזכ

בדר היה סבור כי ניתן לשלב בין השניים והסביר כי "עלינו ללכת בדרך ברורה והגיונית המוגדרת 

לקיים את  - ירשו ןהביטחובגישתנו הדמוקרטית ובצורכי בטחון המדינה כאחד: עד כמה שתנאי 

ים ערביים והיהודים כאחד". בנוסף, על מנת לשכנע עקרונות הדמוקרטיה ושיווי זכויות כלפי אזרח

ולעיתים יש ניצול פוליטי של  םביטחונייאת הקוראים כי הממשל הצבאי אינו נשען רק על מניעים 

של האזרחים הערביים כי הממשל הצבאי  מצדםהמצב, קבע בדר כי "נשמעות לא פעם טענות 

ואכן  ןהביטחושאין להן קשר עם צורכי משרתים מטרות  מסוימיםוההגבלות שהוטלו על אזורים 

. ובימי מסוימתבצל הממשל הצבאי נוצר מונופולין על שיווק התוצרת של הכפר הערבי לטובת חברה 

 .933מלחמת בחירות שימשו אותן הגבלות בתור יתרון מכוון לטובת מפא"י וגרוריה"

לאחר מכן התמקד בדר בבעייתיות הטמונה בממשל צבאי על אזרחים בנושאים אזרחיים בין אם 

הם ערבים ובין אם הם יהודים "ואין חסרים וודאי גם מקרים בהם מקשה ומגזימה הפקידות 

המבצעת את ההוראות הביטחוניות והיא פוגעת באזרחים הערביים ללא כל צורך, כפי שהיא נוהגת 

. כל התופעות הללו הן מבחינת "שיווי פגיעה בזכויות" ואין בהן משום אפליה הלוסייהאוכביחס לכל 

וחובת הכבוד  -. חובתנו להילחם בכל שימוש לרע בסמכויות המנגנון הממשלתיאדווקנגד ערבים 

שלנו במילוי חובתנו וזאת דווקא כשהמקופח הוא ערבי". לבסוף הביא בדר את תורתו של 

חרון להתנגדות לממשל הצבאי "כל זמן שלא הוגשמה מטרת הציונות ז'בוטינסקי כנימוק הא

במלואה עלינו לקיים כלפי האוכלוסין הערביים את תורתו של זאב ז'בוטינסקי. ותורתו מצד אחד 

קיר הברזל  -ומן הצד השני -שפע ואושר ל"בן ערב בן נצרת ובני" על שתי גדות הירדן -המטרה  -

דינה שלא יהיה בכוחם של כל גייסות ערב לפרוץ אותו". לכן הסביר על המ -המגן על המפעל הציוני

בעניין וקבע כי "תקנות שעת החרום הבריטיות  םלהילחבדר לקוראים, החליטה תנועת החרות 

אינן ודאי המכשיר הראוי למדינת ישראל, לא פעם ניסינו לשים להן  -הגסות הרודניות 1945משנת 

 .934בהן" קץ ועתה החלטנו לחדש את מלחמתנו

בשוויון זכויות רק עדיין מיקד את המאבק  ,שהיה מהסממנים הליברלים במפלגה ,אפילו בדר

אזרחי. גם העילה למאבק בממשל הצבאי אינה נובעת משיח של זכויות מיעוטים דתיים או אתניים 

                                                 
 שם, שם. 933
 שם, שם. 934
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אלא בסכנה של ממשל צבאי על אזרחים. בדר התעלם מכך שהממשל הצבאי חל רק על אזרחים 

קבע כי היותם של האזרחים תחת הממשל הצבאי במקרה זה אזרחים ערבים הרי שהדבר ערבים ו

. המאבק נגד הממשל הצבאי אף הוא הוצג כמאבק 935הופך את המאבק מחובה רגילה ל"חובת כבוד"

למען זכויות אזרח תוך התעלמות מכך שהממשל הצבאי אינו גזרה גאוגרפית, החלה על כל 

 דובר בפגיעה הטומנת בחובה אפליה כנגד המיעוט הערבי בלבד. , אלא ממסויםהאזרחים באזור 

, תביטחוניהעמידה לצד זכויות האזרח של הערבים באה לידי ביטוי גם בזמן תקופה של מתיחות 

במהלכה מיהרו רבים בישראל להאשים את כלל ערביי ישראל בחוסר נאמנות למדינה. תפיסתה של 

 ,נתפסו כמעט בהבנה על ידי עיתון חרות ,מות בכלא שאטהחוליית ריגול בגליל ופריצתה של התקומ

וזאת על רקע הממשל הצבאי והגבלת זכויות האזרח שבהם נתקלו ערביי ישראל. במאמר בעיתון 

חרות, בעקבות ההתרחשויות, יצא העיתון כנגד אלו שניסו לחבר בין האשמים לבין הטלת דופי 

ת שאין תפיסה קולקטיבית של מיעוט לאומי בכלל הציבור הערבי בישראל. גם כאן ניתן לראו

לאומי עם הרוב היהודי ולכן יש התנגדות להאשמה קולקטיבית ובוודאי  בקונפליקטהנמצא 

לנקיטת צעדים קולקטיבים "תפיסת הצדק היהודית והחוק היהודי אינם מתירים לנו לקבל את 

. 936ים לבוא על עונשם"של אחריות קולקטיבית. רק היסודות האשמים והנפשעים חייב ןהעיקרו

הכותב הודה כי אכן אין הרבה אהדה בקרב הערבים למדינת ישראל "כל מי שעוקב אחר הלך הרוח 

השורר בקרב ערביי ישראל, בין אם בגליל ובין אם בנגב יודע מה מעטה ההבנה הרווחת בקרב 

אלא דווקא הערבים כלפי ישראל". למרות תיאור זה נמנע הכותב מלהטיל את האשמה על הערבים 

האשים את המדיניות שננקטת כלפיהם על ידי הממשלה "אולם תהיה זו איוולת להאשים בכך את 

הערבים לבדם. אנו חייבים להודות כי המדיניות שהופעלה לגבי המיעוטים על ידי המפלגה השלטת 

 .937חסרה כל תבונה פוליטית וכל הגיון ועקרונות צדק אלמנטריים ביותר"

ותקף את עצם קיום הממשל הצבאי "מצד אחד כפו עליהם את שלטונו של  דרבלאחר מכן המשיך 

מושל צבאי. לא תמיד נוגע שלטון זה לענייני ביטחון. הוא מושתת על התערבות מתמדת, בלתי 

פוסקת ומרגיזה בחייהם היום יומיים בין אם בתחום הכלכלי ובין אם בתחום התרבותי ולעיתים 

כדי לכפות על הערבים את התלות במפלגה השלטת. יום יום קרובות בחיי המשפחה. כל זאת 

מתרחשים מקרים בהם מנצל האיש במקום את מעמדו לרעה. כל נציג ממשלתי מנסה לקדם את 

במאמר זה שוב ניתן לראות כיצד חוסר האהדה וההבנה בקרב הערבים . 938האינטרסים של מפלגתו"

וסיות אשר זכויותיהם האזרחיות בתחום כלפי ישראל נתפס במונחים של מאבק אזרחי מצד אוכל

                                                 
 שם, שם. 935
 .2, עמ' 1958באוגוסט  22, "חרות"יהודה בן ארי, "התחרות המפלגתית הפרועה מחמירה את בעיית המיעוט הערבי",  936
 שם, שם. 937
 שם, שם. 938
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הלאומי  בהקשרהכלכלי, תרבותי וכול' מופרת על ידי הממשל הצבאי. אין במאמר כל ציון או הכרה 

מאבק לאומי של הערבים כנגד המדינה. לאור זאת הציע הכותב שינוי בשל התנגשות לאומית ו

תפיסת הצדק ושוויון הזכויות  במדיניות הממשלתית "להגיע לכלל הסכם על מדיניות שתושתת על

של ז'בוטינסקי ואז אפשר יהיה להפעיל את המדיניות עליה המליץ ז'בוטינסקי, המיוסדת על 

את תפישת הצדק והשוויון של ז'בוטינסקי אך  ליישםהכותב ביקש . 939האתיקה של קיר הברזל"

 למעשה כוון רק לתפיסת הצדק והשוויון האזרחי.

ל מסדר ז'בוטינסקי שהחל לראות אור בתחילת שנות השישים, כתב העת האומה, כתב העת ש

הראשון מאמר נרחב ומרכזי כנגד קיום הממשל הצבאי. המאמר נכתב על ידי   ובגיליונהקדיש כבר 

עו"ד אברהם וינשל ממקימי התנועה הרביזיוניסטית בארץ. הכותב פתח את המאמר דווקא 

קיומו של הממשל הצבאי וציין כי למרות בביקורת על תקפותם של הנימוקים הביטחוניים ל

השפעתו המרתיעה של הממשל הצבאי הרי שהוא דווקא מזיק לביטחון המדינה "הריהו גורם 

 לפתרוןלמרירות ומחזק את היסודות האויבים למדינה". הכותב טען כי "קצת רצון טוב היה מביא 

וינשל  .940ית בחיי המדינה"ה הערבימוסכם בדרך של חיסול הדרגתי של הממשל ושילוב האוכלוסי

שנה משמש  14נגע בעניין ההרתעה כלפי ערבי ישראל וקבע כי "עצם קיומו של הממשל הצבאי במשך 

הוכחה ששום התקדמות לא הושגה בבעיה זו ואף המשכו אינו מבטיח שום שינוי לטובה. אם מפני 

את השתלשלות העניינים חדל הממשל הצבאי להיות גורם מרתיע, עלינו לשקול אם ניתן לנו להפוך 

ביטולו לאמצעי יעיל לא רק לשם שיפור היחסים בין המדינה ואוכלוסייתה הערבית אלא גם כדי 

 .941"ושכנותיהלהביא מפנה ביחסים בין ישראל 

הערבית", תפקיד  לאוכלוסייהוינשל לא רק דחה את תפיסת "המיעוט הערבי כאויב" אלא ייעד 

ר יחסי השלום יפוג החשד שערביי קונסטרוקטיבי של גשר עם העולם הערבי שמסביב "עם הסד

ישראל עלולים לשמש "גייס חמישי" ותינתן להם ההזדמנות למלא את התפקיד החשוב ביצירת 

קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים בין המדינה שהם אזרחיה ובין המדינות שהם קשורים בהן. 

. 942לארצות השכנות"מילוי התפקיד הזה ישפר את מצבם ויחזק את עמדתם בישראל ויביא ברכה 

הכותב המשיך וקבע כי על מנת לאפשר את קיום מצב זה הרי שיש לבטל את המדיניות הקיימת 

"מובן שכל זה אינו אלא בבחינת "מנגינת העתיד" ואולם המדיניות שפניה לעתיד מן הראוי שתכשיר 

. 943ות ערב"פנה הדרוש גם לישראל וגם למדינתחמיץ את ההזדמנויות לקרב את המ את הקרקע ולא

                                                 
 שם, שם. 939
 .131, עמ' 1962(, מאי 1) האומהמסביב לדיון על הממשל הצבאי", -אברהם וינשל, "ומה הלאה? 940
 .132שם, עמ'  941
 .133שם, עמ'  942
 שם, שם. 943
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וינשל הציג במאמר עמדה מאד אופטימית בנוגע לשילוב הערבים וטען כי עצם ההכרזה על ביטול 

הממשל הצבאי ומאמץ אמתי לשוויון זכויות מלא בכל תחומי החיים תביא למהפך בקרבם. הכותב 

שיווי  אף ציפה כי התהליך שיעברו ערביי ישראל יהיה דומה לתהליך שעברו יהודי אירופה עת קיבלו

לצפות שההכרזה החגיגית על  אפואזכויות והפכו לחלק מהחברה האירופית המודרנית "מותר 

ביטול הממשל הצבאי, על נכונותה של ישראל להיענות לתביעותיהם של תושבי הארץ הערבים, 

שלפי טענתם נלקחו מהם קרקעותיהם בלי לפצותם פיצוי הולם, על שילוב הערבים במנגנון המדינה, 

קלות בתעסוקת הצעירים הערבים בעלי השכלה וכדומה תעורר התלהבות וביטוי של רגש על ה

הערבית למדינת ישראל...זכורה התלהבותם של יהודי רוסיה למתן שווי  ההאוכלוסיינאמנות בחוגי 

של ערביי ישראל תהיה שונה  זכויות בעקבות המהפכה הרוסית הראשונה ואין להניח שתגובתם

המחבר הפרדה במדיניות כלפי הערבים; בין אלו הפועלים נגד המדינה, לבין אלו  . לסיכום דרשמזו"

שמוכנים להיות אזרחים נאמנים "תפקיד המדיניות הנבונה הוא להבדיל בין אזרח המוכן להיות 

 שימשיכונאמן למדינה, הסבור שטובת העולם הערבי דורשת שיפור היחסים עם ישראל ובין אותם 

 .944ת"בפעולותיהם החתרניו

הערבית בישראל למצבם של יהודי רוסיה ואת השיפור  ההאוכלוסייהשווה את מצבה של  וינשל

והשתלבות בחברה עד  מצד יהודי רוסיה הוביל להכרת תודה. שיפור זה בחרויות האזרחיות שדרשו

כדי התבוללות. השוואה זאת התעלמה מההבחנה הרווחת בטיפולוגיה של מיעוטים בין "מיעוט 

שאין לה  האוכלוסייה שהגרה מארץ אחת ועברה לארץ אחרת. ימהגר" שהוא קבוצת אוכלוסי

תביעות לאומיות לחבל ארץ זה והיא מפנה את מאמציה לשוויון זכויות אזרחי ולעיתים גם 

אוטונומיה תרבותית. לעומת "מיעוט מהגר" מבחינים החוקרים בתחום בקבוצת מיעוט שונה ל

הנקראת "מיעוט ילידי". אוכלוסיית מיעוט זו רואה עצמה כילידי המקום שהפכו בניגוד לרצונם 

וחברתיים שונים. מיעוט זה הינו לרוב בעל הכרה לאומית  םפוליטיימרוב למיעוט, בעקבות תנאים 

זו אינה מסתפקת רק  האוכלוסיי. 945ונפליקט עם הרוב החדש שהתהווה על אדמתוונמצא בק

בשוויון אזרחי אלא מעלה דרישות לאומיות ולכן אין מקום להשוואה שערך וינשל בין יהודי רוסיה 

לערביי ישראל. יהודי רוסיה היו מיעוט מהגר ולא הפנו תביעות לאומיות לשלטון הרוסי. המיעוט 

לא ראה בשוויון האזרחי מענה  ,היום'שנושל מעמדת הבכורה בידי הרוב היהודי ד ,הערבי "הילידי"

לתביעותיו הלאומיות ושוויון זה לא יהפוך אותם בהכרח לתומכי המדינה היהודית. ראייה זו של 

                                                 
 .134שם, עמ'  944
(, 7)מדינה וחברהיחסה של המדינה למיעוטי מולדת בדמוקרטיות שסועות: לקחים מהמקרה ההודי",  -שלו, "מדינת כל אזרחיה? –אילת הראל  945

 .60, עמ' 2010אוקטובר 
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הערבים כיהודים בארצות הגולה עולה בקנה אחד עם השיח הליברלי של פרטים המבקשים זכויות 

 נועה והתעלמות מהמאפיינים הלאומיים של מיעוט זה.אזרח שאפיין את הת

בנוסף להתנגדות התנועה לממשל הצבאי שימשה תנועת החרות גם אופוזיציה לפעולות התגמול 

בהם נקט צה"ל, בהוראת הממשלה, כתגובה לפעילות המסתננים הערבים. תנועת החרות סברה כי 

ית אשר תשחרר את חבלי המולדת מהם אל מול ההתגרויות של המסתננים יש לנקוט במתקפה צבא

יוצאים התוקפים, אך התנגדה לפעולות התגמול נגד אזרחים ערבים שלווים מעבר לגבול. בנאומו 

 במו לנו של יו"ר התנועה בוועידה הארצית הרביעית של "חרות" התנגד בגין למעשי התגמול "למה

. בנוסף המשיך בגין 946, להריגות נגד?"הגנה עצמית לגיטימית של המושג את להגביל פינו, במו ידינו,

אחד  יהודי עבור וגינה בחריפות את דברי יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ מאיר ארגוב, שאמר כי

 גאולת .פה ובכל לב בכל לגנותה שעלינו קיצוניות, של התפרצות ערבים, "זוהי 10 ייהרגו שייהרג,

לנו שום סיפוק אם נהרגים  יהודים, אין שיהרגו רוצים מדיניות. איננו איננה נקמה תכנית, אינה דם

ערבים. בתגמול אין שום פתרון לבעיית השלום. למניעת שפיכות דמים, למניעת סכנת מלחמה כל 

 .947חזיתית. במידה מסוימת להיפך"

ביטאון התנועה, עיתון "חרות", צירף כתב ערבי בשם עבד אלצעידי לשורותיו על מנת להביא 

מבטם של ערביי ישראל. במאמר המערכת הסביר העורך לקוראים כי "למעלה לקוראים את נקודת 

ממאתיים אלף ערביים חיים היום בישראל ואליבא דאמת לא ידוע לנו בדיוק מה מתחולל 

בוגר בית ספר תיכון  -בנפשותיהם...מערכת "חרות" החליטה לתת לערבי ישראלי צעיר אינטליגנטי 

המדינה בקביעות את השקפותיו על הבעיות המעניינות את  אפשרות להביא בפני אזרחי -עברי 

תנו י מטרת העניין היא "מנוי וגמור א. העורך הוסיף והסביר כ948האוכלוסין הערביים בישראל"

לתת לו אפשרות להביע את דעותיו באורח חופשי, לבלי דכא את רגשותיו ולתת לו להשמיע את 

המדינה אם אזרחיה או  -דידים הם לישראל ערבייקולו, גם אם הוא קול של ביקורת חריפה. אם י

. 949"םליבותיהודאי שראויים הם כי נטה אוזן לתלונותיהם ולמשאלות  - אם רובם נאמנים לה

מטרת צירוף העיתונאי, לפי עורך "חרות, היא הבאת הבעיות המעניינות את האוכלוסין הערבי. 

העורך את מאפייני "האוכלוסין הערבי" כלומר שוב מדובר בשיח אזרחי ולא לאומי ובהמשך תיאר 

כ"ידידים", "נאמנים", "אזרחיה של המדינה" שיש להטות אוזן ל"תלונות ומשאלות לב" ולא 

 כמיעוט לאומי שראוי להאזין לתביעותיו.

                                                 
 .2, עמ' 1956באוקטובר  5, "חרות"ללא שם מחבר, "תוך בטחון מלא ואמונה בנצחון ננעלה הבוקר ועידת תנועת החרות",  946
 שם, שם. 947
 .2, עמ' 1964בינואר  24, "חרות"העורך אל הקוראים, "ערבי ישראלי צורף אל חבר המשתפים הקבועים בחרות",  948
 שם, שם. 949
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אל מול הביקורת שנשמעה בקרב מנויי העיתון בגין תוכן מאמריו של אלצעידי הסביר עמנואל כץ 

כחודשיים לאחר תחילת פרסום הכתבות, שאין להיות מופתעים מאי  מבכירי כותבי העיתון,

, כל מערבינומתמיכתם של הערבים בחזון ארץ ישראל השלמה היות ו"אי אפשר לדרוש שכל הישר 

זמן שאנו מתכחשים אם במעט ואם בהרבה לאידיאל שלמות המולדת". אך למרות זאת הסביר 

 ההאוכלוסייש ולהגן על חופש הביטוי שלהם "הכותב יש לאפשר להם להביע את דעתם ללא חש

הערבית חייבת לדעת שהרוב במדינת ישראל יגן על חופש הדיבור שלה ויאפשר לה ללחום למען 

. מאמר זה 950)הדגשה שלי מ.פ.ש( ולנקוט בשעת הצורך עמדה אופוזיציונית" זכויותיה האזרחיות

ישראל. הכותב שאל מדוע אין הינו דוגמה נוספת להתעלמות מהזהות הלאומית של הערבים ב

הערבים תומכים בחזון ארץ ישראל השלמה ובתשובתו אינו תולה זאת בזהות הלאומית של ערביי 

שהערבים הינם חלק  ,במדינה יההאוכלוסיארץ ישראל אלא בכך שאין זו הדעה הרווחת בכלל 

יהם כלפי ממנה. בעמדה זו אין שום התייחסות לזהות הלאומית השונה של הערבים ותביעות

היהודית שגם בקרבם ניתן למצוא רוב לעמדות  הלאוכלוסיישטחים אלו ובמקום זאת הם מושווים 

 המתנגדות לרעיון שלמות המולדת.

 

 עזה ושחרורמבצע קדש 

יצאה ישראל למבצע צבאי, בשילוב צרפת ובריטניה, שבמהלכו כבש צה"ל את חבל  1956באוקטובר 

עזה וחצי האי סיני. מדיניות זו, לה הטיפה תנועת החרות במשך שנים ושליטת מדינת ישראל 

, יצרה בתנועת החרות 1957בשטחים אלו במשך מספר חודשים עד אשר נסוגה בלחץ בינ"ל במרץ 

י חזון שלמות המולדת אינו כה רחוק מהגשמה. לאור הערכה זאת התכנס מרכז את התחושה כ

של הרחבת גבולות המדינה, הערבית, שבמקרה  ההאוכלוסייהמפלגה לדון במדיניות התנועה כלפי 

הערבית שכבר קיימת. מרכז המפלגה קיים מספר  הלאוכלוסיין הירדן ועד הים, תצטרף לפחות מ

התנגשות סביב סוגיה זו. מדיונים אלו עולה  1957ם מאי עד יולי דיונים מקיפים בין החודשי

אידיאולוגית בין הזהות הלאומית של התנועה והרצון לאחד את חלקי המולדת לזהות הליברלית 

של התנועה, המחייבת להעניק לערבים הנמצאים בשטחים אלו זכויות שוות. ההבנה שהמציאות 

, מלאותת הזהות היהודית, במידה ויקבלו זכויות אזרח הדמוגרפית לטובת הערבים עשויה לסכן א

קרי  ,בין שני ערכי היסוד של התנועהערכית. דילמה של בחירה  דילמה העמידה בפני מרכז המפלגה

 שלמות המולדת וחרות האדם.

                                                 
 .8, עמ' 1964במרץ  20, "חרות"עמנואל כץ, "על 'נקודת המבט' של ערבי ישראל",  950
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כאשר על סדר היום הוצג הנושא "דיון בנושא  1957במאי  2-הדיון הראשון בנושא נפתח ב

תקיים בהעדרו של היו"ר, מנחם בגין, וחברי המרכז יצאו בגלוי כנגד עמדות המיעוטים". הדיון ה

הנהגת התנועה בנושא. חבר המרכז יהודה בן ארי מוותיקי התנועה הרביזיוניסטית ומי שהיה עוזרו 

פתח את ישיבת המרכז והציג את העמדה הרשמית של התנועה. בן לפני המלחמה, של ז'בוטינסקי 

י זכויות מלא לערבים, גם למאות האלפים שאמורים להתווסף כאשר ארי תמך בהענקת שיוו

ישוחררו חלקי המולדת הנוספים: "כשנהיה בשלטון עלינו להתחשב בתושבי המזרח התיכון. עלינו 

לצאת בהצהרה שכל אזרח בישראל יש לו כל הזכויות. לאחר איחודה של המולדת כל התושבים 

יהיה צורך להכריז בפומבי שאחרי השלום נחזיר למיעוטים  שיצטרפו למדינה יקבלו את כל הזכויות.

. אל מול עמדה זו הכיר בן 951מה שנלקח מהם ובמקרה ואי אפשר להחזיר ישולמו להם פיצויים"

בהם יש התנגדות למדינה  מסוימיםארי בבעייתיות שיכולה להיות מבחינה ביטחונית באזורים 

הערבים כאשר המולדת תשוחרר וזאת "באזורים ובהם הוא מוכן גם להגבלה של זכויות האזרחים 

את גילויי האהדה בקרב הדרוזים, כדגם שיש לשאוף אליו ביחס הציג בן ארי ". מסוימים

כי הדבר יוכל להתפשט גם למיעוט הערבי כולו ואף הציע הדובר קווה בנוסף  .הערבית הלאוכלוסיי

בן ארי ערך  .952שווי זכויות ישראליםלשלב חברים ערבים בתנועה וזאת מתוך ראייתם כאזרחים 

 ת.הלאומיבעל הזהות יעוט הערבי בין המהשוואה בין המיעוט הדרוזי שהוא מיעוט אתני דתי ל

באמצעות שוויון הרי שלאור השתלבותם של הדרוזים בצבא ובמדינה מהשוואה זאת הסיק כי 

במדינה הלאומית להשתלב  אף הם אזרחי מלא ופיצוי כספי, רוב האזרחים הערביים יצליחו

 היהודית.

מול הראייה האזרחית של הערבים כמיעוט דתי אתני שישתלב בקלות במדינה היהודית, הציגו 

אליהו מרידור ואברהם אקסלרוד, חברי המרכז הירושלמים, תפישה שונה. חברי המרכז מירושלים 

ישראל. מיעוט  הנמצא בקונפליקט עם הרוב היהודי על השליטה בארץ ,ראו בערבים מיעוט לאומי

לאומי שלא יסתפק בשיווי זכויות אזרחי, שכן אינו רואה בחיוב את מדינת ישראל כבית לאומי לעם 

את רעיון זה. אל מול דברי הפתיחה של בן ארי בקש ראשון את רשות הדיבור עו"ד  עויןהיהודי אלא 

אינו רואה את  אליהו מרידור, שהביע עמדה שונה מעמדת התנועה בנושא. מרידור קבע כי הוא

"באופן  953את המדינה העויןהערבים כאזרחים ישראלים ממוצא אתני או דתי אלא מיעוט לאומי 

. איני אומר שמצב זה יהיה אויבינושלנו. באופן ממשי רובם  אויבכל ערבי בארץ הוא  פוטנציאלי

ים תמיד". מרידור ביקר את העמדה הרשמית של התנועה בדבר שילוב מלא של האזרחים הערב

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/7 -1, תיק ה 1957במאי  2-פרוטוקול ישיבת מרכז חרות, מתאריך ה 951
 שם, שם. 952
 שם, שם. 953
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במדינה היהודית הלאומית דבר שנתפס בעיניו כצביעות וקבע כי "תנועתנו כוחה בזה שהיא מאמינה 

לאור זאת דחה מרידור כל רעיון של שילוב  .954במה שהיא אומרת ומאמינה למה שהיא מטיפה"

ערבים בתנועה היות והמדובר בתנועה המבקשת לקדם מדינה יהודית המשתרעת על ארץ ישראל 

דה הסותרת את השאיפות הלאומיות הערביות "איני יכול לראות במועצת הסניף השלמה, עמ

. מרידור הטיל 955אצטרך לדבר על ז'בוטינסקי ועל שלמות המולדת" שאתוירושלים יושב חבר ערבי 

ספק באפשרות שערבים יכולים להיות אזרחים נאמנים בכלל למדינת ישראל ואת אלו שנאמנים 

עמם. מרידור התייחס לערבים כעם ולא כמיעוט "לו הייתי ערבי בארץ, למדינה הוא תאר כבוגדים ב

הייתי מרגל ועושה צרות למדינה. וזה שלא עושה דברים אלה הוא למעשה בוגד בעמו". מרידור 

המשיך והביע התנגדות לעצם קיום הדיון "אין צורך לדון או להחליט בעניינים אלו עכשיו. באופן 

של המיעוטים לתנועה". לאור זאת סיים  םמצירופנו ולא למדינה עקרוני תועלת לא תצמח לא ל

הדובר בהתנגדות נחרצת למאבק התנועה כנגד הממשל הצבאי "לדעתי אין לדרוש היום כל דרישות 

 .956מהממשלה בנוגע לביטול המשטר הצבאי, אני היום לא הייתי מקבל כל ערבי לצבאנו"

כי ניתן ליישב את חזון שלמות המולדת  ,התנועהמרידור הציב עמדה מנוגדת לתפיסה של הנהגת 

עם הרעיון הליברלי של שוויון זכויות לכלל התושבים. תפיסה זו חייבה התעלמות מהמאפיין 

הלאומי של המיעוט הערבי, שעבורו החיים במדינת הלאום היהודית טומנים התנגשויות רבות עם 

ויון האזרחי. תפיסתו של מרידור לעומת ההגדרה העצמית הלאומית שלו ושאיפותיו הינם מעבר לשו

זאת, ראתה את האזרחים הערבים הישראלים, כשייכים ללאום ערבי בעל תודעה לאומית הנמצא 

בקונפליקט עם הרוב היהודי. במצב זה החלת זכויות אזרח מלאות על מיעוט לאומי זה לא תפתור 

זכויות האזרח שניתנו לו על  את המתח הלאומי ואף עשויה להוביל לכך שהלאום הערבי ינצל את

מנת לפגוע במדינה. לאור זאת, אליבא דמרידור, אין למהר בשלב זה לתת זכויות אזרח נרחבות 

המדינה ובהם המשך מדיניות הממשל  ןלביטחולערבים אלא יש לשמר את ההגבלות הדרושות 

 הצבאי.   

ים, אף הוא הצטרף חבר המרכז אברהם אקסלרוד, חברו של מרידור לסניף "חרות" בירושל

למרידור בנוגע לדאגה משוויון זכויות לערבים ואף הקצין את הטון ביחס לפתרון הרצוי כלפי 

המיעוט הערבי "אינני חושב שיהיה לנו קל לפתור את בעיית הערבים, גם כשנשלים את המולדת. 

קי ביחס . אקסלרוד התייחס למשנתו של ז'בוטינס957זו" בעיהלדעתי יהיה לנו קשה מאד לפתור 

לערבים והציג את הסתירה בין מחויבותו של ראש בית"ר לשוויון מלא לערבים לבין תפיסתו 

                                                 
 שם, שם. 954
 שם, שם. 955
 שם, שם. 956
 שם, שם. 957
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הלאומית את הערבים "ז'בוטינסקי גם בשירה וגם בפרוזה אמר אודות נושא זה. בשירה הוא שר: 

 "שם ירווה לו משפע ואושר, בן ערב, בן נצרת ובני" אך בחיים סיפר על סטודנט גרמני אחד שהוא

שאלו מדוע הגרמנים כה שונאים אותנו למרות שכל המלומדים הגדולים שלהם הם יהודים 

כשאני נדקר באצבעי במסמר חלוד או בסיכת זהב, אני משתדל להוציא כי זה  -והסטודנט ענה

לא שלא נוח לי לשבת כואב". בנוסף הביע אקסלרוד התנגדות לכל שילוב של ערבים בתנועה ובכלל "

. 958)הדגשה שלי מ.פ.ש( איני מאמין שאי פעם נעכל את הערבים" אינני רוצה בזהעם ערבי, אני 

אקסלרוד, השותף לעמדתו של מרידור כי הערבים הינם מיעוט לאומי, הסכים שכל עוד מדובר 

במיעוט קטן במדינה בעלת רוב יהודי מכריע ניתן להתמודד עמם. לעומת מצב זה, במידה ואכן 

רבי יהפוך לכמעט מחצית מכלל תושבי המדינה, טען אקסלרוד, כי תשוחרר המולדת והמיעוט הע

לא יהיה אפשרי לקיים מדינה יהודית על שתי גדות הירדן וגם שוויון זכויות. אל מול אפשרות זאת 

אקסלרוד העדיף את ארץ ישראל השלמה דבר שמשמעותו או שלילת זכויות הערבים )לפחות 

 . ההאוכלוסייקרי טרנספר של  הזכויות הפוליטיות( או עידודם לעזוב,

בדיון הוסיף אקסלרוד לשלול את הדגם של שווי זכויות אזרחי והציע שחברי כנסת ערבים יהיו 

הערבית ולא חלק בלתי נפרד מהכנסת "אם נעכלם יהיה צורך לתת  ההאוכלוסייאחראים רק על 

על הערבים כדי שלא יהיה  להם שר ערבי ןייתלהם נציגים ערביים, רק כנציגי הערבים, שאפילו בגין 

אקסלרוד בגלוי כי לאחר איחוד המולדת יהיה צורך לעודד טרנספר הציע . לסיום 959גייס חמישי"

הערבית שנמצאת בשטחי ארץ ישראל השלמה "לנו יש ניסיון של כאלפיים שנות  יההאוכלוסישל 

ו פחות ערבים...אנו גלות או שישלימו עם זאת או שילכו לשלום. אני מייעץ לחשוב מה לעשות שיהי

ערבים. העולם לא יאמין לנו אם נאמר  ילמיליונרוצים בפירוש שיצאו יש מקום בעירק ובסעודיה 

 960"העולם יודע שלא נעכל את הערבים שיבואו אלינו עם איחודה של המולדתשנשקם אותם. 

 )הדגשה שלי מ.פ.ש(. 

עמדות אלו מצד חברי הסניף הירושלמי ערערו את עמדות הבסיס של המפלגה בנושא של המדיניות 

הלאומית ליברלית כלפי ארץ ישראל השלמה וזכויות הערבים. לאור זאת ביקש את רשות הדיבור 

ח"כ מרדכי אולמרט, שייצג את הסיעה בכנסת, והסביר לחברים את התמונה המציאותית בנוגע 

רביי ישראל. אולמרט לא התנגד לסלק את הערבים מבחינה עקרונית אלא הסביר כי למעמדם של ע

אין אפשרות כזאת במצב הנוכחי "במצב הנוכחי היום לא נוכל לסלקם מהארץ". לאחר מכן הסביר 

וכי לא ניתן לוותר עליו "אני מאמין שנהיה  בעיניואולמרט כי חזון ארץ ישראל השלמה הינו חיוני 
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 ההאוכלוסיילהצטרפות  באשר. 961כי אחרת אין עתיד לילדנו" ,תהיה ברשותנובעבר הירדן, ש

הערבית שמאכלסת את השטח קבע אולמרט בהתאם לעמדות המסורתיות של הנהגת התנועה כי 

וחצי ערבים שיקבלו את כל הזכויות המלאות. איננו יכולים להתעלם מעובדה  ןמיליו"יש לדבר על 

מהמרכז להתחייב ו"להצהיר בנוגע לשיווי זכויות". חבר המרכז זאת". לסיום ביקש ח"כ אולמרט 

חיים נדאף אף הוא נשא דברים בעקבות ח"כ אולמרט וקבע כי "הערבים במדינה הם חלק 

" ויש "לומר להם כי אם נקבל את השלטון יקבלו את כל הזכויות של אזרחי המהאוכלוסיי

 .962המדינה"

, יצא כנגד מרידור ואקסלרוד. בדר הבין את הסכנה ח"כ בדר שניהל את הישיבה בהעדרו של בגין

בעמדתם המערערת על הדגם של אפשרות השילוב בין עקרונות ליברלים של הענקת זכויות אזרח 

שוות לכל אזרחי המדינה מחד ושלמות המולדת מאידך. עמדה זו הובילה את אקסלרוד ומרידור 

על הערכים הליברלים דמוקרטים על תור ומסקנתם הייתה וילהבנה כי קיימת סתירה בין השניים 

שליטה על ארץ ישראל השלמה. בדר הזכיר כיצד היה זה ז'בוטינסקי שתקף את בטיח המנת לה

וקבע כי אם דרוש ויתור על ערכים דמוקרטים ובחירה בטרנספר בשביל  ההאוכלוסיירעיון העברת 

ומר בנשימה אחת: אנו להגשים את חזון שלמות המולדת הרי שהדבר לא יתאפשר "אי אפשר ל

 .963הערבית מן הארץ" ההאוכלוסיירוצים במדינה השלמה ובהעברת 

בדר גם תקף את אליהו מרידור ותמיכתו בהמשך הממשל הצבאי "בנוגע לממשל הצבאי יש  

מקומות שדרוש ממשל צבאי אך לא בכל השטחים שעליהם הוטל הממשל הצבאי הוא צריך להיות 

הממשל הצבאי מוצדקים". בדר סיכם את הדיון וסיפר לחברי המרכז ולא כל השיטות והצווים של 

כי דיבר עם בגין בעניין זה ורשם את דעתו במספר נקודות אותם הוא פרט בפני המרכז. מנקודות 

אלו עולה כי בגין צידד בשילוב בין הזכות על ארץ ישראל לזכויות מלאות לערבים החיים בשטחים 

לינו להגיד לערבים בגלוי שאנו שואפים לאיחוד הארץ כולה תחת אלו ולא ראה בכך כל סתירה "ע

. בנוסף בדר דווח כי בגין הציע 964דגל עברי. גם בשלב ההוא וגם עכשיו אנו בעד שיווי זכויות מלא"

ש"המרכז ימנה ועדה שתבדוק את המצב הקיים בשטח בנושא הממשל הצבאי כדי להחליט אם 

בנוגע . מה שאפשר יש להחזיר להם, אם לא לתת להם פיצוי" לשמור אותו או לבטלו. בנוגע לנפקדים

לחברות בתנועה לערבים הרי שבדר חזר על עמדת התנועה הרואה בערבים אזרחים ישראלים שווי 

 .965זכויות כמו אלו ממוצא יהודי ולכן "חברות בתנועה והשתתפות במוסדותיה פתוחה לכל אזרח"
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הלאומי.  מהממד התעלמובשיח האזרחי כלפי הערבים ו השתמשובדר כמו גם בן ארי, אולמרט ונדף 

זהות הלאומית העניקו דגש להערבים ובשיח הלאומי כלפי השתמשו לעומתם מרידור ואקסלרוד 

 הערבית והאתגר שהיא מציבה לאזרחות הישראלית יהודית.

מנחם  , בנוכחות היו"ר, ח"כ1957ביוני  9-הדיון במרכז המפלגה הסתיים והתחדש חודש אחר כך, ב

ערבים כמיעוט לאומי שסירבה להכיר בבגין. דיון זה עמד בסימן הדוברים שדבקו בעמדת התנועה 

. חבר המרכז אברהם לוי פתח והשווה את מעמד אחר כאזרחים ממוצא דתי או אתנירק אלא 

הערבים בישראל למעמד היהודים בעולם "יש להסביר להם כי הערבים בארץ הם כמו היהודים 

. 966ות. יש להכניס בהם את הרעיון שהם אזרחים במדינת ישראל בעלי דת מוסלמית"בארצות אחר

בגין קבע את הטון בדיון והציג בפירוט את עמדתו השוללת את ערביי ישראל כמיעוט לאומי נפרד 

"חייבים להפסיק לדבר על מיעוט ערבי או לאום ערבי, ויש לדבר על מיעוטים, מיעוטים בארץ 

את החזון שלו של ארץ ישראל השלמה ובה מיעוטים המקבלים את מעמדם כמו ישראל". בגין הציב 

ארץ ישראל עברית ושלמה במהותה ובעלת מיעוטים, מיעוטים  –בארה"ב ובבריטניה "ההגדרה 

. בגין הביא כדוגמה את 967בארץ ישראל. גם אמריקה היא כזאת גם בריטניה היא כזאת היום"

רובות לדגם של הדמוקרטיה הליברלית הרפובליקאית. את בריטניה הק מסוימתארה"ב ובמידה 

בדגם זה המדינה אכן מעניקה שוויון זכויות אזרחי לכל התושבים ומגלמת אתוס לאומי המעודד 

את האזרחים להזדהות עמו. יחד עם זאת בדגם מדינתי זה אין העדפה לקבוצת לאום אחת, כמו 

ת קבוצת לאום זו ומעניקה לקבוצה זו הלאום היהודי בישראל, שהמדינה מגדירה עצמה כמדינ

הקבוצות הלאומיות האחרות. בארה"ב וגם בבריטניה העניין  זכויות קולקטיביות שמהן מודרות

האתני נתפס כעניינם של הפרטים ואין הוא מהווה שיקול כה מרכזי בחקיקה ובמדיניות. יתר על 

ורה ולכן אין קונפליקט לאומי בדמוקרטיות אלו אין קונפליקט לאומי בין הקבוצות על הבכ ,כן

שצריך להתחשב בו. בנוסף בגין התעקש לא להשתמש בטרמינולוגיה של "מיעוט ערבי" או "לאום 

ערבי" אלא ביקש להתייחס ל"מיעוטים". מטרתו של בגין הינה שלילת הכרה בלאום הערבי הכולל 

ומוסלמים. תפיסה זו  ובמקום זאת הכרה בקבוצות דתיות ואתניות נפרדות כמו דרוזים, נוצרים

 העניקה את הצידוק לאי הענקת זכויות לאומיות קולקטיביות לאף קבוצה מלבד הלאום היהודי.

בגין הציג עמדה חיובית כלפי הערבים ותיאר חזון של קשרי ידידות ושוויון מלא בין העמים "אם 

להם ע"י זה שחרור. ניצור את הרקע בקרב המיעוטים וכך נושיט להם יד. אנחנו נביא  -נאמר כזאת

אנו הידידים שלהם ויש לומר להם זאת...היום אנחנו קרובים לרוב של יהודים על שתי גדות הירדן 

ממש כדברי ראש בית"ר. היום אנחנו רבים יותר מהם. יש להגיד ברורות מה נעשה בערבים ולדעתי 

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/7 -1, תיק ה 1957ביוני  9-פרוטוקול ישיבת מרכז חרות, מתאריך ה 966
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על מיעוט ערבי או בגין להפסיק לדבר  דרש . בנאום זה968יש לקלוט אותם ויש לומר זאת בגלוי"

מהצגת המצב בצורה של סכסוך דיכוטומי  עלהימנלאום ערבי ולדבר על "מיעוטים". בכך בגין בקש 

של רוב יהודי מול מיעוט לאומי ערבי אלא ניסה לצייר מדינה בה ישנם מספר קהילות אתניות 

המתקיימות בדו קיום. יתר על כן בגין הביא את הדגם האמריקאי שבו השיוך האתני הוא עניין 

לא יוצרת אומה באמצעות פרטי והמדינה אינה מתערבת ואינה מחוקקת בנושאים אתניים, א

" לערבים שחרורקביעת שפה, זהות ומוסדות משותפים לאזרחיה. בגין דיבר במונחים של "הבאת 

לעומת הקיום ללא זכויות אלו תחת  שחרורביש"ע כלומר הענקת זכויות האזרח מביאות להם 

חלק מהעובדה ש בגין התעלםל משטר הקצינים במצרים. בכך שלטונו של המלך הירדני או ש

 ,הערבים רואים בשלטון הישראלי שלטון כיבוש בשל היותם מיעוט לאומי במדינה של רוב יהודימ

שפעם היו בה לרוב הדומיננטי. בגין הרחיק לכת אף יותר ממורו ז'בוטינסקי שלא ראה בתנועה 

הציונית כתנועה שטומנת בחובה בשורת שחרור לערבים אלא ראה עתיד של מאבק בין קבוצות 

ת. בנוסף בגין הדגיש בדבריו את האלמנט הדמוגרפי "היום אנו רבים מהם", "קרובים לרוב לאומיו

, וזאת על מנת להדגיש את האפשרות בעיניו לקיום מדינת לאום יהודית 969על שתי גדות הירדן"

ציג דגם של עם ישראלי אזרחי הן בעלת ממשל דמוקרטי לצד קיום הערך של שלמות המולדת. בגי

חד בתוכו אזרחים ישראלים ממוצא מוסלמי יהודי, נוצרי ודרוזי. עם המאוחד ברגש "פוליטי" המא

סולידאריות פטריוטי שנובע מהשוויון האזרחי. אל מול דגם זה הציבו מרידור ואקסלרוד ראייה 

של שתי אומות שונות, לא רק במאפיינים הדתיים או האתניים אלא בעלות שאיפות לאומיות 

יכולה להיווצר סולידאריות אזרחית רפובליקאית ישראלית וגם לא תוכל  מנוגדות. לאור זאת לא

 להיות כזאת בעתיד.

, ח"כ אריה בן אליעזר פתח את הדיון וקבע כי 1957ביולי  14-הדיון התחדש בישיבה שנערכה ב

אלא במאות אלפים שיצטרפו  ,התנועה צריכה לקבל עמדה לא בנוגע למיעוט הערבי במדינה כרגע

"השאלה מהי עמדתנו לגבי הערבים המוסלמים והשאלה אינה  970ארץ ישראל השלמהעם שחרור 

האלף היושבים כרגע בארץ אלא כוונתנו לכל הערבים שיהיו אזרחים בתוקף  200מוגבלת בתחום 

איחודה של ארץ ישראל". בן אליעזר הצטרף לדעתו של בגין ויצא כנגד אלו הרואים בערבים 

נות ולקיומה של מדינת ישראל, אלא ראה בהם אזרחים שאמורים כקבוצה לאומית המתנגדת לציו

להיות זכאים לכל הזכויות שמהם נהנים אזרחים אחרים "אם יראו הדברים שאיננו צרכים לעשות 

  .971מכל הזכויות" תליהנובטעות יסודם...אזרחים חייבים  -כאויביםדבר אלא לראותם 
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נוספים "תנועתנו חייבת לחפש גישה אנושית ח"כ בנימין אבניאל לעומתו התנגד לקבלת ערבים 

ח"כ אבניאל  איני רוצה באף ערבי נוסף". וישרה לגבי הערבים החיים בה. בגבולותינו הנוכחיים

אם כי רק לאלו שבתוך הגבולות הנוכחיים "עבור אלה  ,הצטרף לדרישה לשיווי זכויות לערבים

 ה ששואפת לליברליזם... יש לעשותשנמצאים כבר בתוכנו יש לשמור על זכויותיהם. אנו תנוע

אבניאל הציג את התנועה כתנועה ששואפת להגשים עקרונות ליברלים . 972בהתאם לעקרונותינו"

בנוגע לערבים שעזבו  ,ותמך בשיווי זכויות ואף קרא להחזרת אדמות שנגזלו מן הערבים. לעומת זאת

מבחינה של זכויות קולקטיביות, שוב ניתן  .םיחזרתם לגבולות הנוכחיהביע ח"כ אבינאל התנגדות ל

לראות כי יש העדפה לזכויות היהודים וזכות השיבה על פני הזכויות של הערבים לשוב לביתם אותו 

 עזבו. 

שאקי פתח את דבריו וקבע כי אכן התנועה היא "תנועה ליברלית" אך טען אבנר חבר המרכז פרופ' 

כי "הליברליזם המכבד זכויות, אינו מספיק" וכי לתנועת החרות יש "אחריות ממלכתית ולפנינו 

". לאור העדפתו של פרופ' שאקי את האחריות םההיסטוריימטרה להקים מדינה בגבולותיה 

, קבע האחרון כי םההיסטורייהקמת מדינה בגבולות שמשמעותה מבחינתו היא  ,הממלכתית

והחל מפרט צעדים שמטרתם לשלול את זהותם  973וחצי לא יהודים" ןבמיליו"נצטרך לטפל 

הלאומית של ערביי ישראל. מבחינה של צעדים אלו הרי שהם אינם עולים בקנה אחד עם האופי 

רוחניות לפורר אותם. אם נשלול הליברלי של התנועה עליו הצהיר בתחילת דבריו "אפשר בדרכים 

מהם חוקית את השפה הערבית זה יהיה עוול אך תמיד עם תרבותי בולע מיעוטים לא תרבותיים. 

אפשר לבולל אותם כדי שיהיו יצור כזה שלא יוכלו למצוא שפה משותפת עם ערביי מצרים או 

בחינה סוציולוגית ולא סוריה...מה אנו יכולים לעשות, תוך הבטחת זכויותיהם כיחידים לפוררם מ

אף הוא התמודד עם הדילמה בין מדינת ישראל בגבולות  ,פרופ' שאקי. 974לתת להם להתגבש"

וחצי לא יהודים". מדבריו  ןמיליולבין התמודדות עם הענקת זכויות למה שהוא כינה " םההיסטוריי

עלות בקנה אחד. של שאקי עלתה הבעייתיות וההבנה כי שני מאפיינים אלו ככל הנראה לא יוכלו ל

לכן קבע שאקי שהליברליזם "אינו מספיק" ויש לעומת זאת "אחריות ממלכתית לשלמות 

 .975המולדת"

העדפה ברורה ללאומיות על פני הליברליזם. שאקי שהכיר את ניתן להבחין בבהתנגשות זאת 

 הערבית או לחילופין ההאוכלוסייהתנגדות הנהלת התנועה הן לפתרונות בנוסח טרנספר של 

לשלילת זכויות אזרח מהמיעוט הערבי הציע אפשרות נוספת. חבר המרכז שאקי הציע להשתמש 

                                                 
 שם, שם. 972
 שם, שם. 973
 שם, שם. 974
 שם, שם. 975
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הערבית )אותה הוא מכנה מיעוט לא תרבותי( את  המהאוכלוסייבכדי לשלול  םאקטיבייבאמצעים 

זהותה הלאומית תוך "הבטחת זכויותיהם כיחידים". אליבא דשאקי זכויות האזרח של ה"לא 

 זכויות הגדרה עצמית. ותיהודים" אינם כולל

. הנהגת התנועה לא הכירה בערבים שבתוך ישראל כקבוצה לאומית אלא כ"אזרחים בני דת מוחמד"

על  רבוויתובהתנגשות הנובעת מכך בחרו  והכירו בערבים כמיעוט לאומיאכן הכירו לעומתם אלו ש

האלמנט הליברלי ולא על המרכיב הלאומי שבהשקפת עולמם. אישים אלו )מרידור, אקסלרוד 

לשלול מהערבים  םאקטיבייושאקי( בחרו בהצעות של שלילת זכויות אזרח, טרנספר או ניסיונות 

ות שלילת הזכות להשתמש בשפה הערבית. בגין סכם את עמדת את זהותם הלאומית באמצע

התנועה ויצא נגד הדוברים שראו בערבים כאויבים וכנגד ההכללה שעושים בין אלו בקרב המיעוט 

 אויבהערבי שעוינים את המדינה לבין הערבים כולם "הדעה שכל ערבי במדינת ישראל הוא 

ודעה כזו אפשר לבנות משטרה...יש לדעת כי זה לא זו מדיניות. על ה דעההמדינה...אין לבנות על 

המדינה. ריאליסט הוא המאמין בשינוי  אויבר כי כל ערבי במדינת ישראל הוא וריאליזם לאמ

 .976הריאליות"

תוך התעלמות מזהותם וזכויותיהם  ,הנהגת התנועה הציגה דגם בו יש שוויון אזרחי מלא לערבים

ניקה זכויות קולקטיביות לאוכלוסיה היהודית. בגין במדינת הלאום היהודית המע ,הלאומיות

שהיה מודע לבעייתיות זו ניסה לפתור זאת באמצעות הבחנה ואף הפרדה בין אזרחות לבין לאומיות. 

בנושא התקנות של שר הפנים בן יהודה אשר ביקש להפריד בין רישום  1958ביולי  8-בנאום בכנסת ב

פי הקרטריונים הדתיים הציג בגין את דגם האזרחות הרצוי של יהדות כלאום לבין רישום יהדות על 

 מבחינתו במדינת ישראל. 

בגין פתח את דבריו והסביר כי בארצות המערב "אין מבחינים בין אזרחות לבין לאום ולשני 

. דגם זה שבגין הציג מזוהה עם הדמוקרטיות הליברליות או ationalityN"977המושגים קוראים 

הדמוקרטיות הרפובליקאיות שבהן המדינה הציבה את הפרט ורווחתו במרכז. במדינות אלו, במידה 

והמדינה מקדמת אתוס לאומי הרי שהוא אתוס לאומי אזרחי המאחד את כלל האזרחים ללא 

דגם זה וקבע כי תקף ן אזרחות ולאום. בגין הבחנה במוצא האתני או הדתי ולכן אין הבחנה בי

שהמיעוטים פשוט  ו,ובתרבות וכה עדיף בכמות לאום ,מאחוריו למעשה עמד לאום דומיננטי

התבוללו לתוכו. לעומת זאת, קבע בגין כי במרכז ובמזרח אירופה קם דגם אחר שבו "המיעוטים 

                                                 
 שם, שם. 976
 .2244הצעת אי אמון בממשלה בגין תקנות שר הפנים, עמ'  977
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נוצרה ההבחנה בין אזרחות לבין הדתיים, האתניים, הלשוניים והתרבותיים" סירבו להיטמע וכך 

 .978לאום. לכן סיכם בגין "לטענתי יש להבחין במדינת ישראל בין אזרחות ללאום ודת מאידך גיסא"

בגין התעלם בדבריו מהעובדה שמדינות שבהן ישנם מיעוטים אתנים שונים שסירבו להיטמע זה 

דו או רב אתנית מבוסס על גם הדגם של הדמוקרטיה הקונצנזואלית. דגם זה של מדינה  קייםבזה 

דגם המזכיר  .979שיתוף של מספר קבוצות לאום בהנהגה ובמוסדות המדינה כדוגמת שוויץ או בלגיה

הלאום היהודי  ,מאוד במבנהו, גם אם לא בהגדרתו הפורמלית, את חזונו של ז'בוטינסקי. בנוסף

ית מזוהה עם הדת שאותו מקדמת המדינה באמצעות אתוסים יהודים של היסטוריה ומורשת יהוד

. בגין בכך דבר שמקשה מאד על מיעוטים בני דתות אחרות להצטרף אליו במידה וירצו ,היהודית

אף התעלם בדבריו מכך שאם אכן הוא מבקש להפריד בין אזרחות ולאום במדינת ישראל הרי שלא 

בר בא לידי ניתן יהיה לקבוע כי אזרחות אוטומטית יקבל רק מי שהוא בן הלאום היהודי )כפי שהד

, 1957ביטוי בחוק השבות(, דבר ששם לאיל את הפרדה תיאורטית זו. בישיבת מרכז חרות, ביוני 

בגין העלה על נס את הדגם הלאומי האמריקאי והבריטי )הלאומיות  במעמד הערביםשדנה 

". שנה אחר כך ביולי אין מבחינים בין אזרחות לבין לאוםהאזרחית הוולנטרית( אותו דגם שבו "

אל מול האזרחות הישראלית בגין שלל את  למעמד הלאום היהודי, בדיון בכנסת ישראל הנוגע 1958

אותו הדגם ודחה אותו כאפשרות עבור מדינת ישראל. בגין הוסיף וקבע כי הוא מעדיף את הדגם 

 . ישנה הפרדה ברורה בין אזרחות ולאוםההפוך )הדגם הלאומי האתני( בו 

בהתייחסות למעמד המיעוט הערבי לבין ההתייחסות ללאום היהודי.  פער זה הצביע על הפרדוקס

היחס למיעוט הערבי הינו באמצעות פרדיגמה ליברלית אזרחית אשר לא רואה בהם קבוצה 

שממשים את זכויותיהם במישור האזרחות השווה.  ,אתני ודתימרקע כאזרחים אלא  ,לאומית

פרדיגמה לאומית אתנית כקבוצת לאום שלה היחס ללאום היהודי, לעומת זאת, הינו באמצעות 

זכויות קולקטיביות לאומיות כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדינות לאום שונות במרכז ומזרח 

אירופה. היהודים כביכול חיים במדינת לאום אתנית בעוד על המיעוטים מיישמים מדיניות 

כלל האזרחים ללא פניות התואמת מדינת לאום אזרחית. מדינה המקדמת אתוס אזרחי המאחד את 

 או הבחנות לאומיות. 

מודל זה שבגין כיוון אליו הינו מודל שפרופ' סמי סמוחה הגדיר אותו כ"דמוקרטיה אתנית". מדינות 

בהן יש שוויון זכויות אזרחי למיעוטים אך הן נשלטות על ידי קבוצת הרוב. בדגם זה ישנה 

שגם סמוחה מכנה את הדגם הזה כ"דגם מופחת דמוקרטיה אך מבחינה ליברלית וזכויות אזרח הרי 

                                                 
 שם, שם. 978
 .92, עמ' 2010(, אוקטובר 7) מדינה וחברהמשה ברנט, "מדינה יהודית, מדינת חזון ומדינת לאום ישראלית",  979
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של דמוקרטיה". בנוסף אף פרופ' סמוחה מסווג מסווג אותו כ"משטר דמוקרטי מאיכות נמוכה" 

. במתח שבין שוויון זכויות ליברלי מלא לזהות היהודית הרי 980החסר יסודות דמוקרטים מסויימים

לוקה בפגמים. פגמים אלו נוגעים לאופי שמודל זה נוטה לכיוון הזהות היהודית ושוויון הזכויות 

השוויון כאשר השוויון השלילי, שוויון מאפליה מבחינת שמירה על זכויות האזרח נשמר הרי 

 שהשוויון החיובי, השוויון לזכות הגדרה לאומית מלאה ולחלק בעיצוב האתוס הלאומי נפגע.

 והמחויבותת הלאומיים בדיונים אלו של מרכז המפלגה, התגלה הפער בין הנאמנות לעקרונו

המולדת משתי גדות הירדן לצד חולשת תפיסת השוויון שעומדת במרכזה של הגישה  לשחרור

הליברלית. רבים מחברי המרכז יצאו כנגד עמדת הנהגת התנועה ולא הכירו בזכות הערבים 

המתגוררים בשטחים אלה, אותם הם רוצים לשחרר, לשוויון. מספר חברי מרכז אף התנגדו לשוויון 

בנוסף יש לציין כי גם אלו כמו בגין שביקשו להעניק לערביי השטחים  לערבים בתוך הקו הירוק.

להכיר בהם  םמסירובשוויון זכויות, הרי שכוונתם הינה לשוויון זכויות אזרחי ולא לאומי הנובע 

 כמיעוט לאומי אלא כמיעוט אתני דתי בלבד. 

 

 שלמות המולדת והקמת גח"ל 

ת החרות, והרצון להגשימו לא רק בידל אותם חזון ארץ ישראל השלמה בו החזיקו אנשי תנוע

מהמפלגות האחרות, אלא גם היווה אבן נגף בפני קבלת לגיטימציה פוליטית. ההתעקשות על עקרון 

זה, היוותה סיבה מרכזית לכישלון השיחות עם הציונים הכלליים על התמודדות ברשימה משותפת 

, דווח בגין למרכז 1956שנערכה בסוף יולי בבחירות במהלך שנות החמישים. בישיבת מרכז "חרות", 

המפלגה, שהשיחות עם הציונים הכלליים עלו על שרטון וזאת בגין ההתעקשות על סעיף שלמות 

עה לאלטרנטיבה . למרות הרצון לקדם את האיחוד בין המפלגות ובכך להפוך את התנו981המולדת

מחיר, קרי התפשרות על עקרון בקרב חברי התנועה חוסר רצון לשלם את ה היהשלטונית של ממש, 

 שלמות המולדת. 

מ.פ.ש( לחץ שעקרון שלמות  -בגין פתח את הישיבה ומסר כי "מר סרלין )מראשי הציונים הכלליים

המולדת לא יחייב ושאנו בדור זה לא נשאף אלא לגבולות של שביתת הנשק". ח"כ אריה בן אליעזר 

ין הגנת המדינה. כיבושים למען יו ובינם בענהוסיף אחריו כי "מר ספיר הסביר את ההבדל בינינ

קרון לא". בגין המשיך והסביר כי הציונים הכלליים נרתעים מהכנסת יההגנה כן כיבושים למען הע

הסעיף שעוסק בשלמות המולדת למצע "הם טוענים כי הסכמתם לעקרון שלמות המולדת פירושו 

                                                 
, 2000(, תש"ס 2סוציולוגיה ישראלית )סמוחה סמי, "המשטר של מדינת ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי דמוקרטיה או דמוקרטיה אתנית?",  980
 .15עמ' 

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/6 -  1, תיק ה 1956ביולי  22פרוטוקול ישיבת מרכז חרות,  981
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בעקרון שלמות המולדת: "לא נלך מפלגת מלחמה". את סיכום הישיבה ניסח ח"כ בדר בתמיכה 

. עיקרון שלמות המולדת היה כה מרכזי 982לאיחוד מבלי הסכמה מלאה לעקרון שלמות המולדת"

באידיאולוגיה של התנועה שגם כאשר התנועה ניצבה בין הבחירה בנאמנות לו לבין חבירה לציונים 

 ן שלמות המולדת.הכלליים ולקרב בכך את מפלגתם להגה השלטון, הם העדיפו לדבוק בעקרו

, נשא מנחם בגין את נאום הסיכום 1956בסיכום הוועידה הארצית של תנועת החרות, באוקטובר 

ובו הסביר לחברי התנועה כי כשלו שיחות האיחוד עם מפלגת הציונים הכלליים. בגין קבע כי הוא 

המוסרית של  אך לא בכל תנאי וכינה את עקרון שלמות המולדת "המפרקת -רוצה באיחוד בכל ליבו

של שלמות המולדת,  ןהעיקרוהתנועה". בנאומו אמר בגין "אנו לא נוכל להסכים לאיחוד בלי הכרת 

התכחשות לעקרון יסוד כגון זה שובר את המפרקת המוסרית של התנועה לפני שהיא מגיעה 

רוב בקרב הנהגת הציונים הכלליים התנגדו לחזון ארץ ישראל השלמה אותו נשאה  .983לשלטון"

קבע ח"כ יוסף סרלין,  1957תנועת החרות ולכל צעד צבאי במטרה להגשים מטרה זו. בנובמבר 

מראשי מפלגת הציונים הכלליים, כי "אין מדינת ישראל זקוקה לתוספת שטח" דבר שהוביל 

ות. במאמר שראה אור בעיתון "חרות" תחת הכותרת "המדיניות להתקפה חריפה מצד תנועת החר

של הציונים הכלליים", תקף הכותב בצלאל אליצדק את עמדתם זו של הציונים הכלליים וקוצר 

הראות שהיא טומנת בחובה. בסוף המאמר ניסח הכותב את המסקנה מהתבטאויות אלו וקבע לאור 

ות פנים נוכל כאמור ברוב המקרים לפעול ביחד עם זאת כי איחוד בין המפלגות אינו ישים "בשאל

 .984הציונים הכללים ואולם את המחשבה על איחוד שתי המפלגות יש לעזוב לחלוטין"

הפשרה בה הסכימו הצדדים לא ליצור איחוד מפלגות  1965לאחר שנים של דיונים, הושגה בשנת 

במו"מ הסופי, לאחר שכבר אך כן להקים גוש פרלמנטרי משותף שיתמודד בבחירות לכנסת. גם 

הוסכם על הרכב הרשימה לכנסת, המשיך בגין להתנגד לדרישת הליברלים להוציא את רעיון שלמות 

המולדת מן המצע המשותף. במשא ומתן טען בגין בפני נציגי הליברלים כי "חזון שלמות המולדת 

תו נלחמו והקריבו הוא עיקרון מקודש שעליו התחנכו דורות של תלמידי ז'בוטינסקי ועל הגשמ

חייהם אלפי בני נוער חניכי בית"ר, אצ"ל, לח"י ואחרים. איך נוכל לוותר ולהסתיר אמונת 

. לבסוף נסוגו הליברלים מעמדתם רבת השנים והסכימו כי במצע המשותף יופיע הסעיף 985חיינו?"

ועת של שלמות המולדת אך הוא יופיע רק במבוא ולא בחלק האופרטיבי ויאמר במפורש כי תנ

החרות תמשיך לשאת אותו, כלומר סעיף זה לא יחייב את כל הגוש הפרלמנטרי בראשות מנחם בגין 

                                                 
 שם, שם. 982
 .2עמ'  ללא שם מחבר, "ננעלה הבוקר ועידת תנועת החרות", 983
 .3, עמ' 1957בנובמבר  15, "חרות"בצלאל אליצדק, "המדיניות של הציונים הכלליים",  984
 .144(, עמ' 1994)תל אביב: הוצאת המכון לחקר הכלכלה והחברה בישראל על שם יוסף ספיר,  בין פטיש הכנסת וסדן המפלגהצבי צימרמן,  985
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תנועת החרות מצידה הסכימה כי המושג "שלמות המולדת"  .986אלא רק את נציגי תנועת החרות

יופיע רק במבוא ולא בחלק האופרטיבי. בכך הסכימה הנהגת התנועה כי רעיון "שחרור המולדת" 

 . 987במסגרת גח"ל למיתוס פוליטי ולא למציאות מדינית אופרטיבית בהווהיהפוך 

, דווח בגין כי שתי 1965בישיבת מרכז "חרות" שבה הובא ההסכם לאישור, בסוף חודש אפריל שנת 

הנקודות עליהן התעקש במשא ומתן היו בנוגע ליחסים עם גרמניה ולעקרון שלמות המולדת "עניין 

ו ולמענו אנו קיימים...אני רוצה להבהיר כי אילו לא היה נכנס הסעיף שלמות המולדת למענו קמנ

על שלמות המולדת כחלק אינטגרלי של ההסכם לא היה קם הגוש". יתר על כן בגין הסביר לחברי 

מרכז חרות כי הוסכם על גוש פרלמנטרי ולא על איחוד של התנועות אך ורק בגלל המחלוקת בעניין 

אנחנו  –הקמת המפלגה הלאומית ליברלית הודענו לציונים הכלליים שלמות המולדת "במו"מ על 

לא נהיה בשום מפלגה חברים אם לא יהיה לה הסעיף ככתוב פה...לאחר שהתקבל הסעיף לא קם 

. לאחר שנים של בידוד פוליטי החלה תנועת 988זה ההבדל בין איחוד ובין הקמת הגוש" -האיחוד

זונחת את האתוס האידיאולוגי המרכזי שלה שהוא החרות את דרכה לשלטון וזאת ללא שהיא 

עיקרון "שלמות המולדת". חברי הנהגת התנועה לא ידעו כי הם יצטרכו להמתין שנתיים בלבד 

והסעיף בדבר שלמות המולדת שנתקל בהתנגדות כה עזה מצד שותפיהם לגוש יהפוך למציאות 

 בשטח.

 

 סיכום

לי כפי שהוא בא לידי ביטוי בין המרכיב הליברלי פרק זה עסק בתנועת החרות והמתח הלאומי ליבר

, המרכיב הלאומי היהודי הפרטיקולריובין המתמקד בשוויון הליברלי האוניברסלי,  ,משנתהבש

תנועת החרות ועד למלחמת ששת הימים. כתנועה לאומית נשאה  1948מתקופת הקמתה בשנת  החל

כינה "המפרקת המוסרית של כיו"ר התנועה מנחם בגין שמה  ,את הדגל של שלמות המולדת

הצדקתו נבעה מזכות "מקודשת" ואיחד את כלל המגזרים והחוגים בתנועה, זה התנועה". ערך 

מבחינה דתית והיסטורית אשר אין ביכולתו של איש לוותר עליה. שלמות זאת היוותה בעיני התנועה 

קליטת עליה ושל ביטחון לאומי  את המענה לצרכים הלאומיים של רווחה כלכלית וחברתית, של

גם במחיר  ,התנגדה מפקדת האצ"ל לתכנית החלוקהשל ערך זה לקיומה של ריבונות יהודית. בשמו 

להמשיך לשאת את הבידוד הפוליטי ואת ערך זה העדיפה  ןלמעו ,של המשך הלחימה במחתרת

 המחיר של אי השפעה על מהלכי השלטון.

                                                 
-. תיק ה1965המפלגה הליברלית, דפוס ישראל בע"מ, תל אביב  -חרות ליברלים, הוצאת אגף ההסברה גוש תנועת החרות -עקרונות וקווי פעולה 986
 ., ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל19/1 1

 .100נאור, ארץ ישראל השלמה, עמ'  987
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/16 – 1, תיק ה1965באפריל  25-פרוטוקול ישיבת מרכז חרות, מתאריך ה 988
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הגדרת המושג "שלמות המולדת" אל מול המציאות הקשה , חל שינוי בולמרות עמדה נחרצת ז

שלאחר מלחמת העצמאות. החולשה הצבאית והכלכלית של מדינת ישראל הפכה את הדבקות בעבר 

לחזון שיש לשאת אותו, תוך הכרה כי אין זה הזמן  מידיתהירדן המזרחי מעמדה הדורשת פעולה 

שתביא  מידיתהושקע בדרישה לפעולה למימושו. המאמץ ההסברתי והפוליטי של תנועת החרות 

שלצד הזכות ההיסטורית והדתית של העם היהודי  ,שטח ;לשחרור המולדת מין הים ועד הירדן

של האומה. בתוך מושג "שלמות  ההישרדותעליו, נתפס גם כחיוני מבחינה אינסטרומנטלית להמשך 

לעבר ההתייחסות שעוד ירדן המערבי ורצועת עזה, בעבר ההמולדת" הלכה וגדלה ההתייחסות ל

המזרחי הלכה ופחתה עם השנים. בתנועת החרות פנימה חלחלה ההבנה כי מדובר בחזון שלא הירדן 

 - מפת ארץ ישראל המשתרעת על שתי גדות הירדן - ניתן להגשימו. אף הזיהוי הגרפי של התנועה

 נמחק אט אט מן המסמכים והפרסומים הרשמיים.

ראתה את מדינת ישראל כביטוי הלאומי, הפוליטי והתרבותי של  תנועת החרות, כתנועה לאומית,

הנמצא החלק אך גם  ,שחלק ממנו יושב כרגע בציון ,עםההעם היהודי. ארץ ישראל נתפסה כביתו של 

 ,יהודי נוצרה על ידי העם היהודיהלאום העתיד לשוב יום אחד לנחלתו ההיסטורית. מדינת  רבניכ

לשמור על הזהות שנועדו באמצעות מוסדותיה השונים  ,ולבנות ַעם זהתפקידה להמשיך עם זאת אך 

להציב במרכז הסדר  מחויבתתנועת החרות הייתה היהודית הלאומית ולהעמיקה. כתנועה ליברלית 

קידום החזון הפוליטי והתרבותי את הפרט ואת שמירת זכויותיו. על פי התפיסה הליברלית, 

חזון לאומי אזרחי המאפשר לכל אזרחי המדינה להזדהות אך הוא חייב להיות  ,אפשריהלאומי 

 ,מהן הוא נהנהשבנוסף לזכויות האזרחיות המלאות  מסוים,עמו. הענקת זכויות קיבוציות ללאום 

אך מחייבת, בשם השוויון הליברלי, הענקת זכויות קיבוציות זהות גם לקבוצות  ,אפשרית

 רב לאומית או מדינה דו לאומית. הלאומיות הנוספות. דגם זה מזוהה כדגם של מדינה

ם. יאזרחים הערבילתנועת החרות אכן נאבקה למען השגת שוויון אזרחי מלא נראה, שלאור זאת 

מאבק זה בא לידי ביטוי בפעילות לביטול הממשל הצבאי והסרת המגבלות שהושתו על ערביי 

כמו  .רבית מעבר לגבולהאזרחית הע ההאוכלוסיילפעולות התגמול נגד גם ישראל. התנועה התנגדה 

הערביות שנתפסו על ידה כאמצעי לפגיעה בזכויות הפוליטיות של  ןהלווייהתנגדה למפלגות כן היא 

 ההאוכלוסייחסום מפני הקמת מפלגה ערבית שתייצג את האינטרסים של וכמ ,האזרחים הערבים

משברים ם בזמן יהערבית. התנועה יצאה כנגד כל האשמה קולקטיבית של האזרחים הערבי

הפוליטי כתב ערבי שיביא לקוראים גם את נקודת השקפתם של  הלביטאונואף צירפה  ,םביטחוניי

 הערבים אזרחי ישראל על אירועי היום.

 ,ליברלי-ראשי התנועה אתגר של יישוב המתח הלאומיהציב בפני המאבק למען שוויון זכויות אזרחי 

ת בטרם הוקמה יהנוגע לזהות הלאומית היהודית של המדינה. זהות זו נוצרה על ידי התנועה הציונ
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היהודית. המדינה היהודית הוקמה על ידי אתוס לאומי  הלאוכלוסייבעיקר  וכוונה ,המדינה

אתוס שהאוכלוסיות הלא יהודיות התקשו להזדהות  ,המבוסס על ההיסטוריה והמורשת היהודית

בתרגום האתוס אלא  ,אין מדובר רק במתח בין זהויותהתברר שחריף כאשר הד זה עמו. ניגו

בהקצאת משאבים לאומיים. העדפה זו באה לידי ביטוי הן בהקצאת קרקעות באמצעות גם להעדפה 

הקק"ל והן במתן זכויות הגירה ותושבּות באמצעות חוק השבות. תנועת החרות נאלצה להתמודד 

ויות הקולקטיביות של הערבים. התנועה התמודדה עם מציאות זו עם אי השוויון ביחס לזכ

אך  ,הערבית ההאוכלוסייבאמצעות קידום אתוס אזרחי המכיר במאפיינים אתניים ודתיים של 

כירה בזהות דתית או אתנית היה זו. מדיניות שימכל הכרה באופי הלאומי השונה של אוכלוס הנמנע

לאומית. ההתייחסות בדיוני התנועה לערבים )בין אם  לקיומה של זהות קולקטיבית התכחשהאך 

שאמורים להצטרף עם שחרור חבלים  ,ובין אם בערבים בגבולות ארץ ישראל השלמה 67בגבולות 

תוך התעקשות לראותם כמיעוט דתי או אתני בלבד )אזרחי  ,אלו( התעלמה ממאפייניהם הלאומיים

ונים במוסדות התנועה שעסקו בזכויותיהם ישראל בני דת מוחמד או ישו(. גם כאשר נערכו די

הדתיות והאתניות של הערבים והשלכותיהם, מדובר היה בשיח שהשווה אותם לקיום היהודי 

ולא מיעוט ילידי שהיה קיים במקום עוד בתקופה הטרום  ,בגולה. קיום של מיעוט מהגר בארץ זרה

 מדינתית.

קידמה התנועה מבנה דמוקרטי  ,הערביםבנוסף לשלילת ההכרה בזהות הקולקטיבית הלאומית של 

 ,שבו ישנה הפרדה בין מושג האזרחות למושג הלאום והדת. אל מול הלאום היהודי הפרטיקולרי

 ,העמידה התנועה את האזרחות הישראלית הניטרלית ,והדתות השונות הקיימות במדינת ישראל

הנובע  ,השוויון האזרחי המנותקת כביכול מהבחנה לאומית או דתית. התנועה העמידה את הגשמת

לצד קיומו של לאום יהודי פרטיקולרי המקבל זכויות נוספות הנובעות  ,מהאזרחות הישראלית

האזרחות, מכיוון  בממד רק התממשהקולקטיבית הייחודית. הביטוי הלאומי של הערבים  מזהותו

וליטי של לאומיים. הביטוי הפ במושגיםו כמיעוטים דתיים ואתניים אך לא רשהערבים הוגד

שכן ישראל  ,הלאומי בממדהאזרחות השווה אך גם  בממדלעומת זאת, בא לידי ביטוי גם  ,היהודים

היא מדינת לאום יהודית. דגם זה התעלם מזיהוי סמלי המדינה האזרחיים עם הלאום היהודי 

כפי שהוגדר על ידי גופי המדינה השונים החל  ,ומאופי האזרחות שהוא אופי יהודי ודמוקרטי

 מהכנסת וכלה בבית המשפט העליון בפסיקותיו השונות.

האזרחות הישראלית לראות את אי ההכרה במאפיינים הלאומיים של ערביי ישראל והניסיון 

ככזאת שאינה מזוהה עם הלאום היהודי נועדו ליישב את המתח הלאומי ליברלי במשנת תנועת 

אמצעות אי ההכרה הלאומית ניסתה תנועת החרות ליצור אתוס של סולידריות פוליטית החרות. ב

שלו יוכלו להיות שותפים גם היהודים וגם הערבים. תנועת החרות ניסתה לקדם דגם של  ,אזרחית
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ובכך לתת מענה לזהותה  ,אך גם מדינת אזרחיה הישראלים ,מדינה שהיא גם מדינה לאומית יהודית

 רלית כאחד.הלאומית והליב

אופוזיציה שהגיעה דווקא מהאגף היותר ניצי, אגף שסירב לראות  ההייתלעמדה זו של התנועה 

והדגיש את המאפיינים הלאומיים של ציבור זה. חוגים  ,בערביי ישראל מיעוט אתני או דתי בלבד

של השוללת את הזהות היהודית  ,אלו ראו בערבים לאום בעל זהות קיבוצית לאומית פלשתינית

הזהות הלאומית הערבית  ;מדינת ישראל. הכרה זו הובילה לקריאה להדרה של המיעוט הערבי

נתפסה ככזאת שמתנגשת עם הזהות הלאומית היהודית של המדינה, מתחרה בה ומבקשת לבטלה. 

לאור זאת ומתוך עליונות של התפישה הלאומית על הערכים הליברלים, הובילה ההכרה הלאומית 

 ההאוכלוסייות של הדרה ולהתנגדות למאבק האזרחי של תנועת החרות למען בערבים למדיני

על  יםברואל מול הלאום הערבי העוין, ג ,הערבית. חוגים אלו סברו כי שיקולי הביטחון של המדינה

 ,היו כאלה שלאור הנחות אלו ביקשו אף לבצע פעולות מניעה ,זכויות הפרט הערבי הלאומי. בנוסף

על מנת אחרים חים ערבים מהמדינה היהודית למדינות ערב או ביצוע צעדים כגון גירוש של אזר

 כגון מניעת השימוש בשפה הערבית וכדומה. ,למחוק את הזהות הלאומית של הערבים

גר על הנחות היסוד במשנה הפוליטית של תנועת החרות, נתקלו בהתנגדות יעמדות אלו, שקראו ת

בעמדתה הן באספות, בסניפים ובפורומים השונים של מצד הנהגת התנועה שפעלה לגייס תמיכה 

מאמרים. תמיכת חברי התנועה בעמדות ההנהגה בדבר שוויון אזרחי מלא בהתנועה והן בנאומים ו

ועמד על כעשירית מכלל  ,היה מספר הערבים מועט יחסית 1967בקווי גבולות שגם מהעובדה  הנבע

מספרית היהודית הדומיננטיות הוב היהודי. , מצב שלא היווה איום על הרבישראל ההאוכלוסיי

דיונים שנערכו בדבר מעמד הזהות הלאומית היהודית של המדינה. קביעת הלגם צידוק שימשה 

וגם אלו  ,םתיאורטיינתפסו כדיונים  ,שיצטרפו עם שחרור ארץ ישראל המערבית כולה ,הערבים

זו. בפרק כהתגשמות של מציאות השהבינו את הבעייתיות הדמוגרפית סברו כי עוד רחוק היום מ

הבא אבדוק אם עמדות אלו של ההנהגה )בדבר שוויון אזרחי מלא( יהיו תקפות עם התגשמות החזון 

הפיכתם לאזרחים  שכןמספר הערבים, בהלאומי של התנועה. חזון שטמן בחובו הגדלה משמעותית 

 היהודית של המדינה. זהות הלאומיתה את לסכן עלולההתנועה,  תחייבהשווי זכויות, כפי שה
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 מדרישה לסיפוח לתוכנית הקונפדרציה: 8רק פ

 
איחוד ארץ ישראל  עלפרק זה נפתח במלחמת ששת הימים, מלחמה אשר הביאה להגשמת החזון 

גם אתגר,  בצדוווסדה. החזון שהתגשם הביא תנועת החרות מיום הי קידמהון אותו המערבית, חז

בדמותם של כמעט מיליון תושבים ערבים ומציאות חדשה של איום דמוגרפי על הרוב היהודי 

שהעניק לישראל את צביונה הלאומי. בפרק זה אבדוק האם ההצהרות הליברליות בדבר הענקת 

זכויות שוות לכלל התושבים יהיו בעלות תוקף גם כאשר שיווי זכויות זה יעמיד בסכנה את 

בין ארץ ישראל השלמה  היהודית ציונית של המדינה. השילובהלאומי בשמירה על זהותה האינטרס 

למחויבות לחרות האדם הנמצא תחת שלטונם, השתנתה בתקופה זו מאידיאה פוליטית לפרקסיס 

המציאות. לאור זאת, אנסה לבדוק בפרק זה, האם השילוב הלאומי ליברלי עליו הצהירו  מחויב

 במתח זה או שמא נאלצו לבחור בערך אחד על פני משנהו.ראשי התנועה עמד גם 

עם הסתירה בין הערכים  חרותזה אבדוק כיצד התמודדה תנועת ההמתח הבמהלך הניתוח של 

הלאומיים בה החזיקה, ערכים אשר הובילו את התנועה לקבוע כי יהודה, שומרון וחבל עזה הנם 

לי ארץ הקשורים בעיני התנועה באופן ישיר חבלי מולדת, בהם התעצבה דמותו של העם היהודי. חב

לבין ערכים  -להגדרה העצמית של הקבוצה הפרטיקולרית אותה הם מייצגים, קרי העם היהודי 

ערכים ליברליים המעניקים דגש לזכות שיש לכל  אוניברסליים אותם התיימרה לייצג; ליברליים

זהות הלאומית שלו בתור עם אדם להגדרה עצמית, לזכות של הפרט הפלשתינאי לתת ביטוי ל

פלשתינאי במדינה עצמאית פלשתינאית. ערכים של דמוקרטיה ליברלית המושתתת על שוויון וצדק 

. בפרק זה אביא את התמודדות התנועה רולהיבחהמתגלמים בזכותו של כל פרט לבחור את נציגיו 

מהמחויבות עם בעיה זו לאחר מלחמת ששת הימים והפתרונות אותם ניסתה לגבש כתוצאה 

 הסותרת לערכים אלו. 

 

 מלחמת ששת הימים

 "חרות"המתיחות ערב מלחמת ששת הימים, הביאה להצטרפותם של מנחם בגין ויוסף ספיר מגוש 

ליברלים לממשלה. מנחם בגין, נציג תנועת החרות, מצא את עצמו לראשונה סביב שולחן מקבלי 

ו לדרבן את הממשלה להורות לצה"ל לשחרר ההחלטות. בגין ניצל מעמד חדש זה ועשה ככל שעל יד

את שטחי יהודה שומרון ועזה ובעיקר את העיר העתיקה בירושלים. בערבו של היום הראשון 

הצבאי בכל החזיתות, התכנסה הממשלה לישיבה  ןהניצחו, עם הידיעות על 1967ביוני  5-למלחמה, ב

לצה"ל לשחרר את העיר העתיקה.  במקלט הכנסת בירושלים על מנת לדון בבקשתו של בגין להורות

בבקשתו של השר בגין תמכו השרים יגאל אלון ומרדכי בנטוב ממפא"י אך ראש הממשלה, שר החוץ 
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 1967ביוני  7-ב .989מכך ברגע זה, ולכן לא התקבלה כל הכרעה בעניין עלהימנונציגי המזרחי ביקשו 

י.סי, שדיווחה כי מועצת בשעות הבוקר המוקדמות האזין בגין, למהדורת החדשות של הבי.ב

הביטחון מתכנסת לדון בהפסקת אש שתאסור על תנועות כוחות צבאיים על ידי כל הצדדים. השר 

 מידדיין ובקש כי יורה לצה"ל, שהקיף את העיר העתיקה, לפרוץ  משה לשר הביטחון מידבגין פנה 

פנימה. דיין הסכים אך בקש את הסכמת אשכול, בגין התקשר לאשכול העיר אותו משנתו ודרש, 

על שחרור העיר העתיקה. בעקבות זאת כינס אשכול,  מידלאור דיוני מועצת הביטחון, להחליט 

בשעות הבוקר המוקדמות, ישיבה דחופה עם בגין, אלון ודיין ובה התקבלה ההחלטה. לאחר מכן 

לה לישיבה מיוחדת בה הודיע אשכול על ההחלטה לפרוץ אל העיר העתיקה שנכבשה כונסה הממש

 .990תוך מספר שעות

במלחמת ששת הימים שכתוצאה ממנו צירפה ישראל לשליטתה את שטחי יהודה,  ןהניצחובעקבות 

. את הישיבה פתח יו"ר 1967ביוני  15-ב "חרות"שומרון, חבל עזה, רמת הגולן וסיני התכנס מרכז 

את חברי המרכז. ח"כ בן אליעזר  עדכןלת התנועה, ח"כ אריה בן אליעזר, אשר בהעדרו של בגין הנה

פתח את דבריו בהצהרה בנוגע לחצי האי סיני שללא ביטחונות מתאימים אין לסגת ממנו. לעומת 

ניתן לראות כי בנוגע לארץ ישראל המערבית הרי שהלאו לכל הצעה לנסיגה ממנה  ,חצי האי סיני

ללא מוחלט "אני איני מאמין שיעלה בדעתו של משהו ובכוחו להביא לידי כך שנסוג מסיני הינו 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(. ושיהיה מקום שנוותר על כל שעל אדמה בא"י המערבית". לאחר  בטחונות

כמעט שני עשורים שרעיון שלמות המולדת אותו נשאה תנועת החרות היה בעוכריה והביא לבידודה, 

לגבי  תכניותיעזר במה שראה כתרומת התנועה לאיחוד חלקי המולדת "היו כל מיני התגאה בן אל

הגדה המערבית עד איזה גבולות וכול' והיו אלה נציגנו בממשלה שתבעו לשחרר עד כמה שזה אפשרי 

)הדגשה שלי מ.פ.ש( וכפי שהנשיא אמר  כל זה הודות לאמונה שנשאנו בקרב העםמבחינה צבאית....

 .991עתנו שהודות לאמונה שנשאנו בקרב העם נגאלנו והמערכה לא נפסקה"למשלחת של תנו

ביישוב יהודים,  מידולרצון התנועה להתחיל  םהאופרטיביילאחר מכן המשיך בן אליעזר לצדדים 

וזאת על מנת להבטיח את הפיכת שטחי הגדה המערבית לחלק ממדינת ישראל "ביקרנו היום עם 

של הגדה  הבאדמיניסטרציחיים הרצוג, בקשנו אותו לשתפנו  איתן לבני אצל המושל הצבאי אלוף

. בנוגע 992המערבית, ליישוב יהודים בכל הגדה המערבית ולהבטיח שתהפוך למדינה יהודית"

לערבים הרי שח"כ בן אליעזר חשף כי בעוד שהתנועה הצהירה על מתן שווי זכויות לערבים שיצטרפו 

                                                 
989 Michael Oren, six days of war –June 1967 and the Making of the Modern Middle East (New York: Oxford University press, 
2002), p.207. 
990  Ibid, p.243. 

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/18, 1-, תיק ה1967ביוני  15-ול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך הפרוטוק 991
 שם, שם. 992
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עזיבה של כמה שיותר ערבים מהשטחים שנכבשו "לגבי למדינה, הרי שבפועל ניסו להשפיע על 

בים הערבים בשטח שלנו ניסינו בכל יכולתנו להשפיע שבזמן הקרבות יצאו מספר מקסימלי של הער

 .993לגדה המזרחית"

יתה יתה או לא היכל התייחסות לגדה המזרחית או לאפשרות שהי לא ניתן למצוא בדיוני המרכז

פו במשך שנים רבות. יתר על כן הטרמינולוגיה בה השתמש בן להשתלט על ממלכת ירדן, לה הטי

אליעזר היא "הגדה המזרחית", לא "עבר הירדן המזרחי" או "ארץ ישראל המזרחית" אלא "הגדה 

. 994המזרחית" וזאת אל מול ההתייחסות לכל השטח ממערב הירדן כ"ארץ ישראל המערבית"

ה לארץ ישראל המערבית. העובדה שיו"ר הנהלת טרמינולוגיה זו הצביעה על ניתוק הקשר בין שטח ז

תנועת החרות דווח כי נציגי התנועה עודדו את התושבים הערבים לעבור לגדה המזרחית מראה כי 

 הלאוכלוסיייש ויתור של הנהגת התנועה על חבל זה, לפחות באופן מעשי. בנוגע להתייחסות 

הזו  ההאוכלוסייר בטיעון כי "ולאיבה שגילתה כנגד ישראל הרי שהדבר הוסב הפלשתינאית

הנמצאת עשרים שנה בגדה המערבית ומושפעת מהארסיות של האויב" ואין התייחסות לזהות 

הערבית בשטחים הושפעה מהאויב, קרי הממשל  ההאוכלוסיי. ההאוכלוסייהלאומית הנפרדת של 

האוכלוסייה ו כאויבה שרואה בישראל יהירדני, והדבר לא נתפס כהתנגדות עממית מצד אוכלוסי

 .995כאויבעצמה לא נתפסה 

בסיום הישיבה התקבלה ההחלטה כי "גאולת ירושלים ושחרור ארץ ישראל המערבית על פי הזכות 

היו למציאות. ואין להעלות כלל על הדעת שאף  -הנצחית על אדמת אבותינו, אותה נשאנו כל הימים

דעה זו הדגישה התנועה את . בהו996שעל אחד מאדמת ארץ ישראל ישוב ויימסר לשלטון נוכרי"

תפקידה ההיסטורי בנשיאת רעיון שחרור המולדת, הודיעה על התנגדותה למסירת שטחים אלו 

לשלטון נוכרי, תוך אי התייחסות לחצי האי סיני, לרמת הגולן או לגדה המזרחית של הירדן. אל 

בישיבה זו  מול הדבקות בשלמות המולדת שנותרה חשובה כפי שהיה לפני המלחמה, ניתן כבר

להבחין בשינוי העמדות כלפי הערבים. בכל הדיונים שנערכו לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, כל 

של טרנספר, נתקל בתגובה קשה.  אזכורשל עידוד הערבים לעזוב את השטח בו התגוררו או  אזכור

 -מה שנתפס על ידי התנועה כ"חבלי המולדת" תוך ההצטרפות של כ שחרורלאחר המלחמה, עם 

אלף ערבים ביהודה ושומרון ועוד מאות אלפים בעזה, הופיע יו"ר הנהלת התנועה והתגאה בכך  700

שסייעו לעזיבתם של הערבים את ארץ ישראל המערבית. התבטאות שלא גררה אחריה כל מחאה 

                                                 
 שם, שם. 993
 שם, שם. 994
 שם, שם. 995
 שם, שם. 996
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בנוסף ניתן לראות כי בעוד המונח "ארץ ישראל . 997מצד מי מחברי המרכז שנכחו בישיבה

הרי שמזרח הירדן או ארץ  הודה, שומרון ועזה, נשאר על כנויחבלי תמשו כלפי בו הש ,המערבית"

 ישראל המזרחית נהפכו ל"גדה המזרחית" שהיא למעשה הכינוי הירדני שניתן לשטח זה.

, בתום שלשה ימי דיונים רצופים, התכנסה הממשלה על מנת להצביע על גורל 1967ביוני  19-ב

החלטה פה ה. בנוגע לרמת הגולן וחצי האי סיני התקבלה השטחים שאותם כבשה ישראל במלחמ

והיא שישראל מוכנה בהסכם שלום ובתנאי של פירוז השטחים לסגת לקוו הגבול הבינ"ל.  אחד

בנוסף קבעה הממשלה כי רצועת עזה הינה בשטח מדינת ישראל. בנוגע לשטחי הגדה הרי 

לבין השרים שתמכו באופציה של  שהתעוררה מחלוקת בין השרים שתמכו בפתיחת מו"מ עם ירדן

כנית הקנטונים לבין תהקמת ממשל עצמי פלשתינאי. האחרונים אף הם התחלקו בין אלו שתמכו ב

. אל מול 998וטונומיה נרחבת שלבסוף תוביל לריבונות פלשתינאית על שטחים אלואלו שתמכו בא

ביהודה שומרון וחבל עמדות אלו, תמך בגין בעיקרון שלמות המולדת ושלל כל אפשרות של הסדר 

 עזה מלבד החלת הריבונות הישראלית. 

 םביטחונייבגין פסל את ההצעה להחזיר חלקים משטחי יהודה ושומרון לירדן וזאת מטעמים 

"אנחנו נשלח את בנינו לקרב כדי להקים מדינה ערבית נוספת או כדי למסור למדינה ערבית שטח 

לעת( בתוך ארץ ישראל שממנה אפשר לירות על תל של ארץ ישראל, כדי שתהיה לנו אנקלאבה )מוב

כנית זו עשויה להשפיע טים שהעלו חברים אחרים וקבע כי תאביב". בגין אף התנגד לתוכנית הקנטונ

גם על הערבים בתוך ארץ ישראל "איננו יכולים להציע לעולם להקים קנטון ערבי, ואנחנו רוצים 

לדעתי קנטוניזציה של ארץ ישראל". בגין לא הסתפק לסלק מונח זה מעל דל שפתינו, כי הוא יחייב 

מדוע אף הרעיון של מתן אוטונומיה  ו אלא הקדיש חלק ניכר מדבריו להסברבדחיית רעיונות אל

לתושבים הפלשתינאים הנו בעייתי ואסור לתמוך בו "לדעתי המושג של אוטונומיה מוליך למדינה 

ערבית -ה של אוטונומיה מוליך למדינה פלשתיניתפלשתינית בהיגיון הברזל של הדברים...המונח הז

 .999מבחינת דעת הקהל המערבית ולחץ דעת הקהל וזה איננו טוב"

המקומית  הבאוכלוסייבגין, כנציג תנועת החרות בממשלה, שתמך בשלמות המולדת וסירב להכיר 

ין את כמיעוט לאומי בעל זכויות קיבוציות דחה על הסף כל הצעת פשרה בנושא. לבסוף סכם בג

. בגין 1000דבריו וקבע "לכן כל הפתרונות הללו, הם לדעתי רעים בייסודם ולא צריך להציע אותם"

קבע כי היות ופסקה הריבונות הירדנית על שטחי יהודה ושומרון הרי ש"אנחנו צרכים לדאוג לעליית 

אלון  , בדיון בממשלה, העלהמסויםבשלב  הריבונות שלנו" ולכן הציע להחיל את החוק הישראלי.

                                                 
 שם, שם. 997
 .55(, עמ' 1996)תל אביב: הוצאת ביתן,  מדיניות ממשל אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים –ניצחון המבוכה ראובן פדהצור,  998
 .168, עמ' בגין תעודותנאור,  999

 שם, שם. 1000
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את ההצעה כי ישראל תכריז שהיא רואה בנהר הירדן את הגבול של מדינת ישראל. בגין שראה עצמו 

לרעיון שתי גדות הירדן מיהר להתנגד והציע כי בשאלת "ארץ ישראל המערבית" הרי  מחויבעדיין 

אל שבמקום להכריז כי נהר הירדן הוא הגבול, תכריז הממשלה כי מבחינתה "ריבונות מדינת ישר

. ניסוח הרבה פחות סופי בנוגע לזכות על עבר הירדן המזרחי וכזה 1001חלה על השטח שעד הירדן"

המצהיר על ריבונות יהודית על שטחי יהודה ושומרון. מלבד הכרזה זו ניתן לראות כי הנימוקים 

שבגין התייחס אליהם, כלפי שרי הממשלה שלא היו שותפים לעמדתו בדבר שלמות המולדת, בנוגע 

טחי הגדה הינם נימוקים ביטחוניים בלבד והוא נמנע מלהזכיר את הזכות ההיסטורית והדתית. לש

 הרי שבגין הסכים לנסיגה מלאה תמורת הסכם שלום והסדרי פירוז.  ,בנוגע לרמת הגולן ולסיני

היות ובגין הבין כי אין בממשלה תומכים לתפישתו את שטחי יש"ע כחבלי מולדת הסתפק בגין 

 ההאוכלוסייות את ההכרעה על הסטטוס של שטחים אלו לזמן מאוחר יותר. בנושא בבקשה לדח

הפלשתינאית תקף בגין את אלו שביקשו לגרש את הפליטים מעזה לכיוון סיני וקבע "אינני מבין 

. 1002פליטים מרצועת עזה לשטח אחר. האם כך נפתור את הבעיה?" 200,000איך מציעים להעביר 

ראש הממשלה אשכול אישר לצה"ל, וזאת ללא אישור הממשלה, להרוס  בנוגע לרמת הגולן, בעוד

לסתום את הגולל על האפשרות  ההייתאת הכפרים הערבים שננטשו ברמת הגולן. החלטה שמטרתה 

של חזרת התושבים לביתם, השר בגין שהיה בסיור במקום וגילה את העניין התנגד ומחה בפני 

  .1003עשה כךאך היה היחיד ש ,הממשלה על הרס הבתים

בנוגע לאוכלוסייה ון שלמות המולדת, הופיע חשש בתנועה מול שביעות הרצון על התגשמות רעי

הערבית החדשה והאיום הדמוגרפי. בדיונים שלפני מלחמת ששת הימים נשמעה בתנועה בעיקר 

העמדה שתמכה בשילוב מלא ומתן שווי זכויות לערבים. כאשר ניצבה בפני התנועה המציאות בשטח 

ולה הערבית הגד ההאוכלוסייקולות אחרים.  עלהישמוהאיומים הדמוגרפים הטמונים בה החלו 

התגשמות החזון הלאומי בדבר שלמות  ילה רבים מחברי התנועה להחלטה כישהתווספה, הוב

לזנוח את  מחייבתהמולדת והרצון להגשמתו באמצעות סיפוח שטחים אלו למדינת ישראל, 

לא רק למתן זכויות  ,הרעיונות הליברלים של שיווי זכויות למיעוטים. בתנועה קמה התנגדות

אלא אף למתן זכויות אזרח בסיסיות לתושבי השטחים. בנוסף, הרי שאווירת קיבוציות לאומיות 

הניצחון המהיר והשחרור המפתיע של שטחי יש"ע, סיני והגולן הפיחו, לתקופה קצרה, רוח חיים 

גם בשיח הנוגע לגדה המזרחית של הירדן ולחזונו של ז'בוטינסקי בנוגע למדינה עברית על שתי גדות 

 הירדן.

                                                 
 .53פדהצור, עמ'  1001
 .169נאור, תעודות, עמ'  1002
 .110פדהצור, עמ'  1003
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, כחודשיים לאחר המלחמה, התכנס שוב מרכז המפלגה לדיון בנושא השטחים 1967באוגוסט  3-ב

. קצנלבוגן פתח יהמוניציפלומעמדם. את הדיון פתח בן ציון קצנלבוגן ממייסדי התנועה וראש האגף 

המולדת  שחרורבחשיבות הזכות ההיסטורית על ארץ ישראל ובחשיבות להמשיך ולשאת את רעיון 

דות הירדן "עמדת תנועת החרות צריכה להיות כי אין אנו נסוגים משום שטח בו אנו משתי ג

עומדים... הסיבה היא פשוטה אנו כל השנים דיברנו על הזכות ההיסטורית שלנו לכל השטחים וגם 

לשיר כל הגדה המערבית ואם ישאלנו כיצד?  ונחליפהולא  "שתי גדות לירדן"היום נמשיך לשיר את 

הערבית הגדולה שהצטרפה נמנע הדובר  ההאוכלוסיי. בנוגע למעמד 1004ם שאלתם"נענה גם קוד

 כפתרון ההעליילהתייחס למעמד הערבים והעדיף לעסוק בהבטחת הרוב היהודי באמצעות עידוד 

לבעיה הדמוגרפית "המוחות הטובים בעם צרכים לשבת ולדון בדרכים להביא עליה גדולה. עליה 

הניצחון ומימוש  אופורית. 1005הפנימי ועניין המיעוט הערבי" ןיטחוהבגדולה היא הפתרון לבעיית 

חזון התנועה בנוגע לשטחי ארץ ישראל המערבית, הביאה לשובה של הטרמינולוגיה המצדדת בחזון 

בנוגע לאתגר  ,הישן בדבר שתי גדות לירדן. יחד עם זאת, מהדיון עולה כי החלה לחלחל ההבנה

שהצטרפה לתחומי המדינה.  ,של מאות אלפים יה ערביתיוסכלושטומנת בחובה ההתמודדות עם א

 כ"בעיית הביטחון הפנימי". אתגר אליו התייחס הדובר

לאחר דברי הפתיחה של קצנלבוגן, נשא דברים חבר המרכז דוד ישי, שגם הוא תמך בחשיבות של 

ך המשך קידום רעיון שלמות המולדת והמחויבות לשמירת השטחים המשוחררים "עלינו להמשי

הספציפי של השטחים המשוחררים.  ןהענייבאני מאמין שלנו לגבי שלמות המולדת ועלינו לעמוד על 

. בהגיעו לעניין זכויות 1006כל העם מאוחד בדעה של לא לחזור ועלינו לתת ביטוי מתאים לכך"

"אנו היינו  םביטחונייהערבים בשטחים אלו הרי שהדובר התנגד למתן שיווי זכויות וזאת מנימוקים 

אולם לגבי התושבים  -אלה שיצאנו בקריאה לביטול הממשל הצבאי והציבור לא הבין אותנו

בליברליות זו יש סכנה ופח לעתיד החדשים יש לי הרגשה כי קיימת ליברליות יתר ביחס אליהם. 

רשנו )הדגשה שלי מ.פ.ש(. יתכן ואנו שהיינו בעד פרוק הממשל הצבאי צרכים היום לומר כי כאשר ד

פרוק הממשל הצבאי היה זה לאחר שנים של קיום המדינה וכיום לאחר מה שקרה הרי חודשיים 

. חבר המרכז מתי 1007"מסוימתבלבד לאחר השחרור של השטחים אנו זקוקים לתקופת חממה 

הערבית. דרובלס  ההאוכלוסייאף הוא התנגד לשילוב מלא של  "חרות"דרובלס, ראש משקי 

ה זו עשויה לגרום לאבטלה במגזר היהודי יליים וטען כי צירוף אוכלוסיהסתמך על נימוקים כלכ

ולפגוע בחקלאות היהודית באמצעות הצפת השווקים בתוצרת חקלאית "על ידי שחרור השטחים 

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/18  1-, תיק ה1967באוגוסט  3-פרוטוקול ישיבת מרכז "חרות", מתאריך ה 1004
 שם, שם. 1005
 שם. שם, 1006
 שם, שם. 1007
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יה מפגרת. עם סיפוח השטח יהערבית וזוהי אוכלוס יההאוכלוסינוספו לנו מספר בלתי מבוטל של 

רבע מיליון  -לסכן את משקנו...כמו כן יש את בעיית האבטלה  קיימת הבעיה של עודפים חקלאיים

הנימוקים הביטחוניים והכלכליים שהיוו בסיס לטיעונים בדבר חשיבות שלמות . 1008מובטלים"

המולדת הפכו להיות הנימוקים בהם השתמשו חברי התנועה על מנת לנמק את שלילת הזכויות של 

המולדת ששוחררו השתמשו נציגי התנועה בשיח של הערבים המתגוררים בשטחים אלו. כלפי חבלי 

הכלה המבקש לבנות בהם ולהחיל בהם את הריבונות הישראלית. השיח כלפי התושבים 

כתושבים חדשים שהצטרפו אלא שיח שלא רואה אותם המתגוררים בשטחים אלו, הינו שיח הפוך 

פתרון. חברי המרכז ביקשו  של דחייה, תוך התייחסות אליהם כאיום בטחוני וכלכלי שיש למצוא לו

להמשיך לדבוק בחזונו של ז'בוטינסקי בדבר שתי גדות לירדן אך באותה מידה התעלמו משוויון 

 הזכויות לערבים שהיווה חלק אינטגרלי של חזון זה.

את זכות לבקש התנועה הרביזיוניסטית,  ימוותיקחבר המרכז רפאל קוטלוביץ,  הביאו אתקולות 

התנגדו לשילוב הערבים כאזרחים שווי זכויות והזכיר  יצא כנגד חברי המרכזהדיבור. קוטולוביץ 

שוב את דברי ז'בוטינסקי בנוגע למיעוטים, וטען כי עבורו תקפותם רלוונטית לכל עת: "דברי ראש 

. ראש בית"ר מסוימתבית"ר שם ירווה לו משפע ואושר בן ערב, בן נצרת ובני לא נאמרו רק לתקופה 

. את הדיון סכם יו"ר התנועה, השר מנחם בגין שקבע מחד 1009נשיא, אני מוכן גם לזה"דיבר על סגן 

כי "מעולם לא דגלנו במדינה חד אתנית. תמיד ידענו כי יהיו מיעוטים בארץ אך רצינו רוב יהודי". 

 ,חוחזונו של ז'בוטינסקי בדבר נשיא יהודי וסגן נשיא ערבי ולחלוקה במוקדי הכל , בניגודמאידך

. לאחר מלחמת ששת 1010בגין וקבע "התנגדנו למדינה דו לאומית כלומר חלוקה בשלטון"התנגד 

כאשר השאלות התיאורטיות בדבר שילוב הערבים מיהודה ושומרון הפכו להיות שאלות  ,הימים

קיומיות, הרי שהסובלנות הלכה ונעלמה וחברי המרכז התנגדו למתן שוויון זכויות לערבים 

לפני המלחמה  השהייתיים. בגין לעומת זאת עדיין נשאר בעמדתו כפי ממניעים ביטחוניים וכלכל

ותמך בהענקת שוויון זכויות. שוויון זה אינו כולל הכרה בלאום הפלשתינאי אלא מכוון לשוויון בין 

פרטים ולמתן זכויות אזרח לתושבים ערבים. בגין בעד מדינה בעלת אופי רב אתני והמשיך להתייחס 

ראיית המדינה כרב אתנית הסכים בגין למדינה עם זהות חד  לצדט ערבי. למיעוטים ולא למיעו

ישום הדגם של זאב ז'בוטינסקי בדבר חלוקה בשלטון תוך הדגשה של ילאומית בלבד ואף דחה את 

 "הרוב היהודי".

                                                 
 שם, שם. 1008
 שם, שם. 1009
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גם בישיבת הממשלה שנערכה באותו החודש, יצא בגין כנגד כל אפשרות של החזרת השטחים לירדן 

נה פלשתינית עצמאית. בגין אף העניק הסבר מפורט מדוע לדעתו יש לפסול את רעיון או הקמת מדי

האוטונומיה שכן אמנם "מבחינה מדינית אוטונומיה פירושה מידה של עצמאות בלי ריבונות" אך 

. 1011הוסיף "הפרוזדור בין עמדה כזאת של עצמאות ובין ריבונות הוא גם קצר מאד וגם רחב מאד"

ר כי "לו היה מוקם חבל אוטונומי והיה מוקם בית נבחרים, ואין לתאר חבל בגין המשיך והסבי

. לאור 1012אוטונומי בלי בית נבחרים, אפשר לצפות או להכרזת ניתוק או להכרזת עצמאות מלאה"

זאת בקש בגין מהממשלה להכריז כי "ארץ ישראל המערבית בריבונותנו היא" ובמקביל לדאוג 

אלה המעוניינים בכך לקבל אזרחות ישראלית ולהפוך לאזרחים לזכויות התושבים שם ולאפשר ל

שווי זכויות. בגין הגדיל לעשות והכריז כי "ברבות הימים נצטרך למנות שופט ערבי בבית המשפט 

 .1013העליון...אני חושב שרצוי שיהיה גם שר ערבי"

ישראלית על עמדה זאת של בגין, שמחד ביקש להכריז על ריבונות ומאידך ביקש לתת אזרחות 

מלאה רק לאלו המעוניינים בכך, קרא תגר שר המשפטים מטעם מפא"י השר יעקב שמשון שפירא. 

אזרחות לתושבים אותם מספחים כפי  להציעשר המשפטים קבע כי לפי החוק הבינ"ל אי אפשר 

להעניק להם אזרחות באופן אוטומטי. בגין דחה את עמדת שר המשפטים  חייביםשהציע בגין אלא 

טועה" והמשיך "אז לא מעניקים אזרחות באופן אוטומטי אלא באופן סלקטיבי". בכל מקרה "אתה 

בגין קבע כי "אנחנו לא דרום אפריקה ולא רודסיה, המיעוט היהודי לא ישלוט בערבים". בגין היה 

מודע לבעיה הדמוגרפית וניסה לטעון בפני השרים, כי המספרים עומדים להשתנות לטובת העם 

מארצות הגולה  ההעלייטען כי לאור המספרים של הערבים העוזבים את הארץ ולאור  אהוהיהודי. 

היהודית לעידוד פריון וזאת באמצעות ארגונים יהודים בינ"ל "אנחנו  הלאוכלוסייומתן מענקים 

 .1014נציג תוצאות דמוגרפיות רציניות ביותר בעשור הקרוב"

בעד שחרור הגדה המערבית של הירדן ומתן אזרחות  ,אל מול ההצהרות הנחרצות לפני המלחמה

אך רק ל"הצעת אזרחות"  ,לתושבים שווי זכויות, בגין שלאחר המלחמה קרא לסיפוח השטחים

 ןממיליולתושבים המתגוררים בהם. שינוי זה נבע ככל הנראה מהקושי שטמנו בחובם עוד למעלה 

זכויות המתבקשות משינוי במעמד השטח. תושבים ערבים שבגין הבין כי עליו להתמודד עמם ועם ה

היהודי ציוני של המדינה אילצה  האופייההבנה הדמוגרפית כי מתן שוויון זכויות עלול לסכן את 

את בגין למצוא פתרונות אחרים לפחות לטווח הקצר. בגין ניסה לגשר בין המחויבות לרעיון ארץ 

מתן שוויון זכויות לתושבים. שוויון לערכים ליברלים שמשמעותם  המחויבותישראל השלמה לבין 

                                                 
יש להדגיש כי ההצעה שבגין התנגד לה הייתה הצעה לאוטונומיה טריטוריאלית ולא פרסונלית כפי שיציע עשור אחר  .170נאור, בגין תעודות, עמ'  1011
 כך.
 .117עמ'  שם, 1012
 .173שם, עמ'  1013
 שם, שם. 1014
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זכויות ליברלי זה הווה איום על מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. כאשר נשאל מפקד האצ"ל 

על ידי חברי ועדת האו"ם מה יעשה במידה ובמדינה העברית אותה ביקש יהיה רוב ערבי שיצביע 

כאלו יהיו בלתי חוקיות עד בחירות בבחירות נגד האינטרסים היהודים כמו עלייה חופשית? ענה כי 

צר רוב יהודי בארץ ישראל. עשרים שנה אח"כ השר מנחם בגין הציע לממשלה לספח את אשר יוו

השטחים ללא מתן אזרחות אוטומטית תוך אמונה כי יווצר שינוי דמוגרפי כתוצאה מעלייה יהודית 

. בגין, 1967ימת בשנת הפכה למציאות מאי 1947ועזיבה ערבית. השאלה ההיפותטית של שנת 

למרות הרטוריקה הליברלית שבה הבטיח כי המיעוט היהודי לא ישלוט ברוב ערבי, נתן עדיפות 

למחויבות הלאומית והיה מוכן לקבל מצב זה באופן זמני עד להשגת רוב דמוגרפי יהודי. עמדות אלו 

סירבו אפילו ל"הצעת לא היו מקובלות על חבריו לממשלה אך גם לא בקרב רבים מחבריו לתנועה ש

 האזרחות" לערבים.

 

 הוועידה התשיעית בעיר העתיקה

לראשונה  ךלהיער, פתחה תנועת החרות את ההכנות לוועידה התשיעית שעמדה 1968בחודש אפריל 

בעיר העתיקה בירושלים. לרגל הכינוס התבקשו חברי התנועה לכתוב לעיתון המפלגה את דעתם על 

הבלתי  המחויבותיים שחלו באזור. מתוך מכתבים אלו ניתן ללמוד על דרכה של התנועה לאור השינו

מתפשרת כלפי יהודה, שומרון ועזה לצד קושי לקבל את העמדות "הליברליות" של הנהגת התנועה. 

ליברלים, הצעות  "חרות"חברי התנועה לא נרתעו מלהציע, מעל דפי עיתון "היום" העיתון של גוש 

זכויות מתושבי השטחים ועד לכדי טרנספר של האוכלוסייה. על  אנטי דמוקרטיות החל משלילת

המאמר הראשון שראה אור בנושא, מאמר מאת חבר מהלך הרוח לקראת הוועידה, ניתן ללמוד כבר 

המרכז משה אילת. אילת כתב לעיתון "היום" כי היעד הראשון של התנועה צריך להיות "איחוד 

ם כך בקש כי התנועה תיזום "התנחלות יהודית על כל רשמי וחוקי של ארץ ישראל המערבית" ולש

של ערבים מהארץ  מרביתכנית אב להגירה המשוחררים, איחוד הכלכלה ובנין תצורותיה, בשטחים 

 .1015)תוך סיוע כספי מצדנו(. ופתרון בעיית הפליטים בעזרת קרנות בינלאומיים"

הוועידה שמטרתו להפיח לאחר מספר ימים התפרסם מאמרו של ח"כ אריה בן אליעזר לקראת 

חיים ברעיון של שלמות המולדת משני עברי הירדן. בן אליעזר איים על המלך חוסיין וקבע כי "על 

חוסיין לזכור כי "שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן", היא סיסמא חיה וקיימת. היא תוגשם בין אם 

יום, כשאיחודה של כל ארץ ישראל על ידי מלחמה שתכפה עלינו על ידו ובין אם בדרכי שלום, בבוא ה

למרות קריאה . 1016מחדש תהפוך למציאות כתוצאה מרצון חופשי של כל האזרחים היושבים בה"

                                                 
 .4, עמ' 1968באפריל  7 היום,משה אילת, "מול אתגרי המחר",  1015
 .4, עמ' 1968באפריל  12, היוםאריה בן אליעזר, "מתנועה צודקת לתנועה מנצחת",  1016
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זו של בן אליעזר, כמו בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, גם הפעם לא נלוותה להצהרה כל קריאה 

 לפעולה מעשית.  

 חלחלהרק לנחלת פעילי המפלגה אלא  ההייתהעמדה שקראה לעידוד הגירת ערבים מהשטחים לא 

גם לראשיה. ח"כ יוסף שופמן, במאמר על האיום הדמוגרפי הנשקף מערביי השטחים, קרא 

למוסדות המדינה לפעול לסייע בהגירת הערבים "כשיתברר לערבים כי השטחים המשוחררים 

לא ירצו להישאר יישארו לצמיתות בתוך גבולותיה של מדינת ישראל, יהיו לא מעטים ביניהם אשר 

במדינת ישראל אלא יבכרו, מרצונם הטוב, לעבור למדינות אשר השלטון בהן הוא ערבי או גם 

לארצות יותר מרוחקות. מדינת ישראל תצטרך לעזור להם גם בחיסול הוגן של רכושם וגם בסיוע 

וסין, כי הרי כספי ישיר כדי שיוכלו לעזוב את מדינת ישראל בכבוד. יהיו בכך גם משום חילופי אוכל

קיבלנו מאות אלפי יהודים מארצות ערב. חילופי אוכלוסין כאלה נתקיימו עם תום מלחמת העולם 

הראשונה, בין טורקיה ליוון ובדורנו בין הודו לפקיסטן. מה פסול בחילופי אוכלוסין בין מדינת 

 שאל הכותב. 1017ישראל למדינות ערביות?"

יגוד לתפיסות ההנהגה נתקלו במאמר תגובה מפרי עטו תגובות אלו של חברי התנועה, העומדות בנ

של ח"כ בדר. ח"כ בדר חזר והדגיש את מדיניות התנועה "ראשית מדינת ישראל אחת ויחידה על כל 

עזה ורמת הגולן. שנית, לא נחלק את  אזורשטחי ארץ ישראל המשוחררים לרבות יהודה, שומרון, 

בדר,  .1018מצאה של פדרציה, יחידה פלשתינית וכדו"המדינה ליחידות נפרדות ונדחה כמסוכנת כל ה

לראשונה במאמר של אישיות מרכזית בתנועה, כתב על ישראל אחת ויחידה על שטחי ארץ ישראל 

המשוחררים ובכך התעלם מהגדה המזרחית של הירדן ובמקביל לראשונה לא כינה את חבלי ארץ 

. שינוי 1019ם "יהודה ושומרון"אלו "מערב הירדן" או "עבר הירדן המערבי" אלא השתמש בש

טרמינולוגי זה הצביע על השינוי כלפי ארץ ישראל המזרחית ועל הוויתור הסופי על שתי גדות הירדן 

 שהחל להופיע בקרב חלק מאנשי תנועת החרות.

בנוסף, לראשונה הצטרפה רמת הגולן להגדרת גבולות ארץ ישראל על ידי בכיר בתנועת החרות. 

מעמדות יתר החברים שעדיין היו נאמנים לרעיון של ארץ ישראל השלמה שונה  ההייתעמדה זו 

משתי גדות הירדן. עמדה זו של בדר, שנחשב לסמן הליברלי של התנועה, סתמה את הגולל מבחינתו 

על רעיון כיבוש הגדה המזרחית של הירדן מחד וצירוף רמת הגולן למעמד של חבלי מולדת מאידך. 

שלקחה בחשבון גם את  של תנועת החרות נוי חשוב בתפיסהבכך לראשונה החל מסתמן שי

הצטרפות מאות אלפי אזרחים  יהודית. המשמעות הדמוגרפית והשלכותיה על ישראל כמדינת לאום

                                                 
 .3, עמ' 1968באפריל  18, היוםיוסף שופמן, "מדינת ישראל היהודית",  1017
 .2, עמ' 1968במאי  10, היוםיוחנן בדר, "לקראת ועידת תנועת החרות",  1018
 שם, שם. 1019
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. רמת הגולן שממזרח לירדן לזכות ההיסטורית על חבלי המולדתרציני משקל נגד היוותה ערבים 

ישראל המזרחית )ממלכת ל השלמה בעוד ארץ לשטחי ארץ ישרא צורפהעל מיעוט התושבים שבה 

 את מקומה. ירדן( איבדה

המעוניינים לעודד הגירת ערבים, כי "שלישית, נבטיח מראש, בלשון  בניגוד לאלובדר המשיך וקבע, 

ברורה ביותר, זכויות מלאות וסיכויים שווים וחיי חופש לכל תושבי השטחים המשוחררים, כפי 

שנהנים מהם בני המיעוטים ב"גבולות הישנים". רביעית נשאף להבטחת שלום הבית בין היהודים 

. בדר ביקש 1020מ.פ.ש( תכנית ראש בית"ר מלפני קום המדינה" )הדגשה שלי ברוחלבין המיעוטים 

כנית ראש לשטחי מדינת ישראל וזאת "ברוח" תלהעניק זכויות מלאות לכל התושבים שהצטרפו 

כנית ז'בוטינסקי כלפי הערבים במציאות הנוכחית ולכן יישום תבית"ר. בדר עצמו הבין את הקושי ב

הדורש חלוקה בשלטון. מאמר  מדויקה בעבר, יישום השתמש במונח "ברוח" ולא ביקש, כפי שעש

מחבר המרכז דוד ישי, קרא לא לוותר על החזון ולזכור  ,תגובה לבדר שהתפרסם לקראת הוועידה

כי "עדיין לא התגשמו כל עקרונותינו". ישי הסביר כי "עקרון שלמות המולדת עדיין לא הובן" וכי 

הערבית בארץ ישראל המערבית" אלא יש  הלוסייהאוכאין לשים לב ל"התבטאויות לנוכח גידול 

לשאוף להגשמת החזון של שתי גדות הירדן תחת שלטון ישראלי, עיקרון שהוא לב לבה של התנועה 

וניצחונו השלם בוא  -"בל נאמר: דיינו, גם אם אין הדבר נראה למישהו מציאותי...הרי חזוננו ניצח

 .1021יבוא גם אם יתמהמה"

מועד כינוס ועידת התנועה התשיעית בעיר העתיקה בירושלים. אלפי צירים , הגיע 1968בחודש מאי 

 ,לחגוג את שחרור חלקי המולדת בידי צה"ל ההייתשמטרתו  ,הגיעו מרחבי הארץ אל הכינוס החגיגי

התווה יו"ר התנועה את מדיניות  "חרות"וששיאו היה נאומו של יו"ר התנועה מנחם בגין. בוועידות 

אים השונים העומדים על סדר היום והפעם ציפו החברים כי בגין יציג את התנועה בנוגע לנוש

 . 1022המדיניות כלפי המציאות החדשה שנוצרה לאחר מלחמת ששת הימים

בנוכחות נשיא המדינה, הרבנים הראשיים ונכבדים אחרים, עלה ח"כ אריה בן אליעזר, יו"ר מושב 

הפתיחה של הוועידה והכריז "אני מתכבד לפתוח את ועידת תנועת החרות הראשונה בארץ ישראל 

של הר הבית עוברים ועולים לנגד  בצלוהמערבית, בבירת ישראל, עיר דוד המשוחררת...בהתכנסנו 

רוחנו גיבורי שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב, שלחמו מעטים מול רבים, עד תום הקרב  עיני

האחרון. לעולם לא נכנעו. לעולם לא נכבשו. הם נפלו. דורות רבים ייחל העם לגיבורים שישחררו 

ארץ מכובשיה. דורות רבים חלפו עד שקמו לו לעם בנים אדירי רוח ומעש אשר עלו מגוב ריקבון 

                                                 
 שם, שם. 1020
 .4, עמ' 1968במאי  14 היום,ישי דוד, מול שתי הגדות,  1021
 .1, עמ' 1968במאי  27, היוםשל תנועת החרות",  9-ללא שם מחבר, "נפתחה הוועידה ה 1022
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רתנו וכל יהרוגי מלכות, לוחמי מחתרות וחיילי צבא ישראל משחררי ירושלים ב –עולי גרדום ועפר. 

שטחי המולדת מעבר הירדן מזה... בזכות קורבנם יכולים אנו היום להעלות על ראש שמחתנו את 

אח"כ עלתה מקהלה ושרה עם הקהל את "ירושלים של  מידשם ירושלים בירתנו המשוחררת לעד". 

 .1023מכן הוזמן יו"ר התנועה, השר מנחם בגין זהב" ולאחר

שבשיאו הכריז על "הצהרת זכויותיו של העם היהודי על מולדתו, לחרות,  פרוגרמתיבגין פתח בנאום 

לביטחון ולשלום". ההצהרה החגיגית שנוסחה בדומה להכרזת העצמאות נפתחה ב"זכותו של העם 

היהודי על ארץ ישראל בשלמותה ההיסטורית, זכות נצחית היא שאינה ניתנת לערעור". לאחר מכן 

וספים את הזכות האלוהית ואת הזכות ההיסטורית של עם ישראל המשיך בגין וסקר בסעיפים הנ

על מולדתו ההיסטורית ואף הביא את ההכרה הבינ"ל לזכות זאת. בגין המשיך וקבע כי בתוקף 

הזכויות הללו, ברגע ששוחררו חלקים אלו משלטון זר, הרי ש"חלה למעשה ריבונותה הממלכתית 

ארץ ישראל". לכן קרא בגין להחלת הריבונות באופן של מדינת היהודים המחודשת על כל שטח של 

 .1024חוקי על חלקים אלו "מן הדין שריבונות זו תוחל גם בדרך המשפט"

בגין סקר את משאת הסבל שעבר על עם ישראל הנרדף בגלות, בשואה ובלחימה כנגד מדינות ערב. 

פני עם ישראל הרי לאור זאת המשיך בגין וקבע כי בהתחשב בסכנות ובאיומים שעמדו ועומדים ב

שהזכות לביטחון והזכות על ארץ ישראל השלמה הן שלמות אחת ולצד הצידוק של זכותנו על הארץ 

הצטרף הצידוק בדבר הצורך הביטחוני של עם שבע מלחמות ואסונות "אין עוד להפריד בין זכותו 

ות הללו חד הן". ולשלומם. כל הזכוי םלביטחונשל עמנו על ארץ אבותיו לבין זכותו לחרות בניו, 

לאחר המבוא החגיגי קרא בגין לפעולה באמצעות התנחלות יהודית רבת ממדים שהיא "צו השעה 

  .1025לקיום בטחון האומה"

בנוגע לתושבים הערבים קבע בגין כי עם ישראל מאמין בעקרון המקודש של שיווי זכויות לכל 

שב ערבי של ארץ ישראל אשר האזרחים ללא הבדל מוצא לאום ודת". ובנוגע לערבים הרי ש"תו

בנאמנות כזו מותנית אזרחותו של  -יבקש את אזרחותה של מדינת היהודים ויתחייב בנאמנות לה 

. בגין שביקש להחיל את הריבונות על השטחים לא קבע כי כל 1026יקבלנה" -כל אדם בכל מדינה 

אלה ידרשו לבקש  התושבים הערבים הגרים בשטחים אלו יקבלו באופן אוטומטי אזרחות. תושבים

את האזרחות באופן רשמי ובנוסף יתבקשו להתחייב בנאמנות למדינת היהודים, דבר שלמרות 

טענתו של בגין כי בכך מותנת אזרחותו של כל אדם במדינה, אינו נדרש מהתושבים היהודים. אל 
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האלמנטרית  מול הרעיון "המקודש", כפי שהגדיר אותו בגין, של שיווי זכויות, כרך בגין את הזכות

. את )בגין גם לא ציין כיצד תבוא לידי ביטוי התחייבות זו( של אזרחות בנאמנות למדינה היהודית

ההצהרה סיים בגין בסעיף כללי שקבע כי החיים בכל שטחי הריבונות והשליטה הישראלים יושתתו 

 .1027על יסודות ה"החרות והשוויון, הצדק והמשפט" 

על שטחי ארץ ישראל ששוחררו, התייחס בגין אל "מרחבים  אל מול החשיבות בהחלת הריבונות

אשר שימשו לאויב כבסיסי תוקפנות". שטחים אלו אינם חלק משטחי ארץ ישראל וכוונתו לסיני 

ורמת הגולן שגם בהסכם שלום יש לדרוש "שליטה במרחבים". בגין השתמש כלפי שטחים אלו 

 ל "פירוז" עונה עליו.במושג "שליטה במרחב", מושג מעומעם שגם אפשרות ש

בגין פתח את נאום ניצחון חגיגי זה בכל הנימוקים העומדים לזכות העם היהודי בתביעתו על ארץ 

והדתיים אך לא שכח גם את  םההיסטורייישראל. ראש תנועת החרות דאג לשלב את נימוקי הזכות 

שו אחרים בתנועתו, . דווקא בנאום זה היה מצופה מבגין להזכיר, כפי שעםהביטחונייהנימוקים 

גם לארץ ישראל המזרחית שעדיין נמצאת בידי זרים כפי שנהג לציין פעמים כה רבות  מחויבותואת 

בעבר. למרות זאת בגין לא התייחס לחבלי מולדת אלו אלא העדיף להשתמש בניסוח העמום של 

חס לארץ ארץ ישראל "בשלמותה ההיסטורית" וזאת אל מול נאום הפתיחה של בן אליעזר שהתיי

ישראל המערבית. כאשר בגין קרא להתנחלות יהודית רבת ממדים הוא קרא לעשות כן "בחבלי 

ולראשונה אינו עוד מכנה חלקים אלו כארץ ישראל המערבית או "הירדן  1028יהודה שומרון ועזה.."

 המערבי" כפי שנהג לכנות את יהודה ושומרון עד כה. למרות זאת בגין נזהר מלסתום את הגולל על

חזון זה וכאשר הוא התייחס לריבונות היהודית המחודשת שיש להחיל אותה באמצעות המשפט 

הוא קבע כי יש לעשות כן על כל "שטח של ארץ ישראל ששוחרר משלטון נוכרי בלתי חוקי" ולא על 

כל השטח של ארץ ישראל. בנאום זה ניתן לראות, כפי שהדבר הופיע גם במאמרו של בדר בנושא, 

 "הירדן. מנוחים כמו הירדן המזרחי נעלם אט אט מההתייחסות של ראשי התנועה כיצד עבר

את שמם ליהודה ושומרון ובכך איבדו את זיקת השייכות לגדה  המערבי" או "הגדה המערבית" שינו

האזרחים והתייחס  להאחרת, הגדה המזרחית. בנוסף חזר בגין על הצעתו לשוויון זכויות לכל

אין הוא התייחס למיעוט ערבי. השיח של בגין כלפי הערבים הוא שיח אך  1029ל"תושבים ערבים"

ללא כל זהות קיבוצית. אל מול הקריאה להחלת ריבונות באופן משפטי הרי  םאינדיבידואליכלפי 

שבגין הציג את המונח "תושבים ערבים" ולא "אזרחים ערבים" שזהו מעמד המספק זכויות 
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. תושב הינו מעמד נחות יותר מאשר "אזרח" רולהיבחר מסוימות אך אינו כולל את הזכות לבחו

 ותושבים אלו צרכים לבקש אזרחות מצד המדינה.

לאחר הפתיחה החגיגית החלו הדיונים של צירי הוועידה שנבחרו על ידי הסניפים ברחבי הארץ. 

א מבחינה של דיונים אלו עולה כי הצירים הביעו את שביעות רצונם מהתגשמות חזון התנועה בנוש

.  ראש מחלקת ההתיישבות של התנועה, 1030ליישוב הארץ מידיתארץ ישראל השלמה וקראו לפעולה 

מתתיהו דרובלס סיפר לצירי הוועידה כי כבר החלו ההכנות "אנו מקווים, אם ירצה השם, בעתיד 

יחזקו את  יבוודאהקרוב, עומדים אנו לעלות שתי נקודות בשטחים המשוחררים. ואותן הנקודות 

מכל הבחינות, כי אותה התנועה אשר תרמה כה רבות למען שחרור חלק של המולדת, היא  זכותנו

גם חייבת לדאוג ליישב אותה ואת זאת אנחנו נעשה". בהמשך דבריו התריס ראש מחלקת 

ההתיישבות של התנועה אל מול הממשלה, "שגם תנועתנו חברה בה", כי במידה ותרצה לפנותם 

אי פעם איזה צו לנו, שאנחנו נעלה, לא יהיה שום כוח שבעולם, שום  ןיינת"אם חס וחלילה 

בהתרסה זו יש אף קריאת תגר  .1031בולדוזרים שיוכלו לעקור אותנו מאותה הקרקע שעלינו עליה"

 על השלטון והעמדת ארץ ישראל השלמה וישובה כעליונים על החלטות הממשלה הנבחרת.

ביקורת על הממשלה, בשל התנגדותה להחלת מפעל  לצד שביעות הרצון מתוצאות המלחמה הופיעה

התיישבות בשטחי המולדת ששוחררו, ועל הנהגת התנועה בשל ישיבתה בממשלה זאת המונעת את 

יישוב הארץ. חבר הוועידה בנטל תקף את שתיקת התנועה ונציגיה היושבים בממשלה אל מול 

נועה בישראל. התנועה לשלמות המונעת מיהודים להתיישב ביהודה ושומרון "קמה ת ,המדיניות

המולדת. טוב לנו שזכינו בכך. תורתנו נהפכה לתורת רבים.  דובריה של התנועה הזאת משמיעים 

)הדגשה שלי מ.פ.ש(... לנו אסור לדבר. לנו אסור  אבל לא אנו משמיעים אותםאת עיקרי תנועתנו, 

אסור לבקר אותם כיוון להזכיר. למה? קראנו בעיתונות שמתנחלים בחברון נמצאים בהסגר. 

שמקום מגוריהם היום הוא במתקן צבאי ואזרחים אסור להם לבקר במתקן צבאי, ללא רישיון 

. חברת ועידה נוספת, רות נעים, התקיפה את עמדת 1032מיוחד ואנחנו שותקים ולא מגיבים על כך"

בניהן, אשר שכלו את  תהאימהוהממשלה ואת אוזלת ידה של התנועה כנגד מדיניות זו "רבות 

האלמנות את בעליהן ובנים את הוריהם. רק שחרור המולדת נחמתם. איך ירגישו אם במקום 

לדעתי לא די עשתה התנועה, והיא צריכה לעודד .שיקיריהם נפלו נעזב והוא שוב בידי אויב..

 .1033היאחזויות והתנחלויות. יש להסביר ולעודד את תודעת העם"

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 16/9/13 1-תיק ה, 1968במאי  27פרוטוקול הוועידה התשיעית של תנועת החרות,  1030
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לת אשכול, ממשלה המונעת התנחלות, עלה להשיב בשם לאור הביקורת החריפה על הישיבה בממש

הנהלת התנועה ח"כ אריה בן אליעזר, סגן יו"ר הכנסת. בן אליעזר פתח והצטרף בעצמו לביקורת 

על מדיניות הממשלה "יש לנו טענות חמורות לממשלה זו. מחדלים חמורים עד מאד. מניעת 

ברים החמורים, גם מה שמתהווה ההתנחלות בכל שטחי המולדת המשוחררים הרי זה אחד הד

מסביב לחברון, מה חושבים האנשים האלה, האם חברון היא חלק מסעודיה הערבית ששם אסור 

. אולם 1034ליהודי לשבת? ...המחדל שלא החילו את המשפט ואת החוק הישראלי על כל השטחים"

בה זו, טען בן ח"כ בן אליעזר מיהר להדגיש את החשיבות של ישיבת נציגי התנועה בממשלה, ישי

 אליעזר, מנעה נסיגה מהשטחים ששוחררו על ידי צה"ל. 

בתחילה סיפר בן אליעזר לחברי הוועידה כי עצם הצטרפות התנועה לממשלת החרום לפני המלחמה 

גורם מכריע בשחרור יש"ע מלכתחילה "פרט למבצעים הצבאיים היו גם החלטות מדיניות  ההיית

. וכשאני מתחיל לחשוב על שחרור ירושלים וכיצד נתקבלה אשר קבעו את הקו הצבאי של הצבא

פעולת השחרור האחרונה  ההייתההחלטה לשחרורה של העיר הזאת, או שחרור רמת הגולן, שזו 

במבצע ששת הימים... וכיצד נתקבלו ההחלטות, באיזה רוב, באיזה תנאים, באיזה כוח שכנוע, הרי 

ו אומרים שתנועת החרות וגח"ל במקרה זה בממשלה, לו היינו חושבים רק על התקופה הזאת, היינ

. לאחר מכן התייחס בן אליעזר לקריאות שעלו בוועידה להנהלת 1035מילאה תפקיד היסטורי"

התנועה לעזוב את הממשלה והסביר כי ההישארות של תנועת החרות בממשלה היא הדבר שמנע 

בו את הממשלה? אני רוצה מהממשלה מלהחליט על נסיגה משטחים אלו "נשאלת השאלה מתי תעז

לגלות לכם, מאז שאנחנו נמצאים בה, לפחות שלוש פעמים עמדנו לעזוב אותה. לולא בסופו של דבר 

לא היו מתקבלות ההצעות או לולא בסופו של דבר לא היינו מצליחים למנוע החלטות שליליות 

מדיניות והחלטות אם אנחנו מונעים שנראו בעינינו לחמורות ביותר לעתיד המדינה והאומה...

)הדגשה שלי מ.פ.ש(. בנוכחותנו  שמפ"ם ואבא אבן ואבנרי מעוניין בהם, עלינו לשבת ולמנוע אותם

בה יש לנו סיכוי להמשיך ולמנוע החלטות שליליות, יש לנו סיכוי יחד עם שרים אחרים שהם חברים 

להחלטות שלא  בממשלה, להמשיך ולקבל החלטות חיוביות. עזיבתנו אותה, נוצר רוב בממשלה

הנסיגה מסיני לא  1956-היינו רוצים שהן תתקבלנה....אני טוען שאילו אנחנו היינו בממשלה ב

 .1036"ההייתכפי שהיא  ההיית

בנוסף לביקורת על הממשלה ועל המשך ישיבת התנועה בקואליציה, הביעו צירי הוועידה חשש 

התנועה בדבר שחרור חבלי  שבמצב, בין התגשמות חזון הדיסוננסאמיתי מהאיום הדמוגרפי. 
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ניכר בנאומים  ,המאיימים על הרוב היהודי בין הירדן לים ,לצירופם של מאות אלפי ערבים ,המולדת

דתי קראו -שנשאו חברי התנועה. מרבית חברי הוועידה ובייחוד אלו שראו בערבים מיעוט אתני

ות המכוונת להגברת להתמודד עם אתגר זה באמצעות נקיטת צעדים חיוביים כמו נקיטת מדיני

העלייה וזאת על מנת לשמור על הרוב היהודי. לעומתם היו אחרים, בקרב צירי הוועידה, שהתנגדו 

לעמדת הנהלת התנועה בדבר שיווי זכויות לערבים והצביעו על האיום ששיווי זכויות זה טומן 

ראו בערבים כלאום בעל שאיפות לאומיות ודית של המדינה. חברי ועידה אלו לזהותה היה

קראו לשינוי מדיניות זו, בייחוד לאור המציאות והמאיימות על האופי היהודי ציוני של המדינה 

החדשה. גם במקרה זה ניתן לראות כיצד ההכרה הלאומית מתורגמת למדיניות של הדרה אזרחית. 

סניף הירושלמי של התנועה, הרי נחלת מיעוט שמקורו ב ההייתבעוד שלפני המלחמה, עמדה זו 

 שלאחר המלחמה והתגברות האיום הופכת עמדה זו לנחלת רבים בתנועה.

הנהגת חרות כי "ערבי זה לא דת,  כלפיהתריס  ,חבר הוועידה איתן בלקינד, מוותיקי מחתרת ניל"י

בצורה זה לא גזע. ערבי זה לאום ואין להם מקום פה. על כן דעתי היא שעלינו לפתור את הבעיה 

פשוטה ביותר...מי שמכיר עצמו כערבי, יש לו שתי ברירות או להגר לאחת ממדינות ערב כפי שהוא 

רוצה או להישאר כנתין חסר זכויות. כמו כל הנתינים הצרפתיים או האנגלים. לא לבחור, לא 

להיבחר, לא ללכת לשרות הצבא....מי שרוצה ללכת, נשלם לו את כל הפיצויים המלאים, תמורת 

הרכוש שלו ושילך לארצות ערב. האחרים אין להם זכויות כאן. לא נוכל לגרש אותם כפי שאנחנו 

חבר . 1037איננו מגרשים אנגלי או צרפתי שבא לגור פה בארץ. אבל בלי זכויות ואז לא יהיה לנו פחד"

 הוועידה יצחק שמואלי אף הוא יצא נגד עמדת התנועה בנוגע לשיווי זכויות לערבים, בין אם הם

תושבי ישראל מקום המדינה )ערביי ישראל( ובין אם הם ערבים שהצטרפו בעקבות מלחמת ששת 

הימים )ערביי ארץ ישראל(. בנוגע לערביי ישראל כפי שהוא מכנה אותם הרי ששמואלי דרש להתנות 

את זכויותיהם בשרות בצה"ל "ביחס לעמדתנו כלפי ערביי ישראל וערביי ארץ ישראל, אין דעתי 

.אם הם רוצים להיות אזרחים מלאים עליהם גם להיהרג עבור המדינה הזאת. עליהם לשרת שלמה..

בצה"ל עליהם לתת את דמם כמו שאחינו הדרוזים עושים את זאת ויהיו ברוכים. ויש להעמיד את 

. בנוגע לערבים שהצטרפו לאחר המלחמה הרי ששמואלי קרא ליישום 1038הסעיף הזה ברורות"

רה "באשר לערביי ארץ ישראל אני חושב שעלינו להכריז על קרן להגירה, מדיניות של עידוד הגי

בריש גלי ובפומבי...כאשר אני קורא שהממשל הצבאי גאה על זאת שאמנם עברו את הירדן אלף או 
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כמה אלפים אבל הוא לא לוחץ עליהם. אז כאשר אני פוגש מפקדים בצבא שנמצאים באזור ההוא, 

 . 1039לוחץ את ידם שאני שומע שהם גם כך מתנהגים" לא רק שאומר להם ללחוץ, אני

חבר ועידה נוסף בשם דוד עמידן קבע כי "המלחמה בארץ היא מלחמת לאומים ולא מלחמת  

מעמדות. שני לאומים מתרוצצים בקרבה". עמידן טען כי יש להמתין עם מתן האזרחות לערבים רק 

יות אזרח כאשר הם יתבעו זכות זאת. כאשר יכירו בשלטון היהודי "התושבים הערבים יקבלו זכו

דהיינו כאשר יכירו בשלטון הקיים עתה בשטחי ארץ ישראל השלימה. אנו מאמינים שיום זה יבוא 

כיצד סבור הד"ר בדר להסתדר עם אי פעם". עמידן קרא לעבר ד"ר בדר שמבקש שיווי זכויות "

הזאת הגענו לעמדת הכרעה ? )הדגשה שלי מ.פ.ש( במלחמה הלאומית ארבעים חברי כנסת ערביים

 .1040ושום דוקטרינה פרלמנטארית אסור לה להסית אותנו מעמדה זאת"

אל מול דברים אלו המתין השר בגין לסיום הוועידה ובנאום הסיכום תקף את העמדות שהשמיעו 

החברים, המתנגדים לשיווי זכויות לערבים. בגין קבע נחרצות את עמדת התנועה "אנחנו מאמינים 

ויות כפי ששמעתם ועוד תקראו ועוד תשמעו. ואני גם מקווה שגם תקבלו את עמדתנו ביחס בשווי זכ

לשיווי זכויות אזרחי. זאת היא עמדתנו. אני חושב שזאת היא גם התורה שאנחנו קיבלנו אותה מידי 

ראש בית"ר...בכנות אנחנו הסברנו תמיד על הכרת שיווי זכויות של כלל אזרחים ללא הבדל מוצא 

ודת. יש לאום ערבי...אנחנו מעולם לא שללנו מדינה דו אתנית, רב אתנית. כמעט כל מדינה לאום 

תרבותית היא כזאת בעולם. מתוך שיווי זכויות, זה ההבדל. מדינת היהודים עם אזרחים ממוצא 

ואם הם מתחייבים בנאמנות למדינה הזאת, הם מבקשים אזרחות על פי הדין ועל פי אתני שונה 

 .()הדגשה שלי מ.פ.ש 1041"!, הם יקבלו אותההחוק הקיים

טען כי אין לדבר על עם ערבי או על לאום ערבי אלא רק על מיעוטים, שינה חזר ובגין שבשנים עברו 

נראה כי המציאות בה נתקל אל מול  ."יש לאום ערביוהכריז בנאום הסיום " את עמדתו

שינוי  למרות תו של מנחם בגין.הפלשתינאים בשטחים והזהות הלאומית שפיתחו השפיעו על תפיס

. כלפי אוכלוסייה זוהמשתמע  הפתרוןלא נלווה שינוי בתפיסתו את  כלאום, בהגדרת הערבים זה,

לעומת השלילה של מדינה דו לאומית בגין הציב את הדגם של מדינה דו אתנית, תוך התמקדות 

במאפיין התרבותי של הלאומיות המזוהה עם קבוצות אתניות כמו דרוזים או בדואים. קבוצות אלו 

אינן בעלות שאיפה לריבונות לאומית בתוך או לצד מדינת  םהייחודייהאתניים  ןמאפייניהלמרות 

אל. בגין הציג דגם בו יש הפרטה של המרחב הציבורי בפאן האתני תרבותי באמצעות לימוד ישר

השפה הערבית וזכויות תרבותיות אל מול חיזוק הזהות הלאומית היהודית של המדינה. בגין ערך 
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הפרדה בין מדינה בעלת זהות לאומית יהודית המכילה בתוכה זהויות אתניות תרבותיות שונות. 

בוד הזהות התרבותית של המיעוטים סבר בגין כי הדבר ימתן את העויינות ואולי אף באמצעות כי

יגביר את הסובלנות וההבנה לזהות הלאומית השונה של המדינה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקרב 

בשלב זה )כשנה לאחר המלחמה( כי מדיניות זו המביאה לידי ביטוי את הזהות  סברהדרוזים. בגין 

 על צרכיהם ולא יהיה צורך להתקדם מעבר לכך. עשויה לענותנית של מיעוטים אלו הקיבוצית האת

 

 פעילות בתוך הממשלה

זכויות הערבים המתגוררים בשטחים אלו המשיך להעסיק  מולשומרון וחבל עזה  ,עניין עתיד יהודה

את תנועת החרות. עמדתה של התנועה, בנוגע להכרח ביישוב השטחים ששוחררו במתיישבים 

במיעוט בממשלה ואף התנגדו לה רבים מקרב חברי  ההייתהודים ובהחלת הריבונות הישראלית, י

המפלגה הליברלית, השותפים ל"חרות" בגח"ל. מתנגדים אלו סברו כי המחיר אותו נאלצת ישראל 

לשלם עבור המשך שליטתה בשטחים הינו מחיר יקר וזאת בייחוד לאור העובדה כי אין מתקבלות 

, פנה ח"כ ברוך 1968באוקטובר  4-י עתיד שטחים אלו. בישיבת סיעת גח"ל שנערכה בהחלטות לגב

עוזיאל מהמפלגה הליברלית למנחם בגין ותקף אותו מחד על אי ההחלטיות של הממשלה אשר אינה 

 םסוציאליי םשירותיקובעת מפורשות מה יהיה עתיד השטחים ומאידך על ההחלטה להעניק 

 זלהיאחיא מה המדיניות לעתיד של הממשלה? האם המדיניות היא לתושבים הערבים "השאלה ה

בשטחים או רק להוכיח לעולם איזה כובש יפה נפש הוא הכובש היהודי. לשאלת המשפחות 

 .1042המרובות ילדים זהו פשע לתמוך בהם לאור ההתרבות העצומה"

בממשלה עבור ניצל את ההזדמנות ופתח בהסבר ארוך בנוגע לחשיבות של הישיבה  ,מנחם בגין 

שמנעה מהממשלה היא זו  ,עתיד השטחים. בגין הסביר לנוכחים כי עצם ישיבת גח"ל בממשלה

מהשטחים בהסדר כזה ואחר. כמו כן קבע בגין כי הממשלה יודעת שברגע  מלהכריע על נסיגה

החלטה מסוג זה משמעותה הינה פרישת הסיעה מהממשלה. בגין דווח כי ביקש להחיל את  לשתיפו

החוק הישראלי על שטחי יש"ע "העלינו בקשה בממשלה שהממשלה תחיל את החוק הישראלי על 

שאין רוב להכרעה  הוא יהאופיינכל שטח ששוחרר אך ברור לנו שלניסוח זה יש רוב למתנגדים...

כנית אבסורדית. המוזר הוא במפלגת העבודה יש לה רוב. זוהי תת אלון. כני. למשל ת1043שלילית

שלמרות שיש לה רוב בממשלה באשר יש לה רוב במפלגת העבודה אין מעלים את השאלה להצבעה 

בממשלה... בצדק אמר ח"כ מנחם ידיד שאנחנו מנענו עד היום הכרעה שלילית ולכן טוענים אנשי 

ל אי הכרעה ויודעם שבמקרה כזה נעזוב את הממשלה. בסך הכמפ"ם שיש להכריע באופן סופי ב
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)אין זה  1044חודש אינם מילתא זוטרתא" 16היא הכרעה ברורה, בינתיים חולף זמן. זוהי הצלחה, 

 מ.פ.ש(.  –דבר של מה בכך 

תנועת החרות ראתה את החשיבות של הימנעות מהחלטה שלילית כלפי השטחים כתכלית הישיבה 

כי ככל שהזמן עובר הרי שניתן יהיה לקבע את המצב הזמני ולהפוך אותו . התנועה סברה בממשלה

לקבוע. ישיבת גח"ל בממשלה נתפסה כמשקל נגד גם ללחצים המופעלים על הממשלה מבחוץ "היה 

". בנוסף הציג בגין את 56-, לא נבהלנו מהאיומים הרוסיים כפי שקרה במסויםוישנו לחץ אמריקאי 

אנו כמובן  -השטחים  תלבעייחברי הסיעה מתנועת החרות והמפלגה הליברלית "אשר  עמדתו לפני

על  בגין חזר ,מאמינים שארץ ישראל המערבית תהיה תחת ריבונות ישראלית". בנוגע לערבים

של הצהרת אמונים "יש להעניק להם יחס הוגן. העלינו  התניהעמדתו להצעת אזרחות ישראלית תוך 

תושב ערבי שירצה באזרחות ישראלית יזכה בה בתנאי שיצהיר  -את עמדתנו ברבים 

אמונים...המפתח לבעיה הדמוגרפית היא עליה בלבד...עלינו לנהוג כממשלה לכל דבר כדי שיהיה 

ברור לערבים שאין אנו נמצאים שם באורח זמני...ואם הישיבה היא ישיבת קבע הרי שאין אנו 

 .1045ציאליים. גם ילד ערבי זכאי לחיות"הסו םהשירותייכולים שלא להעניק להם את 

מצד  תניסיונובמקביל להצהרות אלו בדבר החשיבות לישיבה בממשלה על מנת למנוע נסיגה, נעשו 

חברי חרות בממשלה ליזום התנחלויות בלב יהודה שומרון ועזה. השר מנחם בגין הגיש הצעה 

ית לחם, רמאללה, שכם, טול לממשלה בדבר "הקמת קריות עם תושבים יהודים ביריחו, חברון, ב

כרם, ג'נין וקלקיליה". הצעה שהתבססה על "זכות אבות" שיש לעם היהודי על מקומות אלו. הצעה 

. השר 1046המקומית יההאוכלוסיזו נדחתה על ידי הממשלה שהתנגדה לישובים יהודים במרכזי 

אחזויות במקום חיים לנדאו אף הוא, בדיון על ההתיישבות ברצועת עזה ביקש לא רק להקים הי

להתיישבות יהודית רבתית ברצועה שתכלול הקמת מפעלים וקידוחי נפט. השר לנדאו  ךלהיעראלא 

הוסיף כי התיישבות זאת תביא אף להורדת העקומה של הפיגועים בצורה תלולה אך גם הצעתו לא 

ישבות למרות הצהרות אלו, לא הצליחה התנועה להוציא לפועל בשנים אלו מפעלי התי .1047התקבלה

   ממשיים.

. 67בממשלה נתפס כיכולת למנוע קבלת תכנית נסיגה לקווי הצידוק המרכזי לישיבת סיעת גח"ל 

מנעו ממנה  ,אך איומי גח"ל לעזוב את הממשלה במידה ותתקבל ,כנית זו זכתה לתמיכה בממשלהת

, נפטר ראש הממשלה לוי אשכול 1969בפברואר  26-לעלות לדיון ואולם התנועה לא הסתפקה בכך. ב

עד לבחירות שנועדו להתקיים באוקטובר של אותה , והוקמה ממשלה חדשה בראשות גולדה מאיר
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שנה. במשא ומתן המהיר מול גולדה מאיר לא דרשה גח"ל שום דרישה אופרטיבית, לאור הזמן 

הממשלה אמורה לכהן, מלבד דרישה סמלית אחת עליה התעקשו נציגי הסיעה. גח"ל  השהייתהקצר 

דרשה כי ראשת הממשלה תכלול בנאומה בכנסת, בו היא תבקש הצבעת אמון בממשלתה החדשה, 

את המשפט "שוחררה נחלת אבותינו". ראשת הממשלה נענתה לבקשה וחזרה בנאומה בכנסת על 

שקבעה כי במלחמת  1967ביולי  12-וההסתדרות הציונית העולמית מההצהרת ממשלת ישראל 

ששת הימים "נפרץ המצור, שוחררה נחלת אבותינו, נגאלה ירושלים ותהי לעיר שחוברה לה 

 .1048יחדיו"

מלחמת ששת הימים אינה עוד פרק ביחסים הצבאיים בין מדינות ערב למדינת ישראל המאופיין 

לפרימת הרכיבים גם ניצחון בקרב. מלחמת ששת הימים הובילה במאפיינים צבאיים של תבוסה או 

  .1049הטריטוריאלי ולהיקף המדינה לממדהבסיסיים של הזהות הקולקטיבית הישראלית ביחס 

לתוך מרכז החברה הישראלית  סולהיכנפרימה זו של הזהות הביאה את תנועת החרות לנסות 

את הממשלה. עם תום המלחמה הפך רעיון  ולהפיץ את סמליה וערכיה ולכן נמנעה התנועה מלעזוב

, 1969.  במארס לרעיון אידיאולוגי אותו אימץ גח"לשהיה לנחלת תנועת החרות,  ,שלמות המולדת

עם החילופים בשלטון והכרזת ראשת הממשלה על שחרור נחלת אבותינו, הצליחה התנועה להפוך 

גישה את עליונות ההכרה על פני לחלק מהממלכתיות הישראלית. תנועת החרות שהד גם את הרעיון

הממשלה מיישוב השטחים אך הצליחה לשנות את ההכרה  תהימנעוההוויה, הסכימה לקבל את 

 בראיית השטחים כחבלי מולדת ששוחררו. 

מרגע שהצליחה התנועה להחדיר את סמליה לתוך המרכז הפוליטי ישנו תהליך משני של ניכוס 

ות וקריאה להנהגת מדיניות התואמת את השינוי. בישיבת המרכז הפוליטי החדש על ידי סיעת החר

יש את חשיבות הדבר בפני מרכז "חרות" שלאחר נאום ראשת הממשלה פתח יו"ר התנועה והדג

"יכולים לרשום לפניהם בסיפוק שבפעם הראשונה אמר ראש ממשלה בישראל מעל בימת החברים ש

ח"ל בדיון בכנסת אמר כי מפלגתו . ח"כ בדר שייצג את ג1050הכנסת "שוחררה נחלת אבותינו"

בנאום זה של ראשת הממשלה "עידוד רב לגבי הכיוון בו תלך הממשלה בראשותה". בדר  ,מוצאת

מלחמת ששת הימים שוחררה  ןמניצחושכתוצאה  -הוסיף כי "מדובר במילים חשובות בעינינו מאד 

"אפשרי שהבנים נחלת אבותינו". בדר המשיך ושאל את חברי הכנסת האם לאור הצהרה זו 

יפקירו אותה או אפילו יוותרו עליה, ייסוגו ממנה או ימסרו את נחלת האבות  -נחלת אבות ששחררו

שוב לזרים?". לסיכום נאומו הצהיר ח"כ בדר כי גח"ל תראה בפסקה זו "קו מנחה לתרומה 

                                                 
 .1954, עמ' 1969במארס  17דיון בנושא הרכב הממשלה החדשה ותכניתה, דברי הכנסת,  1048
)תל אביב: הוצאת  הנסיון ההיסטורי היהודי בפרספקטיבה השוואתית וגילוייו בחברה הישראלית –הציוויליזציה היהודית שמואל אייזנשטדט,  1049

 .287(, עמ' 2002הספרים של אוניברסיטת בן גוריון, 
(, תשע"ב, עמ' 141) קתדרה", ומשמעותה 1970: מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי, פרישתו ממנה בשנת יחיעם ויץ, "החזרה לכור מחצבתו 1050
141. 
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לקראת הבחירות לכנסת השביעית הוסיפה  .1051העיקרית שגח"ל רוצה לתרום לממשלה החדשה"

תנועת החרות במצע התנועה לכנסת את הדרישה להחלת החוק על השטחים "מכח הזכות יש להחיל 

גם בדרך המשפט את ריבונותה הממלכתית של מדינת היהודים המחודשת על שטחי ארץ ישראל 

טית החדשה של מדינת הפולי ההפרוגרמבכך נתנה התנועה ביטוי מעשי ליישום . 1052המשוחררים"

 ישראל.

, מספר ימים לפני הבחירות לכנסת השביעית, פרסמה ח"כ שולמית אלוני מן 1969באוקטובר  10-ב

. במכתבה האשימה אלוני את השר מנחם "חרות"המערך מכתב פתוח מעל דפי העיתונות למנהיג 

מית. בנוסף שאלה ח"כ בגין כי מדיניותו לגבי ארץ ישראל תהפוך את מדינת ישראל למדינה דו לאו

אלוני את בגין מה יהיה על העם הפלסטיני ועל ההגדרה העצמית שלו? בתגובה לכך השיב בגין לח"כ 

. בגין פתח ושלל את "היום"אלוני בנאום בת"א שהובא במלואו מעל דפי עיתון המפלגה, עיתון 

שוי לערער את המונח עם פלסטיני ואת המונח פלסטין, מונחים אשר אימוצם אליבא דבגין ע

היסודות של הצידוק הציוני בהקמת מדינת ישראל "אם אתה מדבר על פלסטין ועל עם פלסטיני, 

מ.פ.ש(... מדוע הוא ישראל  -)הדגשה במקור כובש ופולשאלא חורש הרי גם בעין החורש אין אתה 

 .1053יהודה לא. וחברון עיר האבות לא" –ובית לחם 

מית דחה בגין את הרעיונות של חלוקת השלטון וקבע כי אלו בנוגע להפיכת ישראל למדינה דו לאו

אשר יהיו תמיד יתחלק השלטון בארץ ישראל  לבנינושטענו כי "יהיו יחסי הכוחות בין הערבים 

. במאמר זה 1054ביניהם, חצי חצי" הרי שהם "זנחו את הרעיון הזה שהיה מעיקרו כמעט ילדותי"

לבין הערבים בשטחים אותם כינתה ח"כ אלוני "עם תקף בגין את ההבחנה בין ערביי ארץ ישראל 

פלשתינאי". בגין טען כי לא ניתן לעשות הבחנה כזאת שכן אזי גם ערביי ישראל הם פלשתינאים 

והעם היהודי כובש עם אחר. בגין לראשונה התייחס למושג "יחסי הכוחות" ולמעשה הסתמך על 

ת הדומיננטיות של הזהות היהודית של הרוב המספרי היהודי כצידוק מרכזי על מנת להסביר א

 ח הזכות" כפי שעשה עד כה.ומדינת ישראל ולא רק על "כ

בגין קבע כי אלו שתמכו ברעיונות בדבר חלוקת השלטון היו אנשי השומר הצעיר בשנות השלושים 

אך התעלם מכתביו של ז'בוטינסקי בנושא. במקום זאת טבע בגין את החזון שלו בעניין וקבע כי 

בה יחיו הלאום היהודי,  1055תהיה מדינה "תלת אתנית" םההיסטוריית ישראל בגבולותיה מדינ

הערבי והדרוזי. בגין הציג בנאום זה לראשונה את המונח "הגדרה עצמית תרבותית" אשר אותה 

                                                 
 .1961דיון בהרכב הממשלה החדשה, עמ'  1051
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.19/1 1-מצע גח"ל לכנסת השביעית, תיק ה 1052
 .1, עמ' 1969באוקטובר  12, היוםל כולה שלנו בזכות", מנחם בגין, "ארץ ישרא 1053
 שם, שם. 1054
 שם, שם. 1055
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הערבית במדינתנו, אשר למעלה הימנה לא ניתנה לשום מיעוט בעולם". לעומת  הלאוכלוסיי"נתנו 

"ההגדרה העצמית המדינית" בשמו של הצדק "כי לעמי ערב יש כבר ארבע עשרה  זאת דחה בגין את

מדינות ולנו יש רק ארץ אחת ויחידה". את התביעה לארץ ישראל הצדיק בגין בשם הזכות 

ההיסטורית דתית "דבקנו בה גם בנדודינו. שבנו אליה. היא כולה שלנו" ובזכות המאבק הצבאי נגד 

ון קולוניאלי". בסיום הבטיח בגין כי יהיה שלטון עברי, רוב יהודי הבריטים "גם שחררנוה משלט

. ניתן לראות כאן הבחנה בין 1056אך יחד עם זאת "יחס הוגן של הרוב אל המיעוט בשיווי זכויות"

דתיים לאומיים הייחודים לעם היהודי. לעומת זאת  -םהיסטורייהזכות על הארץ הנובעת ממניעים 

זהות ציונית יהודית נובעת מעיקרון אוניברסלי ליברלי של רוב הקובע הזכות לקיום מדינה בעלת 

 את אופי מדינתו וזאת תוך מתן יחס הוגן והתחשבות במיעוט.

לראשונה למונח של "הגדרה עצמית" כלפי בגין ערב הבחירות לכנסת השביעית, התייחס 

. זוהי הרצוי לולטון השאופי הערבית, שמשמעותו היא מתן אפשרות לעם להחליט על  ההאוכלוסיי

ייג אותה להיבט התרבותי בלבד. בגין הציג דגם של מדינה יהודית מרחיקת לכת גם אם בגין ס עמדה

הלאום וקבל ביטוי לאומי במדינה יהודית, ך התעלם מכך שבעוד הלאום היהודי תלת אתנית א

חי יהודה שומרון הערבי בשטהרי שהלאום "האתני"  ,הדרוזי אינו שואף למדינה בשטחי ארץ ישראל

 כקבוצה לאומית פלשתינאית המבקשת ביטוי לאומי במדינה נפרדת.ועזה ראה עצמו 

השייכות לאוכלוסייה  זכויות קיבוציותבקיומן של לראשונה כיר הבסוף שנות השישים בגין 

עמדה זו הייתה לעוד שלב בשינוי מתמשך גם אם הן עדיין תרבותיות בלבד ולא לאומיות.  הערבית,

סלמי. עם כאזרחים ישראלים ממוצא מו כלפי המיעוט הערבי שראה בהם עם קום המדינה דתובעמ

ששת מלחמת כקבוצה בעלת זהות קבוצתית אתנית וזאת עד ל בערביםהכיר  השנים חל שינוי ובגין

ת השישים בגין אף מרחיק בסוף שנו .מדובר בקבוצה לאומית ערביתהימים שהביאה בו להכרה כי 

. בגין אמנם ראה בערבים , לאוכלוסייה הערביתרבותיתלהגדרה עצמית, אמנם תלכת והתייחס 

סירב להכיר בזיהוי  ערבי הכולל אך עדייןאתנית המהווה חלק מהלאום ה-כקבוצה לאומית

 הפרטיקולרי הלאומי הפלשתינאי הקושר אותם לחבל ארץ זה.

ר בשיחות בין לאחר הבחירות החלה גולדה מאיר במלאכת הרכבת הממשלה החדשה. משב

המפלגות פרץ סביב דרישת גח"ל לקדם את חוק בוררות החובה בשירותים החיוניים ונראה היה כי 

לא תקום ממשלה משותפת. המהפך בעמדת גח"ל התרחש כאשר במהלך המו"מ הקואליציוני פרסם 

 כנית שלום בין ישראל לשכנותיה בתמיכת הנשיאדינה האמריקאי, ויליאם רוג'רס, תמזכיר המ

וכללה גם שיבת פליטים פלשתינים  67. בתוכנית זו נדרשה ישראל לסגת כמעט עד גבולות 1057ניקסון

                                                 
 שם, שם. 1056
 .014ויץ, "חזרה לכור מחצבתו", עמ'  1057
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לתוך הקו הירוק. ראשת הממשלה דחתה את ההצעה ונראה היה שהתנגשות בין המדינות הינה 

בלתי נמנעת. מצב זה הביא את גח"ל לוותר בעניין הבוררות ולהצטרף לממשלה על מנת לחזק את 

בכך הראתה שוב התנועה את . 1058של הממשל האמריקאי תכניתועמדת ראש הממשלה כנגד 

מולדת, ערך שלמענו ניתן להתפשר על נושאים חברתיים וכלכליים עליונות הערך של שלמות ה

 הקשורים למשנתה האידיאולוגית.

 

 מהממשלהפרישה 

התסיסה הפנימית בתנועת החרות, כנגד הישיבה בממשלה המונעת התיישבות יהודית בשטחים 

תחת הכותרת "מדוע לא  "היום"המשוחררים, הלכה והעצימה. במאמר המערכת של עיתון 

חלים?" תקפו הכותבים ישירות את ראשת הממשלה וקבעו כי "לא עזרו כל הנאומים מתנ

וההבטחות. המציאות היא מרה: מאז מכהנת הגב' מאיר בתפקיד ראש הממשלה, הוקפאה, 

להתיישבות הוכיח הרוב  ההעליילמעשה, ההתנחלות בשטחים המשוחררים...במחדל החמור של אי 

נחלות. סעיף ההתנחלות, המופיע במצע המערך, איננו בממשלה כי פניו אינם לקידום ההת

להתיישב בחברון. שר הביטחון  ןלרישיומבוצע...מאה ועשר משפחות מחכות חודשים ארוכים 

שאינם  תלרישיונוהכריז כי רצונו ב"יהודים רבים" בעיר. אך היהודים הרבים, יחסית, זקוקים 

כניסה, פרנסה  תלרישיונובו זקוקים יהודים ניתנים כדי לגור בעיר. דומה המקום היחידי בעולם 

 .1059וישיבה הוא בעיר הראשונה בארץ ישראל, בו שכנו האבות ובה הוקמה מלכות ישראל"

שוב חזר מזכיר המדינה רוג'רס עם  1970הישיבה בממשלת גולדה לא ארכה ימים, ביוני  ,ואכן

בתחילה סירבה הממשלה  תוכנית שלום והפעם בתיווכו של שליח האו"ם השבדי גונאר יארינג.

, אך לאחר לחצים כבדים מצד הממשל 242לתוכנית שכללה נסיגה ישראלית על פי מתווה החלטת 

ובטחונות בנוגע לנושאי הפליטים, השגת הסכם שלום ונסיגה לקווי גבול בטוחים הסכימה הממשלה 

סכמה לקבל את להתקדם עם היוזמה האמריקאית. בגין התנגד נחרצות לקבלת היוזמה וטען כי הה

וזאת לשם ביצוע, משמעותה קבלת גם המבוא להחלטה שקבע כי חל איסור על רכישת  242החלטה 

קרון של נסיגה מכל יח. משמעותו של קבלת עקרון זה הינה שישראל מקבלת את העושטחים בכ

 .19671060השטחים דבר שיוביל ללחץ בינ"ל לנסיגה ישראלית מכל השטחים שנכבשו בשנת 

להפצרות ראשת הממשלה ולהבטחתה לאפשר לגח"ל להצביע נגד היוזמה  תלהיענובגין סירב 

בממשלה.  רלהישאבממשלה ובהצבעות בכנסת ואפילו בהצבעות אי אמון, אם יהיו כאלה, אך 

                                                 
 .142שם,  1058
 .3, עמ' 1969באוקטובר  20, היוםמאמר מערכת, "מדוע לא מתנחלים",  1059
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.VD-014נאור אריה, ראיון וידאו,  1060
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בממשלה, התרגש בגין מאד,  רלהישאבישיבה סוערת של סיעת גח"ל אל מול הקולות הקוראים לו 

עבור בגין והנהגת  .1061לחן והכריז "תיבש ימיני אם אחתום על הצעה כזאת"היכה באגרופו על השו

תנועת החרות, עיקרון שלמות המולדת נותר כערך מכונן שיש לדבוק בו וזאת גם במחיר של עזיבת 

 השלטון וחזרה לאופוזיציה. 

שטחי כי ישיבתם בממשלה נועדה למנוע נסיגה ישראלית מ "חרות"טיעוניו של בגין וחבריו לסיעת 

המולדת הועמדו במבחן. יום לפני ישיבת הממשלה, כאשר הסתמן רוב ברור בקרב השרים לתמיכה 

והודיע על כוונתו לפרוש מהממשלה במידה ואכן  "חרות"ביוזמת רוג'רס, כינס בגין את סיעת 

תתקבל ההחלטה. בישיבה קבע בגין כי אם תקבל הממשלה את ההחלטה, תהיה זו הפעם הראשונה 

ממשלה "שאין לנו זכות על יהודה ושומרון" ולאור זאת בקש בגין את אישורם לפרישה שמודה ה

מהממשלה. לאחר בגין עלה השר חיים לנדאו שקבע כי במידה ותקבל הממשלה את  מידית

  .1062ההחלטה, תפרוש הסיעה ותחל במסע ציבורי נגד "מעשה הכניעה"

שקיבל בגין יחד עם חבריו לסיעת בהחלטה  ,המשוכה הקלה ההייתקבלת הרוב המכריע בסיעה 

תה יהחרות. במפלגה הליברלית, שמרבית חבריה התנגדו מלכתחילה לרעיון שלמות המולדת, הי

התנגדות עזה מצד החברים במפלגה לעזיבת הממשלה. ההסכמה העקרונית ליוזמת השלום נתפסה 

ו מתנגדים להחלטתו כשלב ראשון בתהליך ארוך שאיש לא ידע כיצד יסתיים. גם בתנועת החרות קמ

של בגין לעזוב את הממשלה ובהם השר עזר ויצמן ומקורביו. על מנת לקבל את תמיכת הגוש כולו 

סוכם על כינוס מרכזי שתי המפלגות לישיבה מיוחדת בה יצביעו על בקשת בגין לפרוש. ההחלטה 

על ידי מרכזי  שקיבל בגין עשויה היתה לגרום לפירוק הגוש המשותף ובגין הסתכן בדחיית הצעתו

המפלגות שהתכנסו יחדיו להצבעה בתל אביב. ההשלכות של תוצאה כזאת היו עלולות אף להביא 

לפרישתו מהמפלגה. למרות זאת נתפסה שלמות המולדת כעקרון מקודש המהווה ערך העליון על 

 פני הנימוק של חשיבות הישיבה בממשלה.

והצביעו, לאחר דיון סוער, ברוב קטן בעד  , כונסו מרכזי גח"ל יחדיו בת"א1970באוגוסט  3-ב

הפרישה. בנאומו בפני שני מרכזי המפלגות התמקד בגין בחשיבות האינסטרומנטלית של ארץ 

ישראל השלמה תוך התמקדות בצורך הביטחוני שבשליטה על יהודה, שומרון ועזה "לא קרה שעם 

ון תביא לכניסתם של ג'ורג' ישראל מסר שלא במלחמה חלק מארץ ישראל וכי החזרת יהודה ושומר

חבש ויאסר ערפאת לבית לחם וחברון...איש לא מסוגל למנוע מהצבא הסורי והעירקי החונה בעבר 

 1200טנקים,  4000הירדן להתקרב למרכזינו המיושבים. הנסיגה פירושה התקפת ישראל על ידי 

כח כוונת הממשלה לסגת מטוסי סילון, ולמעשה החרבת מדינת ישראל". בסוף דבריו קבע בגין, לנו

                                                 
 שם, שם. 1061
 .151ויץ, "חזרה לכור מחצבתו", עמ'  1062
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כי "המולדת בסכנה" ו"העם בסכנה". את ההחלטה לפרוש הציג בגין באופן דרמטי והשווה אותה 

להחלטתו של ז'בוטינסקי לפרוש ממוסדות התנועה הציונית. בנאום בפני חברי הסיעה בכנסת הכריז 

 .1063בגין כי "אעדיף לכרות את ידי הימנית מאשר לחתום על מסמך כזה"

להסכמת הממשלה ליוזמת רוג'רס וציטט מתוך  יהצ'כוסלובקבכנסת השווה בגין את כניעת בנאום 

אני " . לאחר מכן קבע בגין כיאדוארד בנשנשיא צ'כוסלובקיה, ששלחה ממשלת בריטניה להאיגרת 

מקווה שנימנע מן האסון שהומט אז על מדינה שתוקפן אכזרי עמד מולה וידידיה לחצו עליה למען 

השלום להיכנע לתוקפן. לאתר שהמיטו אסון על המדינה הקטנה ההיא, המיטו אסון על עצמם, 

בנאומו בכנסת הזהיר בגין מפני ההשלכות הביטחוניות של  .1064ם"מחיר בל ישוער בדמיהושילמו 

ה והסביר כי יהודה ושומרון בידי חוסיין משמעות הדבר "קטיושות מול ירושלים, בית לחם הנסיג

יהודה ועוד", בגין המשיך והזהיר כי מצב זה יוביל לתקיפה ירדנית חזקה פי כמה מזו שבה הותקפה 

מטוסים  700-טנקים; לא עוד ב 3,750-טנקים, אלא ב 1,700-לא עוד בישראל במלחמה האחרונה "

סכם בגין את הדיון בטיעון החשוב  םהביטחוניי". אל מול המניעים סילונים 1200-, אלא ביםסילונ

ביותר מבחינתו והוא שהמשמעות ההצהרתית של ההסכמה ליוזמה הינה אובדן הזכות על יהודה 

יחתום עם ישראל בפעם הראשונה בתולדותיו, ויתחייב בפני עולם ומלואו, שאין לנו זכות ושומרון "

 .1065ן"דה ועל שומרועל יהו

בגין פרש מהממשלה כונן תנועה חוץ פרלמנטרית על מנת להתנגד לנסיגה ופנה ליצחק טבנקין מנהיג 

הקיבוץ המאוחד שיעמוד בראשה. לאחר שטבנקין סרב, נסה בגין להקים ועד ציבורי למען שלמות 

  .1066יהארץ ונגד הנסיגה" שחבריו מקשת רחבה של מפלגות, מהעבודה ועד המרכז החופש

 

 חזרה לאופוזיציה

 לטרפד כל הצעה תבניסיונוהתמקדה סיעת גח"ל בראשותו של בגין  לאחר מלחמת ששת הימים,

הגיעו לשיאם עם פרישתה של גח"ל מהממשלה אלו  תניסיונו מתוך הממשלה. 1967לחזרה לגבולות 

בגין תוכנית רוג'רס. החל משנות השבעים התמקדה התנועה, שחזרה לאופוזיציה, במניעת הנסיגה 

, שנוסדה לאחר "גוש אמונים"באמצעות עידוד וקריאה לקידום התיישבות מואצת ביש"ע. תנועת 

מת הגולן, זכתה לגיבוי מלא מצד מלחמת יום הכיפורים במטרה ליישב את שטחי יש"ע, סיני ור

של גרעין אלון מורה לעלות לשומרון ופינויו על ידי הממשלה לוו  תהניסיונותנועת החרות וראשיה. 

מתנחלים העולים ללא רשות ליווי הבתמיכת התנועה לא רק מבחינה הצהרתית אלא גם באמצעות 

                                                 
הרי  108, עמ' בגין בשלטוןלפי אריה נאור בספרו  .100(, עמ' 1981)ירושלים: הוצאת עידנים,  תצפית אישית –הקרב על השלום עזר ויצמן,  1063

 שהניסוח שבו השתמש בגין היה "אם אחתום עליו, תיבש ימיני".
 .2276, עמ' 1970באוגוסט  4החלטת הממשלה בדבר יזמת השלום האמריקנית, דברי הכנסת, דיון בהודעת ראש הממשלה על  1064
 .2764, עמ' שם 1065
 .2765שם, עמ'  1066
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"ר התנועה, ח"כ מנחם בגין, יו .1067גאולה כהן "חרות"על הקרקע כפי שעשתה חברת הכנסת מטעם 

גוש "לעלות על הקרקע. המנהיג הרוחני של  סיונותיובנ "גוש אמונים"היה מהתומכים המרכזיים ב

, הרב צבי יהודה קוק נהג להתייעץ עם בגין לפני כל עליה על הקרקע. בגין נהג להגיע "אמונים

ה קדום כפשרה עם ולתמוך באנשי הגוש הן בעליה בסבסטיה והן בהקימם את היישוב במחנ

 .1068הממשלה, ישוב אותו נהג לפקוד לעיתים קרובות

התמקמות בסבסטיה" הואשם  ןניסיו, בעקבות הודעת הממשלה על "1974ביולי  31-בדיון בכנסת ב

בגין, שביקר ביקור תמיכה במתנחלים שעלו ללא רשות, כי הוא תומך בניסיון פוטש כנגד ממשלה 

בכנסת והשיב למבקריו בנאום שבמרכזו הציב את הזכות של עם  נבחרת. בגין עלה לדוכן הנואמים

לחברי הכנסת שהיו שם הרגשה של התרוממות רוח  ההייתבאותו ערב ישראל על חבלי מולדתו "

ראינו נוער נפלא, מאמין,  —אפף אותנו. ואמנם כן )הדגשה שלי מ.פ.ש(  הוד קדומיםנדירה בחייהם. 

טהור, אידיאליסטי, מסור, הבא להתנחל בארץ אבות. לא אכחד בפניכם שגם זכרנו את הפסוקים 

על מקום שכם, אלון מורה, על ההבטחה ״לזרעך אתן את הארץ הזאת״. אני יודע, יש אנשים 

ומר שזו דבקות בעבר, זוהי לאומנות, רחמנא כזה, דברי זלזול ול ןזיכרוהמוכנים להשמיע, בקשר עם 

. אנחנו יושבים הזלזולליצלן, או קנאות לאומית או דתית. לא אשים לב לא למזלזלים ולא לדברי 

. כי בפסוקים הפה יחד שנים רבות, ואני אומר לכם, יריבי הנכבדים: אני מאמין באמונה שלמ

 .1069"שבנו כולנו לארץ אבותינו אלה חי עם ישראל ובזכותם)הדגשה שלי מ.פ.ש(  קדושים

עשר של התנועה בהתנחלות  םהשתייהחליטה תנועת החרות לקיים את הוועידה  1975בינואר 

ארבע הצמודה לחברון. בנאום הפתיחה בנוכחות הרבנים הראשיים, חברי כנסת ממספר  תקריי

"מחדשי  ארבע הם תקריימפלגות ונשיא המדינה אפרים קציר, קבע יו"ר התנועה כי מתנחלי 

". בהמשך דבריו קרא בגין לפעול למען הבאת מאות אלפי עולים שיהיה להם האמתיתהחלוציות 

יהודה וביריחו. עברנו את -כרם, בבית לחם -מעבר לירקון אלא בחברון, בטול אדווקמקום "לאו 

הדרך הזאת. כמה יפה הארץ. ריקה הארץ. לא ננשל אפילו ערבי אחד, אבל נזרים לארץ הזאת 

 .1070יהודים נוספים" ייונמיל

בנוסף לתמיכה ביישוב הארץ החליט בגין גם להציג הצעה להסדר כלפי הפלשתינאים. בהסדר זה 

שעוסקת , אך מיהר וסייג זאת כאוטונומיה גין לראשונה אוטונומיה לערביי ארץ ישראלהציע ב

ומיה הציע בגין . לצד הצעת האוטונבעניינים תרבותיים בלבד ללא שהרחיב, מהי כוונתו המדויקת

עם אזרחותם הקודמת )בין אם היא מצרית או  רלהישאלתושבים הערבים של יש"ע את האפשרות 

                                                 
 . 90(, עמ' 2013, )תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, סיפור חייו -חנן פורתחגי הוברמן,  1067
 .110שם,  1068
 .1781, עמ' 1974ביולי  31דברי הכנסת, הודעת הממשלה על ניסיון התמקמות בסבסטיה,  1069
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.OP- 192, תיק 1975בינואר  12 -העשר, מתאריך  םמנחם בגין, נאום בוועידת חרות השתיי 1070
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. 1071מכל הזכויות והחובות תוליהנואחרים שירצו, יוכלו לקבל אזרחות ישראלית  ערביםירדנית(. 

של בנוסף הציע בגין את האפשרות לקבל מעמד של תושב לא אזרח ובכך לקבל את כל הזכויות 

להם בארצנו שווי  ןיינתאזרח מלבד הצבעה לכנסת "לערביי ארץ ישראל אנו מציעים יד לשלום...

זכויות. תינתן להם אוטונומיה תרבותית. לרשותם תעמוד בחירה חופשית לגבי האזרחות. יבקשו 

את אזרחותה של המדינה יקבלוה. יעדיפו את האזרחות הקודמת לא תכפה עליהם אזרחותנו. אם 

ם ולא יהיו אזרחים תהיינה להם כל הזכויות לרבות ההצבעה לכנסת. אם יעדיפו להיות אזרחי

תושבים. תהיינה להם כל הזכויות, לרבות ההצבעה לכנסת. אם יעדיפו להיות תושבים ולא אזרחים 

זולת ההצבעה לכנסת, על פי אותם  )הדגשה שלי מ.פ.ש( כלאוםתהיינה להם כל הזכויות כיחידים ו

הכללים עצמם החלים על יהודים, אם הם אזרחים ואם הם תושבים לא אזרחים. חרות אזרחית, 

 .1072כבוד אנושי, קידמה חברתית יהיו מנת חלקם של ערביי ארץ ישראל"

במקום להחיל את החוק והמשפט על השטחים ולהפוך את כלל התושבים לאזרחי מדינת ישראל 

בעלי תעודת זהות ישראלית, ובעלי זכויות שוות ליהודים, בגין הציע לפלשתינאים אפשרויות 

מההטבות  תליהנובין אזרחות זרה בה לא יוכלו  ,ול שלישינוספות. בגין הציע לערביי השטחים מסל

מהזכויות  וייהנשל אזרחי ישראל לבין אזרחות מלאה. מסלול זה התבסס על מעמד התושבות שבה 

המלאות אך לא יחשבו אזרחים של מדינת ישראל ובכך גם לא יצביעו לכנסת. התושבים הערבים 

המדינה ללא הצורך בהכרה רשמית במדינה מכל ההטבות של אזרחי  תליהנובשטחים יוכלו 

באמצעות תעודת זהות ישראלית והצבעה לכנסת. פתרון זה הוצג על ידי בגין ככזה שבא לסייע 

ח", עיקרון שאף הוכנס למצע התנועה ולפלשתינאים תוך הדגשת עיקרון "אי כפיית אזרחות בכ

 .1073הארץ"על איש מתושבי לכנסת השמינית וקבע קטגורית כי "המדינה לא תכפה את אזרחותה 

 ,ממנה עלהימנהוצגה על ידי התנועה ככפייה שיש  ,הענקת אזרחות לתושבים הערבים תחת שלטונם

אך באותה מידה היוותה מענה לאיום פוליטי דמוגרפי על הרוב היהודי. עיקרון זה של "אי כפיית 

וא הסכמת של השלטון ה ההלגיטימציאזרחות" משמעותו הינה ההבנה העמוקה כי בסיס 

 ההלגיטימציעמידה בספק את כזאת מצד התושבים הערבים בשטחים ההנשלטים. העדר הסכמה 

הישראלית על שטחים אלו. הצעתו של בגין בעניין מעמד התושב הינה בעייתית היות ומדובר במעמד 

 פחות מזה של אזרח וניתן לשלול אותו ברגע שהתושב עוזב את הארץ. 

ילת השינוי כלפי הפלשתינאים כאשר תשע שנים לאחר שהתנגד לשימוש נאום חשוב זה סימן את תח

במונח אוטונומיה על ידי חברי הממשלה לאחר מלחמת ששת הימים, עתה אמץ אותו בגין לראשונה, 

                                                 
 שם, שם. 1071
 שם, שם. 1072
 ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.  OP- 016  תיק, עקרונות וקווי הפעולה של הליכוד לכנסת השמינית 1073
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גדרה שהכיר מספר שנים קודם לכן בזכות לה ,גם אם הוא משתמש במונח אוטונומיה תרבותית. בגין

כיר גם בזכויות אוטונומיות לאומיות גם אם במקרה דנן הוא כוון לזכויות עצמית תרבותית, עתה ה

אוטונומיות תרבותיות בלבד. למרות ההצעה לאוטונומיה תרבותית בגין עמד בסירובו לקרוא 

תם ערביי ארץ ישראל. טרמינולוגיה זו הצביעה על והתעקש לכנותם אולמיעוט הערבי פלשתינאים 

ם להגדרה לאומית טריטוריאלית. בגין שבמשך שנים סירב להכיר סירובו המתמשך להכיר בזכות

בזהות הקיבוצית של הערבים, שינה את עמדתו אך הסכים להכיר בהגדרה עצמית תרבותית ובכך 

 ניסה להפריד בין קבוצת הלאום לבין הטריטוריה.

דה, בהנחה שישראל תמשיך לשלוט בשטחי יהו ,בגין העמיד שלש אפשרויות לפני הפלשתינאים

ופך אותם לאזרחים יה הדבר שה ,עם האזרחות הקודמת רלהישא ,שומרון וחבל עזה. הראשונה

זרים על אדמתם ובביתם. האזרחות הזרה, על אחת כמה וכמה כאשר זוהי אזרחות של מדינה שהיא 

הינה  ,ההשנייהמדינה. האופציה  ה לאויבבמצב מלחמה עם מדינת ישראל, הופכת את מחזיק

אמונים ובכך להכיר  עולהישבית של מדינת הלאום היהודי אותה יצטרכו לבקש אזרחות ישראל

היא מעמד תושב עם אוטונומיה תרבותית. אפשרות זו מרוקנת  ,במדינת ישראל. אופציה שלישית

מתוכן את מושג האזרחות הליברלי שבבסיסו עומדת הזכות של כל אזרח להצביע ולהשתתף 

המהווה בעולם נדבך נוסף בזכויותיו של מיעוט  ,נומיה תרבותיתבתהליך הפוליטי. בגין הציע אוטו

עניק למיעוט, בנוסף לשוויון הזכויות החירויות האזרחיות שלו. השלטון בדרך כלל מ הנהנה מכל

תחליף לחירויות אלו כפי שהציע כ יכול להיחשבממנו הוא נהנה, גם אוטונומיה תרבותית ואין הדבר 

זכיר בנאומו החשוב העוסק בעתיד השטחים את הכוונה להחיל את בגין. במקביל בגין נמנע מלה

הריבונות בשל ההבנה כי אזי לא תתקיימנה שלש אופציות אלא תהיה אפשרות אחת ויחידה והיא 

על הדאגה מפני התמודדות עם למעלה ממיליון  ות אזרח לכולם. הצעות אלו הצביעומתן זכוי

הסדר שמשאיר על כנו את השלטון הישראלי בשטחים אזרחים ערבים נוספים ועל הניסיון למצוא 

אך ללא לסכן את צביונה היהודי והדמוקרטי  ,ומעניק לתושבים זכויות אזרחיות רבות ככל האפשר

 של המדינה.

מקרית. ערב הבחירות לכנסת  ההייתשל בגין מלהזכיר את הדרישה להחלת הריבונות, לא  והימנעות

. הסעיף שהוכנס במצע התנועה לכנסת ארץ ישראל המערביתפרק העוסק בההתשיעית, נוסח מחדש 

"יש להחיל, גם בדרך המשפט, את למצע התנועה לאחר מלחמת ששת הימים וקבע קטגורית כי 

ריבונותה הממלכתית של מדינת היהודים המחודשת על שטחי הארץ המשוחררים" )מצעי הליכוד 

ף בניסוח, הרבה פחות מחייב ושאינו . סעיף זה הוחלנמחק מהמצעלכנסת השביעית והשמינית( 

דורש פעולה מידית, שקבע כי "יהודה ושומרון לא ימסרו לשום שלטון זר; בין הים ובין הירדן תהיה 
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נראה כי, בתום העשור שלאחר מלחמת ששת הימים, חלה הבנה  .1074"ריבונות ישראלית בלבד

לארץ ישראל השלמה, הרי  המחויבותבקרבה הנהגת תנועת החרות שלמרות רצונם להגשים את 

שהחלת הריבונות תחייב אותם להחיל את האזרחות הישראלית על האוכלוסייה הערבית. צעד זה 

נתפס ככזה שיצמצם באופן ניכר את הרוב היהודי ויפגע בזהות של מדינת ישראל כמדינת העם 

 היהודי. 

מוצא מוסלמי אלא במקביל ואולי אף כתוצאה מכך חלה הבנה כי הערבים אינם רק אזרחים מ

קבוצת לאום ולכן זכאים לא רק לזכויות אזרח אלא גם לזכויות קולקטיביות. שתי תובנות אלו 

לזכות היהודית על כל ארץ ישראל  שמחויבצהיר על עצמו כמי את בגין בפני מצב בו מחד ה העמידו

, כפי שהצהיר דךמאי המערבית, להחיל את הריבונות הישראלית על חלקים אלו. צעד זה יחייב אותו

התושבים זכויות אזרח מלאות שיובילו  ללערכים ליברלים, להעניק לכל המחויבעל עצמו כאדם 

לערעור הזהות היהודית הדמוקרטית של המדינה. בפני הנהגת התנועה עמדה דילמה בין שלשת 

רה על המטרות אותם ביקשו לקדם: הענקת שוויון זכויות לפלשתינאים, שמירה על רוב יהודי ושמי

 שטחי יהודה, שומרון ועזה בשליטה ישראלית.

 שמירה על שטחי יש"ע                                                

 

 

 1075שמירה על רוב יהודי                                הענקת שוויון זכויות לפלשתינאים               

 יהודי = אי מתן שוויון זכויות לפלשתינאים אופציה א: שמירה על שטחי יש"ע + שמירה על רוב

אופציה ב: שמירה על שטחי יש"ע+ מתן שוויון זכויות לפלשתינאים= סיכון עד לכדי איבוד הרוב 

 היהודי.

 אופציה ג: מתן שוויון זכויות לפלשתינאים+ שמירה על רוב יהודי= ויתור על שטחי יש"ע.

ך לשלטון הפ םבהגיעגדר דיון אידיאולוגי אולם התנועה באופוזיציה נשאר המתח ב ההייתכל עוד 

 הדבר למציאות שיש ליישם אותה בשטח.

 

 המהפך הפוליטי

בהן הפכה מפלגת הליכוד למפלגה  , בחירותנערכו הבחירות לכנסת התשיעית 1977במאי  17-ב

הגדולה בישראל ובעלת הסיכויים הטובים ביותר להרכיב את הממשלה. תוצאות הבחירות נתפסו 

                                                 
 ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.  OP- 016  מצע הליכוד לבחירות לכנסת התשיעית, תיק 1074
משולש ערכים זה מבוסס על דגם משולש הערכים אותו מביא אריה נאור ובו הוא קובע כי נוצרה סתירה פנימית במשולש הערכים כאשר כל  1075

(, עמ' 1988, )תל אביב: הוצאת עידנים, לאן מוליך הליכוד –כתובת על הקיר אריה נאור, את הקוטב השלישי. ראה  צירוף של שניים מקטביו סותר
9. 
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על ידי המפלגה גם כתמיכה בעמדותיה בנוגע לארץ ישראל השלמה ובדבר הצורך בהתיישבות 

תה שביעות יהי "גוש אמונים"יהודית לצורך מימוש הזכות ההיסטורית על שטחים אלו. בקרב אנשי 

רצון רבה מתוצאות הבחירות ואמונה כי כעת תגשים הממשלה החדשה את חזונם ותפעל למען 

בביתו של  "גוש אמונים"ביום למחרת הבחירות התייצבו ראשי  .1076בי הארץהתיישבות בכל רח

ראש הממשלה המיועד ברחוב רוזנבאום שבתל אביב. ראשי "גוש אמונים" בירכו את בגין על 

בגין נענה  .1077ניצחונו בבחירות, והזמינו אותו לטקס הכנסת ספר תורה ביישוב קדום ביום למחרת

שם  ,מלווה בכלי תקשורת רבים מהארץ ומהעולם לישוב קדום במאי 19-ברצון להזמנה והגיע ב

יועד הכריז כי מעתה "יהיו הרבה אלוני מורה ולא יהיה עוד צורך בקדום". ראש הממשלה המ

מהתפוצות להגיע ולהתיישב בארץ ובחלקים אלו במיוחד אותם המשיך וקרא לצעירים מהארץ ו

 . 1078הגדיר כ"שטחים משוחררים"

ורת הזרה, שבאו לתהות על קנקנו של ראש הממשלה החדש, פנה בגין לכתב אל מול נציגי התקש

חדשות ששאל אותו בנוגע ל"שטחים הכבושים" והבהיר "אלו אינם שטחים כבושים. אתם 

אני מקווה שתתחילו להשתמש בביטוי  1977השתמשתם בביטוי זה במשך עשר שנים אבל ממאי 

שב את השטחים המשוחררים הללו שהם חלק "שטחים משוחררים". ליהודים יש כל זכות ליי

כי  בטענהלמרות הצהרות אלו, דחה בגין את הרעיון של סיפוח השטחים  .1079מהמולדת היהודית"

. עמדה זו עמדה בניגוד להצהרות 1080אין מדובר באדמות זרות שיש לספח אלא באדמת מולדת

והמשפט על השטחים הנחרצות שנשא עשור קודם לכן בהן ביקש כחבר הממשלה להחיל את החוק 

ששוחררו. שינוי זה וודאי נבע גם מהחשש לתגובה בקרב שותפיו העתידיים לקואליציה. אפשרות 

טמון היה בהבנה כי החלת החוק והמשפט תחייב אותו להעניק  ,אחרת לשינוי עמדתו של בגין

ס יסתום את הגולל על כל אפשרות של מתן סטטו. צעד זה אזרחות ישראלית לערביי השטחים

אזרחי אחר כגון מעמד תושב או שמירה על האזרחות הקודמת ויהווה סיכון לקיומו של הרוב 

אותה  מדרישה להחלת הריבונות הישראליתהיהודי. בהצהרות אלו בגין השלים את השינוי בעמדתו 

העלה בישיבות ממשלה סגורות ובפומבי, להימנעות מלהזכיר את העניין בנאומיו ולבסוף ההודעה 

ראש הממשלה בנאום הצגת  התחייבבנוסף  כראש הממשלה הנבחר כי אין מספחים אדמות מולדת.

הממשלה כי לא ינסה להחיל את החוק הישראלי "בעוד מתנהל משא ומתן על חוזי שלום בין ישראל 

 וזאת כחלק מההסכמות עם משה דיין בעת קבלת תיק החוץ בממשלת בגין. 1081כנותיה"וש

                                                 
 .83(, עמ' 2004)תל אביב: הוצאת דביר,  1967-2004המתנחלים ומדינת ישראל  -אדוני הארץעקיבא אלדר ועדית זרטל,  1076
 .91(, עמ' 1994)ירושלים: ספרית מעריב,  המתנחליםמאיר הרנוי,  1077
 .84אלדר וזרטל, עמ'  1078

1079 Eric Silver, Begin the Haunted Prophet (London: Weidenfeld and Nicolson Publishers, 1984), p.161. 
1080 Ibid. 

 .19, עמ' 1977ביוני  20-התייצבות הממשלה החדשה בפני הכנסת, דברי הכנסת, ה 1081
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למפלגה השלישית בגודלה  השהייתהצהרות אלו בדבר ריבוי אלוני מורה הרתיעו את מפלגת ד"ש 

בכנסת. יגאל ידין, ראש המפלגה, הסס בנוגע לכניסה לקואליציה בראשות בגין וניסה להציב תנאים 

ים. לאחר סיום מלאכת הרכבת ממשלה צרה בתחילה עם המפד"ל והסיעות בנוגע למעמד השטח

והסביר בנאומו את הסיבה לאי הצטרפות ד"ש  "חרות"החרדיות בלבד, הופיע בגין בפני מרכז 

. בגין סיפר לחבריו לתנועה כי הסיבה לאי הצטרפות ד"ש, בשלב זה 1082לממשלת הליכוד החדשה

נוע מתנועת החרות להגשים את עקרונותיה בעניין שלמות של ד"ש למ יהמניסיונותלממשלה, נבעה 

המולדת "אני יכול בנוכחות של כל חברי המרכז להודיע כי שמרנו אמונים לעקרונותינו כאשר היינו 

חברי כנסת, כאשר היינו  17-חברי כנסת ו 15חברי כנסת, כאשר היינו  8חברי כנסת, כאשר היינו  14

יעלה על דעתו של איש לצפות לכך שאנו נוותר על עקרונותינו  ולא ההשנייתקופה ארוכה המפלגה 

חברי כנסת. המפלגה הגדולה בישראל הנקראת להרכיב ממשלה, ע"י הצעות שונות, מבלי  45כשאנו 

לפרטים, בעקיפין או במישרין נדרשנו להודיע לעמנו ולעולם שנהיה מוכנים לוותר על שטחי  סלהיכנ

לעשות. אנו קבלנו מנדט מאת העם לשמור על מורשת הדורות,  יהודה ושומרון, זאת לא יכולנו

לקיים את חובתנו לא"י, מחובתנו לקיים נאמנות לעקרון זה וכן נעשה, בעזרת השם. נקיים את 

זכותנו לא"י. גם נדרשנו להסכים לכך שההתנחלויות ביהודה ושומרון תהיה תלויה בזכות וטו של 

 .1083ידי ד"ש, הצעה זו פשוט אינה סבירה"חבר אחד של הממשלה ולאחר שהובאה על 

בגין הוסיף והצהיר על כוונתה העתידית של הממשלה "התנחלות מחוץ לקו הירוק מושג שצריך 

רפיח, ובבקעת  בפתחתלשכוח אותו לחלוטין, הקו הירוק נמחק ולא ישוב עוד לעולם והתנחלות 

. בגין הצהיר בפני חברי 1084שכוח"כנית אלון שגם אותה אני ממליץ לכל אזרחי ישראל להירדן שזו ת

 מרכז חרות על מחיקת הקו הירוק ולמעשה על כוונתו לסיפוח דה פקטו של שטחי יש"ע.

עקרונית זו לארץ ישראל, מצד בגין וחבריו לסיעת החרות, שבאה לידי ביטוי בקווי  מחויבותלעומת 

אל כזכות מרכזית היסוד של הממשלה החדשה, בניסוח העוסק בזכות של העם היהודי לארץ ישר

נצחית ובלתי ניתנת לערעור. לא ניתן למצוא כל קריאה לצעד אופרטיבי בנושא כמו החלת הריבונות, 

אלא רק הצהרות עמומות על דרך השלילה בנוגע לאי מסירת שטחי יש"ע לאף ריבונות זרה 

כשר החוץ במגעים שנערכו לצירופו של משה דיין,  .1085והתנגדות לכל ריבונות זרה בשטחים אלה

בממשלת בגין, הודיע ראש הממשלה הנבחר כי ישראל שומרת על הזכות להחיל ריבונות על שטחי 

. אל מול הטרמינולוגיה 1086עם מדינות ערב נמשך ש"ע אבל לא תעשה זאת כל עוד המשא ומתןי

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/29 1-, תיק ה1977ביוני  16-ישיבת מרכז "חרות", מתאריך הפרוטוקול  1082
 שם, שם. 1083
 שם, שם. 1084

1085 Yaacov Shavit, "Ideology, world view and National policy: the case of the Likud government 1977-1984", The Jerusalem 

journal of international relations (9), number. 2, 1987, p.10. 
1086Yehudit Auerbach and Hemda Ben-Yehuda, "Attitudes towards an existence conflict: begin and Dayan on the Palestinian issue", 
International interactions (13), no. 4, 1987, p.343. 
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 והיבחרבנוגע לחשיבות הזכות ההיסטורית, ניתן לראות כי ראש הממשלה החדש מיהר להודיע עם 

 הגבלות שהשית על עצמו בעניין מימוש זכות זאת, לפחות באופן חוקי.על 

הציג בגין את ממשלתו החדשה בפני הכנסת, בנאומו בפני הכנסת חזר וקרא ראש  1977 ביוני 20-ב

הממשלה לבני הדור הצעיר במולדת ובתפוצות להתנחל בכל ארץ ישראל "אנו קוראים לבני הדור 

גולה, לקום, לעלות, ולהתנחל בואו ממערב וממזרח, מצפון ומדרום הצעיר, במולדת ובכל תפוצות ה

לאחר  מידכדי לבנות יחד את ארץ ישראל. יש בארץ ישראל מקום למיליונים שבי ציון". בגין הוסיף 

מכן גם מסר של הרגעה והדגיש את התחייבותו למען שווי זכויות והגנה על זכויות הערבים "איננו 

יכולים  יםוצ'רקסים תושב ערבי מעל אדמתו. יהודים וערבים, דרוזים רוצים לנשל ולא ננשל שו

רות , בכבוד הדדי, בשיווי זכויות, בחלחיות יחדיו בארץ הזאת והם צרכים לחיות יחד בשלום

. גם בניסוח זה בגין נמנע מלהציג דיכוטומיה ברורה בן יהודים 1087ובקדמה כלכלית חברתית"

ייחס למספר קבוצות לאומיות אתניות במדינה לאומית וערבים, רוב ומיעוט לאומי, אלא הת

 יהודית. 

גוש "כעשרה ימים לאחר כינון הממשלה, ערך ראש הממשלה פגישת עבודה ראשונה עם נציגי 

ידי של שנים עשר גרעינים י המתיישבים הציגו לראש הממשלה תכנית ליישוב מ. נציג"אמונים

. אישור נוסף לכוונותיה 1088העניק להם את הסכמתו חדשים לאורך גב ההר בבנימין ובשומרון ובגין

של הממשלה החדשה ליזום מסע התיישבות מואץ היה מינויו של השר אריאל שרון, שהיה מקורב 

ותמך בהתיישבות מסיבית ביש"ע, לראש ועדת השרים לענייני התיישבות.  "גוש אמונים"מאד ל

הרעיון של סיפוח דה יורה של שטחי צעדים אלו הצביעו על כך שהממשלה החדשה אמנם זנחה את 

יש"ע. לעומת זאת, תוכנן סיפוח דה פקטו של שטחים אלו באמצעות בניית ישובים יהודים לאורכם 

ולרוחבם, על מנת למנוע כל אפשרות של נסיגה ישראלית מהם. עמדת תנועת החרות, לפני פרוץ 

ץ ישראל ולהצהיר לה כי צריך להמשיך לשאת את הזכות על אר ההייתמלחמת ששת הימים, 

אמונים, גם אם לא ניתן לממשה, וזאת מתוך העיקרון הרביזיוניסטי הוותיק כי ההכרה גוברת על 

מדיניות של מימוש הזכות על יהודה  יה. ברגע שהמפלגה הגיעה לשלטון היא אימצה דווקאההוו

מהיישום החוקי  תהימנעושומרון וחבל עזה באמצעות בנייה מואצת ושינוי ההוויה. במקביל ישנה 

של הזכות באמצעות החלת החוק הישראלי עליה, צעד המתבקש משנים של העמדת הזכות על 

 חלקים אלו במרכז המשנה האידיאולוגית של התנועה.

רצונם של אנשי חרות להגשים את אמונתם בדבר שלמות המולדת נתקל, תוך זמן קצר, במציאות 

לו. כחודש לאחר הרכבת הממשלה הגיע בגין לביקור הבינ"ל שבה נמצאו מתנגדים רבים לעמדות א

                                                 
 .19, עמ' 1977ביוני  20-הכנסת, ה התייצבות הממשלה החדשה בפני הכנסת, דברי 1087
 .116הוברמן, עמ'  1088
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ממלכתי בוושינגטון, לפגישה עם נשיא ארה"ב. הנשיא קרטר, בפגישתו הראשונה עם ראש הממשלה 

החדש, מיהר להביע את התנגדותו להתנחלויות וביקש מראש הממשלה את הפסקת בנייתם. בגין 

שנות את דעתו של קרטר והעלה את שהכיר את התנגדותו של הממשל להקמת היישובים ניסה ל

הזכות ההיסטורית של העם היהודי על שטחים אלו "בארצך, אדוני הנשיא, יש ערים מספר 

ששמותיהן לקוחים מהתנ"ך...יש לכם אחד עשר מקומות בשם חברון, חמישה מקומות בשם שילה 

חת המדינות ועוד שבעה מקומות בשם בית לחם ובית אל. האם ניתן להעלות על הדעת שמושל א

יאסור על היהודים להתיישב בערים אלו?...כך גם ממשלת ישראל אינה יכולה לאסור על יהודי 

. קרטר לא השתכנע 1089להתיישב בחברון המקורית, או בבית אל המקורית או בשילה המקורית"

וניסה ללחוץ על בגין לפחות להקפיא את ההתנחלויות לזמן מה. בגין דחה את הצעה אך הבטיח לא 

 להפתיע את הנשיא, כלומר להודיע לממשל לפני כל העלאת יישוב ישראלי חדש בשטחים.

עם חזרתו מהביקור בארה"ב, בו הועמד על נחרצות התנגדות הממשל למפעל ההתיישבות, החל 

להסתמן שינוי בנכונותו של בגין להעלאת שנים עשר הישובים שהתארגנו לעלייה על הקרקע. הבאת 

ון בממשלה נדחתה פעם אחר פעם, אך מנגד הוחלט להעניק מחווה לאנשי "גוש אישור הישובים לדי

. 1090אמונים" ולהעניק מעמד רשמי לישובים אלון מורה, עפרה ומעלה אדומים שכבר עלו על הקרקע

הלחץ הבינ"ל, בעיקר מצד ארה"ב, על הממשלה אל מול הנאמנות לאידיאולוגיה של יישוב ארץ 

. בגין הודיע להנהלת הגוש כי יסכים "גוש אמונים"ר בו מהתחייבותו לישראל הובילה את בגין לחזו

ם מתוך השנים עשר וגם זאת תוך הצבת הגבלות כגון; עליה של גברים בלבד, נילהעלאת ששה גרעי

עלו ששה גרעינים חדשים  1977תהיה במסגרת מחנות צבא ובלבוש מדים. החל מאוקטובר  ההעליי

. ההגבלות שהוטלו על המתיישבים 1091כבר נמנו עשרה ישובים חדשים 1977בגב ההר ועד סוף שנת 

נועדו לעקוף את עמדת היועץ המשפטי של הבית הלבן שקבע על פי אמנת זנבה הרביעית כי לא ניתן 

 .1092אזרחיים בשטח הכבוש, אך אין כל בעיה בנוגע לבסיסי צבא להקים ישובים

הקושי שהתקיים בין המחויבות האידיאולוגית של התנועה לבין הלחץ האמריקאי עלה בבירור 

בכנסת. ח"כ שריד שאל את ראש  1978בשאילתה אותה העלה ח"כ יוסי שריד בראשית שנת 

בחזות של חפירות  ,הגרעין שילה לקרקעהממשלה בדבר נכונותה של הידיעה כי בעקבות עליית 

האשים אותו הנשיא קרטר בהפרת התחייבותו כי לא יוקמו ישובים חדשים ביש"ע.  ,ארכיאולוגיות

את דברי התשובה, מסר בשם ראש הממשלה, סגן השר במשרד ראש הממשלה, יורם ארידור. 

הודיע  1977בספטמבר בתשובתו חשף ארידור את קיומה של התחייבות כזאת והודיע לכנסת כי "

                                                 
 .124, עמ' בגין בשלטוןנאור,  1089
 .116הוברמן, עמ'  1090
 .122שם, עמ'  1091
 .113, עמ' לא עוז ולא הדרכץ,  1092
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שר החוץ לנשיא ארצות הברית, על דעת ראש הממשלה, כי בתקופה הקרובה תהיינה התנחלויות 

 1978בינואר  8-במלואה לרבות בהחלטה מ קוימהביהודה ובשומרון בתוך מחנות צבא. הודעה זו 

 "מוניםגוש א"על הקמת שלושה ישובים בשומרון, כולם בתוך מחנות צבא. באשר לשילה, חברי 

הצעה להקים בה מחנה לחפירות ארכיאולוגיות, הממשלה  ןהביטחוהביאו מיוזמתם לפני סגן שר 

 .1093החליטה במפורש שלא להקים נקודת התנחלות בסביבת שילה"

גם בעניין היחסים עם ירדן חל שינוי בעמדה רבת השנים בה החזיק בגין. במשך שנים נתפסה 

כגוף זר שהשתלט על חלקי מולדת שיועדו לבית הלאומי הממלכה האשמית על ידי תנועת החרות 

היהודי. עם כניסתו לתפקיד הכריז בגין מספר פעמים כי "אנחנו רוצים בשלום עם המלך חוסיין, 

בכך ויתר יו"ר  . 1094כדי שנוכל לבנות את חיינו יחדיו ולחשוב כיצד לתת תקופה חדשה לארץ הזאת"

ראל השלמה משני חלקי עבר הירדן. לא מדובר כאן תנועת החרות הלכה למעשה על חזון ארץ יש

על עבר הירדן  אלא ויתור מוחלטגם אם לא מיישמים אותה בפועל,  ,עוד בזכות שיש לשאת אותה

המזרחי. למרות קריאה זו המשיכו בכינוסי המפלגה לשיר את שירו של ז'בוטינסקי "שמאל הירדן" 

 גם כן". בו מופיעות השורות "שתי גדות לירדן זו שלנו זו

מול הלחץ האמריקאי להקפיא את הקמתם של יישובים חדשים ניצב בגין בפני לחץ נגדי מקרב 

חברי סיעתו שדרשו מהממשלה להגדיל את ההשקעות והבנייה ברחבי יהודה, שומרון ועזה. בדיון 

בכנסת הגיש ח"כ דב שילנסקי שאילתה לחבר מפלגתו, שר החקלאות אריאל שרון, בנוגע למיעוט 

קציבים המופנים להתיישבות ושאל כיצד השקיעה הממשלה במושב די זהב )מושב בתוך קווי הת

הישובים החדשים ביו"ש השקיעה הממשלה  13לירות בעוד שבכל  ןמיליו 90משפחות,  15( שבו 67

לירות בלבד. ח"כ שילנסקי המשיך להקשות ושאל האם דבר זה אינו דורש "כי יש להשקיע  ןמיליו 89

ף גדולים יותר בהתנחלויות?" ובקש מהשר לעשות למען שיפור תנאי המתנחלים. בתגובה סכומי כס

הסביר שר החקלאות כי הסכומים שפירט "היו סכומי הכסף הראשוניים שהועמדו לצורך זה. 

בינתיים הועמדו סכומים נוספים הכלולים בתקציב ההתיישבות". שר החקלאות אף הוסיף כי הוא 

 .1095ה יגבירו את טיפולם בהתנחלויות הללו כמו באחרות""מקווה שמשרדי הממשל

עם כינוס הקונגרס הציוני, חודשים מספר לאחר הבחירות, דרש הליכוד את תיק המחלקה 

להתיישבות בסוכנות היהודית שבמשך שנים היה לנחלתה של מפלגת העבודה. לאחר ויכוחים רבים 

מונו שני יו"רים למחלקה להתיישבות האחד ממפלגת העבודה, שאמור היה לדאוג להתיישבות 

לשעבר, מתי דרובלס. עם כניסתו לתפקיד, אסף היו"ר החדש את  "חרות"קי העובדת ואת יו"ר מש

                                                 
 .1756, עמ' 1978פברואר  22דיון שאילתות ותשובות, דברי הכנסת,  1093
  .519, עמ' 1977בנובמבר  28דיון בעניין ההודעה המדינית מפי ראש הממשלה, דברי הכנסת,  1094
 .2155, עמ' 1978במארס  22דיון בשאילתות ותשובות, דברי הכנסת,  1095
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עובדי המחלקה והחטיבה להתיישבות, והודיע להם כי מטרתו הינה לרתום את משאבי המחלקה 

על מנת ליישם את האידיאולוגיה ההתיישבותית של מפלגתו. דרובלס הודיע לעובדיו כי מטרת 

רון ולהקים כמה שיותר יישובים חדשים וכל אלו שאינם המחלקה הינה ליישב את יהודה ושומ

מסכימים מצפונית עם העניין, ולכן אינם מוכנים להיות חלק, רשאים לעזוב תוך הבטחה כי יקבלו 

כנית אב ליישוב התיישבות תחת מתי דרובלס הגישה תהחטיבה ל. 1096תנאי פרישה הוגנים ואף יותר

להקמת עשרות ישובים מידי שנה לוועדת השרים  יותתכניהודה ושומרון ומשלב זה ואילך הגישה 

אלו אושרו לביצוע מידי ומשרד האוצר, בלחץ ראש  תכניותלהתיישבות בראשות השר אריאל שרון. 

באחת מישיבות הממשלה קבל  .1097לירות למטרה זו ימיליונהממשלה, הקצה סכום של כשבע מאות 

במשאבים ובזמן שמשקיעה הממשלה  , עזר וייצמן, על העיסוק הממשלתי הנרחבןהביטחושר 

בבניית הישובים ביהודה שומרון ועזה. ראש הממשלה בגין דחה את הביקורת וענה לויצמן כי 

"כשתגיע שעתי לעמוד בפני בית הדין של מעלה וישאלוני מהו המעשה הטוב שעשית שבגללו אתה 

 .1098אשיב: אלון מורה" -ראוי להיכנס לגן עדן

נחלויות פנה ממשל קרטר לחדש את ועידת ג'נבה כוועידת שלום בנוסף ללחץ על הפסקת ההת

דרש קרטר מישראל להסכים  המועצות כשותף פעיל לתהליך. כמו כןאזורית תוך החזרת ברית 

להשתתפות משלחת פלשתינאית עצמאית, תביעה אותה דחה בגין על הסף. בגין מצדו הסכים אך 

ו"מ ולא הסכים להכיר בהם כצד עצמאי לא ורק להשתתפות פלשתינאים כחלק ממשלחת ירדן למ

 .1099במעמד הפתיחה, ולא במהלך המו"מ בקבוצות עבודה שהיו אמורות לקחת חלק לאחר מכן

עמדה זו תאמה את תפיסתו של בגין את הפלשתינאים כחלק של הלאום הערבי, המתגורר בארץ 

 ישראל ולא כשחקן עצמאי בעל זהות לאומית פרטיקולרית.

  

 וידהסכמי קמפ די

, שינה את המצב המדיני. כבר 1977בנובמבר  19-ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל, ב

בראשית דרכו כראש ממשלה החל בגין להעביר מסרים חשאיים על נכונות לפשרה טריטוריאלית 

המגעים החשאיים החלו לאחר שבגין פנה לשגריר רומניה בישראל וביקש ממנו בסיני תמורת שלום. 

ן בפגישות של בגין . ה1100עם נשיא רומניה דרשמית לביקור בבוקרשט, ביקור שבמהלכו ייוועהזמנה 

עם נשיא רומניה, שהיה ידידו של סאדאת והן בשיחות במרוקו בין שר החוץ משה דיין לבין אנשי 

                                                 
 . 152(, עמ' 2014)ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק,  סיפור חייו של מתתיהו דרובלס -פורץ דרךרזיאל ממט,  1096
 .112ממט, עמ'  1097
 .215ויצמן, עמ'  1098

1099William B. Quandt, Camp David Peacemaking and Politics, (Washington: The Brookings Institution, 1986), p.79. 

 . וראה גם:128, עמ' בגין בשלטוןנאור,  1100 
 Hillel Seidman with Mordecai Schreiber, Menachem Begin – His Life and Legacy, (New York: Shengold Publishers, 1990), p.56. 
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. מגעים אלו הבשילו לבסוף 1101סאדאת ביקש בגין למסור כי הוא נכון לעשות ויתורים למען השלום

 אדאת ולתחילת שיחות השלום עם מצרים.לביקור ס

כבר בביקור ראשון זה דרש סאדאת כי בנוסף לפתרון בחצי האי סיני, יש להגיע להסדר גם בנוגע 

לפלשתינאים. דרישה זו נתמכה גם על ידי הבית הלבן והנשיא קרטר אשר ציין בעבר את רצונו 

ו הנחרצת של בגין למדינה לראות מדינה פלשתינית לצד ישראל. לאור זאת ולאור התנגדות

, 1977בדצמבר  28-כנית האוטונומיה. באלית משטחי יש"ע, הציע בגין את תפלשתינית או נסיגה ישר

לתושבים  מנהליתכנית השלום הישראלית העוסקת ב"אוטונומיה ן בפני הכנסת את תהציג בגי

משל הצבאי באזורים הערביים של יהודה שומרון וחבל עזה". בתוכנית זאת, קבע בגין, יבוטל המ

של התושבים. בשטחים יערכו בחירות ותבחר מועצה  מנהליתאלו ובמקומו תוקם אוטונומיה 

יהיו נתונים לסמכות המועצה  המנהלייםחברים ותשב בבית לחם. כל העניינים  11שתמנה  מנהלית

ה, בינוי שתבחר לארבע שנים והיא תפעיל את האגפים הבאים: חינוך, דת, כספים, תחבור המנהלית

משפטי  מנהלושיכון, תעשיה מסחר ותיירות, חקלאות, בריאות, עבודה ורווחה, שיקום פליטים, 

ח משטרה מקומי. המועצה תבחר יו"ר אך הביטחון והסדר הציבורי יהיו מופקדים וופיקוח על כ

 .1102בידי השלטונות הישראלים

הרי שהוא חזר על הצעתו הישנה  בגין המשיך וקבע כי לגבי "הביטוי הפרלמנטרי" של תושבים אלו 

של הבחירה שתעמוד בפני התושבים הערבים לקבלת אזרחות ישראלית או ירדנית. תושב אזור 

בחר ולבחור לכנסת. תושב שיבחר לקבל ייקבלה ויוכל לה -יש"ע אשר יבקש אזרחות ישראלית 

יין את אפשרות של אזרחות ירדנית יהיה זכאי לבחור ולהיבחר לפרלמנט הירדני )בגין כבר לא מצ

תושבות ישראלית ללא זכות הצבעה(. תושבי ישראל שירצו לרכוש קרקע ולהתנחל בשטחים אלו 

על פניו נראה כי הצעה זו יוכלו וגם ערבים תושבי יש"ע יוכלו להתיישב ולרכוש קרקעות בישראל. 

תנגדותו, כשר מאידך גם בה .של בגין שהתנגדה לאוטונומיההקודמת עמדתו מנסיגה כביכול  מהווה

כי התנגדותו לרעיון נובעת מהצורך להקים בית  בגין ציין ממשלה לאחר מלחמת ששת הימים,ב

. הצעתו של בגין, אותה כינה אוטונומיה 1103נבחרים וקבע כי "אין אוטונומיה בלי בית נבחרים"

שהינו , מהווה תרתי דסתרי שכן אוטונומיה הינה ממשל עצמי וכאן הוצע מבנה פוליטי מנהלית

ניהול עצמי ולא ממשל עצמי.  ללא סמכות תחיקתית ולו המצומצמת ביותר הרי שבגין הציע הסדר 

 אותו כינה בשם "אוטונומיה" אך הציג תכנית לרשות מנהלית בלבד.

                                                 
1101 Kenneth Stein, Heroic Diplomacy – Sadat, Kissinger, Carrter and the Quest for Arab-Israeli Peace (New York: Routledge, 
1999), p.206. 

 .935, עמ' 1977בדצמבר  28דיון בהודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל, דברי הכנסת,  1102
 .170נאור, בגין תעודות, עמ'  1103
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וירדן  המנהליתבנוגע לפליטים הערבים הציע בגין להקים ועדה בהשתתפות ישראל, נציגי המועצה 

ה אל יש"ע. ועדה זו תקבע את הכללים שלפיהם תותר הגירה סבירה על מנת לדון בכללי הגיר

לפליטים הערבים מחוץ ליש"ע לתוך חבלים אלו. אך בגין קבע כי ההחלטות הוועדה יתקבלו רק 

. בכך תמך בגין, ולו מבחינה הצהרתית בלבד, בקבלת פליטים פלשתינאים 1104בהסכמת כל הצדדים

ר על זכות וטו ישראלית. בגין המשיך וקבע כי לישראל יש לשטחי יהודה שומרון ועזה אך בפועל שמ

זכות על שטחי יש"ע אך ציין כי הוא מכיר בקיומם של תביעות אחרות. בגין ערך הבחנה בין הזכות 

הבחנה זו של  היהודית על יש"ע לתביעות הערביות ולכן הציע להשאיר את שאלת הריבונות פתוחה.

ערביות, הינה המשך להבחנה שערך ז'בוטינסקי בין הזכות על בגין בין הזכות היהודית לתביעות ה

ארץ ישראל של היהודים לתביעות הערבים על האדמה שתפסו. הבחנה שהייתה המקור לעליונות 

 הצדק היהודי אל מול הערבים למרות הנחיתות הדמוגרפית.

לים. בגין קבע בנוסף הסכים בגין לדון בעניין ניהול המקומות הקדושים לכל שלשת הדתות בירוש

כי צה"ל ימשיך להיות בשטחים אלו ו"אנחנו ניתן לכל התושבים היהודיים והערביים בארץ ישראל 

את ביטחון החיים לאמור ביטחון לכל". לאור ההתנגשות בין הזכות הישראלית לתביעות הערביות 

גם  נשים".בעניין השטח, הציע בגין "להחליט בהסכמה ששאלת הריבונות נשארת פתוחה ולטפל בא

כאן ישנה חזרה לעמדות ז'בוטינסקי שהעדיפו לערוך ויתורים בנושא הריבונות וזאת על מנת לשמור 

כנית השלום של דיון לאחר הודעת ראש הממשלה על תב על העיקרון העליון של שלמות המולדת.

ע ישראל אמר ח"כ משה ארנס כי המטרה של מדינת ישראל היא "לא להחמיץ את ההזדמנות להגי

לחוזה שלום או אפילו להתקדם לקראתו" אך הוא קבע כי יש לעשות זאת בזהירות ו"מבלי ליצור 

 .1105מצב העלול להביא לעצירת המפעל הציוני על הקו הירוק"

כנית האוטונומיה, אותה הביא בגין כפתרון לבעיה הפלשתינאית, התבססה על רעיון האוטונומיה ת

כפתרון למצב היהודים באירופה. ז'בוטינסקי עסק ית זו היה אחד מאלו שהציע תכנז'בוטינסקי ש

בעניין לראשונה לפני מלחמת העולם הראשונה, בעולם שהיה מורכב מאימפריות רב לאומיות בהם 

חיו מיעוטים שונים תחת שלטון מרכזי אחד. במסגרת ההתעוררות של הלאומים הללו ראה 

היהודי. לאחר פרוץ המלחמה והתפוררותן ז'בוטינסקי מקום גם למתן זכויות ממשל עצמי ללאום 

של האימפריות הרב לאומיות למדינות לאום, ראה ז'בוטינסקי חשיבות גדולה אף יותר באוטונומיה 

 .1106כהגנה על זכויות היהודים אל מול המדיניות הלאומית של הרוב במדינה בה הם חיים

                                                 
 שם, שם. 1104
 שם, שם. 1105

1106 Sasson Sofer, Begin –an Anatomy of Leadership (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1988), p.131. 
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באימוץ הדגם של האוטונומיה, אותו הגה ז'בוטינסקי כמסגרת שמטרתה לספק הגנה  תהבעייתיו

על זכויותיהם של יהודי אירופה, כלפי הפלשתינאים בשטחים טמון בהבחנה הבסיסית בין סוגי 

בפרק הקודם, במחקר בנושא המיעוטים ניתן למצוא הבחנה ברורה בין  ישהראיתמיעוטים. כפי 

גרים שהיגרו למדינה אחרת שאינה נתפסת בעיניהם כמדינתם הלאום שלהן סוגי מיעוטים. ישנם מה

היהודית  ההאוכלוסיימיעוטים מהגרים אלו, כמו . והפכו למיעוט השונה במאפייניו מקבוצות הרוב

כויות נמנעו מלהציג בקשות לזזכויות יסוד אזרחיות ולעיתים אף תרבותיות אך  באירופה, ביקשו

טריטוריאלית. לעומת "המיעוטים המהגרים" ישנם מיעוטים לאומיים המוגדרים הגדרה עצמית 

קבוצות לאומיות שהפסידו במאבק על תהליך כינון המדינה שהם חיים בה לטובת קבוצות כ

טריטוריאלי שלהם ונהפכו למיעוט על ידי ה. מיעוטים ילידים שחיו במרחב 1107לאומיות אחרות

ותר לדגם של הערבים הפלשתינאים. קבוצות מיעוטים אלו קבוצה לאומית אחרת, דגם המתאים י

אלא זכויות  ,תאינדיבידואליושבמרכזן לא יהיו דרישות אזרחיות  ,יעלו דרישות אחרות לגמרי

את  , לא תאמההצעת האוטונומיה שאותה הביא בגין . לאור זאת,קיבוציות להגדרה עצמית

 מיעוט לאומי ילידי.הדרישות המינימליות של הפלשתינאים הרואים עצמם כ

, על פי תפישת עולמו, שבבסיסם םנורמטיבייבגין אמנם התעלם מהבחנה זאת אך הציג צידוקים 

ישנה התמודדות עם הטענה בנוגע לזהות הפלשתינית הפרטיקולרית והתביעות הנובעות מהכרה זו. 

הלאומיות בגין דחה את תפיסת הזהות הלאומית הפלשתינאית הפרטיקולרית וראה אותם כחלק מ

הפאן ערבית הרחבה. הערבים בשטחים הוצגו על ידי בגין כחלק מהלאום הערבי שהשיג את זכות 

מדינות ערב אל מול המיעוט הלאומי היהודי שלו מדינת לאום אחת.   21-ההגדרה העצמית שלו ב

ו הביטוי התחיקתי פוליטי לאומי של התושבים הערבים אליבא דבגין, יבוא לידי ביטוי בכנסת א

בפרלמנט הירדני. בנוסף בגין הדגיש כי מדובר באוטונומיה לפרטים ולא לשטחים, קרי אוטונומיה 

נשארה בידי מדינת ישראל  השליטה על השטח. בתחום הפרסונלי ללא קשר למסגרת טריטוריאלית

להשאיר את השלטון הישראלי תכנית זו נועדה  שהיא בעלת הזכות ההיסטורית והדתית עליהם.

להעמיד בפני האזרחים הערבים בחירה בין אופציה של אזרחות זרה, כאשר הפרלמנט ביש"ע ו

אזרחות ישראלית לה הם מתנגדים או המשך קיום  .הירדני על חוקיו ותקנותיו אינו ריבוני בשטח

 כפרטים נטולי זכויות פוליטיות.

, 67בתוך גבולות מתגוררים הכנית האוטונומיה של בגין היא ההבנה כי בניגוד לערבים משמעות ת

לערביי השטחים ישנה זהות לאומית שהתפתחה בשנים שעברו מאז הוקמה מדינת ישראל. לאור 

זאת לא ניתן יהיה באמצעים של הכרה בזהות אתנית או תרבותית נפרדת לתת מענה לזהות 

                                                 
 .60איילת הראל שלו, עמ'  1107
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 48זו. הלכידות האזרחית אותה בגין ניסה לקדם אל מול ערביי  יהאוכלוסיהקיבוצית הנפרדת של 

אינה ישימה במקרה זה והעדרה הביא לקריסת האופציה של החלת אזרחות ישראלית על תושבים 

אלו. במצב זה ומתוך רצון להמשיך ולשלוט בחבלי המולדת ניסה בגין להציע בנוסף לזכויות 

תרבותיות גם סמכויות של מנהל עצמי, סמכויות מוגבלות שאינן פוגעות בסמכויות ובריבונות 

 הממשל המרכזי. הנמצאת בידי 

הצעתו של בגין אמנם זכתה בגיבוי של רוב חברי סיעת החרות בכנסת, למעט ח"כ גאולה כהן 

החלה  , לעומת זאת,בתוך התנועהשה שמיר מסיעת לע"מ בליכוד. יחד עם ח"כ מ שהתנגדה לתוכנית

הופיע , התנגדות לתוכנית ולהכרה כל שהיא בזכויות הפלשתינאים. אחד הביטויים להתנגדות זו

על מנת לאשר את  "חרות"מרכז  כונס 1978בינואר  8-ב .כנית בכנסתמספר ימים לאחר אישור הת

. הדיון שהיה אמור להיות פרוצדוראלי הפך מטעם "חרות"מועמדו של בגין, ח"כ חיים לנדאו, לשר 

שהתפטר מלשכת ראש הממשלה בגין לאור מה  ,להיות סוער כאשר שמואל כץ, ממייסדי התנועה

 .1108ינה כ"ויתורי בגין בסיני וביש"ע", העמיד עצמו כאלטרנטיבה ללנדאושכ

האוטונומיה, כאשר כץ האשים כי  ויכוח על דרכו המדינית של יו"ר התנועה ועל תכניתוהדיון הפך ל

כנית עצמה איננה בכנסת "הפכה בסיס למשא ומתן. הת כנית השלום שהציג ראש הממשלהת

פוליטי, מאבק דיפלומטי נוסף שבסופו יופעל עלינו לחץ להוסיף מביאה שלום, היא מביאה מאבק 

יתורים המפליגים שכבר ויתרנו". כץ האשים את בגין בהסכמה למתן מעמד לירדן וויתורים על הו

בנוסף תקף כץ את הסכמת בגין להקים ועדה משותפת  ולנו הסופי מיהודה ושומרון".שפירושו "ניש

כי זכות הוטו של ישראל בעניין וסירובה לקבל פליטים בוועדה לדיון בנושא קבלת הפליטים וקבע 

 .1109תהיה בסיס להשמצת ישראל בעולם"

בגין, לעומת זאת, אישר בפני חברי המרכז כי הסכים להשאיר את הריבונות על יש"ע פתוחה על 

רי מנת להגיע להסכם שלום. בגין הוסיף וציין כי כאשר יגיע הרגע לדון בריבונות על שטחים אלו ה

הזכות היחידה והבלעדית על השטחים היא של עם ישראל. בגין הוסיף כי ההסכם מבטיח את המשך 

נוכחות צה"ל ביהודה שומרון ורצועת עזה. ההצבעה הפכה להצבעת אמון בדרכו של רה"מ אשר 

חברי מרכז  700הודיע כי יסיק מסקנות במידה ומקורבו חיים לנדאו לא יבחר לשר. לבסוף מתוך 

. 1110תמכו בשמואל כץ והיתר בחרו לא להצביע או להימנע 206תמכו בחיים לנדאו,  306 "חרות"

פחות ממחצית חברי המרכז תמכו בראש הממשלה דבר שהיווה סימן להתנגדות בקרב החברים 

 לעמדותיו בנוגע לפשרה בנושא הפלשתינאי.

                                                 
 .216, עמ' לא עוז ולא הדרכץ,  1108
 .163, עמ' שם 1109

1110 Ned Temko, To Win or to Die –A Personal Portrait of Menachem Begin (New York: William Morrow and Company, 1987), 
p.218. 
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ה בכנסת מתח שר בישיבת סיע צד האגף היוני במפלגה,של בגין התקבלה בביקורת גם מ תכניתו

הביטחון ויצמן ביקורת על התעקשותו של בגין כי האוטונומיה הינה פרסונאלית בלבד ואינה כוללת 

סמכויות בנוגע לשטח. לאור זאת קראו אחדים מחברי הסיעה לפיטורי שר הביטחון וח"כ דב 

אני רוצה לדעת שילנסקי קרא לעברו "אני בעד התיאוריה של שתי גדות לירדן, לא ויתרתי על החזון. 

 .1111מהי האידיאולוגיה שלך! אני רוצה לדעת האם אנו תמימי דעים לגבי הרעיון"

למרות הלחץ האמריקאי סירב בגין לכל נסיגה ביש"ע או להכרה בישות פלשתינאית ריבונית. עמדה 

אחת הסיבות להקפאת השיחות ולהחלטה של נשיא ארה"ב להזמין את משלחות ישראל  ההייתזו 

ימי דיונים בבית האירוח הנשיאותי בקמפ דיויד,  13מו"מ מרתוני בקמפ דיויד. לאחר ומצרים ל

הסכימה ישראל לסגת מכל שטחי סיני ולפרק את היישובים. המשלחת הישראלית לא נענתה ללחץ 

האמריקאי והמצרי לנסיגת ישראל משטחי יהודה, שומרון ועזה ומסירתם לישות פלשתינאית 

דנית. כמו כן סירבה ישראל לכל פגיעה במפעל ההתיישבות ביש"ע. ערב עצמאית או לריבונות יר

מבניית ישובים חדשים לפחות למשך הזמן שבו  עלהימנסיום הוועידה, למרות לחץ אמריקאי כבד 

ינוהל המו"מ לקביעת הסדר הקבע בשטחים ולמרות איומי הממשל להאשים את ישראל בכישלון 

 .1112ישובים חדשים למשך שלשה חודשים בלבדמהקמת  עלהימנהשיחות, הסכים בגין 

כנית יהודה שומרון ועזה, המבוססת על תבלבד לתושבי  מנהליתישראל הסכימה למתן אוטונומיה 

ח שיטור מקומי ונסיגת צה"ל ו, תוך הוספת כ1977האוטונומיה אותה הציג בגין בכנסת בדצמבר 

אמנם הוצגה בהסכמים כהסדר ביניים עד לקביעת מעמד הקבע של  ההאוטונומילאזורי ביטחון. 

הסכמה של כל הצדדים. דבר שהעניק לשני  שתידרשטחים אלו, אולם נקבע כי למעמד הקבע 

הצדדים זכות וטו על כל הצעה לשינוי הסטטוס של השטחים. בגין שעוד קודם לכן כבר ויתר על 

, הסכים לסעיף זה שבעזרתו הוא סבר כי ביכולתו הרעיון להחיל את הריבונות הישראלית בשטחים

 למנוע כל שינוי סטטוס בשטחים בזמן שממשלתו המשיכה לקבוע עובדות התיישבותיות בשטח.

 

 ההתנגדות להסכם

בעיני המצרים והאמריקאים ויתורי ישראל בכל הנוגע להסכם עם הפלשתינאים היו מעטים מידי. 

מדינות הערביות המתונות, כמו ירדן וסעודיה, להסכמי הממשל האמריקאי אף תלה את התנגדות ה

קמפ דיויד בסירובו של בגין להקפיא את בניית היישובים עד להסדר הקבע ביש"ע והתעקשותו על 

בתנועת החרות לעומת זאת יצר ההסכם התנגדות קשה, . 1113בלבד תאדמיניסטרטיביאוטונומיה 

                                                 
 .286ויצמן, עמ'  1111
 .155(, עמ' 1981)תל אביב: הוצאת עידנים,  הלנצח תאכל חרבמשה דיין,  1112

1113Frederick Eilts Hermann, "Saving Camp David – Improve the Framework", Foreign Policy (41), Winter 1980-1981, p.9. 
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די לטעמם של רבים מחבריו לדרך של בגין. נסיגה מלאה מסיני והרס הישובים היו מחיר כבד מי

 םבזכויותיהחתימתו של מנחם בגין על הסכם בו הוחלט על אוטונומיה לפלשתינאים והכרה רשמית 

הלגיטימיות, נתפס על ידי רבים מחברי תנועת החרות כראשית הדרך להקמת מדינה פלשתינית 

ההתחייבות כי קביעת  ההייתבחבלי המולדת ששוחררו. סעיף נוסף שהסעיר את אנשי התנועה 

מעמד הקבע של יש"ע תהיה בהסכמת כל הצדדים, סעיף שמנע את התגשמות תקוות החברים כי 

מלחמת יום יבוא וישראל תחיל את הריבונות הישראלית על שטחים אלו. קריאותיו של בגין לאחר 

חלפו בטיעון והדי את החוק והמשפט הישראלי על השטחים ששוחררו, ששת הימים להחיל באופן מי

כי אין צורך לספח חבל ארץ שהוא מולדתך והסתיימו בהסכמי קמפ דיויד בהם התחייב בגין לקבל 

את הסכמת הערבים לכל שינוי במעמד הקבע של יהודה שומרון ועזה ובכך הכיר במעמדם בשטחים 

 אלו והפך את אופציית הסיפוח לבלתי אפשרית.

יה בגין להתקפה דווקא מצד חברי סיעתו. הביקורת של בדיון בכנסת על אישור ההסכמים נתון ה

חברי הסיעה, כמו גם של חברי כנסת משמאל, נסבה סביב הנסיגה מסיני ועקירת הישובים ועל 

השלכות של נסיגה זאת על המעמד של ההתיישבות ביש"ע. ח"כ משה ארנס תקף את ההסכם 

בים הישראלים בסיני, ומשמעותה מבחינה ביטחונית תוך התמקדות בהסכמת ישראל להורדת הישו

התקדימית כלפי ההתיישבות ביש"ע "הערך הביטחוני של הישובים בפיתחה, ביהודה שומרון ובגולן 

הוא שלא מורידים אותם, לא מורידים אותם וזה מבטיח את נוכחות צה"ל. כלומר, זה מחסן אותנו 

ה, את הישובים בסיני, מאותה מפני הלחצים להוציא את צה"ל מהשטחים...אם נוציא את הנדבך הז

של העמדה הישראלית, חומה זו לעולם  יוהביטחונחומה שבנינו במשך שנים, שהיא המבנה המדיני 

 .1114"השהייתלא תהיה יציבה וחזקה כפי 

ביהודה ושומרון וקבע כי יש להם השלכה ביטחונית חמורה  םהוויתוריבנוסף מנה ח"כ ארנס את 

ושומרון ומיקום מחדש של כוחות מוקטנים "באתרי בטחון "נסיגה של כוחות צה"ל מיהודה 

לשמירה על הסדר הציבורי ביהודה  ןהביטחומוגדרים"...הינה פגיעה ואולי ביטול של פעולות כוחות 

ושומרון במלחמה נגד המחבלים". בהמשך הדיון הזהיר ארנס מפני חזרתה של מצרים למעגל 

א בידי חברו לסיעה ח"כ חיים קורפו שקרא לעברו העימות בעתיד למרות ההסכם. ארנס שוסע דווק

"מה היה משנה עם הישובים האלה היו נשארים אז בידינו?". בהמשך נאומו תקף ח"כ ארנס את 

בדרום וראש הממשלה אינו נשאר אדיש וקרא לעברו "איך אתה יכול להגיד שזו  67הנסיגה לקווי 

 .1115ת עזה? איך אפשר לומר כך?"כאשר המצרים לא נכנסים כלל לרצוע 67חזרה לגבולות 

                                                 
 .4078, עמ' 1978בספטמבר  27דיון בהודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ דיוויד, דברי הכנסת,  1114
 .4079שם, עמ'  1115
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קולני בנושא. ח"כ משה שמיר ממפלגתו של ראש הממשלה קבע "רק אתמול  חלוויכוהעימות גלש 

דגם למחשבתם של מי שאתה קראת  ההייתהתביעה הזאת לנסיגה מוחלטת ועקירת כל הישובים 

בשם "שוליים בלתי קובעים בדעת הקהל הישראלית". היום זהו הדגם המרכזי למדיניות 

הישראלית. זה הנוסח היחיד שיתקבל גם ביהודה ושומרון וגם בגולן, וחס וחלילה גם 

ר אפילו ח"כ יורם ארידור, אחד המקורבים לראש הממשלה שמונה להיות סגן ש. 1116בירושלים"

במשרדו, קבע כי בנוגע לסיני העניין כבר אבוד "עתידנו בסיני הוא בוודאי מאחורינו. המאבק על 

סיני כבר נסתיים". אך בנוגע להסדרי האוטונומיה שהושגו בנוגע ליהודה שומרון וחבל עזה תקף 

סגן השר את ההסכם וטען כי הוא טומן בחובו סכנה לשלטון הישראלי בשטחים "הסכם המסגרת 

נו פותר את מימוש זכותנו על ארץ ישראל...הסכנה הצפונה עדיין בחיק העתיד הרחוק ואולי אי

הקרוב: חלוקת ארץ ישראל למעשה אם כי לא להלכה. זו לא תהיה חלוקה על ידי צירוף לירדן, לא 

חלוקה על ידי הקמת מדינה פלשתינאית, אבל חלוקה על ידי חלוקת השלטון, חלוקת המשפט, 

, זו הסכנה ואחר כך החלוקה הזאת עלולה להוביל, מי יודע, לחלוקת השטח הוסייהאוכלחלוקת 

ואולי גם לחלוקת השלום. זו הסכנה שבפתח. אולי כדברי שר החוץ לא נהיה זרים בארץ מולדתנו. 

מוסכם על ידינו, גם אם  מנהליהסכנה תהיה הפוכה, שארץ מולדתנו תהיה זרה כלפינו. גם שלטון 

אם אינו מדינה, יכול להיות שלטון זר. מקור השלטון הוא זר, זו ההבחנה בין אינו ריבוני גם 

האוטונומיה המוצעת היום ובין האוטונומיה שהוצעה בעבר ואשר בה תמכתי ועודני תומך. אז מקור 

השלטון היה הממשל הישראלי. להבא מקור שוב לא יהיה סמכותה של מדינת ישראל. כאן טמונה 

זר ונגד רצונו? ומה נוכל לעשות כדי לשנות  מנהלייישב ברבבות תחת שלטון סכנה...איך נוכל להת

 .1117זר" מנהליאותו אם לא נתיישב בהמונינו? והרי בלי התיישבות המונית הוא יישאר שלטון 

סכנה  מדרון חלקלק שעשוי להוות חברי הכנסת של "חרות" המשיכו להתקיף את ההסכם בו ראו

לשליטת ישראל על יהודה ושומרון. ח"כ מיכאל דקל מ"חרות" זעק לעבר ראש הממשלה "האם 

מתוך כמיהה לשלום לא איבדנו את חוש הפרופורציה ואנו מוכנים לשלם מחיר שאין אנו מסוגלים 

ורשאים לשלמו ושאיננו מסוגלים לעמוד בו?...בפעם הראשונה בתולדות הציונות עומדים לפנות 

ח"כ . 1118בים מכפריהם, חקלאים מתנחלים מנחלתם, זוהי פגיעה בציונות ותקדים לעתיד"מתייש

יהודה ושומרון  ייישוביוסף רום קבע כי תקדים סיני שקבע ראש הממשלה טומן בחובו איום על 

 .1119גם את הנימוק הביטחוני בדבר חשיבות ההתיישבות גם בגולן וביהודה ושומרון" ערערנו"

                                                 
 .4081שם, עמ'  1116
 .4090שם, עמ'  1117
 .4113שם, עמ'  1118
 4041שם, עמ'  1119
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סביב המשמעות של עקירת היישובים והנסיגה מסיני על האסטרטגיה  ,י בדיוןהביטחונ בנוסף לשיח

 םהוויתוריזו ח"כ גאולה כהן מ"חרות" שבלטה בביקורת על  ההייתשל ישראל,  תהביטחוני

אחת הדוברות התקיפות ביותר כנגד ההסכם, בדבריה  ההייתלפלשתינאים. חברת הכנסת כהן 

ות הישראלית כי מעמד הקבע של יו"ש יקבע רק התמקדה ח"כ כהן במשמעות של ההתחייב

בהסכמת כל הצדדים "אני לא תמימה כל כך לחשוב שמגיעים לשלטון ולא צריכים להתפשר...אבל 

על מה? על השוליים, על יד, על רגל.  על העיקר שאתה אמרת שהוא העיקר, על לב, על לב ליבה של 

היה? לסגור את התקווה?". בנוסף התנגדה ארץ ישראל?...לסגור אופציות כך שלעולם אי אפשר י

, על "הזכויות הלגיטימיות" שלהן ועל "תביעותיהם םובזכויותיהח"כ כהן להכרה בפלשתינאים 

ויש כאן הכרה. כל הדיבורים והמליצות, המלים  –הצודקות" "לא אדבר על ההכרה בפלשתינאים 

והמשפטים והסעיפים לא יועילו. טאוטולוגיה. פתאום נתגלה שזכויות לגיטימיות זה טאוטולוגיה. 

הצודקות של הפלשתינאים". האם זו כבר גם  םתביעותיהאבל מה המשך של המשפט? "ולספק את 

לחברי מן המפלגה וגם  –את לחברי הכנסת כן טאוטולוגיה, הצדק שלנו והצדק ההוא?....אני קור

 .1120לכל חברי הכנסת שלא להרים יד בשביל הסכמי קמפ דיויד כי בעיני זו הרמת יד נגד ארץ ישראל"

 בגין מרות ההבחנה והמדרג שערךלח"כ גאולה כהן הדגישה את השינוי שחל בעמדת יו"ר המפלגה. 

הציב את כל הצדדים  ההסכםם, הרי שבין "הזכות" היהודית על השטח לעומת "תביעות" הערבי

מן העבר השני, גם חברי הסיעה שתמכו בהסכם,  במעמד שווה בקביעת מעמד הקבע של יש"ע.

תנופת את המשך הנסיגה מסיני וההסכם יאפשרו בנימוק ש הסבירו את תמיכתם בין היתר

יני והרגשות ההתנחלויות וחיזוק האחיזה בשטחים. השר אריאל שרון ערך הבחנה בין מתיישבי ס

והכמיהה שטען כי הוא חש כלפיהם אל מול מתיישבים בחבלי ארץ אחרים אשר הממשלה תעשה 

"את כל הנדרש על מנת לבצר את אחיזתנו בחבלי ארץ אחרים" ויתר על כן חשיבותם גדולה בהרבה 

 .1121ולעצם קיום השלום אינה צריכה הוכחה נוספת" ולביטחוננ םחיוניותשכן "

סיעת החרות בכנסת התנגדו או נמנעו בהצבעה על אישור הסכמי קמפ דיויד אותה רבים בקרב חברי 

: משה ארנס, גאולה כהן ויוסף "חרות"הביא ראש תנועתם. בין המתנגדים היו חברי הכנסת של 

רום ובין הנמנעים היו חברי הכנסת: יורם ארידור, מיכאל דקל, איתן לבני, דב שילנסקי ויצחק 

רשה חברת הכנסת גאולה כהן מתנועת החרות והקימה יחד עם ח"כ משה שמיר. לאחר ההצבעה פ

 שמיר מסיעת לע"מ בליכוד את סיעת ברית נאמני ארץ ישראל. 

בעוד שבישיבת הכנסת שדנה בהסכם התמקדה הביקורת כנגדו בהיבטים הביטחוניים ובנסיגה 

ך ורק במה שנתפס סיני הרי שההתנגדות בישיבת מרכז "חרות" התמקדה א ייישובוהעקירה של 

                                                 
 .4174שם, עמ'  1120
 .4179שם, עמ'  1121
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על הזכות הבלבדית בארץ ישראל המערבית. ישיבת המרכז שכונסה  רכוויתובעיני חברי המרכז 

במצודת זאב התנהלה באופן חריג מהדרך בה התנהלו הישיבות מאז הקמת התנועה. הכעס הרב 

 ה.כלפי בגין וכלפי ההסכם שחתם עליו בקמפ דיויד התפרץ והאשמות קשות הוטחו במייסד התנוע

חברי המרכז נחלקו בין אלה שראו בהסכם את תחילת הדרך לחלוקת הארץ לבין אלו שראו בהסכם 

רע הכרחי על מנת לבצר את מעמד ישראל ביש"ע וליצירת עובדות בלתי הפיכות בשטח. כאשר ניצבו 

בפני הסכמי קמפ דיויד הטומנים בחובם מחד מתן זכויות ממשל עצמי, גם אם  "חרות"חברי מרכז 

מצומצמות, לפלשתינאים ומאידך פגיעה, בשליטת ישראל בשטחי יהודה שומרון ועזה הרי  הם

. חברי המרכז הביעו העדפה ברורה לשמירה על חבלי 1122שחברי המרכז הביעו התנגדות להסכם

העדפה שמעמידה את הזהות הלאומית  .המולדת על פני כל פגיעה בשליטת ישראל על חבלים אלה

זכויות של ממשל  אפילו מניעה מהפלשתינאיםה הליברלית וזאת בשלשל המפלגה מעל הזהות 

 ומצומצם. מנהלי ,עצמי

כי בהסכמי קמפ דיויד הכירה ישראל בפלשתינאים  ההייתאחת הטענות הקשות שהופנו כלפי בגין 

. דבר שהיווה נסיגה (Palestinian people), כפי שהדבר מופיע בנוסח האנגלי תייחודיכעם בעל זהות 

מעמדת התנועה בדבר היותם ערבים המתגוררים בשטחי יש"ע. חברת המרכז יהודית בן אליעזר, 

רעייתו של אריה בן אליעזר שהיה יו"ר הנהלת התנועה, הטיחה בבגין "בכל המסמך של קמפ דיויד 

לא נזכרו אף פעם השמות יהודה ושומרון. השטחים מוזכרים תחת השם הגדה המערבית, כך 

נסוגים מהשטחים, אלא גם רומסים את האידיאולוגיה הישנה שלנו. אפילו שאנחנו לא רק 

. חברת המרכז המשיכה 1123ויתרנו על ארצנו, אבותינו לא ויתרו על זכותנו ליהודה ושומרון"וכש

"במסמך קמפ דיויד אימצנו  הםובזכויותיוהאשימה את בגין בהכרה רשמית בעם הפלשתינאי 

נאים בעלי זכויות לגיטימיות על ארץ ישראל ולא רק בארץ רשמית שקר, שפליטים אלה הם פלשתי

ישראל. זה מה שנחתם ושום דבר לא יכול למחוק הסכמה רשמית זאת בפני העולם כולו...מתעוררת 

השאלה מדוע הסכימה "חרות" בקלות כזאת לפשיטת רגל של האידיאולוגיה שלנו ועזבה את 

 .1124תר מכך"דעותינו? קמפ דיויד זה לא רק אוטונומיה זה יו

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ משה ארנס, שהצביע נגד ההסכם בכנסת אף הוא הביע מחאה על 

חתימת ההסכם ועל מה שנתפס על ידו כהעמדת הערבים במעמד שווה לישראל ביש"ע. ארנס תקף 

את אובדן האפשרות להחיל את הריבונות הישראלית באופן חד צדדי וקרא לסיפוח דה פקטו 

הבחירות אמרנו: יהודה ושומרון תהיה תחת שליטה ישראל ובסופו של דבר תחת ריבונות "במערכת 

                                                 
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/32/1 1-, תיק ה1978בנובמבר  19-מרכז "חרות", מתאריך הפרוטוקול ישיבת  1122
 שם, שם. 1123
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ישראלית. לא שיש תביעה מול תביעה ערבית. זוהי הזכות שלנו. זוהי הזכות של עם ישראל שיהודה 

ושומרון תהיה בשליטת עם ישראל. במערכת הבחירות אמרנו שאנחנו נשנה מהקצה אל הקצה את 

היהודית ביהודה ושומרון היא היום פחות מאחוז  ההאוכלוסייביהודה ושומרון. המצב הדמוגרפי 

. ידענו אז ואנחנו יודעים היום שלא תהיה שליטה ישראלית אם לא נשנה היסיאוכלוהאחד של 

מקצה אל הקצה את המצב הזה. את זה לא נעשה על ידי מספר התנחלויות ותוספת כמה משפחות. 

דרסטי של יחסי האוכלוסין ביהודה ושומרון כדי להבטיח את השליטה אנו חייבים להגיע לשינוי 

 .1125שלנו שם"

בנוסף הגיעו במיוחד לדיון שניים ממייסדי התנועה יוחנן בדר ושמואל כץ שהתייצבו כנגד ההסכם. 

ד"ר יוחנן בדר, שהיה מחוג מכריו הקרובים של בגין, הגיע במיוחד לדיון ובקש לנאום בפני המרכז 

שבאופן עקבי ראה בזכויות הפרט ערך חשוב  ,החברים להתנגד להסכם. דווקא בדרולשכנע את 

ביותר, ראה בהסכם זה בעיקר את תחילתו של התהליך שיוביל לחלוקת הארץ ותו לא "אם אנחנו 

רוצים לא לוותר על יהודה ושומרון, לא להסכים לחלוקה מחדש של ארץ ישראל ולא רק לשמור על 

ישראל אלא להגשים אותם. ואם אי אפשר להגשים אותם ברגע זה הרי  עקרונות של שלמות ארץ

שיש לא לעשות שום דבר שיביא אותנו לנסיגת אחורה מהדרך, ברגע שאנחנו לא יכולים להתקדם. 

. שמואל כץ שהתפטר מלשכת ראש הממשלה, בשל 1126הסכם קמפ דיויד הוא דבר מסוכן בשביל זה"

ף את אלו שטענו כי ישראל עדיין לא ויתרה על תביעתה מרחיקי לכת, התקי םכוויתורימה שתפס 

להחלת ריבונות על יש"ע "מה שנראית לי כאשליה שאחרי החתימה על הסכם קמפ דיויד נשאר 

סיכוי כלשהו שתהיה ריבונות ישראלית ביהודה שומרון ועזה". כץ המשיך וקבע כי משמעות הסכמי 

 .1127קמפ דיויד הם אובדן הריבונות על שטחי יש"ע

אל מול המתנגדים שהצביעו על אובדן הזכות היהודית וההכרה בפלשתינאים היו גם חברי מרכז 

על הקביעה כי ההסכמים טומנים בחובם את אובדן  ערערושהביעו תמיכה בהסכם. תומכים אלו 

הזכות על השטחים והיו כאלה שטענו כי הם רואים בהסכם דווקא את חיזוק על שטחי יש"ע. אחד 

ירים של טענה זו היה השר דוד לוי שיצא כנגד מה שהוא כינה "הלקאה עצמית של הנציגים הבכ

חברי התנועה". לוי טען כי הסכמי קמפ דיויד דווקא מהווים חיזוק לעמדת התנועה בנוגע לארץ 

ישראל השלמה היות ויש בהם לראשונה הכרה ערבית בזכות של ישראל בשטחים והכרה בכך 

ינוי במעמד הקבע "אני יכול לומר לכם דבר אחד שאולי אנחנו מרוב שישראל צריכה להסכים לכל ש

הלקאה עצמית לא שמים לב אליו. בפעם הראשונה מאז קום המדינה ומאז מלחמת ששת הימים 
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מ.פ.ש( בחוזה בחתימה כי גם לישראל זכות  -נתקבל כדבר שצריך לרשום אותו לפניהם )מדינות ערב

 .1128מעולם. לראשונה"על יהודה שומרון ועזה. זה לא היה 

שקט מדיני  רייווצבנוסף היו חברי מרכז שסברו כי בזכות הסכמים אלו שיביאו את השלום המיוחל, 

שיאפשר את הגברת העלייה ומימוש הזכות בצורת תנופת התיישבות. חבר המרכז משה שטיין הציג 

מו שפעם את תמיכתו בהסכמים בראותם כאמצעי להרחבת השליטה ביהודה, שומרון ועזה "כ

שנות עימות עם הערבים זוהי משימה  100דיברו על מימוש הרעיון הציוני, אני אומר שלאחר 

לאומית עליונה וכל היתר צריך להיות משועבד לעיקרון זה...אני מאמין אמונה שלמה שבהווצר 

גשים התנאים, תנאי שלום, אם אנו נפקח עליהם ולנו יהיה הכוח לעמוד בהם, הרי אנו נוכל לבצע ולה

 תוההתיישבוהגדולה המתבקשת כאוויר לנשימה לתהליך הגשמת הציונות, ההתנחלות  ההעלייאת 

 . 1129הרבתי והיא תהיה אך ורק בגדר אפשר אם ישררו תנאי שלום"

חברי מרכז אחרים אכן הכירו בסכנה שיש בהסכמים אלו לאובדן הריבונות על יש"ע ובהכרה בעם 

סכנה זאת העמידו ערכים שבעיניהם נתפסו כחשובים באותה  הפלשתינאי ובזכויותיו. אך אל מול

מידה והם חשיבות השלום וחירות האדם. סגן שר הביטחון ואיש האצ"ל, מרדכי ציפורי, קרא 

לתמוך בהסכמים וקבע כי זוהי אחריות התנועה לא רק לדאוג לזכותנו על הארץ אלא גם להשיג 

גת שלום עם מצרים והוצאתה ממעגל האיבה הינו שלום יהיה המחיר אשר יהיה. ציפורי קבע כי הש

המרכזיים  םההיסטורייביש"ע "אנחנו עדים לאחד האירועים  םלוויתוריערך שעבורו הוא מוכן גם 

שמתרחש במזרח התיכון...בפעם הראשונה במזרח התיכון מאז הקמת מדינת ישראל ועד היום קם 

 14ל דו קיום...רבותי כל חיי מאז גיל מנהיג ערבי של המדינה הערבית הגדולה ביותר ומדבר ע

נלחמתי ואני לא נבהל ממלחמות. אבל עם ישראל צריך להחליט ויקומו מנהיגיו ויגידו, האם הם 

רוצים מלחמת נצח או האם הם רוצים סיכוי לשלום. במשך שלושים שנה ויותר עמד עם ישראל 

שילמנו את כל המחיר. היום יש סיכון בסיכונים של מלחמה. ידענו איך נכנסנו לא ידענו איך יצאנו ו

מסוג חדש שעוד לא ניסינו אותו ואנחנו חייבים לנסות אותו, אחרת אין לנו זכות לא להנהיג ולא 

 .1130לפקד" 

חבר הכנסת יגאל כהן אורגד אף הביא לדיון את נושא החרות שלטענתו עמד במרכז הערכים 

ר כואב מבחינה מדינית. כהן אורגד הליברלים של התנועה והחשיבות שיש לייחס לו גם במחי

התמקד במענה שההסכם בא לתת לזכויות החסרות של הפלשתינאים: "הצבעתי עבור התכנית בלב 

שלם גם משום שכחניך בבית"ר ראיתי את הצורך להבטיח את מקסימום החרויות לערבים הגרים 
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י עתידנו וקיומנו ובסיכו ובביטחוננבשומרון, יהודה ורצועת עזה, כל עוד אין הדבר פוגע 

טמונה הסכנה של  המנהלית. למרות תמיכתו בהסכם הודה אורגד כי באוטונומיה 1131במדינה"

התחלת תהליך שבסופו עשויה לקום מדינה פלשתינאית "למרות שהציעה הממשלה באותו שלב 

, שהיא באופייה פרסונאלית, ואינה אוטונומיה של שטח...יש בה סכנה של מנהליתאוטונומיה 

לאוטונומיה טריטוריאלית ומאוטונומיה טריטוריאלית למדינה.  מנהליתדרות מאוטונומיה הידר

, החלה תחרות מנהליתוהיה ברור כי ברגע שישראל הציעה ובדין הציעה את ההצעה לאוטונומיה 

בלתי פוסקת בינינו לבין הערבים על תוכן החיים בשומרון, יהודה ורצועת עזה, כאשר התוכן יוכרע 

  .1132י קביעת עובדות הלכה למעשה"רק על יד

לאחר מכן חזר אורגד על השילוב בין לאומיות וליברליות המייחד לשיטתו את תנועת החרות 

על ידי שלטון למעשה בשומרון,  וביטחוננ"האלמנטים המאחדים ומייחדים את התנועה: הבטחת 

כהן אורגד להמשיך  יהודה ועזה, ובמסגרת זאת הבטחת זכויות לערבים". ביחס לערבים קרא ח"כ

ולהעניק להם זכויות ולא לחכות ללחץ בינ"ל שיופעל בנושא "כל הישג שיקבלו ערביי שומרון, יהודה 

ועזה ושיתפרש על ידם כתוצאה מלחץ מצרי אמריקאי, יזמין רק עמדת סרבנות ולחצים נוספים 

ותנת זכויות, ח ידיעתם שהמדינה היהודית הריבונית היא הנולהם מכ ןשתינתשלהם. כל זכות 

יוצרת תשתית אפשרית לחיים משותפים. וכאשר יהיה להם ברור שהבחירה היא בין אוטונומיה 

שאינה מסכנת את קיומנו ועתידנו לבין המשך הסטאטוס הקיים, ייווצרו במשך הזמן  מנהלית

 .1133בתהליך קשה ארוך ומייגע...אלמנטים לחיים משותפים"

הביקורת סכם את הישיבה ופרט את הסיבות שהניעו אותו ראש הממשלה שנכח בדיון ושמע את 

לחתום על ההסכם. מחד הציג בגין את ההסכם ככזה שיאפשר לישראל להמשיך ולחזק את האחיזה 

בחבלי המולדת ביש"ע וככזה שאין בו פגיעה בזכות על ארץ ישראל ומאידך הסביר את חשיבות 

. בגין פתח 1134ישראל להתמודד עם עניין זה ההסכם מבחינת זכויות האזרח של הערבים והצורך של

על שטחי ארץ ישראל וקבע כי מדינת  רלוויתוונסה להרגיע את המתנגדים הרואים בהסכם פתח 

ישראל תוסיף לשלוט בשטחי יש"ע לנצח "לא הושם לב למה שאנחנו השגנו באותו הסכם של קמפ 

שנים, לא נכון! שם  10שנים, לא  5לא לא נכון,  -דיויד. הסכמה שצבאנו יהיה ביהודה, שומרון ועזה 

, במילים אלה "אנד ביונד" ויש לנו אותה הודעה פשוטה ברורה ואנחנו נעמוד מסויםכתוב במקום 

. בגין חזר 1135עליה. צבא ישראל על יסוד ההסכם בקמפ דיויד יהיה ביהודה ושומרון ועזה לנצח"

                                                 
 שם, שם. 1131
 שם, שם. 1132
 שם, שם. 1133
 שם, שם. 1134
 שם, שם. 1135
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על שטחים אלו ועל כך שהוא עדיין  והזכיר את הזכויות ההיסטוריות שלתפיסתו יש למדינת ישראל

עומד מאחורי התביעה הישראלית לריבונות עליהם "ולא לאדם אחר, אלא לנשיא ארה"ב הודענו 

פעם ולא פעם אחת בלבד, שיש לנו הזכות לתבוע ריבונות ביהודה, שומרון ועזה ואנחנו נתבע 

סכם, שאנחנו כן, גם אותה...ככה הובלעה פה באחד הנאומים המלה "גם". בפעם הראשונה שהו

ופירוש הדבר כפי שהסברנו, שקודם כל יש .מכירים בזכויות של ערביי ארץ ישראל, אבל גם ב..

 . 1136זכויות שלנו"

 ת חשיבות זכויות הפרט של  הערביםאל מול הזכות ההיסטורית היהודית על השטח, הציב בגין גם א

 ואנחנו גם מכירים בזכויות," המיהאוטונוכנית לתת מענה לזכויות אלו באמצעות ת ואת הצורך

 ות בארץ הזאת. אנחנו רוצים לחיותנכון, אנחנו תמיד אמרנו שיש לערביי ארץ ישראל זכויות לחי

 ון הזה צריך היה לעשות, את המאמץאתם יחד. כן, כן, זה קשה, אבל זה צריך היה לומר. את הניסי

 .1137קות. גם היום נשפך דם אני יודעסהזה צריך להוסיף ולעשות כי אחרת תהינה מלחמות בלתי פו

 זו שאיפתי מעמקי הלב למנוע אותה,ובכל זאת ניקח בחשבון את האפשרות של מלחמה כוללת. כן 

 שראל, ביהודה שומרון ועזה. יש גםלעשות הכל כדי למנוע אותה...קודם כל לנו יש זכויות בארץ י

 רעיון לא חדש. עתיק יומין...באשרזה נהלית. נכון זרחים גם מבחינת מתן אוטונומיה מזכויות של א

 תנו, זה גם כן כתוב במפורש בהסכםלאוטונומיה. שום אוטונומיה איננה יכולה לקום בלי הסכמ

 אנחנו לא מסכימים אין אוטונומיה.קמפ דיויד. צריך לנהל מו"מ על הקמת אוטונומיה אתנו. אם 

לישראל  בעוד שבעבר בגין טען כי רק .1138נמשך המצב כפי שהוא ישנו, המפתח הזה הוא כולו בידינו"

הצדדים  ת שינוי בעמדה זו וקביעה כי לשנייש "זכויות" בעוד שלערבים יש רק "תביעות". ניתן לראו

טריטוריאליות בעוד  ות ישראל" הם אליבא דבגין זכויותיש זכויות. מבחינה נוספת עולה כי "זכוי

 זכויות האזרחים הם לשוויון אזרחי.

למרות שבגין חתם על מסמך בו הוא הכיר בזכויות לגיטימיות של פלשתינאים, הוא  ניתן לראות כי

עדיין המשיך להדגיש כי מבחינתו מדובר בזכויות של אזרחים ואין הוא התכוון לזכויות לאומיות. 

חברי המרכז של תנועת החרות כמו חברי הכנסת של התנועה לא הביעו כל נכונות לפשרה בנושא 

ת של עם ישראל על יהודה שומרון וחבל עזה. מרבית חברי המפלגה התנגדו לכל הזכות ההיסטורי

מתן זכויות לפלשתינאים אשר עשויות להוביל לריבונות לאומית על השטחים ששוחררו במלחמת 

ששת הימים. חברי תנועת החרות העדיפו לראות את התושבים חסרי זכויות אזרח בסיסיות ובלבד 

בידי ישראל. בגין לעומת זאת הצהיר על החשיבות של הענקת  ויישארשיהודה שומרון וחבל עזה 

                                                 
 שם, שם. 1136
 שם, שם. 1137
 שם, שם. 1138
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זכויות אזרח לתושבים אלו אך התעלם מכך שרק באמצעות זכויות הגדרה קהילתית לאומית של 

ממשל עצמי יוכלו הפלשתינים לממש גם את זכויות האזרח שלהם. בנאומיו, בגין הבחין בין הזכות 

זה לבין הזכות המצומצמת של הערבים להמשיך ולנהל את של ישראל לתבוע ריבונות על שטח 

חייהם בחבל ארץ זה. מתוך הבחנה זו עולה ההסדר המוגבל של אוטונומיה מנהלית פרסונלית 

הנמצאת בשליטת ישראל. הסדר זה הופך את התושבים הערבים לתושבים המודרים מזכויות 

 אזרחיות ופוליטיות בסיסיות.

ערביי ישראל לצאת למצוות החאג'  3000בעקבות חתימת הסכמי קמפ דיויד אישר בגין לראשונה ל 

על מנת לאפשר להם את חופש השב"כ,  תהסתייגויובמכה בתעודות מסע ירדניות וזאת למרות 

מחוות נוספות שעשתה הממשלה היו לסייע לתושבי כפר קאסם שטענו כי אדמות המדינה  הפולחן.

היו שייכים לאבותיהם ובגין, למרות התנגדות מנהל מקרקעי ישראל, החליט כי הכפר מסביב לכפר 

סבל מספיק בעבר והעביר לחזקתם מחצית מכלל אדמות אלו. בנוסף הקים בגין ועדת שרים 

שמטרתה לאשר את החזרת עקורי עיקרית וברעם לאדמותיהם המקוריות למרות התנגדות השב"כ 

 .1139ע נגד הצעתו של בגין בענייןאולם רוב בוועדת השרים הצבי

לאחר חתימת הסכמי קמפ דיויד הועמדה ישראל בפני מבחן בנוגע למחויבות לשטחי יש"ע.  מיד

בתום ועידת קמפ דיויד הצהיר הנשיא קרטר, כי לפי הבנתו, ישראל התחייבה להקפיא את בניית 

ר כי הוא מצפה העצמי. לאור זאת קבע קרט המנהלההתנחלויות עד לסיום המו"מ על הקמת 

להקפאה לפרק זמן בלתי מוגבל והפעיל לחץ על ישראל לעשות כן. קרטר אף העמיד בספק את יושרו 

ולאחריה יחזור לבנות  ,לשלשה חודשים בלבד ההייתשטען כי ההתחייבות שהוסכם עליה  ,של בגין

עימות עם התעקשותו של בגין בעניין וזאת גם במחיר של  .1140וכך אכן נהג ,את הישובים ביש"ע

כפשרה  ,הנשיא קרטר, הדגישה את תפיסתו של בגין את החלק הפלשתינאי בהסכמי קמפ דיויד

 מדינית שנעשתה על מנת לאפשר יצירת עובדות בשטח והמשך גידול מפעל ההתנחלות בו חפץ.

משבר נוסף התרחש לאחר הסכמי קמפ דיויד, ערב חתימת הסכם השלום עם מצרים, כאשר הנשיא  

קרטר הגיע בעצמו לישראל, מלווה במזכיר המדינה ואנס ובכירים אחרים. בישיבה עם שרי 

הממשלה דרש קרטר מישראל להסכים לפתיחת משרדי קישור מצריים בעזה ולהעניק מעמד מיוחד 

שיא קרטר הציג את העניין לא רק כדרישה מצרית אלא טען בפני שרי הממשלה למצרים ברצועה. הנ

כי מדובר באינטרס לאומי של ארה"ב ודרש מהם לחתום על הסכם הכולל פתיחת משרד קישור 

הבהיר בגין כי מבחינתו מדובר  ,מצרי בעזה. באחד הרגעים המתוחים ביחסי ישראל ארה"ב

וכי ממשלת ישראל תחתום רק על  ,ד קישור מצרי בעזהבאינטרס לאומי ישראלי שלא יפתח משר

                                                 
 ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. VD,-122יצחק רייטר, ראיון וידאו,  1139
 .133(, עמ' 1995, )ירושלים: ספרית מעריב, לא עוד מלחמהאליהו בן אלישר,  1140
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 "חרות". דרישתו של קרטר עמדה בניגוד לראייתו של בגין ושל שרי 1141מה שהיא תחליט לחתום

את עזה כחלק מאדמת המולדת. למרות איומיו של קרטר בדבר התמוטטות המו"מ עם מצרים 

התנגדותם לכל מתן דריסת רגל ופגיעה קשה ביחסי ישראל ארה"ב, עמדו בגין ושרי הממשלה ב

. גם בנושא 1142למצרים בעזה, וקרטר נאלץ להשיב ריקם את דרישות המצרים בעניין זה

האוטונומיה סירבו שרי הממשלה לכל שינוי במתווה שנקבע בקמפ דיויד. השר שרון קבע בפני קרטר 

נינו לבין הירדן". כי "אני בעד האוטונומיה שהציע מר בגין, אבל נגד מדינה פלשתינאית נוספת בי

ליון יהודים ביהודה יבנוסף קבע שרון כי ההתנחלות לא תפסק ושאל "מדוע שלא יחיו מ

 .1143ושומרון?"

לאחר חתימת הסכמי השלום מונה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אליהו בן אלישר, כראש צוות 

אית. בן הפלשתינ המנהליתהמנכ"לים של משרדי הממשלה על מנת לתכנן את הרשות האוטונומית 

אלישר הונחה על ידי הממשלה מחד "לאפשר לפלשתינאים את הזכות לנהל את חייהם בדרכם 

וכרצונם ללא כל התערבות ישראלית" ובהתאם לכך "לסיים את המעמד המשפטי הקרוי כיבוש 

ולהסיג את הממשל הצבאי ואת הפונקציות האזרחיות שלו". מאידך צוות המנכ"לים התבקש 

לא תקבל כל סממן של ריבונות "לא דגל, לא מכס, לא דרכונים, לא בולים, לא  השהאוטונומילדאוג 

פלשתיני לעשות אפילו צעד קטן לכיוון עצמאות יקטע באיבו". בנוסף קבע ראש  ןניסיומטבע. כל 

הממשלה כי בניית ההתנחלויות תמשך, אך על אדמות מדינה בלבד, ולא תהיה הפקעה של רכוש 

הנחנו, תהיה האמצעי הבדוק ביותר למניעת הקמתה של מדינה  ערבי פרטי "ההתנחלות,

. בגין הדגיש כי אין לסטות 1144פלשתינאית...האוטונומיה תהיה פרסונלית ולא טריטוריאלית"

מהסיכומים על האוטונומיה וכי הזכויות הלגיטימיות עליהם הסכים בקמפ דיויד הינם זכויות 

. מהנחיות אלו 1145ולא מחוקקת תדמיניסטרטיביאלאוטונומיה בלבד ומועצת האוטונומיה תהיה 

 מנהליתלהחליף את הממשל הצבאי הישראלי ברשות  ההייתעולה כי מטרת הסכמי קמפ דיויד 

תוך הנצחת המצב הקיים של העדר  ,פלשתינאית שתמלא את הפונקציות של ניהול חיי היום יום

 זהות פוליטית ואזרחית מצד הפלשתינאים.

את זכויות הפלשתינאים וההסדר המדיני שנגזר מזכויות אלה החלה ההתפתחות בתפישת בגין 

בשלילה מוחלטת של דגם האוטונומיה. בגין הציע לפלשתינאים זכויות אזרח כבודדים ואף זאת 

תוך הצבת הגבלות כגון אי החלת האזרחות באופן אוטומטי אלא הפלשתינאים נדרשו לבקש 

                                                 
 .2-191, בגין בשלטוןנאור,  1141
 .139בן אלישר, עמ'  1142
 .379(, עמ' 1980)תל אביב: הוצאת זמורה ביתן,  הסיפור מאחורי השלום -שנת היונהאיתן הבר, אהוד יערי וזאב שיף,  1143
 .138בן אלישר, עמ'  1144
 .171מיכלסון, עמ'  1145
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י השלטון. לאחר מכן הכיר בגין בזכויות קיבוציות אזרחות והדבר אף הותנה בהצהרת נאמנות כלפ

של הפלשתינאים אך בתחום התרבותי בלבד והציע אוטונומיה תרבותית. לבסוף הדגם שהוא 

נהלית שבה מעבר לזכויות התרבותיות מוענקות עליו בקמפ דיויד הוא אוטונומיה מהתחייב 

ה שונה מהותית מאוטונומיה חקיקתית לפלשתינאים גם זכויות של ניהול עצמי וביטחון פנים. דגם ז

שהיא הגשמת הזכות של מיעוט לאומי לממשל עצמי ומהווה שלב אחרון לפני עצמאות. בנוסף בגין 

הדגיש כי מדובר באוטונומיה פרסונלית ולא טריטוריאלית קרי אוטונומיה לאנשים ולא לשטחים. 

ונית ובכך תאבד ישראל את כל זאת מתוך חשש שאוטונומיה טריטוריאלית תהפוך למדינה ריב

 השליטה על שטחים אותם ראה בגין כחבלי מולדת.

סירוב  ושלפנינהרי  ,למרות כל השינויים בתפיסות אלו ובהצעותיו של בגין כלפי הפלשתינאים

הזכאי להגדרה עצמית וממשל עצמי  יייחודמתמשך של בגין להכיר בפלשתינאים כלאום עצמאי 

 תבתחומי ארץ ישראל. בגין הסכים להכיר במיעוט ערבי אתני תרבותי בתוך מדינת ישראל המשתרע

הירדן ועד הים, מיעוט שהנו חלק מהעם הערבי הגדול שהגשים את ההגדרה העצמית שלו  מן

ש עדיפות לעם היהודי על בעשרים ואחד מדינות ערב. לכן, אליבא דבגין, כללי הצדק קובעים כי י

בגין סירב לכל הגדרה  ,דתית ולאומית. בקמפ דיויד תהיסטורישטחי ארץ ישראל השייכים לו בזכות 

העוסקת בזכות להגדרה עצמית לפלשתינאים והסכים לניסוח שבו הוא הכיר בזכויות הלגיטימיות 

. בגין התנגד בתחילה של ערביי ארץ ישראל ולא פלשתינאים כפי שהתעקש שיופיע בתרגום העברי

אף למונח זכויות לגיטימיות אותו הציעו האמריקאים אך אהרון ברק, היועץ המשפטי, הסביר כי 

. בנוסח האנגלי, בגין 1146אין זכויות שאינן לגיטימיות "אם הן לא לגיטימיות אז הן לא זכויות"

קטנה במילה   pהאות יופיע עם    Palestinian peopleכי המונח  שהשתכנעהסכים לחתום רק לאחר 

people שהכוונה לפרטים פלשתינאים ולא עם פי גדולה eopleP  1147פלשתינאישהכוונה היא עם .

ממחישה בצורה הטובה ביותר את התעקשותו של  peopleהתעקשות זאת של בגין על איות המילה 

ות שאליבא בגין להכיר בזכויות הפלשתינאים כפרטים בלבד ודחיית כל זכויות קולקטיביות, זכוי

דבגין מוקנות לעם היהודי על שטחי יהודה שומרון ועזה. למרות השינוי בעמדות, ניתן לראות כי 

לערכים ליברלים של מימוש החירויות  המחויבותעל  הלאומית לשטחי המולדת גברה המחויבות

 כלפי הפרטים הפלשתינאים.

 

 

                                                 
 .176(, עמ' 2012)אור יהודה: הוצאת דביר,  היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה -בשם החוקדנה זילבר,  1146

1147 Yehuda Ben-Meir, "Personal Politics of Decision Making: Begin at Camp David", in The Camp David Accords – A Collection 
of Articles and Lectures (Jerusalem: Carmel Publishing House, 2011), p.90. 
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 הגברת ההתנחלות היהודית

גם לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים ולמרות המחאות בעולם, המשיכה ממשלת בגין בבנייה 

מואצת בשטחי הגדה ורצועת עזה, וזאת בהתאם לקביעתו של בגין כי ההתנחלות תהיה על קרקעות 

מדיניות הממשלה כי לפי החוק הבינ"ל ניתן להפקיע רכוש פרטי  ההיית 1977מדינה בלבד. עד שנת 

הדבר הינו לצרכי ביטחון. הקמת ישובים יהודים נתפסה על ידי הממשלה כצורך בטחוני במידה ו

. עם עליית הליכוד חל שינוי בעמדת הממשלה 1148היות ונוכחות יהודית שמשה את צרכי הביטחון

שהתבסס מחד על התפיסה כי ההתיישבות בשטחי ארץ ישראל השלמה הינה זכות היסטורית ודתית 

ביטחוניים בלבד ומתוך הרצון לשמור על זכויות הפרט הפלשתינאי  ולא תלויה בשיקולים

על שטחים שנבדקו ואושרו  1977. כל הישובים, פרט לחריגים בודדים, הוקמו מאז שנת 1149וקניינו

הכלל היה הישוב אלון מורה שהוקם על שטח שהוחרם לצרכים  מןכאדמות מדינה. אחד היוצאים 

ית של הממשלה ובית המשפט העליון החליט לאור זאת כי יש צבאיים והיה בניגוד למדיניות הכלל

 .1150לפנותו

בישיבת סיעה בכנסת עם רה"מ, לאחר פסיקת בג"ץ בנושא אלון מורה שקבעה כי אין להחרים קרקע 

פרטית פלשתינאית לצורך הקמת התנחלויות, קבע בגין כי הממשלה תוציא לפועל את החלטת בג"ץ 

לאחר מכן המשיך ראש הממשלה והרגיע את חברי הסיעה כי וקבע כי יש בכך "כוח מוסרי". 

זו שעליה יוקם הישוב  662ההתנחלות היהודית תמשך "תהיה התיישבות יהודית....דרך גבעה 

. האיום של מתיישבי אלון מורה לא לקיים את החלטת בג"ץ 1151החדש ללא הפקעת קרקע פרטית"

הודיע כי במידה ולא תכובד יל את בגין להוב, ההקואליציבמקום, בתמיכת רבים מחברי  רולהישא

. בגין ביקש לקיים את פסיקת בג"ץ ולבדוק 1152החלטת בג"ץ הוא יתפטר מתפקידו כראש ממשלה

באופן יסודי יותר כי כל חלקת אדמה שעליה יוקם ישוב אינה שייכת לפלשתינאים ולא עובדה על 

שות שרון את המשנה ליועץ ידיהם בעבר. לצורך כך צרף בגין לוועדת השרים להתיישבות ברא

המשפטי, עורכת הדין פליאה אלבק אשר תפקידה היה לבדוק כי אין בשטח שום עדות לכך שחלקת 

. 1153המקומית והציבה התנגדויות בכל מקום שבו היה ספק ההאוכלוסייהקרקע עובדה בעבר על ידי 

דתה "בכל מקום פנחס ולרשטיין, ראש המועצה האזורית הראשון של מטה בנימין, תיאר את עבו

שבו ראתה טרסה או שרידי טרסה, עיבוד או שרידי עיבוד, מיהרה והוציאה את השטח מההגדרה 

של אדמות מדינה...הכביש המוביל לקרית ארבע מתפתל ומתפתל, לעיתים תוך סיכון חיי אדם, כי 

                                                 
היבטים משפטיים ומבחן המציאות", בתוך אברהם שבות  -פליאה אלבק, "השימוש בקרקעות ביהודה ובשומרון לצורך ההתיישבות היהודית 1148
 .221(, עמ' 2002)אריאל: הוצאת המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון -העלייה אל ההרך(, )עור
 שם, שם. 1149
 שם, שם. 1150
 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.17—2-2, תיק ה1979בספטמבר  11-פרוטוקול ישיבת סיעת הליכוד בכנסת, מתאריך ה 1151
 , ארכיון מרכז מורשת בגין.VD-141צובר, ראיון וידאו, בנימין ק 1152
 .140ממט, עמ'  1153
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פליאה אלבק לא רצתה לקחת מהערבים את האדמה שלהם כדי שאפשר יהיה לסלול כביש הרבה 

יותר בטיחותי. חרקנו שיניים אבל היא לא שינתה את דעתה ולא נתנה להפקיע שטחים פרטיים 

 .1154"לצורך הכביש

בהמשך דווח בגין לשרים ולחברי הכנסת על שיחות האוטונומיה ועמידתו על כך שהיא תהיה 

צה העצמי ימצא ביטוי במוע המנהלמנהלית בלבד "בעניין המו"מ על האוטונומיה...קבענו שרשות 

למחוק זאת. לא הסכמנו למחיקה והמילים  תניסיונו. על עניין זה ויכוח ממושך. נעשו מנהלית

הצעה שלמועצה תהינה אפשרות  הוהייתהוחזרו. הועלו הצעות שהמועצה תהיה מחוקקת דחינו. 

כשרצו למחוק תושבים דרשנו להחזירה ואוטונומיה  ,תחיקה דחינו...אנו מקיימים את עמדתנו

לתושבים נשאר". בגין הוסיף שהוא מקווה "שערביי יו"ש ועזה יקבלו את ההצעה שלפיה ינהלו על 

לחיים משותפים של ערבים  ןניסיואת ענייניהם. נוציא הממשל הצבאי ונעשה  מנהליתידי מועצה 

הדדי. ניסיון אדיר וכל העמים שיש להם גם רצון  ויהודים בארץ ישראל. ללא פגיעה ועוול, בכבוד

טוב והבנה היו צרכים לתת סיכוי לאפשרות זאת. פירושה צעד נוסף להשכנת שלום במזרח התיכון 

דורותיים...העם הזה קטן במספרו וגדול ברוחו ידע להתגבר. אנו  -וריפוי פצעים הנמשכים דור

וטונומיה היא לבטל בראש ובראשונה את בנאום זה הדגיש בגין כי מטרתה של הא. 1155נתגבר"

הממשל הצבאי. בגין ביקש להמשיך לשלוט בשטח אך באמצעים אזרחיים ותוך ניהול 

 פלשתינאי עצמאי. יאדמיניסטרטיב

לא כל חברי הסיעה הסכימו עם קביעת בגין כי כל ההתנחלות תעשה בקרקע ציבורית בלבד ואין 

גוררים בשטחים. אל מול עמדת בגין התייצבו מספר לפגוע בזכויות הקניין של הפלשתינאים המת

ותיקי התנועה שראו בזכות היהודית הלאומית על חבלי המולדת ככזאת הגוברת על זכויות הקניין 

ואחיו של מפקד  "חרות"תיקי והפרטיות של הפלשתינאים במקום מושבם. ח"כ דוד שטרן, מו

להגיע לקביעה משפטית בנושא זכותנו  הלח"י אברהם שטרן יצא נגד קבלת החלטת בג"ץ "חייבים

על שטחי המדינה. אני גורס שיש לנו זכות מלאה להפקיע קרקעות לצורכי ציבור". יו"ר הקואליציה 

ח"כ חיים קורפו הדגיש אף הוא את ההתיישבות היהודית לצורך קביעת הריבונות הישראלית 

ון סופי ליו"ש ובו בזמן יוצרים "רעיון האוטונומיה צץ כדי שנשמור על יו"ש, כשאנו דוחים פתר

להתנחל כי אם לא המשמעות היא שהאוטונומיה תהפוך למדינה  חייביםהתנחלות כמציאות. 

ערבית שתגדל ללא התנחלות דינמיקה להתפתחות מדינה. בפועל ליצור מציאות  האוכלוסייערבית. 

  .1156כדאי לפעול במסות גדולות יותר" -של התנחלות אולי במתכונת אחרת

                                                 
 שם, שם. 1154
 .1979ספטמבר  11פרוטוקול ישיבת סיעת הליכוד,  1155
 שם, שם. 1156
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צון להתיישב ברחבי יהודה ושומרון, אל מול הלחץ הבינ"ל, הביא את השר עזר וייצמן להציע הר

בוועדת שרים לביטחון, ולאחר מכן בממשלה, מדיניות התנחלות שונה. וייצמן הציע לאמץ מדיניות 

סביב שדרת ההר )גוש ריחן, גוש עציון וגוש שומרון( גושי התנחלות  שלשההתנחלות של הקמת 

ם שפחות מיושבים בפלשתינאים, דבר שיקטין את הלחץ הבינ"ל ואת החיכוך עם באזורי

. לעומתו הציע שר החקלאות ויו"ר ועדת השרים להתיישבות, השר 1157האוכלוסייה המקומית

, אריאל שרון, לפרוס עשרות יישובים קטנים לאורכו ולרחובו של גב ההר בכל מקום שרק אפשר

אחר דיון ממושך החליטה הממשלה לאשר את הצעת שרון וזאת . להצעה שנתמכה בידי גוש אמונים

מתוך אמונה שהצעתו של שרון תמנע כל חלוקה של ארץ ישראל בעוד הצעתו של וייצמן עשויה 

 .1158לאפשר הקמת מדינה פלשתינאית בגב ההר לפחות על פי מתווה אלון

ניסיון יהודי לחדש בנוסף שינתה הממשלה את המדיניות הישראלית שהתנגדה במשך השנים לכל 

שבמהלכו נרצחו  ,את היישוב היהודי בתוך העיר חברון. בעקבות פיגוע כנגד מתפללים יהודים בעיר

 ,. החלטה זו קבעה כי אין מניעה שיהודים יחיו בחברון438קיבלה הממשלה את החלטה  ,ששה מהם

. בעקבות זאת ולכן יש לחדש את ההתיישבות היהודית בעיר ,כמו בכל מקום אחר בארץ ישראל

על מנת  .1159נכנסו משה לוינגר ותומכיו לשכונת אברהם אבינו והחלה ההתיישבות היהודית בעיר

 חוןחשיבות שנתנה הממשלה לחיזוק ההתיישבות לאחר חתימת הסכמי השלום יש לבלהבין את ה

, 1980מבחינה של תקציב ההתיישבות של ממשלת ישראל בשנת את הסכומים שהוקצו לעניין. 

מיליארד ש"ח להתיישבות  4-ב שהוגדר כתקציב של משבר כלכלי חמור, עולה כי הוקצו כתקצי

 ₪נוספים להתיישבות בעזה ורמת הגולן ורק מיליארד  ₪ביהודה ושומרון. בנוסף הוקצו מיליארד 

 .1160להתיישבות בתוך הקו הירוק

 הפלשתינאים היות והןגם בפני הכנסת המשיך בגין לטעון כי הקמת ההתנחלויות לא יפגעו בזכויות 

על אדמות מדינה לא מעובדות "אנחנו גם איננו גורמים  על אדמות פלשתינאיות אלא רק וקמוילא 

עוול לאיש על ידי התיישבות זו. איננו מוציאים מכפר ומעיר אף תושב מקומי אחד. ואין בדעתנו 

אם לא מאות  לעשות זאת משום שההתנחלות היא באדמת טרשים אשר לא עובדה במשך דורות,

בשנים. אין משל ודוגמה להתנחלות כזו בשום מקום בעולם. ואולי היא מיוחדת במינה אפילו 

  .1161בארצנו"

                                                 
 .229(, עמ 1997ידיעות אחרונות,  -)תל אביב: הוצאת ספרית חמדבקו ישרמרדכי ציפורי בסיוע אריה קרישק,  1157
 וידיאו.אריה נאור, ראיון  1158
 .94(, עמ' 1982סדרת קו אדום,  -)תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד מי לה' אלי: גוש אמונים דני רובינשטיין,  1159
 .146(, עמ' 1980הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,  -)תל אביב: ספרית פועלים  גוש אמוניםצבי רענן,  1160
 .340, עמ' 1193, עמ' 1983בפברואר  1סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו, דברי הכנסת,  1161
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התנגד להקניית זכויות  אךאגה לזכויות הקניין הפרטיות של הפלשתינאים בגין אמנם הביע ד

לל לאומיות קולקטיביות. בגין המשיך ותקף את אלו המייחסים להסכמי קמפ דיויד בכ

ולאוטונומיה בפרט את ראשית הקמתה של מדינת פלשתינאית וקבע כי "הסכם קמפ דיויד מעולם 

לא הבטיח מדינה פלשתינית שתהיה קשורה בדרך זו או זו עם ממלכת ירדן. לא זו בלבד שמילה זו, 

המושג "הגדרה עצמית" לא הוזכר בהסכם קמפ דייוויד כי כפי שאמרתי אותה אינה מוזכרת; גם 

)הדגשה לי מ.פ.ש(. בגין המשיך והסביר כי בתום תקופת המעבר  "ו ידענו מה פירושו האמיתיאנחנ

יערך דיון כאשר הוא חזר לניסוחים מלפני קמפ דיויד בהם הבחין בין הזכויות של העם היהודי לבין 

תביעות הפלשתינאים על השטח "בהסכם קמפ דייוויד מצוינת תקופת מעבר של חמש שנים. לכן 

לקבוע מה יהיה המעמד כעבור חמש שנים;  אז יבוא כל אחד  מלכתחילה אין שום גורם זר היכול

בגין  ,יתר על כן. 1162זה בהחלט מותר ולגיטימי, אבל לא לגורם שלישי" –עם תביעותיו ועם זכויותיו 

. בכך האף הציג את הטיעון כי לפלשתינאים כבר יש מדינה והיא ירדן שבה הם רוב באוכלוסיי

דן המזרחי שבמשך שנים רבות קרא להשבתו לריבונות יהודית השלים בגין את הוויתור על עבר היר

"הרוב של אלה הנקראים פלשתינאים חיים בירדן ולכן זוהי מדינה פלשתינאית ולא צריך לומר 

 .1163שהם עם בלי בית או עם בלי מולדת ולא צריך מדינה פלשתינאית שנייה"

ל בגין היה שביום מן הימים, החשש הגדול שיחיאל קדישאי ראש לשכתו של מנחם בגין סיפר כי 

 דמימדינה כזאת לו כגודלה של יריחו, אם יוכרז עליה כמדינה היא תוכר " תוקם מדינה פלשתינאית

כך הוא אמר כבר בשנות  גם על ידי ארה"ב. ,על ידי כל אומות העולם כמדינה עצמאית פלשתינאית

נושאת הדגל לפעמים היה  , המדינה הזאת אם תוקם היא תהיה נושאת הכתר, כך אמר, או70-ה

, החלטה שעל בסיסה של ההחלטה הזו 1947בנובמבר  29-מה 181אומר, של החלטת האו"ם מס' 

צריכה לקום מדינה פלשתינאית. זה שהיא לא קמה אז, אם היא  הוהייתהוקמה מדינת ישראל 

ודל שלה, תוקם אי פעם על איזשהו שטח ולּו כגודלה של יריחו, היה מדגיש את זה, לא חשוב הג

מדינה פלשתינאית או עם פלשתינאי שמקים לעצמו מדינה בשטח שאם הוא יקים אותה בקמצ'טקה 

-ישראל הוא יישא את הדגל של הכרזת האו"ם מ-או בגלפגוס זה עניין שלו. אבל על שטח של ארץ

, שלהם ו, וידרוש לקיים את ההחלטה הזו, וכל אומות העולם יכירו ברבות הימים, בזכות הז1947

-משל המדינה הזעירה ולו כגודלה של יריחו, לקבל לרשותה את כל מה שהובטח בהחלטת האו"ם 

רמלה ולוד ושדה התעופה והפרוזדור יפו. אמנם לא מיד, כך היה אומר, לא מיד, לא כעבור  ,1947

                                                 
 שם, שם. 1162
 .340, עמ' 1981בנובמבר  3הודעת הממשלה על המצב המדיני, דברי הכנסת,  1163
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את זה ובסופו של דבר  שנה, אבל העם הפלשתינאי ידרוש 50שנים, אולי כעבור  5שנה ולא כעבור 

 .1164בל את זה"יק

 

 המשך המשא ומתן

משבר נוסף סביב שיחות האוטונומיה נגרם כתוצאה מהחלטתו של בגין, למנות כיו"ר המשלחת 

לשיחות האוטונומיה הישראלית את שר הפנים יוסף בורג ולא את שר החוץ משה דיין. החלטה זאת 

הישראלית הפנימית  נועדה להבהיר לארה"ב ולמצרים כי יש לפתור את הנושא במסגרת הריבונות

ואין המדובר בנושא הקשור למדיניות חוץ. מינוי זה היווה את אחד הגורמים להתפטרות דיין 

 .1165מתפקידו

גם בנושא ירושלים התעקש ראש הממשלה על אחדותה של העיר תחת שלטון ישראלי. במהלך 

לחזור ארצה  ולהתכונןהמו"מ בקמפ דיויד, הורה בגין למשלחת הישראלית, להפסיק את המו"מ 

כאשר שמע כי קרטר מתעתד להעניק מכתב לסאדאת בו הוא מודיע כי מזרח ירושלים היא שטח 

. רק לאחר שהוסכם שכל אחד מהצדדים יצרף מכתב בו הוא מביע 1166כבוש שחלה עליו אמנת זנבה

את דעתו בנושא ירושלים והמכתב האמריקאי יחזור על העמדות המסורתיות של ארה"ב בנושא, 

עם התקדמות שיחות האוטונומיה והלחץ  .1167בגין, והורה למשלחת להמשיך בשיחותהתרצה 

המצרי על הכללת מזרח ירושלים באוטונומיה, ביקש בגין מסיעות הקואליציה לתמוך בהצעת החוק 

. 1168הפרטית של ח"כ גאולה כהן, שפרשה מתנועת החרות בעקבות חתימת הסכם השלום עם מצרים

ומקום מושבם של  בירת ישראלי ירושלים השלמה והמאוחדת היא כהצעה זו קבעה בחוק יסוד 

. בהצגת החוק בפני הכנסת קבעה ח"כ כהן כי 1169הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון

החוק הועלה כתגובת נגד ללחץ הבינ"ל והערבי להכליל את ירושלים בשיחות האוטונומיה ולמרות 

גם כדי  –שכח שהיום אנו נמצאים בעידן של מו"מ הסכנה שחוק זה יוביל להפסקת המו"מ "אל נ

לסתום פרצה פוליטית בעלת דינאמיקה שלילית שנוצרה על ידי חוסר תגובה ישראלית...עצם 

העלאת החוק היום חשובה כדי להזכיר לכל הגורמים המעוניינים והעוינים שמזימותיהם 

משלת בגין התגייסה לקידום ותקוותיהם לנשל אותנו מירושלים הן חסרות שחר ולא תצלחנה". מ

                                                 
 יחיאל קדישאי, ראיון וידאו. 1164

1981, p. 25.-(41), Winter 1980 Foreign PolicyKill the Autonomy Talks",  –Ian. S. Lustick, "Saving Camp David 1165  
1166Lawrence Wright, Thirteen Days in September – Carter, Begin and Sadat at Camp David (New York: Knopf. A. Alfred – 
Random House LLC, 2014), p.257.  
1167 Shlomo Slonim, "The Issue of Jerusalem at the Camp David Summit", in  Moshe Fuksman Shal (editor), The Camp David 

Accords – A Collection of Articles and Lectures (Jerusalem: Carmel Publishing House, 2011), p.66. 
1168 Arye Naor, "Menachem Begin and the Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel", Israel Studies, Vol' 21 Number 3, fall 2016, 

pp. 37. 
1169 Michael Zank, The Jerusalem Basic Law (1980) and the Jerusalem Embassy Act (1995): A Comparative Investigation of Israeli 
and US Legislation on the Status of Jerusalem, Israel Studies, Vol' 21 Number 3, fall 2016. pp.26.  
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וח"כ כהן המשיכה והודתה לרה"מ שהגיע במיוחד ממיטת חוליו על מנת להצביע "בהקשר  1170החוק

זה ראוי לנו לברך היום את רה"מ שלכבודה של ירושלים יניח את המנוחה שהוא זקוק לה ויבוא 

ן השעו המצרים עם קבלת החוק אכ. 1171היום לכנסת להצביע על חוק ירושלים ונאחל לו בריאות"

, השיחות התחדשו לאחר מכן אך הופסקו סופית עם פרוץ מלחמת את השיחות למספר חודשים

 . 1172לבנון

נושא ירושלים המשיך להיות אבן נגף במשא ומתן, כפי שהדבר עולה מדבריו של שר הפנים יוסף 

ה הפכו בורג בדיון בכנסת. בדיון תקפה גאולה כהן את הממשלה וקבעה כי שיחות האוטונומי

לכישלון, לאור האשמות אלו ענה לה השר בורג "אם איני מוותר במשהו בנוגע לירושלים. זהו 

כישלון? אם איני מוותר בנוגע לזכות להתיישבות או להתנחלות זה כישלון? זה כישלון אליבא דאלו 

שעומדים בצד המנוגד לך, שאומרים שלא צריך את ההתנחלות או שיש אפשרות לבוא לפשרה. 

מדוע איני יכול לקבל מתן זכות הצבעה  -אני מקווה בטעם טוב  –כאשר אני בקהיר ואני מנמק ו

למועצה המנהלית לתושבים הערבים של ירושלים...איך אני עומד שם? בתור ותרן? בתור נכשל? אני 

 .1173עומד בתור חייל במערכה קשה מאוד"

ביוני לפני קהל של עשרות אלפים בכיכר  26-. ב1981בנאום המסכם את מערכת הבחירות של שנת 

לו עם ממשל קרטר. "לפני ארבע  השהייתמלכי ישראל בת"א, סיכם בגין גם את מערכת היחסים 

שנים, ביולי בפעם הראשונה נסעתי לוושינגטון לפי הזמנת נשיא ארצות הברית. דיברנו על עניינים 

ים מאד. לפתע פתאום אומר לי הנשיא...אדוני ראש הממשלה ההתנחלות שלכם, הוא אמר חשוב

היא בלתי חוקית והיא מכשול לשלום. אני אמרתי לו אדוני הנשיא,   West Bankבשפתו ב

היא חוקית והיא תחזק את השלום. מאז ביקרתי  in Judea and Samariaההתנחלות שלנו 

חחנו על עניינים חשובים וניהלנו משא ומתן. בכל פעם הוא אומר באמריקה יותר מעשר פעמים, ושו

לי מיסטר פרים מיניסטר, ההתנחלות שלכם היא בלתי חוקית והיא מכשול לשלום. בכל פעם אני 

אומר לו מיסטר פרזידנט ההתנחלות שלנו היא חוקית והיא תחזק את השלום. כך דיברנו ארבע 

קימונו ארבעים וארבע ישובים חדשים! לא נכנענו לשום שנים הוא בשלו ואני בשלי. ובינתיים ה

 .1174לחצים"

                                                 
נם חוקרים הטוענים כי הממשלה תמכה בחוק בלית ברירה שכן התנגדות לחוק עברת החוק הרי שישלמרות ההתגייסות של ממשלת בגין לה 1170

הייתה עשויה לרמוז, כלפי חוץ וגם כלפי פנים, כי הממשלה אינה מתעקשת על מעמדה של ירושלים המאוחדת תחת ריבונות ישראלית. מאמר מפורט 
  .Arye Naor, "Menachem Begin and the Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel", Israel Studies (21), Number 3, fall 2016בעניין:  

 .4038, עמ' 1980ביולי  23קריאה שניה ושלישית, דברי הכנסת,  -חוק יסודות המשפט 1171
1172Meyrav Wurmser, Ideas and Foreign Policy: The Case of the Israeli Likud Party (Washington: A Dissertation Submitted for 
the Degree of Doctor of Philosophy, George Washington University, 1998), p. 490. 

 .560, עמ' 1981בנובמבר  17הצעות לסדר היום, דברי הכנסת,  1173
 .157איזקסון, עמ'  1174
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ואכן ממשלות בגין הראשונה והשנייה בנו יותר ישובים ברחבי יהודה שומרון ועזה מכל ממשלה 

הוכפל פי חמשה מספר הישובים  1983-1977אחרת שקדמה להן או שבאה לאחריה. בין השנים 

פעל זה, כבישים נסללו לאורך ולרוחב השטח כאשר ברחבי שטחים אלו. משאבים רבים הוקצו למ

 .1175להתיישב על מנת למנוע הקמת מדינה פלשתינית בשטחים אלו ההייתהמטרה 

לריבונות פלשתינאית הפכה לנושא מרכזי עם כינון  המנהליתבלימת הפיכתה של האוטונומיה 

נומיה שהוסכם עליה ממשלת בגין השנייה. במצע הליכוד לבחירות לכנסת העשירית נקבע כי האוטו

בקמפ דיויד "איננה מדינה, איננה ריבונות ואיננה הגדרה עצמית". עם הקמת הממשלה החדשה 

. בנוסף לכך אף הוספו סעיפים נוספים 1176הוסיף הליכוד את סעיפים אלו לקווי היסוד של הממשלה

ויד "תעלה כמו סעיף ח' בקווי היסוד שהבהיר כי עם תום תקופת המעבר שנקבעה בהסכמי קמפ די

ישראל את תביעתה ותפעל למימוש זכותה לריבונותה על יהודה, שומרון וחבל עזה". בסעיף ט 

הצהירה הממשלה כי ההתנחלות בארץ ישראל היא זכות וחלק בלתי נפרד של ביטחון האומה וכי 

הממשלה "תפעל לחיזוק ההתיישבות, להרחבתה ולפיתוחה" תוך הדגשה כי ההתיישבות לא תביא 

 ההיית. כפי שמדיניות "קיר הברזל" של ז'בוטינסקי 1177ולו של איש מאדמתו, מכפרו או מעירו"לניש

מדיניות אינסטרומנטלית שבחסותה תתבסס המדינה היהודית ותיצור את ההכרה בקרב הערבים 

כי אין מנוס מלבד חיים משותפים. האוטונומיה שאותה הציע בגין הינה מעין קיר ברזל מדיני 

ניתן לבסס את ההתיישבות היהודית בשטחים וליצור את ההכרה בקרב הערבים כי  שבחסותו יהיה

 אין תוחלת במאבק וכי יהודה, שומרון ועזה הינם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

ממשלת בגין השנייה דחתה כל לחץ אמריקאי בנושא הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון לפחות עד 

מד הקבע היה אמור להיקבע בתום תקופת המעבר שנקבעה לקביעת סטטוס הקבע באזורים אלו. מע

בהסכמי קמפ דיויד, והממשלה עמדה על זכותה לבנות שטחים אלו ועל המשך ההתיישבות היהודית 

בהם גם במחיר של התנגשות עם ארה"ב. בדיון בכנסת בנושא דיווח שר החוץ, ח"כ יצחק שמיר 

רוך כף רגלו של יהודי באותם מקומות בארץ "בעולם הבין לאומי יש רבים הלוחמים למען לא תד

ישראל שבהם נולד עמנו וכל אחד מאתנו קשור אליהם בכל נימי נפשו...אזרחי ישראל המקימים 

כיום את בתיהם ביישוביהם בשטחי מולדת אלה אינם מנשלים איש מביתו ומאדמתו. הם עושים 

 –ולקבל  –דידים שאפשר להבין זאת בזכות ועל פי חוק". שר החוץ הוסיף "אמרנו ליריבים ולי

פיקוח או מיקוח על הסטטוס הקבוע של שטחי יהודה, שומרון ועזה;  על כך בעצם יתנהל המשא 

                                                 
 .91אלדר וזרטל, עמ'  1175
 .491, עמ' 1981באוגוסט  7העשירית, דברי הכנסת, הסכם קואליציוני לכנסת  -נספחים 1176
 .150, עמ' שם 1177
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ומתן לפני תום חמש שנים לקיום האוטונומיה. אך אין להעלות על הדעת שיכול להיות ויכוח כלשהו 

מתי . 1178יא מחוץ לכל ויכוח"על הזכות היהודית לחיות בכל חלק שהוא של ארץ ישראל. זכות זו ה

כנית לוועדת השרים להתיישבות בסוף , הגיש ת"חרות"דרובלס, ראש המחלקה להתיישבות מטעם 

 .19851179 אלף מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון עד שנת 100שמטרתה ליישב  1981שנת 

, שקבע כי "גוש אמונים"על תנופת הבנייה בשטח ניתן היה ללמוד גם מדברי בני קצובר, מראשי 

למעשה ההתיישבות. שר הביטחון עזר וייצמן  מגויסתהרבה יותר  ההייתממשלת בגין השנייה 

שהתנגד להקמת ישובים קטנים בכל רחבי יהודה ושומרון התחלף בתומך ההתיישבות אריאל שרון. 

בממשלה  ההייתל על מנת לעכב את התהליך כבר לא וד"ש ששריה התנגדו להתיישבות ועשו הכ

ת שרים להתיישבות עבדה במלוא המרץ על מנת להקים עוד ועוד ישובים "וכך מתאפשרת וועד

הקמה של זרם עצום של יישובים יהודיים דווקא בקדנציה השנייה של מנחם בגין, הרבה יותר 

הייתי אומר כמעט,  מרבימאשר בקדנציה הראשונה. מפעל ההתיישבות תופס גובה, נוצר שלד 

קצובר הוסיף כי ראשי גוש אמונים  .של הקדנציה השנייה של מנחם בגין" דווקא באותן שלוש שנים

לנו הרגשה  ההיתהאמינו כי בגין "גם רוצה לפצות על מה שקרה בסיני. אולי. אני לא יודע אבל 

 .1180כזאת"

 

 חוק רמת הגולן 

לאחר חתימת הסכמי קמפ דיויד וההחלטה על פינוי הישובים מסיני החל לחץ הולך וגובר על 

הן מצד אנשי האגף מקורו של לחץ זה היה  לחזק את האחיזה הישראלית ברמת הגולן. הממשלה

ח"כ שושנה ארבלי אלמוזלינו וח"כ  .הניצי של המערך והן מצד חברי כנסת מהימין שפרשו מהליכוד

בדרישה להעמיק את ההתיישבות ברמת  ,זאב כץ מהמערך העלו הצעות לסדר היום של הכנסת

העלו הצעות חוק  ,ח"כ גאולה כהן וח"כ משה שמיר ,האחיזה הישראלית בה. מימין הגולן ולחיזוק

בנוגע לסיפוח הרמה. לחץ זה נתן את אותותיו על המפלגה וניתן למצוא התייחסויות הולכות 

של ישראל. שר החקלאות, אריאל שרון,  הלביטחונוגוברות מצד ראשיה בנוגע לחשיבות רמת הגולן 

. 1181מדינית וכלכלית" תביטחונייישבות בגולן "יש חשיבות עליונה מבחינה הכריז בכנסת כי להת

טחונה של ישראל הוא מן הנושאים שלגביהם ישר השיכון דוד לוי הכריז כי "חיוניותו של הגולן לב

                                                 
 .1550, עמ' 1983במרס  2הצעה לסדר היום, דברי הכנסת,  1178
 .142ממט, עמ'  1179
 בני קצובר, ראיון וידאו. 1180
 .3016, עמ' 1978ביוני  14דיון בהצעת לסדר היום, דברי הכנסת,  1181
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. בנוסף הוגשה לממשלה עצומה עליה חתמו מאות אלפי אזרחים 1182קיימת הסכמה רחבה"

 הקוראים לה לספח את רמת הגולן.

פרסום מצע הליכוד לכנסת העשירית הופיע לראשונה, במיקום בולט, סעיף חדש במצע התנועה.  עם

סעיף זה נשא את הכותרת "רמת הגולן" ובו נקבע כי "הממשלה תחליט על העיתוי המתאים להחלת 

סעיף זה הינו ההתייחסות הראשונה לרמת הגולן . 1183המשפט, השיפוט והמנהל על רמת הגולן"

היחידי לשטח זה היה תחת  האזכור ,ולכוונה להחלת המשפט על שטח זה. עד כה במצעי הליכוד

סעיף ההתנחלות, כאשר נקבע שיש לעודד התנחלות בכל שטחי ארץ ישראל: ביהודה, שומרון, חבל 

 עזה, סיני ורמת הגולן.

סיגת ומספר חודשים לפני פינוי יישובי סיני ונ ,חודשים ספורים לאחר כינון ממשלת בגין השנייה

סעיף זה במצע.  יו"ר הליכוד, ראש הממשלה  מימושהחליטה הממשלה על  ,צה"ל משטחים אלו

הודיע על הגשת הצעת החוק להחלת המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל בשטחי  ,מנחם בגין

כי יש הבדל בין שטחי יש"ע  ,רמת הגולן. פעולה זאת עמדה בניגוד לעמדה המסורתית של התנועה

חבלי ארץ אחרים כמו סיני ורמת הגולן שניתן להחזירם תמורת הסכם שלום. יתר על כן, כבר לבין 

כאשר נערך לראשונה דיון בגורל רמת הגולן בישיבת הממשלה, היה זה השר מנחם  1967ביוני  15-ב

רק עד אשר סוריה תחתום על חוזה  ,ברמת הגולן רתישאבגין שפתח את הדיון וקבע כי ישראל 

חוזה כזה, קבע השר בגין, הרי שיוחזר השטח לסוריה תוך דרישה לפירוז  םייחתשר שלום. כא

  .1184הרמה

. המליאה, הגיע ראש הממשלה על כסא גלגלים לכנסת והציג את החוק בפני 1981בדצמבר  14-ב

רמת  ההייתבניגוד לעבר, בגין התייחס הפעם לרמת הגולן כחלק מארץ ישראל "במשך דורות רבים 

בלתי נפרד של הארץ. היה אפוא מן הדין שגבולה הצפוני של ארץ ישראל, שנקראה בלעז הגולן חלק 

מבחינה היסטורית , יעבור ברמת הגולן... Palestineלאומי-גם בהצהרת בלפור וגם במנדט הבין

 .1185"רמת הגולן היתה ותהיה חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל

לאחר ראש הממשלה, עלה לתמוך בחוק יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ משה ארנס, ארנס אמנם 

פתח בחשיבות האסטרטגית של רמת הגולן אבל במהרה עבר לטיעון המרכזי והוא המטרה לסיים 

עשרה שנה וחצי שלט צה"ל ברמת -את הממשל הצבאי על התושבים ברמת הגולן "במשך ארבע

הישראלי ברמה. מי שנשא במחיר של ממשל צבאי  והמנהלוק, המשפט הגולן, אבל לא שלט הח

הדרוזים, היהודים והעלאווים, אשר לא נהנו  -עשרה שנה וחצי היו תושבי הרמה-במשך ארבע

                                                 
 .1060, עמ' 1980בדצמבר  31דיון בהצעה לסדר היום, דברי הכנסת,  1182
 .4,  ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין, עמ' OP- 016  מצע הליכוד לכנסת העשירית, תיק 1183
 .381(, עמ' 2001משרד הביטחון,  –)תל אביב:  הוצאת מערכות  1967יוני  -המערכה על הגולןמתתיהו מייזל,  1184
 .765, עמ' 1981בדצמבר  14דיון בהצעת חוק רמת הגולן, דברי הכנסת,  1185
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ומחוק אזרחי, אבל היו צרכים לחיות במשך כל אותה תקופה תחת ממשל צבאי,  ממנהלממשפט 

זכויות אזרחים יהודים, לזכויות דרוזים ועלאווים נדמה לי שכל אלו שדואגים לזכויות אזרח, ל

סיום הממשל הצבאי . 1186ישמחו על הגשת הצעת החוק ויצדיקו את הנחתה על שולחן הכנסת היום"

דין, -והענקת זכויות אזרח לתושבי רמת הגולן תואר כמניע המרכזי לצעד זה. ח"כ אמל נאסר א

ון ומעל במת הכנסת ברך את הישובים הנציג הדרוזי בתנועת החרות עלה אף הוא לנאום בדי

 .1187היהודים, הדרוזים והעלאווים על כך שייהנו "ממעמד חדש זה" 

לבחירות לכנסת, כי ישראל לא תכפה את  ה, שהופיעה אף במצע1967בניגוד לעמדת התנועה מאז 

אזרחותה על איש. כללה הצעת החוק, המחילה את החוק הישראלי על רמת הגולן, גם החלת 

סירבו לקבל את ש ,התושבים הדרוזיםלל התושבים. סעיף זה עורר מחאה רבה בקרב על כ אזרחות

האזרחות הישראלית ואת הדרישה מהם להסתובב עם תעודת זהות ישראלית. ברמת הגולן פרצו 

הפגנות מחאה בהן הועלו תעודות הזהות באש והתקיימו שביתות ממושכות. מחאה זו הובילה את 

לשאת תעודת זהות ישראלית.  יחויבומדרישתה שהתושבים הדרוזים  ממשלת בגין לחזור בה

למחויבות הליברלית למתן שוויון זכויות לאזרחים ולביטול הממשל הצבאי על רמת הגולן, נלווה 

מחיר דמוגרפי קטן בדמות אלפים בודדים של תושבים לא יהודים והעדר סכנה לזהות היהודית 

ברמת הגולן, בצירוף המחיר הדמוגרפי הנמוך, הביאו  יהביטחונהלאומית של המדינה. הצורך 

חלק משטחי המוצא או הנחלה  ההייתל"המצאת זכות" על רמת הגולן. רמת הגולן שלא 

ווסדה, הפכה לפתע, לחלק בלתי נפרד לפי תנועת החרות במשך שנים מאז הההיסטורית היהודית 

מצביעה על כך שעמדת ראשי ף אשל "ארץ ישראל" כפי שקבע יו"ר התנועה בכנסת. פרשה זו 

אלא עמוקה,  תאידיאולוגיקו בעל משמעות  ההייתכי "לא כופים אזרחות על איש", לא  ,המפלגה

 מהענקת אזרחות לתושבי השטחים. תלהימנעועילה 

 

 קונפדרציה עם ירדן

כי במידה ויגיע לשלטון לא יכבד את הסכם  ,הכריז בגין בהיותו באופוזיציה ,במשך שנים רבות

ביתת הנשק אותו חתמה הממשלה וכלל הכרה בממלכת ירדן "אני רוצה להודיע בבית הזה, קבל ש

עם וגם לגורמים החיצוניים שההכרה הזאת של ממשלת ישראל בכל מה שאירע, הן בעבר הירדן 

מזרחה והן בעבר הירדן מערבה לא תחייב אותנו. בד"כ במדינה תרבותית, חתימת הממשלה 

ה. ביחס לכל ההתחייבויות הפנימיות והכלכליות, כל ממשלה שתבוא מחייבת את הבאה אחרי

במקום ממשלה זאת, תצטרך לכבד את כל ההתחייבויות האלה. אולם חתימה זו איננה חתימת 

                                                 
 שם, שם. 1186
 .770שם, עמ'  1187
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והיא  -זוהי חתימה של הממשלה הזאת. כשתבוא ממשלה אחרת –מדינה, ואיננה חתימת העם 

היא תודיע במפורש כי אין תוקף לחתימה ההיא. ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, ולא  -תבוא

 .1188נכיר בזכותו של עבדאללה, ולא בזכותם של הבריטים לשלוט אפילו על שעל אחד של מולדתנו"

יאולוגית של התנועה לגדה המזרחית של הירדן הלכה בפרק הקודם, המחויבות האיד ישהראיתכפי 

ונחלשה ולצידה גם נחלשה אי ההכרה בשלטון בית המלוכה האשמי על חלקים אלו. לאחר המהפך 

וההגעה לשלטון, נראה כי איומיו של בגין לא להכיר בזכותו של עבדאללה על אף שעל מאדמת ארץ 

ראש ממשלה, קרא בגין, למלך חוסיין לבוא ישראל, נעלמה. יתר על כן, כבר בנאומו הראשון כ

ולפתוח במשא ומתן לשלום. קריאתו זו של בגין לא נענתה והמאמצים הופנו לעבר הסדר עם מצרים. 

לאחר הקפאת שיחות האוטונומיה בידי מצרים, חלה ההבנה כי ללא נציגות פלשתינית או ירדנית 

וי לקרום עור וגידים. לאור זאת ניסה שתגיע לשולחן המשא ומתן אין לתוכנית האוטונומיה סיכ

בגין למצוא פתרון אחר לצורך מימוש זכויות הפלשתינאים לייצוג וניהול עצמי. כאלטרנטיבה 

לרעיון האוטונומיה העלה בגין את רעיון הקונפדרציה עם ירדן. רעיון זה חייב בשלב הראשון הכרה 

 עבר הירדן המזרחי. בממלכת ירדן באופן רשמי והסתלקות מהזכות ההיסטורית על

, 1981ביולי  5-הצגת הרעיון לראשונה, נעשתה רק לאחר הניצחון בבחירות לכנסת העשירית. ב

כאשר הסתמן כי הליכוד  ,לאחר הבחירות לכנסת העשירית ,התכנסה ישיבת הממשלה הראשונה

את מעמד עבר הירדן  ,השווה ראש הממשלה לראשונה ,. בישיבה זו1189ירכיב שוב את הממשלה

המזרחי בפני שריו למעמדו של חבל סיני. אותו עבר הירדן שזאב ז'בוטינסקי קבע "שתי גדות לירדן 

עד שחרור המולדת  םלהילחזו שלנו זו גם כן", חבל ארץ שבגין כמפקד האצ"ל טען כי על עם ישראל 

זר  משני עברי הירדן ושתבליט בדמותו הופיע על כל פרסומי התנועה מאז הקמתה, הפך לפתע לחבל

הנמצא בצמוד לארץ המובטחת. בגין צמצם את גבולות הארץ המובטחת וקבע בפני שריו כי "ארץ 

ישראל המובטחת היא כנען, ארץ ישראל המערבית". בנוגע לעבר הירדן הוא קבע כי אין הוא חלק 

מההבטחה האלוהית אלא "כבשנו כי לא נתנו לנו לעבור בה". בגין המשיך והביא אסמכתא מפרשת 

וע "בפרשת השבוע נאמר שלא נתנו לנו לעבור, והוא הדין". בגין המשיך ועשה הפרדה ברורה השב

שלך. כך נאמר,  –בין עבר הירדן המזרחי קרי ירדן לבין ארץ ישראל המערבית "ומה שאוריש לך 

בגין סכם את הדיון "על כן זה  .1190ומה שאלוהי ישראל מוריש לנו זה שלנו. ועל כך אנחנו נלחמים"

ל בין עבר הירדן מזרחה וארץ ישראל המערבית". בגין למעשה ויתר על הזכות ההיסטורית ההבד

                                                 
 .1285, עמ' 1950במאי  3דיון בנושא סיפוח האזורים הערביים שממערב לממלכת הירדן האשמית, דברי הכנסת,  1188
 .503, עמ' בגין קובץ תעודותנאור,  1189
 שם, שם. 1190



368 

 

בתואנה שכיבוש "עבר הירדן המזרחי" על ידי האבות לא היה לצורך ההתנחלות בארץ המובטחת 

 הארץ המובטחת ארץ כנען. שחרוראלא כיבוש אינסטרומנטלי לצורך 

 100-זכרה הממלכתית המסיימת את אירועי שנת ה, בא1981ביולי  31-מספר שבועות אחר כך, ב

להולדתו של זאב ז'בוטינסקי, חרג בגין מנוהג האזכרה ונשא דברים לזכרו של ראש בית"ר. בנאומו 

הקצר, אל מול חלקת הקבר, הציג בגין מעין דין וחשבון אל "ראש בית"ר" מאת תלמידיו. דין 

אינה ניתנת עוד לחלוקה ומיד אח"כ דווח וחשבון זה נפתח במעמדה של ירושלים אשר שוחררה ו

בגין על מצבם של שטחי ארץ ישראל המערבית "ארץ ישראל המערבית כולה בשליטתנו. היא לא 

. באותו משפט מיהר 1191תחולק עוד. שום שטח משטחיה לא יימסר לשלטון נכרי, לריבונות זרה"

כי יום יבוא ושני חלקי ארץ  בגין להכריז לראשונה בפומבי על רעיון הקונפדרציה "אנו מאמינים

ישראל יקימו בדרכי שלום, הסכמה והבנה, ברית עמים, קונפדרציה חופשית לשיתוף פעולה 

ביניהם". בגין המשיך להסביר כי "אז יתגשמו הדברים: "שם ירווה לו משפע ואושר בן ערב, בן 

זכויות הערבים של ז'בוטינסקי ל מחויבותו.  בפתרון זה הזכיר בגין לקהל את 1192נצרת ובני"

, לצד שמירה על קשר בין שתי הקונפדרציהאותם הוא התכוון להגשים באמצעות רעיון  ,ולאושרם

גדות הירדן בהם ראה ז'בוטינסקי את גבולות הבית הלאומי היהודי. בגין בנאום זה אכן התייחס 

תרעת על לירדן כחלק מארץ ישראל אך החליף את חזונו של ז'בוטינסקי בדבר מדינה עברית המש

 בין ממלכת ירדן למדינת ישראל. בקונפדרציהשתי גדות הירדן 

בגין המשיך לקדם את רעיון הקונפדרציה ולאחר דברים שנשא באזכרתו של ז'בוטינסקי, החליט 

הציע בגין באופן רשמי את בנובמבר אותה שנה להציג את הרעיון גם בכנסת. בדיון מדיני בכנסת, 

ואף הציע תמריצים לממלכת ירדן בצורת נמל חופשי לסחורות ירדניות קונפדרציה חזונו בעניין ה

לי יש חזון, אני אומר מראש, זה " 1193בחיפה או באשדוד על מנת להקל על היצוא הירדני לאירופה

–לא למחר, זה חזון, יום יבוא, נחיה יחד כולנו בשלום ובכבוד הדדי ותהיה קונפדרציה חופשית על

ישראל –זרחה, הקרוי עכשיו ירדן, לבין עבר הירדן מערבה, לבין ארץפי הסכמה בין עבר הירדן מ

המערבית, וכפי שיש גשרים פתוחים וסחורות יוצאות מזרחה, כן אנחנו ניתן לירדן נמל חופשי או 

בחיפה או באשדוד והסחורות שלה תצאנה לאירופה בדרך קצרה. זה חזון, זה לא למחר. נו מה רע 

מביא נזק? ייתכן שאני לא אראה בהגשמתו. ייתכן שרק הילדים שלי בזה אם אומרים כך? למי זה 

יראו את זה, אולי הנכדים שלי, אינני יודע, יש התפתחויות שונות במזרח התיכון. מדוע לוותר על 

". באותו הנאום הדגיש בגין כי אין בכוונתו למסור את השטחים לידי ירדן אלא אפשרות כזאת?

                                                 
 .237(, עמ' 2001)ירושלים: הוצאת סטימצקי,  מורי זאב ז'בוטינסקיאפרים אבן,  1191
 .238שם, עמ'  1192
 .340, עמ' 1981בנובמבר  3הודעת הממשלה על המצב המדיני, דברי הכנסת,  1193
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לי שום אופציה ירדנית  ההייתאבל מעולם לא " במו"מ עלהיקבות בקונפדרציה שסמכויותיה אמור

. מנאום זה ניתן לראות שוב כי בגין אמנם מתייחס 1194"שפירושה מסירת חלקי שומרון ויהודה

ת כפי ליהודה ושומרון כארץ ישראל המערבית אך פסק מלכנות את עבר הירדן ארץ ישראל המזרחי

אמורה להוות פתרון זמני לתקופת מעבר,  השהייתומיה כנית האוטונשכינה אותה בעבר. אל מול ת

הציג בגין את הקונפדרציה כאפשרות לפתרון קבע בו הפלשתינאים מקבלים זכויות אזרחיות אך 

 ללא הקמת מדינה לאומית פלשתינאית.

גם במהלך מלחמת שלום הגליל כאשר התרבו הסימנים כי ממשל רייגן אמור לצאת בתוכנית 

, נאום במכללה לביטחון לאומי. בגין 1982באוגוסט  11-לפתרון הסכסוך נשא בגין במדינית חדשה 

כפי שנודע לנו שולחת כי אין לישראל כוונה לערב אותה בלחימה "ירדן ירדן פתח במסרים מרגיעים ל

מברקים כל יום כמעט אל האמריקנים והיא זועקת שישראל עומדת לפלוש לעבר הירדן ולכבוש את 

אני פה " בגין המשיך והכריז באופן פומבי על נסיגתו מרעיון שחרור שתי גדות הירדן". עמון-רבת

מכריז שאין בדעתנו לעשות כן. אנחנו בעקבות השואה אין לנו כוח ומשום כך אין לנו רצון לאסור 

. לאור זאת ועל מנת לתת מענה לתוכנית האמריקאית 1195"מלחמה למען כיבוש עבר הירדן מזרחה

 גטון הציג בגין שוב את חזונו לגבי הסדר עתידי בו יוגשמו זכויות הפלשתינאיםהנרקמת בוושינ

ישראל ההיסטורית -אנחנו רואים חזון אחר שלום וקונפדרציה חופשית בין שני החלקים של ארץ"

ותוך שיתוף פעולה הדדי, אנחנו ניתן למלך חוסיין נמל חופשי באשקלון או בחיפה, הגשרים יהיו 

מערבה לא דרך כף התקווה הטובה, אלא דרך הים התיכון. אנחנו  ילךירדן הוא פתוחים על הנהר 

וכך נוכל לחזור על השיר: שם ירווה  חזוננונלך מזרחה ונקים קונפדרציה חופשית בשיתוף פעולה. זה 

תב ע"י זאב ז'בוטינסקי ויש בו הרבה מוסר כצרת ובני, זה השיר שננרב, בן עלו משפע ועושר בן 

 .1196"יהיסטורלאומי ואנושי, והרבה צדק 

כנית הקונפדרציה בגין תחילה התכחש לזכות ההיסטורית והדתית על עבר הירדן לצורך הצגת ת

המזרחי. התכחשות זאת התבססה על הטענה כי בני ישראל כבשו את השטח רק לצורך כניסה 

התעלמות מהשבטים שהפכו את המקום לנחלתם. בנוסף, בגין הביא  הארץ המובטחת, תוך ,לכנען

להתכחשות לזכות על עבר הירדן המבוססים על השואה שהובילה  םאינסטרומנטלייגם נימוקים 

שהובילה לאי יכולת ליישב חבל זה. בדומה לנימוקים בדבר  פגיעה דמוגרפית בעם היהודי, פגיעהל

על חבל הארץ המזרחי מבוססים על  רלוויתומוקים החשיבות של ארץ ישראל השלמה גם הני

                                                 
 שם, שם. 1194
 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.P20-484בגין מנחם, נאום במכללה לביטחון לאומי,  1195
 שם, שם. 1196
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מאידך. בעוד ברמת הגולן  םאינסטרומנטליינימוקים דתיים והיסטוריים מחד ונימוקים ביטחוניים 

בשיתוף עם המציאות הדמוגרפית, שאינה מהווה איום על זהותה היהודית  םהביטחונייהנימוקים 

רץ ישראל המזרחית אנו מוצאים תהליך הפוך. " הרי שכלפי אהמצאת זכותשל המדינה, הובילו ל"

הוביל לשלילת האפשרות לכך שיום אחד ישראל  ,להתמודד עם הערבים בשטחים ,הקושי הדמוגרפי

. עובדה זו המתגוררים בהם םהמיליוניאת גם תוכל גם לשלוט על השטחים ממזרח הירדן ולהכיל 

יעה כי אבותינו כבשו אותה רק על " ההיסטורית על עבר הירדן  ולקבהתכחשות לזכותהביאה ל"

 לארץ המובטחת ולכן הזכות על השטח כאדמת מולדת הינה חלשה ביותר. סלהיכנמנת 

כנית הקונפדרציה אך סייג אותה בכך שאין פירוש הדבר מסירת יהודה ושומרון. בגין הציג את ת

ישראל אינה במידה ו. אינה כה שונה מתוכנית האוטונומיה ,מבחינת הפלשתינאים ,ההצעה של בגין

בגין הציע כבר קודם לכן.  ,אפשרות להצביע לפרלמנט הירדניאת ההרי ש ,נסוגה מהשטחים

קונפדרציה הינה מבנה משטרי בין שתי מדינות וכל עוד אין מדינה פלשתינית הרי שאין הדבר פותר 

הם את בעיית התושבים הפלשתינאים אלא מאפשר הכרה באזרחות הירדנית במקום ומאפשר ל

עניקה לפלשתינאים את זכות הממשל לפרלמנט בעמאן. תכנית הקונפדרציה לא ה רולהיבחלבחור 

 העצמי שכן האזרחות על חובותיה וזכויותיה מוצאת את ביטויה בפרלמנט הירדני ולא בגוף של

עוד ניסיון לסכל אפשרות של ריבונות  ההיית ,כנית זאתממשל מקומי פלשתינאי. נראה כי ת

 או איום על השליטה של ישראל על שטחים אלו.פלשתינאית 

בין הגישה הריאליסטית לאוטופיה  פדרציה כבסיס לסיום הסכסוך, שילבההצעתו של בגין את הקונ

מתייחס לשילוב בין  .1197המדינית של ז'בוטינסקי. יוסף גורני שטבע את המונח "ריאליזם אוטופי"

את המצב  יאליסטית. הצעתו של בגין שילבההר היסוד האוטופי שבציונות לבין התפיסה הפוליטית

היהודית לערבית בשטח שעל שתי גדות הירדן ומאידך  ההאוכלוסייהפוליטי על יחסי הכוחות בין 

כנית טח זה אותו התווה ז'בוטינסקי. בתהושפעה מהחזון האוטופי של ישות פוליטית אחת על ש

אות הקיימת והן לחזון אותו נשאה ניתן למצוא שילוב המעניק, לדעתו של בגין, מענה הן למצי

 התנועה.

 

 תכנית רייגן

חילופי הממשל בארה"ב ובחירתו של הנשיא רונלד רייגן לא הובילו להפסקת הלחץ על ממשלת בגין 

להקפיא את מפעל ההתנחלות. לאחר ביקור בארה"ב, בו נפגש בגין עם הנשיא רייגן ובכירי ממשלו, 

ומתן בענייני האוטונומיה נימנע –נתבקשנו לומר, שבזמן המשאאנחנו דווח בגין לכנסת על הביקור "

                                                 
 .3, עמ' 1986)ה(,  שורשיםיוסף גורני, "ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות",  1197
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נו: "לא נימנע", בפשטות ובבהירות. כאשר נאמר ימהתנחלויות ביהודה, בשומרון ובעזה. אנחנו ענ

ומתן לא –דייוויד, שבמשך כל זמן המשא–לי באחד הרגעים, שאני נתתי התחייבות כזאת בקמפ

י אז במכתבי אל הנשיא לשעבר קרטר, שבו היה כתוב, הוכחתי את אשר אמרת –נקים התנחלויות 

ומתן עם מצרים על חתימת חוזה השלום לא נקים התנחלויות, ולמען הסרת כל ספק –שבזמן המשא

. שלושת החודשים 1198הוספתי בסוגריים "שלושה חודשים אנחנו לא נקים התנחלויות חדשות"

נדרשנו עכשיו לתת התחייבות כי לא נתנחל . מאז, כמובן, התנחלנו. כאשר 1978ר האלה חלפו בדצמב

ן, אנחנו נשתדל; ייתכן שנגמור ומת–ייתכן שנגמור עד סוף השנה את המשא –במשך זמן בלתי ידוע 

באפריל, גם כן נשתדל; אבל מי יודע, אולי אנחנו לא נוכל לגמור, סוף כל סוף שלושה גורמים  26 עד

האם לא  –ומתן יימשך, הוא לא ייפסק –אומתן, לכל אחד דעה משלו, ומובן שהמש–יש במשא

נתנחל? לכן אני הוכחתי זאת במסמכים, שבהם הצדק הוא לחלוטין עמנו. לכן גם יכולתי לומר אמש 

 .1199"מעל בימת הכנסת שאנחנו נוסיף להתנחל

לאומי, פרסם הממשל , שבועיים לאחר נאומו של בגין במכללה לביטחון 1982בספטמבר  1-ב

ת רייגן. בהעדר מו"מ מדיני להסדר ולמרות מאמצי ראש הממשלה לקדם אכנית האמריקאי את ת

כנית זו ביטלה את כל הישגי קמפ רעיון הקונפדרציה פרסם הממשל תכנית חדשה לפתרון היישוב. ת

דיויד בהם התגאה ראש הממשלה. התוכנית דרשה את נסיגת צה"ל מהשטחים, הקפאת הבנייה 

תוכנית האוטונומיה והרחבת סמכויות האוטונומיה בהתנחלויות, הכללת מזרח ירושלים ב

בגין מדוע  הפלשתינאית גם להבטחת הביטחון באזור. בגין דחה את ההצעה ובנאום בכנסת הסביר

 כנית.על ישראל לדחות את הת

בגין פתח בנושא ירושלים וקבע כי ההצעה לתת לערביי מזרח ירושלים להצביע הינה חלוקה דה 

אני מצטט: "תהיה השתתפות של התושבים  –לי הודעה, שלפיה נמסרה " 1200פקטו של העיר

רב –בי–י כל בר..הרירושלים בבחירות לרשות של יהודה, שומרון ועזה".–הפלשתינים של מזרח

יוצא שעל חלק של העיר ועל תושביו של אותו חלק תחול ..מבין, שפירושו חלוקת ירושלים מחדש.

ות של מדינת ישראל. וירושלים היא בירת המדינה. המר –, ועל חלק אחר המנהליתמרות המועצה 

 .1201"זוהי חלוקת ירושלים

הפלשתינאית  המנהליתבנוגע לדרישה לנסיגת צה"ל והפקדת הביטחון הפנימי בשטח לידי המועצה 

פי העמדה –באה עכשיו ההצעה, עלקבע בגין כי הדבר יביא לפגיעה קשה בביטחון אזרחי המדינה "

שנמסרה לי, שתהיה אחריות פלשתינית לביטחון פנימי. הרי זו ידיעה  של הממשל האמריקני, כפי

                                                 
 .340, עמ' 1981בנובמבר  3הודעת הממשלה על המצב המדיני,  1198
 .341שם, עמ'  1199
 .3466, עמ' 1982בספטמבר  8הודעת הממשלה על מבצע שלום הגליל, דברי הכנסת,  1200
 .3467שם, עמ'  1201
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בספטמבר תמלאנה ארבע שנים  17 -ב –אנחנו, זה ארבע שנים תמימות ..לא טובה, לכל הדעות.

טוענים באוזני האמריקנים, טוענים באוזני המצרים בכל שיחה,  –דייוויד –לחתימת הסכם קמפ

ממשלת ישראל תהיה אחראית לביטחון ביהודה, בשומרון אנחנו.  –בכל פגישה: על הביטחון 

בא עכשיו מי ..עזה, פנימי וחיצוני יחד. ואין שום הבחנה ביניהם. ועל זה מתנהל ויכוח.–ובחבל

הברית ואמר: לא כי, הביטחון הפנימי יופרד מן –שניסח את ההצעות האלה בשם נשיא ארצות

או לזרוע שלה.  המנהליתיח שהכוונה היא למועצה . אני מנ1202החיצוני, והוא יופקד בידי הפלשתינים

רב מבין זאת. כל יום –בי–הרי זה שינוי יסודי במצבנו. לו היה זה מתגשם, חיינו היו הפקר. כל בר

התנקשות בחיי יהודי או ערבי. אני חוזר ואומר: הרי זו שאלת חיים לנו. אם  ההייתאו כל לילה 

דייוויד, וכפי שאנו –ים זה ארבע שנים, כפי שטענו בקמפהביטחון לא יהיה בידינו, כפי שאנו טוענ

תלויים לנו מנגד, שפך דם, רצח יום ו מוסיפים לטעון בכל פגישה משולשת או כפולה, הרי חיינו יהי

לב, אבל בדאגה –יום. לכן צריך היה לדאוג, באמת להביט עתידה, לא בפחד, לא ביראה, לא בשיברון

 המנהליתבגין התנגד לדרישה של העברת הסמכות לביטחון פנים לידי הרשות . 1203"אנושית מסוימת

 הפלשתינאית וזאת בשם שיקולי ביטחון. 

חלק עבורו הווה , נושא שבגין התעכב במיוחד על זכותה של ישראל להמשיך לבנות בשטחים

סות ולשנות אינטגרלי מהזכות היהודית על שטחים אלו. בנוסף בגין ראה בבנייה היהודית אמצעי לנ

שלישית, בשם את הרוב הדמוגרפי של הערבים באזורים אלו. לכן התנגד בגין לכל פשרה בעניין "

 Real freeze –הנשיא נדרשתי להקפיא לחלוטין את ההתנחלות ביהודה, בשומרון ובעזה, באנגלית 

of settlementל אבל אני נדרשתי להקפאה ממשית ש .... אלה המילים האנגליות המקוריות

. זה בוודאי דבר מדאיג. מה זה, יהודה ושומרון, אנחנו אנשים זרים 1204ההתנחלות; שום התנחלות

להם? אנחנו באנו סתם למקום מסוים והתחלנו להתנחל שם? ריבונו של עולם, הרי אומתנו נולדה 

ובכן זוהי העמדה, שתהיה הקפאה ממשית מוחלטת של ההתנחלות, שלא יבוא  ...ביהודה ובשומרון.

היישובים, שברוך השם הוקמו   102 ד יהודי אחד לאלקנה, שלא יקום עוד יישוב אחד נוסף עלעו

 .1205"עזה–בחמש השנים האחרונות ביהודה, בשומרון ובחבל

הדבר החמור ביותר בעיני בגין היה הסעיף שקבע כי לפלשתינאים סמכות מלאה על השטח בו הם 

בניגוד  ן לאוטונומיה פרסונלית בלבד ועמדהגימתוכן את ההסכמה של ב עמדה זו עיקרה  .יושבים

לעמדתו השוללת כל מרכיב של שטח בהצעת האוטונומיה. אוטונומיה שבגין ראה אותה ככזאת 

                                                 
 שם, שם. 1202
 שם, שם. 1203
 .3468שם, עמ'  1204
 שם, שם. 1205
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 שתינתן למיעוט הערבי בשטחים על יסוד ההשתייכות האישית וללא קשר למסגרת הטריטוריאלית

ממשית לגבי עצמם, לגבי  הגדרת האוטונומיה המלאה מעניקה לתושבים הפלשתינים סמכות"

. עלי להסביר לכנסת, שהמשפט 1206האדמה ואוצרותיה, כפוף לביטחונות הוגנים בעניין המים"

האחרון הוא למעננו כביכול: אנחנו צריכים לקבל ממישהו ביטחונות הוגנים בעניין המים, שגם לנו 

–; היא פרוההפסקיהיו קצת מים בשומרון, שלא ייקחו אותם מאתנו לחלוטין. זו משמעות 

זו חלה על הערבים, התושבים, ועל האדמה  –ישראלית. אבל ביחס לאוטונומיה 

דייוויד, והמשלחת הישראלית –עשר לילות ישבנו בקמפ–עשר ימים ושלושה–שלושה..ואוצרותיה.

רעיון שלנו; המלה  –קבעה, תבעה, הבהירה: האוטונומיה היא לתושבים ולא לשטח. האוטונומיה 

. 1207; האוטונומיה היא לתושבים ולא לשטח. הבדלנו זאת בצורה המפורשת ביותרשלנו –"מלאה" 

האוטונומיה לשטח, היינו מסכימים לקריעת יהודה  ההייתהרי ההבדל הוא ברור כל כך: אילו 

ישראל וממדינת ישראל. לכן עמדנו בתוקף עד היום –ישראל העברית, מארץ–ושומרון מארץ

 to". לא כתוב "to the inhabitantsנומיה היא כמו שכתוב: "האחרון, עד הרגע האחרון, שהאוטו

the land" אלא ,"to the inhabitants" אין זכר למילים ."the land and its resources בהסכם "

סף. והרי זה משנה את כל המצב, את כל תוכנה ומהותה של האוטונומיה כפי ודייוויד. זה התו–קמפ

שוב עלתה הבעייתיות שטמונה בדגם האוטונומי שבגין הציע  ,בנקודה זו .1208"שאנחנו הבטחנו אותה

לפלשתינאים. בגין הציע דגם של אוטונומיה פרסונלית על סמך הדגם שנדון הן על ידי זאב 

ז'בוטינסקי והן על ידי אחרים כמו קרל רנר שפרינגר וההיסטוריון הציוני שמעון דובנוב. אישים 

עמים אחרים שאינם קשורים דווקא לטריטוריה עליהם הם יושבים. אלו התייחסו לעם היהודי ול

, המרוכזים בחבל ארץ מסוים ולא של ערביי השטחיםהגיאוגרפי דגם זה עמד בסתירה למצב 

אוטונומיה מפוזרים מבחינה דמוגרפית כמו היהודים באירופה. משמעותו של הבדל זה היא שגם 

 הפיכתה גם לטריטוריאלית ולבסוף אף יתכן למדינה.פרסונלית תהיה מן הסתם, שלב ראשון בדרך ל

הדגם הפרסונלי של אך בהצעתו את  ,בגין עצמו הכיר בכך שיש לערבים תביעות על השטח

התעלם מתביעות אלו והתעלם מאי הרלוונטיות של הצעתו למימוש הזכויות האוטונומיה, בחר ל

 הפלשתינאים.

אני הנושאת את שמו של נשיא ארה"ב וקבע כי " כניתסיכם את דבריו בהתנגדות נחרצת לתבגין  

בטוח שכל הרע הזה יוסר הצדה. כבר היו מסמכים, גם אמריקניים, שלא נותר מהם אלא זכרם. 

התוכנית הזאת, לדעתי, מתה בהיוולדה. היום היא כבר לא קיימת, ובוודאי בעתיד לא יישאר ממנה 

                                                 
 .3469שם, עמ'  1206
 שם, שם. 1207
 שם, שם. 1208
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על יהודה ועל שומרון,  ..נו ממאנים.באים לומר: את ההסכם החדש תקבלו. אנח ...אלא זכרה

ישראל. כל יום אני אומר: אשרני שנתפסתי על דבר מצווה. אנחנו מנהלים –עריסת תרבותנו, על ארץ

את המערכה הזאת בהתרוממות רוח, בגאווה יהודית, באמונה עמוקה. אין לנו שום פיק ברכיים. 

. 1209"יקבע בשבילנו מה היא מולדתנו ישראל. איש לא–איש לא יקבע בשבילנו את גבולותיה של ארץ

בשבילך, אדוני הנשיא, זה עניין מדיני. " בגין סיים את נאומו בנימה אירונית כלפי הנשיא רייגן עצמו

אולי אתה צריך בכל זאת להתקרב יותר לערב הסעודית; אולי אתה רוצה שוב ללחוץ את ידו של 

תמימות עם קודמך, הנשיא קרטר,  המלך חוסיין, לאחר שהוא היה "ברוגז" במשך ארבע שנים

ואפילו סירב לבוא לוושינגטון; אולי יש לך מגמות נוספות בעולם הערבי. זו מדיניות. אני מכבד 

אותה. זה דבר רציני. בשבילי, אדוני הנשיא, בשבילנו, אדוני הנשיא, חיינו הם, מולדתנו היא, ארצנו, 

 .1210"תזכה dedicationייווכח איזו ארץ אבותינו וארץ בנינו. זה ההבדל. והעולם כולו 

ההתנגדות הנחרצת של בגין וממשלתו לכל שינוי בסמכויות האוטונומיה ודבקותה בדגם של 

מצומצמת החלה על התושבים בלבד ולא על השטח, סתמה את הגולל על המשך  מנהליתאוטונומיה 

חודשים ספורים המו"מ בעניין האוטונומיה. המשא ומתן על האוטונומיה הופסק בידי מצרים 

בנחרצות, גם במחיר של עימות עם  לאחר רצח סאדאת. תגובת ישראל הדוחה את תכנית רייגן

מעידה על הראייה השונה של הסכמי קמפ דיויד. בעוד ארה"ב ומצרים ראו  הממשל האמריקאי,

 בתוכנית זאת כשלב מעבר בדרך לישות עצמאית פלשתינאית, הרי שעבור תנועת החרות ומנחם בגין

היה זה המקסימום שלו יכלו להסכים על מנת לאפשר לפלשתינאים מינימום של ממשל עצמי 

ת את המאזן לו יכלו להסכים בזמן שיעשה מאמץ לשנו המרב. עבור ממשלת בגין היה זה מנהלי

 הדמוגרפי לטובת ישראל ולבנות יישובים שבקיומם ישימו לאל את רעיון חלוקת הארץ.

 

 סיכום 

הלאומי במשנתה של תנועת החרות לבין הפן הליברלי שלה הגיע לידי ביטוי, בצורה  הניגוד בין הפן

הדיכוטומית ביותר, בנושא של שלמות המולדת אל מול זכויות האזרחים הפלשתינים המתגוררים 

תנועת החרות לכוח הפוליטי היחידי, שנשא את רעיון שלמות  הבאזורים אלו. החל מהיווסדה היית

כזי במשנתו האידאולוגי. אמנם, בקרב חוגים מסוימים בתנועת המזרחי הייתה המולדת כנושא מר

מחויבות דתית לשלמות המולדת, ובקרב חוגים בשמאל הניצי היו חוגים מסוימים שהאמינו בכורח 

המחויבות לשלמות המולדת  ההביטחוני שבשחרור חבלי מולדת, אולם בתנועת החרות היית

                                                 
 .3470שם, עמ'  1209
 שם, שם. 1210
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, דתית, מדינית, כלכלית תמרון וחבל עזה הייתה ביטחוניטוטאלית. המחויבות ליהודה, שו

משולבת  הוחברתית, ובה ראתה התנועה צו חיים לאומה הישראלית הצעירה. שלמות המולדת היית

בזכות העבר אך גם נתפסה ככורח עבור העתיד. תנועת החרות נשאה את שלמות המולדת כנס 

תחת לכותרת העיתון היומי שהוציאה. ראשיה החרוט על דגלה באיור, כמו גם בסיסמה פוליטית, מ

נשבעו אמונים לערך זה, אך פעלו גם באופן ממשי על מנת להגשימו, ע"י הפעלת לחץ פוליטי מחוץ 

לממשלה, ובשעת הצורך גם בתוכה. תנועת החרות נשאה את הרעיון הזה גם כאשר הציבור 

ת מלחמה". אף שהיה ברור כי הישראלי התנגד לו מכל וכל, וגם כאשר הוצמד לה התואר "מפלג

הדבר מהווה מכשול פוליטי, ועל התנועה לבחור בין הפיכתה לאלטרנטיבה שלטונית לבין הנאמנות 

 לעיקרון של שלמות הארץ, בחרה התנועה בנאמנות לעקרון זה.

לצד נאמנות חסרת פשרות זאת, שילבה התנועה במעשיה גם את המאבק למען חרות היחיד באשר 

המאבק לשוויון זכויות לכלל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע או מין. התנועה עמדה הוא, ואת 

בחזית המאבק בממשל הצבאי שהוטל על ערביי ישראל, וראתה בו פגיעה בשוויון האזרחי. בדיונים 

השונים דחו ראשי התנועה כל הצעה להתנות או להגביל את הזכויות האזרחיות של המיעוט הערבי. 

בים היו ערך מהותי שאין להתנות אותו, לא בחובה כזאת או אחרת או בשל מעשה של זכויות הער

קבוצה כזאת או אחרת בתוך המגזר הערבי. מדיניות זו אומצה, תוך ידיעה שאין טמון בה כל רווח 

פוליטי שעשוי לסייע למאבקה לכיבוש השלטון, מלבד הנאמנות לערכי מייסד התנועה זאב 

 ז'בוטינסקי.

ת הימים הביאה באחת להתגשמות החלום, ובין רגע הפכו נציגי התנועה מ"הוזים" מלחמת שש

ונביאים מטעם עצמם לנושאי החזון שהתגשם והפך למציאות. אך לצד התגשמות החזון של שחרור 

חבלי המולדת הגיעה המציאות ועמה מאות אלפים של תושבים ערבים, העוינים את המדינה 

ותה היהודית. השילוב האידאי בין הלאומיות והליברליזם עמד מול הציונית ומהווים איום על זה

האתגר הקשה ביותר, אתגר ההגשמה. בעשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים, ניכרה ירידה 

בתמיכת חברי מוסדות התנועה ברעיון שוויון הזכויות הליברלי. החרדה מאובדן הרוב היהודי 

כלפי הפלשתינאים, שבעבר התנגדו ליישמה כלפי תושבי  הובילה את חברי התנועה לתמוך במדיניות

. "עידוד הגירה ערבית" מונח מעודן לרעיון הטרנספר, שהתנגדו 67ישראל הערבים שבתוך גבולות 

לו מנהיגי התנועה עוד מתקופת ז'בוטינסקי, החל לחדור אל תוך הדיונים הפנימיים של מוסדות 

 המפלגה.

נהגת התנועה, שישבה לראשונה בסמוך להגה השלטון, המשימה הראשונה שלקחה על עצמה ה

הייתה לבלום כל אפשרות של ויתור או נסיגה. לצד קריאה להחלה מידית של הריבונות הישראלית 

על שטחי יהודה, שומרון ועזה, הצטרפה גם התנגדות לטרנספר של ערביי עזה, ותמיכה במתן 
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בקרב הנהגת התנועה, החלה המחויבות אזרחות ישראלית מלאה לתושבים שיבקשו זאת. אך גם 

הליברלית להיסדק. שוויון הזכויות שהוצע לתושבים הערבים כבר לא היה אוטומטי, ולקבלת 

האזרחות הישראלית נדרשה בקשה מיוחדת ואף הצהרת נאמנות. אל מול הרצון לצירוף חוקי 

ששטח זה היה  ופורמלי של השטח לתחומי המדינה, נוצרה רתיעה מצירוף כזה של התושבים,

הערבים לצירופם למדינת ישראל וגם הבין את הבעיה  התושביםלביתם. בגין היה מודע להתנגדות 

הדמוגרפית של שוויון מספרי בין העמים, ואת השלכותיו על זהותה של המדינה. לאור זאת הלכה 

רעיונות ופחתה הדרישה לסיפוח פורמלי ומידי של השטח, בקרב הנהגת התנועה, ובמקביל פותחו 

לתושבים  .יסודשונים להתמודדות עם המצב שבו נשללות מאוכלוסייה ערבית גדולה חירויות 

הערבים הוצע להמשיך עם האזרחות הקודמת או לקבל מעמד של תושב שהוא פחות ממעמד של 

אזרח. תנועת החרות התנגדה לכל תכנית מדינית שטמנה בחובה אפשרות לנסיגה, והייתה מוכנה 

ך מחיר של פרישה מהממשלה. היא תמכה גם בהתיישבות יהודית נרחבת בשטחים. לצד לשלם על כ

מדיניות זאת חלה הכרה הולכת וגוברת כי יש להעניק לערבים בשטחים זכויות קולקטיביות ולא 

רק זכויות אזרחיות. מנחם בגין, שהתנגד במשך שנים למונח "לאום ערבי", הכיר בעשור שלאחר 

של הערבים, והציע תכנית של אוטונומיה  התרבותיתכות ההגדרה העצמית מלחמת ששת הימים בז

 תרבותית נרחבת. 

התנועה למפלגת  ההעמימות בדבר מעמד השטחים ומעמד תושביהם החזיקה מעמד כל עוד היית

הביא את  1977מיעוט בקואליציה של מפלגות שמאל, וגם כאשר חזרה לספסלי האופוזיציה. מהפך 

התרחב הן מבחינת  1967קביעת המדיניות, אך נראה כי הסדק שהחל בשנת התנועה לעמדה של 

הדבקות בשלמות המולדת והן מבחינת הנאמנות לערכים הליברלים. יו"ר התנועה שינה את 

הצהרותיו מתקופת האופוזיציה, והכיר דה יורה בקיומה של ממלכת ירדן על חשבון ויתור על עבר 

יה בעבר, בדבר החובה להחיל את הריבונות הישראלית על הירדן המזרחי. דברי ראש האופוזיצ

השטחים ששוחררו, נדחו על ידי ראש הממשלה דהיום,  בטענה כי אין צורך להחיל ריבונות על חבלי 

מולדת, שכן שלך הם מלכתחילה. צעד נוסף בשינוי העמדות של הנהגת התנועה נמצא בהסכמי קמפ 

ות ההיסטורית על חבלי המולדת ייעשה רק בהסכמת כל דיויד, עת התחייבה ישראל כי מימוש הזכ

 באישור ערבי שלעולם לא יגיע. -הצדדים, קרי 

עם הרכבת הממשלה הפך ראש הממשלה מנחם בגין, שהיה מהמתנגדים הראשיים לממשל הצבאי, 

אחראי על מאות אלפי ערבים תחת ממשל צבאי בסיני, רמת הגולן וביש"ע. באשר לסיני, בעקבות 

שלום עם מצרים, הועברו הבדואים המתגוררים בסיני חזרה למדינתם מצרים. ברמת הגולן הסכם ה

החיל בגין את המשפט הישראלי, והפך את הדרוזים לאזרחים שווי זכויות, בניגוד להצהרתו כי 

מולדת לא מספחים, ובניגוד לעמדת המפלגה כי אין לכפות אזרחות ישראלית על מי שאינו מעוניין 
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מה התמודד בגין הייתה קשורה ליהודה, שומרון ועזה, שבהם הוא ראה המרכזית שע  בה. הבעיה 

חבלי מולדת, שלעם היהודי ישנה זכות ראשונים עליהם. בשטחים אלה חיו מאות אלפי ערבים, 

ולמרות הניסיונות לתאר אותם כקבוצה אתנית תרבותית, גברה ההכרה כי מדובר בלאום שיש לתת 

 ה עצמית. מענה לדרישותיו להגדר

מול מצב זה העדיף מנחם בגין, כפי שעשה גם ז'בוטינסקי לפניו, את הגיאוגרפיה על פני הדמוגרפיה. 

בוועידת קמפ דיויד הציג בגין את תכנית האוטונומיה המנהלית, ולאחר מכן את תכנית 

הקונפדרציה. שתי התכניות היו אמצעי ולא מטרה; אמצעי להמשך שמירת השליטה בשטחי 

ת, תוך הענקת שלטון מנהלי מוגבל לתושבים, המבוסס על תכנית האוטונומיה שדרש המולד

ז'בוטינסקי ליהודי אירופה. למרות שתכניות אלו לא היו מענה לדרישות הפלשתינאים, גם הפשרות 

הללו נתקלו בהתנגדות עזה מצד חברי סיעת החרות שחלק גדול ממנה נמנע או הצביע נגד ההסדר 

ד. בלחץ חברי התנועה יצאה הממשלה למסע התיישבות נרחב ברחבי יהודה, שהושג בקמפ דיוי

שומרון ועזה, מפעל שמטרתו הייתה סיפוח דה פקטו של האזורים האלה למדינת ישראל. באמצעות 

בניית כמאה יישובים חדשים לאורכם ולרוחבם של שטחי יהודה, שומרון ועזה, והכנת תשתית לעוד 

בגין לשנות את המצב הדמוגרפי בשטח. מפעל זה נתפס כבעל חשיבות רבים אחרים, ניסתה ממשלת 

היסטורית, וגם כאשר תבע נשיא ארה"ב את הקפאת הבנייה בשטחים, גם אם לזמן קצוב, במהלך 

מבנייה של ישובים חדשים, וגם  עהמשא ומתן עם מצרים, סירבה הממשלה, והסכימה רק להימנ

ם ההגבלות המינימליות באשר לזכויות הקניין של זאת לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד. ג

הערבים בשטחים, שאותם אימץ בגין, היו לצנינים בקרב רבים מחברי התנועה, ובגין נאלץ לאיים 

 בהתפטרות על מנת לכפות את דעתו. 

השוואת המדיניות של ממשלת הליכוד ביחס לרמת הגולן מול מדיניותה ביחס לעבר הירדן המזרחי 

ה העמידה במרכז את השמירה על הרוב היהודי במדינה. במקרים שבהם השמירה מעלה שהתנוע

הערבית, הפך חבל ארץ כמו  יהעל הרוב היהודי עלתה בקנה אחד עם מתן שוויון זכויות לאוכלוסי

רמת הגולן, שנתפס בעיקר כנכס ביטחוני, לחלק מחבלי המולדת. חבל ארץ שאין כל אזכור לדרישה 

עד למלחמת ששת הימים, ויותר מכך, נציגי תנועת החרות בממשלת הליכוד לבעלות יהודית עליו 

הלאומי, טענו מיד לאחר המלחמה, כי תמורת פירוז הגולן יש להיענות לדרישות הסורים לקבלו 

עליו, בשל חשיבותו  תבחזרה. בהמשך הזמן עבר אותו חבל ארץ תהליך, שבו נוצרה זכות ביטחוני

זכות היסטורית ישראל. זכות ביטחונית זאת יצרה עם השנים גם מדינת  תהאסטרטגית להישרדו

 והוא הפך רטרואקטיבית לחבל ארץ שעליו יש לעם היהודי גם זכות היסטורית ודתית. 

הירדן המזרחי נהנה במשך שנים מהילה של זכות היסטורית ודתית בקרב אנשי תנועת החרות.  עבר

מפלגה במשך שנים רבות, כאשר שתי גדות הירדן נוכחת בסמלים ובמיתוסים של ה הזכות זו היית
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הופיעו כיחידה גיאוגרפית אחת, והשיר "שתי גדות לירדן" היה לחלק בלתי נפרד מכינוסי התנועה.  

אולם, משמעות  הצירוף של חבל ארץ זה למדינת ישראל, בקונסטלציה כל שהיא,  הייתה אבדן 

התכחשות עלמות מהזכות עליו, ועד לכדי הרוב היהודי. לפיכך עבר חבל זה תהליך אטי של הת

 זו הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה היסטורית דתית.  לזכות

שני מקרים אלו )היחס לגולן ולעבר הירדן המזרחי( הם דוגמה לשילוב של שמירה על הרוב היהודי 

בכל עם מתן שוויון זכויות ליברלי לתושבים הערבים. לעומתם, הדילמה הייתה קשה הרבה יותר 

הקשור לחבלי יהודה, שומרון ועזה. חבלים אלה נתפסו על ידי תנועת החרות כשטחים שלעם היהודי 

. חבלי ארץ אלו עמדו במרכז תישנן עליהם זכויות היסטוריות ודתיות, ויש להם גם משמעות ביטחוני

ר, חבלי האידאולוגיה הפוליטית של התנועה, גם במחיר הפוליטי של בידוד ודחיית מצביעים. כאמו

ארץ אלו היו מאוכלסים במספר רב של תושבים ערבים, ומתן שוויון זכויות להם עלול היה לסכן 

את אופיה היהודי של המדינה. מצד שני, הימנעות מכך עלולה הייתה לפגוע בזהותה הדמוקרטית 

ה של המדינה. לאור מצב זה הציג בגין את תכנית האוטונומיה לערביי השטחים, שמשמעותה היית

אוטונומיה מנהלית החלה על התושבים ולא על השטחים שעתידים להישאר בידי מדינת ישראל. 

התפיסה כי ערביי ארץ ישראל, כפי שהקפיד בגין לכנותם, הם בעלי ייחוד אתני ותרבותי, אך לא 

לאומי, קרסה בעשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים. תפישה זאת הוחלפה בהבנה כי 

ש זכויות לגיטימיות של הגדרה עצמית, ואולם תנועת החרות ומנחם בגין סירבו לאוכלוסייה זו י

 בעלי כאל לא היה הפלשתינאים אל היחסלהכיר בקשר בין זכויות אלו לאדמה שעליה הם יושבים. 

 אמתיעצמי  ששלטון, בעוד עצמי מנהל להם לאפשר שיש זמניים תושבים אל, אלא כהארץ על הזכות

 .מהם נמנע

תנועת החרות סירבה להכיר בקשר שבין האוכלוסייה הערבית בשטחים למרחב הטריטוריאלי שבה 

היא נמצאת. העילה לסירוב הייתה הטענה, כי ערביי השטחים הם מיעוט בקרב תנועה לאומית 

מדינות. בטריטוריה של ארץ ישראל המערבית,  21-ערבית שהשיגה את הגדרתה העצמית ב

ששת הימים והייתה בסיס לזהות האידאולוגית של התנועה, לא יכול ששוחררה במהלך מלחמת 

זה הוביל לחיזוק ההתקשרות  משברהיה לקום עם ערבי שבנה זהות המבוססת על טריטוריה זו. 

הרגשית של חברי תנועת החרות לטריטוריה ששוחררה, תוך דחייה מהותית של האוכלוסייה 

פסה כאיום דמוגרפי, כלכלי וביטחוני על הזכות הערבית שהפכה אותה לבית. אוכלוסייה זו נת

ההיסטורית והדתית, ומכאן נבע השיח שתמך בהדרה ואף גירושה משטח זה. הכרה בעם פלשתינאי 

או זהות ערבית פרטיקולארית המבוססת על טריטוריה זו, איימה לא רק על המשך השליטה על 

 תפיסת עולמה.  חבלים אלו, אלא גם על הליבה האידאולוגית התנועתית ועל
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לאור זאת נוצרה התמקדות של בגין ושל הנהגת התנועה בצמצום הערכים הליברליים ובהגדרת 

הדמוקרטיה הפורמלית, תפיסה שבמרכזה ניצב העיקרון של שמירת הרוב היהודי כמאפיין המרכזי 

כות של המשטר הדמוקרטי. קידוש תפיסה זאת הביא ליצירת הזכות על רמת הגולן ולהתכחשות לז

על עבר הירדן המזרחי. כל עוד יישמר הרוב היהודי בשטח שבין הירדן ובין הים, תמשיך ישראל 

 לשלטון הערביים הנשלטים של ההסכמהלהיות מדינה בעלת זהות יהודית ומשטר דמוקרטי. 

לרשות אדמיניסטרטיבית עצמאית. תנועת  זכות במתן הוחלפהעזה  ובחבל הגדה בשטחיישראלי 

על התפישה הליברלית הערכית המבוססת על חרות אזרחית. את תפישת השוויון  החרות ויתרה

המהותי וזכויות המיעוטים החליפה תפישה של שוויון פורמלי המסתמך על האפשרות שניתנה לכל 

פרט ערבי לפנות ולבקש אזרחות ישראלית. שלטון הרוב היהודי החליף את זכות המיעוט להגדרה 

יטימציה מן הנשלטים. החירות החיובית, שאמורה לבוא לידי ביטוי עצמית לאומית ולקבלת לג

בהשתתפות בשלטון ובהענקת ההכשר באמצעות בחירות, הוחלפה בתפישת הדמוקרטיה הפורמלית 

 המצמצמת, שרואה בהבטחת הרוב היהודי את תכלית הכול.
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 : דיון ומסקנות9פרק 

משנתה הפוליטית של תנועת החרות. תנועת החרות לא הייתה חיבור זה שם לו למטרה לנתח את 

שותפה בעיצוב פני החברה הישראלית בראשית דרכה, שכן היא החלה כתנועת אופוזיציה קטנה, 

הפכה עם השנים לאופוזיציה הראשית לשלטון מפא"י ולימים הפכה למפלגת השלטון. סיפורה של 

נטיבה שהציב למפלגות הפועלים וכיצד תורגמה התנועה הוא סיפורו של הימין הישראלי, האלטר

 אלטרנטיבה זו בעת הגיעו לשלטון.

תנועת החרות הייתה תנועת הליבה של הימין הישראלי, והשפיעה מעבר לגודלה המספרי בכל 

המערכים הפוליטיים שבהם לקחה חלק, החל מסיעת גח"ל וכלה במפלגת הליכוד. חוקר המבקש 

ישראלית, אז כהיום, יתקשה לעשות כן ללא הכרה עמוקה עם להבין את המערכת הפוליטית ה

שורשיה האידאולוגיים. תנועה זו התיימרה להציג משנה אידאולוגית סדורה, המבוססת על שילוב 

 של לאומיות וליברליזם, אל מול השילוב הלאומי סוציאליסטי של מתחריה משמאל.

שמאל הלאומיות סוציאליסטיות הליברליזם הלאומי הפך לאלמנט מבדל, אל מול מפלגות ה

ומדיניותן המעמדית, ואל מול מפלגות הימין ומדיניותן הליברלית בתחומי הכלכלה והדת. בכל עת 

יבושו שבה ניסו להגדיר את תנועת החרות כתנועת ימין מיהר יו"ר התנועה להתנגד בטיעון: "

לזהות את לוחמי החופש  המחשבתית וכל אנשי הקללה הציבורית המנסים השגרהכל אנשי  ווייכלמ

איננה של התו המלאכותי חסר כל התוכן  אפואהשאלה ....בישראל עם גזענים בדרומה של ארה"ב

מקדם את האומה או  טינסקישל ימין ושמאל. אדם נבון הוא ישאל האם חזונה של תנועת ז'בו

ם בין שמאל ". חברי התנועה ניסו להציג את עצמם כמעין דרך שלישית, דרך ביניימסיגה לאחור

וימין, המסוגלת לשלב את האינטרסים של הפרט וחירותו עם הסולידריות של האומה; שילוב בין 

חרות האדם לצדק חברתי, בין המחויבות הלאומית הטוטלית לבין החופש הנגזר ממרכזיותו של 

י, הפרט. בנוסף, הזהות הליברלית שימשה לדחיית הטענות בדבר היות התנועה תנועת ימין לאומנ

 כפי שניסו להאשימה גורמים מצדה השמאלי של המפה הפוליטית.

וריבונות. בבסיס  כלליתהתנועה הציונית קמה כתנועה לאומית, שבמרכזה דוקטרינה של חרות 

אידאולוגיה זו עמדה הדרישה לשינוי גורלו של העם היהודי; שינוי שמטרתו להפוך את העם היהודי 

להחליט בעצמו על גורלו תוך שליטה על משאביו הלאומיים.  לבעל טריטוריה לאומית, שבה יוכל

אתנית של -התנועה הרביזיוניסטית נולדה במזרח אירופה, מקום שבו צמחה הגרסה האורגנית

איבריו סכום כעיקרון רוחני וכגוף שלם והומוגני העולה על הלאומיות, שמשמעותה תפיסת האומה 

אופייה ורוחה טבועים בו כל וכאשר הוא נולד לתוכה  ,כבן האומהבגישה זו נתפס  היחידהבודדים. 

זאב ז'בוטינסקי, מכונן הרביזיוניזם הציוני, ראה את העם היהודי כגזע  .ימי חייו, באופן בל יימחה
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שעוצב על פי התנאים הפיזיים הייחודים של ארץ ישראל, והכריז כי "בארץ ישראל קמנו כאומה". 

וחוותה את שנותיה הפורמטיביות בפולין שבין המלחמות.  מרביתה של הנהגת תנועת החרות צמחה

פולין, שהוקמה מחדש לאחר מאות שנים של היותה מחולקת על ידי שכנותיה, עברה תהליך של 

 עיצוב לאומי מחדש, שבו לאדמה ולדת תפקיד מכריע.

אל מול התפיסה הלאומית האורגנית, שאותה חוו מילדות, את התפיסה הליברלית ירשו חברי 

, שהגיעו השכלההתהליכי התנועה בבחרותם מזאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי היה תוצר של 

. המאה התשע שנים שאחר כךבואופני החשיבה שלהם המשיכו להתפתח  ,18-שיאם במאה הל

שינוי עשרה, שבה נולד ז'בוטינסקי, הייתה המאה של הנאורות האירופאית. מאה שבה הושלם ה

ברת מרכז הכובד מן האל, ההיסטוריה וכתבי הקודש להסתמכות על תבונת הוביל להעש ,תודעתיה

המונח "ליברליזם" זוהה ברחבי היבשת עם אמונה אופטימית בטבע האדם, משטר חוקתי,  .םהאד

דמה חברתית, או כפי שהציג זאת ז'בוטינסקי "כל יחיד הוא מלך". מוסדות חופשיים, דמוקרטיה וק  

יה, כלכלה, פוליטיקה, חוק ופילוסופיה, הושפעו באופן עמוק משינוי כל התחומים, כגון: תיאולוג

 זה. 

שילוב זה שבין הגישות לא היה דבר של מה בכך. במשך שנים רבות התנגדו הוגים, המזוהים עם 

התפיסה הליברלית, לרעיון הלאומי. הוגים אלו ראו את הרעיון הלאומי כצר אופק מבחינה מוסרית, 

ה פוליטית וכבעל רלוונטיות זמנית. ההוגים הליברלים זיהו את הרעיון כמעורר מחלוקת מבחינ

. גם בקרב תומכי הלאומיות הייתה רתיעה םהלאומי עם הימין הפוליטי ועם משטרים אוטוריטריי

מעקרונות הליברליזם. הדגש על הפרט נתפס לא פעם כמנוגד לסולידריות הלאומית וכחותר כנגד 

 אחדות האומה. 

נים גדלה ההבנה בקרב חלק מההוגים הליברליים, שהאמונות הלאומיות והערכים ככל שחלפו הש

הלאומיים אינם תופעות זמניות. מבחינה אינסטרומנטלית הבינו תיאורטיקנים ליברליים כי 

הלאומיות יכולה לסייע בהשגת מטרות ליברליות בנושאים של זהות, דמוקרטיה וצדק חברתי. 

נה מוסרית על הלאומיות, וניסיון לשלב בין השתיים בהתחשב הכרה זו הובילה לתהליך של הג

בנקודות המשותפות שלהן. עקרון ההגדרה העצמית הלאומית נתפס כמשרת את האינטרס 

 במתן ביטוי לקולקטיביות שלו. זאב ז'בוטינסקי היטיב לתאר זאת כך:  יהאינדיבידואל

יצביעו  ...היחידים נוצרה חברה, לא להפךלשם טובתם של ...בראשית ברא אלוהים את היחיד"כי 

לי על הסתירה שבין ההשקפה הזאת ובין מהותה ותכנה של תעמולתי הלאומית; אחד מידידי, 

שקרא את כתב ידי זה, כבר הזכירני שגם פזמון אחר שמע מפי: 'בראשית ברא אלקים את האומה'. 

ים כי 'בראשית' נבראה ה'אנושיות': אין סתירה. את הפזמון השני לא ניסחתי בניגוד לאלה הטוענ –
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אני מאמין אמונה שלמה, כי בהתחרות בין שתי אלה, האומה קודמת; וכמו כן קודם היחיד 

 מה". הלאומיות נתפסה כמקדמת דמוקרטיה בפירושה כממשל עצמי, שלטון על ידי העם. לאו

בשילוב הלאומי  אל מול השוני והדמיון שבין הגישות, אל מול האתגרים והאפשרויות הטמונות

ליברלי, ביקשתי לבדוק בחיבור זה את משנתה של תנועה החרות באמצעות שלוש סוגיות יסוד: 

כלכלה וחברה, דת ומדינה וזכויות הערבים מול ארץ ישראל השלמה. כל אחת מסוגיות אלו טומנת 

ן התפישה בחובה מדיניות שונה הנגזרת מן התפיסה הליברלית אל מול המדיניות בנושא, הנגזרת מ

 הלאומית.

הנחות ". בנושא זה וחברה כלכלה" בנושאליברלי -הנושא הראשון שנבדק היה השילוב הלאומי

של  ומנוגדות פיסות שונותת מובילות לתיברליתפיסה הלהיסוד השונות של ההגות הלאומית ושל ה

ף של התפיסה הליברלית, המעמידה את הפרט במרכז ורואה את מהות החברה כאוסצדק חברתי. 

פרטים שהתקבצו יחדיו על מנת להגשים מטרות משותפות, העמידה במרכז את חרות הקניין. 

הכלכלה החופשית נתפסה כגורם חשוב בהשגת שביעות רצונם של הפרטים, והגשמת האינטרסים 

שלהם. כלכלה חופשית, שבה לכל הפרטים יש, באופן יחסי, זכויות שוות לייצר ולצרוך מוצרים, 

תפקיד מינימלי של קיום שלטון החוק, שמירה על הסדר, שמירה על הביטחון ושמירה  ולמדינה יש

יותר להדרכת בטובה הדרך היא החרות החופשית הוגים ליברליים טענו כי הת .על הרכוש הפרטי

 נתפסה על ידםהתערבות המדינה  .חוצץ כנגד כל התערבות בשוק ויצאכן ול ,מאמציו של היחיד

פגיעה והתערבות בתחום הפרט וביכולת הבחירה של ל ההמוביל ,של הרוב כפיית האידאולוגיהכ

 .הצרכן

בראשית דרכה אכן הציגה תנועת החרות דבקות בעקרונות ליברליים אלו, שבבסיסם עמדה האמונה 

כי "רק המשק החופשי הוא שיבנה את ארצנו", כפי שניסח זאת מנחם בגין. המאבק במפא"י הוצג 

אלא גם כמאבק אידאי בין היזמה החופשית למשק המתוכנן, בין ההון לא רק כמאבק פוליטי, 

הפרטי להתערבות המדינה. המאבק נעשה בשם כוחות האינדיבידואליזם והחרות המסוגלים להביא 

לפריחה כלכלית, והפיכת מדינת ישראל למעצמה כלכלית. על מנת לנצח במאבק זה הציגה תנועת 

צעדים כגון: הקטנת המיסים, הפרטת המפעלים החרות תכנית כלכלית מפורטת שכללה 

הממשלתיים, קיצוץ הביורוקרטיה והמנגנון הממשלתי, הקטנת הגירעון המסחרי, הימנעות 

מהעלאות שכר )מלבד למגזרים האקדמאיים( ומניעת שביתות באמצעות בוררות חובה. תכנית זו 

שבו שולטת ככל האפשר  ביקשה להעביר את המשק הישראלי הבירוקרטי והמונופוליסטי, למשק

היזמה החופשית ולא התכנון הממשלתי, ולכלכלת שוק חופשי המתנהלת במינימום התערבות מצד 

 הכוח השלטוני.
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למדיניות כלכלית ליברלית זו היו מתנגדים מבית, שבאו הן מחוגי הסתדרות העובדים הלאומית 

לו, תוך הדגשת הזהות הלאומית והן מנציגי שכבות המצוקה. חוגים אלו הביעו התנגדות לעמדות א

העל מעמדית של התנועה. "יש לדאוג לאינטרס של האומה, כי אנחנו לא מפלגה בורגנית אלא מפלגה 

לאומית" הדגיש ח"כ ארדיטי באחת מישיבות המרכז. עמדה זו שיקפה את הנחות היסוד של 

צרת בקרב חברים התפישה הלאומית בתחום הכלכלי, תפיסה שנתנה דגש למחויבות המוסרית שנו

, כאשר במקום האגואיזם הליברלי ,"מוסריות של הקהילה" בקהילה הלאומית. תופעה זו מכונה

חברים בקהילה לפתח  עודדתמ , מוסריות זואינו מכיר בקיומם של מטרות כמו טובת הכללאשר 

ל להוצאה לפועל של מדיניות חברתית כהם הבסיס שקשרים המבוססים על דאגה ושיתוף פעולה, 

למרות עמדות אלו דבקה התנועה במאפיינים ליברליים אלו גם מתוך אמונה כי זוהי הדרך . שהיא

 הטובה ביותר לקידום האומה. 

החל מאמצע שנות השישים ניכר שינוי הולך וגובר בעמדות אלו לכיוון עמדות חברתיות יותר. נקודת 

המפנה בתהליך זה הייתה הקמת סיעה בהסתדרות העובדים הכללית, גוף שנתפס במשך שנים 

כמכשול המרכזי ליזמה הפרטית ולשוק החופשי. העילה לצעד זה הוצגה כתוצאה מאילוצים 

ך להגן על חברי הסתדרות המזדהים עם התנועה, ואולם מדובר היה בהכרעה פוליטיים, כצור

אידאולוגית ראשונה בדרך לשינוי. הכרעה אידאולוגית זו הגיעה גם כתמונת מראה להיחלשות 

האידאולוגיה הסוציאליסטית בקרב מפלגות השמאל. בדיון על הקמת הסיעה, הסביר בגין כי: 

אליסטית. יכולנו לשכנע שם מישהו לדרכנו, לתורתנו, לעמדתנו? "בשנים ההן היא הייתה כולה סוצי

רובם של חברי ההסתדרות היום לא יודעים ...האוזניים היו אטומות. גוש ברזל, פלדה בלתי חדירה

הם סוציאליסטים? מרכסיסטים? אנחנו היום לא יכולים לשכנע?  - את שמו של מארכס, של אנגלס

בותיהם לא אטומים. זה יים לדבר אליהם. מוחותיהם פתוחים. להיום אנו יכול...אזניהם אטומות?

 ". השוני, זו המערכה החדשה

הזיהוי המעמדי סוציאליסטי שהלך ונחלש בקרב מפא"י, ההסתדרות ומפעלי העובדים החליש גם 

את הצורך לעמוד על העקרונות האורתודוקסים הליברליים. למרות התחזיות הקודרות, לא חלה 

ולא קמה דיקטטורה של הפרולטריון המבקשת להתנכל לסוחרים ולבעלי מלחמת מעמדות 

 המפעלים, ולהורידם מנכסיהם.

במשק הישראלי לא נוצר מעמד ביניים מבוסס של מקצועות חופשיים ובעלי עסקים פרטיים 

שהחוגים הליברלים ב"חרות" ביקשו להיות לו לפה. הנבואה של שמואל מרלין, מזכ"ל המפלגה 

מה, כי "אם לא יקום כאן מעמד חדש של היוזמה הפרטית, מעמד בעל הכרה ותפיסת שזה עתה הוק

עולם ליברלית מתקדמת...אין כל סיכויים אפילו לעצם קיומו של איזה שהוא מעמד אחר מאשר 

לאריסטוקרטיה של הטרסטים והמונופולים והפקידים לעשרות ולמאות האלפים", התגשמה 
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ישראלי היו ברובם הגדול פועלים, שהועסקו במפעלים בבעלות במידה מסוימת. המועסקים במשק ה

הממשלה וההסתדרות, או שהיו פקידים במנגנון הממלכתי. מועסקים אלו לא היו האויב 

הסוציאליסטי המעמדי מפעם, אלא אזרחים שביקשו למצוא פרנסה, ושחלקם אף גילו אהדה 

לים אלו החלו להצטרף לשורות המפלגה, הולכת וגוברת לתנועת החרות. יתר על כן, נציגים של פוע

והחליפו בהדרגה את האליטה הליברלית הוותיקה, שנשאה את רעיון המדיניות הכלכלית 

הליברלית. נציגים אלה שינו את זהות התנועה מבפנים, והנחילו את התפיסה כי הפועלים אינם 

 יותר ויותר.  אויב מעמדי אלא אלקטורט פוטנציאלי, שהתנועה הפכה להיות מזוהה עמו 

המהפך השלטוני הוביל את הנהגת תנועת החרות להפקיד את המדיניות הכלכלית בידי שותפיהם 

במפלגה הליברלית, בעוד האחריות למדיניות החברתית הופקדה בידי האגף החברתי של התנועה. 

ה דוד לוי ומשה קצב הופקדו על פרויקט שיקום שכונות, ושרי התנועה העניקו להם את התמיכ

שנדרשה לרפורמות חברתיות, כמו חוק תיכון חינם וחוק הבטחת הכנסה. המדיניות הכלכלית 

הליברלית, שאותה ביקשו ליישם שרי המפלגה הליברלית, זכתה לתמיכה כל עוד לא נדרשה 

הממשלה לשלם מחיר חברתי. יזמות לקיצוץ תקציבי, שיפגע בתקציבי הרווחה, או פגיעה 

ברה נתקלו באופוזיציה מצד מרבית שרי "חרות". מצב זה פגע בתפקוד בסובסידיות ובתשלומי הע

הכלכלי של הממשלה עד כדי התפטרות שרי האוצר בעלי המשנה הליברלית, שמחה ארליך ויגאל 

הורביץ. אל מול האלקטורט שהביא את התנועה לשלטון, וכמענה לדרישותיו החברתיות, מונה 

ר היה מהסממנים השמאליים מבחינה חברתית של לתפקיד שר האוצר, יורם ארידור. ארידו

איש סיעת תכלת לבן בהסתדרות, ומשמעות מינויו הייתה ויתור על העקרונות הכלכליים  –התנועה 

 הליברליים. 

ארידור נקט במדיניות כלכלית חברתית והגדיל את ההוצאה הממשלתית ואת הגירעון במאות 

להגדלת הסובסידיות למוצרים, מדיניות שהתנועה אחוזים. סכומים גדולים מתוך התקציב הופנו 

התנגדה לה כל השנים, ולהגדלת תקציבי הרווחה. שינוי זה במדיניות, שארידור החל בו לפני 

הבחירות לכנסת העשירית, היה מהגורמים ששיפרו באופן דרמטי את הישגיה האלקטורליים של 

מתה ועד ימינו אנו. ארידור, שהמשיך תנועתו, והיא הגיעה למספר המנדטים הגדול ביותר מאז הק

במדיניות זו גם לאחר הבחירות, נתמך בידי חברי התנועה שביקשו להיטיב עם שכבות המצוקה, 

כדי לצמצם את הפערים החברתיים. עם פרישתו מהתפקיד הראו מדדי אי השוויון, כי הרפורמות 

חית את ממדי העוני בדיור, החברתיות אכן הביאו לצמצום הפערים. פרויקט "שיקום שכונות" הפ

וגם הפער בחינוך התכווץ. יחד עם זאת, האינפלציה הגיעה למאות אחוזים והמטבע הישראלי היה 

על סף קריסה. למרות מצב זה, בחרה התנועה בחירה אידאולוגית מובהקת; לא לנקוט באמצעים 

שלה בגין הכריז של קיצוץ תקציבי העשויים לפגוע בשכבות המצוקה ולהביא לאבטלה. ראש הממ
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כי  "אנחנו לא נרשה אבטלה בארץ ישראל... נכון, לנו יש אינפלציה הרבה יותר גבוהה מאשר אצלם, 

אבל יש להם מיליונים מובטלים...אצלנו לא יהיה כדבר הזה". תנועת החרות העדיפה את השיקולים 

חופשי והגנה על שוק החברתיים, של הגנה על שכבות המצוקה ושוויון חברתי, על פני צרכי השוק ה

 ההון הישראלי.

תנועת החרות שהחלה את דרכה במטרה להגן על הפרט וזכויותיו מפני המנגנון הממשלתי, פעלה 

התנועה, שקבעה עם עלייתה לשלטון כי רק  בהגיעה לשלטון להגן על הפרט מפני השוק החופשי.

אוכלוסיות ב לפגוען זה עשוי ההון הפרטי הוא שיבנה את מדינת ישראל, פעלה על פי ההנחה כי הו

זכות זכות הקניין הפרטי וההתנגדות לחופש השביתה הוחלפו ב , ויש להגן עליהן.חלשות בחברהה

ליברלית היא העבירה את הדגש  לאומיתה בשכר הוגן והבטחת צדק שוויוני. כתנועה לעבוד

 מזכויותיו של הפרט לאינטרסים של הקהילה הלאומית ורווחתה.

סוגיה זו טמנה אף היא בחובה מתח בין התפיסה הלאומית לתפיסה הליברלית.  – ומדינה דת

התפיסה הליברלית הקלאסית מבקשת להפריד בין הדת ובין המדינה, והזהות הציבורית של החברה 

נדרשת להיות ניטרלית ולא מזוהה עם דת כזו או אחרת. תפקידה של הדת מצומצם ומוגבל לתחומם 

המדינה נתפסת כ"מדינת שירות", המעניקה שירותים שונים לאזרחיה,  של יחידים ושל קהילות.

אך לא מקדמת חזון פרטיקולרי. לעומת זאת, התפיסה הלאומית מבקשת לעצב את המרחב הציבורי 

בהתאם לזהות הקבוצתית של הלאום. חוקרים רבים סבורים כי הלאומיות תפסה את מקומה של 

כאשר האומה החליפה את האלוהים. לעיתים קרובות הדת והפכה להיות הדת של המודרניות, 

אפשר לזהות חיבור בין הדת והלאומיות תוך יצירת אידאולוגיה משותפת המחזקת את שני 

 המרכיבים.

ההבחנה הזו, בין הליברליזם ללאומיות בענייני דת ומדינה, היא הבחנה תיאורטית בלבד. בפועל, 

דת מקום בציבוריות הלאומית. מקום זה נשמר גם ברוב מדינות המערב הליברליות, עדיין יש ל

לאחר שהדת הנוצרית ויתרה על מעמדה כדת מחייבת. הדת הסתגלה לעקרונות הסובלנות 

 םוהניטרליות הליברלית, וקיבלה את עקרונות חופש המצפון והזכות לפרטיות. בתמורה לוויתורי

ת מוסריות רלוונטיות להתנהלות אלו שמרה הדת על האפשרות לעטות דמות ציבורית ולהציג נורמו

 החברתית המודרנית.

במדינת ישראל אימצה מפא"י את הסמלים היהודיים של מועדי ישראל, והעניקה לממסד הדתי 

תפקיד משמעותי בציבוריות הישראלית החדשה. סמלים אלו עברו תהליך של חילון, כאשר 

ברסליים. השבת הפכה מיום ואוני םהמשמעות היהודית המסורתית הוחלפה בערכים סוציאליי

קודש בעל משמעות דתית, ליום מנוחה סוציאלי, שבו העובדים זכאים לנוח ממלאכות השבוע. ערכי 

מסורת של ייחוד העם היהודי וקידושו על ידי האל הפכו לערכים של חרות לאומית אל מול עבדות. 
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שהוא טקסט המתמקד בקיום דגש ניתן לערכי מוסר אוניברסליים של דאגה לגר ולאביון, והתנ"ך, 

הלאומי של עם ישראל, זכה ליחס מיוחד, תוך התעלמות מהמשנה והתלמוד. הממסד הדתי קיבל 

סמכויות רבות במסגרת המעמד שקיבלה הרבנות הראשית ואחריותה על ענייני הנישואין 

 של הרשות הממלכתית הוהגירושין. במקביל נשמרה הכפפה של ממסד זה להוראותיה והנחיותי

החילונית, שלא נרתעה מעימות כאשר סברה שממסד זה חורג מסמכויותיו. "חרות" לעומת זאת 

התנגדה לתהליך זה של חילון הסמלים הדתיים, וביקשה להחזיר לסממנים אלו את האופי 

המסורתי פרטיקולרי. אל מול המפלגות הדתיות, שמיקדו את מאבקן בשמירת האוטונומיה הדתית 

מסורתי, ומול המפלגות החילוניות מימין ומשמאל, היוותה תנועת החרות של המגזר החרדי וה

 אלטרנטיבה מרכזית בנושא.

בעוד המפלגות החילוניות תפסו את מדינת ישראל הצעירה כמדינת היהודים, ראתה תנועת חרות, 

. משמעות "מדינה יהודית" היא זו המשקפת יהודיתבמסגרת הריבונית את מימוש החזון של מדינה 

ת ערכי הקהילה היהודית, וממשיכה לשמר ולבנות ערכים אלה באמצעות הגברת החינוך היהודי, א

. בניגוד לממלכתיות לתוך המרחב הציבורי והתכת הזהות היהודית, על משמעותה הדתית,

החילונית, שביקשה להגביל את הדת למרחב הפרטי, תנועת החרות ביקשה להעביר את המרחב 

ה. הביקורת של תנועת החרות כלפי הממלכתיות החדשה הייתה ביקורת הציבורי תהליך של הדת

כפולה; הן אינסטרומנטלית על הדיכוטומיה בין הפרטי הדתי לבין הציבורי החילוני והן ביקורת 

 נורמטיבית על החזון האוניברסלי.

החל מקום המדינה נאבקה התנועה להחזיר לסמלים המסורתיים את זהותם הדתית 

התנועה נאבקה למען שמירה על קדושת השבת בפרהסיה הציבורית, היא ביקשה  הפרטיקולרית.

לחזק את הסממנים הדתיים בחינוך הממלכתי, ונלחמה למען איסור על גידול חזיר. בנוסף ביקשה 

התנועה לחזק את מעמד הרבנות הראשית, להעביר לרשותה סמכויות רבות ככל האפשר ולחזק את 

נועת החרות גזרה גזירה שווה בין דת ולאום, כאשר יו"ר התנועה עצמאות הרבנים הראשיים. ת

הכריז בדיונים השונים כי "העם היהודי הוא חד דתי והדת היהודית היא חד לאומית". לאור זאת 

השתמשה הנהגת התנועה במונח "אחדות הלאום", על מנת לגייס את תמיכת חברי התנועה ביזמות 

הפוך, כאשר הזהות הדתית שימשה כמקור לגיטימציה לעמדות דתיות. תהליך זה עבד גם בכיוון ה

הלאומיות של התנועה. הרב ליסמן, ראש החוג הדתי בתנועה, קבע כי "מי שגורס כאן הינתקות 

מספר הספרים שלנו, עוקר ממילא גם את זכותנו החוקית על ארץ מולדתנו". גם כלפי חוץ, עשה 

החזית הדתית שתמכה בנסיגה מעזה ב"רמיסת דת יו"ר התנועה שימוש בשילוב זה, והאשים את 

ישראל". הזהות הדתית היוותה מקור לגיטימציה בתקופה שבה חוותה התנועה בידוד פוליטי )"בלי 
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חרות ומק"י"( על ידי מוסדות השלטון. הכינוסים של ועידת התנועה נפתחו בדברי ברכה מצד 

 ו"ר התנועה על במת הכבוד.הרבנים הראשיים, שהוזמנו לאחר מכן לשבת לימינו של י

תפיסה זו עוררה התנגדות מצד החוגים הליברלים בתנועה. הראשונים להוות אופוזיציה היו חברי 

משלחת האצ"ל בארה"ב, שביקשו בשם עקרונות הליברליזם לקיים הפרדה גמורה בין דת ולאום. 

ת לתחומם של חברים אלו ביקשו, בהתאם לגישה הליברלית הקלאסית, להגביל את נושאי הד

יחידים וקהילות דתיות בלבד. כל תמיכה ממשלתית או שימוש בסמלי הדת, בפירושם המסורתי או 

החילוני, נתפסו על ידם כהפרה של חירויות היחיד. עמדה זו תאמה את התפיסה הליברלית 

האוטומיסטית, המצמצמת את האינטרס הציבורי לכלל מצבור של אינטרסים פרטיים אישיים. 

זו הייתה לנחלת מעטים בציבוריות הישראלית בכלל ובתנועת החרות בפרט, וחוסר התמיכה עמדה 

 בעמדותיהם אילצה אותם לעזוב את התנועה. 

אופוזיציה נוספת לעמדות התנועה התעוררה בקרב הפעילים הוותיקים של התנועה הרביזיוניסטית. 

ריה אלטמן ויוחנן בדר היו מזוהים עם פעילים אלו, כמו נחום לוין, יוסף שופמן, מרדכי אולמרט, א

המפלגה הרביזיוניסטית וערכיה החילונים ליברלים. אישים אלו ראו עצמם כממשיכי דרכו של זאב 

ז'בוטינסקי, ומגיני מורשתו בעניין דת ומדינה. בהתאם למורשתו של ז'בוטינסקי, בשלבים 

א נתפסה כמסייעת למשטר האחרונים לפעילותו, תמכו אישים אלה בזהות הדתית, כל עוד הי

מצד שמאל ואלו שקידשו את  המעמד של הרציונאליות התפיסות עם ההתמודדות מול אלהליברלי. 

, ראו אישים אלו תפקיד חיובי לדת, כמייצגת נורמות מוסריות שיכולות ההבחנה הגזעית מימין

מנחם בגין, להשתלב בחברה אזרחית דמוקרטית. חוגים אלו סברו כי הנהגת התנועה, בראשות 

סטתה מהערכים הליברליים של מייסדה, בכל הנוגע לפרקטיקות הדתיות שאותם ניסו להחדיר 

לציבוריות הישראלית. בדר היטיב לתאר תחושות אלו, כשתיאר את עמדותיו של בגין: "הרציונליזם 

שונה  של בגין נכנע לאמונתו העמוקה, המיסטית כמעט. תשובתו ל'מי הוא יהודי' היא חד משמעית,

מתשובתו של ז'בוטינסקי". קבוצה זו התנגדה לכל צעד בנושא של דת ומדינה, שנתפס ככזה המגביל 

את חופש הפרט במשטר הליברלי או את חופש המצפון. עמדה אופוזיציונית זו, בתוך התנועה, 

הצליחה לרשום לעצמה הישגים לא מעטים. האופוזיציה הליברלית הדפה יזמות שפגעו בחופש 

 , החל מיזמה לאיסור מוחלט של גידול החזיר, וכלה בפגיעה בזכויות הרפורמים בירושלים.הפרט

קבוצה זו, שראתה בהגנה על זכויות הפרט מפני כפייה ממלכתית ערך מרכזי, פרשה בהדרגה 

מהחיים הפוליטיים. את מקומם של אישים אלה החלו למלא פעילים צעירים מעדות המזרח, שלא 

ו של זאב ז'בוטינסקי. פעילים אלה הגיעו מרקע מסורתי, והדת על מנהגיה היו היו בקיאים במשנת

חלק מרכזי בזהותם הלאומית. החל מסוף שנות השישים, אפשר לזהות בחירה מודעת של התנועה 

בהחלפת הדגם של החברה האזרחית במרכיבים לאומיים אתניים, הקשורים למסורת היהודית. 
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לי חשוב בגיבוש הלאום היהודי, ובנוסף גם כמנוף אלקטורלי לגיוס הדת נתפסה על ידי "חרות", ככ

 תומכים נוספים.

"  נתפס בידי תנועת החרות כהזדמנות לעצב מחדש את הזהות היהודית של מדינת 77"מהפך 

ישראל, ולהפוך אותה לפרטיקולרית ומסורתית יותר. הדרך שבה בחרה התנועה הייתה להעניק 

מעמד של נורמות פוליטיות לאומיות, ובכך לחזק את הבידול הלאומי  לנורמות המוסריות הדתיות

של הקהילה הלאומית היהודית מיתר עמי העולם. בנאומו הראשון כראש הממשלה, התייחס בגין 

לנאומו של הנשיא ג'ימי קרטר, שציטט את המסר האוניברסלי מנבואת מיכה. הציטוט עסק בחסד, 

ים מ  עַ ל ה  י כ  ת זאת, בחלק אחר שבנבואה, ובציווי האלוהי: "כ  משפט וצניעות, ובגין התמקד, לעומ

ד". מיד לאחר קבלת המינוי להרכבת ע  ם ו  ל  עֹול   ינּוה  ֹלם ה' א  ׁש  ב   ְךל  נ   נּוח  נַ א  יו וַ ה  ֹלם א  ש  ב   יׁשכו א  ל  י  

מערבי הממשלה פנה יו"ר התנועה אל ביתו של הרב צבי יהודה קוק לקבל את ברכתו, ומשם לכותל ה

להודות לפני בורא עולם. לפני התחלת ביקורו החשוב בארה"ב, פנה ראש הממשלה החדש לשלושת 

הרבנים החשובים: הרבי מלובביץ, הרב סולובייציק והרב פיינשטין על מנת לקבל את ברכתם 

לביקור. בכך ביקש בגין לפרוש חסות דתית על ביקורו הממלכתי החשוב, ולהפוך את הממלכתיות 

 לבת חסותה של המסורת היהודית. החדשה

הפרקטיקות הדתיות הוצאו מתחום הפרט והקהילה והועברו על ידי ראש הממשלה למרחב 

הציבורי. מעמדו של הממסד הדתי חוזק באמצעות הכרה ממלכתית והעברה ניכרת של תקציבים. 

המכסות על הפטור של בחורי הישיבות, ההגבלות  באמצעותהכלים הממלכתיים לפיקוח על הדת 

על ישיבות ההסדר וועדות הבדיקה, שבדקו את אמיתות הצהרות הבנות הדתיות המבקשות לדחות 

בוטלו כולן. הממסד הדתי אף הפך למפקח על הממסד הממלכתי, כאשר נציגיו צורפו  ,הגיוסאת 

 ל כל החלטה המתקבלת בפורום זה.לוועדת השרים לאישורי השבת, ואף קיבלו סמכות ערעור ע

מתן פטור גורף לתלמידי הישיבות מגיוס לצה"ל, הקלה על הפטור מגיוס לבנות הדתיות וביטול 

ההגבלות על ישיבות ההסדר, שתלמידיהן מבצעים מסלול צבאי מקוצר, פגעה בעקרון השוויון 

המוות והגבלת חוק האזרחי הליברלי. הפסקת טיסות "אל על" בשבת, הגבלת הניתוחים שלאחר 

ההפלות הפכו את עקרונות המוסר הדתיים לבעלי תוקף ממלכתי מחייב, תוך פגיעה בחופש המצפון 

והדת. תגבור לימודי היהדות בחינוך הממלכתי, קביעת עונש מאסר על פיתוי להמרת דת ומתן 

יות מונופול מוחלט על הכשרות בידי הרבנות הראשית ערערו על הסדר הליברלי ועל החירו

של האזרח. הדת, שנתפסה על ידי מייסד התנועה הרביזיוניסטית, כמסייעת לסדר  הבסיסיות

 הליברלי, הפכה בידי אלו שהכריזו על עצמם כממשיכיו לגורם המגביל סדר זה.

כמרכיב מהותי באידאולוגיה של תנועת החרות. זאב  ישראל ארץבנוסף לדת ולמסורת, שימשה גם 

ישראל לא רק משמעות טריטוריאלית אלא אף משמעות מטאפיזית, ז'בוטינסקי ייחס לארץ 
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כתבנית שממנה נוצקה האומה היהודית. יחס זה לטריטוריה הלאומית אפיין את הדגם הלאומי 

האורגני, שלפיו הטריטוריה הלאומית מהווה את אחד המיתוסים המרכזיים לאומה. לאור זאת 

ה טריטוריאלית, והנאמנות לארץ ישראל השלמה דחתה התנועה הרביזיוניסטית כל אפשרות לחלוק

הייתה לאחד מסימני ההיכר המובהקים שלה. נאמנות זו עברה גם לתנועת החרות, שנוסדה עם קום 

המדינה, והיא הדגישה במצע הפוליטי שלה, כמו גם באמצעות סמלים ומיתוסים, את חשיבות 

ו דומים לאלו של הימין הציוני שלמות המולדת. הרעיונות החברתיים כלכליים של "חרות" הי

המתון, והתפיסה שלה את הקשר שבין הדת והמדינה הייתה קרובה לזו של המפלגות הדתיות. 

באשר למחויבותה לשלמות המולדת, בין אם זו משתרעת על שתי גדות הירדן ובין אם זו משתרעת 

מנות זו נחשבה מן הירדן ועד הים, הייתה התנועה חריגה במערכת הפוליטית הישראלית. נא

לקיצונית ביותר והדבקות בה גבתה מחיר פוליטי יקר של נידוי אלקטורלי ופוליטי; מחיר שלא 

 הרתיע את ראשי התנועה מלהמשיך לקרוא לשחרור מידי של חבלי המולדת. 

רעיון זה כונה על ידי יו"ר המפלגה כ"מפרקת המוסרית של התנועה", והיה לגורם מלכד של שורות 

מול יריביה הפוליטיים. רעיון זה חצה מחנות בתנועה, כאשר המחנה המסורתי ראה  התנועה אל

במולדת את הגשמת זכות האבות, בעוד המחנה הליברלי תפס אותה כתנאי הכרחי ליצירת התנאים, 

שיאפשרו את היישום של הערכים הליברלים. חברים נוספים ראו בהתגשמות חזון זה, צורך 

 ברתי, על מנת שמדינת ישראל תוכל להמשיך ולהתקיים. ביטחוני, כלכלי או אף ח

ביקשה התנועה לשמור על מורשתו של מייסדה, והיא הצהירה על תמיכתה במתן  לערבים יחסגם ב

שוויון זכויות לאזרחים הערבים. נציגי התנועה נאבקו כנגד הממשל הצבאי וההגבלות על חרות 

הערבית. התנועה נאבקה כנגד "מפלגות הלוויין" הפרט, שהושתו במסגרתו על ריכוזי האוכלוסייה 

הערביות שהקימה מפא"י, בטענה כי הן מונעות מהערבים את מימוש זכויותיהם הפוליטיות, ואף 

העסיקה כתב ערבי בעיתון המפלגה, על מנת להביא לקוראיו את מהלכי הרוח במגזר. עמדות אלו 

לית, המקדשת את זכויותיו של כל יחיד של המפלגה נגזרו ממחויבותה העקרונית לתפיסה הליבר

באשר הוא, ואת המאבק לשוויון הזכויות לכלל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע או מין. ההסבר 

בדבר חשיבות השילוב האידאולוגי בין לאומיות לליברליזם הובא פעם אחר פעם על ידי הנהגת 

 יטחונית.המפלגה כנגד אלו שהתנגדו לעמדות אלו, ואף ראו בהן סכנה ב

הרצון להעניק שוויון זכויות לאוכלוסייה הערבית היה במקביל להתכחשות התנועה לזהותם 

הלאומית. הנהגת התנועה, בניגוד להכרתו של ז'בוטינסקי, סירבה להכיר במאפיינים הלאומיים של 

הערבים, ודרשה להתייחס אליהם כאזרחים ישראלים בני דת מוחמד. שלילת הכרה זאת בולטת 

וחד על רקע תפיסת הזהות הלאומית של המדינה, לא כמדינה ישראלית אזרחית אלא כמדינת במי

הלאום של העם היהודי. זהות זאת טמנה בחלקה גם אפליה מסוימת הן בהקצאת הקרקעות 
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שחולקו באמצעות הקרן הקיימת, בעיקר להתיישבות יהודית, והן בנושא של זכויות הגירה וחוק 

אוכלוסייה היהודית. לאור זאת, מושג השוויון, שאליו כוונה הנהגת השבות, שנתן עדיפות ל

המפלגה, לא ענה על הגדרת השוויון הליברלי במלואה. תפיסת השוויון הליברלי אינה מסתפקת רק 

בשוויון השלילי מאפליה ושמירה על זכויות האזרח, אלא כוללת גם את תפיסת השוויון החיובי, 

. שוויון ליברלי זה דומה יותר הלאומי האתוסמלאה ולחלק בעיצוב שוויון לזכות הגדרה לאומית 

לתפיסת השוויון שאותה הציג ז'בוטינסקי, כאשר ההכרה בלאום הערבי הובילה גם לחלוקה ייצוגית 

 במוסדות השלטון ודרישה כי לראש הממשלה יהודי ימונה סגן ערבי ולהיפך.

התנועה. חבלי יהודה, שומרון ועזה, מלחמת ששת הימים הביאה להגשמת החזון הלאומי של 

שהתנועה הטיפה כל השנים ליזום מבצעים צבאיים להגשמתו, על מנת להשיבם לחיק המולדת 

הלאומית, עברו לשליטת ישראל. אולם יחד איתם הצטרפו גם מאות אלפי "ערביי ארץ ישראל", 

התנועה בפני דילמה  כפי שכינה אותם בגין, שאיימו על הרוב היהודי. מצב זה העמיד את חברי

אמתית באשר להמשך מחויבותם לשוויון הזכויות, גם אם בצורתו המצומצמת, שכן היה בכך כדי 

לאיים על זהות המדינה כמדינת לאום יהודית. מצב זה הוביל לזניחת התמיכה בעקרונות 

הליברלים, בקרב חלקים גדולים של התנועה, והצדקת מדיניות של טרנספר ונישול כלפי 

וכלוסייה הערבית. למרות זאת, הנהגת התנועה נשארה נאמנה לעקרונותיה הליברליים, ויו"ר הא

התנועה הביע את התנגדותו הן להצעה, שהועלתה בממשלה, לגירוש של ערביי עזה לסיני, והן להרס 

בתי הערבים שעזבו את רמת הגולן. במקביל דרש בגין מעמיתיו לממשלה לספח את השטחים 

 , ולהציע אזרחות ישראלית לתושבים המבקשים זאת.למדינת ישראל

במקביל לשיח הדחייה כלפי ערביי השטחים, נוצר שיח של הכלה כלפי החבלים ששוחררו, והתנוע 

ביקשה לעודד התיישבות יהודית מואצת ואף סיפוח חוקי של השטח. מחויבות התנועה לחבלי ארץ 

ל עזיבת הממשלה וחזרה לאופוזיציה, בעקבות אלו, הביאה את מרכז המפלגה להכריע ברוב קולות ע

נכונות הממשלה להתקדם לקראת פשרה טריטוריאלית. אל מול מחויבות זו הלכה וגברה ההבנה, 

תושבים ערבים למדינת ישראל. מתן שוויון  ןעד כמה בעייתית היא ההצעה לצירופם של כמעט מיליו

של המדינה, והימנעות מכך פגעה בזהותה זכויות לתושבי השטחים העמיד בסכנה את האופי היהודי 

הדמוקרטית. לאור זאת אפשר לראות כיצד הדרישה החד משמעית לסיפוח השטחים הלכה ונעלמה 

. לצד 1977מהשיח התנועתי עד לכדי מחיקת הסעיף הרלוונטי מהמצע, בערב הבחירות של שנת 

ת של אוכלוסייה זאת. הוויתור על סיפוח השטחים, חל שינוי ביחס להכרה בזכות הקולקטיבי

ההגדרה של אזרחים בני דת משה השתנתה ל"ציבור הראוי לזכות הגדרה עצמית תרבותית" 

שהובילה בתורה להצעה של אוטונומיה תרבותית, וזו הפכה לאוטונומיה מנהלית עם כוחות משטרה 

יר מקומיים. לבסוף הכירה הנהגת התנועה בזהותם הלאומית של ערביי השטחים אך סרבה להכ
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בקשר שבין לאום זה לשטח הטריטוריאלי שעליו הם יושבים. המונח "פלשתינאים" נדחה על ידי 

התנועה, והדבר שימש כצידוק נורמטיבי לטיעון, כי ערבים אלו הגשימו את מימושם הלאומי 

 בלמעלה מעשרים מדינות ערב.

לזכויות הלאומיות  הנהגת התנועה הסכימה להציע לערביי השטחים אזרחות ישראלית, אך התנגדה

הקיבוציות של הגדרה עצמית, למרות ההכרה בהם כלאום. כל הישג לאומי של הערבים נתפש ככזה 

שיבוא על חשבון האומה היהודית וזכויותיה על שטחים אלו. ההצעה היחידה שלה הסכימה התנועה 

בסתירה  הייתה תכנית מצומצמת למנהל עצמי או הצעה לקונפדרציה עם ירדן. גישה זו עמדה

לתפישה הליברלית, שראתה בזכות הקיבוצית להגדרה עצמית חובה בסיסית, על מנת שהפרט יוכל 

לממש את זהותו האישית. במקביל יזמה התנועה, עם הגעתה לשלטון, מפעל התנחלות מסיבי ועתיר 

משאבים. מספר הישובים והמתיישבים הוכפל פי חמש, והוכנו התשתיות להתיישבות יהודית 

ית ברחבי השטחים, שתבטיח סיפוח דה פקטו של אזורים אלה למדינת ישראל. ראשי התנועה מסיב

הציבו את ערך שלטון הרוב כערך המרכזי למדיניותם כלפי הערבים, שלטון שיבטיח )כל עוד ישמר 

הרוב היהודי, מצומצם ככל שיהיה( את המשך זהותה היהודית של המדינה בשטחים שבין הירדן 

יניות זו נוצר תהליך של יצירת זכות כלפי שטחי רמת הגולן, שבה אוכלוסייה ערבית לים. לאור מד

מצומצמת, וסיפוחם אל מול ההתכחשות לזכות על עבר הירדן המזרחי, המאוכלס במיליוני ערבים. 

עקרון הרוב הפך גם לקריטריון של קיום או היעדר זכות היסטורית על שטח מסוים, אך גם הליבה 

יברלית בקרב הנהגת התנועה. בכך הפחיתה התנועה את מחויבותה לערכים של התפישה הל

ליברליים, והסתפקה בתפישת הדמוקרטיה הפורמלית, המתמקדת בקיום בחירות והכרעת הרוב. 

תפישה זו היוותה פגיעה בערכים דמוקרטים ליברליים מרכזיים, כמו קבלת לגיטימציה מצד 

 וזכויות מיעוטים, וזאת בשם שמירה על שלמות המולדת.  האוכלוסייה לשלטון, זכות הגדרה עצמית

המסקנות העולות מחיבור זה מצביעות על העדפת הלאומיות על פני הליברליזם, בכל עת שנדרשה 

הכרעה משמעותית. ערכים כמו שמירה על שלמות המולדת, חיזוק הזהות היהודית המסורתית 

כמו הגדרה עצמית לערביי השטחים, חופש והגנה על רווחה חברתית קיבלו קדימות על ערכים 

 המצפון וכלכלה חופשית. ההסבר לכך, כפי שעולה מהפרקים שהוצגו לעיל, מבוסס על ארבעה

 מרכיבים; אידאולוגי, פוליטי, אלקטורלי ומבני. 

ניתן לראות כי הדגם הלאומי האורגני, שצמח בפולין שבין המלחמות, לא נועד  מבחינה אידאולוגית

להתקיים עם ליברליזם אינדיבידואלי. הראייה האורגנית של האומה, כגוף חי בעל מלכתחילה 

ממשות עצמאית, גוברת על האינטרסים של הפרטים המרכיבים אותה, והיא שהייתה הליבה 

האידאולוגית של תנועת החרות. ז'בוטינסקי טען כנגד מפלגות הפועלים, כי התפיסה הלאומית 

כל הוספה של מטרה נוספת, מלבד הקמת המדינה, אינה אפשרית,  מחייבת דבקות מוחלטת במטרה.
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כשם שלא ניתן לסגוד לשני אלוהים או לשני מזבחות שונים. תפיסה זו של "מוניזם" אידאולוגי, 

השילוב הליברלי. המדיניות הליברלית  כלפיהמתחייב מקידוש הלאומיות, התבררה כתקפה גם 

 האפשרות את להגבילי שוויון כמותי. מדיניות זו ביקשה ביקשה לעודד תחרות, ולא ראתה פסול בא

 הגדרה זכויות פרט לכל ולהעניק הפרט של זכויותיו בשם הקהילה של היהודית הזהות את לחזק

מדיניות זו משמעותה, הגבלת האינטרסים של . הלאומית בריבונות פוגע הדבר אם גם עצמית

האומה בשם האינטרסים של הפרטים המרכיבים אותה או כפופים לה. מדיניות זאת עוררה 

התנגדות מצד החוגים החברתיים, המסורתיים והניצים בתנועה, שביקשו בשם הסולידריות 

מדיניות ית אל מול הנובע מאימוץ האידאולוגיה הלאומהלאומית להתנגד לה. השוני במדיניות 

המובנה  היה מהותי. שוני זה היה תוצר של  הדיסוננסהנובעת מאימוץ האידאולוגיה הליברלית 

 . , שאותה אימצה תנועת החרותליברלית-לאומיות של בתוך ההגדרה

המסקנה ממחקר זה היא, שהליברליזם לא היווה אמונה ערכית כמו התפיסה  מבחינה פוליטית

שימש כפרקטיקה אידאולוגית, שנועדה לגייס מאמינים רבים ככל האפשר  הלאומית. הליברליזם

למאבק כנגד הסוציאליזם הציוני. התנועה הרביזיוניסטית קמה כתנועת שחרור לאומית, שביקשה 

לקרוא תיגר על ההנהגה הציונית בשל מה שנתפס על ידם כחוסר מעש. התפיסה הליברלית החלה 

סוציאליסטי של תנועות הפועלים, שהלכו וצברו כוח -הלאומילהכות שורש, כאשר כנגד החיבור 

ושליטה בתנועה הציונית, נדרש להעמיד שילוב נגדי. התפיסה הליברלית שמשה מענה לצורך זה, 

כלכלית. עם קום המדינה וקליטת -כאשר הציבה פרדיגמה כוללת ונגדית להתנהלות החברתית

י שאפיין את היישוב. מפא"י, בראשות בן גוריון, מאות אלפי עולים, הלך ופחת הקיטוב האידאולוג

העדיפה את התפיסה הממלכתית על פני התפיסה המעמדית, וכוחה של מפ"ם הלך ונחלש עם 

השנים. ככל שהסוציאליזם הלך ונחלש, כך גם נחלש הצורך הפוליטי בתפיסה הליברלית. הדוגמה 

מהסתדרות העובדים. הכרעה זו  המובהקת לכך הייתה ההכרעה האידאולוגית לסיים את הפרישה

 יכלה להתרחש רק לאחר שהזיהוי הסוציאליסטי של הארגון נחלש, והוא איבד מצביונו המעמדי. 

, הרעיונות הליברליים של חרות כלכלית, חופש דת וחירויות אזרחיות למיעוטים מבחינה מבנית

י ליברלי. אליטה זו הורכבה קודמו בעיקר על ידי האליטה הפוליטית הוותיקה, בעלת הזיהוי החילונ

מפעילים מרכזיים בתנועה הרביזיוניסטית שלפני המלחמה. אישים כמו חברי הכנסת בדר, שופמן, 

לוין, אולמרט, יוניצ'מן ואחרים היוו, בעשורים הראשונים להקמת התנועה, כוח מרכזי במוסדות 

ו כשקולים למחויבות המפלגה. אליטה זו העמידה במרכז את היחיד ומשנתו, וראתה ערכים אל

הלאומית והעקרונות הנגזרים ממנה. אל מול אליטה זו התייצבה קבוצה אחרת, שהחוויה המעצבת 

אותה הייתה מאבקה באצ"ל. על קבוצה זו נמנו חברי הכנסת בגין, לנדאו, בן אליעזר, רזיאל, מרידור 

חברי הארגון למאבק  ואחרים. קבוצה זו נחשפה במחתרת לכוחו של האתוס הלאומי, שבשמו נדרשו



393 

 

עד לכדי הקרבה עצמית. בנוסף, ההרכב העדתי והמסורתי במחתרת היה שונה מזה של התנועה 

הפוליטית באירופה. קבוצה זו הזדהתה עם הערכים הליברלים אך ייחסה להם מקום משני אל מול 

וחה של המחויבות הלאומית, בכל אחת משלוש הקטגוריות שנחקרו בעבודה זו. עם השנים נחלש כ

האליטה הליברלית הוותיקה, שפרשה אט אט מהחיים הפוליטיים, והיא הוחלפה בפעילים צעירים 

שצמחו בעיירות הפיתוח ושכונות המצוקה. רבים מהם היו בני עדות המזרח בעלי הזהות 

המסורתית. קבוצה זו, שהחלה לתפוס מקום מרכזי בסניפי המפלגה, כצירים בוועידה וחברים 

לא הייתה שותפה להזדהות ההנהגה עם הערכים הליברליים. פעילים אלו ביקשו במרכז חרות 

להרחיב את ההוצאה הממשלתית על תקציבי הרווחה, הם היו מסורתיים מבחינה דתית ולא הכירו 

את משנתו של ז'בוטינסקי בנושא חירות הפרט וההגדרה העצמית. שינוי מבני זה המשיך לשחוק 

 ועה.את הזהות הליברלית של התנ

התנועה הרביזיוניסטית ייצגה את המעמד הזעיר בורגני באירופה, החנוונים,  מבחינה אלקטורלית

הסוחרים ובעלי בתי מלאכה קטנים. תנועת החרות האמינה כי עם הקמת המדינה ייווצר מעמד 

ביניים רחב, המורכב מבעלי מקצועות חופשיים, סוחרים ובעלי עסקים פרטיים, בדומה לזה שהיה 

ירופה לפני המלחמה. מעמד ביניים זה היה אמור להזדהות עם הערכים הלאומים הליברליים בא

של המפלגה, ולהוות בסיס אלקטורלי בדרך לשלטון. אך כנגד ציפיות אלו, מעמד הביניים במדינה 

החדשה הורכב דווקא מהפועלים במפעלי ההסתדרות ופקידי המנגנון הממשלתי. אוכלוסיות אלו, 

חלה כיריב על ידי מחייבי השוק החופשי והיזמה הפרטית, הפכו לאלקטורט העתידי שנתפסו בהת

של התנועה. בעוד שבעלי המקצועות החופשיים, הסוחרים ובעלי העסקים הפרטיים העדיפו את 

המפלגה הליברלית, מצאו שכבות המצוקה בית פוליטי בתנועת החירות. מציאות אלקטורלית זו 

שר השאלה "מי הם מצביענו?" הפכה לא פעם לשיקול בהעדפה של הובילה לשינוי עמדות, כא

 מדיניות אחת על פני האחרת.

שיקול אלקטורלי זה היה המניע לזניחת ההתנגדות הנחרצת לתוספת יוקר לעובדים ולתמיכה 

בהגדלת הגירעון התקציבי. בתחום יחסי הדת והמדינה, היווה השיקול האלקטורלי מניע לתמיכה 

פלגות הדתיות, הן ברמה העירונית הן ברמה הארצית. יתר על כן, מדיניות שמטרתה ביזמות מצד המ

חברתית, הן מבחינת הזהות היהודית והן -הייתה חיזוק הסולידריות הלאומית, הן מבחינת מדיניות

מבחינת האחיזה בחבלי המולדת, נתפסה כאלמנט מגייס של קהל הבוחרים. מדיניות המקדמת 

מת זאת, נתפסה כערך מפלג המרחיק את תמיכת המצביעים מהתנועה. ערכים ליברליים, לעו

תמיכה במדיניות ההפרטה והתנגדות לשביתות פגעו בחוגי התומכים בהסתדרות העובדים 

הלאומית וסיעת תכלת לבן בהסתדרות. תמיכה בזכויות היהדות הרפורמית או בחופש מכפייה 

וההתנגדות לממשל הצבאי הביאה דתית הביאה למחלוקת בקרב המצביעים המסורתיים, 
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למחלוקת בקרב חברי התנועה שראו בערבים איום בטחוני. לאור זאת אפשר לזהות תזוזה של 

ת בהן המפלגה לעמדות לאומיות המלכדות את הבוחרים סביבה, על פני עמדות ליברליות, שדבקּו

 עלולה הייתה להוביל לפגיעה אלקטורלית.

אידאולוגית של תנועת החרות מצביע על הפער בין התאוריה ניתוח זה של משנתה הפוליטית וה

הפוליטי.  הפרקסיסליברלי לבין -האידאולוגית של התנועה, שחרתה על דגלה את השילוב הלאומי

וביקשו להוסיף  היחיד, ההשראה התנועה סברו כי הלאומיות אינה יכולה להוות את מקור מייסדי

עמדה  אף מהמחויבות הלאומית, אלא רק שונה הייתה הליברלית. תפיסה זו לא לצידה את התפיסה

בניגוד לה בחלק מהמקרים. המאמץ הלאומי הנדרש על מנת להקים את המדינה, ולאחר מכן 

לקיימה בתנאים של מלחמה בלתי פוסקת ומיעוט לאומי משמעותי, יצרו מתחים בניסיונות השילוב 

ון הפרטיקולריזם הלאומי באמצעות של הלאומי עם הליברלי. שילוב זה, שבתחילה הביא למית

הערכים הליברליים, הסתיים בהקהיית המחויבות לערכים ליברליים בשם פרימט הלאום. תהליך 

זה עיצב מחדש את תפיסות הימין הישראלי החל מאמצע שנות השישים, המשיך עם קבלת מושכות 

 .2017 , והוא רלוונטי להבנת הימין הישראלי גם היום בשנת1977השלטון בשנת 
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ליסק משה וגוטמן עמנואל גורם מאחד ומפלג", בתוך  –גוטמן עמנואל, "דת בפוליטיקה הישראלית 

 .(1977הוצאת עם עובד,  )תל אביב: הפוליטית בישראלהמערכת )עורכים(, 

 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ,1969-1965אמיר, גח"ל בין משבר ללגיטימציה גולדשטיין 

 .2005 ,החוג ללימודי א"י, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה

דיסקין  בתוך, "הפוליטי הישראלי משבר וצמיחה בדרכו של מנחם בגין אל המרכז"גולדשטיין אמיר, 

 .(2011הוצאת כרמל, )ירושלים:  מאלטלנה עד הנה, גלגולה של תנועה מחרות לליכוד אברהם )עורך(,

)תל אביב: הוצאת יריב,  והסכם בן גוריון ז'בוטינסקי וכשלונ –, ללא פשרות שביט יעקבויעקב גולדשטיין 

1979.) 

אידיאולוגיים בציונות ביחסם אל הישות -שאלה הערבית והבעיה היהודית: זרמים מדינייםהגורני יוסף, 

 .(1985הוצאת עם עובד,  )תל אביב: 1948-1882ישראל בשנים -הערבית בארץ

וצאת יד ה)ירושלים:  1948-1917 מדיניות ודמיון: תכניות פדרליות במחשבה המדינית הציוניתגורני יוסף, 

 .(1993יצחק בן צבי, 

 .1986, (ה')שורשים , "ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות"גורני יוסף, 

שישים שנה להחלטת כט בנובמבר גביזון רות )עורכת(, בתוך , "הפולמוס על תכניות החלוקה", יצחק גל נור

 .(2009 הוצאת מרכז מציל"ה,)ירושלים:  עיונים ומקורות, עורכת גביזון רות - 1947

 -הוצאת מאגנס)ירושלים:  ההכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית -בנים לגבולם  ושבו ,יצחקגל נור 

 .(1995 ,האוניברסיטה העברית

, (16-17) סימן קריאה, "רטוריקה ומבנה בנאומי הבחירות של מנחם בגין -מעטים מול רבים "גרץ נורית, 

 .1983אפריל 

עיונים "בין לאומיות לדת: התמורה ביחסו של ז'בוטינסקי כלפי המסורת הדתית",  ,אליעזר יחיא -דון

 .2004(, מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי– איש בסער)בתקומת ישראל 

בתוך דיסקין אברהם יחיא אליעזר, "בין לאומיות לדת: יהדות, דת ומסורת בתפיסתו של מנחם בגין",  -דון

 (.2011)ירושלים: הוצאת כרמל,  גלגולה של תנועה מחרות לליכודמאלטלנה עד הנה, )עורך(, 

בר און ", בתוך 1958 –המשבר בשאלת 'מיהו יהודי'  -יחיא אליעזר, "דת, זהות לאומית ופוליטיקה -דון

ירושלים: ) דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –משני עברי הגשר  ,)עורכים(מיכאל וצמרת צבי 

 .(2002הוצאת יד בן צבי, 

 .1989)יד(,  ציונות מאסף, "ממלכתיות ויהדות במדיניות ובהגות של דוד בן גוריון", יחיא אליעזר -דון

 -הוצאת מגנס )ירושלים: האתגרים של המדיניות החברתית בישראל –בזכות האוניברסליות דורון אברהם, 

 .(1995האוניברסיטה העברית, 
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הוצאת עם עובד,  - ספריית אשכולות)תל אביב:  בישראלמדינת הרווחה דורון אברהם וקרמר. מ. ראלף, 

1992). 

 .(1980הוצאת יד בן צבי, ירושלים,  )ירושלים, פולמוס החלוקה בתקופת המנדט, דותן שמואל

 .(1981הוצאת עידנים,  )תל אביב: הלנצח תאכל חרבדיין משה, 

 .(1980הוצאת זמורה ביתן, )תל אביב:  הסיפור מאחורי השלום -שנת היונההבר איתן, יערי אהוד, שיף זאב, 

 . (2013הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, סיפור חייו )תל אביב:  -ברמן חגי, חנן פורתהו

בתוך בר און עיצוב רשות רבים יהודית במדינת ישראל",  –הכהן אביעד, "מדינת ישראל, כאן מקום קדוש 

ירושלים: ) דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –משני עברי הגשר  ,צבי )עורכים( מיכאל וצמרת

 (.2002הוצאת יד בן צבי, 

 .1970, מאי (30) האומההלר אברהם, "בזכותה של היהדות החילונית", 

 .1979 ספטמבר , (58) האומה, "יחסו של ז'בוטינסקי לדת ומכתבו לערי"הלר אברהם, 

 .1977, (53) האומההלר אברהם, "שורשי המצוקה בישראל", 

הריס יעקב, שפירא אניטה , בתוך "עמדותיהם של בן גוריון, וייצמן וז'בוטינסקי בשאלה הערבית"הלר יוסף, 

 .(2000 ,)ירושלים: הוצאת מרכז שז"ר ,עידן הציונות)עורכים(, וריינהרץ יהודה 

ים יחסה של המדינה למיעוטי מולדת בדמוקרטיות שסועות: לקח -שלו אילת, "מדינת כל אזרחיה? –הראל 

 .2010, אוקטובר 1גליון  (,7) מדינה וחברהמהמקרה ההודי", 

 .(1994ספרית מעריב, )ירושלים:  המתנחליםהרנוי מאיר, 

הפוליטיקאי הישראלי: פרופיל חברתי ופוליטי של פעילי המרכז הרצוג חנה, מיכל שמיר ואלן צוקרמן, 

 .(1989, ישראל)ירושלים, הוצאת מכון ירושלים לחקר  במפלגות העבודה וחירות

 .1970, ינואר (29) האומהויילר משה חיים, "ושוב: מיהו יהודי?", 

 .1962, מאי (1) האומהמסביב לדיון על הממשל הצבאי", -וינשל אברהם, "ומה הלאה?

 1970: מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי, פרישתו ממנה בשנת החזרה לכור מחצבתו"ויץ יחיעם, 

  , תשע"ב.(141) קתדרה, "ומשמעותה

קובץ מאמרים  -התנועה הרוויזיוניסטית ותנועת העבודה, בתוך בין זאב ז'בוטינסקי למנחם בגיןויץ יחיעם, 

 (.2012 )ירושלים: הוצאת מגנס, על התנועה הרוויזיוניסטית

)ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי,  1955 -1949: תנועת החרות הצעד הראשון לכס השלטוןויץ יחיעם, 

2007.) 

הוצאת )שדה בוקר:  1949 - 1947 תנועת החרותממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: הקמתה של ויץ יחיעם, 

 .)2003גוריון, -המרכז למורשת בן

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/1949
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
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 .(1981 )ירושלים: הוצאת עידנים, תצפית אישית –הקרב על השלום ויצמן עזר, 

 (.ד)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי" פליטוניםז'בוטינסקי זאב, "איני מאמין", 

 (."ז)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תש1940-1927נאומים ", באספת הוועד הלאומיז'בוטינסקי זאב, "

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. בדרך למדינה", בעיות מעמדיותז'בוטינסקי זאב, "

)תל אביב: הוצאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז  ארץ ישראל א, "הארץ האחרונה לרומנטיקה", ז'בוטינסקי זאב

 (.2015, בגיןמורשת מנחם 

)תל אביב: הוצאת מכון ז'בוטינסקי ומרכז ארץ ישראל א,  זאב ז'בוטינסקי, "האתיקה של קיר הברזל", 

 (2015, בגין

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. רשימות, "הגאולה הסוציאלית )שיחה(", זאב ז'בוטינסקי

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. בדרך למדינה, "החנווני", זאב בוטינסקי'ז

, )תל אביב: הוצאת ארץ ישראל א, "הצהרתו של ו.י. ז'בוטינסקי בקונגרס החמישה עשר", זאב ז'בוטינסקי

 .(2015ז'בוטינסקי ומרכז בגין, מכון 

 (."ח)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תש 1940-1927נאומים ז'בוטינסקי זאב, "הציונות הרוממה", 

 (.ג)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"בסער", השמאלז'בוטינסקי זאב, "

)תל אביב: הוצאת מרכז מורשת  היהודים והמלחמה, "חזית המלחמה של עם ישראל", זאב ז'בוטינסקי

 .(2016מנחם בגין ומכון ז'בוטינסקי, 

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. אומה וחברה ",מבוא לתורת המשק )א(ז'בוטינסקי זאב, "

 .(1937הוצאת תמר קופ, )תל אביב:  פתרון שאלת היהודים –מדינה עברית ז'בוטינסקי זאב, 

)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי,  בדרך למדינה ,רוצים הציונים הרביזיוניסטים?", "מה זאב ז'בוטינסקי

 תשי"ט(.

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. אבטוביוגרפיה ,"חלק א –סיפור ימי , "זאב ז'בוטינסקי

 תשי"ט(.)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי,  על ספרות ואומנותז'בוטינסקי זאב, "על אמריקה", 

)ירושלים: הוצאת ערי  אומה וחברה, "פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך", זאב ז'בוטינסקי

 (ז'בוטינסקי, תשי"ט

 )ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"ט(. בדרך למדינה, "קיר הברזל", זאב בוטינסקי'ז

 ז'בוטינסקי, תשי"ט(. )ירושלים: הוצאת ערי בדרך למדינה, "רעיון בית"ר", זאב ז'בוטינסקי

הוצאת מסדר ע"ש )תל אביב:  אילן מצל בגיאז'בוטינסקי זאב, "שמאל הירדן", בתוך קיסטר יוסף )עורך(, 

 .(2005ז'בוטינסקי, 

 .(טאת ערי ז'בוטינסקי, תשי"הוצ)ירושלים:  בדרך למדינה, "שעטנז לא יעלה עליך", זאב ז'בוטינסקי

 (.ח)ירושלים: הוצאת ערי ז'בוטינסקי, תשי" דורי-זכרונות בן ,"תורכיה והמלחמה, "זאב ז'בוטינסקי
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הוצאת )תל אביב:  מיזוגים פוליטיים: חקר המפלגה הליברלית בישראל -המהפך הליברליזייגרמן דרור, 

 .(2013שוקן, 

הוצאת דביר, )אור יהודה:  ממשלה והפרשות שטלטלו את המדינההיועץ המשפטי ל -בשם החוקזילבר דנה, 

2012). 

 1978חוק תיכון חינם  -השפעות ולחצים פוליטיים בקביעת מדיניות החינוך, ניתוח מקרהיהב שמואל, 

 .(1999חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה, יוני )חיפה: 

ת תכלת הוצאת סיע)תל אביב:  לתולדות תנועות העבודה הלא סוציאליסטיות -לבן ואדום  -בין תכל, ישי דוד

 .(1980לבן בהסתדרות, 

 , משותפות אדנותית לשותפות תחרותית1977-1965מרכז תנועת החרות והמזרחים כהן אורי ולאון נסים, 

 .(2011הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, )ירושלים: 

העשור הראשון צמרת צבי ויבלונקה חנה )עורכים(, חילונים, דתיים וחרדים", בתוך  -כהן אשר, "דת ומדינה

 .(1997הוצאת יד יצחק בן צבי, )ירושלים:  תשי"ח –תש"ח 

)תל אביב:  שורש המחלוקת: הריב ההיסטורי בין תנועת העבודה ובין הרביזיוניזםכפכפי איל ווגנר יגאל, 

 (.1982עובד, 

לאומיות , )עורך( "הדת ככח מאחד ומפריד בהיסטוריה היהודית המודרנית", בתוך כ"ץ יעקבכ"ץ יעקב, 

 (.1979הוצאת הספריה הציונית, )ירושלים:  מסורת ומחקרים –יהודית 

 .(1993הוצאת דביר )זמורה ביתן(,  , כרך ב )תל אביב:ז'בו: ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי כץ שמואל,

 .(1981הוצאת דביר, )תל אביב:  לא עוז ולא הדרכץ שמואל, 

 (.2008, )ירושלים, הוצאת כרמל, וגבולות הזיכרון הישראליאצ"ל, לח"י  –הדרך אל הפנתיאון , אודי לבל

 .1963, ספטמבר (6) האומהלוין נחום, "לעניין נישואי התערובת", 

  .(1989 הוצאת מדע רון, )תל אביב: בעידן הרוווחה והצרכנותלוצקי דוד, 

 .(1999גוריון בנגב, הוצאת אוניברסיטת בן )באר שבע:  מדיניות ויישומה –שיקום השכונות לזין פרדריק, 

, עבודת גמר לתואר שני, החוג למדה"מ, מבנה ותהליכים פנימיים -תנועת החרות, יורם יכטנשטייןל

 .1974 ,ירושליםבהאוניברסיטה העברית 

 .(2001משרד הביטחון,  –הוצאת מערכות )תל אביב:  1967יוני  -המערכה על הגולןמייזל מתתיהו, 

 .(2013 הוצאת גפן, )ירושלים: הביוגרפיה של יחיאל קדישאי - יד ימינומיכלסון מנחם, 

מילר אורנה, "הבטליון החתוך והנטיות הכנעניות באצ"ל ובתנועת החרות מהוועד העברי עד למרחב: 

 .2004, (14) עיונים בתקומת ישראלאופוזיציה להנהגת האצ"ל וחרות", 

 . (2014הוצאת מוסד ביאליק, )ירושלים:  סיפור חייו של מתתיהו דרובלס -פורץ דרךממט רזיאל, 
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קיצור תולדות אחרית דבר", בתוך דייויד הארווי,  -ליברליזם בישראל-מנדלקרן רונן, "קיצור תולדות הניאו

 .(2015הוצאת מולד, )תל אביב:  ליברליזם-הניאו

האיש שהיטה  -ראב"א אחימאי, )עורך( בתוך נדבה יוסף ,"אמן המחשבה בתנועה הלאומית"מרגולין יהודה, 

 .(1987הוצאת העמותה להפצת תודעה לאומית,  )תל אביב: את הזרם

 .(2001הוצאת אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, )חיפה:  ארץ ישראל השלמה, אמונה ומדיניותנאור אריה, 

 .(1993הוצאת ידיעות אחרונות,  )תל אביב: בגין בשלטוןנאור אריה, 

עיונים , "לבירור יחסו של ז'בוטינסקי למורשת ישראל –גם לאפיקורסים יש חלק בסיני' "נאור אריה, 

 .2006, (16) בתקומת ישראל

 -עיונים בתקומת ישראלאריה נאור, "המתווה החוקתי של זאב ז'בוטינסקי למדינה היהודית בארץ ישראל", 
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 "חרות"ועידות תנועת ה
 

, ארכיון מכון 11\1 1-, תיק ה1948באוקטובר  20המועצה הארצית הראשונה של תנועת החרות, פרוטוקול 

 ז'בוטינסקי בישראל.

,  דברי פתיחה בועידה השלישית של תנועת החרות, הוצאת מחלקת מצור, מיצר ומוצאבגין מנחם, 

 ם בגין., ארכיון מרכז מורשת מנח OP-192. תיק 1954ההסברה של תנועת החרות, תל אביב 

, ארכיון מכון  4/3/13 1-תיק ה, 1954באפריל  22פרוטוקול הוועידה השלישית של תנועת החרות, 

 ז'בוטינסקי בישראל.

, ארכיון מכון  16/9/13 1-תיק ה, 1968במאי  27פרוטוקול הוועידה התשיעית של תנועת החרות, 

 ז'בוטינסקי בישראל.

, ארכיון מרכז  OP-192תיק  ,1975בינואר  12 -המתאריך נאום בועידת חרות השתים עשר, בגין מנחם, 

 מורשת מנחם בגין.

 

 
 
 
 

 מצעים של תנועת החרות
 

, ארכיון מרכז מורשת מנחם OP-005המפלגה הליברלית בישראל",  –"הסכם על הקמת גוש תנועת החרות 

 בגין.

 בישראל., ארכיון מכון ז'בוטינסקי 19/1 1-מצע גח"ל לכנסת השביעית, תיק ה

 בגין.מנחם ארכיון מרכז מורשת   -OP 016  עקרונות וקווי פעולה של הליכוד לכנסת השמינית, תיק

 .ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין  -OP 016  , תיקתשיעיתמצע הליכוד לבחירות לכנסת ה



409 

 

 ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.  -OP 016  תיקרית, כנסת העשיבחירות למצע הליכוד ל

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 19/1 1-. תיק ה1950למדינות חברתית כלכלית, מרכז תנועת החרות, מצע 

 בישראל.

 .1951ביולי  6, עיתון "חרות""מצע פעולות לכנסת השנייה להקמת משטר חדש בישראל", 

 , ארכיון מרכז מורשת מנחם בגין. OP-143מצע תנועת החרות לכנסת החמישית, 

המפלגה הליברלית, דפוס  -חרות ליברלים, הוצאת אגף ההסברה גוש תנועת החרות -העקרונות וקווי פעול

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל19/1 1-. תיק ה1965 תל אביבישראל בע"מ, 

המצע ועקרונות, הוצאת הארגון הצבאי לאומי  -תנועת החרות העברית מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.19/1 1-ים, ירושלים, תש"ח. תיק המחוז ירושל –בארץ ישראל 

 

 

 
 והסיעה בכנסת "חרות"ישיבות מרכז 

 
, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/4 - 1, תיק ה1954בפברואר  18-מתאריך ה ישיבת מרכז חרות, פרוטוקול

 בישראל.

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/3 -1, תיק ה1954במרץ  4-מתאריך ה, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/4 1-, תיק ה1954בדצמבר  30-מתאריך ה, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/4 1-, תיק ה1955בינואר  2-מתאריך ה, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל 2/4 1-, תיק ה1955בינואר  9-מתאריך ה ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/4 1-, תיק ה1955בפברואר  27-מתאריך ה ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/6 1-, תיק ה1956בינואר  20-מתאריך ה ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/6 1-, תיק ה1956בינואר  27-מתאריך ה ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 .בישראל

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/6 1-, תיק ה1956במאי  15-מתאריך ה, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 .בישראל

 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/6 1-, תיק ה1956ביולי  12-ה מתאריך ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז
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 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2/6 -  1, תיק ה 1956ביולי  22-המתאריך ישיבת מרכז חרות,  פרוטוקול

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.1/ 2/ 2-תיק ה ,1956ביולי  23-ה מתאריךת חרות, ישיבת סיעפרוטוקול 

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/6 1-, תיק ה1956באוגוסט  12-ה מתאריךפרוטוקול ישיבת מרכז חרות, 

 בישראל.

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/7 -1, תיק ה 1957במאי  2-ה מתאריך ישיבת מרכז חרות, פרוטוקול

 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.,  2/7 -1, תיק ה 1957ביוני  9-ה מתאריך ישיבת מרכז חרות, פרוטוקול

 ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.  2/8 1-, תיק ה1957ביוני  28-המתאריך , "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל. 2/7 -1, תיק ה 1957ביולי  14-ה מתאריך ישיבת מרכז חרות, פרוטוקול

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/16 – 1, תיק ה1965באפריל  25-המתאריך  ישיבת מרכז חרות, פרוטוקול

 בישראל.

 ,  ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.9/  2/2 -, תיק ה 1965ביולי  5-ה מתאריךפרוטוקול ישיבת סיעת גח"ל, 

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/18 1-, תיק ה1966באוגוסט  18-ה מתאריך ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/18 1-, תיק ה1966בדצמבר  8-המתאריך  ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

ארכיון מכון ז'בוטינסקי  ,2/18, 1-, תיק ה1967ביוני  15-מתאריך ה ,"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז 

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/18  1-תיק ה, 1967באוגוסט  3-ה מתאריך ,"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז 

 בישראל.

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.13/9/16, 1-תיק ה ,1968מאי  פרוטוקול ישיבת ועידת חרות התשיעית

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/2/11, תיק ה/1968באוקטובר  4-המתאריך  פרוטוקול ישיבת סיעת גח"ל,

 בישראל.  

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/2/12, תיק ה 1970בינואר  24-המתאריך ת גח"ל, פרוטוקול ישיבת סיע

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/24 1-, תיק ה1973במרץ  21-המתאריך  ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/24 1-, תיק ה1973במאי  30 -המתאריך  ,"חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/24 1-, תיק ה1973ביוני  20-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.
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 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/26 1-, תיק ה1975בפברואר  23-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/26 1-תיק ה, 1975במאי  25-ה מתאריך"חרות",  פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/26 1-, תיק ה1975באוגוסט  17-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/27 1-תיק ה ,1976בפברואר  5-ה מתאריך ",חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

 בוטינסקי'זארכיון מכון  2/27 1-, תיק ה1976באפריל  25-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/27/2 1-, תיק ה1976בדצמבר  29-ה מתאריךפרוטוקול ישיבת מרכז חרות, 

 בישראל.

, ארכיון מכון ז'בוטינסקי 2/29 1-, תיק ה1977ביוני  16-המתאריך  ,"חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז 

 בישראל.

ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/29 1-, תיק ה1977בנובמבר  16-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

טינסקי , ארכיון מכון ז'בו2/32/1 1-, תיק ה1978בנובמבר  19-המתאריך , "חרות"פרוטוקול ישיבת מרכז 

 בישראל.

ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/29 1-, תיק ה1978בדצמבר  17-ה מתאריך, "חרות" פרוטוקול ישיבת מרכז

 בישראל.

, ארכיון מכון 17—2-2תיק ה ,1979בספטמבר  11-ה , מתאריךפרוטוקול ישיבת סיעה הליכוד בכנסת

 ז'בוטינסקי בישראל.

ארכיון מכון ז'בוטינסקי  2/2/17 -, תיק ה1979בנובמבר  13-ה מתאריך פרוטוקול ישיבת סיעת חרות,

 בישראל.

 , ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל.2-2-17, תיק 1980בינואר  21ישיבת סיעת הליכוד, פרוטוקול 

 

 

 דיונים בכנסת ישראל

 8 -מתאריך ה כניתה,, דיון על הרכב הממשלה ותהמושב הראשון של הכנסת הראשונה, דברי הכנסת

 .1949במארס 
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, דיון בתכנית הממשלה להנהגת משטר צנע, מתאריך המושב הראשון של הכנסת הראשונהדברי הכנסת, 

 .1949במאי  3 -ה

  ,1950בפברואר  7, מתאריך , דיון בנושא חוקהשל הכנסת הראשונה השניהמושב דברי הכנסת, 

ועדת החוקה חוק ומשפט  וחשבון שלדין דיון בנושא , המושב השני של הכנסת הראשונהדברי הכנסת, 

 .1950בפברואר  20מתאריך בדבר חוקת המדינה, 

דיון בנושא סיפוח האזורים הערביים שממערב לממלכת , המושב השני של הכנסת הראשונהדברי הכנסת, 

 1950במאי  3-מתאריך ההירדן האשמית, 

דיון בנושא חוקת  ,הראשונה המושב השני של הכנסת ,המושב השני של הכנסת הראשונה דברי הכנסת,

 .1950במאי  8-מתאריך ה המדינה,

 דיון בנושא  תקציב השירותים הדתיים היהודיים, ,המושב השני של הכנסת הראשונה דברי הכנסת,

 .1950באוגוסט  1-מתאריך ה

שאילתה בדבר חינוך ילדים יהודים במיסיונים  , של הכנסת הראשונה השלישיהמושב דברי הכנסת, 

 .1950בדצמבר  11 -מתאריך ה נוצריים,

בינואר  30 -מתאריך ה דיון במדיניות משרד החוץ, ,המושב השלישי של הכנסת הראשונה דברי הכנסת,

1951. 

דיון בכנסת בנושא החינוך במחנות העולים  ,המושב השלישי של הכנסת הראשונהדברי הכנסת, 

 .1951בפברואר  12 -מתאריך ה ובמעברות,

דיון בהצעה לסדר היום שעוסקת בטרור והכפייה  ,המושב השלישי של הכנסת הראשונה הכנסת,דברי 

 .1951במאי  16 -מתאריך ה הדתית,

 .1953ביוני  2 -מתאריך הדיון בהצעת חוק נישואין וגירושין, ,שניהשל הכנסת ה שניהמושב ה דברי הכנסת,

 .1953ביוני  22-מתאריך ה חינוך ממלכתי, דיון בחוק ,השניההמושב השלישי של הכנסת דברי הכנסת, 

-מתאריך ה בנושא הקארטלים, הצעה לסדר היום, דיון בשניההמושב השלישי של הכנסת ה דברי הכנסת, 

 .1953בדצמבר  28

 הצעה לסדר בנושא עגינת האנייה אגממון בנמל חיפה, ,המושב השלישי של הכנסת השניה דברי הכנסת,

 .1954במאי  12 -מתאריך ה

דיון בהצעה לסדר היום בנושא הבסיס המצרי בארץ  ,המושב השלישי של הכנסת השניהברי הכנסת, ד

 .1954באוגוסט  4 -מתאריך הישראל, 

 .1954באוקטובר  10 -מתאריך הדיון בעניני חוץ,  ,המושב השלישי של הכנסת השניהדברי הכנסת, 

 -מתאריך ה דיון בחוק הסמכת הרשויות המקומיות,  ,שלישיתשל הכנסת ההראשון המושב  דברי הכנסת,

 .1956ביולי  25
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 הצעת אי אמון בממשלה בגין תקנות שר הפנים, השלישית,של הכנסת השלישי המושב דברי הכנסת, 

 .1958ביולי  8 -מתאריך ה

 .1959בדצמבר  21-חוק מס העזבון, מתאריך הדיון ב, הרביעיתהמושב הראשון של הכנסת  דברי הכנסת,

-מתאריך ה (,2דיון בחוק מס נסיעות חוץ )תיקון מס'  החמישית,המושב הראשון של הכנסת דברי הכנסת, 

 .1961במארס  8

 19 -מתאריך ה דיון בחוק איסור גידול חזיר,, המושב הראשון של הכנסת החמישית דברי הכנסת,

 .1962בפברואר 

מתאריך  בנושא המאורעות החמורים בירושלים,  דיון, של הכנסת החמישית השלישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1963באוקטובר  30 -ה

בדצמבר  8-מתאריך ה ,בנושא קיבוץ גלויות דיון, המושב השלישי של הכנסת החמישית דברי הכנסת,

1964. 

 .1964בדצמבר  28-, דיון בחוק התקציב, מתאריך ההמושב השלישי של הכנסת החמישית דברי הכנסת,

דיון בנושא עניין אזרחותה של גברת רינה איתני  ,המושב השלישי של הכנסת החמישית דברי הכנסת,

 .1965בינואר  27 -מתאריך ה והמתיחות הציבורית בנצרת עילית, 

מתאריך חוק בוררות חובה בשירותים חיוניים, דיון בהמושב הראשון של הכנסת השישית, דברי הכנסת, 

 .1966ביולי  20-ה

 דיון בנושא הרכב הממשלה החדשה ותכניתה, ,השביעיתהמושב הראשון של הכנסת דברי הכנסת, 

 .1969במארס  17-מתאריך ה

בפברואר  9 -מתאריך ה דיון בתיקון לחוק השבות, ,תביעישל הכנסת השהראשון המושב דברי הכנסת, 

1970. 

דיון בהודעת ראש הממשלה על החלטת הממשלה  ,ביעיתשל הכנסת הש הראשוןהמושב  דברי הכנסת,

 .1970באוגוסט  4-מתאריך הבדבר יזמת השלום האמריקנית, 

 -, מתאריך ה6תיקון מספר  -דיון בחוק הביטוח הלאומי  ,דברי הכנסת, המושב השני של הכנסת השביעית

 .1971במרץ  15

דיון בהודעת הממשלה על כוונתה להשתתף בדיוני  ,של הכנסת השביעית הרביעיהמושב  דברי הכנסת,

 .1973בדצמבר  20 -מתאריך ה ועידת ז'נבה,

 הודעת הממשלה על נסיון התמקמות בסבסטיה, , מיניתשל הכנסת השהראשון המושב  דברי הכנסת,

 .1974ביולי  31-מתאריך ה

 4 -הכנסת, מתאריך ה , דיון בהצעות חוק של חברישל הכנסת השמינית השלישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1976בפברואר  
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, מתאריך התייצבות הממשלה החדשה בפני הכנסתהמושב הראשון של הכנסת התשיעית, דברי הכנסת, 

 .1977ביוני  20-ה

מתאריך  הודעת ראש הממשלה על ביקורו בארה"ב, ,המושב הראשון של הכנסת התשיעית דברי הכנסת,

 .1977ביולי  27 -ה

מתאריך  תשובת ראש הממשלה להצעות לסדר היום, ,הראשון של הכנסת התשיעית המושבדברי הכנסת, 

 .1977באוגוסט  2 -ה

באוקטובר  25 -מתאריך ה הצעות לסדר היום,דיון ב ,של הכנסת התשיעית השניהמושב דברי הכנסת, 

1977. 

, דיון בהודעת הממשלה על התוכנית הכלכלית החדשה, המושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 .1977באוקטובר  31-מתאריך ה

 .1977בנובמבר  23-מתאריך ה שאילתות ותשובות, ,המושב השני של הכנסת התשיעית דברי הכנסת,

דיון בעניין ההודעה המדינית מפי ראש הממשלה, , המושב השני של הכנסת התשיעית דברי הכנסת,

 .1977בנובמבר  28 -מתאריך ה

 חוק לתיקון דיני עונשין )פיתוי להמרת דת(,דיון ב ,המושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 .1977בדצמבר  5-מתאריך ה

דיון בהודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל,  ,המושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 .1977בדצמבר  28-מתאריך ה

 .1978בינואר  4 -דיון שאילתות ותשובות, מתאריך ה ,ב השני של הכנסת התשיעיתהמוש דברי הכנסת,

 .1978בינואר  31 -מתאריך ה דיון בהצעות לסדר, ,של הכנסת התשיעית השניהמושב  ,הכנסת דברי

 -חוק הסדרת מקומות רחצה )תיקון(, מתאריך ה הצעת ,של הכנסת התשיעית השניהמושב  ,דברי הכנסת

 .1978בפברואר  13

פברואר  22 -מתאריך השאילתות ותשובות, , דיון 81כרך  ,של הכנסת התשיעית השניהמושב דברי הכנסת, 

1978. 

 7 -מתאריך ה סקירת שר החינוך על פעולות משרדו, ,המושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 .1978במארס 

 20 -מתאריך ה תיקון לחוק שירותי הדת היהודים,  ,המושב השני של הכנסת התשיעית, דברי הכנסת

 .1978במארס 

במארס  22 -מתאריך השאילתות ותשובות, , 82כרך של הכנסת התשיעית  השניהמושב דברי הכנסת, 

1978. 
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במארס  27-מתאריך התיקון לחוק חינוך חובה, דיון ב ,של הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

1978. 

באפריל  3 -מתאריך ה ,13חוק שירות ביטחון תיקון מס'  ,של הכנסת התשיעית השניהמושב דברי הכנסת, 

1978. 

 .1978באפריל  5-, דיון בחוק תיכון חינם, מתאריך ההמושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 
 

 15 -, דיון בנושא פרויקט שיקום שכונות, מתאריך השל הכנסת התשיעיתהמושב השני דברי הכנסת,  

 .1978במאי, 

  12-, סקירת שר הבריאות על פעולות משרדו, מתאריך השל הכנסת התשיעית השניהמושב דברי הכנסת, 

 .1978ביוני 

 .1978ביוני   14-, מתאריך הדיון בהצעה לסדר, של הכנסת התשיעית השניהמושב דברי הכנסת, 

 .1978ביוני  21-, מתאריך השאילתות ותשובות ,של הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

 .1978ביולי  14 -מתאריך ה הצעות לסדר היום, , המושב השני של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 18 -מתאריך ה תיקון לחוק עידוד השקעות הון,ב , דיוןשל הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

 .1978ביולי 

 26-מתאריך ה דיון בהצעת החוק לתיקון חוק השבות, , של הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

 .1978ביולי 

 2 מתאריך קריאה ראשונה, –חוק יסודות המשפט  דיון ,של הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

 .1978באוגוסט 

דיון בהודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ , של הכנסת התשיעית השניהמושב  דברי הכנסת,

 .1978בספטמבר  27 -מתאריך ה דיוויד,

-, דיון בתיקון לחוק יישוב סכסוכי עבודה, מתאריך השל הכנסת התשיעית השלישיהמושב דברי הכנסת, 

 .1978בנובמבר  21

-דיון בהודעה המדינית של ראש הממשלה, מתאריך ה ,של הכנסת התשיעית השלישיהמושב  ,דברי הכנסת

 .1978בנובמבר  28

דיון בתיקון לחוק דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול , של הכנסת התשיעית השלישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1979באוגוסט  1 -מתאריך ה שבועה(,

-מתאריך ה פסקת הריון(,דיון בתיקון לחוק עונשין )ה, של הכנסת התשיעית הרביעיהמושב דברי הכנסת, 

 . 1979בנובמבר  12

 ,)המשך דיון( קריאה ראשונה –חוק יסודות המשפט  ,של הכנסת התשיעית הרביעיהמושב  דברי הכנסת,

 .1980בפברואר  11-מתאריך ה
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מתאריך  קריאה שניה ושלישית, -חוק יסודות המשפט ,של הכנסת התשיעית הרביעיהמושב  דברי הכנסת,

 .1980ביולי  23-ה

 23-מתאריך הדיון בחוק יסוד ירושלים, דברי הכנסת, , של הכנסת התשיעית הרביעיהמושב דברי הכנסת, 

 .1980ביולי 

דיון בתיקון  לחוק דיני הראיות, )אזהרת עדים וביטול  , של הכנסת התשיעית הרביעיהמושב  דברי הכנסת,

 .1980ביולי  30 -מתאריך ה שבועה(,

חוק האנטומיה והפאתולוגיה )תיקון( התשמ"א  , של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1980בדצמבר  1-מתאריך ה ( קריאה שנייה ושלישית,1980

-מתאריך ה, 5חוק שעות עבודה ומנוחה, תיקון מס' , המושב החמישי של הכנסת התשיעיתדברי הכנסת, 

 .1980בדצמבר  22

 .1980בדצמבר  31-מתאריך ההצעות לסדר היום, , כנסת התשיעיתהמושב החמישי של הדברי הכנסת, 

הודעת הממשלה בדבר קביעת השר יורם דיון ב , של הכנסת התשיעית החמישיהמושב דברי הכנסת, 

 .1981בינואר  21 -, מתאריך הארידור כשר האוצר

 .1981בפברואר  9 -דיון בחוק התקציב, מתאריך ה ,של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

בפברואר  10 -מתאריך ה דיון בחוק בריאות ממלכתי, ,של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

1981. 

-מתאריך ה ,1981 חוק התקציב לשנת הכספיםב,  דיון של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1981בפברואר  23

 11-מתאריך ה ,דיון בתיקון לחוק איסור גידול חזיר ,של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1981במארס 

דיון בהחלטת ועדת חוקה, חוק ומשפט להסיר הצעת   ,של הכנסת התשיעית החמישיהמושב  דברי הכנסת,

 .1981באפריל  1-מתאריך ה ח"כ כהנא מסדר היום,

 5 -מתאריך ה הודעה על הרכבת הממשלה,, דיון בהעשירית המושב הראשון של הכנסתדברי הכנסת, 

 .1981באוגוסט 

 הסכם קואליציוני לכנסת העשירית, -נספחים , המושב הראשון של הכנסת העשירית ,דברי הכנסת

 .1981באוגוסט  7 -מתאריך ה

 3 -מתאריך ה הודעת הממשלה על המצב המדיני,, המושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

 .1981בנובמבר 

 .1981בנובמבר  17 -מתאריך ה הצעות לסדר היום,, המושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

 .1981בנובמבר  25-מתאריך ההצעה לסדר היום, , המושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 
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בדצמבר  14 -יך המתאר דיון בהצעת חוק רמת הגולן, ,המושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

1981. 

 6-מתאריך ההצעת חוק משפחות ברוכות ילדים, , דיון בהמושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

 .1982בינואר 

 .1982בינואר  6 -, הצעה לסדר היום, מתאריך ההמושב השני של הכנסת העשירית, דברי הכנסת

 .1982בפברואר  3-בהצעות לסדר היום, מתאריך ה, דיון המושב השני של הכנסת העשירית דברי הכנסת,

במאי  4 -מתאריך ה , הודעת הממשלה על המצב המדיני,המושב השני של הכנסת העשירית, דברי הכנסת

1982. 

 ,  דיון בהצעות לסדר היום בנושא סגירת אל על בשבת,המושב השני של הכנסת העשירית ,דברי הכנסת

 .1982במאי  12 -מתאריך ה

הצעה לסדר בדבר מניעת כניסת נוסעים בעלי חזות דתית , המושב השני של הכנסת העשירית ,סתדברי הכנ

 .1982באוגוסט  18 -מתאריך ה לאולם הנוסעים של נתב"ג,

 8 -מתאריך ה הודעת הממשלה על מבצע שלום הגליל,, המושב השני של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

 .1982בספטמבר 

דיון בהודעת הממשלה בדבר איום ההשבתה בסקטור  ,השלישי של הכנסת העשיריתהמושב דברי הכנסת, 

  .1982בדצמבר  14-הציבורי, מתאריך ה

חיזוק הזהות היהודית בקרב חלקים  -הצעה לסדר , המושב השלישי של הכנסת העשירית, דברי הכנסת

 .1983בינואר  26  -מתאריך ה בציבור הישראלי,

 -מתאריך ה סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו,, של הכנסת העשירית המושב השלישידברי הכנסת, 

 .1983בפברואר  1

 .1983במרס  2-מתאריך ההצעה לסדר היום,  , המושב השלישי של הכנסת העשירית דברי הכנסת,

 הצעת חוק יסוד: שיווי זכויות הזרמים בדת היהודית, ,המושב השלישי של הכנסת העשירית, דברי הכנסת

 .1983במרס  3 -מתאריך ה

(, 6, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס' המושב השלישי של הכנסת העשירית, דברי הכנסת

 .1983במרס  16 -מתאריך ה

 -מתאריך ה ,  דיון בתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה,המושב הרביעי של הכנסת העשירית ,דברי הכנסת

 .1983במרס  23

 21 -מתאריך ה ,(3הצעת חוק השבות )תיקון מספר  , ביעי של הכנסת העשיריתהמושב הר ,דברי הכנסת

 .1983במרס 
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במאי  9 -, הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, מתאריך ההמושב הרביעי של הכנסת העשיריתדברי הכנסת, 

1983. 
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The Herut Movement: A National-Liberal Movement: From Ideology to Practice. 

                                                     English Abstract 

Introduction: 

This dissertation analyzes the political ideology of the Herut movement in Israel 

Between 1948–1983. The Herut movement started as a small opposition party but over 

the years, grew to become the main opposition both ideologically and politically to the 

dominant Mapai Party in Israel. The story of Herut is the story of the Israeli political 

right, the alternative it offered to the Labor ideology and how this alterative ideology 

was implemented once they came into power. 

A political researcher who wants to understand the Israeli political system, both in the 

past and today, will find it hard to achieve without a deep understanding of the 

ideological roots of the Herut movement.  

The Herut movement defined itself as a national-liberal movement that stood in contrast 

to the ideologies of national-socialism of the Left. The movement emphasized the 

national-liberal element of their identity in order to set themselves apart from the 

political left's class policies; and from the political right's liberal individualism. 

Movement members defined themselves as representing a middle path between left and 

right, a path that combined individual liberty with national solidarity.  

This dissertation examined the extent to which the movement succeeded in translating 

this ideological combination into practice in three primary areas: economy and society; 

religion and State; and the rights of the Arab minority in Israel vis-à-vis the concept of 

Greater Israel as the homeland of the Jewish people. 

Economy and Society: 

The analysis focused on the social-economic policies of Herut. In the early years, the 

priority was on the liberal aspects of the ideology when the opposition to the 

government was presented not only as political but also an ideological struggle between 

advocates of free enterprise and those of a state-controlled economy. Herut offered an 

economic alternative that was based on: lowering taxes, privatization of government 

factories, shrinking government bureaucracy, reducing the national deficit, abstaining 

from salary increases in the government sector and achieving strike prevention by 

mandatory arbitration.  From the mid-sixties, the movement transitioned to an emphasis 

on social policies, with the turning point in this process being the establishment of a 

faction in the Histadrut trade union, an organization, which for many years, was 

perceived as the primary obstacle to free market policies. 

Upon arriving to power, the Herut initiated major social projects such as 'Project 

Renewal', universal free high-school education, and national income protection 

insurance. The ministers of Herut objected to any cut in social budgets introduced by 
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the Treasury and preferred to defend the lower classes even at the price of their purity 

of their liberal ideology. Yoram Aridor, the first ever Finance Minister from the Herut, 

prioritized the preservation of social budgets above the need to fight against high 

inflation of the time in order not to increase unemployment and thus hurt the lower 

socio-economic populations. 

Herut, which started as the leading advocated of the economy liberties of the individual, 

developed to the stage where it prioritized the welfare of the national society as a whole 

over and above that of the individual. 

Religion and State: 

From its beginnings, Herut was opposed to the secularization of religious concepts and 

symbols. While the religious parties focused their efforts on maintaining the autonomy 

of the orthodox streams of Judaism, Herut was the only alternative who regarded the 

Jewish state not only as a sovereign entity of a Jewish majority but also as a platform 

for the fulfillment of the vision of a Jewish state with a traditional religious identity. 

Herut sought to preserve the sanctity of Shabbat in public life; to strengthen the Jewish 

content in the national education system; to abolish pig farming in Israel and to 

strengthen the status of the Chief Rabbinate. 

The 1977 election upheaval was seen by the movement as an opportunity to try and 

change the identity of the state into a more traditional Jewish one. Actions such 

preventing El Al airlines from operating on the Sabbath, limiting post-mortem 

operations and restricting the right of women to abortions, challenged the liberal values 

and then belief in civil freedom upon which the movement's ideology was based. 

The rights of the Arab minority in Israel vis-à-vis the concept of Greater Israel as the 

homeland of the Jewish people: 

Herut was main proponent of the concept of Greater Israel, the State of Israel being 

geographically spread over both banks of the Jordan River. The movement rejected all 

compromise on this issue and paid a heavy political price for their insistence on this 

principle. On the other hand, Herut's liberal policies meant that it was the main detractor 

to the military law enforced upon Israel's Arab populations and was a great advocate 

for equal rights for all citizens of the State without prejudice. 

The Six Day War in 1967, allowed for the fulfillment of the movement's vision of 

liberating  Judea, Samaria and the Gaza Strip, but also brought nearly a million Arabs 

under Israeli control and threatened the Jewish majority of the country. 

This situation presented a real dilemma for the members of Herut, with their 

commitment to equality being set against their aspiration for a Jewish national state. 

The policy solution that was formulated to deal with this dilemma was a de-facto 

annexation of the territories achieved by building over 100 settlements and increasing 

five-fold the Jewish population of these areas. Concerning the rights of the local Arab 
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populations, Herut proposed a limited personal and administrative autonomy plan 

which stood in contrast to the right of self-determination which stood as a central pillar 

in the movement's liberal ideology.  

Conclusion: 

This dissertation concludes that, although the Herut movement defined itself as a 

national-liberal movement, it consistently chose nationalistic ideology over liberal 

ideology when a conflict between the two values emerged. Ideological policies such as 

the integrity of the Homeland, the strengthening of Jewish traditional identity, and the 

importance of social welfare for the underprivileged, took priority over values such as 

minority self-determination, freedom of conscience, and free market economy.  

This conclusion can be explained by four main elements: 

1. Ideologically: the national organic model of nationalism that Herut held, from 

the onset, could not co-exist with the individual liberalism.  

2. Politically: the liberal ideology was not a core belief of the movement, rather a 

political tool used to combat and oppose socialism. 

3. Structurally: the liberal ideas were disseminated by the old political elite of the 

secular, liberal Revisionist movement from Poland who, by the 1960's, were 

being replaced by young mizrachi activists from underprivileged areas who did 

not share the same political outlook. 

4. Electorally: the growing electoral support for the movement came from sectors 

that were traditional religiously, working–class and from underprivileged areas, 

and these electoral characteristics influenced the policy decisions formulated by 

the movement. 
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