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 פתיחה
   1נוגה בוטנסקי

 . 1937-שנה לתכנית החלוקה הראשונה ב 60-יותר מ

 .1947-בה להסכמה לתוכנית החלוקה נש 50-יותר מ

מלחמת יום הכיפורים. שנים ארוכות של  רשנה אח 25שנה אחרי מלחמת ששת הימים,  30

חלום מימוש  -ל מחלוקות, תקופות קצרות של הסכמות, ובבסיס מלחמות, תקופות ארוכות ש

  .ישראל השלמה-רץזכותנו על א

 האם, מתי ואיך נפרדנו מהחלום?

 נקשיב לסיפורים האישיים של החברים, על הלבטים, על ההכרעה. 

 יאמר כל אחד את אשר בלבו, יאיר כל אחד את זווית הראייה שלו.

 

  2גלעד. תהיה זו שיחה לזכרו של בנימין

 

  

                                           
 חיפה.השיטה. בוגרת הצופים, -חברת בית 1
 השיטה, בוגר "המחנות העולים", תל אביב. -חבר בית 2

 1972נפטר בערב פסח תשל"ב, 
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 3ו יוחינשיחה בין בנימין גלעד וב

 
 (1968׳׳ח )כשבת, ב׳ באדר תש-מוצאי

 

 ובץ עליך משהו? ראני: מה יש? 

 הוא: זה משהו עמוק מאוד... 

 האצבעות.  רעו סשתיקה, כיסו

 אני: אתה חופשי לדבר, אתה חופשי לגנוז... 

 הוא: אני שסוי... 

 אני: ״שסוי״ או ״שסוע״? 

 שסוע. . זהןהוא: כ

 אני: בין מה למה? אינך חייב לומר... 

 הוא: בין הטנק לבין נץ־החלב... 

 ישראל השלמה ומצד שני הטנק. -ץרמצד אחד א

 אני שונא אותו, זה כפוי עלי. לחיות בהכרח כל החיים... 

 אני: מדוע כל החיים?

 הוא: ומה? שאחרים יעשו את העבודה הזאת? 

 זה צריך, זה הכרח...

 ים... רהאנשים אותו דבר, יש כאלה ״הששים אלי קרב״, ויש גם אח אני: לא כל

 כמה יש לך עוד להיות בצבא? הוא: 

 עוד שנתיים...

 כך זה יישאר, יישאר לתמיד... -אחר םכך אתה במשק. הוא: ג-אני: שנתיים, אבל אחר

 אני: מה יישאר? 

 הוא: המלחמה, מה שעבר עלי... 

 שתיקה.

 אני: ספר מה עבר עליך...

 מנוד יד. כאילו הורד מסך, שתיקה. אצבעות כסוסות...

 הוא: מספיק לראות אדם שרוף על הכביש... 

 י אז מה? ראני: משלנו, או מצרי? הוא: מה זה חשוב? ואם מצ

 אני: אז אל תלך לקורס קצינים... 

 הוא: זה לא יעזור. מה ההבדל? אני: 

 פחות אחריות... הוא: 

 ממה?

 אחראי, אחראי גם על הרג בני אדם. כך אתה רק מקבל פקודות...אני: כשאתה קציץ אתה 

אל השלמה, אם ריש-ץרשני אלה אני שסוע... א ןהוא: אני יודע שתהיה עוד מלחמה. בי

 ירה. זה לא יעזור גם אם לא אהיה קצין...ררוצים את זה, אז לא תהיה ב

שלמה אפשר לתת לא ישראל ה-אני: תחזור הביתה ולא תהיה שסוע. רק בצבא ככה... לארץ

 השיטה, או בישוב אחר... -ק בצבא: גם בביתר

 הוא: זה לא יעזור. יישאר תמיד.

 אני: מה יש? וכי כשעבדת בתנועה לא עבדת מתוך מלוא השלימות? 

                                           
 רשם לעצמו בנימין אחר השיחה.  3

 1973השיטה, נפל בסיני במלחמת יום הכיפורים, תשל״ד, -יוחי, חבר ובן בית
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 הוא: אז לא ידעתי... אני: מה לא ידעת?

 זה היה  –אל השלמה ריש-הוא: לא ידעתי את מה שזה עולה. ״להעביר״ תכנית על ארץ

 ןפשוט, לא ידעתי את מה שזה דורש. אלף הרוגים שם על הנייר לא שווים הרוג אחד כא

 בשטח... אבל אני יודע שאין ברירה. שלא תהיה ברירה... 

 הזדהות שמתוך הכרה עם האני: איני יכול להשתוות אליך. כי עברת יותר ממני. אצלי הית

גם עכשיו כך: לו חס וחלילה לא  אבל בעצם ;הנשק. אולי הנסיבות היו אז יותר אכזריות

 ביוני מי יודע אם לא היינו נזרקים אל הים...  5-היינו פותחים ב

 ור ואין...רהוא: זהו כל העניין שהכל ידוע לי, שהכל ב

 

 קטע אחר של השיחה:

 אני: האם שוחחת כבר על דברים אלה עם מישהו? 

 הוא: לא. עם אף אחד לא.

 ...ברתי פחות ממך. חזרתם מן המלחמה מבוגרים יותר מאתנואני: איני יכול לעזור לך, כי ע

 הוא: האם לזה ייקרא מבוגרים? 

 שתיקה.

 זה רק מן השפה ולחוץ.  –הוא: כל מה שאתה רואה 

 אני: מה פירוש?

 בחדר, על טנקים, זה רק מחוץ, מן השפה ולחוץ... ןהוא: כל השיחות שלנו, אפילו כא

 ? בטנק? אני: אולי הדבר תלוי בעוצמת הנשק

 הוא: טנק ורובה צ׳כי זה אצלי אותו דבר. 

  ״סרבנים״, סרבנים לצאת למלחמה?..אני: אתה יודע שהיו 

 . בוודאי הוא. סהוא: אורי דייווי

 אבל...

 כל זה מפה והלאה... -מה שתראו במסיבה, שאני מדקלם 
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 4צפורה גלעד

 

-צד נפרדנו מהחלום של ארץכבר זמן רב מלווה אותי איזה צורך לעשות חשבון נפש, כי

 ישראל השלמה.

 אני יודעת: יש מי שלא חלם אף פעם, ויש מי שלא נפרד מהחלום גם היום. 

 אבל נדמה לי, כי רבים מבני דורי, ואולי גם מבני הדור השני, עברו תהליך של פרידה.

 התהליך עלי? כמה נקודות ציון. רואיך עב

מת ששת הימים. הוא היה אחוז שיכרון. טייל אני זוכרת את טיולי עם בנימין אחרי מלח

כבר יד יריחו, כשעברנו על יד שכם הגדולה, ש-וטייל. ואני, כשראיתי את מחנות הפליטים על

י אתה צריך לשכנע אות :אמרתי לבנימין ",חז״לינו אמרו עליה שהיא ״מקום מועד לפורענות

 ת הפליטים.מחדש בעד ״שלמות הארץ״. במיוחד היכו אותי בהלם מראה מחנו

 

פעם, בשנות השבעים המאוחרות, כשלמדתי בירושלים, והוויכוח על השטחים כבר התלקח, 

 נסעתי הביתה דרך הגדה. אז עוד נסעו כך... 

הארץ היתה יפה. מכל גבעה בדרך אותתו אלי סיפורי ספר שמואל האהובים. ואני הרהרתי 

 א היתה פעם שלי, אני עוד אוהבואמרתי לעצמי ולנוסעים אתי: מה לעשות, האישה יפה, הי

 אותה מאוד, אבל עכשיו היא לא שלי, היא לא שלי...

ופעם, נדמה לי בשיחה עם משה, אמרתי לו: למה לא נעשה כמעשה אברהם אבינו, ״היפרד 

מריבה בין הרועים, והם חילקו ביניהם את  הנא מעלי״, אומר אברהם ללוט, כאשר הית

 הארץ.

 רירה, ויש להתחלק עם העם השכן.כך גמלה בי ההכרה שאין ב

 

 ובנימין?

אצלו אהבת הארץ היתה אהבה שאינה תלויה בדבר. שורש בנשמתו. ברשימה על אביו מנחם 

 ומוסיף: ״היא "הארץ היתה לי -פוזננסקי, הוא אומר: ״את אשר היתה לו השפה )העברית( 

מודים בגליל, על ניה שבנגב, על שביליה החו)הארץ( בך פנימה, בקשר של טבור, על קני

 ״...עפר דרכיה

 ורד,-בוויכוח הפוליטי על עתיד השטחים בנימין לא לקח חלק, לא השתתף בכנס של חוג עין

תמך בתכנית אלון? אני לא זוכרת, אבל באחד המכתבים ליוחי בצבא יש אולי  ם. הא'וכו

 רמז.

כותב בנימין  , בימי מלחמת ההתשה והוויכוח על הפסקת האש. וכך1970זה היה באוגוסט 

 ליוחי:

 ״כשנשאל גלילי אם יש לו כבר ׳מפה אמר שיש לו מפה בלב... כלומר )מוסיף בנימין( בין

יש משהו שאינו זה, ואינו זה. ואילו המפה שבלב  1967ביוני  4-׳אף שעל׳ לבין קווי ה

 !".םאם ייחת – נשארה ותישאר תמיד גם מעבר למה שעשוי להיחתם

 ״מפה שבלב״ ממצה את הרגשתו של בנימין. זהו, לא כל –גלילי  נדמה לי שהצירוף הזה של

 אהבה ניתנת למימוש.

  

                                           
 אביב.-השיטה. בוגרת ״המחנות העולים״, תל-חברת בית 4
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 5עזריה אלון

 

נתבקשתי לאזכר בקיצור את המושג ארץ־ישראל שרווח לפני קום מדינת ישראל, ולפני 

המאוחד״, על -העולים״, על ״הקיבוץ-הימים״. תרשו לי לדבר על ״המחנות-מלחמת ״ששת

עלי, בערבוביה מסוימת; פעם אגיד ״אני״ ופעם אגיד ״אנחנו.״ אתחיל העבודה״ ו-״אחדות

ב״אני״; גדלתי על המושג ארץ־ישראל, שלא היו לה גבולות; היתה מפה, שכללה את שתי 

ם גדות הירדן ובה החרמון, היה בה הר הדרוזים והיו בה הגלעד, מואב ואדום; היו מסומני

 ישראל, שהוא אולי אותו מושג שהיה-ג של ארץבה בוודאי גם גבולות המנדט, אבל היה מוש

 ו בפועל לבין התחושה שלנו. נלאברהם מאפו; והיתה סתירה עצומה בין מה שהיה ל

ישראל -מארץ 7%ערב מלחמת העצמאות, כל הרכוש הקרקעי של היהודים היה 

% 93-מים שנקנו ״דונם, דונם בכסף מלא״, ונכולם, חוץ מזכיון החולה, היו דו "המנדטורית

של הארץ לא היו כלל שלנו; בחלק גדול מהם לא דרכה רגל יהודי. עשיתי חשבון שאולי 

שבע דרומה, ואם אחשב -מבארבנגב, פעם רגל, -אחוז אחד מכלל היהודים שבארץ הציב אי

את השטח ממצפה־רמון ודרומה, אז אפילו פרומיל אחד מתושבי הארץ היהודים לא היה שם. 

בעלות לא מוסברת על כל הארץ, שהיא היתה תוצאה של תפיסה אבל היתה לנו איזו הרגשת 

 העולים״, ניסינו לממש את התפיסה הזו בטיולים לכל-היסטורית כלשהי. אנחנו, ב״המחנות

מקום. אמנם לא הגענו לכל חלקי הארץ, אבל לא היה מקום שחשבנו שאיננו צריכים להגיע 

־אלה הרי םלה השטחים לאורך הירדן, אזה גבול הצפון, אם א םאליו: אם זה מדבר יהודה, א

שומרון ואם אלה המכתשים; ניסינו להגיע לכל מקום והיתה לנו הרגשת בעלות כלשהי, 

 הרגשת שייכות לגבי כל השטח הזה.

 

ממציאותם, ומכל  םאפשר היה להתעל-נשמעת טענה שהתעלמנו ממציאותם של הערבים; אי

 אביב ולחשוב שאין ערבים, אבל-לשבת בתל מקום אנחנו לא יכולנו. אולי מישהו היה יכול

 אנחנו פגשנו אותם בכל מקום, והם היו חלק אורגני של הנוף ושל המציאות.

הוא: ט הראשון והיה המשפט המפורסם של משה בילינסון במאמרו ״למי הארץ״. המשפ

; ה״לעם היהודי ולערבים היושבים בה״. קשה לי היום לשחזר, איך בעצם תיארנו לנו מה יהי

 150,000הייתי אומר: לא תיארנו לנו שום דבר, מפני שכשעמדתי על דעתי היו בארץ בערך 

יהודים. קיבלנו עלינו את החלטת או״ם  650,000יהודים, וכאשר קמה המדינה היו בארץ 

. מדינה שעשויה משלושה טלאים, שמחוברים ביניהם 1947על חלוקת הארץ בנובמבר 

חת היתה נעוצה בין גניגר לשריד, ואחת בין באר טוביה : סיכה אן"בטחו-באיזה ״סיכות

יהודים חיו  100,000-ערבים, וכ 450,000יהודים,  550,000לנגבה; בתוך השטח הזה חיו 

שבו, גוריון, יודעים, מה ח-מחוץ לגבולות המדינה, בירושלים ובגליל; רק אלוהים, ואולי בן

 ואיך בכלל המדינה הזו תתקיים.

המשונה הזאת, היתה לנו הרגשת שייכות מוחלטת לגבי הארץ, מבלי בתוך כל המציאות 

 לק כלשהו כאן.חפעם נהיה בעלים של -שיכולנו לומר מתי אי

 

-בן רבבילטמור, כאש 1942בעצם, הפעם הראשונה שבה עלה מושג המדינה היתה בשנת 

 1939-1936הברית על הכוונה להקמת מדינה יהודית. במאורעות -גוריון הכריז בארצות

רה בתוכנו התקוממות רהגיעה לארץ ועדת פיל ועלתה לראשונה הצעת החלוקה; ההצעה עו

מחנה גבת, שדיוניו הסתכמו  (העולים״-פנימית עזה, והביטוי לכך היה )לגבי ״המחנות

                                           
 נות העולים״, חיפה.השיטה, בוגר "המח-חבר בית 5
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העולים״ עיצבו סמל; הייתי -, ״המחנות1946בחוברת בבריתך. הרבה יותר מאוחד, בשנת 

אל, כשנהר הירדן באמצע, ללא גבולות. הוא ריש-ארץ-תשותף לחשיבה. בסמל צוירה מפ

אינו דומה לסמל של ה״אצל״ )הם אימצו טכנית את גבולות המנדט הבריטי עם הקווים 

אלא  ,המוזרים של עבד הירדן(. איש לא חשב אז על כיבוש בכוח או על גירוש הערבים

ובזה התקווה הסתיימה:  ..וב, ואז.רהיתה איזושהי תקווה עמומה, שיבוא יום ואנחנו נהיה 

-המאוחד״ ו״אחדות-״ואז״. אינני יודע בדיוק איך היו ההשלכות של תפיסה זו לגבי ״הקיבוץ

העבודה״, אבל אני חושב שאותה רוח שהיתה שם הביאה, בוויכוח בדבר ״כן חלוקה, לא 

-יןחלוקה״, לנוסחה המשונה, לפחות לפי המושגים של היום, בדבר הרעיון של המנדט הב

לאומי -הארץ. שיהיה מנדט בין-ומי; זו היתה מעין בריחה, להסתלק מהרעיון של חלוקתלא

 כך נראה.-ואחר

 

, ככל שהתקרב המועד של עצרת 1947; בקיץ 1947כך נמשכו הדברים עד לקיץ של שנת 

 29-ור שלא יהיה מפלט אלא בחלוקת הארץ. באותו לילה מפורסם של הרהאו״ם, נראה בבי

חרדה ליד הרדיו להאזין להצבעה באו״ם )ומכאן הסיפור המפורסם ״כן בנובמבר, ישבנו ב

כיר שמחנו, לא שמחנו״(. יש ביטוי ״וגילו ברעדה״, אז הרעדה היתה, הגילה לא היתה; מי שה

את הארץ, מי שחי את הארץ, ידע שהוא מוכרח לקבל את ההחלטה הזאת, ושלא יכול להיות 

 שנים התברר שהיה עוד אחד שלא שמח, לאחר פתרון אחר, אבל לשמחה מה זו עושה? אגב

י . מי שיעסוק בספררזה היה דויד בן־גוריון, שידע שההחלטה הזאת היא עדיין פיסת ניי –

הברית -ההחלטה הזאת כבר לא היתה קיימת. ארצות 1948במרס  19-ההסטוריה יידע שב

 הסתלקה ממנה, לא נותרה אפילו החלטת החלוקה.

 

 שואל את עצמי ואותנו: מה תיארנו לנו שיהיה בארץ, עם היהודיםואני חוזר למפה הזאת ו

שיישארו בתוך הטלאים האלה; איך יעברו מאזור לאזור, איך נחיה עם אוכלוסייה שחציה 

ון יהודים וחציה ערבים, מה יהיה גורלן של נהריה, של קדמה ושל ירושלים? לא חיפשנו פתר

 את הפתרון שאנחנו מכירים: מלחמה. אז קמהנו: נראה מה יהיה; והערבים הגישו רלזה, אמ

ואנחנו מקבלים  1949אפריל -רס, מ(רהמדינה, שיחות שביתת הנשק )אני מקצר את הסיפו

כנן אדם רציני כלשהו שת-. לא ידוע לי על בן1967את המדינה פחות או יותר, בגבולותיה עד 

 לומותיו של כל אחד.שינוי של גבולות מדינת ישראל בכוח; מה חלם כל אחד? זה נשאר לח

 

ישראל; לא חשבתי שהמדינה איננה -אני חוזר שוב אל עצמי. מעולם לא איבדתי את ארץ

ישראל. חייתי במדינה עם הגבולות שנקבעו, ומעולם לא איבדתי את -מדינה ויש רק ארץ

ישראל. בלי לדעת איך, אם ומתי תדרוך עוד פעם רגלי במקומות האלה. הכל נשאר -ארץ

ישראל -יונית, אולי כמו אצל אותו יהודי שישב במקום שישב והיתה לו ארץכשייכות רע

ישראל היתה -באיזשהו מקום בחלק האחורי של המוח. מדינת ישראל היתה מציאות, ארץ

ך, שמחקה לגמרי את והחינ-בעולם הדמיון. הצטערתי מאוד על התמונה שנוצרה במערכת

 השטחים שמחוץ לקו הירוק.

לי באנחנו זוכרים עדיין איך זה קרה:  -הימים״. איך היא נפלה עלינו -הגענו למלחמת ״ששת

 לי כוונה, לא לפני שהיא התחילה ולא כשהיא נגמרה. בתכנון, 

ה כך. בפתיח-הימים״, אני מבקש את הזכות לדבר אחר-על מה שקרה אחרי מלחמת ״ששת

ויות ישראל, שתי יש-ישראל ומדינת-של ארץ ניסיתי לשרטט את התמונה המוזרה

שמסתובבות בראשי, בראשינו, כאשר אחת מהן היא מציאות ואחת מהן היא מושג שכל הזמן 
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אל, גם ריש-מתמודדים איתו במחשבה. אני, ומי שחושב כמוני, לא יכולנו לוותר על ארץ

 כאשר חיינו במדינה מוגדרת ששמה ״ישראל״. 
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 6עליזה בדמור
 

אבחנה בין המושג ״שלמות  -הם. האחד אני רוצה לדבר על שני נושאים ועל הקשר ביני

ישראל השלמה״, כפי שנכנס למילון -כפי שהטמעתי אותו בתנועה, לבין המושג ״ארץ "הארץ

י מלחמת ששת הימים. העניין השני הוא, מה שמכונה הפרידה רהאידיאי והפוליטי אח

 , על חלומותיה ועולםרמהחלום, ואצלי הוא מתקשר עם פרידה מהוויית תנועת הנוע

האוטופיות שלה. הדברים מתקשרים מפני שנושא שלמות הארץ, מבטא אולי יותר מנושאים 

 אחרים את הפרידה הזאת, שיש בה התבגרות והתפכחות, לא תסכול ולא אובדן.

 

לפני שאעבור להתפתחות הגישה המאוד אישית שלי, אינני רוצה להתחמק מלומר משהו על 

ישראל -שבת שהוויכוח העיקרי היום הוא על ארץראייתי היום את מוקד הבעיה. אינני חו

, השלמה, בוודאי לא על שלמות הארץ, אלא על פינוי הישובים. זוהי שאלה חברתית ואנושית

, 1967לא פחות משהיא שאלה פוליטית. הייתי מעורבת, עם בני הכיתה שחינכתי בשנת 

נוכחות צבאית,  ק התיישבות, יחד עםרבהיערכות להתיישבות ברמה. בתום לב האמנתי ש

יכולה להצדיק את נוכחותנו באזור שנכבש במלחמה. היום, כשמדובר בהרס מפעל חיים של 

משלם את מלוא  רהרבה הרבה אנשים, קשה לי להיות רק מפוכחת, במקום שמישהו אח

 המחיר. אבל אני רוצה לעבור לתהליך שעברתי, אני אישית.

 

ופי הטיולים בתנועת ״המחנות העולים״ שלמות הארץ, היתה לי אישית, מושג שקשור בא

י, ובתביעה להגשמה אישית. יתכן והביטוי החד ביותר לצירוף הזה ניתן בדבריו של ספי כספ

יך תנועה, אידיאליסט וכולו כנות. ספי נעליו השלום, שנפל בבית קשת, כשהוא צעיר, ח

במוחי  כותב במכתב כך: ״בשעה שעמדתי פעם בגליל ופעם בסביבות ים המלח נקרה

המחשבה, שלא נתנה לי מנוח: מי יעשה זאת? מי יהפוך את השממה לארץ פוריה? גם אם 

אם לא אתה?״ הקטע  – לא יכולתי לנוח. מי יעשה זאת? מי -לא איתן הייתי בהכרת דרכי 

ה הזה נבחר על ידי בנימין לפתיחת דברי הזיכרון שלו על ספי, וכך נקשרים הדברים בעוצמ

 למפגש הזה שלנו.

 

, ושאלת חלוקת הארץ הדהדה "היינו ב״המחנות העולים״ שכבה צעירה משכבת ״בבריתך

ופיה ולמתחייב מן הקשר הזה. התצפיות בטיולים, דברי נבתוכנו במישור הקשר האישי ל

יצרו מושג שהמילה ״שלמות״  םההסבר, לא עסקו בערבים ולא בעתידה המדיני של הארץ, ה

לם. ההרים המעטרים עמקים. הארץ הנתונה בין הים היא מילת המפתח. ראיית הנוף הש

התיכון לכנרת. המדבר על הוואדיות וגבי המים ומצדה המזדקרת. לא היתה זאת מצדה של 

מתאבדים. זאת היתה מצדה של אנשים שרצו להיות שלמים עם עצמם, עם מצפונם, עם נופי 

 ים קלות. הארץ שהיה עלינו לארשם והכל בדרך הקשה. כי אין ״שלמות״ בדרכ

חווינו את החיים כחוויה טוטאלית. כי מה שעתידים היינו לדרוש מעצמנו היה טוטאלי. 

 וכשחזרתי לקראת המפגש הזה אל החוברת לזכרו של ספי, מצאתי את החוויה הזו בכל עמוד.

הנה לדוגמה, במכתב לחניכה: ״ייתכן שתשאלי, מה פתאום מדבר ספי ומערבב מדי פעם את 

ולהיפך. כי מרחוק אפשר להעריך יותר את השלמות הזאת״. או במכתב  הקבוצה בתנועה

לדוד באמריקה ״מבין אתה איפוא, שחיי הפרטיים הם חלק מהחיים של העם היהודי. במידה 

 שתקוותנו תתחסל, הרי גם בניין חיי הפרטיים יישבר...״

                                           
 אביב-העולים", תל-חברת כבר, בוגרת "המחנות 6
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ילו ום פאתוס. אפרק אז יכול היה בן יחיד להוריו, כך להכין אותם לאפשרות נפילתו. בלי ש

ישראל השלמה, אלא מהתביעה הנחרצת שהקשר הזה אל -בענווה. וזה נבע לא מחלום ארץ

 הארץ תבע.

 

 לפעמים אני תוהה, כיצד היינו לאנשים. בחינוך שלנו בתנועה היתה אינדוקטרינציה. היה

. אלינכון ולא נכון, שחור ולבן. וכזה היה גם היחס לארץ, כי הגשמה אישית היא מושג טוט

וכיצד קרה שבכל זאת היינו לאנשים פתוחים, חושבים? המפתח הוא לדעתי בחינוך לחשבון 

 נפש בלתי פוסק, כפי שבא לביטוי בשורות בהן פתחתי. 

הצירוף הזה של הגשמה אישית, מלווה בחשבון נפש, הוא שמביא אותי לראות בפרידה 

שמעית, במובן של ״זו הדרך, וער אמת חד מנמחלומות את התבגרותנו. מה שהיה בתנועת ה

, הפך ליכולת להתמודד עם החיים עצמם. ולהתמודד 7אחרת איננה. בה ללכת, ללכת עד תום״

עם החיים עצמם הוא בין היתר להבחין בגוונים, במורכבויות, ואולי יותר מזה. בעוד ההגשמה 

תי, לראות האישית מעמידה את ה״אני״, אמיתותיו ומבחניו במרכז, למדנו, או לפחות למד

תתי ברית שותפות בלתי מותנית, אלא את כל מיני ״הזולת״ ראת הזולת. לא אותו זולת איתו כ

איתם חיי מצטלבים. בין אם זה בבית, מי שתופס בדרך שונה ממני את הקיבוץ, בין אם זה 

דורי המרבה להכאיב, במשפחה, בחברה, בתרבות, בצרכים, ובין אם המדובר -בשוני הבין

שים ששוב אינם חייבים ״להיות כמונו״, להידמות, להיטמע. והקשה מכל, הזולת בעולים חד

שבעליל שותף לחיינו ולחלומותינו על החיים בארץ הזאת, ואולם ללא כל אידיליה של 

שותפות. אין לי היום שום דבר שלם. לא אוטופיה. לא חלום. לא מציאות, לא הוויה. לכן 

ל השלמה. אבל האם ניגודו של השלם מוכרח להיות ישרא-ברור שאין אצלי גם מקום לארץ

 שבר? האם אובדן השלם הוא טוב? האם הוא רע? האם זאת רק גזירה?

 

כי, כמובן, שיש בדברים גם יסוד כזה. לגבי,  םאני רוצה להאמין, שאינני רק מתפשרת. א

מנט במושג פשרה, בין אם ביומיום הקיבוצי ובין אם מדובר בפשרה טריטוריאלית, יש אל

 םלפעמים, בעיקר עם עצמי, יש ג .לא תמיד אני מדברת על זה בשלווה כזאת .של השלמה

ה. אבל עמוק בלבי אני יודעת, שיש השלמה שעולה במוסריותה על השלמות נדמעות של זיק

ובוודאי כאשר מדובר בשלום. אולי כך, עם כל הטלטולים והאכזבות, המאבקים והמעשים, 

זם מהו. כיצד להיות אנושיים יותר, אנושיות של אחרי תקופת נשכיל ללמוד באמת הומני

הסער, המחייבת קנאות וקצת צרות עין ואופק כדי להתמסר ממש לעשייה. אם התייחסתי 

ת, אם כי בקודמתה, ״מוצאת בראשית דברי לשורה של רחל, אני רוצה לסיים בשורה אחר

נדמה לי שהיום כבר מותר  8.״כמו שאומרים היום: ״התבל רבה ודרכים בה רב.. ",מהקשרה

 להכיר בכך.

  

 

  

                                           
 . אב"צ.רחלשיר של  –זו הדרך  7
 ". אב"צזמר נוגהמתוך " 8

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2077
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2077
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1781
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1781
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 9רינה קלינוב
לספר סיפור, שחלקו הגדול פוליטי, כסיפור אישי, זה דבר די מסובך. הסיפור שלי מזכיר 

כי  ם, א10לי, מבחינה מסוימת, את הסרט ״איך חדלתי לפחד ולמדתי לאהובי את הפצצה״

הציב אולי ״ויתורים טריטוריאליים״, , במקום ״פצצה״ צריך לראולי מהכיוון ההפוך: כלומ

 מה עדיין מפחדת. -ואני במידת

ת כמו עזריה ועליזה גם אני חניכ – ומה לעברם של רבים מן הנוכחים פההעבר האישי שלי ד

וגם אני השתתפתי בכל הטיולים, למדתי את אהבת הארץ דרך הרגליים,  ,"״המחנות העולים

סיף בעניין זה עוד סיפור אחד: כל מקום יפה וההתיישבות היתה עבורי שיא ההגשמה. או

ים היינו מחליט – יהנשבאנו אליו בטיולים, כל פינת נוף יפה מחוץ ליישובים שעשינו בה ח

לחזור לשם בבוא השעה ולהקים ישוב; זו היתה מין אמירה טקסית, שהרגשנו אותה בעומק 

ר, התנגדות לתכנית הלב, אף על פי שידענו שהיא איננה מציאותית. והיתה, כמו שנאמ

 החלוקה.

 

י אני רוצה לצאת מצד אישי נוסף, שגם הוא נובע בעצם מאותם נעורים: מבית הערבה, שהיית

חברה בה שבע שנים מתוך שמונה וחצי שנות קיומה; כלומר להתחיל לא ממלחמת ששת 

 , ערב הקמת המדינה. אגב, אחת הגאוות הגדולות שלנו מאותה1947-, אלא מ1967-הימים ב

, שזאת אדמה שלא לקחנו אותה מאיש, לא נישלנו אף נפש, לא קנינו אותה התקופה הית

א בכסף ולא בשום צורה אחרת, אלא ממש יצרנו אותה במו ידינו. איש לא ישב שם לפנינו ול

 יכול היה לשבת שם. היה בזה איזה ניקיון נפשי, שנראה לנו כנכון והולם ביותר, פירוש

 ."ארץייחודי של ״לבנות את ה

 

חושבת עם אני  – הוויכוחים סביב תכנית החלוקה היו גם בבית־הערבה, ובהחלט תמכתי

בתפיסה של ״המחנות העולים״, שאמרה: כל הארץ היא שלנו.  – הרוב הגדול של החברים

ק מפני רקיבלנו ברגשות מעורבים מאד, ולא  1947את תכנית החלוקה של נובמבר 

גדתי לה עד כדי הטלת ספק בעצם כשרותה של השעה אני התנ – שהתנגדנו לה עקרונית

צריך להיווצר רוב יהודי בארץ. קושי ייחודי  להקים מדינה בתנאים אלה; חשבתי שקודם

היה בכך שפירושה של הקמת מדינה מחולקת היה, שהבית שלנו  (ו)בעצם, לא רק שלנ ונשל

תה אפילו וב החברים להחלטת האו״מ לא הירהתגובה של  .יימצא מחוץ למדינה

אמביוואלנטית, אלא בפירוש קשה. אחר כך פרצה מלחמת העצמאות, והסוף ידוע. ההרגשה 

׳. מלחמת העצמאות, הכרזת המדינה, 67׳ עד 48-הקשה הזאת ליוותה אותי גם בשנים מ

כרוכים אצלי באובדן הבית, שאף על פי שחייתי בו פחות משבע שנים,  – חלוקת הארץ

הערבה -היה האבל שלי על בית 1967ויה המעצבת של חיי. עד הקמתו והחיים בו היו החו

השלמה שחוזקה עוד בדברי טבנקין -השלמה עם חלוקת הארץ, אי-כרוך ללא הפרד באי

. הוא טען אז שאי אפשר לקיים מדינה בגבולות החנק 1966-שנתי באפעל ב-בסמינר הדו

נבואה ממש. אבל עד אז האלה. עם מלחמת ששת הימים, דבריו של טבנקין נראו לי כדברי 

 נקודה. לא היה מה לעשות. ,לגבי אבל העובדת החלוקה הית

 

הייתי כמו שיכורה. הבשורות המרגשות תכפו בזו אחר זו,  1967-ביום כיבוש ירושלים ב

הערבה, הפריצה לכותל ותקיעת השופר, אף -בחינת ״עוד זה מדבר והנה זה בא״: כיבוש בית

                                           
 אביב.-רת ״המחנות העולים״, תלחברת כברי. בוג 9

 . אב"צ.1964' שביים סטנלי קובריק בשנת ד"ר סטיירנג'לאבזהו השם השני של הסרט ' 10

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%27%D7%9C%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%92%27%D7%9C%D7%90%D7%91


 
11 

 

צטרפו אצלי לחוויה אחת, עד שכמעט לא יכולתי לעמוד בגודש על פי שאין בי שמץ דתיות, ה

הזה. אני זוכרת שפרצתי בבכי מרוב התרגשות; בכי שכלל גם איזה אבל מאוחר על חללי 

׳ כל כך הרבה צעירים למען מטרה שנכבשה 48למה היו צריכים ליפול ב־ -מלחמת העצמאות 

ט של חזרה אל הנעורים, לאפשרות כעת בקלות יחסית... נכון שהיה בחוויה הזאת גם אלמנ

להסתובב שוב בכל הארץ, ליכולת, אולי, להתיישב בכל הארץ, כאילו אפשר להתחיל משהו 

ות המים ואל רכך רצנו כולנו לשוב אל בו-רמהתחלה. מהר מאוד התברר שאי אפשר. אח

 חורבות בית־הערבה, שאז עוד לא היתה שדה־מוקשים. כל זה בוטא אחר כך בצורה יוצאת

מה  -. וכמעט תיכף עלתה השאלה בעמק שילהמהכלל בספר שיריו של זרובבל גלעד ז״ל, 

הלאה: התנועה לשלמות הארץ, תכנית אלון, חילוקי דעות וריחוק דגשי, בעיקר של אנשים 

וזאת למן הרגע הראשון,  – )או שוחררו, לפי השקפה אחרת( צעירים, מן השטחים שנכבשו

ש״הכותל לא אומר להם כלום״  ת הארץ בטרם מדינה והכריזוידעו א קמו אנשים שלא רכאש

מעבר לגבול זרים להם, שנראתה להם אפשרות לקיים את המדינה בגבולות שמלפני  והנופים

׳ היו אידיליה אחת 67׳ ל־48המלחמה; שככל שהזמן רחק נדמה היה להם שהשנים בין 

ת, ששיבש במשך השנים את גדולה. אז התחיל הפילוג הגדול, המלווה בהרבה מאוד פשטנו

בעיקר זו שבהרי כל המושגים שלנו של ימין ושמאל. התחילה ההתיישבות )או ההתנחלות(, 

 וזה לא היה זה. אמרתי לעצמי באותם ימים ראשונים שני דברים: – שומרון ובחברון

 הערבים ילמדו – חייבים ליצור עובדה על ידי סיפוח פורמלי של השטחים למדינת ישראל א.

 )או כך לפחות האמנתי(; חיות עם הסיפוח כמו שערביי ישראל למדו לחיות איתול

לא אלה הם האנשים שצריכים ליישב את הארץ; לא התיישבות בלב הישוב הערבי, תוך  ב.

גם לא  – למחצה של שטחים, לא התיישבות שמתנכלת לתושבים המקומיים-הפקעה חוקית

העבודה דאז(, שמתגרה בממשלה, -ממשלתהתיישבות שלא על דעת הממשלה )לפחות של 

גם אם הממשלה אישרה אותן בדיעבד.  – שיוצרת עובדות, לרבות העובדות ברמת הגולן

חלמתי על איזו התיישבות של פעם, שרוכשת שטחים בלי לנשל איש )אז עוד לא הושמעו 

, ול...(ברבים התפיסות שכל ההתיישבות של יהודים בארץ, מאז קום הציונות, היא בגדר ניש

התיישבות עם תפיסות המוסר שהבאתי איתי מבית־הערבה. ניסיתי לגדור לי מעין תפיסה 

 ןפוליטית פרטית. לא הצטרפתי רשמית לתנועה לשלמות הארץ, שהיתה ״משלנו״, עם נת

 אבל בלבי הייתי אז איתם. – אלתרמן ומשה טבנקין ומנחם דורמן

 

ה ; אבל הגעתי לשלב שבו הי1967-גים אחרת בנוה ןאינני יודעת מה היה קורה אם היינו אכ

ם אל שחלמנו עליה בנעורינו היא עניין אבוד. בשלושיריש-ץרלחלוטין, שהחזרה לא רלי ברו

של  – צרו בשטח עובדות שהן בלתי הפיכותה שחלפו מאז מלחמת ששת הימים נונהש

ו הופקעו, התיישבות בלב ההר, בין הישובים הערביים, בתוכם, על אדמותיהם שנרכשו א

לא תמיד בדרכים הוגנות וכשרות. קמה שם ״מדינה אחרת״, דתית ולוחמנית )אף על פי 

 שברור לי שלגבי כל המתיישבים היהודים מעבר ל״ קו הירוק״ זו הכללה גורפת מדי(. אני

יודעת היום שמה שרציתי הם חלומות באספמיה; מצד שני, במשך שנים, ראיתי בוויכוחים 

, סרק בינינו לבין עצמנו. בינתיים פרצה האינתיפאדה-מות הארץ״ ויכוחיעל מה שקראו ״של

עדיין, לפי תפיסתי, כתוצאה מאיך יישבו את השטחים ומאיך שחלק, או רוב, התושבים 

ה גם השלטונות( נהגו שם. אני אדם איטי מאד בשינוי תפיסות )גם מהאמונ – 77-)ולפחות מ

 וחר מאוד(. עדיין צר לי שמה שחלמתי לא יהיה,בסיכויי ה״סוציאליזם״ הרוסי נגמלתי מא

וייתכן שמלכתחילה לא יכול היה להיות. החל בכריתת השלום עם מצרים התחלתי לומר 

   לעצמי, שחייבים לתת לזה צ׳אנס; עדיין חשבתי אז במונחים של אוטונומיה.
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מרת לעצמי אני או – נה פלשתינית, וברור לי שהיא תקוםהיום, כאשר מדברים על הקמת מדי

 )אולי שכלית יותר מאשר רגשית( שצריך לתת צ׳אנס גם לזה. חסמנו לעצמנו את כל הדרכים

האחרות, ואולי לא היתה ברירה. אהבתי, כמו כל חניכי ״המחנות העולים״, את כל הארץ 

טחה אפשר יהיה לטייל בכולה בלי אב-ברגליים, אבל לפחות עד שתהיה מדינה פלשתינית אי

כנראה גם אחר כך לא. אינני מאמינה שאנחנו הולכים  – משלה את עצמי כבדה, ואינני

לקראת אהבה הדדית גדולה, כדוגמת האהבה שניסינו לשפוך על התושבים הערבים מיד 

דבר שחזר על עצמו גם אחרי כריתת השלום  – אחרי מלחמת ששת הימים בנחשולי טיולים

זו תהיה במקרה הטוב מערכת יחסים עם מצרים ואחרי החתימה על חוזה השלום עם ירדן. 

אולי אפשר יהיה לחיות בה. לעת זיקנה מסתפקים גם בזה; אם כי -מתוחה, אבל דרך שאולי

 אינני בטוחה שהייתי חושבת אחרת אילו הייתי יותר צעירה.

 

  



 
13 

 

  11זרובבל ארבל

 

 .אל השלמה, צריך לדבר על איך התחברנו אליה..ריש-לפני שמדברים על איך נפרדנו מארץ

כך של הקיבוץ; אני -גליים, בטיולים של התנועה, ואחראנחנו התחברנו באמצעות הר

הסוהר בשכם, כשנאסרנו -חיים. גם אחרים טיילו. בבית-התחברתי בטיולים של קיבוץ מעוז

-הערבה. אני אישית התחלתי להתחבר לארץ-ה מבית'בשעת טיול בשומרון, פגשנו חבר

חיים -חיים. במעוז-כל הפרק הזה, ואתחיל ממעוז , אבל אפסח על7אל השלמה מגיל ריש

מעגלים. אז עוד לא -םטיילנו הרבה, טיילנו בכל השומרון, טיילנו בכל הסביבה שלנו, מעגלי

חצור. תזכירו לי -היה משק מפותח והיה לנו פנאי. עלינו על כל הפסגות שבין הבזק לבעל

לעד, גם בעבר הירדן; היינו שם היינו שם; אין פסגה שלא עלינו עליה. היינו גם בג -שם 

; והלכנו כמה פעמים בדרך, שלפי הערכתי עשתה אותה ״סיירת״ םגל וברכיבה על סוסירב

ישראל; ועד היום -שאן, להביא את גופות שאול ובניו לקבר-גלעד בדרכה לחומות בית-יבש

דולים אני מתרגש כשאני רואה את הדרך הזאת. מכל גיבורי התנ״ך אין לי גיבורים יותר ג

גלעד. אפילו את שמם לא ציינו, אפילו לא את שם מפקדם. -מהחבר׳ה האלה של ״סיירת״ יבש

)ראה ישעיהו  אלי הם קרובים יותר מכל השליטים המושחתים שישבו בירושלים ובשומרון

ועמוס(. כשטיילנו בשומרון, המדריך הראה לנו מה רואים מכל הר שעלינו עליו. עזריה זוכר 

וזה שם, ואם היה שם תנ״כי  ןבקושי רואים; אז היה מראה; זה כא רהיום כבשאז עוד ראו, 

אז בטח יותר טוב; ואם היה מישהו שידע גיאולוגיה, היה רואה איזה חתך ואומר; זה 

, 12ןמהתקופה הזאת וזה מהתקופה ההיא; ואם היה בינינו מישהו שלמד אצל יהושע מרגולי

 ם, ובשמות הציפורים שעפו מעל ראשינו.הוא היה קורא בשמות הצמחים שאנחנו רואי

 

, מהאנשים שחיים שם; גויים -מדבר אחד התעלמנו לחלוטין, ייתכן שחברים יחלקו עלי כאן 

 ערבים, בכלל מה זה חשוב, לא מעניין, לא מעניין. מעניינות הציפורים, מעניינת הסירה

 הקוצנית ואני יודע מה... הגויים אינם מעניינים. 

ה מאוחדת יותר כשהתחלתי לעסוק בסיירות, התחלתי להתעניין בגויים, כך, בתקופ-ראח

 ראינו, שהולך לקרות 40-אבל גם כן מאיזו בחינה? מבחינת דע את האויב; מפני שבשנות ה

 ',ןדע את השכ'התכוננו. אבל לא ניסחנו זאת כ רואז כב '.39-׳36משהו יותר גרוע ממאורעות 

? לא היתה לנו ברירה. מתי חל אצלי המפנה -ל על זה ואני לא מתנצ '.אלא כ׳דע את האויב

; בחודש הראשון הייתי כמו כולם באופוריה; חזרנו אל כל הארץ הזאת שאהבנו 1967אחרי 

-כך שמעתי על ״תכנית-אותה כל כך, שטיילנו בה, נתיישב כאן, נתיישב שם, אבל אחר

מנו יחד שנכבוש את כל ׳ הרי עוד חל48-אלון״; ב-, אותו אלון, שהגה את ״תכניתן"אלו

ישראל -׳ לכבוש את כל ארץ48-ישראל המערבית. מישהו שאל אותי: כשחשבתם ב-ארץ

, איזה שלטון יהיה כאן? תשובתי ןהמערבית, חשבתם גם הלאה, מה עושים עם הערבים כא

ל ו, לא חשבנו. קודם כנמשמעית: לא חשבנו. כמו שעזריה אלון אמר: לא תיארנו ל-היתה חד

זה לא מעניין. אני רוצה להגיב בכמה  -יש שם ערבים, אין שם ערבים  -הארץ  לכבוש את

מילים על מה שאמרה ציפורה על הפליטים. המורה שלי לערבית, שהיה משכיל, בעל תואר 

.M.A  ,בספרות עברית מהאוניברסיטה העברית, התחיל להציג בפני את בעיותיהם: פליטים

חלוקה, לנו נתנו ככה, -היתה תוכנית 1947נובמבר ב 29-, אמרתי לו: שמע, בו'וכ שכיבו

 -חוסייני שלכם אמר: ״מה שנכתב בדיו -מל אל'ולכם נתנו ככה; אנחנו רקדנו ברחובות; ג

 יימחק בדם״, לכן, בטענות לך אליו, ולא אלינו.

                                           
  אביב.-יים, בוגר ״המחנות העולים״, תלח-בר מעוזח 11
 מחנך, חוקר טבע, סופר ומשורר עברי. אב"צ. – יהושע מרגולין 12

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
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לצערי הרב ההיסטוריונים החדשים שלנו מאשימים את עצמנו בכיבוש הארץ. בכל אופן 

להכרה  1967ישראל, הגיע בשנת -׳ את כל ארץ48-שרצה לכבוש ב למה יגאל אלון,

אלון״? וזאת, לדעתי, התכנית הטובה ביותר שהיתה מאז ועד היום הזה. -ולגיבוש ״תכנית

ת היא מיוסדת על שני עקרונות בסיסיים: אחד, לא ישלוט עם אחד על עם שני; ושני, גבולו

ר שלום, אז מי צריך גבולות ביטחון? מדובביטחון. אמנם קמים חכמים שאומרים: מדובר על 

על שלום במזרח התיכון, לא בין שוודיה לנורווגיה. ויש חכמים עוד יותר גדולים מהם, 

. ראינו את פעולת הטילים האומרים: ״היום יש טילים, לא צריך להישען על טופוגרפיה״

 דבר.כל הטילים לא עשו  "המפרץ. עד ששוורצקופ לא אמר ״סדין אדום-במלחמת

  

 בסופם של דברי אקרא כמה מילים ממכתב שכתב לי יגאל אלון: 

יזה ישראל, יבין אל נכון בא-״רק איש כמוך, היודע כמה קשור אני לכל עמק, הר וואדי בארץ

יסורים נפשיים ורעיוניים התחבטתי, עד שהגעתי אל רעיון הפשרה הטריטוריאלית. וזאת 

 הייחודי של העם בארצו״.דווקא מתוך רצון עז להבטיח את העתיד 

 

לאחרונה הוקרנה בטלביזיה התוכנית ״תקומה״, שעשתה עוול נוראי ליגאל; לא אוזכר בה 

, אלא הזכירו ן"אלו-השחרור, שאין שני לו; לא דיברו בהרחבה על ״תכנית-חלקו במלחמת

אותה בחצי מילה. מה כן הראו? את התפיסה השגויה שלו. הראו אותו נואם בכנסת כמה 

ביאו בה לנו חברון; ואת מי הביאו לספר על יגאל? לא את מולה כהן, לא את חיים גורי, החשו

 את חנן פורת, שיספר כיצד יגאל אמר לו לגנוב נשק. זה מה שהראתה התוכנית ״תקומה״ על

 יגאל אלון; זאת תכנית הבנויה על חצאי אמיתות, תכנית שטחית שמביאה חצי אמת, וכידוע

   משקר. חצי אמת תמיד גרועה
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   13חנה ריבלין
לא אתעכב על רעיון ארץ־ישראל השלמה, שספגנוהו בילדותנו ובנעורינו, והוא ניזון 

א שלב של עיוורון של –ינו, חוויות ילדותנו וחינוך תנועתנו, שאגדירו עתה רמכיסופי הו

 '.רכמה טובה מביאה להם נוכחותנו באזו' – נוכחות העם השני, ותמימות שמדעת מדעת לגבי

 נעלמה מאיתנו; מאידך, בצדק, היתה לנגד עינינו הארץ –העובדה, שהם לא רצו בטובה זו 

 השוממה והריקה. 

ספרו ינו, ואת החינוך שספגנו. יפה לראתחיל בזיכרון ילדות, המעלה בציוריות את כיסופי הו

עמק דווקא כאן, בעמק. כשהייתי בת חמש או שש הלבישו אותי הורי בפורים בתחפושת של ״

עשויה מבד מחורר, על חישוקי ברזל, שלתוכו תקעו עשבים  היזרעאל״. התלבושת הית

ישראל -ים לעצמכם עד כמה זה דקר? אז למדתי בדרך הניסיון, שארץרופרחים. אתם מתא

-רןנקנית בייסורים. לי עוד היה מזל, שכן אחי הצעיר הולבש בתחפושת של ״קופסת ק

את גואלת  / שלא לדבר על לשיר את ״הקופסה קופסתנו קיימת״ ובכלל לא יכול היה לזוז,

 אדמתנו״... 

שנה בעמק הירדן, על גבול  60-, שאני חיה קרוב לרלפני שאספר על פרידות, אדגיש ואומ

 ירדן, על כל המשתמע מכך, וממנו לא אפרד, אבל לעומת זאת הגעתי לשלוש פרידות מאזורי

 מלחמתי.ארץ, הנובעות מתוכי, לא מהכרח פוליטי או 

 

, ונמשכת עד 1967-, חוויה שלא מדעת, שנתגלגלה ל1934, שנת 13האחת, תחילתה בגיל 

לטיול כיתתי ל״מושבות הדרום״, עתיקות  1934-עתה מדעת: נסענו ב –עצם היום הזה 

עג׳ול ועזה, ותכננו לישון בגדרה. כשעברנו את עזה, קרתה לאוטו -אשקלון, חורבות תל

להמשיך בטיול. קשה לתאר היום, שלא היה לנו קשר עם העולם, תקלה, שלא איפשרה לנו 

ת עזה, . כך או כך נשארנו תקועים בעיר עויינת, בחסות משטררעל מנת להשיג אוטו אח

הספר הממשלתי. כנראה שהיתה אז תקופת מתיחות, מתחילת -שהפנתה אותנו ללינה בבית

על הדלת את המכתבה הכבדה  ו אותנו באולם, ושני המורים שהיו עמנו השעינורהערב סג

של המנהל. לפני שהתמקמנו שם, בעודנו תקועים ברחוב, התקהלו סביבנו נערים, שקראו 

 קריאות גנאי, ואף זרקו אבנים.

יינו ההנהג נסע, כנראה, להשיג חלפים. אני מסופקת אם הורינו ידעו בכלל היכן אנו נמצאים, 

 ו. אנחנו, ילדים עירוניים, שלא רגיליםק שני המורים הבינו את המצב לאשוררמנותקים ו

ה שבחוץ, מ לישון יחד, השתוללנו, והבנות, כרגיל, צריכות כל כמה דקות לצאת... לשרותים

 שחייב את המורים להזיז, מדי פעם, את המכתבה הכבדה.

 עתה, לנגד עיני ניצבים פניו מוכי החרדה של מחנכנו אליעזר שמאלי, והאימה שבפניו של

. אז לא ידעתי עד כמה הפחד נחרט בי, עד שנסתבר לי אחרי מלחמת ששת המורה זלמן

י לעזה לא נכנסת, ולא נכנסתי נשא –הימים, בנהירה הגדולה אל כל ערי הגדה והרצועה 

 אליה מאז.

 עזה לא חסרה לי, ומבלי להיכנס לוויכוח על ארץ המקרא, ועל דבריו –ואתם יודעים מה? 

גם שכם לא חסרה לי. זוהי איפוא, הפרידה  – שוששכם היא חלק מנפ רשל מי שאמ

 הראשונה.

 

לפני ״ששת הימים״ היתה בי כמיהה עצומה לחזור לעיר העתיקה, לשוטט בסימטאות 

סות לראות משם את נירושלים, לראות את החומות. התחמקנו פעם לכיוון ארמון הנציב, ל

                                           
 אביב.-לחברת גשר, בוגרת הנוער העובד, ת 13
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אהבתי אל הרובעים הלא הכותל. והנה באה מלחמת ששת הימים וירושלים היא שלנו, אך ל

יהודיים בעיר העתיקה אני קוראת ״אהבה אסורה״, שכן חיים בה בצפיפות בני העם השני. 

אני צריכה להמשיך לחיות בלי סימטאות אלה. כן, אני יכולה לבקר בהן, עם אותה כמיהה, 

המתעוררת תמיד לגבי אהבה זרה ואסורה. אני מקווה שתימצא בשני הצדדים התבונה למצוא 

הסדרים נכונים לגבי המקומות הקדושים, אך הדבר יתממש רק אם לא נחלום חלומות שווא 

על ניכוס ביתם של אנשים אחרים. אני מסתובבת כמוקסמת בסימטאות העיר ומקווה לשלום, 

שרק כשיהיה אוכל להסתובב בה בשלוות נפש, וזה יתרחש רק אחרי שאכבד זכויותיהם של 

 , הפרידה השניה.בני העם השני. זוהי, איפוא

 

, לחתימת חוזה יןהפרידה השלישית קשורה במסעי לוושינגטון במשלחתו של יצחק רב

 השלום עם ירדן.

ספר יהודים -בשובי זומנתי לגוש ״משגב״ שבגליל, לפגישה עם תלמידי שביעיות מבתי

וערבים. תפקידי שם היה לספר מה פירוש השלום ליישוב ספר, ל״גשר״, שידע מלחמות 

 ל עויין כל ימיו.וגבו

אחר דברי הציגה שחקנית ערביה, בעברית ובערבית, מונולוג של אם יהודיה, שבתה נהרגה 

דים שבתה נהרגה על־ידי יהו ידי ערבים שבוע לפני חתונתה, ומונולוג זהה של אם ערביה,-על

בנסיבות זהות. שתי האמהות אמרו, שלעולם לא תסלחנה לצד השני. בשיחה שהתפתחה 

איך אפשר לחלום על  –אחד הילדים הערבים, שאם אלה הן התחושות  ראמ-ן שאללאחר מכ

הספר, שאענה על כך כאם שכולה. לא התכוננתי -שלום אמת? אז ביקש אותי מנהל בית

הדרך היחידה היא  – עניתי, שדווקא לנוכח אימת השכול ח השאלהכלהיחשף אישית, אך לנו

 .לחתור לשלום

דה, שבעיניה המתנוצצות הבחנתי עוד קודם, הודתה, לחצה יד בסוף הפגישה ניגשה אלי יל

שתי י לביתה. לא יכולתי לקבוע אם יהודיה היא או ערביה. ביקננושאלה אם יכולה היא להזמי

 את כתובתה, ואז הסתבר לי שהיא ערביה מסכנין. 

סבתא -נו את הוריה. מכאן התפתח סיפור ידידות אמיצה. אנחנו זכינו להיות סבארהיכ

 שבעת ילדיהם, הפגישות תכפו, פעם אצלנו ופעם אצלם, או בקייץ בבריכת קבוצת יזרעאל,ל

 אליה הגיעו גם כל ילדינו ובניהם. 

באחד מביקורי כל משפחתנו אצלם, לקח אותנו אבי המשפחה לאחת הפסגות, הראה לנו את 

יפר ס – , זוכרים?9שטח  – כל האדמות שנלקחו מהם בשנות החמישים לצורך ביטחוני

שהובטח להם, שכשיחלוף הצורך הביטחוני יוחזרו להם האדמות. הצורך הביטחוני חלף 

 והנה, הראה לנו, על כל גבעה יושב מצפה, מושב או קיבוץ. שבעה ילדים לו, ואין לו מה

 להוריש להם, ואז אמר האב: החלטתי לא להרוס את עצמי ואת ילדי במאבקי שווא ומרירות,

 ידע והשכלה. – היחיד שאני יכול לתתאני אצייד אותם בנכס 

 

פגישה אישית זו שינתה את עולמי. ערביי הגליל חדלו להיות שם כללי מופשט, יש להם 

אלא  "שמות והם חברים וידידי נפש; אדמותיהם שנלקחו מהם אינן יותר ״אדמות שנגאלו

ו ביצות, אדמות שנלקחו בכוח השלטון, שהיה אז שלטוננו אנו והן לא היו שממה, מדבר א

הקיימת; עם זה אני צריכה להתמודד -כפי שהיו רוב אדמות ישראל, הן גם לא נמכרו לקרן

עכשיו בעמדנו להגשים את הזכויות ההיסטוריות של שיבת ציון, שאין צודקות מהן. מכאן 

 הקושי. 



 
17 

 

המפגש האישי עושה את הדברים נכונים יותר, אמיתיים יותר וקשים יותר, ואת ״ייהוד 

בעייתי יותר. שכן מדובר כאן על אנשים, שיש להם שמות, והם יושבים דורות על הגליל״ 

 אדמתם. רק חיים משותפים איתם הם אפשריים מבחינתי.

ק ההשלמה עם הקרע תביא לשלמות רישראל איננה שלמה, אבל אולי -ארץ – הגה כי כן

 הנפש, שממנו יכול להיגזר השלום.
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  14משה כלפון

 

שהדרכתי בתנועה, היה נושא ״שלמות הארץ״ בבחינת ציר מרכזי בכל השנים הארוכות 

ישראל והגשמה -בעבודה החינוכית. נקודת המוצא היתה התיישבותית: יישובה של ארץ

סימנה ראש לכל את המשימה, האתגר המחייב אישית ליטול חלק פעיל,  בבריתךאישית. 

 ממשי, בחיבור החדש בין העם לארצו. 

, אותה חוברת צנומה וקטנה מאת יצחק טבנקין, היתה כעין אליה המדינה היהודית והדרך

דים מעין מורה דרך בסוגיות של זכותנו על הארץ: הקשר בן אלפי השנים בין היהו -ספר כיס 

ישראל המערבית לפני תש״ח, חטיבה -, ועל היותה של ארץןבכל תפוצותיהם לבין ציו

סעות ובסמינרים, צפינו באזורים גיאוגרפית אחת שאינה ברת חלוקה. אחרי תש״ח, במ

 שנקרעו מאיתנו בגעגועים ובהכרה שהם ישובו להיות ברשותנו.

 

באה מלחמת ששת הימים ויצרה מציאות חדשה. שבוע לאחריה הצעתי לנח״ל, בשם ״הקיבוץ 

המלח, בדרום -המאוחד״, להקים מיידית עשרים וחמש האחזויות בעיקר בבקעה ובצפון ים

להאחז בשטחים שנפתחו מחדש להתיישבות. אולם  -של דחיפות  ובגולן. היתה תחושה

במקביל נפגשנו עם האוכלוסייה הפלשתינאית בכפרים, בעיירות ובערים, אשר יחד עם 

 ערביי ישראל התקרבה במספרה לאוכלוסייה היהודית דאז.

גנדי, רחבעם זאבי, ששירת אז באג״ם, הראה לי שרטוט ראשון שהוכן במטכ״ל לפי הרעיון 

של ״תוכנית אלון״. אודה, ממש נחרדתי. נדהמתי מן ההצעה של יגאל לוותר על חלקים כה 

גדולים של הארץ. שגרת המחשבה וגרסה דינקותא לא איפשרו לי לקבל ולעכל את המחשבה 

 החדשה, ומנעו ממני לרדת לסוף דעתו של יגאל בנידון.

 

ת הפרויקט של איכלוס אולם למדתי והשתכנעתי בדרך הקשה: לימים נתמניתי לנהל א

ופיתוח הגליל התחתון מטעם ממשלת ישראל, ובבדיקה שערכתי הסתבר לי בבהירות 

   שהאוכלוסייה הערבית בגליל הכפילה עצמה במהלך עשרים השנים.

, ואילו האוכלוסייה בשישה 1970-1950האוכלוסייה היהודית בגליל לא גדלה בין השנים 

  ...27,000-ל 12,000-גדלה מ רכפרים ערביים באזו

הנתונים הללו שיכנעו אותי מעל לכל ספק, שהברירה האמיתית היא: או חלוקת הארץ, או 

שלטון על עם אחר בכוח הנשק. ככל שהעמקתי בסוגייה זו הגעתי למסקנה שמול צידקת 

הדרן שלנו, יש צדק גם בתביעות הערבים. צדק מול צדק מוביל בהכרח או לשלטון כיבוש 

 רה. משחית, או לפש

מבלי להיכנס לפרטי התוכנית המדינית של יגאל אלון, ולשינויים המתבקשים בה בנסיבות 

של ימינו, הנני משוכנע שזו הדרך המתחייבת בחתירה לשלום ולשמירת ריבונות יהודית 

במדינת ישראל לאורך ימים; זהו השילוב ההכרחי בין שלמות הארץ מבחינה אסטרטגית, 

הודית היפרדות מאזורים עתירי אוכלוסייה ערבית, כדי לקיים מדינה יכניסוחו של יגאל, לבין 

 דמוקרטית ביחסי שלום עם שכנינו הערבים.

  

  

                                           
 קשת, בוגר ״המחנות העולים״, חיפה.-חבר בית 14
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 עזריה אלון
 

ב, אינני יכול לתקן שום דבר מן העבר, אינני יכול להכחיש כלום, כי אני כתבתי, הכל כתו

 מודפס. אני צריך להתמודד עם דברים כתובים ואמורים. 

ביוני, ביום שלאחר מלחמת ״ששת הימים״. ואני אתחיל כמה ימים קודם,  11-ב הכל מתחיל

 כאשר הייתי כתב מתנדב של העיתון למרחב ושל הרדיו. 

אני מסתובב בארץ וקולט את האימה המשותפת של יהודים וערבים לפני התחלת המלחמה. 

להם. הפחד שלהם מכירים את האחים ש םלידיעתכם, ערביי ישראל פחדו יותר מאיתנו, כי ה

 היה שהאחים יבואו ויכבשו אותם, ויגבו מהם את מחיר הבגידה, שהם נשארו במדינת ישראל

 י המלחמה.ראח

 ביוני, הופיע אצלי חיים לוי ואמר לי שהיחידה 10-בלילה האחרון של המלחמה, במוצ״ש ה

 בל מהמפקדשלהם יורדת מהגולן לירושלים, ואף אחד מהם לא יודע איך ולאן לנסוע. הוא קי

שאן לירושלים. -שלו חופשה ללילה, בתנאי שהוא יביא אותי למחרת כדי שאסע איתם מבית

 אל; פגשתי מחדש משהו שלא נפרדתי ממנו אף פעם.ריש-ץרואז פגשתי מחדש את א

 

, הייתי מקדיש את השיחה שלי ברדיו 1967-ל 1959ביום העצמאות, ברוב השנים שבין 

, 1967-הירוק״. זה הרגיז אנשים. ב-ורים לי מעבר ל״קולאחד האתרים או הנופים הזכ

שבועים לפני פרוץ המלחמה, דיברתי על ואדי קלט: מישהו בא אלי בכעס גדול ושאל אותי 

 למה אני מדבר על מקומות כאלה; שבוע מאוחר יותר הוא בא ואמר לי: ״אתה ידעת!״

ר ס בפעם הראשונה דרך ״מעבהירדן, עולה לירושלים ונכנ-, דרך בקעתןואני נוסע דרך ג׳ני

תי כך באו המסעות על פני יהודה ושומרון עם השחרור, ואני היי רמנדלבאום״ לירושלים. אח

״שיכור״, חזרתי למקומות שהכרתי, ולמקומות שלא הכרתי. מה בכל זאת חשבתי? המחשבה 

 טרון,הראשונה היתה, שאנחנו לא נוכל להחזיק בהכל. צריך יהיה לתקן את הגבולות, כמו ל

 כמו מקומות אחרים. אבל תוך כמה חודשים התברר שאין מה לתקן ואין עם מי לדבר. 

-ייה של הגוף שהתארגן למען ארץנבאו שלושת הלאווים של חרטום. ואז הגיעה אלי פ

אל השלמה, וביקשו ממני להצטרף בחתימה לחבורה הזאת. אני רואה את הרשימה: יצחק ריש

ם, ואה גם מי עוד כלול שרואני  מן ועוד רבים,ראלת ןשק, נתטבנקין, משה טבנקין, בני מר

פילו אואני לא חותם; מפני שאני יודע עם מי אני הולך, ואני יודע עם מי אני לא רוצה ללכת 

דרך, למרות האופוריה של -דרך; עם ישראל אלדד אני לא רוצה ללכת אפילו כברת-כברת

 אז.

 

ועדיין קצרו  1967תיע אותי. היה קייץ של אני מתחיל להתהלך בשטחים ומגלה דבר שהפ

 במגלים ודשו במורגים, תמונות שכבר שכחנו אותן כאן בארץ. ואז התברר שיהודה ושומרון

; הכל קפא: הכפרים לא גדלו; עשיתי השוואה של זוגות כפרים: בקה אל 1948-קפאו ב

שהאוכלוסייה גרביה מול בקה אל שרקיה, אזור מול טייבה וכן הלאה. התברר שבו בזמן 

הכפרית במדינת ישראל גדלה, לא רק התפתחה כלכלית אלא גדלה מספרית, שם קפא הכל. 

 שיהודים יבואו בהמוניהם, והערבים לא יתרבו. -והיה חלום 

 

השנים. אני  אני, בניגוד לכמה מחברי, גם אלה שהתבטאו כאן, כן ראיתי את הערבים, כל

אותם; הם תמיד היו  חש אותם, אני לא שונאמדבר בשפתם, אני קורא, אני כותב, אני 

להרוג אותם. לעיתים נשמעת  אפשר לגרש אותם או-בתודעה שלי; ותמיד חשבתי שאי

שומע אותה אני שואל: כמה? ואני שואל את  אימרה: ״צריך להרוג את כל הערבים.״ כשאני
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עם לא רציתי ואם הוא מוכן להרוג את כל הערבים? אף פ האומר אם הוא מוכן להיות הפעיל,

אף פעם לא חשבתי שצריך לגרש אותם. היתה לי מחשבה: תהיה  להרוג את כל הערבים,

היהודי היתה גאות, אנחנו נגיע למספד כזה שנוכל לקיים כאן מדינה עם  עלייה, גם בעם

שהאמנתי  ערבי, לא עם מיעוט ערבי שדורכים עליו, אלא עם אזרחים. זה היה הרעיון מיעוט

 וכואב לי מאוד שלא הצלחנו להגשימו.בו הרבה זמן, 

הירדן. אף פעם -בבקעת הגולן ומיעוט ההתיישבות-כואב לי מאוד מיעוט ההתיישבות ברמת

שאפשר ללכת כנגד הממשלה  אמונים״ ואף פעם לא חשבתי-לא הזדהתי עם אנשי ״גוש

 ספר-קצת יותר משותף, להקמת ״בתי ולבנות מדינה בתוך מדינה. הייתי שותף, לפעמים

ספר -בשומרון, בסיני, הקמנו יותר מעשרה ״בתי שדה״ בכל המרחב הזה: בגולן, ביהודה,

שם? התשובה היתה: כל זמן שמדינת ישראל יושבת כאן,  שדה״. שאלו: מה אתם עושים

גם אנחנו נלך; וזה מה שקרה בסיני, פרקנו שלושה  – ישראל תלך אנחנו כאן. אם מדינת

 לא טיפסנו על המגדלים של ימית.שדה״ והלכנו הביתה.  ספר-״בתי

 

ישראל; אף פעם לא ראיתי את המקומות שהערבים יושבים בהם -לא נפרדתי אף פעם מארץ

כמקומות זרים לי: לא את חברון, לא את שכם, לא את ג׳נין, לא את יריחו; לא כואב לי 

שערבים יושבים שם, כי הם חלק מהארץ. לעולם לא אתפתה לרעיון של הליכה לארץ 

ני בושה. כל זמן שיכולתי נסעתי לירושלים דדך ג׳נין, שכם ורמאללה, כשאני יכול היום אכ

. נוסע דרך יריחו, לא עוקף את יריחו. אני לא נבהל מזה שיש ערבים, אני יודע שהם ישנם

אבל עם השנים מתרחשת התמורה, כאשר העלייה איננה מגיעה ארצה, והיהודים מתיישבים 

תקווה ואינם הולכים אל המקומות שחשבתי שצריך להתיישב -, בפתחלציון-אשוןרבחולון, ב

 בהם; והערבים מתרבים ונעשים עם.

כאשר גולדה אמרה, שאין עם פלשתינאי, משפט שכולם מנופפים בו, לא היה עדיין עם 

לחם -פלשתינאי; הפלשתינאים חשבו אז את עצמם לחלק מסוריה הגדולה. בין חברון ובית

-שר בין שתי ארצות ערביות. אנחנו יצרנו את העם הפלשתינאי. בשררה יותר זרות מא

נחתמה לראשונה ״האמנה הפלשתינאית״, זאת היתה הפעם הראשונה שהם ממש  1964

ור הגדירו את עצמם, ואנחנו גיבשנו אותם. אנחנו יכולים לבוא בטענות אל עצמנו, היום בר

אפשר -לאומית, ואי-מדינה דו אפשר לקיים-לי שיש עם פלשתינאי, והוא יושב כאן, ואי

לאט פעפעה ההכרה -מיליון ערבים. לאט 4-מיליון יהודים וקרוב ל 4.5לקיים מדינה עם 

שצריך לחלק. איך לחלק? הלוואי והייתי יודע; מדובר על ישובים; אני חושב שמחלק 

 מהיישובים שהקימו ביהודה ושומרון, צריך ללכת, וצריך יהיה לקבוע קווים ברורים.

 

ישראל, בין שאוכל להתהלך בה ובין שלא אוכל להתהלך בה. כאשר -י לא נפרד מארץאנ

נחתם החוזה עם ירדן, הגעתי לשם, הסתובבתי בירדן, הרגשתי את עצמי כמו בבית. הלכתי 

עם תנ״ך ממקום למקום, קראתי בשמות המקומות; הרגזתי כמה מהמטיילים שהיו איתי, 

בוש את מואב ואת הגלעד?״ כשאני בא למידבא, ושאלו: ״מה יש? עוד פעם הולכים לכ

ישראל. הרגשתי -ון אני מרגיש את עצמי בבית, כמו בכל מקום אחר בארץנלחשבון ולאר

טוב מאוד בעבר הירדן, לא כמו בארץ זרה, מבלי שיהיה לי צל של מחשבה שאנחנו נהיה 

אל היא ריש-ץרבתים שם. אבל התפיסה שלי את א-בתים שם. לא נהיה בעלי-פעם בעלי-אי

 לשינויים ולתמורות דמוגרפיים ופוליטיים. רדבר בן אלפי שנים, שהוא מעב

 

ישראל השלמה׳, כי אני יודע, שאף פעם בכל תולדות הארץ הזאת -אינני יודע מה היא ׳ארץ

היו תקופות כאלה הן היו  םאנחנו לא ישבנו בכל הארץ ולא היינו בעלים על כל הארץ, וא



 
21 

 

לו בתקופת השיא של דויד. מציירים את מפות הארץ בצורה מזויפת; תקופות קצרצרות, אפי

כל הארץ עד לפרת, וכל פעם זה מקפיץ  ואה את המפות של השבטים, שיושבים עלראני 

מלאה זרים. אינני יודע מה  הכל הארץ, היא הית אותי. גם כאשר אלכסנדר ינאי כבש את

אל אינני נפרד. אני יודע ריש-מארץ יודע מה זו ארץ ישראל. ישראל השלמה, אני-היא ארץ

דבר נורא: שלום עוד אין כאן, גם  רבכולה ולא נשלוט בכולה. כאן אני אומ שאנחנו לא נשב

צריכים  הארץ תחולק, כי כל זמן שיש לוב, יש עירק ויש אירן לא יהיה שלום. אנחנו כאשר

כזה בעולם, אלא  להגיע לאיזשהו מצב שיאפשר קיום הדדי, לא אחוות עמים, כי אין דבר

איך שאתם רוצים, של שתי  של יכולת קיום זה בצד זה. תקראו לזה מאזן אימה, תקראו לזה

הבעיות מסובכות פי אלף  ן.בעיותיה ישויות שתשבנה בארץ הזאת ותצטרכנה לפתור את

-המדינה הערבית, וגם בעיית ערביי ישראל. אין ערבי ממה שאפשר לתאר כאן; קיימת בעיית

לחיות במדינה הערבית. אנחנו לא נוכל להעביר כפר אחד, בית  ד שיהיה מוכןישראלי אח

 לא יהיו מוכנים לזה. ובתוכם עוד תהיה םממדינת ישראל למדינה הערבית; ה אחד, בהסכמה

הזאת. יחד  שנאה. מי שרוצה לברוח מכאן, יברח, אבל אנחנו נהיה מוכרחים להתחלק בארץ

 .נשארת הארץ שליהיא  – עם זאת אני לא מאבד את הארץ הזאת
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 15דני רוזוליו
 

אני מצרף עצמי לדברי חברי, אם כי אני יודע שאדבר קצת אחרת. אני חניך ״המחנות 

 ישראל של ״המחנות העולים״.-העולים״, אני מכיר את ארץ

. אני מכיר את הציפורים, את הפרחים, ואת 16אני חניך סמינר הקיבוצים של מרדכי סגל

הערבה, אמנם לא הרבה זמן כמו רינה. אני יודע -וגיות. הייתי חבר ביתהשכבות הגיאול

ישראל )אחרי החלוקה(. כפר יסיף -שהתיישבנו בכברי באזור שהיה מחוץ לגבולה של ארץ

היה הגבול הצפוני של הארץ באזור שלנו, ואנחנו היינו צריכים, בעצם, לחוג את חגי חוץ 

 לארץ.

 

תע לטובה. אנחנו בעצם חיים במכנה משותף רחב. אני י מופנועתה לשיחה. אני מודה שא

ם. מוצא כאן קונסנזוס לגבי ההערכה הריאלית של איך אנחנו חיים, ובאיזו מציאות אנו חיי

לכן בחרתי לומר בקצרה כמה הערות בשלושה נושאים לא כל כך רגשיים. )אני גם לא אחבר 

 ים בפוסט מודרניות, זה מותר(.את שלושת הנושאים, כל אחד יחבר אותם לעצמו, אנחנו חי

 הימים.-אולי תפיסתי נובעת מהביוגרפיה שלי, בייחוד אחרי מלחמת ששת

ישראל גלילי אמר לי פעם: ״דני, לא תמצא בכל מה שכתבתי, ובכל מה  נקודה ראשונה:

אמרתי, שנאבק  ;שאמרתי, שלא נוותר על אף ישוב. אמרתי, שלא התיישבנו על מנת לרדת

 לעולם לא אמרתי שלא נוותר על אף ישוב״.כדי שנתקיים, 

המאוחד, הוחלט על איזרוחה של גלגל. במרכז -, במרכז הקיבוץ1972במרץ  נקודה שניה:

הזה נאם יגאל אלון, והציג את נקודות ה״אני מאמין שלו״. זה היה אחרי שהוא פרסם את 

ש להם זכות על ״תכנית אלון״. הוא אמר: ״יש לנו זכות על הארץ, אנחנו לא היחידים שי

-ןו, שלהם, ועל פי כוחנו היחסי במערכת הבינהארץ. הגבולות ייקבעו על פי האינטרסים של

 לאומית״.

והיא הכי חשובה בעיני. אני רוצה לומר מתי הכרתי, או הגעתי לנכונות  נקודה שלישית:

לוויתורים הרבה יותר רחבים, ממה שחשבתי קודם. וזאת הנקודה שבה אני רוצה לסכם. 

 אציג אותה בדרך הבאה:

אחרי הסכם אוסלו נסעתי בכבישי הגליל. עצר אותי צנחן טרמפיסט. הוא שאל אותי: מה 

 אתה אומר על הסכם אוסלו? אמרתי לו שאני בעד. הוא אמר לי: למה? אמרתי לו: תגיד לי,

כמה זמן אתה בצבא? ידעתי שהרבה זמן, לפי הכומתה האדומה, ודרגת הסמל. כלומר שהוא 

ור ל ותיק. אמרתי לו: ספר לי מה עשית בשירות הצבאי שלך. הוא אמר: אנחנו היינו באזחיי

 .ו'כך היינו בעזה, ואחרי זה חזרנו לשכם וכ-שכם, ואחרי זה היינו בג׳נין, ואחר

 ממני. שאלתי אותו: איפה הוא רשאלתי אותו: יש לך אחים? והוא ענה: כן, יש לי אח בוג

 .'במילואים? והוא ענה: קצת בלבנון, וקצת בשכם, בעזה וכו שירת בצבא, ואיפה הוא משרת

 ות של הצעיריםקות, שלפי תפיסתי זו חוויית שיקבמילים אחרות: הוא סיפר על חוויית שי

ירות . זו לא חוויית השירות הצבאי שלי, זו לא חוויית ש60-במדינת ישראל, מאז סוף שנות ה

ית מנו, וכיום עוסקים בשיטור. הם חיים בחוויהמילואים שלנו. אנחנו התכוננו למלחמה ולח

 ות של כובשים, עד כמה שזה מצער אותנו. צריך להכיר בזה.רשי

 

                                           
  אביב.-ות העולים״, תלנחבר כברי, בוגר ״המח 15
 אב"צאיש חינוך, ממייסדי החינוך הקיבוצי וסמינר הקיבוצים.  – מרדכי סגל 16

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A1%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A1%D7%92%D7%9C
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-אינני מאמין שניתן לחיות במערכת נורמטיבית אחת בשכם, בג׳נין, בחברון, ובאחרת בבית

אביב ובנהלל. האיום על מערכת הערכים, נורמות ההתנהגות והיחס -השיטה, בכברי, בתל

דם במצב כזה הוא קיומי, וגדול יותר מאשר האיום הביטחוני במידה שנוותר על חלקים לא

 מהשטחים.
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 17חיים גורי
 

 נפש. שילוב מסוכן. אני שומע פה קולות המזכירים לי תרבות-לב וחשבון-זו שעה של רגשת

פעם. אני רוצה לברך את צפורה גלעד על יוזמתה. אכן הגיעה -שיחה אחרת, שבה גדלנו אי

-ישראל השלמה?״. תודה לקיבוץ בית-העת להשיב על השאלה הזאת: ״מתי נפרדנו מארץ

 השיטה המארח. טוב שהפגישה הזאת היא סגורה. גם לי חשובה מאד ההתכנסות הזאת.

 

דן הקונגרס הציוני שהתכנס בציריך, אם אינני טועה, במחלוקת הקשה על  1937בשנת 

 בו כציר מטעם מפא״י. הוא תמך בחלוקה, בעמדת חלוקת הארץ. אבי, ישראל גורי ז״ל, נכח

. התקשיתי להשלים עם מעשהו. אני שב ומהרהר בחוברת 14בן גוריון. הייתי אז כבן 

של תנועת ״המחנות העולים״. מעטים בדור הזה יודעים על אודותיה. לפני שנים  בבריתך

ותר להבנת . אמרתי לה שזה מסמך חשוב ביבבריתךהמלצתי לאניטה שפירא לקרוא את 

 התקופה ההיא, להכרת המיפוי של תנועות רוחניות בארץ, לפיענוח נפשו של הנוער העברי.

מבטאת התנגדות נחרצת לחלוקת הארץ, וכל כולה היא שבועת אמונים  בבריתךחוברת 

 וחה של תנועת ״המחנות העולים״, גם ניכרת בהרואהבה לנופי המולדת הזאת. היא כתובה ב

 ל כצנלסון ויצחק טבנקין.רב טביעת האצבעות של

 

ישראל, את ״השמים -האם הצעירה מעלה את בנה על ראשי ההרים ומראה לו את מרחבי ארץ

 האלה״. היא חרדה פן יגדל הבן בנופים ערופים, ב״גורל נבו״, כרואה מנגד את הארץ ולא

הר, בא אליה. אני ממשיך ומצטט מן הזיכרון: ״שבילים יורדים בבקעה, שבילים עולים ב

שבילים בתוככי מדבר, שבילים מפלסי דרך בשדות קמה ברוכים. כזאת היא ארצי...״ כבר 

שכת היא אביב הבטונית, ההומיה. אך הארץ האמיתית, הקסומה, המו-היו ערים בארץ, תל

וקריאת האזעקה: ״ואת זאת הארץ מאתנו יש מי שרוצה לגזול, המרחבים האהובים האלה. 

וגם החלק הפוליטי מופיע פה: ״אל נשקר את עצמנו ב׳מדינה  מאתנו הצועדים בשביליה״.

ת רואים בנהר הליטני א בבריתךיהודית׳ שקרקע אין בה להתיישבות המוני יהודים״. צעירי 

ישראל, נשבעים אהבה לעבר הירדן המזרחי ומכריזים כי ״הארץ -גבולה הצפוני של ארץ

 ".אחידה, שלמה ואינה ניתנת לקריעה

 חיים משנת תרצ״ח: ״...-וזלפי זכרוני, קטע ממגילת היסוד של קיבוץ מעברשותכם אצטט, 

יהי הבית הזה שער לגלעד. עוד יהבהבו אורות עבודה של ישובים עבריים, בגלעד, בבשן 

יזם ״. עד כאן הביטוי המאפיין את המכסימלרובחורן, ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן עד צוע

ה: ״עוד יקום האדם העובד ובנה את ביתו בעולם של הציוני בעת ההיא. להלן כתוב במגיל

י אחווה וחרות״. זהו החלק הפועלי, הסוציאליסטי. בסיום המגילה נאמר: ״יהיו ידינו ויד

 סיום נפלא לדברים העשויים לעורר היום תדהמה.  .ילדינו עסוקות במלאכה תמיד״

 ים ריקים מהם. הדבריםאינך מוצא ערבים. הם אינם נזכרים. הנופים האהוב בבריתךבפרקי 

וכבר מאות  ״תרצ״ט, שכונו לימים ״המרד הערבי-נכתבים בעיצומם של מאורעות תרצ״ו

בו לעסוק בחוויית הטיולים. ברשותכם אקרא שיר מהמחזור ״יריד המזרח״, רהרוגים. הי

 הנועל את הכרך השני של כתבי, שיצאו לאור:

 

 אתה זוכר, הלכנו כמו מתים מעולפי צמא, 

 עם כל נשרי שמים ממקורות הדרור. לשתות 

                                           
 , משורר, ירושלים.חאיש הפלמ״ 17
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 והקולות קראו אל המדבר, אל ארץ השממה, 

 ית בגיהנום התכלת והאור.נלהיוולד ש

 

 פשחה. -יןדרך ע

 דרך מצדה. 

 יאהוד. -דרך נאקב אל

 דרך הנחושת, המור והלבונה, ההרה, 

 דרך מלכת שבא. 

 ך בקעת הירח, רד

 דרך הג׳יפטליק. 

 דרך צוער. 

   - - -דרך חצבה 

 

 רבים. -ראשון-גוף

 צחוני זעה ויחד. 

 זועקי כל רוחות השמים, 

 מתנשמי כל מעלות העקרבים.

 

ח הן גם אני הייתי חלק מהמסעות האלה, מהאהבה הזאת. טיולי תנועות הנוער ומסעות הפלמ״

ך בסוד הקשר עתיק הימים בין עם ישראל לארץ ישראל. הם היו חלק רהוסיפו מרכיב יקר ע

ת רבים״. הם נערכו בלהט החמה, במלח ובצמאון, או בסופו-ןראשו-שלנו, כ״גוףמהביוגרפיה 

תה של הארץ ומגלה אותה, את כטקס חניכה מתמשך, כמי שבא בברי הרוחות והגשמים,

ך מרחביה וזמניה. גאוגרפיה והיסטוריה. והיה בהם מחדוות הנעורים הפורצת ומהיגע ומהפר

לה ערכו בעיני הצועדים. תרבות הסיירים. זו והמעפל. ככל שהמסע היה קשה יותר כן ע

בני  רלים. לימים אמ רהיתה שונה במהותה מטיולי צופים וחובבי טבע בארצות שמעב

 מהרש״ק: ״בכל ארץ הסייר מגלה את האויב. כאן הוא מגלה את המולדת״. 

ישראל המנדטורית, בקרב ערבים, פלחים ובדווים. לא פעם -המסעות ההם התנהלו בארץ

 באזורי מתיחות וסכנה ולא מעטים בקרבנו זוכרים התנגשויות קפא״פ, רגימות אבנים עברו

שות פגי םואפילו ירי. החדירה אל המרחב הזר והעויין לא פעם הוסיפה להם קסם מיוחד. היו ג

לאן מוליכה הדרך. אך היתה איזו התעלמות מהעם השכן, כישות  – ידידות וברכה ושאלות

אל שלנו ורבים נשבעו ריש-זכויות. גם הערבים נתפסו כחלק מארץלאומית, נלחמת ותובעת 

 האמינו כי כאשר יכירו באור מפעלנו ישלימו אתנו בשכנות טובה. ,״בשם ״אחוות העמים

 יודעים שלא די בכך, והם כוללים בבריתךהטיולים ההם. חברים פה דיברו בהם. אך מחברי 

במלוא קשרי העם וארצו. הם דוברים  שלמה וארוכה העוסקת ״באותה חוברת נדירה ״מסכת

ות ישראל מאז ספר ״בראשית״ ושם גם שיעבוד מצרים ודור המדבר וההתנחלות רבשם כל דו

דר עד שיבת ציון. לפנינו נוהלאה, חורבן וגלות ושמד וגזרות ויסורים קשים ושבועה ו

קודש היסטוריה שלמה, העשויה פרקים נבחרים משלל המקורות הספרותיים, ישן וחדש ו

 אל ואנחנו.ריש-וחול. הכל עומד בסימן ארץ

 

ישראל השלמה״, -נתן אלתרמן היה ראשון בין קבוצת מקימיה של ״התנועה למען ארץ

הסתפקה התנועה בארץ שממערב  בבריתךשנוצרה לאחר מלחמת ששת הימים. שלא כאנשי 

רתו לירדן, וראתה בה את השלמות. המעשה הזה היה לחידה בקרב רבים ממוקירי שי
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ומעריציה. לא היה במכלול שירתו הססגונית עד או רמז קל לתפיסה הזאת, לשינוי המוחלט 

שחל בו. הוא שכתב כמה ימים לאחר המלחמה: ״...זו הפעם הראשונה מאז חורבן בית שני 

נמצאת ארץ ישראל בידינו. המדינה והארץ הן מעתה מהות אחת ומעכשיו חסר לה 

, שיארוג, יחד עם היש שהושג, את החוט המשולש ם ישראלעלהתחברות ההיסטורית הזו רק 

 שלא יינתק״. 

בין הירדן  וכבר החלה המחלוקת הקשה בקרבנו, ומלחמת ״ששת הימים״ שאיחדה את הארץ,

והולכת מיום ליום. רבים  והים, פילגה אנושות את האומה הישראלית. מחלוקת זו מחריפה

של התנועה הזאת בשל תמורות  ת דרכהשללו א בבריתךמחניכי ״שלמות הארץ״ ואנשי 

העתים, והמציאות האחרת שהפגישה את שני עמיה של הארץ בסכסוך מר, המעמיד שאלות 

אלתרמן נתפס למרירות, כאיש ריב עם טובי קוראיו וחבריו.  הרות גורל בפני הישראלים.

את, אמר לי: ״אני יודע שאתה עברת ברגליך כל דרך ושביל בארץ הז באחת מפגישותינו

גות בהר, לתאנים ולגפנים ולעצי הזית, רשאתה קשור אישית לפרדסים ולבוסתנים ולמד

-תל מאוהב בכל הריחות, אפילו בריח התבונים שלהם, בשוק הערבי, בפלאפל... אני שאתה

להחזיר את מה  ל מסעות כמו לפלמ״ח. אך מי שרוצהאביבי. אין בי זכרונות אישיים ש

כך, פחות או יותר, אמר . צריך תחילה לכתוב תנ״ך אחר״ שנכבש במלחמת ״ששת הימים״,

  .לי

ואלמוני  פית של פלוניראני חושב שאמר זאת מפני שקוממה אותו ההתייחסות האוטוביוג

בר מחולון. הוא די ישראל. סופר חשוב וידוע ציין כי חברון פחות חשובה בעיניו-ץרכלפי א

לכבלים על ידינו  רמהפיכת העב נית,בשם היחס השפוי אל הארץ, פחד מהדמוניות החברו

בינינו לבין הערבים. הסופר ההוא גם ידע  מצוא פתרון לסכסוך הארסי והממושךבבואנו ל

 יבים היוצריםבחולון... אלתרמן דיבר וכתב בשם כלל המרכ לציין שהוא אהב לראשונה אשה

ים מקוראיו הוא ניצב מול רב .אלריש-במינו, בין עם ישראל וארץ את הקשר הזה, היחיד

שאמרו לו כי אין מנוס מחלוקה זו או אחרת של הארץ כתנאי הכרחי לקץ  וממעריציו,

הסכסוך. רבים מאלה היו אחוזים עד תום במולדת הזאת, אך חרדו מפני המשתמע, בכל 

-. הם התקשו לקבל מדינה דורהמימדים הפוליטיים והמוסריים, משלטון מתמשך על עם אח

 שרות קיומה, הם ידעו, כי ישראל לא תוכל להעניק לערביי יהודהלאומית, לא האמינו באפ

 הזכויות והחובות בשל הפיצוץ הצפוי לה ושומרון ועזה וירושלים אזרחות ישראלית על כל

  במערכת הסתירות הזאת.

דווקא  ראשון המוותרים על שלמות הארץ, לאחר מלחמת ״ששת הימים״, היה יגאל אלון,

 הנצחון הכביר ההוא,ר ישראל השלמה, יצא מיד לאח-לנאמני ארץ יגאל, שהיה שייך עד תום

תוך ״שמירת שלמותה הגאו־, שני עמיהב״תכנית אלון״ שלו הגורסת חלוקת הארץ בין 

לי: ״חיבוטי קבר התחבטתי לפני שניסחתי  רטגית״. באחת משיחותינו הרבות אמראסט

רה עמוקה ביותר. אם תשובו התחוללה בו, תוך כמה ימים, תמו .בפומבי את התכנית הזאת״

ואת תכניתו החדשה תבינו את מלוא משמעותו של  ,הידוע , ספרומסך של חוללקרוא את 

 אתרים רבי משמעות בלב המולדת,כלא שינה את יחסו לשילה וחברון,  הוא .השינוי שחל בו

אך לא כלל אותם בהכרח בתחומי הריבונות הישראלית. יצחק טנבקין ובניו כאבו עד יום 

, בבריתךאל השלמה, מימי ריש-רץאחרון את השינוי המוחלט הזה שחל ביגאל. רוב נאמני א

ישראל השלמה״ שהקים אלתרמן. לאחר היסוסים -לא הצטרפו אל ״התנועה למען ארץ

 כבדים הוספתי גם אני את חתימתי לגילוי הדעת שפורסם בשמה. מאז עמדתי על דעתי חייתי

בתי על כך בכל הצורות האפשריות. הפגישה עם הנופים בחווייה העזה הזאת, דיברתי וכת

 שנים, היתה לי כתחיית המתים בנשמה. 19האלה, האתרים והשמות, לאחר 
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אחר כך ידעתי שיגאל אלון צודק. הוא שחי בלב ההכרה הזאת ודיבר בשלמות הארץ אמר 

כבר לא  את דברו ב״תכנית אלון״ שלו. תוך שבעת ימי המשתה הגה אותה כהכרח לא יגונה.

משאת נפש וגעגועים, אלא מציאות אחרת מאד שהבקיעה מהמלחמה העקובה. כאשר עלה 

הליכוד לשלטון הוכרז חגיגית ש״תכנית אלון מתה״. השיב להם יגאל: ״אתם עוד תתגעגעו 

 אליה״. היום רבים מאנשי הימין אכן מתגעגעים אליה.

 

ארץ לדורותיה, נתפסו בעיני נקלענו למערכת סתירות קשה. חבלי מולדת, לב לבה של ה

רבים מטובי בניה של ישראל כ״שטחים כבושים״. מלחמת המגן שהביאה לשלמות הארץ 

היתה ל״כיבוש״. והארץ האהובה הזאת היתה לשנואה בעיניהם בשל ״הכיבוש״ העתיד, 

לדבריהם, להחריב את החברה הישראלית, לפגוע אנושות בתרבותה המוסרית של ישראל, 

אין קץ את הסכסוך עם הפלשתינים ומדינות ערב. המחלוקת אכלה בכל פה. ולהמשיך עד 

שלשום נפרדו, כדבר המשורר: ״לא הפריד המוות, הפרידו החיים״. וכבר -חברים מתמול

 וכבר מתחוללת מלחמת ההתשה וכבר נכתב ״מכתב השמיניות״.  שיח לוחמיםמתפרסם 

 

אך אנו שולטים זה עשרות שנים בעם  לא ראיתי ואינני רואה את עם ישראל ככובש בארצו.

אחר. לא, אין זה כיבוש, אך זהו שלטון כוחני ומתמשך ומדכא בעם אחר על כל המשתמע 

 והים. רבים בין הירדן םמכך. היום אני יודע את שלא שיערתי אז בראשיתה של פגישת העמי

עשו את הרע בקרבנו ביקשו לעשות את הטוב לעם הנתון לשלטוננו וגם עשו זאת. אך רבים 

בעיני אלוהים ואדם. וכבר היתה העבודה הערבית הזולה והניצול המחפיר. חברה שקידשה 

 בעבר את העבודה העברית היתה לחברת אפנדים ומעבידים קשוחה ונזקקת לידיים זולות. 

כתום תקופת הלם שפקד את הערבים החלה ההתנגדות לשלטוננו. זו נעשתה אלימה יותר 

רים, לעוצר סח להחרפת התגובה, לחיפושים ולסריקות ולמעצרים ולמאויותר והביאה בהכר

ולסגר, לחקירות הקשות, למכות, לגאז המדמיע, לכדורי הגומי, לכדורים החיים, למסעות 

הענישה, לפיצוצי הבתים וכן, אבוי, לטירטורים ולהשפלות, שלא היה בהם שום הכרח 

 -הטרור והפגנות ההמונים הזועקות בטחוני. הדברים באו כתגובה על האיבה והקללות ו

-י״חייבר, חייבר, יא יאהוד / צבא מוחמד עוד ישוב!״ נמשכו הדקירות, מארבי הירי ומטענ

הנפץ הרצחניים בבתינו ובחוצותינו. צבא, שגבר על החזקים והחמושים בצבאות ערב 

חשויות התקשה למצוא דרכו בשכונות העוני המשווע במחנות הפליטים. חיילים נקלעו להתר

ו על מנת להרוג, אך לא פעם בסערת התגרה נפגעו בטעות גם נשים ראכזריות. הם לא י

וילדים. וכך, בעודם נזקקים כאויר לנשימה לפרנסתם בקרבנו, על הפיגומים ובמטעים 

ובחממות, במסעדות ובבתי הקפה, שידרו איום קבוע, חשד ושנאה וכן ביצעו מעשי אלימות 

, עד כי רבים מהם הגיעו עד פת לחם. נוצרה רוב לסגר ולעוצאכזריים שהביאו שוב וש

מציאות שהיתה מנוגדת לחלוטין לחזון שלמות הארץ, כפי שחזוהו רבים מאנשי הציונות 

הסוציאליסטית. תהליך התמורה, שחל בקרבנו וכן בקרב מתכנסי הפגישה הזאת, כך אני 

מצטבר המתרחש במערכת  משער, לא היה בגדר זעזוע חד פעמי, משנה כל, אלא תהליך

סתירות אכזרית. ובאו המלחמות הנוספות, מלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון והמלחמות 

ל, השואב את כוחו "שבין המלחמות והחריפו את הקרע הפנימי והביכו והחלישו את צה

 מהסכמה לאומית כלשהי.

 

ופי האוכלוסיה יגאל אלון, איש ״הפשרה הטריטוריאלית״, ביקש לעקוף את האזורים צפ

הערבית, להקים את ישובינו בגבולות הביטחון: בקעת הירדן והמורדות השולטים עליה, גוש 

עציון, חבלי מדבר יהודה, רמת הגולן, פתחת רפיח... משה דיין, איש ״הפשרה 
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הפונקציונלית״, ביקש להקים שש ערים ישראליות על גב ההר ״ולא להתערב בחייהם״. אך 

חופי סיהם ועוד איך! אנשי ״גוש אמונים״ החלו לחדור לתוככי הארץ, ישראל התערבה בחי

׳ אל גבול הלבנון לא חסו 38-קנאות נלהבת, רואים עצמם כיורשי ״חניתה״, אף שהעולים ב

בצילו של צה״ל, ובינם לבין אויביהם, שתקפום בלילה הראשון, הבדילה רק החולצה 

״ השמאל לא חדל לצעוק, כי !אלוני מורה ם. בגין העולה לשלטון הכריז ״יהיו הרבהרשלעו

החדירה הזאת ללב השומרון תבטל מראש כל אפשרות לשלום המבוסם על פשרת חלוקה. 

בעקבות הגרעין הקשוח, האידאליסטי, של צאצאי ״בני עקיבא״ באו רבים שביקשו גם דיור 

וערים. ותועפות  , הוקמו ״אלפי יחידות דיור״, קמו שכונותסזול ו״איכות חיים״. בחיפזון דחו

״בנה ביתך״. בצד תאומיות צפופה של שיכוני ענק, מצאת שעטנז צעקני של כל הצורות 

האפשריות, מ״פואבלו אספניול״ עד ״ווילות בוואדיות״. מפעל התיישבות שלם נבנה בידי 

ים, שבאו מרחוק, שהחלו רהפועלים הערבים, אנשי המקום. אל כל אלה נוספו העובדים הז

 קישרו בין המצודות. ,ארץ. כבישים עוקפי ערבים קרעו ללא רחם בנופי הקדםלהציף את ה

 

שים התקשרו לבתיהם החדשים, גידלו אלפי ילדים שנולדו שם, וקברו שם את מתיהם נא

 וגוש עציון. ןצופים צופים מנגד. הם היו שלמים עם גלגל ונער בבריתךונרצחיהם. ואנשי 

למרבה הצער נחשפו בקרב המתנחלים גם יסודות  רומיידא.-התקשו לקבל את סבסטיה ותל

כהניסטים ושאר קבוצות רצחניות, עד ברוך גולדשטיין טובח מערת המכפלה בשם שלמותה 

 ישראל, ומשהו זר ומפלצתי קם לעינינו.-וקדושתה של ארץ

. אני חש בבריתךאני יושב פה שעות ומקשיב גם לדברי הצעירים שבחדר הזה, צאצאי דור 

מועקה הקשה. השלטון המתמשך על עם אחר, על כל הכרוך בכך, מביך ומדכא, בקולם את ה

גורם לניכור והסתגרות. הם שייכים למחנה שהיה בשכבר הימים חיל החלוץ של מעשה 

סוציאליסטי. הוא מצוי כעת במשבר קשה וכאוב, בתחושה נמשכת והולכת -ההגשמה הציוני

 של אבדן צדקת הדרך, שבה הלכו ובשמה נלחמו.

 

ישראל ובאזור, קיבלו את הפשרה -רבים האמינו כי יצחק רבין פורץ דרך לעתיד אחר בארץ

הכואבת הכרוכה במעשה. דווקא הוא, החייל חסר האשליות, הרואה את מלוא הסכנה, ניסה 

ין אחרת. יצחק רבין ידע היטב שעלינו להיות חזקים וחמושים ונכונים תמיד, כי ללא כוח א

נו מרחם על החלשים. אך הוא גם למד היטב את מגבלות הכוח בבואו קיום באזור הזה, שאי

לפתור סכסוכים לאומיים ולכפות שלום. הימין נאלץ להמשיך איכשהו בדרכו של המנהיג 

 שנרצח. גם הימין מחלק את הארץ.

ירה, במערכות שהעניקו את צידוק הדין, רב-בצד הורים ששכלו את בניהם במלחמות האין

״ משפחות השואלות אם אין חלופה למוות הזה. כל עוד היינו ״בונקר נצוראתה פוגש היום ב

גם מותם של לוחמים  ,יםרלימים אח במשא האבל. כעת, עם הסיכוי שנפתחניתן היה לעמוד 

 מפלג את העם. עם קרוע לא יוכל להחזיק בארץ שלמה.

כן -פי-על-אלה אינם ימים קשים לישראל אלא ימים רעים. הקושי מחשל בשם האף

 הארצישראלי, הרוע מפורר. רבים מבנינו צופים סביבם ושואלים: הזאת נעמי?!

ובניהם. אנחנו מנסים להשיב על השאלה  תךבברי, בני דור ההשיט-, בביתןוהנה אנחנו כא

ישראל השלמה?״ כבר אמרתי שהיה זה תהליך מצטבר. מעולם -הטורדת: ״מתי נפרדנו מארץ

בניה, לא חדלנו להאמין עד תום בזכותו של עם ישראל לא חדלנו לאהוב אותה עד אחרון א

ש״ שלו. אך המציאות שנוצרה, בין הירדן והים לאחר מלחמת רישראל, ״כבשת ה-על ארץ

״ששת הימים״, לימדה אותנו בדרך הקשה, כי רק פשרה של הפרדה תוך שותפות תאפשר 
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האחד משחית ומעוות  את החיים פה, ואולי תעלה ארוכה לאזור הנגוע הזה. השלטון על העם

 את פניה של ישראל, קורע עם ומרסק חברה.

 

מאד. קשה לוותר  האין בי אשליות. תהליך הפשרה ההכרחית, הפרדה תוך שותפות, יהיה קש

-שד כבד אל מול ״תורת השלבים״ הערבית. לא נשוב אל הקוחעל חבלי מולדת. עודנו אחוזי 

ים על טנקים. המשורר בנימין גלאי ניסח הירוק, כשם שלא נשוב לשכם וג׳נין ועזה רכוב

לא לתת מה שאי אפשר לתת״. אולי זו ״דרך  ;זאת לאמור: ״לתת מה שאי אפשר לא לתת

מי המלך״, בין ׳׳בדידות הקצוות״. עלינו לנסות, פקוחי עין, את הדרך האחרת למען שלום ע

 בני שם. חובתנו היא.
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 18יפתח גלעד
 

ת הארץ, כפי שאני רואה אותו היום בדור שלנו, דור אומר כמה דברים על רעיון שלמו

 הבנים.

ת כאשר אני בוחן את שנות ילדותי ונערותי, ואת אלה של בני דורי, אני תוהה. בעוד שאהב

-הספר ובחטיבת הנוער של הקיבוץ-הארץ והזיקה אליה הוטבעו בנו היטב בבית, בבית

ישראל, כלל -השלמים של ארץ המאוחד, הרי השאיפה לראות את מדינת ישראל בגבולותיה

 וכלל לא הוטמעה בנו. )עם כל אי הצדק שבהכללה, אני משוכנע שזו התמונה הכללית(.

ואין זה אומר שהרעיון לא ניסר בחלל האוויר. טבנקין דיבר עליו בהרצאות סמינר י״ב, 

ובחטיבת הנוער עסקו בו מדי פעם. אך המסר לא עבר. מבלי לשפוט, דומני שהיה משהו 

ום במסר הזה. אולי לא די ברור. אולי, מפני שהמשמעות המעשית של חינוך לשלמות עמ

 הארץ בשנות החמישים, היתה קריאה למלחמה כנגד הגבולות שנקבעו במלחמת העצמאות.

 

במבט לאחור נראה לי, שהגורם הדומיננטי לאי הטמעת רעיון שלמות הארץ בדור השני של 

ובראשונה המציאות עצמה של ארץ מחולקת. לקום כל  חניכי ״המחנות העולים״, הוא בראש

 ק״מ ממך, על הגלבוע, זה כנראה חזק יותר מכל אמירה חינוכית 4בוקר, ולחוש את הגבול 

 שנה!  19זו או אחרת, וכך 

ישראל בגבולות -אנחנו התחנכנו, ואני מדבר על ביתי הפרטי, על זיקה עמוקה לשטחי ארץ

בר להם. שאלת גבולותיה העתידיים של ישראל לא היתה , לא על מה שמע1967ביוני  4-ה

  .עד מלחמת ״ששת הימים״ נושא לדיון ציבורי

כפי שזכור לי החל הדיון לראשונה אחרי המלחמה. כאשר מדובר ב״פרידה מחלום״, דומני 

שאצדק אם אומר ששני הדורות עומדים כאן ב״פוזיציות״ אחרות. כאשר אני ובני דורי 

עתנו, בעקבות מלחמת ״ששת הימים״, על השטחים וגבולותיה של ישראל, התחלנו לתת את ד

 עסקנו בכך בהיבטים פוליטיים, ביטחוניים, ודמוגרפיים, ופחות במישור של הקשר הנפשי,

 והזיקה ההיסטורית לשטחים, חבל, אך זו לא היתה ה״גירסא דינקותא״ שלנו.

 

ל שוטה יותר משפהיה לנו כזה, היתה , אם םמהחלו אדייק, הפרידה שלנו םולי משום כך, אא

ה, להפרדה שעשה עזרי נוייםבמלבטים. דומני, שרובנו איננו  אם לא משוחררת םהוותיקים, ג

אצלי הכריעה בראש ובראשונה  .ממשהלבין תחושת השייכות לכל הארץ, ובין ההכרה שאין 

כבר  .ישראלפיה הדמוקרטי והיהודי של מדינת לאוהמציאות שהתהוותה בשטחים, והחרדה 

ת אפשר לכבוש בכידונים, אך אי אפשר לשבת עליהם״. והמציאו"נפוליון, כובש ותיק, אמר: 

יטב. עשרות ימי מילואים בשכם, בחברון ובעזה עשו את שלהם. כמובן, ההמחישה זאת 

חית, רכה.. ובמיוחד לנוכח המציאות הלא נחמדה, אך .השתעשע בשאלות של ״אילו״לאפשר 

 בין הירדן לים, המתהווה לעינינו.של שתי מדינות 

מים״ ששת הי"העצמאות, או בפרט לאחר מלחמת  אם הוחמצה הזדמנות היסטורית במלחמתה

  – לממש את חלום שלמות הארץ?

כים קשה דרביכולתי לענות. כנראה שבתום מלחמת ״ששת הימים״ ניצבנו בפני פרשת  אין

יה אחד ממעצביו, הת הארץ״, שאבא ביותר, שכל ברירותיה היו לא טובות. רעיון ״שלמו

ך כולנו יודעים, שיש גבולות אהוא מלהיב וסוחף, ויש בו כדי לגייס כוחות, כפי שהיה בעבר. 

                                           
 .השיטה-בנו של בנימין גלעד, חבר בית 18
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בולות כוחו ונכונותו של העם היהודי, ופרי גלכוחות האנושיים, ומה שיש היום זה כנראה 

 ישראל.-ארץ ל עם אחר כאן על פני האדמה, אדמתשנוכחות  – מגבלותיה של המציאות

  19דוד כרמל
   

כשנתבקשתי לדבר על הפרידה מהחלום, אמרתי שממש לכבוד הוא לי לדבר בפורום כזה, 

אבל אני מצטער לומר, שלעולם לא היה לי חלום כזה. אני חושב שקצת הפתעתי. אמרו לי: 

, איך אתה ראית את 15-14אולי בכל זאת תספר, איך כשהיית תלמיד של בנימין, נער בן 

 דברים? ה

 .אנסה לתאר קצת את התקופה מנקודת המבט שלי

דבר ראשון: לא סתם אמרתי בנימין ולא בינג׳י. אנחנו, קבוצת ״שביט״, היינו הכיתה 

האחרונה שהוא לימד וחינך והוא התעקש שנקרא לו בנימין. ובשבילי הוא נשאר בנימין. 

התשה מצד אחד, ומצד , תקופת מלחמת ה1970הוא התחיל ללמד אותנו בכיתה י׳ בשנת 

 שני, כמו שסיפרו כאן, שיכרון של טיולים. למעשה כמעט ולא למדנו. אני זוכר שהוא היה

יכול להגיע בשיעור הראשון ולהודיע לנו: הצלחתי להשיג משאית, היום נוסעים לתרצה 

ם שבשומרון; עולים על המשאית ונוסעים. נדמה לי, שהתמונה כאן בכניסה היא מאחד הטיולי

 לה.הא

 

״דרך הרגליים״.  –ן אלינו: מצד אחד, המסר של בנימי היתה איזו עמימות במסר שהועבר

ישראל השלמה. מצד שני, זאת היתה תקופה של התחלת -הארץ הזאת היא שלנו, ארץ

היפתחות לעולם; אני זוכר את ״מרד הסטודנטים״ בצרפת, אני זוכר שאצלי בצריף היתה 

גווארה, מוזיקה של ״החיפושיות״, ושני הדברים האלה -התמונה גדולה, פוסטר ענק של צ׳

 עולם ברורה, ועדיין לא יודע כל כך מה-קצת לא הסתדרו אצל נער, שעדיין אין לו השקפת

   מצפים ומה רוצים ממנו.

 

אחד הדברים ה״חזקים״ שזכורים לי זו מועצת הקיבוץ המאוחד בדפנה )שנשלחתי אליה 

לי מהמועצה זה נאומו של טבנקין. הוא, עם הדמות  כמשקיף(. ישבתי שם, ומה שזכור

 הגולן, כאילו ״עלה נעלה כי-השיער, דיבר על התיישבות ברמת-התנ״כית שלו, עם רעמת

יכול נוכל לה״. פתאום אני תופס את עצמי מתחיל לחשוב: מה, אנשים לא רואים מה 

ל השטחים שנכבשו המשמעות של דבריהם? הרי תמיד דיברנו, תמיד חשבנו ותמיד הבנו, שכ

קלף מיקוח לתהליך השלום. ואם עכשיו אנחנו  במלחמת ״ששת הימים״ הם קלף מיקוח, הם

מה אנחנו משחקים איתם? הם  – לוקחים אנשים ושולחים אותם להתיישב ברמת הגולן

כך נאמר להם לרדת, כשנחזיר את -חיילים על לוח השחמט, שיושבים שם יום אחד ואחר

״נפל לי האסימון״, מה קורה כאן, מה, הם לא מבינים מה שהם  השטחים? כנער פתאום

 מדברים?

 

 – ישראל: בדרום-זכור לי שיעור גיאוגרפיה, עם עמיחי ירחי, על גבולות הביטחון של ארץ

רצוי רכס הגלעד והרי אדום, אבל נוכל להתפשר גם על הירדן,  – עריש; במזרח-נחל אל

; הלג׳ה כדי ליצור שטח חייץ – המצוק-לים, לא קוהת-הליטני, ברמת הגולן לא קו – בצפון

 וגם אז לא התיישב לי, מה המשמעות של גבולות ביטחון, גבולות ביטחון הם גבולות ששני

 הצדדים מסכימים עליהם, אין זה גבול שצד אחד קובע.

                                           
 השיטה.-חבר ובן בית 19
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ים. רורמה שאני רוצה לומר הוא, שהמסר שאני זוכר הוא מסר של בלבול, הדברים לא היו ב

ישראל השלמה. מצד אחד, חונכנו לאהבת הארץ, -ץרושב שאנחנו לא נבנינו כאנשי אאני ח

ת אבל מצד שני תמיד חינכו אותנו לחשוב, לבדוק את הדברים, לנסות להסתכל עליהם מזוויו

 שונות, וזה הדבר העיקרי שנשאר.
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 20עמיחי ירחי
 

ל ידת ההשפעה של בנימין עמ הגם אני הייתי חניך של בנימין גלעד. קשה לי למדוד מה הית

עמוקה ביותר.  ההדברים שהאמנתי ושאני מאמין בהם. אבל אני משוכנע, שההשפעה הית

 אני רוצה לספר על שלוש תחנות בחיי בהתייחסות, לארץ־ישראל.

 

. את אותם טיולים שעליזה בדמור הזכירה 50-שנות הנעורים, סוף שנות ה – תחנה ראשונה

, עם עזריה אלון, הדסה צמרת, שבו )שבתאי לוי( 50-בשנות ה , אנחנו עברנו40-משנות ה

אל הלא ריש-ישראל השלמה, או ארץ-ובנימין. היה סבל. אבל אני לא זוכר שדיברנו על ארץ

ישראל. אני זוכר אפילו את -, ההתייחסות היתה אל ארץ1949שלמה. הגבולות היו של 

הסיפור ״המשוגע״, ״המטורף״ של  בנימין יושב באחד הטיולים בחוף ים המלח", ומספר את

, שגם אבי השתתף בו. אני זוכר שנדלקתי על הסיפורים האלה. אני 21הטיול סביב ים המלח

מו שנאמר כאן, ברגליים, הטיולים שגם חיים גורי כמעריך שדרך תחושת הסבל, ההיכרות, 

 ישראל.-הזכיר כאן, החלה ההתייחסות הראשונה שלי לארץ

לחמתי בסיני, ואחרי המלחמה הסתובבתי  .חמת ״ששת הימים״אחרי מל – תחנה שנייה

. הסתובבתי 1948ים, אבל לא כמו אלה שהיו שם עוד לפני רביהודה ובשומרון, כמו האח

גדי דרך המדבר -כשיכור בכל המקומות שלא הכרתי. אני זוכר את תקוע, את ההליכה מעין

אני זוכר שדווקא רמאללה לא  לתקוע, את ההליכה בוואדי קלט. כל טיול כזה ריגש אותי.

הרשימה אותי. היא היתה כבר עיר מודרנית. דווקא ההליכה על השוליים ריגשה. אני זוכר 

שכשהגעתי לקיביה ולנחלין, והם היו אז ממש כפרים עלובים, אמרתי: הרי האנשים האלה 

אני  22חיים ממש כמו שחיו אבות אבותי כאן בסוף בית שני, הם לא השתנו הרבה. במידיה

 בעקבות הורדוס. -הנה אני בעקבות החשמונאים. או בהרודיון  – זוכר שהתרגשתי

 ממש הרגשתי שאני פוסע ברגליים במשעולים שפסעו אבות אבותי, ממש הרגשה פיסית.

האינתיפאדה. אני זוכר את עצמי כקצין מילואים  – או התייחסות שלישית – תחנה שלישית

יצה רים, ששעטו בסמטאות מחנות הפליטים אחדי ילדים ברכבר די מבוגר. צירפו אותי לסדי

ואלת. ואז שאלתי את עצמי: מה אנחנו עושים פה? אני מספר את זה כי מדברים ננואשת ו

 על פרידה.

 

גשי, לא דיברתי על ההיבטים הפוליטיים. אבל כמובן רדיברתי על שלושה שלבים בתחום ה

יו. וזולריות. אני מצטרף אל הדברים של דני שהחוויות הרגשיות הובילו אותי למסקנות פוליט

אין לי ספק שהמשך הריצה באותם מחנות פליטים, או מה שנשאר מהם, הוא דבר שאין לו 

 תכלית, ואין לו סוף, והוא בראש ובראשונה משחית אותנו. אנחנו צריכים לצאת מהמקומות

חושב שזה הדבר  האלה. תמיד שואלים: אז מה נקבל? דבר ראשון נשמור על עצמנו. אני

 החשוב ביותר, שבגללו אסור לשלוט על מישהו אחר.

לפעמים אני תוהה: איך היהדות שלנו לא מסוגלת להבין שהשפלה, בשם איזה אידיאל שלא 

ץ יהיה, בסופו של דבר מכה אותנו, את עצמנו. אם לא נתפוס את זה עכשיו, יגיע יום שנאל

 לתפוס את זה בדרך הקשה, והלוואי ואתבדה.

                                           
 השיטה.-חבר ובן בית 20
 יצאה קבוצת בוגרים של ״המחנות העולים״ לטיול, והקיפה ברגל את ים המלח. 1934בסתיו  21
ם מידיה, השוכן כיום בין היישובים חשמונאי-פר אלראס, בסמוך לכ-העיר הקדומה מודיעים )או מודיעין מזוהה עם תל א 22

 ומבוא מודיעים. 
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בחלק הראשון של מפגש זה, כשדיברו החברים מהדור הראשון של ״המחנות העולים״, על 

האם ומתי יבואו ותיקי ״גוש אמונים״, ויעשו חשבון  :הצורך לעשות חשבון נפש, חשבתי

 אינני יודע. – אני מאמין שזה יקרה. מתי? – נפש מהסוג הזה?
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 23משה פלד
 

והשתוממתי לקרוא את הכותרת שלה. התקשרתי  לא נתבקשתי לדבר. יום אחד מצאתי הזמנה

ואמרתי: אם תרצו ואם לא תרצו, אני אדבר בהתכנסות, ואספר מי ״אשם״ בכך שעוד לא 

 ויתרתי על החלום.

 יושבים כאן ״אשמים״ רבים. אני רואה את דני רוזוליו, שהיה מזכיר ״חטיבת בני הקיבוץ

ה כלפון, שגייס אותי לעבודה או מש ',המאוחד״ כשהייתי בקורס מדריכים בכיתה ט

 ות העולים״, שלא לדבר על המורים, ציפורה, עזריה... נב״המח

שמעתי שדוברים רבים כבר נפרדו מהחלום. כנראה שאני יוצא דופן, עוד לא נפרדתי 

 ובבל ארבל: ״איש באמונתו יחיה״.רז רמהחלום. איני רוצה להתווכח עם אף אחד, כפי שאמ

 מה כתבי יסוד שאימצתי לעצמי.אני רוצה לשתף אתכם בכ

 

כתוב: ״בהמשך למגמתו של הקיבוץ, בדבר  לקחי ששת הימיםבספרו של יצחק טבנקין 

, ישראל ומרחביה, שהיא מיסודות ליכודו הרעיוני של הקיבוץ המאוחד-יישוב כל אזורי ארץ

 הכובש ובדפנה, מביע הקיבוץ המאוחד דעתו, כי קיים-ובהמשך לסיכומי מועצותיו ברמת

 צורך חיוני להחיש היאחזויות והתנחלויות התיישבותיות בשטחים שנפתחו להתיישבות, כפי

שמתחייב מצורכי הביטחון של המדינה והגשמת ייעודה. למשימה זו נודעת עתה דחיפות 

, מיוחדת, נוכח סכנת לחצים מדיניים המכוונים לעקור את ישראל מהישגים חיוניים לקיומה

 לביטחונה ולהתפתחותה״.

 .1969-ב ראלו החלטות מועצת הקיבוץ המאוחד בגבעת ברנ

 

. ישראל-כישרון לארץאחד מספרי ״התנ״ך״ הפוליטיים שלי הוא ספרו של עזריה אלון: 

 אני רוצה לקרוא שני קטעים חשובים של עזריה:

 ״:מיתוס ושמו ארץ־ישראל״

רציונלית, שבה ״אני מבין מתוך קריאה בעיתונים, כי בושה לאדם המודרני החי בתקופה 

התיכון בפרט, להשתעבד  הכל מתנהל לפי השכל הישר וההיגיון, בעולם בכלל ובמזרח

 ו. אבל אני אינני מתבייש!רלמיתוס, שריד אפל לימים עב

 זהישדאל היא מיתוס, הרי היא לי ואני לה״ )-ץרמיתולוגיה אינה תחום עיסוקי, אבל אם א

  .(בעיתון דבר 1972פורסם באפריל 

 ישדאל.-ץרטע נוסף שעוסק בחינוך לאאקרא ק

״הגישה, השוללת את זכותנו על הארץ, נשמעת בחוגים שונים וביניהם שמור מקום נכבד 

ה לבני מדינת ישראל ולחניכיה, אשר לחמו למען קיומה כמו לבני הדור הראשון שהקימו אות

 .1969-״. כך כותב עזריה ברבגופם. יש כאן איפוא כישלון אידיאי וחינוכי חמו

 

אני רוצה לחזור לבנימין. מכל ה״אשמים״ שהזכרתי קודם, חלקו של בנימין הוא הגדול 

כימדית בנושא הקשר שלי לארץ, או נכון יותר רנדמה לי שהוא היה הנקודה הא .מכולם

 ישראל.-האהבה שלי לארץ

לאחר מלחמת ״ששת הימים״, יצאתי עם בינג׳י לטיולים רבים ביהודה ובשומרון, סיורים 

ם על ל חצי יום, יום, או יומיים. אני לא יודע מה מצא בי, אולי הזמין אותי כאחד הלוחמיש

 שחרור ירושלים.

                                           
 השיטה.-בן ביתוחבר  23
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. 1968אחד הזיכרונות השמורים עמי עד היום הוא טיול שהיה לפני שלושים שנה, באפריל 

 יצאתי כמדריך עם קבוצת ״רימון״.

יתי, לקח אותי הצידה ולחש: ״בוא א בסוף היום, לפני שהגענו למקום הלינה, בא אלי בנימין,

 ..״ .המטפלות כבר יקחו את הילדים

 סמואל ושם עלינו על המסגד. ובנימין אמר: -לקחנו מונית ונסענו לנבי

)כאילו חזה את הקמת גבעון החדשה, את הקמת  ״אתה רואה את הרכס שמאחורי גבעון״

ת נזדרז ונבנה חגורה חיצוני(, והוא ממשיך: ״אם לא .אל, עפרה.,-פסגת זאב, פסגות, בית

אנחנו מאבדים שוב את ירושלים. כל ההישג הגדול של מלחמת  -רחבה מסביב לירושלים 

 ״ששת הימים״ ילך לאיבוד...״ 

זה היה בסך הכל שלושת רבעי שנה אחדי מלחמת ״ששת הימים״, ובנימין מדבר על חגורה 

 חיצונית מצפון, ממזרח ומדרום לירושלים!

ק בעיניו של רחד את התצפית הזאת, שצפתה כל כך רחוק. אני זוכר את הבאני זוכר במיו

 בנימין, כשהיה מסתובב בשטח היה לו ברק מיוחד בעיניים, היה נרגש כולו ותוסס.

ובכן, מכאן מתחילה נקודת החיבור העמוקה שלי עם הארץ השלמה, עבורי זה לא חלום 

 קיומה.שהיה, אלא, מציאות שחייבים לשמור על המשכיותה ו
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 24יעקב הדר

 

ערב מלחמת ״ששת  ,1965-1963י״ב בשנים -ין גלעד היה המחנך שלי בכיתות י׳בנימ

ם הימים״. לו הייתי אדם קצת יותר פתוח, ולו היה לנו יותר זמן, ושני הדברים האלה אינ

על הקשר הנדיר, בוודאי בימינו, בין מחנך ותלמיד. קשה לי  רבנמצא הערב, הייתי מספ

תה על הדעת שהיום מתקיים דיאלוג כזה, כפי שהתקיים בין בנימין ובין הקבוצה שאולהעלות 

 חינך. אני אדבר על עצמי, ובתוך זה כמובן גם על המסכת שאנחנו עוסקים בה היום.

 

ום, חטיבת בני הקיבוץ. עבדתי עם ג׳וני, עליו השל -אחרי סיום כיתה י״ב עבדתי ב״חטיבה״ 

זה אותי ג׳וני, בספונטניות שלו, ואומר: תראה, כל העניין ה ממעגן מיכאל. יום אחד תופס

של ״שלמות הארץ״ והחטיבה, צריך לראות מה לעשות עם זה, תנסה לגבש תוכנית שנוכל 

 להעביר אותה במשקים, בתאים. 

ישבנו וישבנו  .הולך לבנימין  – עיר מבית השיטה שמקבל משימה כזו?מה עושה בחור צ

וויה בפני עצמה. למרות מה שאמר יפתח, בכל מה שקשור לרעיון ודנו בדבר. זאת היתה ח

ד באותו זמן לא עסק במימוש, אלא במסר הערכי והחינוכי שעמד חולא למימוש, כי אף א

 מאחורי הרעיון הזה, אין ספק שבאותם ימים בנימין בפירוש הצליח, לא רק לשבות את לבי

 . וכאן אני שם נקודה.לעניין, אלא אני חושב שהטמעתי את התפיסה במהותה

 כך היתה מלחמת ״ששת הימים״, ואחרי כן התגלגלנו אל מלחמת יום הכיפורים, ואחריה ראח

ות האין סופי בשטחים, והמסלול שכל אחד עבר במסכת השנים הללו שחלקים ממנו רהשי –

 שמענו כאן הערב.

 

מצוקה בנושא  כבר תקופה ארוכה מאוד מטרידה אותי שאלה, והייתי גם אומר איזו שהיא

 הזה.

, אנחנו רלא אפנה, ובוודאי לא בערב זה, אצבע מאשימה, או אבוא בתלונה למישהו. אני אומ

 אני. כפי שאמרתי חל שינוי דרמתי בתפיסתי, אבל לא זו הנקודה המכרעת. מה – או אפילו

שאלות אחרות, זה איך הגורם, שאני  שמטריד אותי מאוד, גם לגבי השאלה הזאת וגם לגבי

 ואה אותו כגורם הכי איכותי במדינת ישראל, איך הוא ברגע ההיסטורי, כשצריךרעד היום 

היה לראות למרחוק, ולקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון, איך ברגע ההיסטורי ההוא 

לא ראה נכונה את הדברים. ואיך לא השכיל להיות הגורם האיכותי, או נשתמש במונח של 

ת הכוחות״ שמעצבת את הדעה הפוליטית במדינת ישראל, ומושכת להיות ״מקבילי – בנימין

לכיוון שהערב יש עליו כאן איזשהו קונצנזוס כזה או אחר, שאני קורא לו: חכמה שלאחר 

מעשה. כך בפירוש אני מגדיר אותו. וכולנו יודעים שחכמה לאחר מעשה היא הכי פחות 

 ראינו את הדברים... חשובה, היא בנלית ומייאשת. איך אנחנו באותו רגע לא

 

ישראל השלמה, -עזריה אלון סיפר כאן איך הוא ראה ורואה, וימשיך לראות את ארץ

באיזשהו קשר מילדות שאי אפשר להינתק ממנו. חיים גורי דיבר על ההבדל בין חוויה אישית 

בתולדות חיים, ובין השקפה פוליטית וניתוח פוליטי. אני לא חושב של ״מחנות העולים״ היה 

ישראל השלמה. השוני היה גדול בין התפיסה -צריך להיות איזה קושי לגבי התפיסה של ארץ

, ובין המציאות 1967אל השלמה בתקופה שלפני קום המדינה, ובשנים עד ריש-של ארץ

י סיום מלחמת ״ששת הימים״. בין שתי התקופות האלה מצוי רהפוליטית שנפתחה לפנינו אח
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ית, שאדם ממשיך לחוות אותה כל חייו, ובין ניתוח פוליטי בדיוק ההבדל שבין חוויה איש

נכון בקונטקסט של מציאות משתנה. איך אנחנו לא ראינו, ואיך כל השקפת עולמנו במכלול 

ר, רהכללי שלה לא הובילה אותנו למסקנה הנכונה, כדי שבאותה תקופה קריטית נוביל, לא נג

עשייה אז, אולי היום היינו מצויים במצב להתנהגות אחרת. לו היינו משכילים להוביל את ה

אחר לחלוטין. ובמקום יוזמה והכוונה נגררנו ונגררנו, והמציאות שהתנפצה מול עינינו 

עיצבה את דעתנו מחדש. נכון שהיציאה של יגאל אלון עם תכניתו בימים ההם היתה דרמטית, 

 והיוותה שינוי כיוון.

י וצריכה תנועה פוליטית חברתית להוציא לגב איזה מסקנות צריך להוציא אדם באופן אישי,

דברי לא חייבים להיות מקובלים על כולם.  – העמדות שלהם בעניין תהליכים היסטוריים?

 אני חש שהכישלון הזה חייב לגבש איזו ענווה של כל אחד לעצמו, ושל כולנו יחד.

 

 שלי. זרובבל היהלסיום: אני רואה כאן את זרובבל ארבל, וכמוהו יש כאן מדריכים רבים 

ום יהמדריך שלי בנושא גידול כותנה. הלכנו הרבה ביחד בשדות. מגדל כותנה בינוני, יודע, 

שלושה אחרי הזמן, מתי היה צריך להשקות את הכותנה, כי כל הפרחים נמצאים -או יומיים

יומיים לפני, והם אלו -םלמעלה. רוב המגדלים הם כאלה. הטובים הם אלו שיודעים יו

ם את הגידול כמו שצריך. תמיד שאלתי את זרובבל: מה אני צריך לעשות כדי לדעת שעושי

 בתחילת השבוע את מה שאני יודע בסופו?

 ליןחנה ריב
 

 ים:ניהערת בי

קיימת בעיה בהסתמכות על דברי המתים, הם אינם פה ואינם יכולים להסביר את עמדתם 

 .הידועה מאז

ם, ולומר שהשנים שחלפו מאז מלחמת ״ששת אינם יכולים לשבת כאן כמונו היו םהם ג

הימים״ הביאו לשינוי בהשקפותיהם, כפי שהתרחש לרבים מאתנו היום. כמובן שכל אחד 

מאתנו הושפע ממדריכיו ומוריו בעבר, אך נראה לי שיש להיזהר מלהשתמש בהם לצורך 

 הכרעות בהווה.

שום דבר  – ובחייםדד הרבה מערכות, מלחמת ״ששת הימים״ הפכה לקו פרשת המים שש  

 אינו עומד במקומו. 
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 25דובי הלמן
 

י שנה, ועל זה אנ 40זה הדבר שאני חי איתו עד כאב לעייפה זה  - ישראל״-״הכישרון לארץ

בקיבוץ גבת, אבל עברו עלי כל ימי  – ואני נולדנו באותו מקום בבריתךבא לאמר משהו. 

העולים״ שיצרו את בבריתך,  ילדותי עד שנפגשתי עם אותם חניכי ומדריכי ״המחנות

 אל.ריש-והתחלתי גם אני לחוות את ההתמודדות עם שאלת ארץ

באותם ימים אפשר היה לראות את ירושלים העתיקה רק מנוטרדם ההרוסה ולהשקיף על 

ישראל של ימי -שנים מאוחר יותר. תודעת ארץ 13הארנון במשקפת, ובשילה הייתי רק 

ומה בגבולות. אחר כך באו הטיולים הגדולים, עם נעורי היתה ארץ מחולקת מאוד וחס

-המחנכים הגדולים. בטיולים אלו למדתי את פשר ״ללכת שבי אחרייך״, ולמדתי גם שארץ

אל איננה נרכשת ברגליים בלבד. כך קרה שקשרתי את עצמי לחבל הארץ הריק בו ריש

, שבהם קיימת טיילנו, ושום דבר מאז לא בא לי בקלות. כשאני מסתובב עכשיו בקיבוצים

ישראל, כדי לשבת -ץרשאלת הביטחון האישי, אני נזכר בחוויה של ההליכה לשם, לקצה א

בו. החוויה היתה; ללכת למקום שאין בו, ואולי לא יהיה בו לעולם ביטחון בחיים, ומה 

 שאפשר יהיה לעשות זה להיאחז בעקשנות באדמה, תוך כדי הסתכנות רבה.

 

, והתעוררה מחדש השאלה שעמדה בראשית ההתיישבות 1967ת נכך באו אירועי ש-אחר

היהודית, ולאחר מלחמת העצמאות: האם התיישבות יהודית במקומם של הערבים היא צודקת 

ומוסרית. היו שטחים ריקים בבקעת הירדן ובגולן, חלקם ריקים אחרי גירוש הערבים, 

אזורים אלה בקביעות ואנשים צעירים עלו לשבת שם, בעקבות החלטה משותפת שלנו ליישב 

ישראל בין -ידי יהודים. לא היו אלה ״קלפים״ למיקוח עתידי, אלא עידכון חלוקת ארץ-על

יהודים וערבים. כך קמו ישובים חדשים כמו מרום גולן, אורטל וגלגל, עם אותו הלהט 

 השיטה.-והצידוקים שהיו בעת הקמת בית

בשאלה מה בסופו של דבר תהיה  כאשר אני חוזר עכשיו אל הדיון הזה, אינני מתעניין

ההכרעה הפוליטית ברמת הגולן. אני שואל את עצמי: מה בסופו של דבר יהיה גורל 

 ד,עמוק בהתנהגות היהודים מעם עולם, עם נוד שינוי להביא ההתיישבות ששמה לה למטרה

שנה לאחר הקמתם לא יערער את  30פינוי ישובים  האם. לעם טריטוריאלי, עם מתיישב

 אותם הצידוקים עםו אחרים, שקמו באותן המסיבות של ישובים ואת הצידוק לקיומם קיומם

 ?ןלכם קוד

 

ישראל. לא באנו  -קה בחלוקת ארץלמדתי וגם לימדתי שהציונות מיומה הראשון האמינה ודב

 ומלחמות, במאבקים, במעשים שייעש לארץ, שבסערות של מיושבת. באנו לארץ בלתי

 חלוקה של שטחים מיושבים על ידי ערבים, ושטחים מיושבים עלושלא ייעשו, נוצרה בה ה

הערבים לא קיבלו  .ארץ של מחלוקת יום אחד מלהיות הישראל לא פסק-ץרא ידי יהודים.

הזמנים הללו ידענו, או לפחות חייבים היינו לדעת,  הארץ, ובמהלך כל-של חלוקת את הרעיון

 יחד בשלום. שלוםם הן השאלות של החייממלחמה, ו כי יום אחד נעמוד בפני שאלות הקשות

לדידי כבר אינו משאלה, אלא מציאות ההולכת ונרקמת, ומצב הכרחי של הסכמה לחלק את 

אחת. לא ניתן  פיזית-יחידה גיאוגרפיתהיתה ותישאר  ישראל-אל פוליטית. ארץריש-ארץ

שלה,  הכבישים לא ניתן לחלק את השמים, לא ניתן להפריד את לחלק את מקורות המים,

שתי ישויות  האחת הזאת תתחלק פוליטית ביןד לים. אבלי הארץ חויש לה גישה רק מצד א
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חלוקה  םחלוקה. האהמה יהיו קווי החלוקה, אלא עצם איננה  ןלכ ריבוניות. השאלה העומדת

 פוליטית שרירותית, או חלוקה לפי מציאות התיישבותית.

 

 טבנקין, במכללה באריאל. זה שנים, כפי לזכרו של ןעיום ליו שנתיים לפני אותיו הזמינ

 אחד לא מזכיר אף ,את ספריואין זכר לטבנקין בתק״מ. אף אחד לא פותח  יודעים, שכולנו

ן יום עיו לקיים ביום השנה לפטירתו,ריאל החליטו , ואנשי אןהלא ב״יד טבנקי םאת שמו, ג

 הלכתיישראל. -ארץ אלתעל ש ןרתי וקראתי את דבריו של טבנקיזלזכרו. לקראת יום העיון ח

והדרך  להרצאה על ״המדינה היהודיתועל חלוקת הארץ,  1937-קודם כל לוויכוח שהיה ב

ישראל תתחלק בין היהודים -ברור לחלוטין, שארץ באופן קין הביןנטב 1937-אליה״. ב

להתיישב ולהשיג חזקה בקרקע, וליצור שלו היו, שהיהודים לא יספיקו  והערבים. הפחדים

הזו תישאר ישראל, ושהחלוקה תבוא טרם זמנה. האיום היה שמכל הארץ -ודי בארץוב יהר

ק מכוח צבאי ר לא האמין בזכויות על שטח הנובעות ןקטנה מאוד ליהודים. טבנקי רק פיסה

 ולא מהתיישבות. ופוליטי

ה ראינו מו אחר כך פתחתי את הקובץ שמשה פלד ציטט ממנו, וקיוויתי למצוא, שטבנקין

צודקים בדרך שהם  י הרב מצאתי ש״גוש אמונים״ אמנםרגוש אמונים״. לצע״הדרך של 

אנחנו נמצאים במציאות מורכבת  ץ.רבנקין. במילה אחת לא מוזכרת חלוקת האטמפרשים את 

שלוש? אני לא מאמין -םמחכה לנו מעבר לשנתיי מאוד, שלא ניתנת לפתרונות פשוטים. מה

ין ביטחון. יהיו לנו גבולות של שלום, ויהיה מגע אלה סידורי הב שמה שצריך להטריד אותנו

 אלא שהערבים, שלאם לאם יתרגלו למציאות הזאת של החיים המשותפים. שתי אוכלוסיות,

 שאינם רוצים שבשבילם ארץ ואדמה אינם אידיאולוגיה אלא צורך טבוע, יתעמתו נגד יהודים

ו יפ שב'לצידון, עצרה את הג בקרקע שאינה נכסי נדל״ן. אני זוכר שבמלחמת לבנון, בכניסה

ושאלנו: מאיפה את? היא אמרה:  וביקשה טרמפ. העלנו אותה 40נסעתי ערביה בת 

יא היא תיארה במפורט כל אבן וכל עץ. ה – ״מציפורי.״ שאלנו אותה: ״איך נראית ציפורי?״

שידעה זה מה שסופר בבית מתוך הזיכרון הטבוע והלא  מעולם לא ביקרה בציפורי. כל מה

 לאדמה. מחק, ותחושת השייכותנ

ה אנחנו יושבים על האדמה, עבורנו היא עדיין לא שייכת, אנו לא נש 40לעומתה, גם אם 

עולם, -חלק ממנה, ובקלות אנו אורזים את חפצינו, ועוברים למקום אחר, לארץ אחרת. עם

ן ם באופדנים בהורדת ישובי רעם נודד. לא נוצרו שורשים, וזה הדבר שמדאיג אותי. כי כאש

השיטה. אפשר -מפוקח כל כך, זו לא שאלה של מרום גולן או גלגל, זאת שאלה של בית

 ה.טהשי-בקלות לקום וללכת גם מבית

 

הגענו במלחמת ״ששת הימים״ לבקעה, ותוך יומיים כל מחנות הפליטים גורשו ופונו. 

ומתיישבים  הערבים היו אריסים, ולא עבדו יותר משלושה עשורים, ואותם אריסים חוזרים

על גב  םעל אדמות הבקעה. אלא שעכשיו בעלי האחוזות אינם אפנדים בסוריה, או אפנדי

 , אלא אפנדים יהודים, והערבים חוזרים ונאחזים בקרקע, וחוזרים לעבד אותה, ולגוררהה

שנה. התוקף המוסרי  13אל בעוד שנה, שנתיים, ובעוד ריש-בה. זה יהיה המאבק על ארץ

את  םה, כפי שלמדנו במשנת ילדותנו, הוא למי שיושב עליה וחי ממנה. אלבעלות על האדמ

 הדבר הזה אנחנו לא מטמיעים בתוך הדיון, וחושבים שכל השאלה היא שאלה ז׳בוטינסקאית

 איך מחלקים את הארץ בכוח, או לא מחלקים אותה כלל, ואיך בונים ריבונות עם גבולות –

שאולי לא היה צידוק בכלל לבוא לארץ מיושבת הרי שאיננו שמים לב לכך,  – ״בטוחים״

 השיטה ובגבת. -בבית םולטעון לזכות על הארץ הזאת, ג
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ישראל, הוא המאבק על -ון לארץרון נתן לו את השם הכישרהתהליך, שעזריה ברוב כיש

ביתנו, כישראל  – ישראל היהודית, ולנו אין כנראה כוח להתמודד על ארץ-עתיד ארץ

 ישראל.-לנו אין כנראה כישרון לארץ מולדתנו.ככאדמתנו, 
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 26יוסי אסף
 

 אןכשאני נרדם. אבל  ,קודם כל אני מוכרח לומר, שב׳זיקנתי׳ קורה לי הרבה פעמים בדיונים

 אפילו לא לרגע אחד. שורה אחת לא החמצתי. מבחינתי זהו ערב מרגש. –

הוותיק יותר  אני מעריץ את האנשים שעוברים תהליך של פרידה, כפי שעוברים בני הדור

הרבה יותר קל לבוא ולומר, שאינך מתחבר למשהו וללכת לדרכך. אני מלא  .ינשדיברו לפ

, כבוד לאומץ ולרוח שהיו בדברים של חיים גורי ושל אחרים. אני אישית מעולם לא נכבשתי

ישראל. בו בזמן המחויבות שלי -ץרולא הצלחתי להתרגש משאלת השייכות לאדמת א

 ודים הי תה מוחלטת. לא הצלחתי להתחבר להתמכרות הזו לאדמת הארץ.למקומם זה של היה

 

, במקום שממנו רואים את 27אספר לכם רק סיפור: כיום אני עובד על הגלבוע במלכישוע

ג׳נין. אני ממש חלק מנפת ג׳נין. בשנה השנייה של ה״אינתיפאדה״, באמצע הלילה, טילפן 

חטיבת הנח״ל עוזבת את ג׳נין, תתנדב אתה  אלי אלוף פיקוד המרכז ואמר: שמע, יש צרות,

 ומפקדת החטיבה שלך ותקחו את ג׳נין. 

 אני הייתי מפקד ג׳נין, מפקד חטיבת ג׳נין. אפשר לכתוב על התקופה הזו ספר. כשסיימתי

השיטה ישבנו בשיחת חברים והעזתי לומר, שזו היתה תקופה מעניינת מאוד -וחזרתי לבית

מירה הזאת. אני מבקש לומר בזה, כי חובתי להבטיח את בשבילי. היו שהזדעזעו מן הא

 מקומנו בארץ הזו לא העבירה אותי אף פעם על דעתי: לא לקצה זה, ולא לקיצוניות אחרת.

 

השנה נטענו בט״ו בשבט עצים במלכישוע. כשעזרתי לאחד המטופלים שלי לנטוע, אמרתי 

 . הוא הסתכל עלי ואמר: יפה,זה שלו ואתה שלו – לו: תשמע, מי שנוטע עץ זה לא רק שלו

אתה פילוסוף? מאיפה אתה יודע את זה? אמרתי לו: תסתכל למטה. מתחתנו יש כפר ערבי 

שנקרא ג׳ילבון. מהם אני יודע את זה. יומיים אחדי זה באו פקחים ועקרו עצי זית 

י נילבונים נטעו על יד הכביש. הכל באיזו סיטואציה מאוד מוזרה, ואולי גם טרגית. א'שהג

ה, ואני חושב שזו גבורה ושנדדש כוח אדיר כדי לחיות בטרגדי חושב שאנחנו חיים בטרגדיה,

 ממדי לבעיה. -אני לא רואה פתרון חד

 

האוכל -אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל בנימין גלעד לא היה יושב, גם באסיפות בחדר

רה מספרת על השתיקה הישן לא היה יושב, היה הולך לאורך הקירות. עכשיו שמעתי את צפו

ישראל. אני קושר דבר לדבר, ואני חושב -של בנימין לגבי הדילמה הקשה מנשוא של ארץ

לעצמי שאולי אין כוח גדול מזה, כמו ההליכה המיוסרת הזו, שלא רק שאינה מתרחקת 

כך חזקה שהיא ממשיכה ללכת, הלוך -כך חכמה, היא כל-מהדברים, היא בתוכם, היא כל

ל עוב. ככל שאני חושב על זה, הדבר נראה לי חזק מאין כמוהו. אולי אכתוב ושוב, הלוך וש

 הטרגדיה הזו פעם שיר.

 

  

                                           
 .ההשיט-בית ןחבר וב 26
 כפר לנגמלים מסמים, על הגלבוע. 27
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 צפורה גלעד
 

 ראני רוצה לומר לכולכם תודה שבאתם. יש חלומות שמתגשמים. על השיחה הזאת אני כב

 חשבתי הרבה זמן, והחלום הזה התגשם.

 תודה לכם! 


