
ל"צה, המכללה לביטחון לאומי, מרכז המחקר  

  על פיקד .446 הצפוני הגייס מפקד הוא הכהן גרשון האלוף
-2011 בשנים לאומי לביטחון המכללה ועל הצבאיות   המכללות

 בישיבת למד ;בירושלים מאיר נתיב התיכונית הישיבה בוגר .2006
  התעלה במערב נלחם הכיפורים יום במלחמת .עציון הר ההסדר
  ,7 חטיבה מפקד :שמילא הצבאיים התפקידים בין .הגולן וברמת

  זו סידרה במסגרת .36 אוגדה ומפקד והדרכה תורה חטיבת ראש
 מה - לאומי לביטחון במכללה הלימודים תוכנית" אודות כתב

 בין :לאיום רלוונטי מענה יצירת על" ,וכן (2011) "?ללמוד צריך
  בפילוסופיה שני תואר בעל .(2010) הסתגלותי למענה טכני מענה

 .בירושלים העברית מהאוניברסיטה השוואתית ובספרות
 

  ,המחנה לפני בהליכה ידוע תפקיד לחלוציות" :הכהן גרשון האלוף
  בהתוויית הכרוך החלוצי התפקיד מוכר פחות .המחנה בשירות

  יכולת .חדשה בדרך הובלה לשם הנדרשות הגבולות ובפריצת הדרך
  התכונה היא רבה במידה .מנהיג של בעיצובו הכרחית תכונה היא זו

  המכללה לתלמידי .מנהל לבין מנהיג בין ההבדל את היוצרת
  במערכת בכירים הנהגה לתפקידי המיועדים ,לאומי לביטחון
  ;חלוציות של רבה מידה נדרשת אכן ,המדינה ובשירות הביטחון

 ".למענם בעיקר מיועד הזה העיון יום
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  רֶׁש ּגֶ 

  ליאופולד סטאף

  רפי וייכרט: תירגם

  

  יִּת נְ מַ אֱ א הֶ 

  ,רהָ ּנָ ת הַ ַד ל ּגְ י עַ ִד ְמ עָ ּבְ 

  ,ףחֵ וֹ ּסהַ וְ ב חָ ָר הָ 

  ,הר זֶ שֶ ר ּגֶ בֹ עֱ אֶ שֶ 

  ירבִ ׁשָ , קה ַּד נֶ ָּק ִמ  עַ לּוָּק הַ 

  .יםיבִ ִס ר ּבְ ּוׁשָק 

  רּפָ ְר פַ ל ּכְ י ַק ִּת עְ סַ ּפָ 

  ,ילפִ ד ּכְ בֵ כָ וְ 

  ןדָ ְק ַר ח ּכְ וטֵ י ּבִּת כְ לַ הָ 

  .רּוֵ עִ ד ּכְ דֵ נוֹ ְת ִמ ּו

  .הּזֶ ר הַ שֶ ּגֶ ת הַ ר אֶ בֹ עֱ אֶ י שֶ ִּת נְ מַ אֱ א הֶ 

  ,הּיָ נִ ְּש ה הַ ָּגדָ ת ּבַ עֵ י ּכָ ִד ְמ עָ בְ ּו

  .תוֹ י אוֹ ִּת ְר בַ עָ ין שֶ ִמ אֲ י מַ ינִ אֵ 

  

 הוצאת כרמל/אחרי מהפכות רבות: מתוך
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 ,יום עיון לכבוד האלוף גרשון הכהן
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                      Pioneering as a Revolutionary Trend 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלוני-ן נאוה גרוסמן"רס: עורכת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  תמונת החריש הראשון בכפר חיטים. ד"שנת תרפ: בשער החוברת
, לשם עלו סבא נתן גרדי וסבתא אידה. מושב ראשון של חלוצים דתיים
אליהם הצטרפו הוריו של סבא . ר לבןהמופיעה במרכז התמונה בסינ

שלום , והוריה של סבתא אידה, גרשון וגיטל גורודיצקי שעלו ממיר, נתן
 .ומוסיה לבקובסקי שעלו מוילנא

 



  הקדמה
  

, יום העיון הוא שמו של" ת ומאבקוחזון מציא -חלוציות לפני המחנה "

לקראת סיום שש שנות פיקודו על , לכבוד האלוף גרשון הכהן שנערך

 .ל ועל המכללה לביטחון לאומי"של צה הצבאיות ותהמכלל

והיא ממצה את תפישת עולמו לגבי  ,את הכותרת בחר גרשון בקפידה

  .ל"ייעודו כגנרל וכמצביא עברי בצה

בו , כני המפגשות. יש בושאלא גם במה , לא רק בקנקן הקפיד ,אולם

, ןעסקו בלחם חוקו של גרשו, עמיתיו ופקודיו, חבריו, התכנסו משפחתו

, למידה לא רק בבחינת צבירת ידע. בלמידה -בתחביבו ובאורח חייו 

עם קטבים מנוגדים ועם , נרטיבים שוניםעם  דיאלוגאלא למידה מתוך 

, זוהי למידה בהקשר ייחודי. חיינו בארץ הזושל רבדים עמוקים 

, שבין גרשון לבין משמעות אותה חלוציות ,העומדת על הזיקה

  .יכי דרכה של הציונות בימינו אלההמוסיפה להנחות את ממש

מעידה על שורשיו העמוקים של , התמונה המעטרת את שער החוברת

מושב ראשון של , חריש ראשון בכפר חיטים, ד"שנת תרפ. גרשון

הגאים כל כך , הסבים והסבתות -בתמונה . חלוצים דתיים בגליל

, "בשנה הבאה בירושלים" :במימוש החזון, במעשה החלוצי המעשי

  .מאבק שטרם תם, דוגש עם המציאות והמאבק המתמיד שבצמפה

מיטיב לנוע ולנוד בין , שינק מנרטיב זה, נצר למשפחת חלוצים, גרשון

, בין המתיישב הצמוד לאדמתו, בין החלום לבין המציאות; העולמות

בין החלוץ בספר הגולן לבין הבוהמיין , לבין הנווד הרועה את עדרו

בין המורה לבין , אמין לבין האפיקורסבין המ, אביב- במדינת תל

  . בין התיאורטיקן לבין הפרקטיקן, התלמיד

עולמות בו  מספרלחיות ב,  ובעיקר, כי אם, אך לא רק לנוע הוא מיטיב

מיום  .ללמוד וללמד, להבין את מהותם, שורשיהם רדת לחקרל, זמנית

הן על משמעות , יוכלו הקוראים ללמוד, המובא בחוברת זו ,העיון

אני כה ש -  מורי ורבי, רעי - הכותרת בהקשר הנוכחי והן על גרשון

  .מעריך

  אלוף      ,יוסי בידץ
  המכללות    מפקד  
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 בפתח יום העיון ובמהלכו

0Fאסף חזני

1 

 

כמעט  ,"מציאות ומאבק, חזון -חלוציות לפני המחנה " ,יום העיון

חותם את פעילותו הרשמית של האלוף גרשון הכהן כמפקד ש

 .  המכללות

סיכום משנתו של האלוף גרשון את למרות שיום העיון איננו מהווה 

מי שהאזין  .רבותהוא מזקק תובנות  מסוימיםהרי שבמובנים , הכהן

 . את חלקן אפשר שיכיר, לאלוף במהלך תקופתו כמפקד המכללות

שחשיבותה בעצם , שמעתי את האלוף שואל שאלה, באחת מהרצאותיו

שההרצאות ביום העיון , נדמה ."?מה בכלל לאומי בביטחון: "העמדתה

 .בחלום, כל אחת בדרכה, נוגעות

, תארת את יעקבמ" ויצא"פרשת השבוע ? מדוע אני נדרש לחלום

חולם יעקב , במנוסתו. שנמלט מחמת זעם אחיו אל משפחתו בחרן

וילן שם כי בא , ויפגע במקום, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" ;חלום

עד לזיהוי , כך, ..".ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו ויחלם. השמש

 ".וזה שער השמים" - של יעקב את המקום

 הנגלה ליעקב בחלומו, םל הסולמטפסים ע מפקדים רבים בצבא

בין רמות ומדרגים , הלוך ושוב, ומתארים את עבודת הפיקוד כריצה

הרגע המופלא בסיפור איננו . כמו מלאכי אלוהים בסולם יעקב, שונים

שמייצרת את , אלא התפאורה של הרגע, רק התוכן של סולם יעקב

רגע החד יעקב לזהות את ה יכולתו שלחודיותו של תוכן החלום ואת יי

 .פעמי של החלום

בכל  בארץ ונוגעיעקב שכוב , בסיטואציה של החלום. אסביר את דבריי

התמזגות של גוף  ,זהו הרגע הכי ארצי שיכול להיות. איבר מאיברי גופו

שמתוך הארציות שלו הוא מייצר את  ,זהו רגע, בה בשעה. עם אדמה

כל כולה המשוקעת  ,מתוך הוויה". שער השמים"את , השמימי ביותר

                                                           
1

עבודת הדוקטורט . ל"חוקר במרכז דדו בצה, במילואיםסגן אלוף , אסף חזני ר"ד    
 .2006-2003בשנים , עוסקת בעיצוב מרחב הרכיבה על אופני כביש בישראל כתבש



 "מציאות ומאבק, חזון -ה חלוציות לפני המחנ"
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 ,הוא מצליח לייצר רגע, למראשותיו של יעקבאשר  , בארציות של האבן

במבואות שער , אלוהים והוא עצמו גם יחד, שבו משחקים מלאכים

שיפגוש את אלוהים או רגע  ,אדם מן היישוב ,יותר מכך. השמים

יעקב איננו . לא כך יעקב ,מעוצמת האירוע מתוינש תיעתק, אלוהי

הוא . חלום ומציאות הם היינו הך ,מבחינתו. ולםמתרגש מכך שהוא ח

אצל  מהמתרחש כבר יותרכשלעצמו זה  - פועל במציאות שהוא מזהה

 איננו זוכרים אותם, החלומות שלנושלרוב איננו מזהים את , רובנו

, עבור רובנו - גוערים בנו להפסיק לחלום, וכשאנו מבינים שאנו חולמים

, פירושו בדרך כלל הדרת פנים ,כבוד. לרגע השמימי יש לתת כבוד

 . בגדים מכובדים ומילים גבוהות

יעקב מזהה שהוא עומד בשער השמים ומיד פוצח במשא . לא כך יעקב

תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום יאם ת: ומתן עם אלוהים

התנועה של  "....והיה אדוני לי לאלוהים: "נודר אניאו אז , אל בית אבי

אל החלום , של השינה הרצוצה ממהלך היום, יותיעקב היא מהארצ

בו ניצב  ממש כמו בחלום, בשער השמים. שמיםהמוביל אותו אל שער ה

מחזיר יעקב את הסיטואציה , בין הרמות השונות בו ניתן לדלגש ,סולם

יעקב איננו מפריד בין . בגד ושלום, אל ההוויה הארצית של לחם

. החלום ומנצל אותו לצרכיוהוא מזהה את החד פעמיות של . הרשויות

חלומות של ייסוד הזהו אחד מ, לצד חלומות נוספים, במובנים רבים

 .האומה

החלום הוא  ,עבור יעקב. לאומי בביטחון מה, בחזרה לשאלה הפותחת

נתמקד  בהרצאות הבאות. זהו חלומו של יעקב. הביטחון שבלאומיות

החולם , ה יחידאבי אומ, כבר אין לנו יעקב אחד. היום בחלומות שלנו

ובקרבנו מתרוצצים  כמעט כל אחד מאתנו הוא יעקב. חידחלום י

באופן , נתמקד בחמישה חלומות, בהרצאות שנשמע. חלומות רבים

החלומות אינם קונצנזואליים . ובצורה בה הם פוגשים את המציאות

 .בהכרח

במסגרת החלומות . יש חלומות מפורשים יותר ומפורשים פחות

מתכתב , מגיח עם שחר, היו אירוע הנחלם בהסתרמשל , המפורשים

, ר יאיר הירשפלד"נשמע תחילה את ד, ומתעמת עם המציאות
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הרצאתה של פרופסור סוזי נבות תעסוק  .מאדריכלי הסכם אוסלו

הרצאתו של פרופסור . במהפכה החוקתית ובחוקי היסוד כבסיס לחוקה

, לילהלא חלום שנהגה ב ;מנואל טרכטנברג תעסוק בחלום מתפרץ

, למציאות גלויה שאין מנוס, אלא מסתרים ההופכים ליום, במסתרים

 במציאות זוחלת. יש גם חלומות שקשים לזיהוי. אלא להתמודד עמה

שאנו חיים בחלום אחר  ,כשבוקר אחד מתעוררים ומגלים, ומתהווה

על השפעותיהם של  ,ו של מר זאב הכהןתכאלה הן הרצא .לגמרי

 ,דין רון רוגיןהך התכנון והרצאתו של עורך הגופים הירוקים על תהלי

 .על הכחדת חיוניותו של מפעל המצפים בגליל

בדרגות שונות של עוצמה , על חיוניותו של החלום ועל היכולת לקיימו

מציאות  - חזון ומהפכה: "ידבר האלוף גרשון הכהן בהרצאתו, גלויה

ערך שהדרך האפקטיבית ביותר לחדור למ ,סבורהוא  ."מתחת לרדאר

המשותף לכל החלומות הוא . מתחת לרדאר, בדרך כלל, מבוצר עוברת

שהעבודה הקשה איננה מתחילה רק בשלב מימוש , ההכרה וההבנה

לא בהכרח , ובכלל. אלא כבר בשלב החלימה והחלום, החלום

 . זהו רציונל יום העיון. מתקיימים מצבים נפרדים של חלימה ומימוש

אשתף אתכם , ה לאומי בביטחוןבניסיון לשוב ולהשיב לשאלה מ

לאחר ששב מביקור המכללה  ;שקיימתי עם האלוף גרשון הכהן, בשיחה

האם יכול היה לשמש אלוף , ותמה יוחוויותמ עמי חלק, בארצות הברית

משום , ל"מיד נרתע ואמר שהוא יכול להיות אלוף רק בצה. בצבא זר

, כאלוף, שלושכן המקצוע , שכל הווייתו המקצועית היא הוויה מקומית

בין החלום הציוני לבין , תבחרו אתם, הוא לקשור או לחבר או לתרגם

 . בכל נקודת זמן, מימושו

חלום  - אם כן, תשובתו של האלוף לשאלה מה לאומי בביטחון היא

להסביר רעיון  בבואו, כי האלוף ,יש מי שמלינים. מקומי ואחראי, ציוני

 ,יש התמהים. ות היהודייםנדרש למקור, מבצעי או פעילות אופרטיבית

כי כולם מודים , יצוין ?מה למציאות הקונקרטית ולמקורות הללו

אלוף משנה במילואים ישראל , חברי .שהאלוף מיטיב לעשות זאת

, 36כאשר שימש כמפקד אוגדה , ם של האלוף"שהיה קצין האג, דניאלי

ם היה לתרגם את החלומות "ול שלו כקצין האגגדשהאתגר ה, סיפר לי
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אך קשה לחנך כך , האלוף אמנם עושה זאת היטב. ללו לשפה צבאיתה

 .כי בעניין זה משנתו של האלוף ברורה, נדמה. קצינים
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 תהליך אוסלו 

1Fיאיר הירשפלד

2 

 

יש לי  :דומא פשוט שיש לי חזון ומראני מוכרח ל ,אם מדברים על חזון

, יתיוכלו לחיות במדינה הציונהוא שהם והחלום שלי  ,שבעה נכדים

 מצב משיחיאו ב, לא בשלום .בירמצב סב ,דמוקרטיתהיהודית וה

 זהו ,תרצואם . שכנותינושכנינו ובין לבינינו  ,אלא במצב סביר, כלשהו

 . החזוןזהו  ,תרצואם , החלום

. להבינםמאוד  חשובש, לאסטרטגיה של אוסלו היו ארבעה מרכיבים

והתחזקה  שלעניות דעתי הלכה ,המרכיב הראשון היה הנחת היסוד

 ,לאורך המאה העשרים ואחת ,שעצם מימושו של הרעיון הציוני, מאז

. חלוקת הארץבעניין  גוריון-מדיניותו של בןל חוזריםאם  רק אפשרי

ישראל כמדינה  מדינת  לשמור על תאפשררק חלוקת הארץ , שכן

 ,הקיום שלנו כעם תלוי .עצם הזהות שלנועל יהודית ודמוקרטית ו

 בהם נתערבבלא שואת השכנים שלנו  שלא נדכאבכך , רבהדה יבמ

 .לחלוטין ונאבד את הזהות שלנו

אוסלו  תהליך באסטרטגיה שלהראשון המרכזי  החיוני המרכיב, לכן

  .היה להבטיח את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

-ב החלה פעילותי .טחון הלאומי שלנויהמרכיב השני היה הבנת הב

וגם  בשנות  1948שבשנת  שהראה ,היסטוריהיה גרף לנגד עינינו . 1979

תמיד הצד הערבי תקף אותנו , 1973, 1969, 1967 ובשנים החמישים

כל פעם בש לאא. דיכא אותו, היכולות האדירות שלו על, שלנווהצבא 

מי שהסביר . האלימותגרף עלה  ,שאנחנו דיכאנו את האלימות הערבית

 שאמנםאמר וא ה .בפעם הראשונה היה מוטה גור הדבריםלי את 

למנו מחיר יקר מאוד עבור יש ךא, 1969-בניצחנו במלחמת ההתשה 

שרק על , ברורה מאוד ומבוססת תהיהיההבנה שלנו . 1973-בצחון ינה

עם  שנחתמוכמו אלה  רק על ידי הסכמים, השכנים עםידי הידברות 

                                                           
מרצה בכיר להיסטוריה של המזרח , מאדריכלי הסכם אוסלו, ר יאיר הירשפלד"ד     2

 .התיכון באוניברסיטת חיפה
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. האלימותניתן להוריד את גרף  ,1978-ו 1975, 1974בשנים  הצד הערבי

 מבוססטחון הלאומי של מדינת ישראל ישהב לימד אותנו ון הזהסייהנ

 נגדנו נלחםכל העולם ש ,ועל התפיסהטחונית יערכות ביעל הרק לא 

עם  ,תוף פעולה עם מצריםיעל שגם אלא , ואנו נלחמים נגד כל העולם

 .עם מדינות ערביות אחרותועם הפלשתינאים  ,ירדן

אין  כאשרש ,יש חוק תיכוןבמזרח הש, נבעה גם ההבנה השלישית מכאן

 .הגורמים הקיצוניים על העליונה ידם של ,התקדמות בתהליך המדיני

הפרגמטים המתונים על  ידם של, יש התקדמות בתהליך המדיניוכאשר 

 .לאלוף אילן בירן בוושינגטון הזוהתיזה  ניסיתי להסביר את. העליונה

זאת פשוט . תזו מציאו, זו לא תיזה. אתה טועה, יאיר": אמר ליהוא 

 ,במידה רבה ,לאומי הנחוהטחון יבהשל  הללושלוש התפיסות  ".עובדה

 .את החשיבה באוסלו

מדינת ישראל  שמירה על המרכיב הראשון היה .מרכיב רביעיגם היה 

טחון יהבנה של הבקשור בהשני המרכיב  .כמדינה יהודית דמוקרטית

. זוריתערכות האיהה תפיסתנו אתהמרכיב השלישי היה  .הלאומי

ועידת מתהליך או כחלק , ועידת מדריד לאחר התרחשאוסלו תהליך 

ערביות  מדינות עםשבתהליך מדריד אנחנו מדברים  ,הבנו ;מדריד

, למדיברור היה לנו . מןעמגע והידברות  ושזוהי התחלה של ,שונות

ערב  :להטות את הכף לכאן או לכאןיכולים גורמים  הששלוש

 יעמדו איתןף "סוריה ואש, ם ערב הסעודיתא. ף"סוריה ואש, הסעודית

אם נוכל למשוך ש ,הבנו. מצבנו יהיה קשה מאוד ,ילחמו נגד ישראליו

 ,את ערב הסעודית למחנה הפרגמטי והןף "את אשהן  ,את סוריה הן

 . יותר ברורומובטח  יהיהמעמדנו באזור 

מול  הן, מקביללהתקדם ב תהיהיהנטייה  של התהליך ראשיתוב, לכן

 תפיסת היסוד של ראש ממשלת ישראל יתהיהזו . ף"מול אשוהן ה סורי

המרכיב הרביעי . שמעון פרס, דאזרבין ושל שר החוץ  יצחק, דאז

שאנחנו צריכים לחזק את מעמדנו  ,הבנההאסטרטגיה של אוסלו היה ב

עם אירופה גם אלא , ארצות הבריתלא רק עם  .בקהילה הבינלאומית

 תוצאות חיוביות היותהליך אוסלו ל, ואכן. נוספותמדינות עם ו

  .ברורות
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שארבעת המרכיבים האלה של , יותר וזה ויכוח ארוך, טוען אני

על , והם נכונים 1992-ו 1991, 1990בשנים  נכוניםאסטרטגיה היו ה

  .2014-ואף ב 2013, 2012, 2011בשנים  ,אחת כמה וכמה

וסלו היו אשל במציאות . עבור מהחזון ומהאסטרטגיה למציאותא ,כעת

בדיונים . בחדשות הטובות אעסוק תחילה. חדשות רעותו חדשות טובות

 הסביר פרס ,פייסל חוסיינילשמעון פרס  בין, בנוכחותי, שהתקיימו

מדינת  .גורמים חיצונייםשאיננו יכולים לדבר עם  ,לפייסל חוסייני

אף הם הפלשתינאים ו ,יהודי התפוצות ברה בשם ילא ד מעולםישראל 

גדול לעבוד עם הגורמים  ענייןלנו  יש. כןולים לעשות יכ אינם

התוצאה של תהליך  .ף"לדבר עם אש היש לנו בעי, כן לוע, המקומיים

, תיהפרטנר האמ ,היום .שגורמי החוץ הפכו לגורמי פנים ,תהיהיאוסלו 

ולא  ,בתוך התהליך ,בפנים נמצא מי שמייצג את העם הפלשתינאי

תוצאה חד  היזו .דיון אחר וזה - אם הוא חזק או לא. מחוצה לו

 .אוסלותהליך של  ,ודאי חיובית וטובה מאוד ,משמעית

ן מזויהמאבק האתוס הפלשתינאי של שה ,תהיהיה יהתוצאה השני

. אתוס של מדינה נכללבאתוס של זכות השיבה לא שו הורד מסדר היום

טענתי  .קיימיםשאינם ששני האתוסים נעלמו לחלוטין או  אינני טוען

מאוד ו  שהאתוס של המדינה הפך להיות אתוס מאוד חשוב היא

הצד  עם דומא שמאפשר לנו הידברות רציניתבאופן , דומיננטי

 שיתוף פעולה ישהיא ש היום הדבריםהתוצאה של . הפלשתינאי

 ,הם יעשו יותרש לוככ" :אמר ,גבי אשכנזי ,ל הקודם"הרמטכ .ביטחוני

טחוני חשוב מאוד ילה ביש שיתוף פעו ".פחותלעשות  נצטרך אנחנו

תוצאה ה זוהי. טחונייתוף הפעולה הבישצריך לתאם את ש ,הבנהו דלצו

נאום נוספות הן שבהטובות החדשות ה. של התהליך ההיסטורי הזה

יש מרכיבים  ,2011במאי  16-תאריך המ ,בנימין נתניהו, ראש הממשלה

. מיםלשני ע פתרון של שתי מדינותה - חיוניתו ינתיבות מעניהתחישל 

 הפעם הראשונה היזו .תחזקהבמאי זה  16-אבל ב, גם קודםזה עלה 

אמנם במילים ולא  ,שוניםהמרכיבים ה שרטט אתראש הממשלה ש

הניח במאי ול 16-מתאריך השלו דברים אפשר לקחת את האך , במפה

 .טריטוריאלי משא ומתןהתחלה של  הריו ,אותן על שולחן הדיונים
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את החדשות  אףאמנה . ובי של התהליךאת הצד החירק  אינני רואה 

הדברים את  אומרואני  - רואה היום אינני. והן לא מעטות ,הרעות

אם גם  ,באופן תיאורטי( בישראלראש ממשלה  - ברורה דומא בצורה

הסדר קבע סופי עם  שיכול לחתום על ,)יוסי ביילין היה ראש הממשלה

יכול לקחת את  ינואאיש , כפי שהיא היום, לנושבסביבה . הפלשתינאים

להתמודד עם האתגרים  ,בשלב זה, יכולים איננו. טחוני הזהיהב הסיכון

נכון גם  הדברהאמת היא ש. לתת את כל הקלפים העומדים לפתחנו וגם

ברור , עם זאת .הסדר הקבע היום היכןאנחנו יודעים . צד השניגבי הל

שאנו כפי , באופן מוחלט יכול לוותראיננו שהצד הפלשתינאי  ,לנו

יכול  גם איננורוצה ו איננוגם  הוא ,היום ;על זכות השיבה ,דורשים

 . להגיע לסוף הסכסוך

ל האופציה של הסדר קבע איננה וקודם כש החדשות הרעות הן

הנרטיב  של החדשות הרעות הואהחלק השני . כעת מציאותית

כאשר  ;נרטיב הישראליאתחיל ב. יהפלשתינמול הנרטיב הישראלי 

-2008בשנים   ,הצענו להם שלום מלא ,ראש ממשלה אולמרט היה

 ,לומראני מוכרח . טילים מעזה וטילים מלבנוןקיבלנו  ,בתמורה .2007

 אףשיש  ,הרבידע ה לשאני יכול לבסס לא מעט את הנרטיב הזה ע

ידע שיש לציבור מהשהוא הרבה יותר , בציבור המאוד מכובד הזה

 . תינרטיב הזה יש בסיס אמל. בכלל

לא רצו להגיע  מעולםשהישראלים  ,גורסש, יב פלשתיני הפוךטיש נר

 בכךו ,עוד ועוד קרקעות הפקיעו, עוד ועוד התנחלויות הקימו, להסדר

הפער בין . כלשהו הסדרללהגיע מאת הקרקע  רגליהם מתחת שמטו

חוסר ב קשורהקושי השלישי . דברותיהב רבהנרטיבים יוצר קושי 

ראש ממשלת , הנשיא אובמה ביןשהאמון ההדדי במשולש החשוב 

 בקושי הדדי מאפשרהאמון החוסר . והנשיא עבאס ,נתניהו ,ישראל

 .להבנות או להסכמות בסיסיותלהגיע 

האחד הוא הפער . החדשות הרעות נוספים במסגרתיש שני מרכיבים 

את הצד הפלשתינאי  לבין תפיסתישראלי הצד העצום בין תפיסת ה

ש ממשלת ישראל הציע הסדר של רא :דוגמה אחת אביא .הסדר הקבע

 ,השיבהנשיא עבאס . על בסיס של אחד על אחד ,החלפת שטחים 6.3%
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פער  וזה. 1.9%שהוא רוצה את החלפת השטחים אחד על אחד אבל 

או  הפער בתפיסות, לכן. להגיע להבנה על הבסיס הזה ולא ניתן צוםע

א גדול הו ,הפליטים או לבעייתירושלים בעיית ל מבלי להיכנס, במהות

מה שאנחנו קוראים  החדשות הרעות האחרונות הן. מאוד

הבעיות , איראן, יהאד'הג, זבאללהיהח, החמאס :"יםלריספוי"ה

 מתבצעתמיד , צעד אחד בכל פעם שמתקדמים. הבעיות בסיני, בסוריה

 ,פעמיים, שהיו בעבר הלא רחוק ,זוכריםבוודאי אתם . פעילות טרור

 אירוע התרחשתמיד  בעקבותיהם .במהנתניהו ואולמפגשים בין עבאס 

 עוד גרוע ,ופעם היה רצח על יד חברון  אנשים חמישהנהרגו פעם  ;טרור

 דומא המציאות היאש החדשות הרעות הן, דהיינו. על יד שכם ,יותר

 .להתקדם בתהליך לא קל  .מורכבת ומסובכת, קשה

, על פי האסטרטגיה של אוסלו ,ואבדוק אעבור לשאלת המאבק, כעת

 ישלמנוע ואחר כך מה  ישמה אציין  ,ראשית .צריך להיותהוא  יכןה

 .לעשות

תי על עצם קיומו של עם האיום המרכזי האמהגדולה ביותר או הסכנה 

 ,הליכה לקראת מדינה אחת ,לפי דעתי ,ישראל בארץ ישראל הוא

כשחתמנו על . זה במהירות רבה מאודכיוון הואנחנו מתקדמים ל

כשחתמנו על הסכמי . מתנחלים 6,000 בשטחים הסכמי קמפ דיוויד היו

 היו כשהגענו לדבר על הסדר הקבע. מתנחלים 90,000 כבר אוסלו היו

איש . מתנחלים 300,000-למעלה מ בשטחים יש ,היום .200,000 כבר

יודעים שצריך לפנות מספר  חנואנ. חושב שאפשר לפנות את כולם אינו

את יודעים אם עברנו  איננו. ךהופך יותר ויותר בלתי הפי הדבראך , קטן

שהוא מאוד  ,אין ספק שאנחנו מידרדרים למקום אך, נקודת האל חזור

גבולות ב ,מדינת ישראל עם ישראל ושל שלם עצם קיומלמסוכן 

 לבין מי חרדיםפנימי בין ההמאבק ה מעצים אתהדבר הזה . בטוחים

 עוינות ,מאבק יוצרהוא ו ,את המדינה הזאת נושאים על כתפיהםש

איננו יודעים להעריך עדיין את  .עמוק בין שני מרכיבי העםמתח ו

חשוב שנהיה ערים לכך . ועלולים לשלם עבור שאנו העצוםמחיר ה

 .ודאי במוסד הזהוב ,חובזה בכל הכושניאבק 
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 יוכל השלכות לע ,איום השני הוא בידודה של מדינת ישראלה

תפיסה מאוד  יאה" העולם כולו נגדנו" . הפסיכולוגיותוטחוניות יהב

 .הונגריה-באוסטרו, כנער באוסטריה ,לא נולדתיאם כי , גדלתי .פשוטה

 תהיהיהתוצאה  ,"הרבה כבוד -הרבה אויבים " יתהיההסיסמה 

לחזור על  צורךרואה שום  אינני. נפלה תהונגרי-שהאימפריה האוסטרו

העומדים  אמצעיםה בכללחם נגד בידודה של מדינת ישראל ילה יש. כך

תיאום מדיני אמצעות בו טחונייתיאום באמצעות ב ,בין היתר, נולרשות

 .וגם ביוזמה מדינית

מדיניות . "תג מחיר"מדיניות של ה לאפשר את הסכנה השלישית היא

אנו  שבו, מצב חמוריוצרת , לא של הממשלה, של קבוצה קטנה ,זו

לא תביא ודאי ושב ,למלחמת דתות ,הולכים לקראת מלחמת גוג ומגוג

יוכלו לחיות בשקט במדינה , כן ירבו, נכדיי תששבע ,החזון שלי למימוש

 או הסכנות המאבק צריך להיות נגד שלושת האיומים, לכן. הזאת

 .ללוה

. אבקיאפשר להש אסביר מדוע אני חושב. נשוב לחדשות הטובות

 טחוןישמערכות הב, ותקנו אותי אם אני טועה ,אני מבין, ראשית

טחוניים יכל הניגודים בין הגורמים הב למרות, פה אחד ,כולן ,בארץ

אופק ולחזון מדיני ל זקוקים ואנש ,אמרו לראש הממשלה, השונים

לחזק עלינו  ,מעבר לאופק מדיני .טחון ישראליכדי לחזק את ב מדיני

יש בתוך , כלומר. לפחות מבחינה כלכלית, את הרשות הפלשתינאית

 המוצקורחבה  הבנהואחדות דעים , הזה באולםודאי , המערכת שלנו

התיאום מול הגורמים את שצריך לחזק את ההידברות ו, מאוד

יש היום מתווה של . כךמעבר ל ואף ,הפרגמטים בצד הפלשתינאי

 .להתקדם ניתן כיצד מורהש ,2011בספטמבר  23-תאריך ההקוורטט מ

ובמקום לדבר על , שלא יתפוצץ למשא ומתןשהולכים  ,הבנות יש

יש . לדבר על הפרדה לקראת עצמאותאפשר  ,טחוןיטריטוריה וב

 . בשנה הקרובה על בסיסם להתקדם שניתן ,רבים מרכיביםבמתווה 

הייתי בוושינגטון במפגש גדול . לכיוון הזהנכונות ללכת  באזוריש  ,יוםכ

 טורקיהנסיך , ראש המודיעין הסעודיבו נכח  ,2011 בנובמבר שנייםב

לא רק שהיא , ן קיימתייוזמת השלום הערבית עדי": אמרש ,פייסל אל



 19' עיונים בביטחון לאומי מס
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

19 
 

אני מבין " - אנשים 600פני בוהוא אמר את זה  - "מתיין קייעד

וצריכה להיות הידברות , יכולה לקבל אותה איננה, כמו שהיא, שישראל

אנחנו יכולים להתקדם מול  ".להפוך אותה לרצינית כיצדעם ישראל 

ולהגיע להבנה לקידום בניית המדינה הפלשתינאית הפלשתינאים 

ובחלקים של  A ,Bניתן לאפשר להם לבנות באזורי  .דים לא גדוליםבצע

תמורת , כדי לאפשר להם להכין את התשתית למדינה שתקוםC, אזורי 

יגביל את הרחבת , שמחד גיסא, טיפול שקט בנושא ההתנחלויות

יאפשר חיים תקינים למתנחלים באזורים , ההתנחלויות ומאידך גיסא

להרחיב את יהיה ניתן , הפלשתינאים על בסיס ההתקדמות מול. אלה

  .ירדן וערב הסעודית, התיאום ואת ההידברות עם מצרים

היה . כזהנשמע הוא לא למרות ש, יפור אמתישהוא ס ,פוראסיים בסי

הוא היה  .מרומניהעלה ש ,בוץ בית אורןיחבר ק ,טוב דומא לי ידיד

. ודמא אהבו אותו נשים .מעולם לא התחתןש ,נמוך, מורה למוזיקה

 מדוע ,נשים כל כך אוהבות אותך, יעקב": שאלתי אותו .שמו היה יעקב

שה יאני חיכיתי לא, יאיר": לי השיבהוא  "?לא התחתנתמעולם 

אף  ,היו כל כך הרבה נשים שחיזרו אחריך, יעקב": שאלתי ".המושלמת

דווקא  אני ": הוא השיבו  ,"?שה המושלמתייתה האיאחת מהן לא ה

 ,בשם שמים ,למהאז , יעקב": שאלתי ".מושלמתשה הימצאתי את הא

שהיא חיכתה לגבר , יתהיההבעיה ": הוא אמרו "?לא התחתנת

פתרון שהוא לאלא , המושלםפתרון ל זקוקיםאנחנו לא  !".המושלם

 .ובר השגהמעשי 
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  השפעת הגופים הירוקים על מערכת התכנון

  3זאב הכהן

  

  . אני כאן בזכות אחיש, כמובן. נכבדשלום לכל הקהל ה

המשרד להגנת  :הממשלתיים הגופים ?מי הם הגופים הירוקים, ראשית

כמו  ,גופים ציבוריים ;שאני עובד בה ,הסביבה ורשות הטבע והגנים

אדם "עמותות כמו  ;"החברה להגנת הטבע"ו "ימת לישראליקרן ק"

בחורה בת , ענייןלצורך ה ?בור כולויהצ מיהו. בור כולויוהצ "טבע ודין

סיון במאבקים ינ כל ללא ,קשר עם ארגון סביבתי כלשלא היה לה , 18

החליטה לצאת למאבק נגד הקמת כפר הנופש בחוף ש, ציבוריים

בהחלטת ממשלה לבטל את תכנית כפר  סיימה את המאבקו "פלמחים"

  . עוד הקרקע מכפר נופש לגן לאומייהנופש ולשנות את י

ם הממשלתיים יש יכולת גדולה יותר להשפיע על המערכות בעוד שלגופי

יש , ככל שהגופים רחוקים יותר מהמערכת הממשלתיתהרי ש, מבפנים

להפעיל את , ים ציבורייםמאבק לנהל יותר להוגד להם יכולת

חלק גדול מהצלחותינו . התקשורת ולהגיש עתירות לבתי המשפט

גם  .לבין עצמנו נוייניודעים לשתף פעולה היטב ב ושאנ ,כךנובעות מ

היטב  םאנחנו יודעים לנצל, בתוך הגופים הירוקים חילוקי דעותכשיש 

  . כולנו קידום האינטרסים המשותפים שלשם ל

זכורה  ,ברשות שמורות הטבע כפקח לעבוד ,שנים 17לפני , התחלתיכש

שאמר לנו את הדברים  תיקי רשות שמורות הטבעומו לי שיחה עם אחד

 ,משרדי ממשלה ורשויות 40- ישראל יש למעלה מ במדינת: "הבאים

 ,רשות אחת יש רק. שתפקידם לדאוג לצרכיו ולרווחתו של האדם

לעשות את חשבון  עלינו ,בכל הזדמנות, לכן .שתפקידה לשמור על הטבע

לשאר הצרכים האחרים של המדינה יש מספיק . שמירת הטבע בלבד

היה לי קשה להזדהות  ,כששמעתי את הדברים ,כבר אז". גופים שידאגו

 אדם חשובהש, התחנכתי העלי ,תפיסת העולםל שב, ראשית. איתם

                                                            
אחיו של  , ן מרחב ירושלים והרי יהודה ברשות הטבע והגניםמתכנ, זאב הכהן   3

  .האלוף גרשון הכהן
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היה לשמירת טבע  שקיבלתיחינוך הגם  .חייםהעצים ומבעלי המ יותר

על כל  ,על עולם הבריאה ,כבני אדם ,מבט שלנוהמתוך נקודת דווקא 

נראה לנו גם אם הוא  -כל פרט של  ,מערכת אחת שלמהכ ,מה שיש בו

יש   .יש תפקיד - קייםהוא  לנו מדועשלא מובן  ,ובלתי חשובקטן 

היא  ,בסופו של דבר ,בהאקולוגית וכל פגיעה המערכת לשמור על ה

תרבותי האדם זקוק -גם במישור הרוחני, כמובן. בני האדם ,פגיעה בנו

הזהות שלנו עם , אדם כפרט וגם העם ככללה. לנוף ולטבע, למרחבים

 שיש ,קודמים היא דרך נופיםהדורות ה סטוריה ועםהיעם ה, ארץה

 . עליהם לשמור

יחסים אליו כאל מי ימת, שמירת טבע בלבד במושגים שלמי שמדבר 

 רבים. נטי לדיוןוורל איננובדרך כלל הוא ו, לטבע שסוגדת כתלך יששי

יפ 'נסע בג הוא ;דמות פקח רשות שמורות הטבע בעבר זוכרים את

 מתרוצץ, אבק בקיץ, בוץ בחורף, םמלפנירובה ציד , כלב מאחור, פתוח

נלחם , ידיםימארבים לצמבצע , בתוך השמורות עליהן הוא מופקד

עדה ואם היה במקרה דיון בו. בשטח את מלחמת שמירת הטבע

באחת מן  ולהעביר ישש ,םמסוי יה על כבישיהמחוזית לתכנון ולבנ

במקרה  ;על כךלא ידע  כלל הוא בדרך, עליהן הוא מופקד השמורות

לא  ,יה בדרךכשה, דיוןב להשתתףהחליט גם ו עודכןאם הוא , ובהט

הוא , רכב חשוד שנכנס לשמורה שיש, לו בקשר קרה שהודיעו ,פעם

הציל ל הצליחהוא  ,במקרה הטוב .לשמורהמיהר כניתו וביטל את ת

 ,שבו לא נכחבדיון , באותו זמן החליטוש אלא, ידירובה של צמצבי 

בכל , אם. רבים ית גידול של צבאיםשהרס ב ,כביש להעביר בשמורה

רבות פעמים , בוריבל את זכות הדיהפקח לדיון וגם ק הגיע, זאת

עתיד המתוכנן הכביש " :הסתכמה במשפט אחד כגוןשלו  ההתייחסות

: כשנשאל "...בית גידול של סלמנדרה כתומה שהיא, לעלות על שלולית

". כניתהת אתאני מציע שלא לאשר : "השיב? "מה אתה מציע, אם כך"

 .ם באישור התכניתיכל דיון כזה הסתיש, כמובן

לדבר בתוך  עלינו ,שאם אנו רוצים להשפיע באמת ,במשך השנים למדנו

חשוב לדבר שיותר מ. בשפה מקצועית ורלוונטית מערכות התכנון

לשבת עם צוותי חשוב  .היזמים עצמם חשוב לדבר עם , עדות התכנוןובו
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 םהאשר כש, כניות באופן כזהן את התכנון שלהם ויחד איתם לתכנהת

 .בהןנוכל לתמוך  ,עדות התכנוןוויגיעו ל

היורד  ,צומת סטףמ בהרי ירושלים יש כביש :אדגים את הדברים

דרך המושבים רמת , ועובר דרך שמורת הר הטייסים לכיוון בית שמש

ש קטע אחד צר יכביש ב. כביש צר ומתפתל באזור הררי, רזיאל וכסלון

שתי מכוניות פרטיות ש באופן, יםמטר 500-כ באורך של  ,דבאופן מיוח

 ,רביםבכביש יש פיתולים . זו מול זו בו לחלוף אך בקושי יכולות

מדרון תלול בצד , לכל היותר יםמטר 50-לה יראיהשדה  מגבילים אתש

ממש סוככים ו צדדיושני מועצים שצומחים  צד השניבקיר מצוק , אחד

 ,להאט מאוד ,בכביש ומגיע לקטע הזהמי שנוסע  על כל. על הכביש

 ואמרו פנו אלינו ץ"ממע. ממש הוא נכנס לתוך היערכאילו  חשוהוא 

, שאת הכביש הזה אסור להרחיב ,אמרתי. בים להרחיב את הכבישישחי

שלשם  אמרו לי. לשמור עליה חשובש ,יה מיוחדתויש פה חומשום ש

. לאן לברוחשיהיה , ם בצדישולי לייצר מעטבטיחות צריך לפחות ה

 ,לאט בו נוסעיםש משום בעיקר  ,שלדעתי הכביש איננו מסוכן ,אמרתי

יסעו י ,הוא יורחבאם  .תאונות דרכיםבו אין ו רבה תנועהאין בו 

תרעומת מאוד גדולה על  יתהיה ץ"מעל. תאונות דרכים היובמהירות וי

תפקידי  ,אינני בר סמכא בתחום הבטיחות, לתפיסתם. הדברים שלי

היה קשה שלנו במערכת  לאנשים גם .ור על הטבע ועל הנוףלשמ הוא

אדריכל תייעץ עם נהם הציעו ש. יהגזמתש הם חשבו. לקבל את דעתי

 שאין זה ,טענתי. בצעליש העבודה ש לצד ,על הנוף כיצד לשמור, נוף

אינני  במקרה הזהו, נוףהשומרים על  שכן כל העת אנו, פור נופייס

. הכביש באמצעות שימור ,ויהוחה על אלא, נוףהלשמור על  מבקש

על הדברים  חשבש ואמר לי, שישב באותו דיון ,פנה אלי חבר, למחרת

שבאזור כפרי באירופה התמודדו עם אותה  ,הוא חיפש ומצא ;שאמרתי

אחר מכן לו, שיפורי בטיחות קלים לשם ,כבישאת ההרחיבו שם , שאלה

רמת  בדוק אתל כדי, בעל נתונים זהים ,לכביש אחר הכבישאת  השוו

 .רבות יותר תאונות דרכים אירעושבכביש שהורחב  ,הסתבר. הבטיחות

 ,הרי יש לנו את הנתונים האלה בארץש ,חשבנו, בעקבות הדברים

 ,כל תאונת דרכים עם נפגעים נרשמת. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מה קרה בכביש הזה בעשור  החלטנו לבדוק. בציון מקום התאונה

הכביש היו תאונות דרכים  לאורך ,שאכן ,ומצאנו דקנוב, ובכן .האחרון

עם  ,כפי שהוא נותר הכביש .המטרים הללו 500למעט  ,עם נפגעים

 . החוויה המיוחדת הזאת

 חנואנשאם הוא  ,נוספים רבים מקריםמו מהמקרה הזה, מה שלמדנו

. לדבר בשפה של הגורמים שעומדים מולנו עלינו ,להשפיע מבקשים

בכל  - גשרים, מנהרות, הנדסה, ינאורבתכנון , בורהתח, נדבר בטיחות

 עלינו להיעזר ,בקיאים איננואם ו, ללמוד, להביןעלינו התחומים האלה 

בתחומים  ו דווקאלא ,עדות התכנון עם חומריםולו הגיעמומחים ולב

בכל המערכות היה . אלא בתחומים של הגופים שעומדים מולנו ,שלנו

חומר ב כשאנו מגובים, השנים עם ךא, קשה מאוד לקבל את זה

 .מדברים ויודעים על מה אנ ושאנ הבינוהם  ,מקצועי

על כל דבר  נאמראם . התחום של המקצועיות שלנו הואהתחום השני  

חייבים  .ל גם לא חשובואז הכ, בשום דבר אסור לגעתשו ,חשוב שהוא

, אקולוג יהושע שקדיהיחד איתי נכנס לעבודה . לייצר סדרי עדיפויות

כלים אנו שומרים על  לובא הציע לבחון שקדי. דען הראשי ברשותהמ

 עליו הוא מופקדמגיע לשטח , ל השמורותששומר ע ,פקח ,למשל. הטבע

 ,אזאו . שמורת טבע שאינם, נות יפיםימעי, אדי מקסיםוורואה 

 ,נאבקים בזה שנים, מתכננים תכנית חדשה לשמורת טבע נוספת

מורת הטבע הזאת משרתת את האם ש. שמורת טבע נוספתולבסוף 

על מה  ,תחילה ,גדירלה שקדי הציע? שמירת הטבע ברמה הארצית

אם . יש חורש ים תיכוני ויש מדבר, יש לנו בארץ חוף .לשמור עלינו

בחורש ים תיכוני  טובל ם והואמידונ 200 הואיפה האדי ווה גודלו של 

 200 .פהבו שרי פרוץסביר להניח שביום מן הימים ת, מוקף בכבישיםו

כל מערכת החי בשמורה . שעות מספרשרף תוך ייכולים לה הרי םמידונ

מאחר  ,להגיע דרךאין למערכת החי  שכן ,לעולם לא תשתקםועלם ית

והיער  ,ם קשורים ליערמידונה 200אם  אך. היא מוקפת כבישיםש

והשטח החקלאי מחובר לשמורה אחרת של  ,מחובר לשטח חקלאי

גם  ".מסדרון" באמצעותטבע ה עלר לשמור אפש אזי ,םמידונ 20,000

המערכת תדע בסופו של דבר , ם האלה יישרפומידונה 200אם 
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: בשםחוברת  כתב שקדי .המסדרון דרך להשתקם ובעלי החיים יגיעו

 לוא שבה הציע ,רף מפהיוצ "כלי תכנוני - מסדרונות לשמירת טבע"

החומר . אימיק-כדי לשמר שמירת טבע בת ,בארץ יש לתכנןמסדרונות 

והוא , תכנוןהעדות ומציגים את עמדתנו בו כשאנו, משמש אותנוהזה 

 ,היום .לא רק ברשות, כלי תכנון מספר אחת אצל כל המתכנניםלהפך 

 :שואלים אותנורבות פעמים  .עדות התכנוןובוכמעט שאיננו מדברים 

קדי ש ;קרהשימו לב מה  ".המסדרון כנית הנדונה היא בתוךהאם הת"

התנגדויות את  ולא, עדות תכנוןולא עבר דיון בו החומר, כניתתלא הכין 

 ,רבות כניותתמיותר  ,משמעותיגורם משפיע להפך  הואאבל , הציבור

 . התהליכיםכל שעברו את 

. נוףהגם על  אלא ,טבעהשומרים רק על  שאיננו , לעצמנו הגדרנו

 גבי על ,ובו הגדרנו, "נופי תרבות בישראל"הכנו ספר שנקרא  ,בהמשך

. לשמור יש, לדעתנו, גבולות ברורים של נופי תרבות שעליהם ,מפות

 מפהב. כה לעזקהובין ש, לית התרחש בעמק האלהוקרב דוד וג, לדוגמה

 את  שיפתחשמי  כך ,קרבהזירת ההתרחשות של  שלגבול מדויק  מצוין

ירושלים " .בשטחנוף ה עם תמונת ,אז שאירעיוכל לחוש את  ,ך"תנה

בוסתנים , טרסות, ממערב לירושלים יש שטחי נוף ;"הרים סביב לה

שנבנה , נוף התרבות החקלאית הקדומה של הרי ירושלים - ינותיומע

  .מפההעל  את מרחב הנוף הגדרנו . מעשה ידי אדם, ברובו בימי בית שני

ת ילבני כנית מערב ירושליםאת תהתחילו להכין  ,ערךללפני עשר שנים 

הרציונל של . "כנית ספדית"נקראה  שאף ,לעירשכונות חדשות ממערב 

לשם  שכונות חדשותשירושלים בנתה לאורך השנים , היהכנית הת

רה ואין בר עתודות קרקע לא נותרו, ובעצם ,התפתחותה והתחזקותה

שהיא משום  הן ,טובה איננהכנית אנחנו חשבנו שהת. אלא לדלג מערבה

בנופי החקלאות שהיא פוגעת  משום והן פוגעת במסדרונות אקולוגיים

את ירושלים גם משום ש, נכונה לירושליםאיננה שהיא  חשבנו .הקדומה

  .לחזק בכיוונים אחרים יש

 ,הגענו למסקנה ,בתוך הגופים הירוקים מצב שעשינוהבהערכת 

אין  ,שהתכנית מקודמת על ידי כל משרדי הממשלה המרכזיים מאחרש

. עדות התכנוןובוהמשיכה להתקדם  אכן והתכנית, אותהסיכוי לעצור 
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ס ינסו לגיקשתי מהם שייוב, עם חברים בחברה להגנת הטבע שוחחתי

, להצליח בכךכוי יאין סש, לי הם השיבו, יןילטובת הענ את הציבור

 משלביהבאחד . תגברחיזוק ירושלים בדבר  הדמגוגיה ,שלעולם משום

אז  שימשש, פנה אלי איש יקר בשם עזרי לוי ,כניתהראשונים של הת

 שהוא ואמר לי  -כנית מיזמי הת - ל הרשות לפיתוח ירושלים"מנככ

והציע שעם , מזיקהוהיכן היא לתכנית  נומבין את ההתנגדות של

 שינוי בתכנית נבצע, יהיבשטחי הבנקיצוץ  ומעט ם מעטיםשינויי

על שטח מרכזי מנופי שישמור  ,נתכנן גן לאומי :שבתוך התכנית

הוא . תכנית בהסכמהעם כנון לוועדות התנגיע שו קדומההחקלאות ה

 זכות השגהשיש להם  ,שכל הגופים הירוקים את הדברים בכך התנה

 יחתמו על הסכם הפשרה, להגנת הטבעהחברה  לרבות, עדות התכנוןובו

קשה לשכנע  דומאהיה  .את כל היזמיםלחתימה  הבטיח לרתוםאף ו

 .על הסכם הפשרה הצלחנו לחתום אך בסופו של דבר ,את החברים

 דחה את ההסכם ,כגורם מוביל של התכנית ,א שמשרד הפניםאל

התכנית של וככ ,מסוים שלבב. כפי שהיא ,והודיע שיקדם את התכנית

בתמיכה ממשלתית ממש  ,מחוזיתהמקומית והעדה ווב התקדמה

בתוך לתכנית  התנגדות נרחבת קמה .תפנית בהתנהלות אירעה, גורפת

" ואליציה לשימור ירושליםק"שהתארגן ב, הציבור. הציבור בירושלים

כל את והפעיל  ,שכזה הסכם פשרה ערכנו ,כגופים ירוקיםש, לינועכעס 

אנשי וס חברי כנסת יגי :ציבוריהמאבק שעמד לרשותו במסגרת המה 

שר התחלף  ,םייבינת .תקשורת ובכל המישורים האפשרייםבפעל  ,רוח

ית ייראת ראש ע כמו גם ,החדש הצליחו לשכנע את שר הפניםו פניםה

שהתכנית הגיעה כ .טובה איננהשהתכנית  ,התחלף אף הואש, ירושלים

 23ברוב של  ,היבמועצה הארצית לתכנון ולבניהיא נפלה  ,לקו הסיום

 . שהיו בעדה שלושהקולות מול 

דרך מבט צר , תכנית מערב ירושלים אספר את סיפורה של, כעת

כונת שנחשבת לש, ת מנחםיקרי שוכנתבמערב ירושלים  :מסוים

. "עין לבן"מעין  נובע מטרים מהשכונה חמש מאותמהלך  .מצוקה

שנשתמרה  ,ניקבה קטנהבמעין  תהיהי ,כניתבתחילת דרכה של הת

אמת  - הכירו רק יודעי חןש ,מכוסה בסבך של צמחיה, מימי בית שני
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ת ינהל הקהילתי בקרייפניתי למ .ומטונפתשבורה  ,בריכה עתיקה ,מים

לאחר  .ולאמצו לשיקום המעיןול יחדיו לפע להםוהצעתי  מנחם

שהתחילה ת מטיילים תנוע החלהבריכה ואת השיקמנו את המעין ש

 ,משפחותו נוער החלו זורמים ;כל ירושליםבוהמשיכה , ית מנחםיבקר

טקסי נטיעות החלו לערוך ית מנחם יבשכונת קר. ל במעיןילטי שבאו

בימי  ;הולדתמסיבות יום ו מסיבות סיום של בית הספר, ו בשבט"בט

 .ללא תשלום, סיוריםמהשכונה  צאושישי י

 16,000קואליציה לארגן הצליחה הכנית התנגדויות לתעל הבדיונים 

ת ישל תושבי קרי ,אגב, האותנטיות והחזקות ביותר היו  - התנגדויות

ינים יעל כל המאפ ,שכונת מצוקה היא נאמר שקריית מנחם ;מנחם

 "כבשת הרש" עלהנה ו ,כות חייםאין בה איואין בה פארקים ש, שלה

 משום? כנית מערב ירושליםנפלה ת ,אם כן, מדוע. לבנות מבקשים

עין "שיקום  בשל? פשרההסכם הלחתום על  הסכיםשמשרד הפנים לא 

ממש לא  .יוחברו יחד אשר, משום כל הגורמים שהוזכרוכנראה ? "לבן

נושא ש ,אני מעריך .יםיהסת ויש להניח שהוא טרם ,בתהליךשלטנו 

 . מערב ירושלים עוד יעלה על הפרק

. דברים שאמרתיה מקצת מןסימן שאלה על מציבה ש, דוגמה אביא

חורש ים תיכוני ובה  נמצאת בלב הרי ירושלים "שורק"טבע השמורת 

מעט ובה  "טרשים קרח הר"השמורה  תהיהי ,קום המדינהעם . סבוך

ם הרחקת האד, באמצעים של שמירת טבע. מאוד חורש מדוכא

הפכה  היא, זים ורועים מאזור השמורההוצאת עדרי עומהשמורה 

מתכון  הואשחורש סבוך  ,אנו יודעים ,היום. במיוחדלחורש סבוך 

 אפשרל יש ,להגן על השמורהוכדי , שאי אפשר לעצור אותה ,לשריפה

קצה הדרומי של השהוא , אזור לכישב. זים בצורה מבוקרתית עירע

ביניהם ו, עצים בודדים, ת חורש מפוזרתייש צמחי, החורש הים תיכוני

שאנו , בסקרים ובמחקרים. של שיחים וצמחים רב שנתיים רבהצמחיה 

עשירה יותר מאזורי  של אזור לכיש צמחיית הבתהלינו שיג ,עורכים

למצוא מעט מיני צומח  ניתןבחורש הסבוך  ,למשל ,אם. החורש הסבוך

. יני צומח לדונםמ 300למצוא  ניתןהבתה  יתבצמחיהרי ש ,לדונם

בעבר במצוקי הסלע שקינן  ,עוף דורס ,עקב עיטי :דוגמה נוספת
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ושינה את  מהשמורהנעלם , בית הגידול שלו והיש, "שורק"בשמורת 

עצים באזור ההוא מקנן על צמרות  ,במקום לקנן על מצוקים :עובט

 ממעופו ,צליחהשהוא לא  ,החורש כל כך סבוךמשום ש ,זאת .לכיש

. הוא עבר לאזורים אחרים ולכן ,ת את הטרף למטהלראו ,בשמים

קמה  ,גוש קטיף פונישובים למיאת היבאזור לכיש להקים  חשבוכש

חורש ים  ישאזור שטענו שב ,התנגדות עצומה של הגופים הירוקים

ממה שקרה  ,ללמוד הצעתי. שוביםיי בו אסור להקיםוש חשוב תיכוני

לא נכונה  השמיר. אזורישובים ביש י ,אגב, שם, אזור שמורת שורקב

אינני . לירידת ערך השטח ,בסופו של דבר ,הביאה, מצדנו ,טבעשל ה

 .יפגע באזורהדבר , םיישוב או שניי בטוח שאם יקומו בלכיש

כנית אושרה שהת לאחר, להרצאה הקודמת הדבריםכדי לקשור את 

ר "ד, חבר הכנסת לשעבר, השר כתב, יהיבמועצה הארצית לתכנון ולבנ

טעות חמורה  תהיהיזו ש, ובו טען ,"הארץ"תון יבע מאמר, יליןיוסי בי

, ולא מסיבות של שמירת טבע ,שובים באזור לכישילאשר את הקמת הי

אהוד , ראש הממשלה לשעבר נתן לו בקמפ דיוויד ,שבזמנומשום אלא 

 ,לחילופי שטחים עם הפלשתינאים אופציהמנדט לדון על האזור כ ,ברק

שהפלשתינאים היו  ,קע המשמעותיות ביותראחת מעתודות הקר היוזו

אזור נרחב ללא זהו   שכן, יכולים לעשות בה עבודות פיתוח משמעותיות

 .שוביםיי

יש . הגופים הירוקים שלעדות התכנון יש דומיננטיות עצומה ווב ,היום

כשאני מנסה להבין את . לדכאהומנסים  ,מוגזמתאף חושבים שמי ש

במערכת שלי ובמערכות  ,ים הירוקיםבגופ בחברייאני מביט  ,כוחנו

יש להם . כולם אנשים שמאמינים במה שהם עושיםהם  ,אחרות

הצירוף הזה הוא צירוף . משכורת כךעל מקבלים  והם גם אידיאולוגיה 

שיושבים  ,גורמי הפיתוח של מדינת ישראל. שאי אפשר לעמוד מולו

אין להם , העם אותה אידיאולוגי מגיעים לעבודה אינם, נו בוועדותמול

כגופים  ,שאנחנו ,ציינתי. ומראש הדיון הוא אחר, מוטיבציות כאלה

, של הנדסה ובטיחות ונחים מקצועייםמרשים לעצמנו לדון במ ,ירוקים

  .דיון גם על שמירת טבע שינהלו עמנו ,אני מצפה מהםו
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עמו , מחוז ירושלים של חברת חשמלמנהל שאמר לי  ,בדבריםאסיים 

וכדי  ,להביא חשמל לאנשיםשתפקידו , א אמרהו. עבדתי לא מעט

לשמור  אילו תפקידי הואו ,צריך לפגוע בטבע הוא תיםלע, לעשות זאת

 ,אם נדע. אינטרסים מנוגדים שלנו יש תפקידיםל ,מראש. על הטבע

צאו מזה יי, להביא חשמל לאנשים ולשמור על הטבע ,לעבוד יחד ,שנינו

 . תודה רבה על ההקשבה .זו הגישה שאני מאמין בה. דברים טובים
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 רקע ותכלית - מפעל המצפים

3Fרון רוגין

4 

 

 שטח שנתפס בפעולה צבאית במלחמת השחרור -הגליל המרכזי 

 

לא היה ) 1948במאי  14-ה(במועד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל 

, הוא לא נכלל בגבולות החלוקה. הגליל המרכזי חלק ממדינת ישראל

בנובמבר  29-מה 181פר אוחדות מסלפי החלטת עצרת האומות המ

הגליל המרכזי לא היה בשליטה ישראלית במועד  -רה מכך ית. 1947

 .1948בחודש יולי  ,היינו, ההפוגה הראשונה

החל , שטח הגליל ההררי, זאת אומרת, השטח של הגליל המרכזי

, בואכה כרמיאל ובקעת בית הכרם עד הגבול עם לבנון, ממרחב נצרת

זהו שטח שנתפס בפעולה ; נת ישראל בעת הקמתהלא היה חלק ממדי

, מטבע הדברים. במלחמת הקוממיות, באמצעות כוחות צבא, לוחמנית

אשר המשיך , הוא הוכפף לממשל צבאי, ככול שטח שנתפס בכוח הזרוע

 .1966עד שנת , בצורה חלקית, להתקיים

 להב המחרשה ולא כידון הרובה -הצדקת הריבונות 

 

כי עצם החלת הדין , שראל יצאה מנקודת הנחהסית של יהתפיסה הקל

, על חבל ארץ מסוים איננה) השיפוט והמינהל, המשפט(הישראלי 

התפיסה . קיימא לריבונותה של ישראל באזור זה-ערובה בת, כשלעצמה

כי הריבונות איננה נשענת על כידון , האסטרטגית של ישראל גורסת

 .ל התיישבותע, הריבונות מבוססת על עשייה אזרחית. הרובה

, ההצדקה הערכית והמוסרית לריבונות ישראל בחבל ארץ מסוים

-אינה יכולה להצטמצם לכלל הצדקה משפטית, דוגמת הגליל המרכזי

                                                           
   .בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, עורך דין רון רוגין   4

לתנועה הקיבוצית ולהתאחדות הארגונים , בין היתר, מכהן כיועץ משפטי חיצוני
מורה מן החוץ ; תת אדמתיהחוקר הראשי של עמו; הכלכליים הקיבוציים

 .מלווה את מפעל המצפים בגליל המרכזי; באוניברסיטת חיפה
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תפיסת השטח (או הצדקה צבאית ) החלת הדין הישראלי(פורמלית 

הקיימא לאחיזה -היציבה ובת, ההצדקה העמוקה). בסער הקרבות

, מותנית במעשה ההתיישבות, מרכזי בפרטובגליל ה, בארץ הזאת בכלל

 -ולא דיבורים על יצירה  -מעשה היצירה ; הן העירונית והן הכפרית

 .הוא שיקבע את גורל הריבונות הישראלית על הגליל המרכזי

. או באמצעות צפייה במסך המחשב "שלט רחוק"אין ריבונות ב

עולם ולא ב, הריבונות היא תופעה שבאה לידי ביטוי בעולם הממשי

 .הווירטואלי

 

 "מפעל המצפים"הרקע ל

 

ל האזור של הגליל המרכזי הגיע וכי בכ, במחצית שנות השבעים הסתבר

המזדהה עם הגדרתה החוקתית של , ה הישראליתישיעור האוכלוסי

לפחות מעשירית , )יה יהודיתיאוכלוס, רובה ככולה(ישראל 

, )דפת ושגביו(פרט לכרמיאל ולשני יישובים זעירים . יהימהאוכלוס

. מוסלמית-ה ערביתיהתאפיין הגליל המרכזי ברוב מכריע של אוכלוסי

החלטה  -עוד בימי ממשלת רבין הראשונה  -התקבלה , על רקע זה

כנית זו ת. עקרונית להעלות נקודות אחיזה להתיישבות בגליל המרכזי

לאחר אירועי  -בבחינת עת צרה היא ליעקב  -קיבלה דחיפה משמעותית 

יום "אירועי . "יום האדמה"הוא , 1976במרץ  30-ת של הההתנגדו

 -התקוממות : יש יאמרו -התעוררות , במידה רבה, ביטאו "האדמה

בהיקף אשר זעזע את דרג מקבלי , בעלת אופי לאומי פלסטיני

מפעל "הרקע האסטרטגי להקמת , אם כן, זהו. ההחלטות בישראל

שראלית בדרך של הרצון לבטא ולהגשים את הריבונות הי: "המצפים

קיום הדדי בין כל חלקי -המשולבת במרחב והחותרת לדו, עשייה יוצרת

 ."גליל הגויים"זהו ; היהאוכלוסי

סיסמה ; "ייהוד הגליל"תה ילא הי "מפעל המצפים"כי תכלית , יודגש

: תה כפולהיהתכלית הי. זו מעולם לא אומצה על ידי ההתיישבות עצמה

בהיבט ; ריבונות הישראליתמתן ביטוי ל - בהיבט האסטרטגי

, בעלות איכות וחוסן פנימי, יצירת קהילות כפריות - חברתי-הקהילתי



 19' עיונים בביטחון לאומי מס
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

33 
 

הרעיון היה לטפח חיים קהילתיים . "הון חברתי"המסוגלות לטפח 

בדידות : על הקשיים האובייקטיביים שיפדה ויפצה, בעלי ערך מוסף

 .פנאי וצריכה, תרבות וחינוך, וריחוק ממוקדי תעסוקה

 

 "מפעל המצפים"בות האסטרטגית של החשי

 

ישובים יפחות משלושים  - "מפעל המצפים"חשיבותו האסטרטגית של 

 -ובהם כחמישה עשר אלף יהודים בלבד , בתחומי מועצה אזורית משגב

הלכה ונתחוורה ברבות השנים עם התעצמות הליכי הרדיקליזציה 

סטינית פל-בציבוריות הערבית) הדתית( סלאמיזציהיהאו) הלאומית(

ההזדהות הלאומית , למרבה הצער. בפרט "הדור הזקוף"והנהגת , בכלל

וההתנגדות , של חלק ניכר מערביי ישראל עם העם הפלסטיני, והנפשית

הזדהות זו באה לידי . הלכו וגברו האקטיבית לשליטה הישראלית

של ההנהגה הערבית  "מסמכי החזון"ביטוי תודעתי ומשפטי ב

מלאכת , חותרים מסמכים אלו, בתמצית; הפלסטינית בתוך ישראל

תוך פירוק , לשינוי חוקתי רדיקלי, מחשבת של ניסוח מדויק ומתוחכם

התכלית הינה ביטול מערכת . הזהות היהודית והציונית של ישראל

של ישראל והצבת מדינה ) סמל המדינה, המנון, דגל(הסמלים הריבונית 

ית בשטחים לצד מדינה פלסטינ(דמוקרטית וחילונית תחתיה 

 ).המוחזקים בידי ישראל

על ידי , כמובן, המאבק הרעיוני של הערבים הפלסטינים בישראל מוגן

, דוגמת חופש הביטוי והעיתונות, ערכיה של הדמוקרטיה החוקתית

" מפעל המצפים"תפיסת היסוד של . חופש ההתאגדות וחופש ההפגנה

. שווי זכויות קרון הדמוקרטי על פיו כל אזרחי המדינה הםימעוגנת בע

כולל נכונות להצטרף , "ישראליזציה"תופעות מבורכות של , לעת הזאת

ובכלל זה הסכמה לשאת בחובות , ולהשתלב בחברה הישראלית

-הן בשולי החברה הערבית, )שירות אזרחי, שירות לאומי(אזרחיות 

 .הפלסטינית בגליל המרכזי

 



 "מציאות ומאבק, חזון -ה חלוציות לפני המחנ"
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

34 
 

 המבנה הארגוני

 

נכלל במועצה , ל זה גוש שגבובכל, "מפעל המצפים"רוב רובו של 

י והם אכשליש מתושבי המועצה הינם בני המגזר הבדו. האזורית משגב

 .נהנים מעדיפות תקציבית מלאה ומובהקת

כאגודות  "מפעל המצפים"שובים של יהי מאוגדים ,מבחינה ארגונית

שובים הכפריים יהי. ישובים כפריים קטניםישיתופיות במסגרת של 

הגבלה זו  .שובירבי לכל יבכמות הגידול הפיזי המ, ל פי דיןע, מוגבלים

-י או במגזר הערביאישובים כפריים במגזר הבדויאיננה חלה על 

 .מוסלמי

הנתקלים לא פעם  -" מפעל המצפים"שובי ימאמצי האכלוס של י

לאכלוס של כשליש מהקיבולת , הובילו עד כה -בבירוקרטיה מכבידה 

, במקביל; ת המתאר המאושרותשובים על פי תכניויהמתוכננת של הי

חלקה פרי ; חלקה פרי ילודה גבוהה(יש צמיחה דמוגרפית מרשימה 

התעצמות ואף התעשרות של , לצד התבססות) הגירה מהשטחים

. במרחב הגליל המרכזי) רובה ככולה מוסלמית(יה הערבית יהאוכלוס

 75% -מוסלמית בגליל המרכזי מגיע לכ-ה הערביתישיעור האוכלוסי

 ).יהימהאוכלוס 80%-אף ל, ובקרב הדור הצעיר(ה ילוסימהאוכ

 

התיישבות בסביבה נורמטיבית של : המתח המובנה בגליל המרכזי

  דמוקרטיה חוקתית

 

לצד , בגליל המרכזי מיזציהאסליהאצירוף מגמות הרדיקליזציה ו

הובילו להתפרצות , "דור הזקוף"העלייה בביטחון העצמי של הנהגת ה

עדת החקירה הממלכתית לבירור ו. 2000אוקטובר רועי יהאלימה של א

) "ועדת אור"(הביטחון לבין אזרחים ישראלים  ההתנגשויות בין כוחות

  -סיכמה את הדברים כך 

המהומות שהתרחשו בחודש זה . רעדה הארץ 2000באירועי אוקטובר "

. האירועים היו חריגים ויוצאי דופן מכמה בחינות. היו חסרות תקדים

עוצמת . במקומות רבים בעת ובעונה אחת, לק אלפיםנטלו בהם ח
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תה גבוהה יהאלימות והתוקפנות שבאה לידי ביטוי באירועים הי

  -" ביותר

  -ובהמשך 

נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון נעשה שימוש באמצעי תקיפה "

שימוש בגולות מתכת שיודו , אשר כללו יידוי בקבוקי תבערה, מגוונים

גלגול צמיגים , יידוי אבנים באמצעים שונים, בקלע במהירות גבוהה

  -" בוערים ובמקרים בודדים גם ירי של אש חיה

  -ולבסוף 

במספר . ורכושם הושחת, יהודים הותקפו בדרכים בשל היותם יהודים"

ואכן במקרה , מקרים אך כפסע היה בינם לבין מוות מיד המון מתפרע

נות לעלות לעבר יישובים נעשו ניסיו. אחד נהרג אזרח יהודי עובר אורח

צירי תנועה ראשיים נחסמו לפרקי זמן . יהודיים ולאיים עליהם

ולעתים , והתנועה ליישובים יהודיים שונים שובשה קשות, ממושכים

התוקפנות והאלימות אופיינו בנחישות . אף נותקה לפרקי זמן ארוכים

 והתמידו גם כאשר נעשו ניסיונות, נמשכו פרקי זמן ארוכים, רבה

 ".לבלמם תוך שימוש באמצעים שונים לפיזור המון

היא מחוללת מתח חריף . היא מצערת. יש להביט במציאות זאת נכוחה

ערכים של  -קרי , בין הערכים המוחלטים אליהם מחויבת ישראל

לבין הערכים בדבר , פרי הדמוקרטיה החוקתית, זכויות אדם ושוויון

 .יישבותההגנה על ריבונותה של ישראל ושמירת ההת

 

 "מפעל המצפים"המתקפה המאורגנת על 

 

 -זהו הציר ; מפעל המצפים בגליל הוא עמוד השדרה של ההתיישבות

עליו נשענים הערכים החוקתיים של ישראל כמדינה  -יחד עם כרמיאל 

רכיב מרכזי ביכולת מזהו ; יהודית ודמוקרטית בגליל המרכזי

 .המשילות של ישראל במרחב

לת מערכת כוללת ומאורגנת כנגד מפעל המצפים מתנה 2005מאז שנת 

מערכה כוללת זו מתנהלת במקביל בשדה המערכה . בגליל המרכזי

בשדה המערכה התקשורתי ובשדה המערכה הציבורי , המשפטי
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. "מפעל המצפים"א פגיעה ביתכליתה של מערכה זו ה. והרעיוני

מסד של כי התיישבות זו היא ה ,קברניטיה של מערכה זו השכילו להבין

ממנה פינה וממנה יתד לכל האחיזה של ישראל בחבל ; המבנה כולו

 .ארץ זה

מפעל שהצליח ; מערכה זו חותרת להשחיר את פניו של מפעל יפה זה

, וליצור קהילות כפריות מגובשות, מרשיםד ומאלחולל פיתוח 

שמו של מפעל ; יחסי קהילה וערך חברתי מוסף, המטפחות איכות חיים

קהילתי -מרחוק ברחבי העולם המערבי כפרויקט כפריהמצפים יצא ל

 .למופת

כביטוי לקולוניאליזם , מפעל המצפים מוצג על ידי גופים רדיקליים

מתוך תפיסת עומק שהציונות כולה ( "ניצול"שהוא פרי  "פרויקט"וכ

בתחום חרף העובדה ש, זאת; )אינה אלא תנועה קולוניאליסטית

. הוקם על קרקע מופקעתאחד  ישובילא אף משגב המועצה האזורית 

 . ישובים משוללי אמצעי ייצור חקלאייםיזו הסיבה שרוב ה  והרי

יעד למדיניות , עצם ההתאגדות של חברי הקהילה כאגודה שיתופית

כולל מדינות האיחוד האירופי וצפון (מקובל וראוי בכל מדינות המערב 

 כמסגרת להדרת, במסגרת מערכה משולבת זו, מוצגת, )אמריקה

זכויות "תחת מסווה מזויף ושגוי של . מוסלמית-יה ערביתיאוכלוס

ישובים ימוצגים ה, וזכותו של כל אדם לחיות בכל מקום שיחפוץ "אדם

, פלסטיני-בתוך מרחב ערבי, הקהילתיים הזעירים הללו-הכפריים

 .יִריםִּד ישובים מַ יכ

 ,סוציאלי-החברתי, הדרישה הינה לבטל את הקריטריון הערכי, למעשה

שובים הקהילתיים הקטנים באזור יעל פיו נקלטים חברים חדשים לי

 המרבה כל"(ולנסח תחתיו קריטריון פיננסי , )הגליל המרכזי(כפרי זה 

דווקא גורמי שמאל רדיקלי ש, מוזר. שובילהצטרפות לי) "במחיר

אמת מידה של (פיננסי -חותרים לבטל כל קריטריון לא, בישראל

בשם הזדהות עם המאבק הפלסטיני  -תיו ולהציב תח) התאמה חברתית

 .קריטריון פיננסי טהור -

מתעלמת  "מפעל המצפים"מערכת משולבת זו כנגד ש, מיותר לציין

הזכות החוקתית : שובים הללוילחלוטין מזכויות האדם של תושבי הי
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שוב כפרי ישל אדם להתאגדות וולונטרית במסגרת אגודה שיתופית בי

החוקתית של אזרח לחוש בסביבה תרבותית הזכות ; קטן באזור ְסַפר

ולא רק בריכוזי (ישראלית גם באזורי הספר של ישראל -עברית ופרו

הזכות של תושבי המצפים לשמר ; )יה עירוניים דוגמת גוש דןיאוכלוס

ואת היופי של חיי הקהילה ) הקומוניטריאניזם(את תפיסת הקהילתנות 

 .ליברלי-נאוזעירים בתוך ים של אינדיבידואליזם -כאיים

 

 "מפעל המצפים"החקיקה להגנת 

 

המאוגדת באגודה  ,הכפרית-ההתיישבות הקהילתית, במהותה

היא אינה . זו אינה תופעה מסחרית. היא תופעה חברתית, שיתופית

היא חותרת ליצירת הון  אלא .חותרת להשגת הון ועוצמה כלכלית

עה יוצאת תופ, פואא, זו. ה של היחיד במסגרת הקהילהחברתי ולהעצמ

שעלתה על פסי החומרנות , דופן בחברה דוגמת החברה הישראלית

, שוב הקהילתי משקף תפיסה קומוניטריאניתיהי. ליברליזם-והנאו

היא מדגישה את חובות . המעניקה משקל של ממש לאינטרס הקהילתי

 .הפרט לצד זכויות הפרט

ה כי המזימ ,קם ועלה חשש, בעידן האינדיבידואלי של שיח זכויות

לפגוע ביצירה האסטרטגית זו תעלה יפה ביד המתנכלים ליוזמת 

נדרשה , "מפעל המצפים"ועל מנת לעגן כדבעי את , לפיכך; המצפים

זהו התיקון לפקודת האגודות . חקיקה להגנת מפעל המצפים

התיקון החקיקתי מעגן מציאות שקיימת זה . 2011השיתופיות משנת 

 .קהילתית מכבר באגודות השיתופיות להתיישבות

שובים קהילתיים באזורי הספר יהתיקון החקיקתי חל אך ורק על י

והמיועדים  ים מבחינת גודלם בתכנון סטטוטוריהמוגבל, )הגליל והנגב(

ו חל על נהתיקון החקיקתי אינ, במילים אחרות. אב-בתי 400לקלוט עד 

ו חל על נהוא אף אינ. נר או שמשית-דוגמת גן ,שוב קהילתי בינונייי

שובים ירבי או על יתכנונית על גודלו המ-ה סטטוטוריתשוב ללא מגבליי

 . קהילתיים במרכז הארץ
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אשר נבדק ואושר במפורש על ידי היועץ המשפטי  -התיקון החקיקתי 

מבטא איזון בין הזכות של  -לממשלה ועל ידי היועץ המשפטי לכנסת 

בין הקהילה הכפרית באזורי הפריפריה של ישראל להגן על ערכיה ל

, נכות, מוצא עדתי, דוגמת גיל, האיסור על אפליה מטעמים פסולים

 .נטייה מינית וכדומה

התערבות חסרת , בראייה השוואתית ,התיקון החקיקתימשקף , בפועל

השואפת  ,זהו מחירה של חקיקה; תקדים בחיי האגודה השיתופית

 יתרונה העיקרי טמון בכך שהיא מכירה. לאיזון ולגיבוש הסכמה רחבה

על שוב הקהילתי הקטן בגליל או בנגב לשמור על צביונו ויבזכותו של הי

 .דמותו החברתית והתרבותית

 

 איזון ויציבות - "מפעל המצפים"עתיד 

 

ספק רב אם מדינת . הוא סיפור הצלחה "מפעל המצפים", ביסודו

מוצלח בפרק  מבוסס וכהכיום להקים מפעל כה  תה מסוגלתיישראל הי

היעד : הגשים את שני היעדים שתלו בו "על המצפיםמפ". קצר זמן כה

 .לא לעולם חוסן, אולם. חברתי-האסטרטגי והיעד הקהילתי

קיום עם -תוך טיפוח יחסי דו -דווקא התבססות זו , לדאבון הלב

יהודים , כולל כינון מועצה אזורית מעורבת(ישובים השכנים יה

 -והאקולוגיה הערכים הנופיים , ושמירה קפדנית על הטבע) יםאובדו

הציתו מתקפה מכוערת ומתוזמנת היטב על קבוצה קטנה ואיכותית זו 

סך כל תושבי המצפים נופל מכל אחת מהערים (שובי משגב ישל י

חלק ניכר ). נין או העיר טמרה'דוגמת העיר סח, הגדולות במרחב

 ;מהתקפה זו מבוסס על רדידות אינטלקטואלית ועל בורות משוועת

כי שיעור המועמדים  ,ן זה אינו טורח לגלות לציבורקמפיי, למשל, כך

אין טורחים ; 90%שובים הקהילתיים הקטנים עולה על יהמתקבלים לי

ישובים פתוחים בפני כל אדם המזדהה עם ערכי ילגלות לציבור כי ה

 ."מפעל המצפים"ישוב ועם תכלית יה

טו בהם נקל -הן בנגב , הן בגליל -שובים קהילתיים יי יש, למשל, כך

סינדרום העין ", במקביל; יותאמשפחות דרוזיות ומשפחות בדו
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כי רוב , מתעלם מהעובדה, כביטויו של פרופסור אסא כשר, "האחת

שובים ילמגורים במחוז הצפון נעשית בי "מקרקעי ישראל"הקצאת 

שובים ניתנת עדיפות מוחלטת יבאותם יש ,מהעובדהכמו גם , ערביים

 .בהן רב הנסתר על הגלויעל יסוד החלטות  "בני מקום"ל

שוב הקהילתי הקטן יכל אחד ואחד ממהלכי הקליטה לי, לעומת זאת

והרי החוק קובע ; סופובאזור הספר מבוקר ומנוטר מראשיתו עד 

; )שוביעדת קליטה של היובמקום (עדת קבלה אזורית ומנגנון של 

 .הלית לבית המשפטעדת ערר ועל כל אלה עתירה מנועליה מו

של החברה הישראלית תומך ומגבה את מעשה  רובה המכריע

, קומץ קטן של מבקרים מותחים ביקורת. ההתיישבות בגליל המרכזי

שתכליתה לשמר את מפעל , על החקיקה החיונית, חסרת יסוד

ה טורחת כלל להעמיק בתשתית העובדתית נביקורת זו אינ. המצפים

במופגן  היא מתעלמת, למשל, כך; ובמאפיינים הייחודיים של המצפים

פלסטיני בגליל המרכזי ומהמאפיין הפריפריאלי -מהרוב המוחץ הערבי

; אחד בית קולנוע לא אין בכרמיאל או במצפים אף -של האזור 

אין בתי ; אין סניף בנק או סניף דואר ים הקטניםקהילתי יםשובייב

קל וחומר , אין כמעט מסעדות או בתי קפה; חולים או מרפאה מרכזית

אבל לכלל , יש שמועות על רכבת; זו פריפריה של ממש -אוניברסיטה  -

ישראל והריחוק ממוקדי -אין גישה לכביש חוצה -מעשה טרם הגיעו 

 .התעסוקה מכביד

, חס משקל מוגזם לשוליים הצווחנייםיפשוט וברור הוא כי אין לי

כביטויו , מעשה של פרוורסיה אידיאולוגית -המצטרפים תכף ומיד 

פלסטיני כנגד -לכל קמפיין פרו -קירה י סורהקולע של פרופ

נאמני זכויות אדם מכבדים ומעודדים , בעולם המערבי. ההתיישבות

המטפחת הון חברתי , התארגנות קואופרטיבית קהילתית באזורי ספר

רוחות קדמה אלו יגיעו אף ש אפשר. והמגשימה זכויות חברתיות

 .לחסידים השוטים של מתנגדי מפעל המצפים בארץ
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 םסיכו

 

שימש אבי כרופא בקיבוצי הקיבוץ הארצי , הקיץ בחופשות, בשעתו

לפני למעלה  -שנהוג היה לקרוא בימים ההם , העיתון. בעמק בית שאן

בראש העמוד הראשי של . "על המשמר"היה  - יםמשלושים וחמש שנ

סיסמת , באותיות קידוש לבנה, נפרסה והתנוססה "על המשמר"

לסוציאליזם ולאחוות , לציונות: "עהשביטאה את רוח התנו, העיתון

, באחד הימים נשאלה ההנהגה ההיסטורית של הקיבוץ הארצי". עמים

כיצד מעשים אלו , דומני בהקשר של התיישבות בגולן, חזן ויערי

והרי הדברים כתובים עלי ספר , מתיישבים עם הערך של אחוות העמים

הנהגה של ה -הניצחת  -התשובה ; )בראש העיתון, ליתר דיוק(

ם זלסוציאלי, לציונות"קרון הוא יהע, אכן, כי, תהיההיסטורית הי

 ".לפי הסדר הזה"ו" ולאחוות עמים

 .לפי הסדר הזה, אכן
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 נוישיממחאה ל -שעת מבחן 

4Fמנואל טרכטנברג

5 

 

 אביב-התנחלות בשדרות רוטשילד בתלקמה , דשיםולפני חמישה ח

 דומהר מא גדלה והתפתחה ה שלהיאוכלוסיה, ולהבדיל מהמצפים

החברה בישראל . שאיש לא חזהדים מלמ ,תוך מספר שבועות ,והגיעה

לא פילל איש  ;שאיש לא ציפה לו ,גל של מחאהמצאה את עצמה ב

ישמיעו בחוצות הערים בישראל ווברחובות  יצעדו אזרחיםליון יחצי מש

ללא  ,והובדרכי נועם ובשל, צדק חברתינוכח אי זעקה מעומק ליבם 

 . בתקיפות ובנחישותאך  ,אלימות

זה לעולם לא כשדבר  ,חשבנו אך, במדינות אחרות דומותהכרנו תופעות 

כל אחד דואג כש, האדישות חוגגתבמקום בו , להתרחש אצלנויוכל 

לא  ךא ,לימודהלשכר  לכאורה רק דואגים ,למשל, הסטודנטים :לעצמו

 . והנה התבדינו, למצוקות החברתיות

שיש סיכוי לעתיד  ,טחון רביבב יםיודעך א ,כלשהי מצוקה כשחווים 

יחסות היא אחרת יההת יאז, ומהלהקים בית וכד, להתבסס, טוב יותר

יותר יהיה טוב  שהעתיד שלהםים בטוח םאינ כשהצעירים אך. לגמרי

 .יחסות אחרתיהתוהמצוקה מקבלת תהודה אחרת  יאז, הםמשל הורי

שני קטבי ב, יון גוברווש-אינוכח צדק -תחושה חזקה של אי לצד ,זאת

שדרה ל ביחס, נושאים בנטל מי שאינם, מצד אחד :ההתפלגות

שנהנים יתר על המידה  מי, ומצד שני, המרכזית של החברה בישראל

תחושה של ניכור נובעים אף מ רשי המחאהוש .מהמשאבים הלאומיים

, מהמערכת הפוליטית, ממוסדות המדינה השלטוניים של ריחוקו

היא , יכול להשפיע נושאינ, בורג קטןל התחושה ש. דומהוכ המפלגתית

 על ,אלא על מיטב הנוער שלנו, מדברים על שולי החברה איננו .מסוכנת

הצירוף הזה , כאמור. העתיד של המדינה הזאת, האנשים הנורמטיביים

                                                           
יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של , פרופסור לכלכלה, מנואל טרכטנברג  5

 .כלכלי-הוועדה לשינוי חברתיבראש  עמד. המועצה להשכלה גבוהה
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, צדק-תחושה של אי, חרדה לעתידה, ויתושל המצוקה הכלכלית העכש

 . הזינו את המחאהיחדיו שר א ,אלה הם אלמנטים, ניכורה

, בסופו של יום. בנושא המצוקה הכלכלית מעטלהעמיק  מבקשאני 

. "רמת חיים"מושג שנקרא ה מנסה לברר לעצמו ממה מורכבהאזרח 

שמזינים את , יש משאבים פרטיים ויש משאבים ציבוריים ,ראשית

מהעבודה הכנסה מה נובעיםהמשאבים הפרטיים . שלנורמת החיים 

 הכנסה נטו מקבלים, לבסוףו ם עוברים את הסינון של המיסיםה, שלנו

הכנסה נטו מיתרגמת לרמת חיים רק דרך המחירים שה אלא, כלשהי

 והוא, נוח הקניה שלוכדרך , בשוק והזמינות של מוצרים ושירותים

 . קובע את רמת החייםש

 :יש שירותים שהממשלה נותנת לאזרח, המשאבים הציבוריים מבחינת

 של גם אלה עוברים מסננת ךא, וכך הלאה הרווח, ריאותב, חינוך

את  ניםמזי אלהו, הבירוקרטיהשל , יעילותשל , זכאותשל , גישותנ

, העבודהמ, כלומר, שאנו עושיםניזון ממה  נו הכלכלימצב. רמת החיים

ה מומן הצד השני מ, מחירים בשוקהמ, יסיםהממ, הכנסההמ

 .מתמסוי תמסננעובר  ,שכאמור, לנושהממשלה מספקת 

שהביא , הללוקרה במהלך השנים האחרונות לשני הענפים שמה 

השכר הממוצע שהוא , משאבים הפרטייםל בכל הנוגע ,מצוקה לתחושת

על פי , כלומר. מהתוצר לנפש משמעותיאופן פחות אבל ב ,במשק עלה

ואנו  ,יןמצומצב המשק ש מסבירים לנו, המשק צומח ,העיתונים

 משום  אהתשובה הי ?איננו חשים זאתשואלים את עצמנו מדוע 

 יש. אלא הלך למקומות אחרים, לא עלה באותה מידה שלנוהשכר ש

שהיו , כלכליים-צועים מאקרויאותם בש משום, תחושה של תסכול

 . שלנומיתרגמים לכיס שאינם  או מגיעים אינם ,עמנואמורים להיטיב 

של  ההכנסה הזאת עוברת דרך המסננתשהרי אמרנו , יתרה מזאת

, גדולה מדי, תה קפיצה גדולה מאודיהי. מחירים וזמינות של מוצרים

, בדיור. ה הבסיסי של המשפחותיבמחירים שמרכיבים את סל הקני

 יםמתועד אלהכל , ביתהבתחזוקת משק , בחינוך, בבריאות, במזון

חלק מאותן . ימצא אותם שם ,את הנתוניםלראות מי שירצה . ח"בדו

היו בצורה  ,ו בעשור האחרון במוצרים האלהשהתרחש ,עליות מחירים
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. שמים אין זו גזירתהרי , עקיפה או ישירה באחריות הממשלה

 מבלי, ללא משים ,תרמה ,בפעולתה האקטיבית או הפסיבית ,הממשלה

, בדיור :ת מחירים בכל אחד מהתחומים האלהילעלי, כךונה לושהתכ

 . בבריאות וכדומה, בחינוך

ח ומכ מחירים נבעה ונובעתהית יעלל אחת הסיבות, כן כמו

משום מה התחרות . ללונופוליסטי מופרז בחלק מהשווקים הומ

,  לא לדיור וודאי, מגיעה לשווקים האלה איננה אף היא הבינלאומית

במהלך ש עדים לכך אנו, כתוצאה מכל אלה. לבריאות וכדומה, לחינוך

דבר  זהואין , כלכליים טובים מאוד-מאקרוהנתונים ההעשור האחרון 

 התאםעולה ב איננהשהכנסתו , חשעדיין האזרח  ,עם זאת. של מה בכך

בצד של ? בתקנתם מה הועילו חכמים ,אם כן. עליית המחירים קצבל

המשקל של , השירותים הממשלתיים מבחינת, המשאבים הציבוריים

, בחינוך, בבריאות - זו שנוגעת לאזרח ישירות, ההוצאה האזרחית

 שהירידה היאאומר  אין זה. 33%-ל 36%-ד מיר - בתוצר, ברווחה

ה במשאבים יעליה כשבודקים את ,עדייןאבל , יחסית אלא, אבסולוטית

הממשלה על הוצאות  המשקל שלש מצפים, בתוצר כולו, של המשק

 ,כלומר ,באופן פרופורציונלייעלה , האזרחים ,לנוהשירותים שנוגעים 

. הזה הלך וירדהמשקל ש אך מה שקרה בפועל הוא .ימשיך לטפס

מוש יזהר בשיצריך לה. הופרטוחלק מהשירותים האלה  ,במקביל

 תים קרובותלעשאלא , רע איננו הוא כשלעצמוש, "מיקור חוץ" במושג

ולא של  השירות על פי קריטריונים צרים מאוד של כמות נעשההדבר 

 הדבר איננוש חשהאזרח  בנסיבות אלה. ללא פיקוח מספקו ואיכות

אמור כמי ש, אליוחסים ילא מתיש, אין כתובתש, להבאחריות הממש

המשקל של השירותים  ,מבחינתו ,ועל כן, הנות מהשירותים האלהיל

 . אספקתםואיכות  אופןגם  כמו, האזרחיים ירד

, של הסקטור הציבורי ופקודיש כשלים חמורים בת, יתרה מזאת

 לא חשוב כמה כסף  .את הסחורה מספקציבורי הסקטור ה. משילותב

שירות טוב  איננה מספקתהמסננת הזאת  ,בסופו של דבר ,נקצה לו

, בשירות הציבוריכובלים הסדרי עבודה מע בנו הדבר. יותר לאזרח

תמריץ לשפר  אין, ולהזיז אדם מתפקיד שאי אפשרכ ;קביעות לנצחמ
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, יכולת לתכנן לטווח ארוך איןב, אין גמישות ניהוליתב .את השירות

נחלתו של הסקטור  ללו הםהתחלואים ה כל - יש ריכוזיות יתרכש

 . כדי לקבוע מה מגיע בסופו של דבר לאזרח, קריטי הדבר הוא .הציבורי

, ימתמסו יש התפלגות, קודםכך רמזתי על , צדקה לגבי תחושת אי

שהוא  ,יוןפבישראל יש אעוני ל .ויוניתוש איננהשהיא , חלוקת הכנסות

ואני אומר זאת , לקובחוהוא נובע , דומה למדינות אחרות איננו

כולו נובע  שכל ,להבדיל מעוני .השתתפות בתעסוקה-מאי, בזהירות

 כלל כנסימאפשרים לו לה אינםשמגבילים את האזרח ו ,מגורמים

כשיש  אך. מכות גורל ות כגוןאחר מסיבותתעסוקה או מעגל הל

 כךוכתוצאה מ ,באופן שיטתי ,משתתפים בתעסוקהאינם ש ,מגזרים

חציון מן העבר השני של החסות של מי שנמצא יהתיאז ה, הם עניים

 םה עוניה מתאם בינה לביןוה ,בנטל יוניתוולא שהנשיאה ה .היא אחרת

 .יםתייבעי דומא

לא ידענו כמותו מאז אשר  ,נוצר בישראל עושר מופלג ,עבר השנימן ה

ראוי ו כתגמול הוגן שאיננו נתפס ,אני נזהר בלשוניו, קום המדינה

רוב ב, להודות יש ".לצלחת קירבה"מלא כתוצאה א, לכוחות השוק

. אמצעההעליון של ההתפלגות ולא  חלקה, כאמור, הכזפירות הצמיחה 

חש , משתייכים אליו רובנושאני מניח ש, מעמד ביניים, כךכתוצאה מ

 . "בין הפטיש לבין הסדן"

ן מו, ראוי גם במסגרת של כלכלת שוק שאיננו ,געושר מופל, אם כן, יש

 מצבה. שווה מידהבנושאים בנטל  שאינם ,מסוימיםי מגזרים הצד השנ

יש  .שמאלל או ימיןל ואין זה נוגע, בריא לחברה בישראל איננו הזה

 .שמאחדים את כולנו ,הושאני מקו, ערכי יסודיש , שכל ישר

 ויפה, להתעורר היה עלינו. אין ספק שנדרש שינוי כיוון ,כל אלהנוכח 

גם , שלשוםאו  האלה לא נולדו אתמול העובדות שכן, שעה אחת קודם

נרדמה על  ,כל כולה, שהחברה הישראלית, עובדה אך. האחרון בקיץ לא

 ודרוש דרוש שינוי כיוון .ממשלה זו או אחרת אין להאשים. המשמר

רק  אין זה. קונקרטייםהבצעדים ומדיניות ב ,בעקרונות, שינוי בהשקפה

בעיית  לפתור את ;חרתזו או א נקודתית במדיניות נקיטהן של יעני

זה לא עובד בצורה . יבוא על מקומו בשלוםל ווהדיור והכ' הקוטג
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 ,שמיתרגם לעקרונות ,דרוש שינוי קונצפטואלי בהשקפה. כזאת

צעדים ב מציגובסופו של דבר , ארוךהשמנחים את המדיניות לטווח 

 .קונקרטיים

ם ילתת מענה מסותי אמסיון ינ היא, שעמדתי בראשה, עדהוהקמת הו

. לתעל את המחאה לאפיקים קונסטרוקטיביים ,מכך חשובו ,למחאה

 ותאלימ :לזרום לכיוונים מאוד לא רצוייםעלולות מחאות בעולם 

 ,בשנות השבעים המוקדמות ,םימיבמקומות מסוו הקצנה, שמתפשטת

ה ואני מקו. מחתרת להקמתאף התגלגל המצב  ,במדינות מסוימות

 חייביםאחד הדברים ש וזהש משום ,תסימן לבאו יש בכךשאולי  ,מאוד

, משפחות עובדות תהיהית המיקוד ייאוכלוס. להשתנות במדינת ישראל

 .בעניין לא ארחיב, הסיבות ברורות ;דגש על הורים לילדים צעיריםב

לתרגם את  תהיהיבעבודת הוועדה  שהנחתה אותנו, בסיסיתההשקפה ה

ל להתחבר שהציבוריות בישראל תוכ ,למשהו" צדק חברתי"המושג 

 .גדולאתגר  וזה. אליו

תי להתניע דיון אמ תהיהיהכוונה ו ,לקחנו על עצמנו את האתגר הזה

 . לא התקיים ,שאני בארץ השנים 40-שלפחות ב ,נושאב

 שנראים ,שחלק מהעקרונות, אציין. מדיניותשל עקרונות  עשרהניסחנו 

ניות עקרונות מדי הם, מובנים מאליהם אותמימים  ,על פניו, לחלקכם

בעיקר בעיני מוסדות מרכזיים  ,היו בגדר כפירה שעד לפני המחאה

משרד האוצר חתום על העקרונות  ,כיום. כגון משרד האוצר, בשלטון

 את ההישג כדי להעריך את השינוי שמתרחשבין לה חשוב. ללוה

 ךא ,שהשינוי הזה ייושם באופן מיידי בטוח אינני .במדינת ישראל

להחתים אף אלא  ,לדיון הדבריםלהעלות את העובדה שיכולנו לא רק 

, שהיו דברי כפירה עד לא מזמן, לולאת משרד האוצר על העקרונות ה

 .מבוטללא  הישג היא

, הם נוגעים לחינוך .הדברים ידועים .עיקרי ההמלצות את סקורלא א

 . עודדיור ול, יוןווהש-הפחתה באיל, בדגש על הגילאים הצעירים

טחון יצריך לקצץ בתקציב הבשאמרנו  בהחלט ,בעניין תקציב הביטחון

לא נפרוץ את שהוחלט . לתקציבים החברתייםסיט משאבים ולה

חלום מתוך אני מתעורר באמצע הלילה  ,תיםעל. מסגרת התקציב
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ושואל את עצמי מה היה קורה לו היו נענים לדרישה  בלהות

חודשים ב ,שהעולם נמצאכ. תקציבאת הפרוץ ל הפופוליסטית

ובארצות באירופה  ,כלכליתשל התמוטטות  באיום אדיר ,האחרונים

 פופוליזםהגל למאפשרים מתפתים ו היינומה היה קורה לו , הברית

 סחר החליפיןמחדד מאוד את  המשמעות היא שהדבר. להשתלט עלינו

צרכים הלבין  ,גדול בתקציב המדינהההנתח הוא ש, טחוןיבה בין

 ,שחושבים מי עםנמנה  ניאינ, טחוןישש לקצץ בבאינני . חברתייםה

 . בלעדיהםבקלות  להסתדר אפשרששומנים  בושיש 

דילמה  משום שזוהי ,יש צורך להתעמת עם הדילמה הזאת ,עם זאת

מענה למה שהמחאה העלתה הוא לתת הצורך . ישראל מדינתקיומית ל

או  נוספת כיפת ברזלבטחון ישראל מאשר הצורך ילא פחות חשוב לב

אני מכיר  שכן ,במלוא האחריות הדבריםומר את אני א. נוספת בחטיבה

בפרט הדור  ,כל אחד מאתנו. די המתרסהיטב את הדברים משני צ

 ,דאי לא בעולם המערביובו ,נדרש לנטל שאין לו אח ורע, הצעיר

נטל עם , נמשך הלאה אףשבדרך כלל , מבחינת אורך השירות הסדיר

 שלב  ,היתרבין  ,מבוטלנטל לא  שמשקפים ,והמיסים, המילואים

ם ייניותר מפי ש, התוצר הלאומימ 7%-שהוא קרוב ל ,טחוןיבהתקציב 

 . OECD-שה מהכמעט פי שלו ,הממוצעמ

בין , בנטל הזה תלויה ,בראש מורם ,הנכונות של הדור הצעיר לשאת

, לבניהשיודעת לדאוג , בחברה צודקת יותר שאנו חיים הכרהב, היתר

ן ילא נקל ראש בעני. כיום םכפי שה ,פערים עצומים שאין בהחברה 

ואז אוי  ,תהליך של כרסום בנכונות הזאת תרחשן שעלול להומכיו, הזה

 .לנו מול האיומים שבפנינו

הגישו  2011הישראלים החדשים של שלדעתי  ,ואומרדבריי אסכם את 

 איננו. לנו הזדמנות נדירה לחולל שינוי לטובה במדינה היקרה שלנו

אוי לנו . יכולים לחזור אחורה איננו. היכולים שלא לספק את הסחור

אין . אחר דבר מהח או "שום הדוייודע אם זה י אינני. אם נחזור אחורה

  .תודה. ללכת הלאה עם השינוי המיוחל לנו אלא
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 המהפכה החוקתית  

5Fסוזי נבות

6 

 

 .יימכובד, מפקדים, מפקדות, הכהן היקרגרשון אלוף ה

 יש ראשית כולש, בתיחש .לדבר על המהפכה החוקתית נתבקשתי

ומצאתי הגדרות " מהפכה"חיפשתי הגדרות למושג . להגדיר את המושג

 על פיה, רק אחת מהן בחרתי. ל מיני תחומיםומכ רבות ומגוונות

משנה את אירוע ש ,רוע היסטורי שמשנה את פני החברהיאהיא מהפכה 

 . הסדר מתהפך. את כללי המשחק שלה ואף, עקרונות היסוד שלה

מאוד אוהב את ש,  שזו הרצאה לכבודו של האלוף הכהןמכיוון 

 ".מהפכה"מופיעה המילה " בראשית"מצאתי שכבר בספר , המקורות

חרון בהפך בה  ' ה אשר, קוראים על מהפכת סדום ועמורה ובמקרא אנ

 . בחמתו, אפו

שלושה מתוך חמשת  -בפאנל " דרום אמריקאי"רוב  שאנחנוון ומכי

 "מהפכה"את המושג אסביר  - הלטינית הדוברים הם ילידי אמריקה

ראו אזי  ,משחק כדורגלל משולהאם מדינה . באמצעות משחק כדורגל

 :מה אתם יודעים על מדינהכ

מהו אתם יודעים , של השחקניםתפקידם בדיוק  ואתם יודעים מה

מה כוחו של , תפקידם של השערים ומה, המגרששטח  ומה, מספרם

. פרטומה המשמעות של כל , זה צבעאיבכמה כרטיסים יש לו ו, השופט

שאנחנו משנים את כ מתהווהמהפכה ? בעצם מהפכה ימה ,אם כן

לשחק  ,למשל ,שחקניםמתירים ל. של משחק הכדורגל "כללים"ה

זו  - הופכים את הכדורגל לכדורסל, שמים את הסל למעלה, יםיביד

 . נוי של כללי המשחק הכי בסיסייםיש, היינו, מהפכה

בעצם  היאמהפכה חוקתית . חוקתיתמהפכה  יביר מהצריך להס, כעת

נוי של סדרי יש היאמהפכה משפטית . מהפכה של עולם המשפט

לא בהתאם ש, שינוי של עקרונות היסוד של המדינה, דהיינו, החוקה

                                                           
ללה למינהל סוזי נבות היא פרופסור חבר למשפטים במסלול האקדמי במכ  6

מתמחה במשפט ". משפט ציבורי וזכויות אדם"ומשמשת שם כראש אשכול 
 .מלמדת במכללה לביטחון לאומי. במשפט פרלמנטרי ובמשפט השוואתי, חוקתי
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החלפת סדר משפטי קיים . נוי שנעשה בניגוד לכלליםיש ,כלומר .לחוקה

גם החלטה . י הקודםאבל לא על פי הסדר המשפט, בסדר משפטי אחר

 מה שיש בואם , מהפכהל היחשבל היכול, כמו למשל פסק דין, משפטית

 ,אם הוא נעשה בניגוד לכללים ;קודםשהורגלנו אליו מה לבניגוד הוא 

 .את החוקים, למשל, שמכתיבים את האופן שבו מפרשים

  ?האם התרחשה אצלנו מהפכה חוקתית היא בדיון זה העולה השאלה

היא קמה ללא  אך, ח"ר תשיבאי 'שישראל קמה בה כולכם יודעים

אותה כנסת , של האסיפה המכוננת, יסדיםישל המ החלטה שלב, חוקה

 ,בעצם. דומסיבות רבות מא, חוקה לכונן הצליחהשלא , ראשונה

 ,למעשה, החלטנו. נתיהחלטה מאוד מעניזוהי . החלטנו שלא להחליט

כל פרק יהיה חוק  ,פרקים-פרקים, בהמשכים תיבנה חוקהה בישראלש

? שה חודשיםיש? כמה(, 1950-ב חשבו כך - ובבוא היום, יסוד בפני עצמו

תהיה למדינת ישראל  - )חשבול הנראה וככעל זה ?, שנתיים? שנה

 . חוקת המדינה ו אתוהם שיהאוסף חוקי היסוד . חוקה

, ללא התרגשות מיוחדת, נחקקו אותם חוקי יסוד אכןהשנים  לאורך

התייחסו לחוקים אלה לא הציבור  הןהכנסת ו הן .חדללא דיון מיו

, אם כן ,מדוע ?הדברים משמעות ימה .ה של מדינת ישראלתחוקכ

כשנרצה לכתוב  ,בבוא היוםש, לציבור, אמרו לנו ?חוקקו חוקי היסוד

קראים ננשלוף את כל החוקים שו ספר החוקים נפתח את, את החוקה

 .חוקי יסוד

. שני חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם בפעם הראשונה נחקקו 1992-ב

אומרים שהתרחשה בישראל , ורק סביבם, סביב חוקי יסוד אלה

במה . ל התהפךוהכ. שונה הסדר המשפטי, היינוד, מהפכה חוקתית

קרה משהו שהוא , היה מהפך הצהרתי, לוקודם כ? מה קרה? שונה

היר מצ שבו ,עמודים 419פסק דין מונומנטלי המחזיק  :בבחינת הצהרה

חוקי כן ש, שלמדינת ישראל יש חוקה ,עליון בישראלהמשפט הבית 

מה  .למדינת ישראל יש חוקה, היינוד. היסוד בעצם הם חוקת המדינה

, פסק הדין המונומנטלי הזה. היום גם רוע מתאיםיסביב הא מענייןש

כאשר , רצח רבין לאחרניתן ארבעה ימים , "בנק המזרחי"שנקרא 

 .במשהו אחר אלא ,עסוקה בקריאתו יתהיהמדינת ישראל כלל לא 
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אף אחד , שבעה בדצמברה, יוםה, ליום העיון הזהכשנקבע המועד , אגב

. סוהר נשיאהלבית  תכניסבו מדינת ישראל ש ,יהיה היום זהלא ידע ש

 רועיםיא, לעתים. באמת יום היסטורי וזה. יום רגיל איננוזה 

 . זהעל  זהמשפיעים  ,שמתרחשים בסמיכות

 ? שניתן בו פסק הדין של בנק המזרחי אותו יוםמאז מה עוד קרה  ,ובכן

שלמדינת ישראל יש  ,העליון הצהרה של בית המשפט יתהיה, כאמור

 ,מבחינה אופרטיבית מסתבר .משהו קרה גם לחברה, שנית. חוקה

בית  החליט, שעוסקים בזכויות האדם שבעקבות אותם חוקי יסוד

חוקי לשמנוגדים , קים של הכנסתהמשפט העליון שהוא יכול לבטל חו

לת לבטל חוקים של הכנסת נותנת והיכ. יסוד שעוסקים בזכויות אדםה

החקיקה . במשהו שלא היה קודם, לנו תחושה שמדובר במשהו שונה

 למשל. נתיחקיקה מאוד מעני היא, שאנו קוראים עליה בעיתון ,החדשה

 יוצא באלהוכ חוק העמותות, חוק השימוע, חוק לשון הרע, חוק החרם

אם הם יעמדו במבחן ההיא  שעולה הם חוקים שהשאלה הראשונה -

האם הוא יבטל  ?האם יכול בית המשפט לבטל אותם, כלומר ?ץ"בג

במובן זה , סימן ששונו סדרי עולם, ואם הוא יכול לבטל אותם .אותם

 . חקיקהה לבחון אתשיש למדינת ישראל משהו שלאורו אפשר 

. השפה שאנחנו מדברים בה שונתה .המשפטי שונה השיח? מה עוד שונה

, אנחנו מדברים בשפה משפטית אחרת .השיח היום הוא שיח של זכויות

, שכל אחד ,נדמה לי .מידתיות לאנחנו מדברים בשפה של זכויות וש

אם . זאתכל אחד מעבודתו יודע , ל הרבים"המבתלמידי לפחות 

אז ללא , "משפטינוי מן היסוד של הסדר היש" היאההגדרה של מהפכה 

מי ? מי עשה אותה? המהפכה יאבל מה. ספק אנחנו מדברים על מהפכה

? כאן "אשם"מי ? הכנסת? בית המשפט? היה החלוץ שלפני המחנה

 ?התוצאה או שמא ?האם התהליך הוא המהפכה

ל חוקים וכלקודם הם   ,1992-תקבלו בשה שהחוקים ,אני חושבת

חוקי היסוד של  ללא .חוקתיההם שיצרו את התהליך . קיבלה הכנסתש

מי שכך . ולא יכול היה בית המשפט העליון להרים את הכפפה הז 1992

לדבר על אי אפשר . בית המחוקקים שלנו התהליך הואשהתניע את 
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היום יש היא ש התוצאה. של הכנסת חקיקתה ללאמהפכה חוקתית 

 .בית המשפט יכול לבטל חוקים. פוטית על חוקיקורת שיב

כבר  זאתיודע שהוא יכול היה לעשות  איננובור ישהצ, האמת היא

זה  ,בעקבות המהפכה, אבל היום, הוא עשה את זה. שיםימשנות הש

לא ממש יודעים ש היא האמת. אז יש חוקה. כבר משהו שכולם יודעים

אפשר , היא לא שלמה, היא חלשה, היא נכה, היא מוגבלת. על קיומה

, לשנות אצלנו את חוקי היסודהקלות שבה אפשר  .רגען לשנות אותה ב

היא  ,כדורגל למשחק כדורסלהלהפוך את משחק , את כללי המשחק

 . המהפכה החוקתית על חולשתה שלמעידה והיא  בלתי נסבלת

כמו הניסיון להשפיע , שחלק מהחוקים שנדונים בימים אלה ,נדמה לי

שלא שירת  האם מי, נשיאעל מי יתמנה ל, בית המשפט העליון על הרכב

חקיקה שנוגעת לאופיו של בית המשפט ה וגלשופט  לשמשיכול צבא ב

 בשום .דוגמה קלסית לחולשה של המהפכה הזאת הם ,ולמבנהו העליון

 .ניתן היה להציע חקיקה מן הסוג הזה לא מדינה אחרת בעולם

חזון אני . מציאות ומאבק, הרצאה קצרה על חזון ושז ,אם כן, אמרנו

 .גם לרבים מן המחוקקיםוסדים ית המיגם לאבו ,חושבת שבהחלט היה

חוקה . צריכה להיות חוקה ,כמו לכל העמים, חזון לפיו למדינת ישראל

אני מצטרפת אף   ,זהעניין הוב, שעל בסיסה יתחנכו כל הילדים שלנו

 ,חזון שעל בסיסו יתחנכו האזרחים שלנו. ר הירשפלד"לחלום של ד

 . ית ודמוקרטיתיעגן את מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודש

יש למדינת ישראל  שנים 63המציאות היא שאחרי ? מציאותו ,חזון היה

קר ברצונו של הרוב לקיים אותה ישתלויה בע, נכה, חוקה מוגבלת

, זה לא פשוט .וגם ברצונו של בית המשפט לאכוף אותה לשמר אותהו

 .פער בנרטיבים של בית המשפט העליון ושל הכנסת מפני שיש

לא תם המאבק על  מי שיאמרו שאףיש . ן לא תםיק עדיהמאב? המאבק

המאבק על  הוא שמה שלא תם ,אבל אני אניח .קיומה של המדינה

על , הרשויות שלהמח של כל אחת ועל גבולות הכ, על ערכיה, דמותה

 .העליון של הממשלה ושל בית המשפט, ח של הכנסתוגבולות הכ

. דמותה של המדינהמהפכות כדי לקבע את  מספרנצטרך עוד שכנראה 

, ניםסטיהאזרחים הפל, שגם מבחינת הערבים ,רוגיןדין הרך שמענו מעו
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שיפה  ,אני אומרת על כך .של המדינה אופייהלא תם המאבק על הגדרת 

יה של מדינת ישראל מוקדם ככל יאנחנו נקבע את אופ .שעה אחת קודם

 .אולי מהפכות חוקתיות נוספות יעזרו לנו. האפשר

 .פור אישייבס אף אני אסיים ,פור אישיים סיימו בסכולמכיוון ש

גם האלוף . יודעים שאינכםשאני חושבת  ,משהו אישי על האלוף הכהן

. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מהפכה. כללי המשחקביצר שינוי 

 איננויו סטודנט לפ ,יש כלל ברזל ,אני באהממנה ,  באקדמיה בישראל

מי שסיים קורס , דהיינו. אלא אם הוא נכשל בו ,חוזר על קורס

לכלל הזה יצר האלוף , ראו זה פלא. שב בו פעם נוספתילא י ,ינותיבהצט

, ישב האלוף בשיעורים שלי, ל"לימדתי בשנה הראשונה במב. חריג

. מבחינתי סיים את הקורס בהצטיינות יתרה, איתגר, שאל, העיר

וב ש, שניתבוהנה האלוף יושב בשיעור  ,ל"במבנוספת לשנה  חזרתי

אז . אתגר אינטלקטואלי מחודש, תובנות חדשות, מאתגר ושוב שואל

, ן שאתה אוהב ציטוטים מהמקורותוכיוומ .האלוף, הנה החריג שיצרת

ואני . י השכלתיימכל מלמד: כתוב תהילים בספרשחיפשתי ומצאתי 

 .ומתלמידי הקבוע בפרט -אוסיף 
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  רמציאות מתחת לרדא - חזון ומהפכה 

  גרשון הכהן

  
  .תודה לכולם ,מכובדים רבים, טחון לשעברישר הב, אלופים, ל"הרמטכ

שניהם אנשי . שאיננה עמנו עוד, וגם לאמי, לאבי היקר, כמובן, תודה

איכרים אנשי העלייה  ,אמי היקרה בת לחלוצים, מעש חלוצים

בהיענות . חינכו לחלוציות ועשו מעשים חלוצייםשניהם , השלישית

להיחלץ לעזרת מושבי , תיקיםוגוריון לבני הארץ הו-ןלקריאת ב

יצא אבי מקיבוץ סעד ויחד עם אמי באו להדריך במושב עולים , העולים

  .אורח חייהם תהיהיחלוציות . בנגב הצפוני

להשפיע של היחיד אחריותו הוא  לדבר מבקשעליו אני , הרעיון העיקרי

נה הזמנו את בגי, זאת הסיבה העיקרית. עהשפיל וחובתו יכולתוו

נאבק  ,בדרכו ,כל אחד, על הבמה בהתכנסות זו כאן שהרצו ,האנשים

   .והשפיע חזונועל 

שבה הוא , אני מלא הערכה ליאיר הירשפלד על הדרך ,בהקשר זה

זאת , אם אני אוהב את זה או לא. וחברים נוספים החליטו להשפיע

אבל יש מה ללמוד ממעשיהם על האופן שבו קבוצת , שאלה אחרת

יש ביכולתה בו  ,מקוםלעצמה  הובילה ,החפצה להשפיע ,אנשים

  . להשפיע

הציג אחי ש בהמשך למה ,ולתאר כאןהדבר העיקרי שאני מנסה ללמוד 

. יכול להשפיעאכן האופן שבו אדם יחיד  אתהוא , בדבריו לפנייזאב 

  . זוהי מהות ההרצאה

אות בכל יום חייב אדם לר: "אומר 'פרק ג, בהלכות תשובה, ם"הרמב

ומעשה אחד , חציו חייב חציו זכאי, את העולם מונח על כף המאזניים

  ". שלו מכריע את הכף

, במערכות מנגנוניות. מכריע את הכף, של כל אחד מאיתנו, מעשה אחד

 ,הגדרה ברורה ולכל תפקיד קיימתבהן לכל אחד , מוסדרות היטב

מבדיל ה, גבול הגזרה בהתוויה ברורה של, ייעוד ותפקידים המסדירה
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מצטמצם במידה רבה המקום בו נותר לאדם , בין תפקיד לתפקיד

 .המותיר מקום להשפעה, היחיד מרחב פתוח

, במיוחד כשהיא אפקטיבית, גם קיומה של הנהלה ריכוזית ודומיננטית

מונע במקרים רבים את תודעת היחיד לאחריותו ולחובתו הכוללת 

אני , בכל זאת. רגם על מה שמעבר לתחום אחריותו המוגד, להשפיע

 . ועל כך אדבר, יכול להשפיע, מקוםמאמין שכל אחד בכל 

המופיע גם  ,אליו כוון הציווי האלוהי. אברהם, אתחיל במהפכן הראשון

  ).א זבראשית י( "התהלך לפני והיה תמים: "על ההזמנה

, מהו ;אין הכוונה לנאיבי "תמים" בשימוש במילה כי ,ראשית אדגיש

זה פירושי לתוכן על ? "התהלך לפני והיה תמים"וי תוכן הציו ,אם כן

 במילה על הרעיון המגולם ,כולה ההרצאה ,במידה רבה ,בנויה

 ך"התנ אין כדוגמתו בתרגום, פועל חזק המבטאת ,"התהלכות"

בדקתי מי . טשטשיהפועל הזה מ המוכריםך "בתרגומי התנ .לאנגלית

 נוח, הם חנוך בראשית הדרךהמתהלכים , ובכן. ך"הם המתהלכים בתנ

). ב בראשית יז; בראשית יג יז; בראשית ו ט; בראשית ה כב( ואברהם

אברהם הוא היחיד המצווה על ידי האל במילים , באופן ייחודי, אולם

אני אל שדי : "הזמנההמופיע בפסוק וכן ב, "קום התהלך בארץ" :אלה

 ". לפני והיה תמים התהלך

על  ויתהלךדוד מעל משכבו  ויהי לעת ערב ויקום" .במתהלכים דודגם 

גם כאן בתרגומי  ).ב יא שמואל ב( "וירא אשה רוחצת, גג בית המלך

מעניין מה מופיע בתרגום השבעים (". הלך"ך מתרגמים פשוט "התנ

זו הליכה , משהו עצום פי כמה, זה משהו אחר להתהלךאבל ). ?ליוונית

בספר  השטן, ראו מי עוד במתהלכים .ביטוי ליצר עז, מלאת תשוקה

 איוב א( "הלך בההתמשוט בארץ ומ...מאין תבוא ומאין תלך" -איוב 

צריכה וכך גם , אקטיבי, הוא מלא רוע "מהתהלך בה"הביטוי כאן  ).ז

 .היא נדרשת להיות מלאת יצר ותשוקה ,ההתהלכות של התמיםלהיות 

כשאמרה "  -בשירו , ומי שהבין את זה היה נתן זך, היא מלאת מעשה

מסתבך  /והייתי מתהלך והולך/ ירדתי לרחוב להתהלך/' ךל'לי נערתי 

 . ."..והולך
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מאחי, הרב ". יאני אל שדי התהלך לפנבחזרה לאברהם ולציווי: "

אל שאמר די לבריאת הוא ה אומרים חז"ל: אל שדי, , למדתי,ם"רא

ובכך  הפיזית, צמצם את עצמו, הרחיק את מוחשיות נוכחותווהעולם 

לאדם, ובמקרה  אומר ית. אלוהיםבחירה חופשמקום להשאיר לאדם 

מה לעשות,  מפורשות לך צווהזה לאברהם: מעכשיו, אתה לבדך, לא א

 תתהלךוכיצד , אתה תקבע להיכן להתהלך לפניואני מצפה ממך 

תיבחן . ואתה תחליטאני אנסה אותך,  ;דין וחשבוןתיתן על כך  וכמובן

הישר  תהמבקשת א, בדרך , עד כמה היית תמים בדרכךיבמעשיך לפני

)תהילים  "אתהלך לפני ה' בארצות החיים"ככתוב:  בעיני אלוהים.

(; זהו מבחנו של המתהלך לפני ה', כשהוא מתהלך בארצות ח קטז

מ"ארצות , להבדיל בחיי המעשהיום -החיים, בהתנהלות חיי היום

עם צמצום נוכחות  בקיצור, , שם אין למתהלך מבחן של ממש.הקודש"

מתהלך. אין תפיסה  הואמקום אליו תו את ההאדם בפעול האל, קובע

 הומניסטית גדולה מזו.

שאיש עוד לא דרך בו,  ,למקום חדש מגיע אדםזו כהתהלכות תים בעל

הציווי לאדם,  לא הגדירו לגביו מהו בדיוקכתבי הקודש שגם למקום 

המעשה  כאן גם תמציתשבו הוא דורך.  ,מקום היחיד והראשוניביחס ל

מיוחד בהקשר , אל מקום ייחודי כוון תמידבהיותו מהאסטרטגי, 

 שעל פי רוב הוא חסר תקדים בראשוניותו. ,וחדש

ומסתיר אלוהים מצמצם עצמו ת המעשה המדיני, כאשר יגם בחווי

את רצון  בעצמו ולבקש לשפוט את מהלך הדברים נדרש האדם, פניו

מה שמאפיין את השימוש הכה ייחודי  ההתהלכות.לכך מכוונת  .האל

" הוא המצב המיוחד בו נתונים המתהלכים. אברהם, התהלכות" במונח

דוד וגם השטן, מתהלכים מתוך מצב, המכיל תשוקה ומצוקה. 

ההתהלכות עבורם היא סוג של התמסרות לפעולה, בסבך המתחים 

 היוצר את המצוקה. 

הבטחה מציאות לבין אברהם, לדוגמא, חי במתח הבלתי פתור, שבין 

לזרעך אתן את ברורה: "ים נותן לו הבטחה גדולה. מצד אחד, אלוה

בקיצור:  ".הכנעני אז בארץמצד שני, המציאות היא ש" ,"הארץ הזאת

ההבטחה היא " :ומרמה עושים? אפשר לו .איפה הוא ואיפה ההבטחה..
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כסוג  ההתהלכותכאן באה ? אבל מה עושים בינתיים, "לאחרית הימים

 . "תהלך בארץקום וה" :וזו תכלית הציווי. של מענה

ההבטחה למען , שחובתו לעשות ממשי כמשהו. מתחיל לנוע פשוט הוא

שאין במשהו הזה  ,הגם שידוע לו, והוא מתמסר למעשה הזה, הגדולה

 .את מצב היסוד, לפי שעה, כדי לשנות

מהפכה ו ,ניםמהפכהוא ראשון האברהם , כן .כותכך מתחילות מהפ

 .פער שבין המצוי לרצויה עומד בהכרתו עלמתחילה במקום שבו אדם 

 . אך אין די בכך

צו המציאות ל פשוט נכנעיםרבים  ,מתוך רציונליות והכרת תנאי המצב

, להאמיןאדם חייב , כדי לחולל שינוי של ממש. ואינם מנסים לשנותה

לשנות  יוכללא ש, גם אם הוא יודע, זהו המהפכן .שיש ביכולתו לשנות

למערכת  יבחן כיצד להטיל, לפעוליבקש  הוא, בכל זאת, ל מן היסודוהכ

לאן יתגלגלו , לראות מה יקרה יפרוץ חסמים וימתין, תנועהוקטור של 

 הנראית חסומה, והמערכת, תנאים חדשים אולי יווצרו. הדברים

  .תיפתח לשינוי ,במידה מסוימת

כצעד  ,ההתהלכות, בתפיסת עולמי ;התהלכותאנקדוטה קטנה על 

 . במאמץ להתרת כבלים ואזיקיםבאה לביטוי במאבק ו ,אקטיבי

חתונה ", ווילישדובר קוסא, צפיתי בסרט של הבמאי הגרוזיני

ממש במקרה יזיה וווטלהדלקתי את ה, כשהגעתי הביתה". מאוחרת

 ,תגיד: "אותוגדעון לוי שאל . הבמאי ראיתי את גדעון לוי מראיין את

פחה אז המש, כשגרוזיני רוצה להתחתן, כן" :ענה לו "?זה באמת ככה

, חבל על הזמן, ואם ביקש לבחור באחרת, באמת קובעת לו עם מי

הקשה עליו גדעון  !"קבעהעם מי שהמשפחה  יתחתןבסוף יחטוף מכות ו

 "?וגם לך זה קרה". ענה לו שכן "?בסוף המאה העשרים ככה גם" :לוי

בשיחה  תערברציתי לה, שאל "?איך אתה מסכיםו".  "כן" :ענה לו

אולי לו יש . מצבו טוב ממצבךאולי , תקשיב" :לוי גדעוןולומר ל, שלהם

 בהחלט אפשר שאתה. ראשבלך יש אזיקים אבל , אזיקים על הידיים

והיא הובילה אותך לשם , ציפתההתחתנת בדיוק עם מי שאמא שלך 

ואולי  ,דובר חטף מכות .שזו לא הבחירה האותנטית שלךידעת מבלי ש

 .רור מה רצהיות יודע בבאבל הוא לפח ,לא התחתן עם מי שבאמת רצה
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הפער  בזכות המאבק שמשפחתו כפתה עליו הוא חי בכאב חד את ידיעת

שבו אדם מתחיל לגרד את , ןיזהו המקום המעני ."בין המצוי לרצוי

 .הקירות במאמץ להזיז אותם

חייב אדם להכיר בפער בין כדי להתחיל מהפכה : כךמרקס מסביר קרל 

עמד בהרחבה על אופן  מרקס. המה שהוא באמת רוצה לבין מה שקור

מונעת אשר  (false consciousness), התודעה הכוזבתהיווצרותה של 

 ,כאשר פועלים בפס הייצור רוצים .אדם מלהכיר במה שבאמת רצוי לו

: יכול בעל המפעל להסביר להם .שיעלו את שכר המינימום ,לדוגמא

 פו של יוםבסו אך. אני אעלה לכם את שכר המינימום, בבקשה, חברים"

אני , אני לא אהיה רווחי, כי אני לא אצליח למכור, תסבלוש אלה אתם

אתם תהיו  ולבסוף איאלץ להעביר את המכונות להודואו , אפשוט רגל

, תבינו? מדוע תביאו את זה על עצמכם ?מה יצא לכם מזה, מובטלים

 ". לכם להמשיך לעבוד בתנאים הקיימים מוטב

 המצב הקיים הוא הטוב ביותרש, ודעתםבעל המפעל קובע בת, בקיצור

 .לתודעה כוזבתזו תמצית התיאור . מבין המצבים האפשריים עבורם
, להעזהמשכנעת שלא כדאי , על ידי רציונליזציה, כך חוסמים מהפכות

תגלו " אומרים לנו, בקיצור .לשנות את המצב הקייםולא ממש רצוי 

 . "כםעלול להרע את מצב וכל מה שתעש. אחריות

מצב הכן את סבמקום שבו מוכנים להעז ול ,אפוא ,הפכה מתחילההמ

בדיוק  היזו. להסתכן בטלטולו שחלילה ,המוצג כרע במיעוטו ,יציבה

שלח " :בשעה שהביא בפני פרעה את התביעה ,בה נתון משה ,הדילמה

 ,התהוותו של מצב גרוע יותר תהיהיידית יהתוצאה המ ."את עמי

עד שמשה בעצמו פונה אל , ישראלדית את תלונות בני יהמעלה מי

ומאז ...למה זה שלחתני, למה הרעותה לעם הזה..." :אלוהים בתלונה

  .)גכ-כב שמות ה( "...ע לעם הזהַר באתי אל פרעה לדבר בשמך הֵ 

מישהו משלם  ,המצב נעשה גרוע יותר כהמהפבראשיתה של כל , אכן

קה כתנועה המונעת מתשו, כה נדרשת ההתהלכות, לכן. את המחיר

אין כובשים את ראש : "כנאמר, המאפשרת להכיל את הסבל, גדולה

 ". אם אין קבר במורד, ההר
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נוכח  גם, על המוכנות לעשות ולפעול, מבקש להרחיבהזה אני  בעניין

מהי הפרקטיקה ? כיצד עושים זאת -  המתהווה לגרוע יותר המצב

     ?הזאת

ניע של אלא המהפכה היא הכוח המ ,לא הביקורת": על פי מרקס

ופיה ושל כל הצורות האחרות של של הפילוס, גם של הדת, ההיסטוריה

במידה שבני האדם יוצרים , התנאים יוצרים את בני האדם. אוריהיהת

  .)כתבי שחרות( "את התנאים

גם מיטב המילים ומיטב הטיעונים המשכנעים : במילים פשוטות

קודם , חוללהשינוי מת. לא יחוללו שינוי של ממש, והביקורת הנוקבת

אם האדם . והם שיקבעו בהמשך גם את התודעה ,על ידי מעשים, לוכ

המצב הנתון אז  ,ושאין בידיו לשנות ,קבועמצב מקבל את הנסיבות כ

אם אדם בוחן ללא הרף כיצד יש בידיו  אך .אכן מקבע גם את תודעתו

כאן מפתן הישועה . כאן טמון המפתח לשינוי -  לשנות את הנסיבות

  . ולהוהדרך לגא

 :תים בפשטותקוראים לע ,חלת לגאולה ולישועהיהמי ,לגישה כזו

  . ולא אפרטן כאן, הגדרות רבות למשיחיות ".משיחיות"

שלמרות הסבל והקשיים , משיחיות היא האמונה: אסביר בפשטות

משיחיות היא היכולת . הכול יכול להתהפך לטובה, בכל זאת, הקיימים

העלולה להביא לאובדן כל , כאן ועכשיו, להתעלם מתמונת המצב

משיחיות היא . והוולמרות הכול להצליח להיאחז בכל דרך בתק, והותק

ם המגמה אשגם  ,כיוון ויעדשיש למהלך העניינים , גם האמונה

המאמין אוחז באמונה , המתרחשת נראית כמופנית לכיוון הפוך לגמרי

ך והיעד הכיוון יתהפ, גם אם אולי לא בדורו, שבאופן כלשהו, והוובתק

משיחיות היא ". ותנוועוד לא אבדה תק" ,מייחל ומחכהוהוא , יתממש

  .הרעיון שיש ישועה

המאבד , )ללא מתווכים(ך "שזוכה להכיר כל ילד קורא תנ, זהו רעיון

וכאשר בסוף פרשת . ה להצלתו מבית האסוריםובסיפור יוסף כל תקו

כר שר ולא ז: "ככתוב, ה המעשית היחידה נמוגהוגם התקו" וישב"

מקץ שנתיים : "אז לפתע מתהווה תפנית, "המשקים את יוסף וישכחהו

פותר את חלומו והופך , יוסף נקרא אל פרעה, "ימים ופרעה חולם
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שאיש , המתהווה מתוך תפנית, זוהי צורתה של ישועה. למשנה למלך

 . יכול היה לצפותהלא 

לה ימ היא ,בשיח הישראלי בן ימינו ,"משיחיות. "כאן חובתי להסביר

חובתי , על כן .היא תמיד מכניסה את המערכת לוויברציות .מודרת

אני , לכל הרוחות, מדוע, האחת: לתת כאן את הדעת לשתי שאלות

כשהיא , במיוחד, "משיחיות"נזקק כאן לשימוש במילה הכה טעונה 

השאלה . מעוררת הסתייגות מיידית בקרב קהל מודרניסטי ליברלי

, מוציאים לרעיון המשיחיות שם רע השנייה היא עד כמה אנשים

, שהוא למעשה רק דחליל של הרעיון הזה, באמצעות סטריאוטיפ מגוחך

 . בהשוואה לאופן המורכב בו התפתח וגובש בשיח המשיחי היהודי

, ובכל זאת. בירור השאלה השנייה יסייע בבירור השאלה הראשונה

כה נחוץ לי ומדוע " משיחיות"מדוע המושג , חובתי להסביר תחילה

 . אינני יכול בלעדיו

, שבו מתחברת התנהלותו של האדם הפרטי ,הוא נחוץ בשל המקום

, כאן מתגלה. לחזון המוכוון אל הנצח, בהוויית עולמו הלוקאלית

במקום בו אדם מתמסר למימושו של רעיון , תמצית החלוציות, להבנתי

 .שהוא עצמו רק תחנה בדרך אליו, נצחי

זה יום נכספנו לו : "כפי ששרים הפרטיזנים בימים השחורים משחור

, אור היום יתגלה, ובכל זאת, אולי לא הם יזכו לו, "עוד יעל ויבוא

חייו לרעיון כשאדם מתמסר ב. באמצעות מאבקם, ויהיה זה גם בזכותם

כשאדם ; והוא בתפיסתו רק חוליה בשרשרת ארוכה, המוכוון אל הנצח

גם כאשר תמונת המציאות איננה נותנת לכך כל , מאמין בסיכוי לשינוי

 ".משיחיות"לזה קוראים בפשטות , סיכוי של ממש

" משיחיות פרקטית"על  אני מדבר, "משיחיות"בהתייחסותי למושג 

זבאללה ידות הרציונליות המשיחית של חגם כתבתי על כך מאמר או(

  :משיחיות פרקטית אודותהבנותיי להלן תמצית  ).וחמאס

, את המציאות גם רואהאך , מודרך על ידי חזון עצום האדם המהפכן

את המגבלות ואת , את האילוצים מנתח, את המצב לפי שעה לומד

 מודע ובכל זאת הוא, משאת נפשורעיון נשגב  מפעים אותו. ההזדמנויות
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כיצד  ,מציקה לו השאלה, לכן .מציאותהחזון לבין האדיר בין המרחק ל

 . מייצרים שיווי משקל ביניהם

לפני שבועיים . ם"הרב רא, גם אותה למדתי מאחי, דוגמה פשוטה אביא

כיצד קנה אברהם את מערת , שם למדתי ממנו, היינו בעתניאל

, רץ אחרי עגלאברהם ". ואל הבקר רץ אברהם"בזוהר כתוב . המכפלה

שיש במקום דבר  ,הבין אברהם ,במערה. שברח ונכנס למערת המכפלה

מדוע לא , אם כן. לקנותה השתוקקהריח בה ריח גן עדן ו ,מה מיוחד

מה , ההסבר הפשוט שואב מהפרקטיקה של החיים? קנה אותה מיד

אין ). בית הספר של החיים" (מדרסת אל חיאת" :שאני קורא לו

, יום-םחיי היוחיכוך מבלי שיבין את , להבין משהו לתיאורטיקן יכולת

את תשוקתו לקנות דווקא את  שאם יפגין, הבין וזיהה ומה שאברהם

, לכן. מחיר מופקעאו שיבקשו עבורה  ,לא ירצו למכור לו, המערה הזו

, זאת אומרת. המתאים אלא המתין לעיתוי, מייד אותה הוא לא קנה

? מתי נוצרה ההזדמנות. והמתין בתשוקההכיר , התבונן במציאותהוא 

 הנמקה משכנעתנוצרה לו   ,לפניו תמונח תהיהיבשעה ש .כשמתה שרה

כדי לקבור  ,סתם מערה, מערהת ל מבקש לקנוושהוא בסך הכ ,להסביר

הצליח , מתחת לסף בשימור תשוקתו ,בהזדמנות זו. בה את אשתו

תשוקת  אילו זיהו בהתנהגותו. בלי שמישהו ירגישמ, גדול חלוםלממש 

אין כמו בעל  ,אכן. לעולם אולי לא היה מצליח לזכות בה, יתר למערה

משקל  ויעל שיו. על מנת להצליח במימושה ,נהסוריהנדרש ל ,תשוקה

 .בהמשך יבואר בהרחבהזה 

שגם אם הוא , החזון מציג כיוון, מצד אחד: הדברים אומר כך הגיון

להיות כיהודי  אל ,כלומר .מד המעשיבמ, יום-םהוא מחייב יו, רחוק

" בשנה הבאה בירושלים הבנויה: "האומר מדי שנה בפסח, בברוקלין

לא  ,ס'אדיג סוראו לשיטתו של פרופ .בברוקלין ,שנה אחר שנה ,ונשאר

, ובינתיים זולל עוגה, מכריז שממחר דיאטהה ,של אדם ולהיות במצב

". מחרמתחילים  , כן: "הוא אומר, "ומה עם הדיאטה": וכשאומרים לו

 "!אבל מחר, גאולה, כן", אומריםה, זהו מצבם של יהודים רבים

שהחזון מחייב , כולת להביןיבלי  ,גרת יומםיבינתיים הם שקועים בש

אמר פעם , טחוןיכשר הב, משה דיין. כאן עכשיו ,כבר, מעשימימוש 
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זה . "הטווח הארוך מתחיל כאן ועכשיו, תבינו, חברים": ה הכללילמט

במה , הכאן ועכשיושיקולי ב ולעסוק היום ידלהפר שלא ניתן, אומר

הטווח הארוך . מחרמתחיל לדאוג להולטווח הארוך , היוםל שדחוף

כרעיון בעל ממשות , החזון ,ד שניצמ. כאן ועכשיו ,בכל רגע מתחיל

שבהוויתה , הקשב הנדרש לתנאי המציאות מדגיש את, )בשונה מחלום(

שמא  ,החובה להיזהר מתוך ,איפוקלהמעשית מציבה גבולות לריסון ו

אז מה . זוהי תבונת העיתוי .מוקדם מדי, נצעד צעד אחד רחוק מדי

  :אפשרויותיש שלוש ? כיצד פועלים? עושים

 אפשרות זו: דחיקת הרצוי לאחרית הימים -האפשרות הראשונה 

: ואומרת לבין המצב הרצוי, כאן ועכשיו ,פער בין המציאותמתייחסת ל

כמו שאומרים  ,ממני ואת חזון הגאולההנסיבות חזקות , אבוד לי

 אני חי כאן, ובינתיים, לאחרית הימים, נעביר לאחריות האל, החרדים

, חיים מבריסק 'מספרים על ר .במה שיש מסתפק ושורד, ועכשיו

, בימי מלחמת העולם הראשונה, שהגיע אליו יהודי, מגדולי רבני ליטא

אלה י ייתן ויהיו מ: "סיפר לו על תלאות העם היהודי במלחמה ואמר

חיים של יהודי אחד דוחים : "חיים מבריסק 'לו ר השיב". חבלי משיח

הוא חוסר המוכנות לשלם מחיר כאן תשובתו הבסיס ל".  חבלי משיח

 . למען מחר טוב יותר ,ועכשיו

החיים ("הכחשת המציאות והתמקדות בחזון  - השנייההאפשרות 

הרווח בו מוצגת המשיחיות האופן , על פי רוב, גישה זו היא "):בסרט

האדם ). המגחיכה את המשיחיות עד אבסורד, זו כמובן צורת הצגה(

, מבטלו, מתעלם ממנו, מדחיק את העולם המצויפשוט   ,הזה המשיחי

. אובססיבי לחזון ובציותופועל בעיוורון למציאות , חי בהכחשה

בן במלוא מו ,זההרעיון השמימשו את , לתפיסתי, היחידים בהיסטוריה

אין הסבר לאופן שבו נלחמו . הם הגרמנים הנאצים, לצערנו, להיהמ

, יהיבימיה האחרונים של מלחמת העולם השנ ,הגרמנים על ברלין

לקרב האחרון שלחו בני  .כשברור היה מה עתיד לקרות בסופו של יום

זקנים וזקנות להילחם עם , ובנות בנים, שבע עשרה, בני שש עשרה, נוער

 תהיהילמחרת הרי כבר לא ? ועל מה הם נלחמו, נצר פאוסט בידפ

הם  ,אם כן, על מה. רוסים 80,000והם הרגו בקרב הזה  , גרמניה
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 ,לחזוןעיוור בציות , נאמנותם המוחלטת כוחהם נלחמו ב? נלחמו

זה בוודאי לא . המציאות לא ממש עניינה אותם. בדימויו הפשטני

   .עליה אני מדבר ,המשיחיות הפרקטית

במצב  .ןיהמצב המעני זהו :המשיחיות המעשית - השלישיתהאפשרות 

חברי , יוסי בידץ. אד'ניגינסראללה ואחמד' שיח, החמאס זה פועלים

כי כתבתי על זה כמה פעמים וגם התכתבנו עשרות , מכיר את זה, היקר

בעיקר אלה שנמנו עם , זו גם המשיחיות של מנהיגי הציונות. פעמים

המודרך  ,יהאדם המשיח :הרעיון פשוט ,בתמצית .הזרם הסוציאליסטי

אך יבקש  ,אמנם לא יתכחש לקשיי המציאות ,משיחיות מעשית ל ידיע

, גם אם בהתייחס למציאות, לעשות משהוחובתו  את בכל דרך לממש

אדם כזה יתהלך  .לא נראה באופק סיכוי לשינוי של ממש, כאן ועכשיו

: ותו סימולטניתהסובבים א ,עגליםמבשני  ,יםשני המצפנבמתח שבין 

 ,כפי שידוע למשיחיות זו, שני המעגלים. מעגל החזון ומעגל המציאות

מחויב , המייחל לגאולה, בכל זאת. לעולם לא יגיעו לחפיפה מלאה

. בין המעגלים לפעול בשאיפה מתמדת להרחיב את מרחב החפיפה

חורין  אתה בן ולא, לא עליך המלאכה לגמור: "אומר הרעיון המנחה

  .)פרקי אבות( "מנהלהיבטל מ

- מימוש במעשה היוםה מבחןכל היתר הוא . לב הציונות ,בעיניי ,וזה

- שם נמצא בן. זהו החיבור בין הציונות המעשית לציונות המדינית. יום

  . גוריון

 קיים, מצד אחד: הזושיח הגאולה בכתבי הקודש מצוי בדיאלקטיקה 

ת ההזדמנות הנכון א יזהה בעיתויומי שלא , תמיד סיכוי להזדמנות

 ףכי הנה הסתיו עבר הגשם הלך חל: "כנאמר, אבד אותהי, המתהווה

 ...עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו הניצנים נראו בארץ לו

בהשראה זו ) . יב-יא, ב, שיר השירים" (קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך

ומעודד את " קול התור" ו מבשר הגאולהכותב הגאון מוילנה את ספר

תודעת  העתומהצד השני קיימת כל , דיו לעלות לארץ ישראלתלמי

השבעתי אתכן " :כנאמר בשיר השירים ,לא בשלה העת ,שמא. הסיכון

שיר (, "בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

שאי אפשר , בדיוק כמו בתהליך התהוותה של אהבה). זי השירים ב
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זוהי תודעת . גאולה והמהפכהכך גם בעניין ה, להבשילו בטרם עת

, בשביל זה צריך את דבורה הנביאה ונשים נוספות לצדנו. העיתוי

 גוריון אומר דברים-בן .אני תמיד מקשיב להן .שניחנו בתבונת העיתוי

 :מפורשתבצורה  ברוח זו

שאין אדם  אני סבור ,וכשאני לעצמי, אופטימיזם הוא מידה טובה"

הוא מחדד את ". יות אופטימיסטיהודי יכול להיות ציוני בלי לה

אל נא נעמיד זו לעומת זו את הריאליות ואת ", הדברים עוד יותר

 - מיסטיקהבריאליות וגם באלא ננקוט בבת אחת גם  ,המיסטיקה

, ריאליותב עלינו לנקוט. במיסטיקה אני מתכוון לאמונה ולרצוןו

 לערבים ,לאנגלים ,לזרים, ביחסנו לאחרים, ובריאליות ביקורתית

להיות עלינו . עלינו לנקוט במיסטיקה ביחס לעצמנו .וכדומה

 וביחס לכל צעד ממשי שאנ, ביקורתייםריאליסטים ו ,ריאליסטים

בעלי אמונה   -ועלינו להיות מיסטיים בהווה ובעתיד הקרוב  עושים

 . "ביחס לעתידנו  - בעלי רצון אדיר ללא חתו, עמוקה ללא גבול

אין זה , היא הכוח לפעול, יו בהקשר זהכפי שאני מפרש את דבר ,אמונה

 .ח להעז לפעולומקור הכ ,בעיקר ,אם  כי, תיאולוגי דווקא תוכן

לבין שיקולי הטווח הארוך שיקולי בין והמזיגה המדויקים זהו החיבור 

, גוריון לסוג של משיח-את בן ,יבעיני ,מה שהופך. ויעכשהכאן וה

מוחה על האמירה  ואני מניח  שהוא לא היה. להיבמלוא מובן המ

כששאלו  :יש לי גם צידוק מהרב אבינר לומר זאת ,בין היתר .הזאת

המכריזים שהרבי  ,דניקים"החב מה הוא אומר על ,פעם את הרב אבינר

ל אמרו שיש "מהרגע שחז: הוא אמר בפשטות, הוא משיח' מלובביץ

אז . אז יכולים להיות גם עשרה, דוד-יוסף ומשיח בן-משיח בן, שניים

 . גוריון-לא גם בן עמדו

אכן הכתירו כמשיח בן יוסף ומעניין לעיין , בהספדו על הרצל, הרב קוק

 :שהביע הרצל על הצעת אוגנדה, בדברי החרטה

כנית באזל לא נטשתי את ת, אף לא בהרהור אחדאף לא לשנייה אחת ו"

כשחשבתי כי , באחד הרגעים הקשים, )מדינת יהודים בארץ ישראל(

אך לאחר ...הוראת שעהרציתי אכן להציע לכם גם ...והואבדה כל תק

בלשון , אני רוצה לומר עכשיו, שהתוודעתי אל המתחולל בליבותיכם
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שבאותה שעה עצמה הוא גם , דבר נחמה עתיק יומין, אבותינו

נאום " ("אם אשכחך ירושלים תישכח ימיני": התחייבות לעצמי

 ). 28.8.1903 ,הקונגרס השישי ,הנעילה

, בהתלבטות בין אילוצי ההווה לבין החזון ארוך הטווח ,ברגע האמת

כפוגעת בחזון העל , כשעמד על משמעותה הרת הגורל של הצעת אוגנדה

נשבע אמונים לירושלים ולארץ , המכוון רק לארץ ישראל, היהודי

 .ישראל

 

 

 :שלוש האפשרויות ניתנות לייצוג באופן גרפי בסכמה הבאה

 



 19' עיונים בביטחון לאומי מס
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

65 
 

 

 

 
להתנהלות במציאות הרעיון  שרויות יסודלפנינו שלוש אפ, לסיכום

 :המשיחי ובהשראתו

ולהסתפק במה " אחרית הימים"ואת החלום ל לדחות את החזון ,האחת

 .דבר לא לעשות בינתיים  ,ועכשיושיש כאן 

ולעשות  ,הכחשתהעד כדי  ,לגמרי מקשיי המציאות להתעלם, השנייה

 .למימוש החזון לוהכ

ובכל  ,להכיר בקשיי המציאות :םלחיות בין שני המעגלי, השלישית

זו אני הלדרך . ימוש החזוןמ למען לעשות משהו ,יום-יום, לבקש זאת

 .  טיותמהות הפרגמ, בעיניי, זוהי ".משיחיות מעשית"קורא 
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באמצעותן הודר הרעיון המשיחי מן השיח אשר , ארבע טענות

 :הציבורי

ובהן גם , עם קריסתן של אוטופיות סוחפות, בעשורים האחרונים

הוצאו רעיונות משיחיים אל מחוץ לגדר , קריסת הרעיון הקומוניסטי

, באמצעות ארבע טענות נפוצות. של הסדר התבוני הנורמטיבי

 . הודר הרעיון המשיחי והורד לשוליים, שהושרשו בשיח הציבורי

 :להלן טענות נפוצות אלה ותשובתי לכל אחת מהן

הפועל בהתעלמות , ם הזויהאדם המשיחי הוא אד, הטענה הראשונה

החזון המשיחי פועם בו בלהט עד . מהמציאות עד כדי חוסר אחריות

אין כמו האדם המשיחי המחויב . ממש להפך: ואני אומר. כדי עיוורון

מתהלך קרובה על טיבה של המציאות בה הוא  יומית-םללמידה יו

עוד היי. כמו נהג אמבולנס בנסיעה מהירה עם פצוע לבית חולים .ופועל

לעבור , לשם כך, המפעיל אותו מוכוון כולו להצלת חיי אדם ומותר לו

 . אבל בוודאי אסור לו להתהפך בסיבוב. על חוקי התנועה

, נכוחה ,גם אם האדם המשיחי כבר רואה את הסכנה ,הטענה השנייה

עדר פחד יבה .משום שיש לו אלוהים ואין לו פחד. הוא עדיין מסוכן

אין כמו האדם המשיחי . אני טוען שממש להפך ,שוב. הוא חסר אחריות

 ,ועצום דווקא משום שחייו מוקדשים לדבר גדול? ומדוע. המוצף חרדה

הרבה מעבר , אין קץיש לו אחריות , אחריות המוכוונת אל הנצחב

אל ": כשאלוהים אומר לאברהם. וזה בהחלט מעורר חרדה, לחייו

ם המאמין הוא המצב של האד. יראבאמת זה משום שאברהם  ,"תירא

את הנאום הנפלא  ראוי להזכיר בהקשר זה. ויעקב ירא, יראה וחרדה

אל תירא עבדי : "במכללה לפיקוד ולמטה, 1968בשנת  של משה דיין

 :יהודי אומר במוצאי שבת ,על פי אותו הלך רוח .נאום אדיר. "יעקב

מתחיל משום ש ,זאתהוא אומר ". הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד"

ם כי אלך בגיא צלמות ג" :וכן מזמור לדוד .מפחד אכן והוא, שבוע חדש

, יוכל לומר אינני ירא, רק מי שממש ירא. ירא דודכי , "לא אירא רע

, לישועה החרדה נחוצהדווקא . חרדה וציפייה לישועה כרוכות זו בזו

. משום שהיא מובילה לגיוס כל משאבי הרוח והנפש לקראת ישועה

אם יש בו  ,רוצה לברוחהוא לוא בבית סוהר ואם אדם כ, בצורה ציורית
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שנבנתה על מנת למנוע ממנו  ,את המערכת לעומקה הוא ילמד, חרדה

כמה היא סגורה הרמטית ומונעת ממנו עד רק אחרי שהבין  .לברוח

ללא , זאת אומרת. את הדרך להתגבר עליה ,אולי, הוא ימצא ,לברוח

ואני מדבר כאן על , תיהוא לא יגיע ליצירת המענה היציר, חרדה עמוקה

. הישועה גילום ,במקרים כאלה, בעצם ,היאו, כסוג של התגלותיצירה 

היא במקרים אלה האמונה . האמונה בנקודה זו נזקק אדם לכוח

יצירת רעיון פעולה , של חרדהבלי המעגל הזה . היכולת להעז לפעול

האלוף  שטען כפי ,אומרים ,לא פעם. אין פעולה, פורץ דרך ואמונה

תהליך גם . "בנה חצי גשר על פני תהום: "כוכבא-בר כנגדרכבי ה

בא  אינני, בעניין זה. היה חצי גשר על פני תהום, במידה רבה ,אוסלו

 .שכן אף התהום משתנה עם התהליך, בטענות לא לאלה ולא לאלה

נבחנת תמיד היכולת להעמיד שיווי , במבחן האחריות המנהיגותית

דרשת לשם מימוש שיקול הדעת המעשי הנ ,משקל בין החרדה הראויה

  .ת לשם היכולת לפעולרשוהנדוהאמונה לבין התעוזה  ,הזהיר

אי , לכן, המשיחי הוא מהפכן רדיקלי טוטאלי ,הטענה השלישית

דווקא האדם . ממש להפך :גם כאן אטען .על פשרה עימואפשר להדיין 

תים את מאירה לע ,אמנם ,הישועה. המשיחי מבין שהתהליך ארוך

יש , יש עליות .אבל ההתהוות הכוללת מתהווה קמעא קמעא, פניה

בדיוק כמו . בדרך יש גם פשרות ,וגם נסיגה התקדמותיש , מורדות

 ,לדעתי ,הם למדו את זה, של החמאס" הונדה"וה" תהדיה"ה

שעל עצם , ראוי כמובן להודות כאן. מפרקטיקת השיח המשיחי היהודי

ראו דברי הרצל לעיל על (משא ומתן אין מנהלים , כמו על חלום, החזון

אבל מנהלים משא ומתן על ענייני דיומא וגם על הדרך ). הצעת אוגנדה

 .בה פועלים למימוש החזון

 וולכן גם בהתנהלות, המשיחי סומך על הנס, הטענה הרביעית

 :אני משיב גם במקרה הזה. ילהתכנונית והביצועית הוא איננו רציונ

לממש את מלוא  לחובתוודעות עמוקה המשיחי פועל במ. ממש להפך

על מנת למלא בתוכן את עומק האחריות האישית , ההשתדלות האישית

ואת האמירה . ל"אמרו חז "אין סומכים על הנס. "המוטלת עליו

המאמין , שוטה -סים המצפה לנ: "רים"ר אחד האדמוה אמיהשני
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שאלו פעם את . זה דיאלקטי". אפיקורוס - שאינם יכולים להתרחש 

אני בונה  ,איזו שאלה": הוא ענה? אם הוא מאמין בנסים, משה דיין

. בבוץ של נהלל בשנות ילדותו ?הוא למד את זה היכן ".עליהם בתכנון

המגלמת , עם ההבנה הזאת חיו יום יום 20-בעמק יזרעאל של שנות ה

, לרדוף אחר ארבעת המלכים יצאכשאברהם  .גם חוכמת חיים מעשית

זה  318 בגימטריהש אומריםהיש מפרשים . נשיםא 318 עימו הוא לקח

 :"כלי יקר"האומר על כך . לקח את אליעזר בלבד, כלומר, "אליעזר"

לעשות אדם  כי אין סומכים על הנס וצריך, "אנשים ממש 318לקח "

וקא ולקח ד ,אם כן, מדוע. להצליח המעשיות על מנתאת כל ההכנות 

שיעשה את מלוא  חריוציפה שא, כי בגימטריה זה אליעזר? 318

 .העניין הזה אמור להיות ברור ,ליהודי .יזכה אף לעזרת האל, מאמציו

 פשוטבמניפולציה או  ,לצערי, יסודן - והטענות הללו כנגד המשיחיות

  .בבורות

לא בהתבוננות בתיאולוגיה המשיחית לגווניה אני , חובתי להדגיש, שוב

יוחד כשהוא מודרך במ, תבונת המעשה המהפכניאלא בברור , מעוניין

  . על ידי חזון המיוצג כחזון משיחי

שבאמצעותה מקדמים , ומה הפרקטיקה כיצד מתהווה מהפכה, אם כן

הדבר העיקרי שאני יכול לומר הוא שמהפכות מעניינות  ?אותה

רובן שונות מדגם המהפכה המיוצג בהסתערות , מתרחשות כל העת

מתרחשות  רבותמהפכות . מהפכה הצרפתיתבהבסטיליה ההמון על 

מתחת , יום יום, חותרות .מתחת לסף, בהדרגההן מתרחשות , אחרת

את  לאיטם שמשנים, רועי מיקרו קטניםיהן מתרחשות בא .לרדאר

 ,כזו היא המהפכה החוקתית .קמעא קמעאבתפניות קלות . המציאות

 ,בשיטתיות מפוקחת .סוזי נבות בהרצאתהפרופסור עליה דיברה 

נתן לחוקי היסוד  ,הגבינה שלנו מבלי שהבנו מישהו הזיז בלילה את

שנפל דבר בישראל , להבין התחילואחרי שנים רק ו ,תפקיד של חוקה

 שהתהליך התרחש שעהב אך. ושמשהו מהותי השתנה בכללי המשחק

בנקודת ההתחלה זה נראה היה , יתר על כן .לא הבינו את גודל השינוי

ומי לא יקבל את , ת אדםמי ייצא נגד זכויו ,שכן, אירוע תמים ורגיל

ודאי  .כשהוא בא לביטוי חוקי בחוק יסוד, ערך כבוד האדם וחירותו



 19' עיונים בביטחון לאומי מס
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

69 
 

כשמבינים את הפרקטיקה אליה זה  אך. כל בר דעת מוסרי יהיה בעדש

בה  ,כאן הבנייה תפיסתית כוללת יתהיה .הבעיות מתבררות גם, מוביל

 .מאקרוהתמונת  שינו באמצעות אירועי מיקרו אתלאט לאט 

שמכרסמים  ,באירועים קטניםהמתממשות , יש מהפכות, וראמכ

-כמו מחמוד אבו. עד שפתאום נוצרת התהוות דרמטית ,ומכרסמים

ה רחבת מהשורף עצמו ומחולל רעידת אד ,אדם אחד, עזיזי בתוניסיה

 ,הנראית כמתחילה באירוע קטן, על דגם זה של תפנית דרמטית. היקף

על יתד של מרכבה "). טיןסכת גימ(באגדות החורבן : מספר לנו התלמוד

, אירוע קטן, "קמצא חרבה ירושלים-קמצא ובר"ועל " חרבה ביתר

מתוך רצף ארוך של  , אך מביא, הרה גורל איננו נראה, לכשעצמוש

זו  .ורחב היקף לאירוע גדול ,בהשתלשלות כאוטית אירועים ונסיבות

יכול  שאיש לא, היוצרת לפתע התהוות, דרכה של השתלשלות אירועים

 . היה לצפותה מראש

ה ימציאות מתוך ראיברק במקרים נדירים יכול אדם לפעול  ,כנראה

תכלית למעשים שרשרת  ונשלט באופן סיבתיהמחברת  ,שלמה

 ."סוף מעשה במחשבה תחילה"בבחינת  ,מוגדרת

, כמתודה, כולנו למודי אינדוקטרינציה של תכנון וניהול פס הייצור

. כניתבהתאמה לת, הל בשליטה ובבקרהמתנ האמורה להבטיח שהכול

לא תסכים  ,יצר אופנועישום הנהלה שתדרוש ממנהל פס הייצור ל

שמנהל פס  ,לא יעלה על הדעת. כתוצאה של התהוות לקבל משאית

 ,צוריכנית הישיבשה לו את תבלתי צפויה שהתהוות  ,הייצור יסביר

, כמתודה, ניהול פס הייצור. זרם עם כיוון ההתהוות, מה לעשות, והוא

. כסוג של דיסוננס, בהשלכתו לסביבת פעולה מורכבת, אם כן, מתגלה

הנתונה , מסייע בסביבת פעולהלא זאת בלבד שהוא איננו ממש 

, לא זו בלבד; שלפחות בחלקה היא כאוטית, מיקה של התהוותלדינ

כמו טיפול תרופתי בלתי , הוא אף משבש ומפריע, שהוא בלתי רלבנטי

ברוב . תבונית אלטרנטיבית פרקטיקהמציע כאן  אני, לכן. מתאים

, במצבים תבונת המעשה מכירה ,השונים מפס הייצור, המקרים

בין מעשה  ,כזהש סיבתי קשר בהם עדר יכולת לקייםיבה המתאפיינים

האופייניים למעשה , במצבים כאלה? ומה עושים אז ,לבין תכלית
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, גם בתכנון עסקי כמו ,העוסק בניהול ענייני מלחמה ושלום, האסטרטגי

 תכנון פס הייצורהמכונן את מודל , ההיגיוןאני מציע להבחין בין 
לבין  ,תחת שליטההמתנהלות  ,המתאים לאותן התרחשויות ,וניהולו

 ,יוצאתה ,כזו ההתנהלות במציאות מתהווההמכונן את מודל , ההיגיון

ת מורכבות אכן יוצאות מערכו. אדם ו שלמשליטת ,במקרים רבים

אלא מכיוון שזו , לא מכיוון שמישהו מתרשל, משליטת האדם תיםלע

אשר חלקם בלתי , טבעה של התהוות בשדות פעולה מרובי משתנים

, ניתנים לניבוי והם חורגים מעבר לשדות הטכנולוגיה והפיזיקה

לאור מודל : ממוקדת בעיניי הבעיה, כאן. הנתונים במידה רבה לניבוי

, לפעול על פי האידיאל, יה שיטתיתבהבנ ,מחנכים אותנו ,צוריפס הי

אין מלמדים כיצד  ,אולם". סוף מעשה במחשבה תחילה"ל המצפה

בהיגיון ליניארי מתאפשר לפעול  ר איןשאכ, במציאות מורכבת פועלים

במוכוונות , בין תכנון לפעולה, המצפה לרצף סיבתי ישיר ונשלט, שכזה

ל במצבים נכון לפעו, אם כן, כיצד .ממוקדת למצב סיום מבוקש

  ?מורכבים

לבין פעולה , מתוך חסך בבסיס ידע בעל ודאות ,מנעות מפעולהיבין ה

 שהיא, דרך ביניים, אני מציע מתודה אחרת ,פזיזה וחסרת אחריות

זו דרך הביניים . למודל הרציונליות המערבית ,במידה רבה ,זרה

מתחילים הרעיון הוא שפשוט  .טית של המשיחיות המעשיתהפרגמ

, ליתית גם כאשר מסתפקים בתכלית מינימפעולה כזו נעש. לפעול

המבקשת רק , מודעתבמגמה  הממוקדת בעצם היכולת לקום לפעול

, שיחולל משהו, וקטור למערכת בשאיפה להכניס, כלשהי לחולל תנועה

נתבונן בה ונחליט  ,לכשתיווצר ההתהוות, אז. יקרהמה  רק כדי לבדוק

פועלים אנשי , במידה רבה, כך. ראפשר גם לסגת לאחוש ,כמובן. הלאה

כמו , זאת ההתנהלות של האדם המשיחי הפרקטי. עסקים מצליחים

ידע  אילוש, 2006 באוגוסט ,המלחמה לאחרשאמר , נסראללה

מבצע הוא לא היה , תביא למה שהביאה ,ביולי אותה שנה, שהחטיפה

המעוגן , סוג של שיקול דעתכי זה , והוא אומר את זה ביושר, אותה

 . המוכר לסביבתווהאמוני וך התהליך החשיבתי בת
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, וקטור אליה מכניס, מנסה לפתוח את המערכת הוא :כך עובד מהפכן

 יבקש לחזור, מדי למגמה מסוכנתמביא הדבר ואם , שמחולל בה תנועה

לבין התנהלות  במערכת פתוחהזהו ההבדל בין התנהלות  .לאחור

  .מערכת סגורהב

במערכת צור הוא אב טיפוס לניהול יס הימודל פ, כפי שהסברתי לעיל

בו אין  ,בשליטהמתוכנן מראש ונתון התהליך כולו  ,במודל הזה. סגורה

יה ספורים שכל חלק, כמו קופסת לגו של ילדים .מקום להתהוות

, על פיה יש לבנות צעד אחר צעד, כנית מפורטתומתוכננים בדיוק לפי ת

 ,אולם. ן צפוי מראששהוא כמוב, עד להגעה לפיתרון היחיד הנכון

המתרחשת בין  ,כמו בכל תופעה חברתית ,בתופעת המעשה האסטרטגי

אדם פועל במערכת , החל מחינוך ילדים וכלה בניהול מדינה ,בני אדם

שאותו אני  ,תמצית הרעיון ,כאן. במהותה פתוחה שהיא ,מורכבת

 אידיאל הניהול המערבי כרוך בתפיסה מודרניסטית .מבקש להסביר

 של המציאות ,ככל הניתן, מלאה שאיפה לרדוקציהודרך על ידי והוא מ

נשלט הצור המוסדר ויאל מודל פס הי ,הפתוחה במערכתהמתקיימת 

  .ויציבה כמערכת סגורה



 "מציאות ומאבק, חזון -ה חלוציות לפני המחנ"
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

72 
 

דיברו על  שלושה , שבקרתי בה, טחון לאומי בעולםיל מכללה לבובכ

יציבות . טחוןישגשוג וב, יציבות: ערכים של מדינה הבנויה כהלכה

אל תשנה , כלומר ,למדינה מפותחת אמת מידה מרכזית, לדידם ,היא

ואז אין שום , בוודאי לא יותר משניים, ללא תכנון אל תלד ילדים, דבר

כך דברים יכולים להתנהל , אין דינמיקה של שינוי, בלתי צפוי שינוי

של " כהני הדת"ליו מטיפים אזהו אידיאל המינהל התקין  . בשליטה

מבקש , י שמבקש יציבות והופך יציבות לערךמ .המדינה המודרנית

כהני מודל פס . ובכך לחסום אפשרות למהפכה, בעצם לחסום שינויים

להעמידה על תנועה , לקבע את המערכת, למעשה, הייצור מבקשים

המצייתת לחוקים יציבים , כמו תנועת מערכת השמש, קבועה וסדורה

ויות בלתי מבקשים לצמצם התהואכן  הם, בשאיפתם זו. וקבועים

 פועלל, כשהכול מתוכנן וסגור מראש, במודל ניהול כזה .נשלטות

 ,בהנהלה, רק להם. קשה להידבר עם ההנהלהיצור ממש יצפת היימר

במציאות כזו . או להגיב לשינוימוקנית התבונה להחליט וליזום 

. ממש נסגרתמריצפת הייצור  המתחוללת, ת המהפכהיאופצי

פוטנציאל העתיד איננו קבוע  ,ומת זאתלע, מערכת פתוחהבהתנהלות ב

המתהלך בסביבת , האדם. עידו יכול להיות איננו אף, ולכן, מראש

והיא , מכין את עצמו לאורח חיים של תנועה מתמדת, פעולה פתוחה

המסמן את כל המהלך מנקודת , דרך מפורט-מתקיימת גם ללא סיפור

לך לך "יווי הנענה לצ, זהו מצבו של אברהם. ההתחלה אל מצב הסיום

 .והוא מתחיל ללכת עוד בטרם התברר היעד הסופי.." .מארצך

, שכאשר יצא נח מהתיבה וראה עולם חרב, מדרש הזוהר על נח מספר

הוא ואתה , לאיזה חורבן הבאת את עולמך": התחיל לבכות לאלוהים

כעת אתה ? עכשיו אתה נזכר": השיב לו אלוהים "?אל רחום וחנון

בהצלת  התעסקת, "הנני משחית את הארץ" :לך והרי כשאמרתי? בוכה

, יכולת לבקש רחמים על בני דורך, והתמקדת בבניית התיבה, עצמך

ל צשואל הרב נבנ". ...סדוםאנשי רחמים על  שביקש ,כמו אברהם

כיצד יכול  ,"הנני משחית את הארץ"אם האל גזר : בפירושו לתורה

הנני משחית את " :ה אכן אמר"אלא שהקב? אדם לשנות את גזרת האל
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המימוש הסופי תלוי , כלומר, ועד כמה בדיוק אך לא קבע כיצד ,"הארץ

  .ל פתוחוהכ ,כלומר, ומזמינה את האדם להשפיע וצורתו פתוחהועומד 

, כמפקד המכללה לביטחון לאומי, לפתח מבקש זה בדיוק מה שאני

  .ולשנות לפעול ביכולתושיש המתקיים בתודעה  ,יחידאדם 

, שאני מייחס לקיום בתודעה שהכול פתוח, העקרונית את החשיבות

שאלו . הבדואים בנגב כהסבר לקוד התרבותי של, בין היתר, אני מציע

, לפתרון בעיית הבדואים בנגב כנית גולדברגתל, להערכתךהאם  ,אותי

יישוב ן יבעני ,אודי פראוור כנית שלהאם הת? יש סיכוי להתממש

המנחה משום שהרעיון , לא משמ שלדעתי ,השבתי? הבדואים תעבוד

כמו  ,אחת ולתמיד ,יתנהלוש ,דבריםכניות הללו הוא לגרום ללת

בסופו של יום נתכנס עם הבדואים  שאנחנו, משמע, במדינה מתוקנת

המדינה מציעה להם להלבין , כלומר. במערכת סגורהלהתנהלות 

הכול יירשם , חוקית את בעלותם על רוב האדמה הנתונה בידיהם

נדודים והתפשטות , ומרגע זה חסל סדר פלישות, אחת ולתמיד ,ויימדד

הם פשוט ממאנים , אלא שבדיוק נגד זה הבדואים נאבקים. במרחב

 .במערכת פתוחהלוותר על קיום תרבותי המתנהל 

פרדריק  אחד הטקסטים המרתקים על האתוס האמריקאי נכתב על ידי

ההליכה אל  על משמעות כך כתב. 19-ה בסוף המאה , טרנר קסון'ג

 :הְסָפר בתרבות האמריקאית

, ית לא נולדה מתוך חלומותיו של הוגה דעותנהדמוקרטיה האמריק"

היא נוצרה ביערות  .'אל פלימות "מייפלאור"ואף לא הובאה באוניית ה

לא  . (frontier)חדש התחזקה בכל מגע עם ְסָפרואמריקה 

יצרו  ,יםהטבעי אוצרותהחופשית ושפע האדמה האלא  ,הקונסטיטוציה

 שלוש מאותאת הטיפוס הדמוקרטי של החברה באמריקה במשך אותן 

 ."בהן חברה זו יישבה את האימפריה שלה שנים

הכוח המניע , לפי טרנר ,תהיהיאל הבלתי נודע , "הליכה מערבה"ה

שיש , היחיד האמריקאי את התודעה של האדם, בין היתר, שעיצב

ההליכה אל . בה הוא חי ,בהביכולתו להשפיע על גורלו ועל גורל הסבי

 .והיא כוננה את הרוח האמריקאית ,כוח מחולל תנועה תהיהיהספר 
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, באמצעות דגם זה את הרעיוןלהסביר  ,בהמשך דבריי, אני מבקש

לנו  פועל במדינת ישראל על מנת לסגור ,מחושבו מודע באופן ,שמישהו

להתבונן אני מציע  ,ולכן. סם אותה בפנינוומישהו ח .את האפשרות הזו

בשאיפה , המתנהלת בנתיב סמוי, נדה ברורה'אגשיש כאן , באפשרות

 . ליצירת יציבות מקובעת ובמאמץ למנוע שינוי ומהפכה

מדינת ישראל גם הפעילות של  ,רבהבמידה  ,גיון הזה מובלת כיוםיבה

. נהל תקיןישלטון הפרוצדורה מבקש מ .בתחומים ההתיישבותיים

 אחד יעז לצאת מגבולות הגזרה שלו או שאף לא, שליטה מלאה ופיקוח

מצוי לגמרי ה ,פשוט רועימא אדגים  .מה שאין בסמכותו ,יעשהחלילה 

איתן , עם עוזר שר הביטחון להתיישבות כך ברתי עלידאף . בקונצנזוס

קיבוצי עוטף עזה סבלו בשנים . ובקשתי ממנו שיתערב ,ברושי

נטישת ל, היתר בין, שהובילו, מטרור וממצוקות נוספותהאחרונות 

קלטו , ה רבהייבתוש. דלדלויהם פשוט ה ובהדרגה ,יהיאוכלוס

שבאו לגור , סטודנטים ואחרים, הקיבוצים למשק אנשים צעירים

 . בקיבוץ כשוכרים

שהחיים בקיבוצים , לנו עניין שיש ,קונצנזוס מוחלטב, לכולנו ברור

 ,אלא. זהו אינטרס לאומי מובהק. גרת יומםבש ,יימשכו כסדרם הללו

שראשי הקיבוצים וראשי המועצות הללו קיבלו מכתב ממנהל מקרקעי 

היא  ,שעליה הם יושבים ,שמכיוון שהקרקע, שבו הודיעו להם, ישראל

ובפועל , שנועדה לשם התיישבות קיבוצית, קרקע מנהל מקרקעי ישראל

ן "את הקרקע לנדללמעשה והופכים ' לצד ג נכסים הם משכירים

בארי קיבוץ שפיים ודין קיבוץ דין , נת החוקומאחר שמבחי, להשכרה

שאינם  למי ',לצד ג כל עוד ימשיכו להשכיר את הבתים ,לכן, אחד הוא

אף מתבן חדש לרפת הם לא , תימנע מהם כל זכות בנייה, חברי הקיבוץ

 .יוכלו לבנות

ניסיתי אף , ניסה לטפל בעניין, נשיא מכללת ספיר, זאב צחור סורפרופ

אפשר לנתח את האירוע . ייקוב הדין את ההר. א עזרדבר ל, אני לסייע

והיא שמונעת , בירוקרטית גרידא כאן אטימות שבסך הכול יש ,ולומר

 אפשר .שובי עוטף עזהישל מצב יבנסיבות החריגות  מהפקידים הכרה

שפשוט כולם רוצים להגיע לפנסיה בשלום ולא  ,הסביר ולומרל גם
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ביטוי  כאןשיש  ,להציעגם ואפשר , יסתכנו בהחלטות תקדימיות

, נדה סמויה'אג כאןשיש  ,לדון באופציה מבקשאני . נדה סמויה'אגל

, אחת ולתמיד, מאמץ לכפות עלינו, במודע או שלא במודע, שעיקרה

, חדשים לבקרים, שאין בה מקום לפתוח, במערכת סגורההתנהלות 

, ככל שניתן מקום וקשב למקרים חריגים, שמא. דיון בבקשות חריגות

כך תקטן היכולת , להקשר מקומי, מבקשים התייחסות חד פעמיתה

קיבוצי עוטף עזה . לנהל את היום יום בכפיפות למערכת כללים קבועה

, "המינהל התקין"ו" שלטון החוק"קורבן לדגלי , אפוא, הינם

  .השואפת לקיום ביציבות מתמדת, המגויסים למען עיצובה של מציאות

פעלה  ,במשך שנים :סיפור דומההתיישבות הבודדים בנגב היא 

על פי . שבויות הבודדים בנגבינגד התי דרוםהפרקליטות מחוז 

להינתן למתיישב בחוות הבודדים  תהיהי האדמה אמורה, הפרוצדורה

המתיישבים , בפועל. החוק מחייב מכרז, שכן .אזרחבמכרז פתוח לכל 

יש  ,דרשו הפרקליטים, אם כן. הבודדים קיבלו את האדמה ללא מכרז

נהל ולפרסם ילהשיב את האדמה למ, לעקור את המתיישבים הללו

היא , שנים 15 בקרקע במשך גם אם יש למתיישבים הללו חזקה. מכרז

קיבלו את האדמה באופן  שכן הם, לשיטת הפרקליטות, להםלא עמדה 

 גשוימה יקרה אם מחר י, שאלתי בכירה בפרקליטות הדרום. לא תקין

היא ? זה בסדרהאם , עודי ויזכו ברוב החוותהבדואים למכרז עם כסף ס

? פרוצדורה לפני מהות, אם כך, שאלתי. זאת הפרוצדורה, כן, אמרה לי

שהפרוצדורה הופכת , כיצד קורה, חשבתי לעצמי. בדיוק כך :אמרה לי

 ??עצמהכמטרה בפני למהות 

 

  כמהפכה סמויה 35א "תמ

 

ארצית  כנית מתארתשל  אישורה והטמעתהתהליך , באופן דומה

 ה שקטהדוגמא למהפכ אוה אף, ארוכת טווח אב-כניתכת 35 )א"תמ(

מוגנים מפני , שטחים ירוקים לשמור כולנו חפצים ,על פניו .מתחת לסף

המגנה , כנית אב ארוכת טווחלתאחד מתנגד לא אף , לכן. פיתוח ובנייה

על בסיס  ,שלאט לאט ,אלא. ן"על השטחים הירוקים מפני כרישי הנדל
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לאן  שרבים לא העריכו ,מגיעים למקום, על פניו, שהוא טהור ,רעיון

יכולה , מעתה. מהפכה סמויה מן העין ואחריתה מי ישורנה היזו .ובילי

על הקמת עשרה , 2011בספטמבר  כפי שהחליטה, הממשלה להחליט

היא מוצאת עצמה תלויה אך , סביב ערד ,יישובים חדשים בנגב

 ,למעשה ,קובעת 35א "תמ, שכן ,של משרד הפנים הראשית במתכננת

יש רשויות  .עניינה הבלעדי של הממשלה, כלל ועיקר ,שהסוגיה איננה

כמוזכר , שוב חדשורק להן הסמכות לאשר את הקמתו של יי, תכנון

שמטרתה הקמת , כנית מתאר מחוזיתת: "במפורש בלשון התכנית

מוסד תכנון :  "תופקד רק אם יתקיימו התנאים הבאים, יישוב חדש

על משמעותה של  -" היישוב החדש"שוכנע בהצדקה להקמתו של 

שהיה יועץ ראש , עוזי קרן, במילואיםקביעה זו עמד תת אלוף 

אשר הדגיש עד כמה צומצמה בעניין זה סמכות , הממשלה להתיישבות

פקידים "ברצונם הטוב של , מעתה, הממשלה תלויה. הממשלה

, ות בתחום ההתיישבותאלא להביע מדיני, ואין בסמכותה" מקצועיים

נדה 'שאין לפקידים המקצועיים אג, ומי יתקע לידינו .להחליטאך לא 

היא  35א "תמש ,בשני היבטים אפשר למעשה להציג ולומר? סמויה

, האחד: ישראל של התיישבות היהודים בארץ "ספר הלבן"הבבחינת 

ההופך הקמת יישוב חדש למשימה , קבעה סד אילוצים 35א "תמ

 . שיש בכוחם לחסום אף החלטת ממשלה, תונה בידי פקידיםהנ, סבוכה

, גם בנגב ובגליל, העמידה ליישובים רבים 35א "תמ, ההיבט השני

המעמיד את רוב היישובים , )300-500(מספר סופי ומגביל לבתי אב 

מדים בשני מ. החוסם אפשרות לצמיחה, במסגרת סד תכנון סופי וסגור

ה הפתוחה להתהוות המרקם מיקאת הדינ 35א "חסמה תמ, אלו

איזה סיכוי לאחיזה , לדוגמא, ניתן לשאול .ההתיישבותי בארץ ישראל

על  הרריתיהודיות ביישוב משפחות במרחב יכול להיות לכמה מאות 

בדיר , בסחנין, בהאערבים בער 100,000-מוקפות בכשהן , רכס יודפת

י יש ואיזה סיכו, שמגיעים עד לגדר שלהם עם העזים והזיתים, חנא

שילדיהם יתחתנו ויבנו בו את , דורי-יישוב רבאי פעם  להיות להם

 ,לפרוץ את המכסה ולא ניתן ,הרי מספר המגרשים קבוע ומוגבל. ביתם

בית לקנות  מי מבני המקום יבקשאם  .כנית המתארשנקבעה בת
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משמעות . שהחליט לעזוב ולמכור ממילקנות  ויהיה עלי, ביישוב

דולרים עבור בית  500,000-400,000ר לשלם זוג צעיעל הדברים היא ש

מי שכן . הסיכוי שלהם נמוך ,שכזוג צעיר, דאיווקרוב ל - קרקעצמוד 

שלאחר , ילדים גדולים מבוגר יותר עםיוכל להרשות לעצמו הוא זוג 

כך חוסמים סיכוי . וחוזר חלילה ,יעזוב וימכור אולי שנים מספר

ם יישובים בעלי אחיזה של ולמעשה אין הדוריים -יישובים רב לצמיחת

, השטחים הירוקים להגן עלשביקשה , כנית המתאר הארציתת. ממש

ראוי להתבונן בהיבט נוסף . שוביםיאת התפתחות הי, למעשה, חסמה

רק על יישובים  המופעלת, שוביםיהמגבלה התכנונית על גודל הי של

 אשר ,שני יישובים סמוכים הם זנגריה וכפר הנשיא-טובא. יהודיים

 זנגריה-טובא 2005בשנת . משפחות בכל אחד 200 מנו 1955בשנת 

 .משפחות 200רק ואילו בכפר הנשיא נותרו  ,התרחב לכדי אלף משפחות

 400עד עדת לכפר הנשיא ימי לטווח הארוך כנית המתאר הארציתת

 ! ?מיהו המקופח ,אם כן. 10,000עד זנגריה -בתי אב ולטובא

נועדה להגן על  35א "תמ, גלויהנדה ה'באג: תמצית טענותייזוהי 

במודע , למעשה, מהווה 35א "תמ, נדה הסמויה'באג. השטחים הירוקים

מאמץ שיטתי לפגוע בתמצית ההוויה הציונית , או שלא במודע

כמו בהליכה אל , אשר הפכה את מעשה ההתיישבות, ההתיישבותית

מיקה ולכלי היוצר דינ, המחולל התהוות לכלי, הספר האמריקאי

 . את זה פשוט חסמו. ת של תנועה ושינוימתמד

 ואת השאיפה" המינהל התקין"המקדשת את , במסגרת הרעיונית

המונעות , צר של כללים ותקנותחסמו את האדם היחיד במ, ליציבות

אני מבקש : אני מבקש בדיוק את ההפך, כחלוץ ציוני. ממנו לפעול

שה שיש שיאפשר לאדם היחיד את התחו, פיזי ותודעתי, מרחב פתוח

 . ביכולתו לפעול ולשנות

היא ביטוי מובהק למאמץ השיטתי לכפות עלינו קיום  35א "תמ, כן

גם במערכת סגורה נותר מקום לחרדת אי , אכן .במערכת סגורה

מתוך ביטוי לחרדת הזורע . כך לדוגמא במעשה הזריעה. הוודאות

לך גם המה, יתמבחינה בוטאנ, "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו": נאמר

, אמנם, לזורע. מערכת סגורהמזריעה לקציר הוא סוג של התפתחות ב
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אם היבול , רד גשםייודע אם  הוא איננו, דאגה ממשית, קיימת מצוקה

הוא אבל , מותנה בחסדי שמים הוא יודע היטב עד כמה הוא, יצליח

מהו יודע  הוא. חיטה ול אז תצמח ,חיטה זרעי שאם זרע ,יודע לפחות

החוזר  ,"של יום סופוב"המושג . אין הפתעותבכך  .פוטנציאל הקציר

שבין  הקשר הסיבתי יןיבענלמדי רלבנטי  הוא, ונשנה בשיח הישראלי

לא , אומריםשל תהליך צמיחה בוטאני גיון יהה על פי. קצירהזריעה ל

ואני ". בסופו של יום ייראה הסכם הקבע כיצדכולם יודעים ", פעם

ונים מתהליכים ביולוגיים הש ,בעניינים אלה! לאממש : אומר

, ל בהתהוותוהכשכן בעניינים כאלה  ,"!בסופו של יום"אין , ובוטאניים

 . הכול פתוח

גם בעניינים , "בסופו של יום"ביטוי ב השימוש הרווח עצםאלא ש

 .מקבעת את תמונת המציאותה ,ההוא חלק ממניפולצי ,אסטרטגיים

, "סופו של יום"ב להכו ראהיי כיצדכולם יודעים  התוצאה היא שכאשר

 יודעים במערכת פתוחה, לעומת זאת. לשנות ממש טעם להתאמץ אין

 .שמזמינה את האדם היחיד לנסות להשפיע, זוהי תודעה .ל פתוחוהכש

תפקיד בהעמדת מחסום נוסף לאמונה שהכול  35א "תמגם בכך יש ל

של גרמניה  לסדר המרחבי ינקה ממקורות ההשראה 35א "תמ .פתוח

 אף הולכתהיא , רק שאיננה גדלהלא  ,יהילא ששם האוכלוסא .ודנמרק

ירוק , בנוי -מה שבנוי , שמקפיאים הכולשם אין בעיה לקבוע . קטנהו

ללא בחינה , כפי שהוא, את המודל הזה. מוסיפים לבנות איןהוא ירוק ו

לסביבה שהולכת וגדלה בקצב , אלינולקחו והעתיקו , ביקורתית

באים . תשתיות מתפתחות ,ספר נבניםבתי , ילדים נולדים :מסעיר

, וכופים עלינו מגבלות ורסנים המתכננים עם מודל מערב אירופי

 . שאיננה מתאימה למציאות קיומנו, חוסמתמייצרים מגבלה  ,שמראש

-המבקשת במודע או בתת, נדה סמויה'אג לקיומה של אני טוען, לכן

אלא , ירוקלא רק לארוז את חיינו במסגרת עריצה של אידיאל , מודע

באמצעותם ניתן , אף להשתמש ברעיונות הירוקים כאזיקים על ידינו

כמערכת  מערכתהיצובה של י .לכפות עלינו קיום במערכת סגורהיהיה 

ושל שלטון  תקין נהליאידיאל של מה כמימוש, כמובן ,מוצג ,סגורה

 .החוק
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נשיאת בית עם  המכללה לביטחון לאומיבמסגרת מפגש של תלמידי 

-במי. עמי-שאלתי אותה על תכנית ההרחבה של מי,  העליוןהמשפט 

הזקוקות לרענון , מזדקנות חלקן, משפחות 80-כ מתגוררותעמי 

 ,המשתרעת על המטעים והלולים ,שוביהרחבה ליהכנית ת. הרחבהלו

כנסו ישבמכרז פתוח י ,הם הבינו .לא עברה את מחסום חובת המכרזים

לשמר את  על מנת, במצב זה. עמי-פחם וחסל סדר מי-אנשי אום אל

 לא נותר להם אלא לבטל את ,כיישוב יהודי ציוני, שלהם שוביזהות הי

אם היא מכירה בכך שפגעה  ,שאלתי את השופטת בייניש. ההרחבה

עמי כל -שמימה לעשות ": היא השיבה לי. עמי-במיעוט מקופח שחי במי

עדת ו; ייקוב הדין את ההר, זאת אומרת "?פחם-לאום אל כך קרובה

, נה עומדתנעמי אי-מיממגורים בחוסמת ערבים ש ,שוביקבלה לי

כאן שוועת  תועילולא  ,באמות המידה החוקתיות, לשיטתה

  .שוביהנמנעים בעל כורחם מהרחבת הי ,המתיישבים

רון רוגין הראה לי מסמך על מטרות הקמפיין של ערביי דין העורך 

 :ק סייד אחמדלהלן דבריו של שפי. הגליל להיכנס לתוך המצפים

 

  -פרויקט מגורים בשוויון  -קול אחר בגליל "

 :מטרות הקמפיין

הצרת צעדי מדיניות הייהוד החדשה והפיכת כיוון התהליכים . א

, ולו בצורה חלקית בלבד, באמצעות הפיכת יישובי משגב, הדמוגרפיים

חלק מהיהודים הגזענים יחזרו בהם , ולמעשה. לאומיים-ליישובים דו

מכיוון ששכניו יהיו ערבים או מכיוון , לגור ביישובים אלהמכוונתם 

 . שהם מבקשים לגור בשכנות

בין , בכוחו של צעד זה להביא למימוש דו קיום על אמת, למעשה. ב

אלא , ולא בסיסמאות, הלכה למעשה, הערבים ליהודים ולמימושו

, באמצעות משיכת השכבות התבוניות והנאורות מבין היהודים

 . יים משותפים עם הערביםהשואפים לח

להביך את הגזענות הציונית במקרה של דחיית מספר רב של בקשות . ג

, בקשות אלה ימשיכו לזרום בצורה המונית. מצד ערבים לגור ביישובים

בדרך זו אנו נקבל לידינו כלי להביך . ולא נרים ידיים אל מול דחייה זו
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הזירה , בבתי המשפט, את הגזענות הציונית ולהתנגד לה בזירת השונות

  ."במקביל, הפוליטית והעולמית, התקשורתית, הציבורית

 

  ?האם עוד ניתן להקים בארץ יישובים חדשים

 

עשרה יישובים  הקמתם של הממשלה עלהחליטה  2011בספטמבר 

הובעה ביקורת , "הארץ"במאמר מערכת של עיתון , למחרת. בנגב

, ם אלה בממשלהכנית המתרקמת בימיהת: "קבת כנגד התכניתנו

הוגדרה , לאשר את הקמתם של עשרה יישובים חדשים באזור ערד

הקמת יישובים חדשים בנגב ". חזון הציוני להפרחת הנגב"כחלק מה

כפי , וך של ישראלעומדת בסתירה חריפה לעקרונות התכנון לטווח אר

ובחזון התכנוני  35א "כנית המתאר הארצית תמשהם מתבטאים בת

תשתית , שיזללו שטח ,ליישובים נוספיםב לא זקוק הנג. 2020ישראל 

היישובים לא . ותקציבים ויהרסו אזור בעל חשיבות אקולוגית רבה

הם יאפשרו לכמה מאות , לכל היותר. יפתרו את מצוקת הדיור בארץ

הקמת היישובים החדשים תגרום . משפחות לשפר דיור באזור מרוחק

 ).20.9.2011, "הארץ"( "גם להתנגשות מיותרת עם הבדווים בנגב

מי קבע את אך ! אל תשנו לנו את הכלליםו, 35א "יש תמ, בקיצור 

, בסמכות שלטונית, עצמהאז אם הממשלה . הממשלה? הכללים

שהם  , וכמובן? זה דמוקרטי האין, מחליטה לשנות את הכללים

מאליה עולה . בנגבכי הדבר יגרום להתנגשות עם הבדואים  ,מדגישים

ברשות , הפועלת באדמותיה, רשאית מדינה ריבונית עד היכן, השאלה

מתוך חשש להתנגשות עם קבוצת , להימנע מכפיית מדיניותה, ובסמכות

  .אוכלוסייה המתנגדת לה

 "ימי חומה ומגדל חלפו להם" :כנית זועל ת  נכתב" מעריב"בעיתון 

 ?ואני שואל מדוע, )30.1.2011, אביב לביא(

פעולה לשימור המומנטום של המהפכה רעיון ודרך  תהיהיחומה ומגדל 

לרשת ולגאול , הציונית במאבקה על היכולת להיאחז באדמת המולדת

בתנועתה , דרך פעולה זו". רגב אחר רגב, דונם פה ודונם שם"אותה 

שמיקד את כוחות המאבק של בני הנוער , יצרה אופק חדש, אל הספר
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יכול , עיון זהר. במאבק הציוני לעיצוב המרחב, כחלוצים לפני המחנה

ללא מורא  .ללבוש צורה ולפשוט צורה ולהימצא נחוץ וחיוני אף כיום

לא ,  ימי חומה ומגדל, כי בעבורי ובאורח חיי, אני מצהיר, וללא בושה

 .ית חיייהם חלק מהוו ,חלפו רק שטרם

כנית להקים עשרה יישובים היא שהת, בעניין זהירון לונדון מסביר לנו 

שבעה מיליארדים בני "רו הנושא את הכותרת במאמ. להפקרות אדוגמ

, צרתנו היא מרחב המחיה הזעיר: "כתב" מקום על פני האדמה -אדם 

כנית הת. ולכן עלינו לתכנן בזהירות רבה את פריסת האוכלוסייה

במקום להגדיל את , להקים עשרה יישובים בסביבות ערד ודימונה

, טוב יהיה. ותהיא דוגמא להפקר, מספר התושבים בעיירות הקיימות

ההולכת מקצה העולם ועד , אם גם לאוזני השרים שלנו תגיע האזהרה

, "ידיעות אחרונות"" (מפני כרסום האדמות הפנויות, קצהו

בעולם שבעה מיליארד בני יש כבר , של לונדון לטענתו .)31.10.2011

. אוכל לבני האדם בהם ניתן לייצר, אדם וצריך לשמר שטחים ירוקים

כאן , היקרה מפז הפורייה לא ייצא נגד בנייה על האדמה, כמובן, הוא

ת רמת אדמעל ש אז כיצד יסביר. בסדר ממש כאן זה. ברמת השרון

בונים ללא , מאדמת הטרשים של ירוחם כמהפי  הפורייה ,השרון

באמת מה , אם כן .אף לא שמעתי שהוא מתנגד לבנות בה?  מחלוקת

 ?דוחף אותו

דבריהם הגלויים , במודע או שלא במודע, וןואולי מניעים את ירון לונד

מעל הנאמרים בהכרזה ברורה , של הסוציולוגים יואב פלד וגרשון שפיר

 : ציונית מובהקת-פוסט הצהרהכ ,הרדאר

ישראל בין מדינת ישראל לבין מדינה -תהיה חלוקת ארץ, אם תתבצע"

אשר יציין את , חלקית קולוניזציה-פלסטינית חדשה תהליך של דה

שראשיתו לפני למעלה ממאה , של תהליך הקולוניזציה הציונית קיצו

בה בעת יאותת הדבר על שקיעתו הסופית של המפעל . שנה

ושל תביעות , הרפובליקני של בניין האומה באמצעות התיישבות

אשר קיימה אותו ואשר שאבה ממנו את , כלשהן לאזרחות הסגולה

 ,ב פלד וגרשון שפיריוא, מיהו ישראלי" (יוקרתה ואת ההגמוניה שלה

  ).246' עמ ,2005 ,בהוצאת אוניברסיטת תל אביב
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כתב עם גרשון שפיר את הספר , בנו של האלוף מתי פלד, יואב פלד

הספר הטוב ביותר על "ספר זכה בשיקגו בפרס ה ".?מיהו ישראלי"

הם ,  כשאני נפגש עם קצינים זרים. "2002לשנת  המזרח התיכון

הסיפור של פלד ושפיר  ,לצערי ...שון שפיראומרים שהם קראו אצל גר

 .זוכה בחוץ לארץ לאוזניים קשובות

ארנון סופר יכול ללמד פרופסור  האם רק , לא אחת עלתה השאלה

בואו נבדוק מי הם  היא והתשובה שלי, במכללה לביטחון לאומי

ראו מה ? ל"האם אני רוצה שהם ילמדו במב, הגיאוגרפים האחרים

על עוצמה ("  שבויות בנגביוסנדי קידר על ההתי אורן יפתחאל כותבים

, בית, אדמה, מרחב :בתוך, "משטר המקרקעין הישראלי -ועל אדמה 

 אנחנו, במושגיהם ;)2003 ,הקיבוץ המאוחד ,בעריכת יהודה שנהב

 מדברים איתנו במושגים של דרוםהם , "אתנוקרטיה מיישבת"

, "מייסדים"בין  חלוקה מתהווה, קולוניזציהמגמת כל כמו ב .אפריקה

ומה , "מהגרים"יש  ,"עולים"לתפישתם אין  ."ילידים"ו "מהגרים"

פלשתיני של , מזרחי, מדרג אשכנזי? ההתיישבות לשיטתם יצרה

קבוצת  ,המהגריםקבוצת , קבוצת המייסדים :מעמדות אתניים

מי . אנשי שדרות שייכים לעד לקבוצת המהגרים, כלומר .הילידים

  ?הזאתכופה עלינו את השפה 

 ,מאז העלייה הראשונה ,מעשיובכל , שהמפעל הציוני ,אני טוען

, אך משהחלו המגמות המכרסמות מתחת לרדאר. רדארההתקיים מעל 

, ירוקהההמהפכה , 35א "כדוגמת תמ, במסווה של פעולות תמימות

הוכרח המפעל הציוני לרדת אל  ,אדםהזכויות , רדיקאליההליברליזם 

פשר את ורער הבסיס הרעיוני שאיע, לדוגמא, בתוך כך. מתחת לרדאר

אדמות ליהודים  וקונה מוכרשגוף כ, )ל"קק(קיום קרן קיימת לישראל 

קרקעותיה  הרי ;ל"טוענים כלפי קק" ?הגזעני הזה ההיגיוןמהו " .בלבד

הדוגלת , אנחנו מדינה חוקתיתהרי ו, נהל מקרקעי ישראלילמשייכות 

) 8.12.2008, צפריר רינת(" הארץ"בעיתון  .בשיווין זכויות לכל אזרחיה

כדי למנוע התיישבות ", נוטעת עצים בנגבה ,ל"קקנגד ה כתבה הופיע

 . "בנגב של בדואים
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עד לפני . ל מואשמת בנטיעת עצים לצרכים קולוניאליים"קק ,כלומר

את  מעשה שהפך  - נטיעת העצים מקור גאווה ציונית  יתהיה, שנים

העצים במאה השנים  מספר בו גדל, ישראל למקום היחיד בתבל

מפעל זה הפך בשנים האחרונות לשנוי  אף. קטןהאחרונות ולא 

הראו , בספריה ;טחון לאומי של הודויבמכללה לב ביקרתי. במחלוקת

בעמוד הראשון הופיעה כתבה . וביניהם  תיק על ישראל, לי תיקי נושא

, הלה קשידיסקרימינציה היא מ. על דיסקרימינציה נגד הבדואים בנגב

מיליון הודים חיים במצב  700שלפחות  ,שאלתי ,אך האם אתם יודעים

אבל במכללה לביטחון לאומי , פי כמה מאחרון הבדואים בנגבקשה 

   .בהודו מודאגים ממצב הבדואים בנגב

ח של המכון "בדו. לימודי האזרחות הם דוגמה נוספת למהפכה סמויה

עדת קרמניצר וכי  ,מוצג, ר יצחק גייגר"שכתב ד, לאסטרטגיה ציונית

ללא . בחרה לאמץ בספרי האזרחות חינוך אזרחי על פי הדגם הליברלי

 ,כמובן ,ההבדל בין הגישות ניכר. כל אזכור לאלטרנטיבה הרפובליקנית

  . ביחס לשאלת זהותה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית

את התלמיד  ם פשוט מונעים מןה. הטעייה מכוונתשיש פה  ,אני טוען

בין דמוקרטיה במתכונת ליברלית לבין , על פי שיפוטו, ופציה לבחורהא

אך , היה דמוקרט, כידוע, גוריון- בן. דמוקרטיה במתכונת רפובליקנית

בו הולכת ומתקבעת בתודעה ש ,בדיוק לתהליך הזה. לגמרי לא ליברל

אני מכוון , על הגמוני-ליברלית כסיפור- הישראלית הגישה הדמוקרטית

  . מתחת לרדאר לאיטה המתממשת ,מהפכה סמויה יןבעני ברייאת ד

עד , את עולם הדימויים בה תודעה הציבורית ומעצביםהכך פועלים על 

יש כלים לשלוט גם  ,התרבותי-מי ששולט במרחב התודעתיל ,ףלבסוש

  . במרחב הפיזי

 אףלימד ש - קנדי מאוניברסיטת מקגיל ,ארלס טיילור'צ סורפרופ

אודות על  כתב -  וניברסיטה העבריתבא הייתי מתלמידיוו ישראלב

   :שמתאר כיצד רוסקה התרבות האינדיאנית, ונתן ליר'ספרו של ג

פירושה שמצבם של אנשים משתנה במידה , היעלמותה של תרבות"

אינן אפשריות , להן משמעות קריטית בעיניהם תהיהיש, שפעולות, כזו

עליהם  העניין אינו רק בכך שנאסר. עוד במובן הרדיקלי של המושג
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, לבצע פעולות כאלה ושהם עלולים להיענש בחומרה אם ינסו לבצען

הם מוצאים את ... הם אף אינם יכולים לנסות לבצע אותן: חמור מכך

הפעולות עצמן חדלו להיות ', כפי שליר מנסח זאת, עצמם במצב שבו

  .)NewYork Review of books, 26.4.2007( "'בעלות משמעות

שמצבם של  הוא עלמותה של תרבות פירושההיש, אור זה מסבירית

מכוננת להן משמעות  תהיהיש ,שפעולות, אנשים משתנה במידה כזאת

אינן  -פעולת ההתיישבות : עבור הציונות - למפעל חייהם בעבר 

במהלך , את אומרתז. לי של המושגאאפשריות עוד במובן הרדיק

מסכת שלמה של ערכים , המתנהל מתחת לרדאר, שיטתי ומתמיד

קל  ,בעידן הסייבר ,היום - לים אחרותיבמ. רוקנה מתוכןציוניים פשוט 

שתלו לנו סוסים טרויאנים בכל מערכת הפעולה  - לנו להסביר את זה

  .לשיתוק, למעשה, נקלעהוהחשיבה והמערכת שלנו 

  

   .על סולם יעקב מדרשב אסיים

   !לו אך היה יעקב מעז לעלות בסולם

וראשו מגיע השמימה ומלאכי  והנה סולם מוצב ארצה, ויחלום"

מלמד שהראה  .שרי אומות העולם ואל" - ."..אלוהים עולים ויורדים בו

ושל מדי עולה ויורד ושל יון , ליעקב שרו של בבל עולה ויורדה "הקבלו 

יעקב למה אינך : ה ליעקב"אמר הקב .עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד

 ,כשם שיש לאלו ירידה :ואמרבאותה השעה נתיירא יעקב אבינו ? עולה

אילו עלית : ה"אמר לו הקב !לא האמין ולא עלה! כך יש לי ירידה

אלא הואיל ולא האמנת הרי בניך  ,לך ירידה לעולם יתהיהוהאמנת לא 

יכול : אמר לו יעקב. משתעבדים בהללו ארבע מלכויות בעולם הזה

שיעך מוכי הנני , אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל :אמר לו? לעולם

  ). ויצא, מדרש תנחומא" (מרחוק וזרעך מארץ שביים

! וגם הרצל היה עולה! אברהם היה עולה. פחדמשום ש ? לא עלה מדועו

בייחוד עם המפוזר  -מדיניות של עם שלם : "כפי שכתב אל הברון הירש

המרחפים , אפשר לעשותה רק באמצעים שאין להם שיעור -בכל העולם 

ומי שאיננו יודע . נטסטי מפעים את בני האדםרק הפ, אכן ...גבוה בחלל
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אפשר שיהיה אדם הגון ביותר ומיושב , לרתום את הפנטזיה לצרכיו

 "אך את בני האדם הוא לא ינהיג -בדעתו ואף בעל צדקה ביד רחבה 

  .)עניין היהודים, 1895, הרצל אל הברון הירש(

לפעולה בת אנו זקוקים לחזון גדול והוא הופך מחלום , כדי להנהיג, אכן

המתמסרים ביום יום אפור לפעולה , חלוצים, על ידי יחידים, מימוש

 ,טועניםרבים . הנראה כמרחף גבוה בחלל, לאורו של החזון, מתמדת

כעת אנחנו מדינה כאחת  ,המדינה כבר קמה. תם עידן ההקמהש

אין עוד מקום ו, תקיןמינהל עם מוסדות של ,  עם נורמלי, המדינות

   .לשפה חלוצית

  : גוריון את ההיפך-נוכח טיעון זה הדגיש בן

שעם הקמת המדינה עברה , אין טעות מזיקה ומסוכנת מההנחה"

רק בתוך המדינה יש שכר . ההיפך הוא הנכון. שעתה של החלוציות

, יש דברים שייעשו בכוח המדינה ובכוחה בלבד, וסיכוי למפעל החלוצי

ית ובלי צורות חיים לא ייעשו בלי התאזרות חלוצ) משימות רבות(אבל 

  ).42' עמ ,מסדה ,כוכבים ועפר( "חלוציות

נשלח על אבא שלי  כאשר .מהפכן, בין היתר, הוא ,גוריון-עבור בן ,חלוץ

של  "משמרות המהפכה"במסגרת  זה היה, בנגב ליושיביה גוריון-ידי בן

 גוריון כוח מאורגן של-עבור בןהיו אנשי תנועות הנוער . גוריון-בן

 בארץ ולהתהלךלקום  היה בכוחםש ,ומתמסרים יםאנשים צעיר

פייתי מבוגרי המכללה יתמצית צ היזו .לשאת את המאבק על כתפיהםו

   .לביטחון לאומי

המוכן , לכל אדם יחידכי , חייבים לזכור ולדעת כל יום מחדש ,לפיכך

למרות המניפולציה . ל פתוחוהכ. יש יכולת להשפיע, לשרת רעיון גדול

 ,באמת, איננה מתנהלתהוויית המציאות  ,יסטיתהתודעתית המודרנ

ל והכ, ל משתנהוהכ. באופן ליניארי ואיננה מתנהלת במערכת סגורה

ובכך ירפה " סופו של יום"לא יספר על מה שקבוע בשאיש  .נתון לשינוי

  .מעשהו של כל אחד משנה את סופו של היום .את ידינו

אף ללא , התוחומה מתגב שהמציאות נסגרת ,תיםלע, גם אם נדמה

כמו בשיר . ל פתוחוהכ - השפעהעדיין יש  לפעולתם של יחידים -  סדק
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את אור היום הסתירו , אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה: "הפרטיזנים

  ". זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא, שמי העננה

ברטולד , והפוך מזה. ברגע הכי שחור הם מאמינים ביום שיעל ויבוא

, "Dunkle Zeiten"וכים הוא כתב שיר שנקרא באותם ימים חש. ברכט

פרופסור יהודה , כפי שהוא זכור לי מפי מורי, השיר. "ימים חשוכים"

האם שרים שירים בימים  /ימים חשוכים: "אומר בערך כך, אלקנה

שרים על  /?על מה שרים /שרים שירים בימים חשוכים, כן/? חשוכים

שרים  לעומתו רטיזניםהפ, הוא שר על ימים חשוכים". ימים חשוכים

   ".יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא"על 

ל ועל הכ, אסור להירדם בשמירה ,לכן, מתמדתשל יציבות מצב אין 

. לימודיםכניות מתאר וגם על תניות כגם על ת, מתנהל מאבק יומיומי

צריך להעז  ,ובכל זאת, יש תמיד סיבות טובות ורציניות לחרדה ולפחד

 לא רק .כמו דוד אלא, שלא העז לעלות, סולםלא כמו יעקב ב. לפעול

, בבורחו מפני אבשלום, כמו דוד אלא גם, בקרב עם גולית דוד כמו

 כםבדר, וכמו מרדכי ואסתר בשושן הבירה. כשהוא חוזר למדבר

שם מתנהלת , "דבר הסמוי מן העיןבואין הברכה שורה אלא ". הנסתרת

  . תיתהמהפכה האמ

שאין מובן  ,הוא כל כך פשוט, להעבירשאני מנסה , המסר הפשוט, לכן

השינוי דורש תנועה , אפשר לשנות, צריך לשנות: מאליו גדול ממנו

   .מאבק מתמיד ואמונה גדולה, מתמדת

היום קצר " :ובינתיים, כל זה חייב להיעשות לאורו של חזון גדול

 לאו, ולא עליך המלאכה לגמור ...והמלאכה מרובה ובעל הבית דוחק

  .)פרקי אבות( "להיבטל ממנה אתה בן חורין
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 דברי ברכה 

6Fראובן-איל בן

7 
 

הפסקה כדי לעכל את  דרושהשאחרי  ההרצאה של גרשון , אין ספק

 .כמה אהבה ונשמה יש בהם. הדברים

אלופים , יוסי בידץ, משפחתו של גרשון, גרשון ידידי, ל"הרמטכ

, יצחק מרדכי, טחון לשעברישר הב, אלופי המטה הכללי, במילואים

 . ערב טוב

המכללות , עזבתי את המקום המופלא הזה, לפני למעלה מחמש שנים

חבר , שריונר, העברתי את הפיקוד לידיד ותיק. ל"הצבאיות של צה

, כשאנו מסיימים תפקיד. מהמגרש הבזלתי המשותף של רמת הגולן

ים כיצד מחליפנו הורס חנאנו בו, רכאותיכמובן במ, כמעט בדרך הטבע

 . אך לא במקרה שלנו, פואר שבנינואת הבניין המ

, אני רואה דברים מופלאים ויפים, בהתבונני היום לעבר החצר הזאת

ובעיקר , כיאה לארגון רציני, שהלכו וצמחו בראייה המשכית ומתפתחת

, את חבורת החניכים הבינלאומיים אני רואה. הודות למפקד ראוי

כיצד אפשר היה , לא כל כך ברור, שהיום, שהפכו מרעיון בשל למציאות

 . בלעדיה

על הזרועות  ,המאוחדת) לפיקוד ומטה(ם "פול המכללה את אני רואה

שסוגיית מעבר המכללות , מראש עיריית ירושלים שומעואף , השונות

עוד  1978-ואולי החלטת הממשלה מ, לירושלים מתקדמת והולכת

ובוודאי על , על כל אלה. "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", תתממש

 . כקולגה, עמוקה מכל הלבה תיהערכ, גרשון,  ושאים רבים נוספיםנ

 .אני משמש כיום כיושב ראש עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי

 הציבהש, חודיתישל קבוצת אנשים י, לכל הדעות, פורום מפוארזהו 

למען , לתרום מהידע ומהניסיון שהצטבר, ביניהן. לעצמה מספר מטרות

טחון ישראל ולעזור במיצובה של המכללה לבהביטחון הלאומי של י

                                                           
. יושב ראש עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי, אלוף במילואים, ראובן-איל בן    7

 .2006-2004פיקד על המכללות הצבאיות בשנים 
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ל והן במערכות הביטחון הלאומי של "הן בצה, לאומי כגורם משפיע

 . ישראל

אני , לדורותיה המכללה לביטחון לאומיבוגרי  1,200כשליחם של 

 :מבקש לומר שני דברים

בכנס של עמותת בוגרי , בשבוע הבא. ל"מכוון אליך הרמטכ, האחד

נצדיע לבוגרי , שייערך בבנייני האומה, ומיהמכללה לביטחון לא

, אש המטה הכללינצדיע לר. שהתמנו השנה לתפקידים בכירים, ל"המב

, ל"אף הוא בוגר המב, יורם כהן, נצדיע לראש שירות הביטחון הכללי

, אדםהלראש אגף כוח , יעקב עמידרור, לראש המטה לביטחון לאומי

גונדר , רות בתי הסוהרלראש אגף האסיר בשי, אלוף אורנה ברביבאי

שאמורים להוביל , הטובים ביותר. המסר ברור וחשוב. עפרה קלינגר

חייבים ללמוד במכללה , טחוניות והממשליותיאת המערכות הב

 -ואני אומר זאת מניסיון  - שהיא ,לביטחון לאומי של ישראל

לא כל השנים הקפדנו . מהמובילות שבמכללות לביטחון לאומי בעולם

 .שאנחנו צועדים בדרך לשם, אנו מקוויםו,  על כך

בהמשך , גרשון, ברכות חמות לך, בשם בוגרי המכללה לביטחון לאומי

, יוסי בידץ, למפקד המכללות בעוד ימים ספורים. ל ובכלל"דרכך בצה

פקד על המכללות לא יש, וומאחל ל ושאני מקנא ב, אומר באופן אישי

רק זו  שכן, באהבה גדולה, יוסי, וכפי שאמרת לי, פחות שנים מגרשון

את ל ו"דורות המפקדים הבכירים של צה אתלפתח ו להשפיע הדרך

 ! ?היש תפקיד חשוב מזה - של בישראלמבכירי המ

 . תודה  ובהצלחה
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 דברי ברכה

7Fעדן אטיאס

8 

 
אורחים ובני , מפקדים, חברי פורום המטה הכללי, ראש המטה הכללי

 .ערב טוב, משפחה יקרים

מתייחס . עמיחי ופוקו, ם"מצטט ללא הרף מהרמב. מרתקהוא אדם "

מצרף מקורות יהודיים . יהודה הלויללרומל ו, ללא הרף לפאטון

שוזר ארכיטקטורה לקולנוע . מרקסיסטיים-לניתוחים ניאו

כדי להביא תימוכין מדליה  ,מתקשר באישון לילה. להיסטוריה צבאיתו

את הדרמה הישראלית  חי. ד גורדון או מיעקב חזן"או מא 'רביקוביץ

 ".בנאי ועובד אדמה. צביאמהוגה ו. של משורר ולוחם באינטנסיביות

" הארץ"מעיתון , ארי שביטמתוך ראיון שערך העיתונאי , יטוטסוף צ

 -כך חווינו אותך במהלך שנת הלימודים , גרשון. עם האלוף גרשון הכהן

איש של אמירות שנונות ושנויות , אדם של ניגודים וסתירות

 .אבל תמיד עוררו מחשבה, שלא אחת הסבו אי נחת, במחלוקות

, למדנו להקשיב לך. שגם יודע  להודות בטעות, איש מבריק ודעתן

, עומק וכוונה, גילינו שמאחורי כל מילה יש נפח, וכשהשכלנו להבין

חשובים הלדברים : "או כפי שאתה נוהג לומר, שאינם נמצאים בפשט

ולא מי ששולט  ,מי שפורץ את השיטה הואהגאון . אין הגדרותבאמת 

 ."היטב בהוראות ובפרוצדורות

קונפורמיסט בתוך מסגרת  נון". הכיפה השקופה"עם  הדתי

אלא הוויית העולם הערכי , שדת איננה פולחן, הסברת. קונפורמיסטית

דת היא הכוח , היא דחף שבאמצעותו פועלים, אמרת, דת. הכוללת

בלהט השיח , לא אחת, רומנטיקןאינטלקטואל ו, רהוט וחד. המניע

 .משתרבב לך חיוך  על השפתיים וזיק שובב בעיניים

רומן " על ספרושצוטטת אומר למאיר שלו , ניתן להמחיש זאת בדברים

 ". ...כתבת את הספר שאני רציתי לכתוב, מאיר, הלואל: ""רוסי

                                                           
, ה של המכללה לביטחון לאומי"בוגר מחזור ל, תת אלוף בחיל האוויר, עדן אטיאס    8

 .שימש בתפקידו האחרון כמפקד בסיס נבטים



  "מציאות ומאבק, חזון -ה חלוציות לפני המחנ"
----------------------------------------------------------------------------------  

 

90 
 

 היא נחלתחלוציות דחית אמירות שה. למנהיגות חלוציתחינכת אותנו 

הטפת לנו למען  ."הסדר הטוב"מסכנת את ווצה עוד איננה נח ,עברה

למקום אליו איש לא צעד ואשר טרם הוטבעו בו  ,נתהלך לפני המחנה

  . סימני הדרך

גם , וכשדרוש, אנו מקווים שניטיב להנהיג ולפעול. למדנו ממך רבות

  .נחישותו של תעוזהלפנים משורת הדין ועם מנה גדושה 

 ,אנו מבקשים להודות לך ,דל אותך מהקולקטיבוכדי לב, בנימה אישית

, האיש והרוח, הפילוסוף, החייל, מפקד המכללות -האלוף גרשון הכהן 

כאלה , ולברך על כך שעוד ישנם אנשים כמוך, נךעל מי שאתה ומה שה

  . סיפור אהבהשל הוא אירוע של התמסרות ו שעבורם הצבא 

  

  : 'פרק א, נאחל לך כדברי משלי

  ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה; ת ָחְכָמה ּומּוָסרשתמשיך ָלַדעַ 

    ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמָׁשִרים; ָלַקַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל

   ַּדַעת ּוְמִזָּמה, ְלַנַער; ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה

  

אנרכיזם , בריאות טובה, שתזכה לעוד שנים רבות של עשייה ברוכה

כנעים שנשמע ממך בכל אנו משו. בוודאי נתראה. פורה ומימוש החזון

  , בהערכה רבה והמשך הצלחה בגייס הצפוני. מקום שתבחר להיות בו

  ,מצדיעים לך

  . לאומי ןבוגרי המכללה לביטחו
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 דברי ברכה 

8Fליאורה הרצל

9 

 

סגל המכללה  ,בוגרים יקרים ,האלוף גרשון הכהן ובני משפחתו

 . כולםמכובדיי , בשמכם אני כאן, לביטחון לאומי לדורותיו

האלוף , התכנסנו כאן היום לסמינר לימודי לכבודו של מפקד המכללות

המסיים שבעה מחזורי פיקוד על המכללה לביטחון לאומי , גרשון הכהן

 . ועל המכללות הצבאיות

להתעמת עם , להרבות בשיח: שזו הדרך האהובה עליו ,זה מכבר ,למדנו

ערעור , ספקות ולטעת במאזיניו ולהשכיל את קהל שומעי, רעיונות

של , ה ארוכת טווחימתוך ראי, והרהור באשר לנעשה כאן ועכשיו

 . יתנו כאןיקיומנו והוו

הקרבה , יה והתחדשותיהדורשת בנ ,הוא יעדיף תמיד התבוננות

בו  -ה העלאת רעיונות ויציאה לשדה ההגשמ, ודבקות במטרה

 .ןובו מתחדדות הדילמות של קיומנו כא מתורגמים הרעיונות למעשים

כולם מושגים מבית , ה הבונה את העם בארצויהראי, החזון, המשיחיות

בלהט זה . ונטועים עמוק בראייתו את שיבת ציון המתחדשת, מדרשו

 .דו וכמובן את תלמידיוהסגל שפועל לצ, פקודיו, ל שומעיוהדביק את כ

באמצעותו הוא מלבן לעצמו ולשומעיו את , הוויכוח הוא דרכו

לא  ,עצמי את מצאתי .הוא  אבן יסוד בדרך להגשמההרעיון . תפיסותיו

תים במונחים לע, תוך כדי ניהול הדיון. דעותיובת פלוגתא ל ,פעם

לזקק את האמת שלי ולהתכונן , יבתי לצחצח את טיעונייחו, חריפים

 ".אין חרב מתחדדת אלא בגב חברתה"שכן , לקרב

מנוגדות בדרכי החשיבה ה, בתפיסות האחר אהאלוף בקי: ראוי לזכור

ניהול המכללה  .שאין לך אלא לכבדם, לשלו ויש בו להט ואמת עמוקה

. לביטחון לאומי והמטרות אליהן הוא ביקש להצעידה היו ברורים לו

כבית ספר , הוא שאף להעלות את המכללה על נתיב החשיבה הייחודית

                                                           
לשעבר שגרירת , מדריכה במכללה לביטחון לאומי, משרד החוץ, ליאורה הרצל   9

 .ישראל בנורווגיה
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הוא ביקש להצמיח דור  .למצביאים עם שאר רוח יהודי ופתיחות לעולם

מגלים הבנה למורכבות , המבינים את נבכי המדינאות, יםשל מצביא

 ,איש איש בתפקידו, רכי האומה וחותריםוקשובים לצ, הקיום בארץ

 . להגשימם בדרך הטובה ביותר

שנשמעו לסביבה כמרחפים בספירות  ,העלה האלוף רעיונות, א פעםל

, והתעקש על תפיסה רחבה, הדורשים תחכום ותחבולהכאלה , עליונות

הוא תופס את  הסביבה האסטרטגית  .וד לתפיסות מקצועיות צרותבניג

לפני שהיא מייצרת את , המגיעה אל סף הכאוס ,כמערכת מורכבת

  .חוקיה מחדש

במטרה לעצב את המציאות , ההגשמה היא הסביבה אליה הוא שואף

 .ל ושל שיבת ציון אל הארץ המובטחת"של צה, לאור החזון של המדינה

הוא . וכך גם סגל המדריכים שליווה אותו, מגוונותדרכי הלימוד שלו 

אמר  ,לא פעם. ומדריכים אומרי אמן" חצר מאמינים"איננו מבקש לו 

 .אך מאשר אותו אם זוהי דעתנו, כי הוא מתנגד לרעיון מסוים, לנו

האלוף במושכות והוביל את המכללה למחוזות בהם אחז , עם זאת

הביא לדיון מניסיון חייו תמיד הוא . רבה תהיהיוהשפעתו , האמין

מעולמו היהודי הרחב ומפרשנותו , מהעמקתו בעולם הפילוסופי, הצבאי

  .את המציאות הנרקמת לנגד עינינו

זה . מאחורי הרעיונות הגדולים והלהט של האלוף עומד גרשון האדם

מנהל , רגיש במיוחד לחיילים. זוטר כבכיר, לושדלתו פתוחה בפני כ

רבים הפונים אליו . במשפחותיהם ובחייהםמתעניין , עימם שיחות

אם קרה שבלהט ויכוח הוא חש כי . לסיוע ולכולם הוא עוזר ומייעץ

לוודא שלא , הוא ימהר לטלפן אליו לעת ערב, תכן שפגע בבן שיחויי

הוא פתוח  .לא רבים במעמדו יעשו זאת. אם צריך ,נפגע ולהתנצל

ומאמין , לצניעות הוא מופת. ובה בעת אינטלקטואל וממלכתי, ועממי

 .בחינוך על פי דוגמא אישית

איש , מצא בך מנהיג ,על הרכביו השונים ,הסגל שליווה אותך, גרשון

אנו . זו תקופה משמעותית לכולנו תהיהי. עקרונות ואדם מיוחד במינו

שאת כל יכולותיך וכישוריך , נאחל לך .מבקשים להודות לך על כך

  .מדינה והכלללטובת ה, ל"תוסיף להפנות לטובת צה



 19' עיונים בביטחון לאומי מס
 ----------------------------------------------------------------------------------

 

93 
 

 :נראה כי נכתב עליך ובשבילךש, של נתן אלתרמן "שיר בוקר"אסיים ב

 ֶּבָהִרים ְּכָבר ַהֶּׁשֶמׁש ְמַלֶהֶטת
 ,עֹוד נֹוֵצץ ַהַּטל ּוָבֵעֶמק

 ,מֹוֶלֶדת, ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָת�
 .ְּבִׁשיר ּוְבָעָמל, ְּבִׂשְמָחה

 
 ִמּמֹוְרדֹות ַהְּלָבנֹון ַעד ָים ַהֶּמַלח

 ,אֹוָת� ְּבַמְחֵרׁשֹות ֲעֹברנַ 
 ,ָאנּו עֹוד ִנַּטע ָל� ְוִנְבֶנה ָל�

 .ְנַיֶּפה אֹוָת� ְמאֹוד ָאנּו
 

 ָוֶמֶלט ַנְלִּביֵׁש� ַׂשְלַמת ֶּבטֹון
 ,ְוִנְפֹרׂש ָל� ַמְרַבֵּדי ַּגִּנים

 ַהִּנְגֶאֶלת ַעל ַאְדַמת ְׂשדֹוַתִי�
 .ַהָּדָגן ַיְרִנין ַּפֲעמֹוִנים

 
 ,ֶּדֶר� ּבֹו ַנְחֹצָבה ָאנּו -ר ַהִּמְדּבָ 

 .ֲאַנְחנּו ְנַיְּבֶׁשן -ַהִּבּצֹות 
 ,ָל� עֹוד ְלהֹוד ָוׂשַֹבע ַמה ִּנֵּתן

 .ָמה עֹוד �א ָנַתּנּו ְוִנֵּתן
 

 ,ֶּבָהִרים ָזַרח אֹוֵרנּו ,ֶּבָהִרים
 .ָאנּו ַנְעִּפיָלה ֶאל ָהָהר

 ,ֵמֲאחֹוֵרינּו ָהֶאְתמֹול ִנְׁשַאר
 .ַהֶּדֶר� ַלָּמָחר ָּבה� ַר אַ 

 
 ,ַהֶּדֶר� ּובֹוֶגֶדת יאִאם ָקָׁשה ִה 

 ,ִאם ַּגם �א ֶאָחד ִיֹּפל ָחָלל
 ,מֹוֶלֶדת, אֹוָת� ַעד עֹוָלם ֹנאַהב

 !ָאנּו ָל� ַּבְּקָרב ּוְבָעָמל
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 דברי ברכה

9Fיותם הכהן

10 

 

לנצל את  מבקשואני , כבד את כל האנשים המכובדיםל יהקדימו לפני

להתייחס למה שנאמר , שהוקצה לי כדי לומר מספר דברים מעט הזמן

 .כאן בראשית היום וגם לדברים העמוקים ששמענו מאבא שלי

מהיכן  ,נשאלת השאלה. מצוילאבא שלי דיבר על המתח בין הרצוי 

כל מי שהיה אי פעם ש לאא .כולנו מכירים את המצוי. יע בכלל הרצוימג

מתנהלת שיש מערכת כש. יודע שהרצוי כלל איננו קיים ,חלק ממערכת

. אלא אם כן היא מגיעה ממקום אחר, שאלת הרצוי איננה עולה, היטב

 . על כך אני מבקש לדבר כעת

 יודעיםכולנו  ."אופק"שנקרא במושג פילוסופי לשם כך אשתמש 

עוד אנו . בו אנו נמצאיםמהמקום , אופק הוא מה שאנו רואים מכאןש

אנו  ךא ,איננו רואיםאותו , אחר, ופק יש אופק נוסףיודעים שמעבר לא

לא נראה את שוב  ,אלא שאז .אותונראה , יודעים שאם נתקדם לעברו

אנו רואים  -זהו משל לאופק התפיסתי שלנו . כאןמה שאנו רואים מ

כבר לא  ,ואם נתקדם אליולא מעבר אך , עומדות רגלינו שבוהמקום מ

 . ה את מה שראינו במקום בו עמדנונרא

, ביטוי מורכב יותר לרעיון הפשטני למדי של מרקסזהו  יםבמובן מסו

ך אני א, הרעיון הזה נכון. בדבר ההוויה הכלכלית שקובעת את התודעה

ת את הרעיון אני מבקש לקח. ראוי להרחיב אותו מעבר לכלכלהש סבור

  .צבאי-להקשר הארגוני השלכהאו  מתולעשות לו התאמה מסוי הזה

לתפקידים  עברו, כמצביאיםוכמפקדים  ,אנשים שמאוד הערכנו, תיםלע

שאלה מאוד עולה מכאן . או שקולם לא נשמע עוד דעכו ואז אחרים

ועל כן  שהרי אנו מייחסים לאנשים עצמם את הדבר הגדול הזה ,גדולה

 ,טים"לית מספרת על חניכי קורס מח"אגדה צה. הלכנו איתם

חיכו וחיכו , ירדו המדריכים, שהגיעה היכןהגיעה לנסעו  בה שהטיולית

ושאל מדוע הם  אחד המדריכים עלה לטיולית. נותרו לשבתוהחניכים 

                                                           
 .האלוף גרשון הכהן בנו של ,אנליסט במכון ראות, סגן במילואים, יותם הכהן    10
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אני . לרדת אמר להםשאף אחד לא  ,החניכים השיבו? אינם יורדים

ן בכמעט  ,כיצד - " דילמת האופק"ור מתאר במדויק את סיפשה ,חושב

להתנהג  שבים ,דים"שהיו מג ,מפקדיםאציה וה הסיטוהשתנת ,רגע

אלא גם , האופק איננו  רק שאלה של היכן אתה נמצא, לכן. כטירונים

רק מה  איננוהשכל שלנו . רשת חשיבהשל , סוג של מרחב חברתי

בהתאם , נמצאים בו אנו" שכל חברתי" הוא גם אלא, שנמצא בראש

  . למקום ולנסיבות

. משימה הראשונה במעלה של המצביאא היאופק איכותי ה יצירת ,לכן

אלא , שהוא לא רק שלו ,אופק איכותי ליצור יועל. על כך הוא מופקד

שכל תפקידו הוא לסייע בידו , יש לו מטה שלםולשם כך , של המערכת

אביא . בהן הוא עושה את זה, יש דרכים". הרחבה של האופק" ליצור

באית בדרג מנהיגות צ: מצביאות(ים ממאמרו של אבי אלטמן דבר

ל "בו הוא מצטט את השר והרמטכ, )2011, 439, מערכות, העליון

  :יעלון) בוגי(משה ,  לשעבר

המעודדת ביקורת , את ההצלחות הללו אני מייחס לתרבות ארגונית"

סגנון המנהיגות שנדרש על ...והטלת ספק ודוחה עריצות מחשבתית

 ,כה קצרהדרך ארו( "מנת לקיים תרבות שכזו הוא מנהיגות משתפת

  .)262' עמ, 2008 ,ידיעות אחרונות

המעיד על פער תפיסתי בינינו לבין ,  שהיפוכו של הרעיון הזה, אני סבור

שהאופק סוגר  - אם לתאר באופן ציורי - ההרגשה הוא, המציאות

שאין דרך חדשה להתמודד עם הבעיות , שאין מחשבה חדשה, עלינו

הגיע עד אחרון היכולת לעם ו על מטהו ,המצביא. המונחות לפתחנו

  . אופקה פריצתמופקד על , החיילים

אותו גוריון ב-מצוטט בן ,"טחון ישראליהאויב המסוכן ביותר לב"

   ".האינרציה המחשבתית של אלה האחראים לביטחון" היא ,מאמר

את יכולתו ליצור אופק איכותי הוא דוד  ,יותר מכולם, םמגלשהמצביא 

בכל , בכל מקרה, עם כל אדםאנו פוגשים בו את היכולת לדבר . המלך

 ליתושאול המלך או ג, אחרון העבדיםזה אם יהיה  גם, הקשר

להיות  ,אבל חשוב לדבר, לא חייבים להסכים ;תמיד בשיח .הפלישתי
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האופקים של , שהאופק של שאול הולך ומצטמצםשעה ב, וכך. במגע

 . דוד הולכים ומתרחבים

ננו קשור קונקרטית שלכאורה אי, תי את המושג הזהימדוע בעצם העל

  ?שנאמר כאן למה

החיבור  באמצעות ,אופקים נוספים צורשהיכולת שלנו לי ,נדמה לי

 ,חדשההוא ההזדמנות לפרוץ לרצוי , לאנשים רבים ולהקשרים מגוונים

 . שהמערכת זקוקה לו כדי לנועזה 

קשור " אופק"מושג ה ;לברך שאני מבקשאחבר את הדברים לברכות 

 - גם מהמעט שראיתי אותו כמצביא, חיים שליבמשמעות של אבא ב
ובו , בתנועה, יהיבעש, כאן כלומר, ולת שלו להיות תמיד בהווההיכ

 יצירתתוך , תמיד להחזיק בחלום .להחזיק אופקים אלטרנטיביים בזמן

. וללא גינוני שררה וירה חושבתואב, ישירים מאוד ,קשרים אישיים

היכולת  אף את ,כךומתוך  ,חס לוישהייתי מיעיקרית התכונה ה זוהי

חרת על כל הבעיות של האופק לפרוץ את האופק ולחשוב מחדש וא

 . להניע כיוונים אחריםהסוגר ו

 ןה  -גוריון -דוד המלך ודוד בן :דיםשני הדוי - שתי הדמויות שהזכרתי

 .שמעשירות ומקיפות את האופק של אבא שלי ,ים מהדמויותישת

 שאבא שלי, היפךלאו , מטה החשוביםם מקציני הישני ,אומראף הייתי 

  .קצין המטה שלהם הוא

שתמשיך ליצור ולפרוץ  אאחל לך, אם יורשה לבן לברך את אביו

 .שישפיעו באופן חיובי על החברה הישראליתכאלו , אופקים חדשים

, הולכים ומצטמצמיםשהאופקים שלנו ראה נ, שראינו כאן היום כפי

חברה בהרגשה משותפת היא ה שהאופק הולך וסוגר שההרגשונראה 

, מהעבר, שמתוך דיבור ומתוך חשיבה אחרת ,הונקו .הישראלית

האופק ולהגיע למקומות אפשר יהיה לפרוץ את , ה ומהעתידומההו

 .טובים יותר

 
 
 
 



 



 91עיונים בביטחון לאומי מס' 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

99 
 

 דברי ברכה

 11יעל ברקת

 

הגיעה העת ובכן,  .מההרצאה שלך למדתי, שאתה מקשיב לנשים

 ליישם.

 . תמידועכשיו, אלא  אינני מתכוונת לכאן

אני מכירה  ךמכירים אותי. א לאשלום לכולם. מעטים מכם עדיין 

שמעתי על אף . הישגיכםועל  , שמעתי על קורותיכםאתכם. מדי ערב

על המקומות מהם בחרתם להדיר את  , כמו גםקרתםיהמקומות בהם ב

 רגליכם. 

ר או לעצו יבמשך השנים שמעתי גם מרבים מכם. נהגתם לפנות אלי

אותי בדרכי ולספר לי על כך שגרשון הוא שונה, ועד כמה הוא אחר. 

 חלקכם אף בקשתם ממני לשמור עליו כפי שהוא.

בשיח שנגע לייחודיות של גרשון, ציינתם את העובדה, שהוא מוכן לדבר 

 מיד בגובה העיניים. ת .סיונוינלדרגתו או ל קשרלא לעם כל אחד, 

קצינים  ,רומים שהוא מקייםשהוא משתף בדיונים ובפו ,ציינתם

 זוטרים לצד בכירים. 

לים מופשטות, שלא תמיד ישהוא עומד על דעות נחרצות במ ,סיפרתם

 ועוד ועוד. ,קיבלתם

בכם ויבואו לידי ביטוי  אףניטעו  "תרּוח  א"אני מאמינה, שסימני 

 בעשייה היומיומית באשר היא. 

אותנו שליווה נפלא, לצוות ה להודותאנצל את הבמה הזאת כדי 

החיילים, הקצינים, האזרחים  :השנים האלה לאורךכמשפחה 

והחברים, שלשמחתי חלק גדול מהם נמצא כאן. תודה מיוחדת ליפעת, 

 למיכל ולמשה, לכל מי שתמך, שיעץ ושהיה שם כחבר וכשותף. 

 תפקידך:שלושה דברים טובים שיקרו עם סיום  ,לסיום

אך  ,ת, תוכל להישאר חיילכע ;כעת, תוכל לנסוע לחוץ לארץ על חשבונך

 כעת תוכל להגיד רק כמעט כל מה שאתה רוצה. ו ;לעבוד קצת אחרת

                                                           
11

 רעייתו של האלוף גרשון הכהן. יעל ברקת, רב סרן בצה"ל,     
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11Fלו יהי

12 

 

מחזיר אותנו לזיכרון , של נעמי שמר" לו יהי"השיר ..".: גרשון הכהן

. וכאן יש זיכרון עמוק, השיר שלה -לכל תקופה . מלחמת יום הכיפורים

על יד מזרעת בית , 1974בינואר : אני רוצה לספר סיפור על השיר הזה

הגיע מרצה להרצות , בתוך מובלעת רמת הגולן, בואכה דמשק, אן'ג

ואספתי את החיילים , סמל מחלקה, הייתי מפקד טנק. בפני החיילים

המרצה הציג שקופיות של מוזאיקות . שאיש לא רצה לשמוע, להרצאה

מבתי כנסת עתיקים בארץ ישראל וסיים במוזאיקה מבית הכנסת 

שלום על : "בשקופית הוצגה מנורה ומתחתיה הופיע הכיתוב; ביריחו

הקרין שקופית עם , "לו יהי"הוא סיים את ההרצאה במילים ". ישראל

, נדהמתי לראות.  וביקש מכולם לעמוד ולשיר, שירה של נעמי שמר

עומדים ושרים   -היה בוגר תיכון אחד בפלוגה  -כיצד חיילים פשוטים 

השיר הזה הוא בדיוק שיר הפרטיזנים , בעיניי. בעיניים דומעות

 )":בתרגומו של אברהם שלונסקי(

 

 ַאל ָנא ֹּתאַמר ִהֵּנה ַּדְרִּכי ָהַאֲחרֹוָנה"

 ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסִּתירּו ְׁשֵמי ָהֲעָנָנה

 ."..ֶזה יֹום ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא

 

 .והוהיהודי מאמין בתק -וה וכששמי העננה אינם מותירים תק

, והומבשר אחיזה עיקשת בתק -זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא 

 .והואבל אנחנו מאמינים בתק. מול ענן שחור כבד,  במפרש לבן באופק

 

פתיחה למהלך היריית  את ניתן לזהות באירוע המתואר: אסף חזני

חלום החיבור בין ב ,המקצועי של הקריירה של האלוף גרשון הכהן

                                                           
  בערב , עם האלוף גרשון הכהן ,'מרשת ג שערך השדרן טוני פיין, איוןיקטע מר 12

 .א"התשע, יום הכיפורים
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לאחר , אירוע מכונן של סמל במובלעת בצפון. ומיתמקהציוני להוויה ה

 ,חלום גרשון. בבחינת חלום גרשון. חייםהמשפיע על מהלך ה, המלחמה

מלחמה ה לאחר, מעבר לגבול הבינלאומי, המתחיל בניכור ובזרות

מהלך . ימת כחלום בתוך חלוםמסתיה, לכאורה, והרצאה הזויה

רגע במובלעת בצפון ה ו שלקריירה של מי שידע לזהות את ייחודיות

 ,שבין החלום למציאות ,השכיל לשמר את ייחודיות התווךאשר ו

" לו יהי"כי מילות השיר  ,ניתן להבחין. ל"כאתגר מקצועי כמפקד בצה

 .כעין גאולה, הווכעין תק, ן כעין חלוםהן עצמ

 

 

 לו יהי

 נעמי שמר: מילים ולחן

 

 עֹוד ֵיׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ָּבֹאֶפק

 חֹור ָּכֵבדמּול ָעָנן ׁשָ 

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש לּו ְיִהי

 ְוִאם ַּבַח�ֹונֹות ָהֶעֶרב

 אֹור ֵנרֹות ַהַחג רֹוֵעד

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 

 ָאָנא לּו ְיִהי, לּו ְיִהי, לּו ְיִהי

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 

 ַמה קֹול ַעּנֹות ֲאִני שֹוֵמע

 קֹול שֹוָפר ְוקֹול ֻּתִּפים

 ְּנַבֵּקש לּו ְיִהיָּכל ׁשֶ 

 לּו ִּתָּׁשַמע ְּבתֹו� ָּכל ֵאֶּלה 

 ַּגם ְּתִפָּלה ַאַחת ִמִּפי

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי
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 ָאָנא לּו ְיִהי, לּו ְיִהי, לּו ְיִהי

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 

 ְּבתֹוך ְׁשכּוָנה ְקַטָּנה ֻמֶּצֶלת

 ַּבִית ָקט ִעם ַּגג ָאֹדם

 ֵּקש לּו ְיִהיָּכל ֶׁשְּנבַ 

 סֹוף ַהֶּדֶר�, ֶזה סֹוף ַהַּקִיץ

 ֵּתן ָלֶהם ָלשּוב ֲהלֹום

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 

 ָאָנא לּו ְיִהי, לּו ְיִהי, לּו ְיִהי

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 

 ְוִאם ִּפְתאֹום ִיְזַרח ֵמֹאֶפל

 ַעל ֹראֵשנּו אֹור ּכֹוָכב

 ָּכל ֶׁשְּנַבֵּקש לּו ְיִהי

 ָאז ֵּתן ַׁשְלָוה ְוֵתן ַּגם ֹּכחַ 

 ְלָכל ֵאֶּלה ֶׁשֹנאַהב

                 ָּכל ֶׁשְּנַבֵקׁש לּו ְיִהי
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 דבר ראש המטה הכללי

12Fגנץ) בני( מיןרב אלוף בני

13 

 

את  קלקלאשתדל לא ל, מילים מספראני שמח להיות כאן ולומר 

 .הדברים היפים ששמעתי

אני חושב שעמדתי בו . תיאמזה אתגר  של גרשוןמפקד הלהיות , יםחבר

 .רבה תודה, באמת, גרשון .שנהניתי מכל רגע ,אני נשבע לכם. בכבוד

אני מבקש לחזור ולהזכיר . תמקד בהןאעל שלוש נקודות בלבד ו אדבר

שמעורר  ,ועל משהו קטן, הדיונים על חזון ועל מהפכה בעניין, לעצמנו

 ,בחודשים האחרונים ,יםשבמזרח התיכון מתרחש, משהו גדול

במציאות . לשינוי מאוד גדול יםשמביא, אדירים של מחאה תהליכים

אנו עדים . דומא מהר הדברים מתגלגליםהתקשורתית החדשה 

את כל  הבמהירות ומדביק שמתפשטת, כמו שפעת בחורף, לתופעה

ההדבקה . מחאהויקה של שינויים מבדינ, מדינות וחברות, הסביבה

המחאה שטפה ,  בסופו של דבר. שפעתה עדיין מוגבלתאם כי ה, קיימת

 . את המזרח התיכון כולו

המשכה בטלטלה האזורית וסופה , תחילתה של המחאה באביב הערבי

בטלטלה . איננו יודעים כיצד ייראו פני המזרח התיכון מחר? מי ישורנו

אם  ,כך שאינני  יודע. אך טמונות בה גם סכנות, הזו יש פוטנציאל חיובי

צד לסכנות  יש במצב שנוצר. ה כוכב באופל או ענן שחור כבדז

אם הרחוב ינצח וההשפעה של החברה תכריע ותתווה . הזדמנויות

זה  ,אך בה במידה. כוכב באופל והרי שזה, ישויות דמוקרטיות סביבנו

אם בסופו של דבר הרדיקליזם , כבד להיות ענן שחורגם  יכול 

 הדבר - שאלה של אמונהואין זו  - ימי יקבל ביטוי פוליטי מעשאסליאה

 . עלול להביא אותנו למציאות אחרת

המקום להרחיב  ואין זה, בכל הזירות למתרחש סביבנועדים  אנו

שבמידה מסוימת מחזירה , שאנו חיים במציאות, אני סבור. יןיבענ

                                                           
 .ל"ראש המטה הכללי העשרים של צה, גנץ )בני(בנימין   13
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-לא בהכרח במובן של סוג הבעיה ברמה הטכנו. 1967-אותנו ל

-רבמציאות ההאלא במובן ש, יןיל הענאופרטיבית או האסטרטגית ש

אם , אוריה ופוטנציאל ועלולה להפוךיזירתית הזו תחדל להיות בגדר ת

לאתגר שיעמוד לפתחנו בשנים , יתקיימו התרחישים הפחות טובים

 . עלינו להיות שמרנים יותר וזהירים יותר. לעקוב יש ואחריו ,הבאות

לראות , עיטה למשהושאפשר לתת ב, בהמשך לדבריך, גרשון, סבוראני 

אקספרימנטים לא ש לאא. לאן הוא מתפתח ולהתחיל להתגלגל איתו

, הרבה יותר להיות זהירים עלינוובאקספרימנטים  ,עושים עם מדינות

 .לשמור על משהו מוטל עלינואשר  כבעיקר 

 - אני סבור, בעניין הזה ,גרשון, ואני חושב שאינך חולק עלי, מתוך כך

  -הביטחון  תקציבדיונים על יחשבו שזה בגלל ה שכולם, ברור ליאף ו

 . דובזהירות רבה מא יש לנקוטשינוי כיוון אסטרטגי בש

שלטרקטור  ,יודע, מי שמכירך א, לסובב את ההגהדרוש , אמנם, תיםלע

רק על אחד  לוחציםאם . שאפשר להפריד אותו, בלםיש הגה ויש 

 .ומתהפכיםהטרקטור מסתובב  יאז, למיםהב

, שבו השינוי הזה מתרחש, ד בעידן הנוכחיוזהר מאלהי עלינו

מה יכולות מביאה עוזירתית מתרחשת מחדש -התופעה הרבכש

שמסוגלות להגיע לעורף האזרחי של מדינת , מהעומק האסטרטגי

 . כאילו לא היה עורף כלל, ישראל

הלכה , טרלנונ, ספורות מבצע של שעותמהלך ב, במלחמת ששת הימים

 .שפעה של חיל האוויר המצרי על מדינת ישראלאת יכולת הה, למעשה

היא בהחלט יכולה לכסות את כל  אך, אני מקווה שמצרים לא תגיע לכך

מטוס אחד מבלי להזניק , לצפון מהדרום ועד, שטח מדינת ישראל

כשהיא מכוסה שכבות של טילי , ציוד טילאי מנגד באמצעות ,יםלשמ

 .נת ישראליהיה אתגר גדול למדיזה בהחלט , קרקע אוויר

תווך , מבחינתנו, הבשורה הטובה בתווך של סיני היא שהוא מהווה

שאנחנו , הבשורה הרעה בקיומו של התווך הזה. לחיכוך אופרטיבי

. יצר יותר ויותר טרורמי הזה מרחבהיא שה, "ספר פרוע"קוראים לו 

היא מצטרפת ליכולות דומות  ,שכן, כל כך גדולה איננההבשורה הזאת 
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ומה יקרה בין ,  קאיודע מה יקרה בעיר אינני. ה ושל סוריהזבאללישל ח

 .אמרתי מילה אחת על האיראנים ין לאיועד, ק לבין ירדןאעיר

 . להביאה בחשבון ועלינו, מאוד מורכבתהיא אסטרטגית הסביבה ה

שיקולים ו  שיקולים אסטרטגיים, זירתיים-לעשות שיקולים רב עלינו

 . מדיניים

אפשר גם לייצר בריתות מאוד  ,תהווהבמצב החדש שמ, עם זאת

יץ אסטרטגי בינינו חשיכול להוות , חשובות ולייצר תווך אסטרטגי שלם

 . בסוגיה האיראנית בעיקר, ה המרכזיתלבין הבעי

. אנו חייבים שיהיו לנו יכולות נתונות, כדי שניתן יהיה לשקול היטב ךא

איננה  זו, כשאנחנו מדברים בימים אלה על המאבק התקציבי, לכן

שאליה אנחנו  ,אלא של רמת הביטחון, שאלה של תוספת תקציב

 .מבקשים להגיע

, ואולי בגלל אותה תקופה, דווקא באותה תקופה, הדבר השני שהתרחש

 . שכמובן אינני מתווכח איתה, היא המחאה החברתית בישראל

שאם בסביבה המזרח , להבדיל אלף אלפי הבדלות, לחוש אני יכול

בבית אנשים הרי ש, חיפשו את החירות ואת החופש תיכונית אנשים

. בכל מה שקשור לחלוקת המשאבים, ביקשו להפסיק להיות פראיירים

 ישבתי איתו שעות, טרכטנברג דיבר פה היוםפרופסור אני מבין ש

שיש ציבור , הוא הסביר, ומאוד נהניתי לשמוע את הניתוח שלו, ארוכות

זהו עולם . יוםככפי שהיא , םשאיננו מוכן עוד לחלוקת המשאבי ,שלם

שהטונציה והמוזיקה של  ,בהחלט אפשר לזהות, תוכן אחר של מחאות

אמנם מעולמות , מאותו ריתמוס, ההפגנות מורכבות מאותם צלילים

 .אך המקצב דומה, המילים אחרות, תוכן שונים

בסוף נוצר אתגר מאוד גדול למדינת לו, מתחולל הדברראינו כיצד 

ה שנשכיל לשקול ולשקלל בין המורכבות וואני מק .ישראל

לבין המורכבות הלאומית החברתית , האסטרטגית הגדולה מבחוץ

 .גדולה מבפניםה

, איננו יכולים, וגם מערכת הביטחון, שאנחנו כצבא, אני בפירוש חושב

החלוקה מחדש על אלא  ש. מכךאיננו צריכים ובוודאי איננו מתעלמים 

 . ולא רק אחד מהם, ני הווקטוריםשל המשאבים להביא בחשבון את ש
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מה על כשאנו מדברים על מה שקורה סביבנו ו, זהו בקצרה הטיעון שלנו

 . שקורה בתוכנו

. מה עתיד להתרחש בשלב הבא עולה השאלה, כשאני בוחן סביב

לא , מיקהסוג של דינ, א יהיה סוג של מהפכההשלב הב, להערכתי

ו של דבר אנשים יזעקו בסופ. למהפכות, כמובן, אינני קורא, מהפכה

ולא יהיו מוכנים להוסיף לשאת בנטל , שנמאס להם להיות פראיירים

לעמוד בראש , שגרשון מדבר עליו, אנשים מוכנים להיות החלוץ. לבד

אבל הם לא מוכנים להיות שם . המחנה ולחיות במציאות של מאבק

 . במדינת ישראל מיקור חוץ של הנשיאה בנטל בצעיהיה ל לא ניתן. לבד

כמה  ;בקיאה בנתונים, עמנו שנמצאת פה ,ראש אגף כוח האדם

, אם בודקים בחתך של נשים, מתגייסים מתוך כל אזרחי מדינת ישראל

, שיעור המתגייסים מגיע, ערבים וכיוצא באלה הדברים, יהודים, גברים

אזי , אם בודקים את בני הגיוס עצמם. 60%-אולי ל, 50%-ל, לדעתי

כנראה שזה לא יחזיק זמן . אחוזים 70-גיע לוי להעששיעור המתגייסים 

 .בסוף גם הם יגיעו לקצה גבול הנכונות שכן, רב

את האתגר האסטרטגי  :הללו שאנו מבינים את שני הדבריםמ, לכן

שעלינו להיערך לקראת אפשרויות לא פשוטות את העובדה ו,  שסביבנו

 אן הולכתוכשאנחנו מבינים כיצד נראית החברה הישראלית ול, בעתיד

את  נוטלומי ש מי שמתחלק במשאבים, י שנושא בנטלבהקשר של מ -

 . אני חושב שצריך להתעורר מהר ובזמן - השירות הצבאי על עצמו

אם ייצא קול . אנחנו יודעים שאורך הרבה מאוד זמן לבנות יכולות

, ואני חושב שצריך לפתוח את זה - לושירות חובה לכ, קורא לכולם

אפשר , אזי - אין מי שפטור. זה לחייב את כולם  - ולחייב את כולם

במשטרה , במערכת הביטחון, בצבא: לשרת בהרבה מאוד מקומות

דרך שירותים ,  שהם בראש סולם העדיפויות, ובארגוני החירום

עם כל , כולם יכולים לתרום, שירותים תשתיתיים ועוד, חברתיים

גיע למצב שכולם להניתן , המורכבות הפנימית שיש בחברה הישראלית

מית מסוגלים להתמודד עם המציאות הדינרק אז נהיה . משרתים

, ולהיות מסוגלים להעמיד את המענה הראוי בצורה שקולה, הזאת
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מתוך אחריות משותפת ונשיאה משותפת , הולכת ונבנית ומשתפת

 .בנטל

ועם  ,מבחוץ שיעמדו לפתחנו, תמודד עם האתגריםרק כך ניתן יהיה לה

אות תתברר המצי, במהלך השנים, אם אכן. רים הללוהמענה לאתג

 . שתנותאנחנו בוודאי נשמח לה, כטובה

אולי לא , הדבר השלישי שאנו זקוקים לו הוא חשיבה אסטרטגית

 . אבל רעננה, מהפכנית

 במקומותנו .תיאורטי איננו חיים בעולם שבו אפשר לקיים דיון

, אסטרטגיתשמייצרים מציאות , האירועים הם אירועים טקטיים

שתנות שלנו חייבת להתבצע מתוך חשיבה רעננה ומתוך יציבות והה

אינני .  אינני יודע מה יהיה מחר בבוקר. בכל נקודת זמן, אופרטיבית

ת האופרטיביות של כניושהת, נוכח מה שקורה בסוריה, בטיחיכול לה

שלא אוותר על משהו , כמובן. יהיו תקפות גם מחר רמת הגולן היום

, הותהיה לי גם האדפטציה של, חלופהעד שלא אייצר , ידשיש לי ב

, שכן אנו חיים באזור שהוא זירת מלחמה, בצורה אחראית וזהירה

שלא  לעשות זאת בצורה הטובה , יכולים להרשות לעצמנו ואיננו

 . ביותר

הסתכלות רחבה הוא וחשיבה רעננה מתקיימת  הםשב אחד המקומות

שחשוב  ,שכן אני סבור, מקום היחידזה האין . מכללה לביטחון לאומיה

עליהם , מאוד שהדברים האלה יתבצעו דרך הגופים המבצעיים שלנו

, שכן. לייצר רעיון וגם להיות מסוגלים ליישמו, "לחשוב אחרת" מוטל

אך מבחינת חשיבה . אין זה דיון תיאורטי, כאמור, בסופו של דבר

שלמכללה  סבוראני , שותפות בעשייה וחינוך להסתכלות פתוחה, רחבה

זו הזדמנות נוספת , שוב גרשון .מאוד יש חשיבות גדולה ון לאומיחלביט

פעמים בימים מספר זה יקרה לך  - לך תודה רבה ומרלחזור ול

 .פתוחה וחשובה ,על שנים של עשייה רחבה - הקרובים

, להרשות לעצמנו, ולא רק צריכים, יכולים אנואם יש מקום שבו 

תים לע, חשיבה שהיא פורצת גבולות, נושלמבחינת האתוס הארגוני 

 . זה בדיוק במכללה, ספק צבאית
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, חיצים, אני מקבל גבולות גזרה, 36כשאני מבקר בתרגיל באוגדה 

טוב ששם זה . מוחשיים ויציבים ,ד ברוריםודברים מא, מטרה, משימה

, על כך .צריך לדעת להלך בין שני העולמות. וטוב שפה זה רחב יותר, כך

 .גרשון, לך הרב תודה

אני  .לכךשאתה בנוי  ספקאין לי כל  .אתה נכנס לנעליו של גרשון, וסיי

, תן לזה בעיטה, שום דבר לא קבוע ;דבריו של גרשוןמציע לך לאמץ את 

אני אסדר את המסגרת מסביב ואתה  .תזיז את זה לאן שאתה רוצה

 . אותךתתפתח לאן שהעננים יסיעו 

 .  ובהצלחה תודה לכולכם



 
 

 
 "  עיונים בביטחון לאומי"
 
 

  אלוני-וה גרוסמןן נא"רס :עריכה
 

 אלוני-וה גרוסמןן נא"רס: עריכה לשונית
 

 אבישי גבע: כריכה נוכחיתעיצוב תמלול ו
 

 סלעית סלע: הלוגו והפורמט של כתב העתעיצוב 
 

 ל"צה, של המכללה לביטחון לאומי מרכז המחקר

 

 פרופסור ארנון סופר :ראש המרכז

 

 23 -ה ממשלה מיוםצא מהחלטת כפועל יו הוקם ז למחקר של המכללה לביטחון לאומיהמרכ

לעיון ולמחקר , המוסד הגבוה ללימוד" היאהמכללה לביטחון לאומי  כי, שקבעה ,1976במאי 

 ". בבעיות הביטחון הלאומי של מדינת ישראל

אנשי : ונים שוניםבכירים מארג בהפגישו, יתרון יחסי בתחום הביטחון הלאומי המחקר למרכז

נציגים של משרדי , ארגוני הביטחוןמבכירים  ,ל ומצבאות זרים"צבא בכירים מכל זרועות צה

בכל תחומי , ברמות הבכירות, אנשי אקדמיה מדיסציפלינות שונות ומקבלי החלטות, ממשלהה

 .החברה והשלטון בישראל, המשק, הביטחון

הדרג ; מקבלי ההחלטות ג המקצועי שלהדר; פוליטי-הדרג המדיני: נמניםקהל היעד עם 

כמשפיעים תלמידי המכללה לביטחון לאומי ; הביטחון הלאומי האופרטיבי ומעלה במערכות

; ואקדמיים למחצהמכוני מחקר אקדמיים ; אנשי אקדמיה בכירים ואנשי תקשורת; עתידיים

 .ץ לארץבחוהפועלים בתוך ממסדי הביטחון הלאומי  ,אקדמיים ומוסדות מקביליםמוסדות 

; אסטרטגיה וביטחון לאומי-גיאו: תחומי העיסוק של המרכז כוללים את התחומים הבאים

; הגדרות ותפיסות חדשות של ביטחון לאומי; שילוביות ושיתוף פעולה בין ארגוני ובין משרדי

היבטים של טרור ופשיעה ; חוסן לאומי בעימותים מוגבלים; שחיתות שלטונית וביטחון לאומי

 . וסוגיות של ביטחון פנים; )לישראלדגש על הקשר הייחודי ב(

פרסומי המרכז מגוונים וכוללים . ל"במסגרת המרכז פועלים עמיתי מחקר מהארץ ומחו

נייר " "עיונים בביטחון לאומי", "ביטחון לאומי" :כגון, ופרסומים נוספים כתבי עת ,ספרים

בהכנת  משרד הביטחון אה לאור של עם ההוצל ו"שותף המרכז עם גלי צה, בנוסף ."עמדה

 .במסגרת האוניברסיטה המשודרת" דרת הביטחון הלאומייס"
 

 

, 02624צ "ד, גלילות, מחנה דיין .ל"צה, מחקר של המכללה לביטחון לאומיהמרכז 

 yehezkeally@gmail.com: ל"דוא, 03-7607335 :'טל, ל"צה



 
 

 

 המכללה לביטחון לאומי, צבא ההגנה לישראל
 
 
 

 יוסי בידץאלוף : ותהמכללמפקד 
 

 ענאן ווהאבי ר"ד אלוף משנה :ראשיהמדריך ה
 

 ניצב משנה גדעון מור: יום העיון יוזם ומפיק
 

, ק כהןאיציאלוף משנה  ,ליאורה הרצל' גב, ר אילי גולדברג"דגונדר משנה  :מדריכיםסגל ה
 ר רדא מנצור"ד, גדעון מורניצב משנה 
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