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בן־גוריון וירושלים
יוסי גולדשטיין*

תקציר

המעשית,  ובהווייתו  עולמו  בתפיסת  ירושלים  של  מקומה  את  להבין  מבקש  המאמר 
ב־1973.  מותו  ועד   1906 בשנת  ארצה  מעלייתו  בן־גוריון,  דוד  של  והמדינית  הפוליטית 
עמוקה. מבחינת  הייתה  לעיר  זיקתו  כי  כלל ספק  אין  לכאורה התשובה לשאלה פשוטה. 
תחושותיו – היא הייתה לבו הפועם של העם היהודי. "ירושלים היהודית היא חלק אורגני 
ובלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, מאמונת ישראל, ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב־
לבה של מדינת ישראל", הסביר. עם זאת, היה בעל גישה פרגמטית שעמדה לעתים בניגוד 
לאותה אמונה יוקדת. הנה לאחר מאורעות תרפ"ט בשיחה עם מנחם אוסישקין אמר כי 
"במובן ידוע שקולה ירושלים כנגד ארץ ישראל כולה". שמונה שנים אחר כך היה מוכן לחלק 
את העיר לשתי עיריות נפרדות: ערבית ויהודית. לא עבר זמן והסכים לוותר עליה כליל, 
במדינת היהודים שתקום על פי קווי הגבול שהתוו חברי "ועדת פיל". עשר שנים אחר כך 

הוא קיבל בברכה את החלטות אונסקו"פ לבנאם את ירושלים.
מצאתי שיחסו לירושלים נבע גם ואולי בעיקר מהתפתחויות מדיניות, פוליטיות ובמהלך 
מלחמת העצמאות גם מהאירועים הצבאיים. משהתחוור לו שעבדאללה יהיה מוכן שהעיר 
להבות  והנמכת  לישראל, תמורת הפסקת מעשה האיבה  הירדן  עבר  בין  לשניים,  תחולק 
המקומות  הירדנים.  בידי  העתיקה  העיר  החזקת  תמורת  גם  לחלקה  הסכים  המלחמה, 
הקדושים בעיר העתיקה היו חשובים לו, אך משהבין שכיבוש העיר המזרחית עלול להגביר 
העיר  משנכבשו  הימים,  ששת  במלחמת  זאת  לעומת  מכך.  נמנע  המלחמה,  להבות  את 
העתיקה וחלקים נוספים מירושלים המזרחית, ומשהבין כי ירדן הפסידה במלחמה, ואומות 
העולם לא ידרשו את נסיגת ישראל ממנה, בוודאי לא לאלתר, חזר שוב לתפיסת עולמו 

האידאולוגית הבסיסית שלו כלפי ירושלים.

מילות מפתח: בן־גוריון; ירושלים; מלחמת העצמאות; בירת ישראל; מלחמת ששת הימים

המעשית,  ובהווייתו  עולמו  בתפיסת  ירושלים  של  מקומה  את  להבין  ננסה  שלהלן  בדיון 
הפוליטית והמדינית של דוד בן־גוריון מאז עלייתו ארצה בשנת 1906 ועד מותו בשנת 1973. 
גדול המדינאים היהודים  זיקתו של  כי  לכאורה, התשובה לשאלה פשוטה. אין כלל ספק 
בעת המודרנית לעיר ירושלים הייתה עמוקה.1 מבחינת תחושותיו היא הייתה לבו הפועם 
של העם היהודי. "ירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, 

ביאלר  שבהם:  הבולטים  ואלה  וירושלים.  בן־גוריון  של  הקשר  בנושא  מחקרים  כמה  קיימים   1
האספקטים  את  הדגיש   )1989( לורך  בקשר;  המדיניים  האספקטים  את  הדגיש   )1985(
 Katz, & Paz( התמודד עם עמדת הנהגת היישוב כלפי העיר; וכץ ופז )הפוליטיים; גולני )1994
2004( התמודדו עם הנושא החברתי־יישובי. עוד השוו גולני 2004; זכי שלום 2013; גולן 2004; 

קדר Kedar( 2013(; לביד 2013; שילון 2014.
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מאמונת ישראל, ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב־לבה של מדינת ישראל" )נאום דוד בן־
גוריון בכנסת, דב"ה 5.12.1949(, אמר לחברי הכנסת באחד מנאומיו מלאי הפתוס, שבהם 
עמדה  הפרגמטית  גישתו  זאת,  עם  ישראל.  כבירת  בעיר  להכיר  יש  מדוע  להסביר  ביקש 
לעתים בניגוד מניה וביה לאותה אמונה יוקדת. ופה מוקד דיוננו – שאלת יחסו הדו־ערכי 
ידוע  "במובן  כי  אמר  אוסישקין  מנחם  עם  בשיחה  תרפ"ט,  מאורעות  לאחר  לירושלים. 
אחר  שנים  שמונה   .)364 עמ'   ,1971 )בן־גוריון  כולה  ישראל  ארץ  כנגד  ירושלים  שקולה 
כך היה מוכן לחלק את העיר לשתי עיריות נפרדות: ערבית ויהודית )איגרת דוד בן־גוריון 
למרכז מפא"י, אב"ג 1.7.1937(. לא עבר זמן רב והסכים לוותר עליה כליל במדינת היהודים 
שתקום על פי קווי הגבול שהתוו חברי "ועדת פיל". עשר שנים אחר כך הוא קיבל בברכה 
את החלטות אונסקו"פ לבנאם את ירושלים, אם כי חזר והדגיש את העובדה שבהחלטת 
אב"ג  בן־גוריון,  )יומן  שנים  עשר  לאחר  שוב  ייבדק  הִּבְנאום  כי  בפירוש  נאמר  הוועדה 

22.1.1948(. אם כך, מה הניע את יחסו הדואלי של בן־גוריון לעיר ירושלים?
נראה כי נוסף על עובדת חשיבותה ההיסטורית של העיר נבע יחסו אליה גם ואולי 
מהאירועים  גם  העצמאות  מלחמת  ובמהלך  ופוליטיות,  מדיניות  מהתפתחויות  בעיקר 
לירושלים  הדרך  לפתוח את  הצבא  ראשי  על  לחץ  אותה מלחמה  במהלך  הנה  הצבאיים. 
הנצורה ולחברה לאלתר לגוש דן;2 דרש לכבוש את משטרת לטרון בכל דרך כדי לפתוח את 
נתיב התחבורה, גם אם המחיר היה גבוה ואף בלתי אפשרי; דרש להוסיף מאות רבות של 
חיילים למערך הכוחות שנועד להשאיר פתוחה את הדרך המחברת בין תל אביב לירושלים, 
בגין חששותיו לחסימת הדרך אליה, שהייתה עלולה להביא לכיבוש העיר בידי הפלסטינים 
זו גרמה לכך שבישיבה לילית של ראשי ה"הגנה"  ולרעב של תושביה היהודיים. דרישתו 
ב־31 במרץ 1948 דרש בתוקף לקבץ כוח התקפי בן אלפי חיילים שיטהר את הדרך לעיר. 
יחליש חזיתות  ידין, האיש הבכיר במטכ"ל, התנגד להצעה מחשש שריכוז הכוחות  יגאל 
מוות  להיות מכת  עלולה  ירושלים העברית  "נפילת  וטען:  כך  על  עמד  בן־גוריון  אחרות. 
ליישוב" )יב"ג 31.3.1948(. הוא הורה לפעול לאלתר. "להזמין מפקדי החטיבות ולגייס מיטב 
האנשים ולעשות זאת מיד – הערב והלילה" )שם(. התוצאה הייתה "מבצע נחשון": טיהור 
הדרך מהשפלה לירושלים. כל אלה העידו עד כמה נושא חשיבותה של העיר היה בנפשו. 
והנה, משהתחוור לו שעבדאללה יהיה מוכן שהעיר תחולק לשניים, בין עבר הירדן לישראל, 
תמורת הפסקת מעשי האיבה והנמכת להבות המלחמה, הסכים לחלקה גם תמורת החזקת 

העיר העתיקה בידי הירדנים. אם כך, מה קבע את יחסו לעיר?

פגישתו הראשונה של בן־גוריון עם ירושלים 
פגישתו הראשונה של בן־גוריון )אז עדיין דוד גרין( עם ירושלים התקיימה בראשית ינואר 
1909. כשנתיים וחצי לאחר שהגיע ארצה, ביקר בעיר הקודש. חודש לפני כן חזר מביקור 
ברוסיה. משהגיע שוב לארץ, שוטט כשבוע ביפו. משם סר לגליל, ליבנאל, למלחמיה )לימים: 
מנחמיה(, למצפה ולכנרת. עבד מעט, ולאחר שוטטות של כמה שבועות, ביקש "להחליף 

 2013 מן  לדוגמה  השוו  העצמאות  במלחמת  לירושלים  בן־גוריון  דוד  של  יחסו  על  פרטים   2
ובמיוחד מאמרים אלה: שלום 2013; גולן 2013. עוד השוו קדיש 2004; מוריס 2010.
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ואולי  שוב,  בו  פגעה  הקדחת  לאביו. מחלת  כפי שהסביר   ,)1.2.1909 )אב"ג  האוויר"  את 
חשב שמירושלים תגיע ישועתו. הוא הגיע לעיר, התרגש לנוכח קדושתה במיוחד לאחר 
ישראל  כחלק מארץ  אז  אליה  נדמה שהתייחס  ליפו.  חזר  ושוב  המערבי,3  בכותל  שביקר 

ההיסטורית, לא יותר מכך. מהות רוחנית; לא מעשית.
ירושלים של ראשית המאה, שאליה הגיע דוד גרין )"ירושֵלם" בלשונו השגורה(, הייתה 
העיר הגדולה והחשובה בארץ. מעמדה בשנים הללו בקרב העות'מאנים גדל ועלה. מושלה, 
 Campus 2011 ;Friedman  ;2013 )גולדשטיין  בקושטא  חשובה  לאישיות  נחשב  למשל, 
1977(. קדושתה לכל הדתות המונותאיסטיות משכו אליה רבבות מתיישבים אף שלא היה 
נבנו בעיר המקודשת  רבים מהם למצוא בה תעסוקה הולמת. במאה ה־19  ביכולתם של 
מאות בתי תפילה חדשים. לצדם התפתחה מערכת שירותי חינוך ענפה שהגבירה את כוח 
משיכתה. בעת שגרין הגיע אליה, מתוך כשבעים אלף התושבים שחיו בה, יותר ממחציתם 
היו יהודים )Bachi 1976, p. 34(. תנופת פיתוח שרתה במקומות מושבם. שכונות יהודיות 
חסד".  ו"שערי  שאול"  "גבעת  משה",  "זיכרון  בהן  העתיקה,  לעיר  מחוץ  הוקמו  חדשות 
רחוב יפו הפך למרכז מסחרי. חלק ניכר מבתי המסחר שבו היו בבעלות יהודית. השירותים 
לאוכלוסייה הורחבו. בקיצור, המגזר היהודי בירושלים היה בעיצומו של תהליך גידול מואץ 

)בן אריה 1977(.

פגישה שנייה 
ירושלים שהתקיימה באביב 1910. הוא  זה היה הרקע לפגישה השנייה של בן־גוריון עם 
הגיע אליה בעקבות משרה שקיבל בעיתון "האחדות", עיתונה של מפלגת "פועלי ציון". 
יצחק בן־צבי, מנהיג המפלגה, ואשתו רחל־ינאית ביקשו ממנו זאת. לאחר היסוסים נענה 
לבקשתם. עזב את זכרון יעקב שבה שהה בעת ההיא, והתיישב בעיר הקודש. הבחירה של 
בן־צבי וחבריו בירושלים כמקום הוצאתו לאור של "האחדות" ובהכרח כמרכז המפלגה לא 
הייתה מעשה שגרתי, שהרי דווקא יפו הפכה מאז שנות השמונים של המאה ה־19 למקום 
לה  יצא  שבזכותם  כוחות  התרכזו  שם  מרוסיה.  שבאה  המשכילה  לאינטליגנציה  משיכה 
מוניטין של מקום המצטיין ב"חופש ומרחב", כהגדרת אוסישקין, )תורן 1951, עמ' 135(, 
ושם אכן נקבע מרכז "פועלי ציון" בארץ. דימויה של ירושלים היה הפוך. היא נחשבה בעיני 
היישוב החדש כבעלת דימוי שלילי. תושביה היהודיים נתפסו כמתנגדים חריפים לתפיסה 
הלאומית־ציונית )גולדשטיין 1989, עמ' 72; והשוו האחדות 2, אוג' 2010(. ובכל זאת קבעו 

ראשי המפלגה את העיר הקדושה כלב פעילותם הפוליטית. 
אחת הסיבות לכך הייתה המחשבה שירושלים הפכה לאט ובהדרגה ובניגוד לדימויה 
המקובל אז, לא רק למרכז דתי ולאומי אלא למקום המרֵּכז בתוכו רבבות מפרנסים. הללו 
זוהו על ידי ראשי המפלגה כשייכים למעמד הפועלים. תנופת הפיתוח במגזר היהודי לא 
נעלמה מעיניהם. החלטתם הנחושה הייתה לקבוע דווקא שם את מרכזם על אף הדימוי 
הלא מחמיא של האוכלוסייה המקומית. יתרה מזאת, היו שטענו, למשל בן־גוריון, שאשמת 
התרחקותם של אנשי "היישוב הישן" מההתפתחויות שהתרחשו ב"יישוב החדש" בארץ, 

השוו איגרת דוד בן־גוריון לילדי ומורי בית ספר עתיד ברמת גן, 3 במאי 1968, אב"ג.  3
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'היישוב  "בני  האחרונים.  כתפי  על  בעיקר  ואולי  גם  אלא  הראשונים  על  רק  לא  מוטלת 
והביטו איך הקהילה  ומרחוק עמדו  'היישוב הישן' לנפשו  בני  והציונים עזבו את  החדש' 
ועדת  לגזרים  קרועה  סדרים,  בלי  פרועה  בבערות  טובעת  ובשנוררות,  בבטלה  מתנוולת 
צבועים ורמאים ורבנים הדיוטים, ותלמידי חכמים שאין בהם דעת, מושלים בהם", טען 
את  ולארגן  "לסדר  הציונים,  על  לפיכך,  לירושלים.  שהגיע  לאחר  קצר  זמן  במאמר,  גרין 
יסודות  על  להעמידו  הפנימיים.  מלחציו  לשחרורו  לעזור  בארץ־ישראל  הישן'  'היישוב 
בריאים ורעננים ואז יהיה בלי כל ספק לאחד הגורמים היותר כבירים לעבודת התיישבותנו 

בארץ־ישראל" )האחדות 2, אוג' 1910(.
גרין עלה לירושלים והחל לעבוד בהוצאתו לאור של "האחדות", שבשלושת חודשיו 
הראשונים יצא כירחון )האחדות 1–3, יולי–ספטמבר 1910( ואחר כך כשבועון. שלושים 
פרנק שקיבל כשכר לא הספיקו לו אף ששילם רק סכום פעוט לשכר דירה )שישה פרנקים 
או  פלוייד"  "חצר   – יפו  ברחוב  הבניין  במרתף  עזוב,  בחדר  שהשתכן  מאחר  לחודש( 
"הקומונה האמריקאית" – שלשם הועתק בית הדפוס )חבס 1952, עמ' 138–156(. השהייה 
בדירתו העלובה לּוותה ברגשות בדידות, בחלקה במאבק בקור הירושלמי. כהרגלו בשנים 
עברו, בוורשה או במושבות, הוציא יותר כסף משהיה לו. להשלמת שכרו מצא תחילה מיני 
קיבל תוספת של עשרה  ואף  ועבודות תרגום,  לדוגמה מתן שיעורים בעברית  חלטורות, 
פרנקים למשכורתו )בן־גוריון 1971, עמ' 50(. אך גם אלה לא מנעו שעות וימים שבהם רעב 
ללחם. בסופו של דבר ביקש מאביו להשלים לו את השכר, כהרגלו בעבר, בהווה ובעתיד 
במהירות  או  בחדווה  זאת  עשה  תמיד  לא  כי  אם  לו,  שייענה  ביודעו   ,)12.5.1911 )אב"ג 

המתאימה לו )שם(.
אחד המעשים הראשונים שעשה בשבתו בירושלים היה החלפת שם משפחתו. מזה 
זמן התכוון גרין לעשות זאת, אך הוא לא מיהר כחבריו, שחלקם החליפו את שמם מיד עם 
עלותם ארצה, ואחרים חודשים ספורים אחר כך. הבחירה ב"בן־גוריון" לא הייתה מובנת 
גם אימוץ שם עבר  היה בתוכו  הזכיר אמנם את שם משפחתו, אך  מאליה. השם החדש 
בדומה למנהג המקובל בין הסובבים אותו, במיוחד חברי "פועלי ציון". הם כינו את אגודתם 
"בר גיורא", מנהיגו של המרד הגדול; שימשלביץ הפך לבן־צבי ולאבנר, לישנסקי לינאית, 
]זאב[ פוברזקין לַאשּור וכך עשו אחרים. אך הוא עדיין היסס. במאמרו  ויתקין לזרובבל, 
בגיליון הראשון של "האחדות" עדיין אימץ פסאודונים – "צופה".4 בסופו של דבר החליט. 
"בן־ כבר חתם  הישן",  היישוב  "לשאלות  העת,  כתב  של  השני  בגיליונו  במאמר שפרסם 
גוריון" )האחדות 2, אוג' 1910(. מאז ועד מותו, למעט תקופה קצרה ביותר,5 נשאר בשם זה.

אין ספק שלמעבר של בן־גוריון לירושלים היה קשר לשם, שהרי הגיבור הטרגי שאת 
שמו אימץ, פעל בעיר ולמענה. יוסף בן־גוריון שהיה שר הצבא היהודי בימי המרד הגדול, 
נאבק ברומאים וביקש לעצרם מלכבוש את ירושלים; הוא היה מנהיג מתון שהתנגד לקנאים 

בגיליון הראשון של "האחדות" פרסם דוד גרין שלושה מאמרים. על שניים מהם – "מדברנא   4
דאומתיה או פקיד דתי?" ו"מעשה קלון" - כלל לא חתם, ועל השלישי – "מכתב מזכרון יעקב" 

– חתם "אבנר" )האחדות, 1, תמוז תר"ע ]יולי 1910[(. 
בגיליונות 13, 18–21 של האחדות, 2, כ"ו בשבט–ט"ו באדר תרע"א ]24 בפברואר–15 במרץ   5

1911[, שוב חתם דוד בן־גוריון במאמריו בפסאודונים, אך היו אלה הפעמים האחרונות. 
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ונרצח לבסוף על ידיהם; דמות מרשימה, שיוסף בן מתתיהו ראה בו דמוקרט בנפשו )"חובב 
שלטון עם"(, איש המייצג את החופש )"מלא רוח אהבת הדרור"(, ישר לב ואמיץ )מתתיהו 
ד, ו, א(. אימוץ שמו התאים לגרין רק בדיעבד. אין זכר וסימן לדימוי עצמי חדש שאימץ 
שאיפות  בו  היו  לא  הירושלמית  בתקופה  אימץ.  שמו  שאת  לאיש  שדמה  אף  לעצמו,  אז 
להפוך למנהיג האומה היהודית בארץ שיוליך למאבק הרואי נגד כובשיה או שכניה, כפי 
עובדת  לצד  כך  אם  היא  המקרה  יד  בעתיד.  בן־גוריון  ודוד  בעבר  בן־גוריון  יוסף  שעשה 
בראש  עמד  בעיר,  ופעל  שחי  מתון  מנהיג  של  שמו  אימץ  אז  שדווקא  לירושלים,  מעברו 
ממשלה יהודית עצמאית ונלחם לשחרור עמו מידי הכובש הרומאי. לדעתי, אין גם ספק 

שבפרספקטיבה של זמן לא היה שם מתאים ממנו.
עסק  לא  הוא  בן־גוריון.  של  חייו  משוש  הייתה  לא  "האחדות"  העת  בכתב  העבודה 
בעבודת מערכת יום יומית בדומה לזרובבל, בן־צבי, או הסופר אהרון ראובני )אחיו של בן־

צבי( וזאב ַאשור שהצטרפו לכתב העת. למעשה, הוא שימש רוב הזמן כעורך וכמגיה ומעת 
לעת כמתרגם מרוסית ומיידיש לעברית. הוא תרגם מאמרים שכתבו עמיתיו, ואף כתבים 
של  ספרו  את  ומרוסית  מגרמנית  תרגם  לדוגמה,  כך,  קוראיו.  להשכלת  ערך  בהם  שראה 
הסוציולוג והכלכלן הגרמני, ורנר זומבארט, "הסוציאליזם והתנועה החברתית במאה התשע 
עשרה". ספר זה פורסם תחילה בכתב העת )האחדות 1, 10, 30.12.1910(, ואחר כך הוצא 
לאור כספרון נפרד. מעת לעת כתב מאמרים. הנושאים שבהם עסק היו מגוונים: חברה, 
דת, כלכלה, מוסר וכיוצא באלה )האחדות 2, 17, 17.2.1911(, אך ניכר בהם גם מוטיב ברור. 
רבים מהם עסקו בנושאים הקרובים לעיתון שהוקדש, כפי שנכתב במאמר המערכת של 
גיליונו הראשון, ל"ענייני הפועלים והמוני העם העברי בארץ־ישראל ובתוגרמה ]תורכיה, 
האימפריה העות'מאנית[" )האחדות 1, 7.1910(. "הפועל העברי" ובמיוחד הפועל החקלאי 
עמד בראש מעייניו. הוא ביקש להגן עליו במאמריו בכל דרך וצורה )ראו האחדות 2, 18, 
24.2.1911( בעיקר באמצעות כינון מעמד פועלים חזק היודע להגן על עצמו: "יצירתו של 
מעמד פועלים קרקעי, ביסוסו והבטחת קיומו בתור כזה – הייתה לאחת השאלות הבוערות 

בחיי היישוב", כתב במאמרו )האחדות 2, 8.1910(.
עבודתו  את  סיים   1911 מאי  בסוף  בירושלים.  בן־גוריון  התגורר  ומחצה  כשנה 
הפובליציסטית ב"האחדות" ועזב את ירושלים. הוא יצא למסע ארוך מחוץ לארץ ישראל. 
אביו כבר הבטיח לממן את חלקו הראשון של המסע שהיה אמור להתחיל בפולין במפגש עם 
משפחתו ולהסתיים בהשתתפותו בוועידה העולמית השלישית של "פועלי ציון" שנקבעה 
להיפתח בווינה ב־30 ביולי 1911. בחלקו השני של המסע, העיקרי מבחינתו, התכוון לצאת 
לקושטא ללמוד משפטים; משאת נפש שהייתה לו בעבר הלא רחוק, ועתה חפץ להגשימה. 
הוא אכן למד בקושטא, וחזר לירושלים מחופשת לימודיו בקיץ 1914. בירושלים גר בקומונה 
והענייה. המאפיין את  המוזנחת  "סוכת שלום"  "האחדות", בשכונת  עובדי השבועון  של 
אותו מבנה בלוי, שלא היה בו רכוש פרטי. המיטות, למשל, היו שייכות לכולם. עקרונית 
עמ'   ,1951 )בן־צבי  המצעים  ואפילו  הארונות  גם  כך  חבר.  לכל  קבועה  מיטה  הייתה  לא 
135(. המצב הכלכלי שהחמיר נוכח המלחמה הקרבה ובאה, הצדיק אולי סוג זה של מגורים, 
אך היה בו גם מאפנת התקופה. הקמת הקבוצות השיתופיות בדגניה, במרחביה, בכנרת, 
בעין גנים ובמקומות אחרים בארץ הפכה לבון טון של "ההתיישבות העובדת" )האחדות 1, 

9.2010–8(. מבחינתם, הקומונה הייתה החיקוי העירוני לצורת התיישבות זו.
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מזכיר ההסתדרות בירושלים
ידי התורכים. אזרחותו הרוסית וחברותו הבולטת  ב־1915 גורש בן־גוריון מירושלים על 
מאות  כמה  עוד  עם  הארץ  מן  להרחיקו  העות'מאני  למושל  גרמו  ציון"  "פועלי  במפלגת 
איש, ובהם חברו "תאומו" יצחק בן־צבי. הוא נדד לארצות הברית, וחזר ממנה ב־1918 עם 

"הגדוד העברי" האמריקאי.
הפגישה הבאה שלו עם עיר הקודש הייתה עת החל לשמש כמזכיר ההסתדרות הכללית. 
מה סמלי הדבר, שההחלטה הראשונה שהעביר בן־גוריון במועצת ההסתדרות שבחרה בו, 
הייתה להעביר לירושלים את המזכירות ששכנה אז בחדר מוזנח בביתו של דוד רמז, ברחוב 
קאלישר בתל אביב )קונטרס קב, א, 1.1.1922(. יש לזכור, ירושלים הפכה לבירה המנדטורית 
הבריטית בארץ ישראל. מוסדות השלטון הקולוניאלי התבססו בה. אין פלא שביקש לפעול 
סמוך אליהם. כך גם העובדה שמספר היהודים בה היה גדול מכול מקום אחר, כולל גוש 
דן. איש מבין חבריו לא היה משוכנע כי הרעיון חיוני, שהרי הריכוזים הגדולים של חברי 
ההסתדרות נמצאו אז דווקא בתל אביב, ביפו, בחיפה, במושבות או בהתיישבות העובדת. 
רחוקים  היו  הקדושה  העיר  שפועלי  היטב  ידע  בן־גוריון  מכך,  יתרה  ולירושלים?  לה  מה 
מתפיסת עולמו ומרעיונותיו החברתיים והתרבותיים מרחק מזרח ממערב. הוא היה שם 
מספיק זמן כעיתונאי "האחדות" כדי להכיר היטב את העמלים. אפילו לו היה ברור שרעיון 
הארץ  הקומונה  הקמת   – הבאים  בחודשים  עליו  ועמד  מכבר  לא  זה  שהעלה  אהבהבים 
ירושלים, בדיוק כפי שקיבלוהו חבריו הקרובים  ישראלית – יתקבל בביטול בקרב פועלי 
בתל אביב. אך למרות זאת החליט שיש להעביר את מרכז ההסתדרות לעיר הקודש. קשה 
היה לעצור בעדו. נוסף על הסיבות שמניתי, ייתכן גם שהוא למד שכדאי להעביר את בסיס 
השליטה ההסתדרותית מתל אביב התוססת, שבה חברי הוועד הפועל נתונים ללחץ פיסי 
מתמיד מצד הפועלים )צחור 1982, עמ' 212(, לאווירתה הנוחה יחסית של ירושלים. כך או 
כך, גם אם מרבית חבריו לא התלהבו במיוחד מרעיון העברת המרכז לשם, הם ידעו שהוא 

יצטרך להנהיג את המזכירות מהמקום שבו יימצא. לכן הם אפילו לא התווכחו אתו. 
 ,1922 בפברואר  ב־2  בחגיגיות  אליו  ונכנס  בירושלים  משרדו  את  קבע  אמנם  הוא 
אך למעשה שהה שם מעט יחסית. בתחילה אכן חשב ששם יהיה בסיסו. אות ברור לכך 
מבחינתו היה בעובדה שהחליט לוותר על החדר שהקצה לו הוועד הפועל של ההסתדרות 
סכום  עליה  ושילם  ששכר  חדרים  שני  בת  דירה  לטובת  אביב,  בתל  "ורשבסקי"  במלון 
לעצמו  סידר  אף  הוא  בירושלים.  כפיים"  "יגיע  בשכונת  מצריות  לירות  חמש  של  גבוה 
במשרד הירושלמי הצר את הכרטסות האהובות עליו )ארכיון הסתדרות העובדים, אה"ע 
מקומות  שמות  את  כתב  שם  לו:  הנחוצים  הפרטים  את  תמיד  שאב  שמהן   ,)22.1.1922
העבודה, בעליהם, כתובותיהם, מנהלי העבודה שלהם, מספר המועסקים ועוד פרטים מעין 
אלה. אך לא עבר זמן רב והוא החליף את הבדידות שכפה על עצמו בעיר הקדושה, למסעות 
ברחבי הארץ. בדרכו הסגפנית, חסר פרוטה כתמיד )יב"ג 20.6.1922(, עבר ממקום למקום. 
במכתב ארוך ומפורט לאביו בישר לו כי הוא "עכשיו יושב בירושלים בקביעות", אך שורות 
מספר אחר כך כתב לו: "במשך החודשים האחרונים הייתי צריך לנסוע הרבה בארץ וכמעט 

שלא הייתי אף שבוע אחד בירושלם" )אב"ג 28.3.1922(.
מה סמלי הדבר שבמאי 1925 העביר בן־גוריון את מרכז ההסתדרות מירושלים בחזרה 
בעיר  לראשונה  הפועל,  הוועד  התכנס  בחודש  ב־14  הפועלית.  העשייה  ללב  אביב,  לתל 
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העברית הראשונה )אה"ע, 14.5.1925(, בדירת שני חדרים וחצי ב"בית וינוגרד". ירושלים 
הייתה אולי סמל, זו הייתה הסיבה שהמעשה הראשון שעשה בשעתו כמזכיר ההסתדרות 
)רומן  דן  בגוש  דווקא  הפועלים התמקמו  רוב  אך  הקודש,  לעיר  להעביר את מרכזה  היה 
1989(. משם גם היה קל ונגיש יותר להגיע לשאר חלקי הארץ. מתוקף תפקידו חש כי חובתו 
להיות בקרבתם. כנראה, היה ברור לו ששליטתו משם תהיה הרבה יותר אפקטיבית. אין 

פלא אפוא שחזר לעיר העברית הראשונה.
ובהעברת  בירושלים  בשהותו  אידאולוגי  יתרון  ראה  הוא  הפרגמטי.  בן־גוריון  הנה 
מרכז ההסתדרות אליה, אך התברר לו שכדי לשמש באופן יעיל בתפקידו הוא יאלץ לוותר 
לבירה  ובהפיכתה  היהודיים  בתושביה  בעיר,  חשיבות  הרואה  האידאולוגית  התפיסה  על 
המנדטורית, לטובת פעילות חברי ההסתדרות המרוכזים בגוש דן. במעבר לתל אביב היה 
גם משום אמירה נוספת מצדו לכך שהפך למנהיג החזק, אף שעדיין, באופן פורמלי, איש לא 
בחר בו לכך. הוא חש שכל האחריות הוטלה עליו. לא ניתן בשלט רחוק מירושלים להנהיג 
לביטוי כמה  וההסבר מדוע עבר משם, באו  יותר מכך, תסכולו מירושלים  את העובדים. 

שנים אחר כך עת כתב ביומנו:
המעבר לתל אביב אינו רק ענין הסתדרותי בלבד, כי אם שאלה לאומית פוליטית 
הגטאות  מכל  ומושפל  ירוד  הכי  אולי  הוא  הירושלמי  הגטו  ראשונה.  ממדרגה 
שבתפוצות. ופרצוף הישוב היהודי הירושלמי הוא כתם מעליב ומשפיל. בדמות 
הישוב היהודי. הבערות, האדיקות. רוח החלוקה ושלטון האגודה בחוגים רחבים 
בירושלם הם קלון לאומי. המפתח לתיקון מצב זה הוא בפעולה חינוכית רבה בקרב 
הנוער העובד מגיל רך עד גיל הבגרות. כאן יש אפשרות של השפעה בטוחה. על 
ההסתדרות לרכוש את הדור הצעיר בירושלם ולהפוך בכוהו את הקערה על פיה. 
והוועד הפועל וההסתדרות כולה לא העריכו עד היום את כל חשיבות הפרובלמה 

הזאת )יב"ג 10.3.1928(.

מנהיג העם היהודי וירושלים
הנה הגענו לפגישה הרביעית של בן־גוריון עם ירושלים. הפעם כיושב ראש הנהלת הסוכנות 
היהודית. זו כבר ארכה חמש עשרה שנים. ואם מביאים בחשבון את המשכה כראש ממשלת 
ישראל, הרי שבשלושים השנים הבאות קבע בן־גוריון את ירושלים כמקום מגוריו נוסף על 
תל אביב ומאוחר יותר על שדה בוקר. ההתחלה הייתה צולעת. בראשית ספטמבר 1933 
לאיש לא היה ספק כי דוד בן־גוריון הוא מנהיג "ההסתדרות הציונית" ו"הסוכנות היהודית". 
אמנם הוא אמר לחבריו חד וחלק כי הסכים "להיכנס" להנהלה בתנאי שלא יקבל על עצמו 
ואעבוד  הסוכנות[  הנהלת  מקום  בירושלים,  ]ולא  בתל־אביב  לגור  ואוסיף  תיק,  "שום 
)אב"ג 6.9.1933(. אך איש  יומיים בשבוע אמסור להנהלה"  יום  רק  בהסתדרות כמקודם. 
לא חשב שאלו הן יותר ממילים בעלמא, מן הפה ולחוץ, מאותן אמירות סוציאליסטית־

מפא"יניקיות מקובלות )השוו כצנלסון 1984, עמ' 131–132(, שהצניעות המדומה הייתה 
אחת מעיקריהן הבולטות. הוא כבר כבש. לא היה לאיש ספק שמעתה והלאה יהיה האיש 

המרכזי בהנהלה הציונית בירושלים.
כהרגלו הקדיש לתפקידו החדש את כל שעותיו. לכן שהה בלשכתו בירושלים )אב"ג 
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6.1.1936(. שם עבד מבוקר עד ליל. הסוכנות שכרה למענו חדר דל ליד המוסדות הלאומיים, 
שם לן. בשנים הבאות עבר פעמים מספר לדירות שונות בירושלים ושהה בהן לרוב בימים 
ראשון עד שלישי. בימי רביעי בערב חזר דרך קבע לביתו ברחוב "קרן קימת" בתל אביב. 
נמצא אם כך, שמאז 1933 הפכה ירושלים למעונו העיקרי, ותל אביב הפכה למשכנו בעיקר 
בסופי שבוע. האם יש להקיש מכאן כי שינה יחסו לעיר הקדושה? נדמה שלא. הוא העדיף 
תמיד את תל אביב. ירושלים הייתה לדידו סמל, בירת היישוב ואחר כך בירת ישראל. תל 

אביב הייתה ביתו האִמתי.

ירושלים ותכנית החלוקה
נדמה שיחס זה לירושלים בא לידי ביטוי ביחסו החיובי של בן־גוריון למסקנות ועדת פיל 
שפורסמו ביולי 1937, ועיקרן חלוקת הארץ למדינה ערבית ויהודית, כשבחלק היהודי לא 
כי חשב  טען  לימים  בינלאומית.  בריבונות  הושארה  היא   .)CMD 5475( ירושלים  נכללה 
על רעיון החלוקה כבר לאחר שה  עיד בפני ועדת פיל, דהיינו חודשים רבים לפני פרסום 
היא  השאלה  אלה.  מעין  רעיונות  בו  עלו  בוודאי  ייתכן.   .)7.11.1961 )אב"ג  מסקנותיה 
שהמדינה  אף  בתכנית  תמך  עתה  כך,  או  כך  אופרטיבית.  כתכנית  זאת  חשב  באמת  אם 
היהודית תכלול רק את הגליל, עמק יזרעאל, עמק בית שאן ומישור החוף עד לבאר טוביה 
)סה"כ כ־17% מארץ ישראל המערבית(; והמדינה הערבית תהיה חלק מממלכת עבר הירדן 
"המזרחי" ותכלול נוסף על חבל עבר הירדן המערבי גם את יהודה, שומרון, מישור החוף 
הדרומי, רצועת עזה והנגב כולו. עוד נכלל בהצעה שטח בריבונות בינלאומית, במסדרון 
שראשיתו ביפו הכולל את ירושלים, לוד ושדה התעופה הסמוך לו. כן יהיו בפיקוח בינלאומי 

 .)CMD 5475( ערים מעורבות, כמו צפת, טבריה וחיפה
ירושלים,  את  כוללת  שאינה  החלוקה,  בתכנית  תמיכתו  על  הקשה  הביקורת  למרות 
המשיך בן־גוריון לטעון בלהט שהחלוקה היא האופציה היחידה המונחת עתה על שולחן 
המשא ומתן המדיני, ולפיכך יש לקבלה ולנסות בהמשך לשפצה, להתמקח על פרטיה. שוב 
הפרגמטיזם הבנגוריוניסטי. מה שניתן בעת ההיא. מה שאפשר. האידאולוגיה קיימת, אך 
אם לא ניתן ליישמה, נתפשר. זו למשל הייתה הסיבה שבשלושה ביולי 1937 שלח בן־גוריון 
איגרת דווקא לאוסישקין, ובה טען ש"אין מוצא אחר, אלא חלוקה והקמת מדינה עברית 
שני  בין  הידידות   .)A24/203  ,3.7.1937 אצ"מ  המרכזי,  הציוני  )הארכיון  ערבית"  ומדינה 
האישים הללו הייתה עמוקה. גם ברגעי המחלוקת הקשים תיאר בן־גוריון את התנהגותו 
בן־גוריון  24.6.1937(. לא סתם כתב  )אב"ג  ואחראית"  כ"יפה  "הקרן הקיימת"  נשיא  של 
אליו. אוסישקין פעל בכל דרך לסכל את רעיון החלוקה. הוא היה נחוש בדעתו להעלות 
את הנושא בכל פורום, להיאבק במסקנות הוועדה המלכותית ולהקים אפילו מסגרת על 
מפלגתית כדי להכין את השוללים לקראת המאבק בקונגרס )ארכיון המכון לחקר הציונות 
הדתית, בר אילן, תרצ"ב, 14א(. ובכל זאת קיווה בן־גוריון לשכנעו ואפילו חשב שיצליח 
הארץ  )השוו  העברית  למדינה  תסופח  המערבי,  בחלקה  לפחות  ירושלים,  אם  במאמציו, 

4.6.1937(. לשווא )יב"ג 12.8.1937(.
באותה תקופה חשב בן־גוריון על חלוקת ירושלים כאופציה ראלית ונכונה: 

ירושלים יהודית, משוחררת מהשותפות החומסת והסריסית של האפנדי הערבי 
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והפקיד האנגלי, מנותקת מהעיר העתיקה שאין לה תקנה אלא בהיהפכה למוזיאון 
את  הבולעות  הערביות  מהשכונות  ופטורה  הדתות,  כל  של  דתי  רוחני  תרבותי 
חילנו – הייתה מדרבנת את כשרון היצירה האורבאני שלנו, מרכזת הוננו ואוננו 

)אב"ג, 7.1937; בן־גוריון 1976, עמ' 260(. 
עוד רָאיה ברורה וחד־משמעית לפרגמטיזם בנושא ירושלים )כמו בנושאים אחרים(. לא 
ניתן לחיות יחדיו, אז נחלק אותה. אנחנו רואים בה את לב האומה היהודית, אך לא ניתן 

בשעה זאת לחיות יחדיו, נחלקה!
התהייה על עמדותיו של בן־גוריון, במיוחד בנושא ירושלים, הייתה ברורה. מצד אחד 
הביע דעה חד־משמעית בדבר חשיבותה לציונות, ומצד שני היה מוכן לחלק אותה ואפילו 
לאבד אותה לטובת המשך המפעל הציוני. מששאלו אותו שוב ושוב כיצד מתיישבת עמדתו 
עם תביעותיו הטריטוריאליות משחר בואו ארצה להקמת מדינה יהודים בארץ ישראל כולה 
וירושלים בירתה, ענה: "זהו המוצא היחיד שיקדם את עניינינו בארץ" )אב"ג 27.71937(. 
האלטרנטיבה תהיה חמורה הרבה יותר. כך, למשל, ענה לגולדה מאירסון הצעירה, שהחלה 
אז לבלוט בין מנהיגי מפא"י, והייתה ידועה בנאמנותה המופלגת אליו, ועתה מצאה עצמה 

מולו, בצדו השני של מתרס החלוקה: 
בעוד שגולדה שואלת ]סיפר בן־גוריון על שיחה עמה[ מה לענות ִלְבָנּה לאחר חמש 
עשרה שנה, כשהמדינה תגיע לנקודת השובע של קליטה6 – עליה לשאול עצמה 
ליהודים הדופקים על שערי ארץ־ישראל  ומחרתיים  מהי התשובה שתיתן מחר 
בן־גוריון   ;380 ד, עמ'  )בן־גוריון 1976,  ומוצאים שערים סגורים   – המנדטורית 

1987, עמ' 27(. 
סיכומו: "אני מחייב מדינה יהודית לא לעתיד לבוא אלא לאלתר כאתחלתא ד'גאולה ]...[ 
יהודית אפילו כשזו מוגבלת".7 בסופו של דבר הוא ראה את  אינני מפחד מפני עצמאות 
את  התובע  ממושך  כ"פרוצס  בארץ־ישראל",  כולו  העם  של  מלאה  "גאולה  של  התהליך 
מאמצי כל העם היהודי ומי יודע אם לא במשך יותר מיום אחד".8 אם כך, יש לעשות את 

השלב הראשון. מיד. השאר יבוא בהמשך... 
כך תכנית החלוקה. תמיכתו בתכנית שהתקבלה באו"ם ב־29 בנובמבר 1947, הייתה 
חלוקת  שוב,  מבונאמת.  תהיה  ירושלים  כי  בה  שנקבע  אף  וחד־משמעית  ברורה  מלאה, 
מה  לאלתר.  יהודית  מדינה  הקמת  לטובת  בינלאומיים  לגורמים  ירושלים  ומסירת  הארץ 
פרגמטי מזה? צהלות השמחה שנשמעו ביישוב היהודי מיד בתום ההצבעה, סחפו לרגע גם 
את בן־גוריון. ביום ההצבעה שהה במלון "קליה" שבצפון ים המלח. בלילה נשמע אמנם 

השוו "על דרכי מדיניותנו", פרוטוקול המועצה העולמית של איחוד פועלי־ציון )צ.ס.(.  6
הפרטים והציטוטים מדברי בן־גוריון, "על דרכי מדיניותנו", פרוטוקול המועצה העולמית של   7
איחוד פועלי־ציון )צ.ס.(, התאחדות שהתקיימה בציריך, 29 ביולי-7 באוגוסט 1937, תל־אביב 

1938, עמ' 95–110.
דוד בן־גוריון חזר על אמירות אלה פעמים הרבה. השוו לדוגמה דבריו בקונגרס הציוני הי"ח, 25   8
באוגוסט 1933, הפרוטוקול של הקונגרס הציוני הי"ח, ירושלים 1933; בקונגרס הציוני הי"ט, 
21 באוגוסט 1935, הפרוטוקול של הקונגרס הציוני הי"ט, ירושלים 1936; בוועד הפועל הציוני 

המצומצם, 14 באוקטובר 1936, אצ"מ S5/284. עוד השוו חלמיש 2006, עמ' 432–433. 
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מאופק. "היום נהיינו לעם ממשי. נקווה שנהיה ראויים לשעה זו" )הארץ 1.12.1947(. הוא 
הבין מה עומד בשער. היה ברור לו שהשמחה מוקדמת. מוקדמת מאוד. לא היה לו ספק 

שהערבים ידחו את ההצעה מכול וכול.9 כך סיפר על תחושותיו באותם רגעים: 
הייתי בירושלים ב־30 בנובמבר 1947. כל יהודי ירושלים חגגו ורקדו. מעולם לא 
והייתי אולי היהודי היחיד שלא רקד. לא מפני שלא  כזו.  יהודית  ראיתי שמחה 
הערכתי כאחרים ]את[ החלטת או"ם, או שרציתי פחות מהם מדינה יהודית. אלא 
מפני שידעתי מה צפוי לנו לפני בוא המדינה, ומה צפוי למדינה כשתוקם )אב"ג, 

 .)15.1.1948
זו הייתה הסיבה לנאומו המאופק. 

הלאומיים  במוסדות  בהמשך  שהתקיימה  הסוכנות  הנהלת  של  החגיגית  בישיבתה 
בירושלים, היה כבר מאופק פחות: 

חלק  זה  על מה שהוחלט  כי  היהודי, אם  לעם  טוב'  'מזל  בברכת  הישיבה  נפתח 
מארץ־ישראל, אבל במשך כל ההיסטוריה שלנו לא השיג העם היהודי אף פעם 

 .)S100/14b ,30.11.1937 בבת אחת מה שהשיג עכשיו )אצ"מ
לנאספים בוועד הפועל של ההסתדרות הסביר: 

אין ספק שבהחלטה זו קוצצו שאיפותינו ]והתכוון במיוחד לירושלים ...אך[ זוהי 
העובדה הראשונה בהיסטוריה האנושית, שהקמת מדינה חדשה ואושרה למפרע 
על ידי רוב האנושות ]...[ קשה להוסיף משהו על הביטוי שהעם היהודי נתן באופן 
מהאו"ם  הגדולה  הבשורה  לו  שנודעה  מהרגע  ובגולה,  בארץ  ספונטני,  סטיכי, 

)אב"ג 3.12.1947(. 
אותו  פקדו  רב  זמן  הקשות.  המשך תחושותיו  את  מנעו  לא  אלה  אופוריות  התבטאויות 
גולדה מאיר, אב"ג 7.8.1977(. עתה הכו  ריאיון עם  )ראו  בגין אותן חששות  נדודי שינה 
כחלק  ירושלים  על  לוותר  זה  בשלב  לפחות  הסכים  לכך,  מעבר  בכדי.  ולא  עוז.  ביתר  בו 

מהמדינה היהודית.

מלחמת העצמאות
מבחינתו,  העצמאות.10  במלחמת  אירעה  ירושלים  עם  בן־גוריון  של  החמישית  הפגישה 
סביבה  והמרחבים  ירושלים  על  "המלחמה  במלחמה.  מרכזי  עניין  הייתה  בעיר  השליטה 
היא המלחמה על הארץ. אם ננצח כאן – אפשר להניח שניצחנו" )פרוטוקול, גנזך המדינה, 
גנ"מ 16.6.1948(, אמר לחברי ממשלתו. עם זאת, היחס אל העיר לא היה חד־ערכי, למשל, 
הצבא הירדני מבחינתו היווה עקב אכילס של ההגנה על הארץ. הגבול הגאוגרפי הארוך 

ואכן כך התבטאו חברי המשלחת הערבית לאו"ם. השוו איגרת משלחת בריטניה לאו"ם למשרד   9
 The National Archives, Kew (the former PRO – Public  ,1947 החוץ הבריטי, 29 בנובמבר

.Record Office), FO 371/61890/3566
הפרטים השונים על מלחמת העצמאות מתוך דינור 1973, א–ג בן־גוריון 1982; מילשטיין 1989,   10

א–ד; לורך 1989; קדיש 2004; מוריס 2010. 
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והבלתי מוגן; החשש ממיומנותו הצבאית של הלגיון המבוסס על מפקדים בריטים; ראייתו 
האסטרטגית הקשורה לחשיבותה של ירושלים: הקרב עליה "הוא מרכזי מבחינה מוסרית־

פוליטית, ובמידה רבה גם צבאית" )יב"ג 24.5.1948( והחשש שהלגיון יכבוש אותה – כל 
מתושביה  כשישית  האידאולוגית,  מחשיבותה  יותר  לזכור,  יש  לפחדיו.  סיבה  היוו  אלה 
היהודיים של ארץ ישראל, למעלה ממאה אלף נפש, התגוררו בירושלים, ועליהם יש להגן 
בכל דרך ומחיר. מאז החלו המגעים בין שליחי הסוכנות לעבדאללה לא היה ספק כי המלך 
ביקש לראות את השטחים שנקבעו כמדינה הערבית בהחלטת החלוקה, כחלק מעבר הירדן. 

זה המסר שהעביר עבדאללה לבן־גוריון בחודשים הראשונים של שנת 11.1948
פחדו הגדול של בן־גוריון היה שהמלך הירדני ירצה יותר מאשר את הגדה המערבית 
שמטרתה  ערבי,  הכול  המשלוח"  מ"חיל  כחלק  למלחמה  היציאה  שהרי  בה.  יסתפק  ולא 
שחרור פלסטין מהאויב הציוני, לא הביאה בחשבון חלוקה מעין זו בין ירדן לשאר הצבאות. 
ואכן משנכנסו כוחות הלגיון למלחמה, הוא היה משוכנע כי המהלך הירדני מתואם עם שאר 

ארצות ערב ונתמך על ידי בריטניה, ומטרתו חיסול ישראל )פרוטוקול, גנ"מ 23.5.1938(.
בכיבוש  הסתפק  החיילים  אלפים  עשרת  בן  צבאו  קיים.  דווקא  הירדני  העבר  המלך 
הערים המרכזיות בגדה המערבית ומספר קטן של יישובים יהודיים, שנמצאו בגזרות שהיוו 
חלק ממפת המדינה הפלסטינית שעליה הוחלט באו"ם. כך כבש הלגיון את גוש עציון ואת 
עטרות ונווה יעקב שעל כביש ירושלים־רמאללה. זו הייתה הסיבה לפינוי היישובים קליה 
ובית הערבה שבצפון ים המלח. לא יותר מכך. בן־גוריון היה שלם עם זאת. היה זה מעין 
הסכם שבשתיקה בינו לבין המלך. כל עוד לא הופר, ניתן לחיילי הלגיון האישור לכבוש את 
הגדה המערבית. לכן לא נעשה כל מאמץ מצד כוחות ה"הגנה" ואחרי כן צה"ל לעצור את 
הלגיון ברמאללה, ביריחו, בחברון, בשכם ובשאר ערי וכפרי הגדה.12 יתרה מכך, עבדאללה 
ויתר בתחילה על כיבוש ירושלים, חשב לכבד את החלטת האו"ם על ִּבְנאומה. כך הבטיח 
לבריטים. היה לו גם ברור שלכבוש את העיר על מאה אלף היהודים ויותר היושבים בה, ועל 

הצבא השומר עליהם, יהיה מבצע שכדאי מאוד להימנע ממנו. 
כוחות  השתלטו  העצמאות  הכרזת  מאז  המלך.  דעת  את  שינו  המלחמה  אירועי 
ישראלים על שטחים נרחבים בירושלים בהנהגתו של ראש הממשלה ושר הביטחון )מן 
2013; שלום 2013(. לרגע היה נדמה כי היא תיכבש כולה על ידי ה"הגנה". כך למשל תיאר 
זאת בן־גוריון בישיבת ממשלה שהתקיימה ב־16 במאי )פרוטוקול, גנ"מ 16.5.1948(. כך אף 
ציין ביומנו )יב"ג, 16.5.1948(. הוא טעה ואולי הוטעה. כנראה, לא הביא בחשבון שהלגיון 
ייכנס לירושלים בכוח רב יחסי. הכיבוש הישראלי אכן גרם להלם ולמהומה בקרב תושביה 
ועל  המלך  על  הפלסטינים  לחצו  בבד  בד  ממנה.  לנוס  החלו  אלפים  העיר.  של  הערביים 
שאר מנהיגי ערב להציל מהיהודים את העיר על מקומותיה הקדושים. ואכן עבדאללה נכנע 
ללחצים. העובדה שגם ישראל הפרה את החלטות האו"ם על ּבְנאּום העיר והכניסה כוחות 
כוחות  החלו  במאי  ב־19  מחדש.  לכיבושה  לגיטימציה  מבחינתו  הייתה  לירושלים,  צבא 

השוו פרוטוקול ישיבת הממשלה, 20 במרץ 1949; שיפטן 1986, 83–87; שלום 1998, 116–117.  11
היו מחברי המטכ"ל ובראשם יצחק שדה ויגאל אלון, שביקשו לכבוש את רמאללה. בן־גוריון   12

דחה זאת. השוו יב"ג 16–17 במאי 1948.
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הלגיון לנוע לעברה. הוראתו המפורשת של המלך הייתה לא לעבור את אזוריה המזרחיים 
שכללו את העיר העתיקה. 

אם כן, ההתלקחות הגדולה במלחמה בין ישראל לעבר הירדן הייתה סביב ירושלים. 
שכונות  כמה  כולל  העיר,  של  המערביים  חלקיה  כל  את  כבשו  צה"ל  כך  ואחר  ה"הגנה" 
ערביות מובהקות. חיילי הלגיון כבשו את האזורים המזרחיים. המלחמה התמקדה בארבעה 
"נוטר־ מנזר  לכבוש את  ללא הצלחה,  הלגיון,  ניסה  – שם  בקו התפר   – מוקדים: האחד 

באזור   – השני  העתיקה;  העיר  לחומות  הסמוכים  נוספים  שטחים  על  לחלוש  כדי  דם" 
שער מנדלבאום – שם ניסו כוחותיו, ללא הצלחה, לכבוש רובעים יהודיים, דוגמת שכונת 
"בית ישראל"; השלישי – בדרום העיר, ברמת רחל – שם הצליח הצבא הירדני עם כוחות 
מצריים שהגיעו מדרום הארץ, לכבוש את הקיבוץ. בפעולת נגד של ה"הגנה" נכבש הקיבוץ 
והרביעי –  ירושלים;  מחדש, ב־24 במאי. כך הצליחו לשמור על השכונות הדרומיות של 
ברובע היהודי. ה"הגנה" ניסתה להגן עליו. הירדנים ראו בו חלק חשוב ובלתי נפרד מהעיר 
העתיקה. בסופם של הקרבות הצליחו חיילי הלגיון לכבוש אותו. כוחות ה"הגנה" נכשלו 
במאי.  ה־28  של  בבוקרו  לירדנים  להיכנע  למתיישביו  והותירו  עליו  להגן  בניסיונותיהם 
בסופה של הלחימה על ירושלים נוצר סטטוס קוו שהיה נוח מבחינת התפיסה האסטרטגית 
של בן־גוריון נכון לאותו שלב. העיר חולקה בין ישראל לירדן: האזור המערבי של ירושלים, 
לרבות כמה שכונות ערביות שבהן היה רוב יהודי מובהק, נותר כולו בידי ישראל; החלק 

המזרחי, לרבות העיר העתיקה, הערבי רובו ככולו, נשאר בידי הירדנים.
עובדות  עוד  ליצור  בן־גוריון  דאג  חודשים,  כארבעה  שארכה  השנייה  ההפוגה  בעת 
בשטח. חלקן מעשיות – לדוגמה: השלמת צינור המים לירושלים שהסיר את אימת הצמא 
מהעיר הנצורה )יב"ג 13.8.1948(, או הרחבת "דרך בורמה" שהפכה לאלטרנטיבה אִמתית 
לדרך לירושלים; חלקן סמליות – לאחר שהחליט כי בשלב זה יישאר סטטוס־קוו בירושלים 
– הירדנים ישלטו על מזרח העיר וישראל על מערבה - הורה לידין, ראש אג"מ, לא לתכנן 
פריצה לעיר העתיקה, לשיח' ג'ראח או לשוליה המזרחיים של העיר לאחר תום ההפוגה. 
זאת בניגוד למחשבתו הקודמת )יב"ג 16.9.1948(. הוא הגיע למסקנה כי כך ישאיר את חיילי 
הלגיון בעמדותיהם ולא מצא טעם בהרחבת החזית. שוב התגלה כבעל חשיבה פרגמטית 
בנושא ירושלים כבכל נושא אחר. צה"ל היה יכול לכבוש חלקים נוספים מירושלים, לנסות 
לפחות לכבוש את העיר העתיקה, אך הוא התנגד לכך. החלוקה שבשתיקה בינו לבין המלך 

הירדני נראתה לו בעת ההיא פתרון מניח את הדעת.
לעומת זאת, בהמשך ובאותו הקשר הורה לספח באופן לא פורמלי את חלקה העברי 
של ירושלים למדינת ישראל בניגוד מוחלט להחלטת החלוקה. היה לו ברור שישראל לא 
תינזק מכך, שהרי לא יינקטו נגדה סנקציות דווקא בגין פעילות סמליות שעשתה. כך למשל 
משהשתמש האזרח דב יוסף, שמונה על ידו למושל ירושלים העברית, במונחים שהבליטו 

את העיר כנשלטת בידי "משרד המושל הצבאי", הוא תיקן אותו ונזף בו: 
זוהי הדגשה מיותרת ולא מוכרחת שאין ירושלים בתוך המדינה. אני מבין שעדיין 
אין אנו יכולים להכריז שירושלים היא חלק פורמלי של המדינה, אבל לשם מה, 

ומי מכריח אותנו להכריז שאינה חלק מהמדינה? )אב"ג 26.9.1948(.
 הוראות דומות נתן למשה דיין, מהקצינים שהחלו לבלוט יותר בעת ההיא, ושמינה למושלה 

הצבאי של העיר במקום דוד שאלתיאל. 



195 בן־גוריון וירושלים

הקרב על לטרון
במהלך המלחמה על ירושלים ניסה צה"ל, ללא הצלחה, לכבוש מחדש את לטרון החולשת 
על הדרך העוברת מגוש דן לירושלים. בכיבוש המעוז ראה בן־גוריון כל העת משום יעד 
אסטרטגי, מדיני וצבאי ראשון במעלה. בשלב שבו החלה המערכה הצבאית על העיר והפכה 
בו, הייתה מבחינתו חשיבות אסטרטגית עצומה לדרך העולה  לקרב דרמטי על לשליטה 
ממרכז הארץ לירושלים; עורק ההספקה היחיד, האזרחי והצבאי, ממנה ואליה. כבר בפרוץ 
הקרבות ביקש מדוד מרקוס ]סטון[ לתכנן מחדש את טיהורה של הדרך לעיר )יב"ג -15
16.1948( כולל כיבוש לטרון. ב־18 במאי שוב חסמו הכוחות הפלסטינים והלגיון הירדני 
יום לפני כן התכנסה מועצת הביטחון לדון בפלישה, וראש הממשלה  את המעבר אליה. 
כלל  ידרשו  לחלופין  או  צבאית,  להתערבות  טוענה  חשש שבריטניה תמצא בהחלטותיה 
המעצמות הפסקת אש. בכך ירושלים תישאר מנותקת ממרכז היישוב היהודי. לכן ציווה 

לכבוש לאלתר את לטרון )יב"ג 17,22.5.1948(.
חברי המטכ"ל, ובכללם יגאל ידין ויגאל אלון )השוו יב"ג 4.6.1948(, פקפקו אם נכון 
הדבר מבחינה צבאית. הם חששו שצה"ל אינו מוכן כראוי, ויש יעדים חשובים יותר. בן־

גוריון לא ויתר )מוריס 2010, עמ' 247(. לחץ כל העת לכבוש את אותה נקודה אסטרטגית 
)השוו יב"ג, 27.5.1948(. לדבריו, מינוי מרקוס למפקד חזית ירושלים נועד בעיקר "להחיש" 
את כיבוש לטרון )יב"ג 28.5.1948(. כוחות הפלמ"ח שפעלו לאורך הדרך העולה לירושלים, 
נקראו במסגרת "כוח סטון" להשתלט על לטרון ובכך לפתוח מחדש את הדרך. בשבועות 
הקודמים כשלה חטיבה 7 מתוגברת13 בשתי הסתערויות בניסיונה לבצע משימה זו. הלגיון 
והסב לה אבדות כבדות. על כוחות הפלמ"ח היה לנסות לכבוש  הירדני הדף את חייליה 
החלו  ביוני  לשישה  החמישה  שבין  בלילה  "יורם"(.  )מבצע  במבצע  רמאללה  העיר  את 
ידי  על  לפני הפסקת האש שנקבעה  ימים,  כעבור שלושה  נועדו להסתיים  והם  הקרבות, 
מועצת הביטחון של האו"ם ל־11 ביוני. מפקדי צה"ל קיוו שבהפוגה יוכלו שיירות אספקה 
להגיע לירושלים. אלון ראה בכיבוש רמאללה יעד מועדף שיש לכובשו לפני כיבוש העמדות 
החולשות על לטרון וסביבתה ועל הכביש לירושלים, אך מרקוס, בהוראת בן־גוריון, פקד 

עליו להתמקד בכיבוש לטרון בלבד )יצחקי 1982; מוריס 2010(. 
ההתקפה נכשלה.14 לכוחות הפלמ"ח נגרמו אבדות כבדות. הם נאלצו לסגת מעמדות 
שהלגיון השתלט עליהן )שפירא 2004, עמ' 338–340(. למרות הכישלון הצורב הורה בן־
)"רכס  לטרון  מעל  הנשקף  הרכס  את  מחיר  בכל  לכבוש  הפלמ"ח  חטיבות  לשתי  גוריון 
התותחים"(, בלילה שבין התשעה לעשרה ביוני. שר הביטחון קבע כי יש צורך חיוני בפריצת 
הדרך לירושלים עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה, אולם דוד מרקוס, יגאל פיקוביץ 
ומפקדי חטיבות הפלמ"ח הגיעו למסקנה כי הדבר בלתי אפשרי ללא התארגנות מחודשת 
של הכוחות. הם הציעו לבסס את שליטת הפלמ"ח מדרום ללטרון ולהשלים את הפריצה 
של הדרך שהתחילה לסלול חטיבה 7 )"דרך בורמה"(, מבית סוסין לשער הגיא, שתעקוף 

"אלכסנדרוני",  מחטיבה  בכוחות  במאי(,   25–24( הראשונה  בהתקפה  תוגברה   7 חטיבה   13
ובהתקפה השנייה )30–31 במאי( בכוחות מחטיבת "גבעתי". 

על הפולמוס הקשה סביב כישלון כיבוש לטרון השוו יצחקי 1982; שפירא 1994, עמ' 9–41;   14
אורן 1998, עמ' 78–85; אורן 2003. 
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את לטרון. )לצד זה החליטה "מקורות" על הנחת צינור מים מחולדה לירושלים הנצורה; 
יב"ג 2.6.1948(.

שלוש ההתקפות של הצבא הישראלי על לטרון עלו במאות הרוגים. בסופו של דבר 
צה"ל נהדף. בן־גוריון זעם לא משום שצה"ל ניגף, אלא מאחר שחשב שמפקדיו, ובראשם 
יגאל פיקוביץ ודוד מרקוס, לא עשו לדעתו את המוטל עליהם. העובדה שבמקביל לקרבות 
נסללה דרך אלטרנטיבית עוקפת לירושלים, דרומית מתוואי באב־אל־וואד, שייתרה באותו 
שלב את כיבוש לטרון – "דרך בורמה" )שם( – הפכה בדיעבד את אותו קרב מר למיותר. זה 
אחד הפרקים הצבאיים העגומים יותר במלחמת העצמאות. "מכה קשה מאוד" )פרוטוקול, 
התנועה  ציר  את  לפתוח  שעקשנותו  ספק  אין  בן־גוריון.  של  כהגדרתו   ,)26.5.1948 גנ"מ 
בכיבוש לטרון, היא זו שבסופו של דבר גרמה לכך שתוצאות הקרב היוו את הכישלון הגדול 
יותר בקרבות מלחמת העצמאות. עם זאת, ניתן להבינו. הוא חשש מהפסקת אש כפויה 
ייתרה  בורמה"  ש"דרך  העובדה  היהודי.  היישוב  משאר  מנותקת  ירושלים  את  שתשאיר 
את הכיבוש נודעה רק בסופו של אותו קרב עגום. לבד מכך, פרט לתקריות מקומיות לא 
התחוללו קרבות בין הלגיון לצה"ל בקנה מידה דומה לאלה שבירושלים ובלטרון. הסתבר 
שני  אירוני  באופן  מהגדה.  מערבה  לנוע  לא  לכוחותיו  והורה  בדיבורו  עמד  שעבדאללה 
נשארה  וישראל  ימים,  יותר משנתיים  מזה  את שרצה  קיבל  המלך  מרוצים.  היו  הצדדים 

כמעט באותם קווים שעליהם הוחלט בעצרת האו"ם.

ההסכמה על חלוקת ירושלים 
אם בתחילת מלחמת העצמאות השלים בן־גוריון עם החלטת החלוקה, דהיינו הוא קיבל 
את עובדת היותה של ירושלים חלק ממובלעת בינלאומית )לורך 1989, עמ' 384–385(, הרי 
אדמיניסטרטיביים,  צעדים  דרך  בכל  לקדם  החליט  תוצאותיה  והתבהרות  סופה  לקראת 
מדיניים ופוליטיים כדי להפוך את העיר, לפחות את חלקה המערבי, לחלק ממדינת ישראל 
ובהמשך לבירתה. שוב תפיסתו המעשית, הפרקטית. היה ברור לו בשלב קודם כי החלטת 
החלוקה מחייבת את ישראל על פי משפט האו"ם, לכן הסכים אז לוותר על ירושלים. עתה, 
לאחר המלחמה, בהבינו שחלוקתה של העיר בין ישראל לירדן היא אחת מתוצאות המלחמה, 
הרי סיפוחה והכרה בחלקה המערבי כבירת ישראל לא תגרור סנקציות מדיניות. הכיבוש 
הירדני היווה מבחינתו תעודת ביטוח. לאור חשיבותה הדרמטית של ירושלים בעיניו, כפי 
שהסברתי בתחילת הדיון )"ירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד מההיסטוריה 
הישראלית, מאמונת ישראל, ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב־לבה של מדינת ישראל" – 
דב"ה 5.12.1948(, הוא ביקש להפוך עתה, בהזדמנות שניתנה לו, את האידאולוגיה למעשה. 
בתפיסתו  אך  ליהדות,  הקדושים  המקומות  של  העצומה  לחשיבות  מודע  שהיה  ברור 
המעשית לא היה לו ספק כי העיר העתיקה היא הגבול. לא מעבר לכך. בברית הלא כתובה 

שכרת עם עבדאללה, תינתן לו השליטה על המסגדים, והוא יסתפק בכך.
הנה בישיבת ממשלה שהתקיימה בהפוגה הראשונה, הוא העלה הצעת החלטה לפיה 
החלקים בעיר שצה"ל שלט בהם, יהיו מעתה והלאה נתונים ב"תחומי הממשלה היהודית" 
ממדינת  כחלק  ירושלים  על  דה־פקטו  הכרזה  הייתה  זו   .)24.6.1948 גנ"מ  )פרוטוקול, 
ישראל, וכמובן, עמדה בניגוד מוחלט למעמדה המדיני־משפטי שנקבע בהחלטת החלוקה. 
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ורבות  האפיפיור  ִּבְנאומה.  בעובדת  הכירו  הגדולות,  המעצמות  כולל  העולם,  מדינות  כל 
הליגה  עליה.  חזקה  לוותיקן  שיש  קרקע(  )אחוזת  לטיפונדיה  בה  ראו  אירופה  ממדינות 
ועבר הירדן דרשו כמובן את השליטה בה, בוודאי על המקומות הקדושים בהר  הערבית 

הבית. 
אם כך, אין פלא ששלושה ימים לאחר הכרזתו של בן־גוריון )וללא קשר אליה( יצא 
המשבר  לפתרון  כוללת  בתכנית  התיכון,  למזרח  האו"ם  מטעם  המתווך  ברנדוט,  הרוזן 
בשאלת ארץ ישראל. ירושלים נכללה בה בשלב ראשון בתחום המדינה הערבית )ברנדוט 
1952, עמ' 99–108(. אחר כך שינה טעמו וקבע שוב שהעיר תבונאם כבהחלטת החלוקה, 
על  שנכבשו  באזורים  לפחות  או  בה  לראות  בן־גוריון  של  מדרישותיו  התעלם  הוא  אך 
באחד  חיכה.  לא  ישראל  ממשלת  ראש  היהודית.  מהמדינה  חלק  הישראלי,  הצבא  ידי 
מטעמה  ומינתה  מוחזק  כשטח  ירושלים  על  רשמית  הממשלה  הכריזה  באוגוסט 1948 
את ד"ר דב יוסף למושלה הצבאי של ירושלים. בדיונים שהתקיימו בממשלה ב־12 וב־26 
 ,)26.9.1948 גנ"מ  )פרוטוקול,  ברנדוט  תכנית  את  דחו  רק שחבריה  לא   ,1948 בספטמבר 
שביומנו כינה אותה "טיפשית" )יב"ג, 26.9.1948(, אלא הוחלט לבטל את ִּבְנאום העיר. הוא 
לא הסתפק בכך. כדרכו היה משוכנע שמעשים בשטח יקבעו את עתידה. זו הייתה הסיבה 

שב־14 בספטמבר הוכרז על הקמתו של בית המשפט העליון בירושלים. 
כחודש וחצי אחר כך גרמו לו שוב העובדות בשטח להחליט בכיוון שונה. בסוף נובמבר 
1948 חתמו משה דיין, אז מפקד חטיבת "עציוני", ועבדאללה אל־טל, מפקד הלגיון הערבי 
בירושלים, על הסכם שחילק למעשה את העיר בין שתי המדינות ויצר סטטוס־קוו חדש 
הפסקת  כי  הוסכם  עוד  חצ/2498/19(.15  )גנ"מ  הירדני  בשטח  נכללה  העתיקה  העיר  שבו 
כל פעולה צבאית  ותהווה חלק מהפסקת  בירושלים תיכנס לתוקף באחד בדצמבר  האש 
לרבות בניית ביצורים, צליפות והפגזות )"הסכם המפקדים"(. כל צד התחייב לא להפריע 
הר  למובלעת  אספקה  שיירות  למעבר  הסדר  הושג  שכנגד.  הצד  גיסות  לתנועת  בתחומו 
הצופים ולהחלפת משמרות השוטרים היהודיים שהוצבו בהר. בהמשך שרטטו השניים את 
גבולות "הקו העירוני" שחילק את העיר לשניים. על פיו, העיר העתיקה והשכונות שמצפון 
יהיו בתחום  ומובלעת על הר הצופים  ומערב העיר  יישארו בתחום הירדני,  להר הזיתים 

הישראלי. אזור ארמון הנציב ישמש כאזור מפורז שבו ישכנו כוחות האו"ם. 
בן־גוריון קיבל את החלוקה, בהסתייגות יש לומר, אף שהיה מרוצה מהעובדה שההסכם 
יוכרע לא  ירושלים העתיקה  "גורל  ביומנו כתב:  יוציא את עבר הירדן ממעגל האלימות. 
בכוח צבאי אלא בשיקולים פוליטיים דתיים" )יב"ג 27.11.1948(. אולם היה ברור שלפחות 

בשלב זה הכיר במצב החדש.

בירת ישראל
הנה כי כן, היה נדמה לראש הממשלה שנוצר מצב מדיני שבו הוכרה ריבונותה של ישראל 
ירושלים המערבית, בעוד שירדן תשלוט על חלקה האחר של העיר. מה סמלי הדבר  על 
שב־14 בפברואר 1949 קיימה הכנסת הראשונה את ישיבתה הראשונה בירושלים. הסכם 

."Cease-fire Agreement for the Jerusalem Area of 30 November 1948"  15
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שביתת הנשק עם ירדן שנחתם ב־3 באפריל 1949, קיבע מבחינתו את המצב החדש.16 כך 
סיכם בישיבה בכנסת שנערכה למחרת החתימה. "הנה הגיעו ימים חדשים", הסביר בנאומו 

במליאה )דב"ה 4.4.1949(.
ולא היא. המדינות הערביות סירבו להכיר בהסכמים הללו, כך גם המעצמות האירופיות 
העיר.  ִּבְנאום  את  לדרוש  המשיכו  הם   .)180–170 עמ'   ,1985 )ביאלר  הוותיקן  ובמיוחד 
ושרת  לכך שבן־גוריון  גרמה  ישראל להתקבל כחברה באו"ם,  ביקשה  בזמן  העובדה שבו 
לירושלים.  הקשור  בכל  במיוחד  הדיפלומטיים,  במאמצים  שיחבל  דבר  לעשות  לא  הורו 
יתרה מזאת, משהתקבלה ישראל כחברה מלאה באומות המאוחדות באמצע שנת 1949, 
תיראה  שלא  מדיניות  לנקוט  לפחות  או  הארגון,  להחלטות  להישמע  חייבת  הייתה  היא 
נוסחה  למצוא  ולהבא  מכאן  ניסו  החוץ  משרד  שפקידי  הסיבה  זו  תיגר.  עליו  כקוראת 
שתתאים להחלטת האו"ם אך תעניק ריבונות ישראלית לאזורים בעיר שבשליטתה )שם, 

עמ' 167–170(.
"ועדת  ואולם בן־גוריון חש שקצב האירועים פועל לרעתה של מדינת ישראל. הנה, 
הפיוס" מטעם מועצת הביטחון גיבשה החלטה בנושא ירושלים. נדמה שהחלטותיה היו 
סבירות. הן חילקו את העיר לשניים: לאזור יהודי ולאזור ערבי. לכל חלק הייתה אמורה 
להינתן אוטונומיה מנהלתית, אך האחריות הכוללת תהיה בידי נציג האו"ם. לכן גם עם 
קבע   1949 בנובמבר  בשבעה  בכנסת  בנאומו  להתפשר.  מוכן  היה  לא  הוא  זאת  החלטה 
נמרצות ש"הממשלה עמדה ותעמוד על זכותה המלאה של ירושלים היהודית להוות חלק 
בלתי נפרד ממדינת ישראל ]...[ תכנית ִּבְנאום ירושלים ]...[ אינה ניתנת להתגשם" )דב"ה 

.)7.11.1949
יתרה מכך, מאז השבוע השני של מאי 1949, לאחר קבלתה של ישראל לאו"ם שבה 
עצמאותנו  את  העליונה  האנושית  הסמכות  בחתימה  "המקיים  דרמטי  מאורע  ראה 
עובדות  לקביעת  ומרצו  כוחו  בכול  לפעול  החל   ,)12.5.1949 )אב"ג  הלאומי"  ושוויוננו 
בשטח. לאחריהן, חשב, לא יהיה ניתן לומר כי הכרזת העיר כבירת ישראל אינה מציאותית. 
בראש וראשונה דרש להעביר לירושלים את משרדי הממשלה ובמיוחד את הכנסת – סמל 
הריבונות. הוא הורה להקים ועדת שרים, שבה היו חברים יהודה לייב מימון, דב יוסף, דוד 
רמז ומשה שרת, שתחליט מה יהיו הצעדים הבאים הלכה למעשה ליישום הפיכתה של העיר 
לבירת ישראל. ואכן בישיבת ממשלה שהתקיימה בתשעה באוגוסט 1949, הציג מימון את 
החלטות הוועדה לחיזוק העיר. במרכזם העברה הדרגתית של הכנסת ושל משרדי הממשלה 
שאומות  בטענה  להחלטות  התנגד  החוץ  שר  בפועל.  ישראל  לבירת  להפכה  כוונה  מתוך 
העולם לא יקבלו אותן )פרוטוקול, גנ"מ 9.8.1949(. ראש הממשלה סיכם את הדיון בנושא 

בקביעה נחרצת שיש לתמוך בהחלטת הרוב: 
ריכוז הממשלה בתל אביב זהו שורש פורה ראש ולענה, זהו מקור אסון ]...[ ירושלים 
בחשבון  אותה  לקחנו  לא  ]אך[  ישראל  ממדינת  חלק  שהיא  הכרזנו  בידנו,  היא 
סיבה  )שם(.  אביב"  תל  על  האומה  של  קיומה  כל  נעמיד  אל   ]...[ מעשנו  בשעת 
לירושלים, עקרונית  לצורך במעבר לאלתר של מוסדות השלטון  אחרת שהעלה 

"Israeli-Jordanian General Armistice Agreement, 3 April 1949" , תעודות למדיניות החוץ   16
של מדינת ישראל, 3 )ערכה: ימימה רוזנטל( ירושלים 1983, עמ' 712–722. 
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לא פחות, היה חששו שביצוע צעדים לִבְנאומה יתפרש כ"קריאת ירושלים מעלינו 
)פרוטוקול, גנ"מ 17.8.1949(. 

דווקא תביעתו נדחתה באותו שלב על ידי הרוב בממשלתו. הצעת שרת לא לעשות דבר 
שיפר את הסטטוס־קוו בעיר, התקבלה ברוב קולות. אף שהצעתו נפלה, הוא לא ויתר. בכל 
דיון על ירושלים שעלה בממשלה בהמשך, הביע את דעתו הנחרצת: "חובה עלינו למהר 

לעבור לירושלים" )פרוטוקול, גנ"מ, 5.12.1949(.
היו  לכך  הסיבות  דעתם.  את  לבסוף  שינו  הממשלה  שרי  רוב  פרי.  נשאה  עקשנותו 
בה  שהועלו  ההחלטות  האו"ם.  של  הכללית  בעצרת  שהתחוללו  להתפתחויות  קשורות 
שהעלה  המידי,  ְנאומה  לבִּ הקריאה  ובראשן  התקבלו,  העיר,  של  המדיני  הסטטוס  בנושא 
השגריר האוסטרלי. בן־גוריון חשש שקבלת ההחלטה תתחיל אמנם בהצהרה דקלרטיבית 
שמשמעותה קריעת ירושלים מישראל )וגם מעבר הירדן(, אך תסתיים בהחלטה מחייבת 
נגד ישראל. קבלתה תנציח  של מועצת הביטחון, שאי מילוָיה עלול להסתיים בסנקציות 
את ִּבְנאומה של העיר, תהפוך אותה לאט ובהדרגה לשטח אקסטריטוריאלי, ובכך למעשה, 
תסוכל הקביעה כי היא בירת ישראל )פרוטוקול, גנ"מ 5.12.1949(. לכן בישיבת ממשלה 
שהתקיימה, עוד לפני שעלתה ההצעה להחלטה בעצרת הכללית, הוחלט שישראל תתנגד 
לה בתוקף. בן־גוריון היה הסמן המיליטנטי בין השרים לאחר שדרש להחליט לאלתר כי 
חצ/2443/4(,17  גנ"מ  )השוו  מהאו"ם  כך  בשל  תסולק  אם  גם  להחלטה  תתנגד  הממשלה 
קיצוניותו, אך עדיין  ואולם שאר השרים מיתנו אותו באותו שלב. הם אמנם הזדהו עם 
חשבו כשרת שייתכן שההחלטה האוסטרלית כלל לא תעלה לדיון, ואם תעלה, תרוכך. בן־

גוריון לא האמין. כך הודיע גם לחברי הכנסת ששמעו אותו נושא נאום חריף ומיליטנטי, 
שקבע חד־משמעית כי ירושלים שייכת למדינת ישראל )דב"ה 5.12.1949(.

1949 התקבלה  בדצמבר  ב־9  בן־גוריון.  של  הנמרצת  מפעילותו  לא התרשמו  באו"ם 
ההצעה האוסטרלית לִבְנאום מלא של ירושלים ברוב מוחץ ומחייב של יותר משני שלישים 
מהקולות. הידיעה על תוצאות ההצבעה נמסרה לבן־גוריון למחרת קבלתה. יום אחר כך, 
להעביר  דרישתו  קולות  ברוב  התקבלה  ובה  ממשלה,  ישיבת  כינס  הוא  בדצמבר,  ב־11 
לירושלים את הכנסת, מושב הממשלה, לצד משרדיה )את משרדי הביטחון, החוץ והאוצר 
הוחלט להשאיר בתל אביב( )פרוטוקול, גנ"מ 11.12.1949(. דברי ההסבר שלו למשמעות 
ההחלטה: "ירושלים נעשית בפועל, ולא רק להלכה, בירת ישראל" )שם(. בהודעה שהעביר 
שום  הנצחית.  ובירתה  ישראל  ממדינת  נפרד  בלתי  חלק  היא  "ירושלים  כתב:  לעיתונות, 
הצעה באו"ם אינה משנה עובדה היסטורית זו" )דבר 11.12.1949; והשוו ביאלר 1985, עמ' 
164(.18 בשלב זה ההחלטה הייתה לראות בעיר חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בהמשך, 
ב־13 בדצמבר, העלה הצעת החלטה בממשלה – "עם הקמת המדינה היהודית שבה ירושלים 
להיות בירתה" )פרוטוקול, גנ"מ 13.12.1949(. ההצעה התקבלה ללא התנגדות. יומיים אחר 

כך אישרו חברי הכנסת ברוב גדול את ההחלטה )דב"ה 15.12.1949(.
בעקבות החלטת הממשלה התפטר שרת מתפקידו במברק ששלח מניו יורק שלושה 

מברק דוד בן־גוריון למשה שרת, 4 בדצמבר 1949  17
את ההודעה כתב דוד בן־גוריון בשבת, 10 בדצמבר 1949. למחרת פורסמה בעיתונות.   18
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ימים לאחר קבלתה )גנ"מ 14.12.1949, חצ/2202/5(.19 בן־גוריון דחה את האקט ההפגנתי 
של שר החוץ.20 החלטתו על פי ראש הממשלה: "בלתי אפשרית מבחינה אישית מבחינת 
השר   21.)16.12.1949 )יב"ג,  להיפרד"  להם  אסור  במאי  ה־14  מבצעי  החברים.  שאר  כל 
לא  הוא  הרי  בן־גוריון.  לא הוא שיסכל את אחוות הלוחמים שעליה הכריז  ציית.  כמובן 
התכוון ברצינות. כבר נאמר לעיל שהתפטרות במפא"י כמוה כהפגנת סרק, לא יותר מכך. 
ב־27 בדצמבר, שבועיים לאחר התפטרותו, כבר מסר שרת לממשלה דו"ח מדיני שגרתי 
בישיבה שהתקיימה ב...ירושלים )פרוטוקול, גנ"מ 27.12.1949(. שבוע אחר כך כבר הסביר 
בפרוטרוט בכנסת ישראל )שהתכנסה בירושלים( את מדיניותה של ממשלת ישראל בנושא 

העיר והצדיקה באופן נמרץ ובלתי מתפשר... )דב"ה 2.1.1950(.
מבחינת תפיסת עולמו של בן־גוריון, היה חשוב הרבה יותר המעבר המהיר של הכנסת 
הכריז  הממשלה  ראש  דרמטית.  החלטה  אותה  לאחר  שהחל  לעיר,  הממשלה  ומשרדי 
בהודעה לעיתונות כי הפיקוח על הביצוע יהיה באחריותו האישית )מעריב 14.12.1949(. 

ביומנו כתב: 
עליתי הבוקר ]14 בדצמבר 1949[ לירושלים – לקבוע משרדי )לא משרד הביטחון( 
הממשלה  והעברת   ]...[ לירושלים  הממשלה  העברת  בזאת  ולבצע  בירושלים, 
פירושה כמובן גם העברת הכנסת ולעשות זאת מיד, בטרם מועצת הנאמנות ]של 

האו"ם[ מתחילה בפעולותיה )יב"ג 14.12.1949(.
כתף  נתנו  בעיר  ומשרדיה  היהודית,  הסוכנות  הנהלת  מאוד  לו  סייעה  ההחלטה  ביישום 
להעברת משרדי הממשלה, חלקם אל בניינים שהיו שייכים לסוכנות. על כך הודה לה בחום 

ראש הממשלה )אב"ג, 20.12.1849(.
ב־26 בדצמבר החלה הכנסת לפעול בירושלים )דב"ה 26.12.1949(, תחילה במוסדות 
הלאומיים ואחר כך ב"בית פרומין". כאמור, יום לאחר ישיבת הכנסת בעיר התקיימה בה 
גם ישיבה רגילה של הממשלה. ארבעה ממשרדיה הועברו באותם ימים, ואחרים היו בדרך 
 New גינו את צעדו של בן־גוריון )השוו  לשם. הדבר הלא המפתיע היה שאומות העולם 
York Times, 15–19 December 1949(. הם ביקשו מהממשלה לשנות את יחסה ולא לקבוע 
ישראל  מכך.  יותר  לא  אך  ישראל,  כבירת  בירושלים  הכירו  לא  והם  חד־צדדיות,  עובדות 

נשארה חברה באו"ם. בפועל, קיבל העולם כעובדה, לפחות זמנית, את צעדי הממשלה. 
כי ראה בקבלת  ביומנו כתב  לו.  בן־גוריון לצעדיו הדרסטיים היה אפייני  הסברו של 

לימים סיפר בן־גוריון להרצל ברגר כי שרת מסר לו את התפטרותו בגין ההחלטה על ירושלים,   19
והוא כלל לא סיפר זאת לאיש ודחה אותה )השוו איגרת דוד בן־גוריון להרצל ברגר, 27 ביוני 
אין ספק שהעניין  ביניהם לאחר שחזר ארצה.  הייתה שיחה  אכן  ברור אם  לא  1956, אב"ג(. 
הסתיים באיגרת ששלח לו בן־גוריון, השוו איגרת דוד בן־גוריון לחברי הנהגת מפלגתו, 28 ביוני 

1956, אב"ג.
כביכול  שהוא  וטוענים  שרת  עמדת  את  משהו  מרככים   )Sheffer 1997( ושפר   )1994( גולני   20
לא התנגד להחלטת בן־גוריון, והתפטר מטעמים טקטיים. אין בנמצא אישוש לטענה זו. שרת 

התנגד בהחלט למדיניות בן־גוריון בעניין הכרזתו על ירושלים כבירה ולכן התפטר.
השוו גם דיווחו של משה שרת לסיעת מפא"י בכנסת, 31 בדצמבר 1949, ארכיון מפלגת העבודה,   21

בית ברל )=אמ"ה(, 11/2/1.
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ההחלטה האוסטרלית באו"ם לִבְנאום העיר פתח לביטול כל הישגי המלחמה של ישראל 
"בן ברית" בעניין – המלך  ידע שיש לישראל  כי  )יב"ג 14.12.1949(. פעמים אחרות טען 
עבדאללה. "אם מותר להם ]לעבר הירדן[ להחזיק בירושלים ]בצדה המזרחי[ מדוע אסור 
לנו? עבר הירדן לא תרשה שיוציאו אותם מירושלים – ואז איש לא יעז להוציא אותנו" 
)אב"ג, 29.12.1949(22 – ייתכן. סביר יותר להניח שחשיבותה של ירושלים כבירת ישראל 
וגורל  ירושלם  "גורל  דרמטית.  מבחינתו  הייתה  המעשה  סמליות  דאגותיו.  בראש  עמדה 
הארץ כרוכים זה בזה" )אב"ג 6.1.1950(, כתב לרב הראשי י"א הלוי הרצוג. הוא האמין בכך 
בכל נפשו. לכן ביקש להפוך את העיר לבירת ישראל מזה הרבה זמן. עתה מצא ההזדמנות. 
וכנגד  הזרם  כנגד  לצפוי,  מוחלט  בניגוד  פעל  כי  שלו  קודמות  כבהחלטות  התברר  שוב 
ההיגיון, בוודאי זה הבינלאומי. הרי היה יכול לבטל דה־פקטו את הִּבְנאום לשעה מאוחרת 

יותר, או אפילו כלל לא לעשות זאת לפחות באופן פורמלי, מה בער לו? 
ולא היא. הוא הצהיר על הפיכתה של ירושלים לבירת ישראל ופעל באמצעות מעשים 

כדי שידעו על כך קבל עם ועולם. הוא היה מודע לחומרת המעשה שעשה: 
גם  וקשות,  מרות  הכרעות  בפני  פעם  לא  העמדתי  האחרונות  השנים  בשלוש 
גורליות. איני יודע אם העמדתי פעם בפני הכרעה קשה יותר: להמרות ]פי[ האו"ם; 
לעמוד בפני העולם הקתולי, הסובייטי, הערבי. לאחר שיקול רב החלטתי שעלינו 
לקחת על עצמנו ]את[ כל הריסק ]הסיכון[ ולעמוד בפני האו"ם לא בהצהרות בלבד 
והמעשה – העברת הממשלה בפועל  לפני שבוע, אלא במעשים,  זאת עשיתי   –

לירושלים )יב"ג 14.12.1949(. 
"חכו ותראו", הבטיח לחברי הכנסת, "הכוחות שהצביעו בעד ִּבְנאום הם די גמישים והם 
 .)4.1.1950 )דב"ה  ישראל"  כבירת  יהודית  ירושלים  עם  ישלימו  הם  למציאות.  מסתגלים 
לא ברור מהיכן שאב ביטחון זה. בדיעבד, אין ספק שצדק. הייתה זו עוד החלטה דרמטית 
שקיבל שנוספה לאחיותיה, ושבדיעבד איש לא יחלוק על כך לטוב ולרע שהן עיצבו את 

דמותה של מדינת ישראל לעשרות השנים הבאות.
לסיום הדרמה הירושלמית ראוי לשאול כיצד שכנע בן־גוריון את סובביו לאחר שרבים 
מהם התנגדו להחלטות שהעלה בעניין ירושלים, חודשים רבים;23 איך בסופו של דבר סחף 
גם אותם; מדוע זכה ברוב גדול בהצבעות שנערכו בימים הבאים גם בממשלה )פרוטוקול, 
גנ"מ 13.12.1949( וגם בקרב חברי מפא"י בכנסת )12.12.1949, אמ"ה 11/2/1( אחרי שבמשך 
קבלת  הוא  שחל  למהפך  הפשוט  שההסבר  נראה  לרעיונותיו.  מרביתם  התנגדו  חודשים 
ההצעה האוסטרלית באו"ם. נדמה שהיא הייתה הטריגר. הסבר אחר שאוהבים לדבר עליו 
פסיכולוגים, סוציולוגים וחוקרי מדעי החברה, הוא "הכריזמה" שבגינה הצליח לשכנע את 
הרוב בממשלה ובמפלגתו24 – ייתכן. כך או כך, ירושלים המערבית הפכה דה־פקטו לבירת 
הטרידה  בכך,  הכירו  לא  העולם  שמדינות  העובדה  בן־גוריון.  של  מאבקיו  בזכות  ישראל 
אמנם את מנוחתו. לא פעם אחת ולא פעמיים היה לו ויכוח ארוך ועיקש עם האמריקאים 

ריאיון דוד בן־גוריון בעיתון הארץ.   22
השוו לדוגמה התנגדות גולדה מאיר, נץ שבנצים, לביטול ִּבְנאומה של ירושלים, גולדשטיין 2012.  23

עוד על כך ובהרחבה ראו ספרי, בן־גוריון, ביוגרפיה )בדפוס(.  24
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היכן יתקיימו פגישות דיפלומטיות – בתל אביב או בירושלים. הוא גם התעקש על מצעד 
בירושלים ביום העצמאות למורת רוחם של האמריקנים. ולמרות זאת קיבל את העובדה 
ואירופיים  שמבחינתן תל אביב היא בירתה. לכן למשל שוחח עם מדינאים אמריקאיים 

בתל אביב, ולא עשה מזה יותר מדי עניין, אלא אם כן ביקשו זאת הנסיבות אד־הוק.

מלחמת ששת הימים
כיבוש מזרח ירושלים במלחמת ששת הימים לא שינה דבר מבחינת הסטטוס הבינלאומי 
של העיר, אך נושא מעמדה המדיני והפוליטי הפך להרבה יותר רגיש ודרמטי. יום לאחר 
ובגדה  "המזרחית"  בירושלים  שנכבשו  באתרים  לבקר  בן־גוריון  ביקש  המלחמה  סיום 
המערבית, שאותם זיהה כחשובים יותר. הצבא ארגן משמר ושני קומנדקרים. הוא ביקר 
בכותל המערבי בירושלים, בקבר רחל בבית לחם ובמערת המכפלה בחברון. התרשם. חגג. 
בכל מקום  לא.  ומה  פוליטיות, תרבותיות, חברתיות;  למכביר: אסתטיות,  לו הערות  היו 
שהגיע עברו בו אסוציאציות מקראיות )יב"ג 13.6.1967(. בהמשך פגש את ראש עיריית 
ירושלים טדי קולק. הציע לו להרוס מן היסוד את בתי המוגרבים הצמודים לכותל וליישב 

את ירושלים מיד, ללא שהות. הצעה נוספת שהגה הייתה הריסת חומת העיר העתיקה. 
למען איחוד ירושלים יש להרוס החומה שבנה סולימן ]הראשון[ לפני כארבע מאות 
שנה, בשנת 1542. זה יאחד את ירושלים ויקל על הרחבתה ממזרח, מדרום, מצפון 

וממערב.תראה גם באופן פיסי עיר אחרת )יב"ג 19.6.1967(. 
שלהצעה,  פלא  אין  לישנה.  החדשה  העיר  בין  המחיצה  הריסת   – ברורה  הייתה  הכוונה 
ההזויה מכל בחינה שהיא, לא מצא שותפים. משנשאל מה הצעדים הבאים שישראל צריכה 
לעשות לאחר הניצחון במלחמה, היה דואלי בתשובתו. דבר אחד היה ברור לו, את ירושלים 
העתיקה יש לספח לעיר החדשה וליצור עיר אחת מאוחדת תחת ריבונות ישראלית )יב"ג 
14.6.1967(. שוב ניכרת צורת מחשבתו הפרקטית. עקרונית, כפי שציינתי, ראה בעיר כולה 
במלחמת  קודם,  אך  האידאולוגית.  תפיסתו  הייתה  זו  היהודי.  העם  של  הפועם  לבו  את 
העצמאות, לא ניתן הדבר מחשש לתגובתו של עבדאללה ומהרצון לשמור על הסטטוס־קוו 
המדיני והצבאי שנוצר. עתה השתנו הנסיבות. חוסיין יצא למלחמה והפסיד בה. בשלב זה 
אין מי שיעכב מבחינה מדינית וצבאית את איחודה של העיר ואת הפיכתה לבירת ישראל. 
הפרגמטיזם הבנגוריוניסטי. אין פלא אפוא שדרש בכל הזדמנות ליישב לאלתר את ירושלים 
המזרחית. אין ספק שכיבוש ירושלים היווה מבחינתו ציון דרך חשוב. מפעם לפעם, בשנות 
לביקורים. מה סמלי  ביתו התל אביבי  ואת  בוקר  צריפו בשדה  יצא את  לחייו,  השמונים 
שירושלים הייתה יעדו הראשון. אף על פי שראה בירושלים את בירתה של ישראל, הסכים 
לחלקה כי הנסיבות הפוליטיות והמדיניות הכתיבו זאת. מבחינת תובנותיו, כיבושה עתה 
הסיר סייגים אלה. לכן כה שמח שטדי קולק הזמינו ולקח אותו לביקור ששיאו היה בעיר 
העתיקה )אב"ג 27.2.1968 – סדר יום של בן־גוריון לביקור בירושלים(. בהמשך קיים עוד 

כמה ביקורים בעיר.
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סיכום
ביחסו של בן־גוריון לירושלים הייתה תמיד תערובת של אידאולוגיה הרואה בעיר הקודש 
הצרכים  את  העשייה  במרכז  הרואה  ברור  פרגמטיזם  ושל  היהודי,  העם  של  הווייתו  לב 
המידיים של היישוב היהודי בארץ ובמדינת ישראל. עד 1937 לא היה לו ספק כי אם תקום 
לא  אמנם  הוא  כבירתו.  תשמש  ירושלים  ישראל,  בארץ  עצמאית־ציונית  מדינית  ישות 
ולנצרות או מהעובדה שקרוב למחצית תושביה  התעלם ממרכזיותה של העיר לאסלאם 
לא היו יהודים, אך מבחינתו יהיה ניתן לפתור זאת בישות ריבונית יהודית־ציונית כזו או 
אחרת. כאשר בקיץ 1937החליטה "ועדת פיל" הבריטית לכונן בארץ שתי מדינות עצמאיות, 
נוכח  במיוחד  ליהודים,  מדינה  לאלתר  להקים  יש  כי  לו  ברור  וכשהיה  וערבית,  יהודית 
הנעשה באירופה והתחזקות גרמניה והנאציזם, הוא היה מוכן להתפשר: לכונן שתי עיריות 
היה  הוא  כך  כך עשר שנים אחר  בריטית.  ריבונות  ירושלים תחת  ולהשאיר את  נפרדות 
מוכן להשלים עם ִּבְנאומה של העיר בהחלטת החלוקה שהתקבלה באו"ם. לעצמו ולסובביו 

הקרובים אמר כי זו רק ההתחלה, אך היה ברור כי הוא שלם עם ההחלטה המדינית.
העיר.  את  המעשית־פרגמטית  עולמו  בתפיסת  חדש  שלב  החל  העצמאות  במלחמת 
הוא היה מוכן לחלק אותה עם עבדאללה כפתרון לאי לוחמה בין ישראל לירדן. במיוחד 
כאשר המלך הירדני השלים עם הכיבוש הישראלי של שכונות ערביות שנמצאו מחוץ לעיר 
בירושלים המזרחית.  העתיקה, בתמורה להשלמה עם הכיבוש הירדני של הרובע היהודי 
לא כל שכן כשהיה ברור לו שיהיה ניתן להכריז על חלקה המערבי כבירת ישראל. העובדה 
שמדינות העולם לא הכירו בהכרזתו ונשארו בנאמנותם לִּבְנאום העיר, אולי הטרידה אותו, 
ירדן מכריזה דה־פקטו על העיר כחלק מממלכתה, ישראל  לו ספק שכל עוד  אך לא היה 
תוכל לבטל את הִּבְנאום. העובדה שבתוך ממשלתו נתקל ברוב של שרים שלא שש לתמוך 
בהכרזת העיר כבירת ישראל, גם היא הטרידה אותו, אך גם על זאת ידע להתגבר. מדינות 
האו"ם בקבלם את ההחלטה האוסטרלית העומדת על ִּבְנאום העיר, שיחקו לידיו. הוא ידע 

לשכנע את חברי ממשלתו כי יש לעשות דבר נוכח ההחלטה, והם עשו כמצוותו.
העובדה כי למרות הכול האמין תמיד בירושלים כולה כבירת ישראל, כפי שציינתי לכל 
ניתן  צדה המזרחי  כיבוש  הימים. משהבין שאחרי  הדיון, התבררה במלחמת ששת  אורך 
דרישתו להחזרת שאר השטחים  לעומת  בכל פה בסיפוחה.  עובדות בשטח, תמך  לקבוע 
שנכבשו במלחמה )למעט חברון ובשלב מאוחר יותר רמת הגולן(, הוא עמד על כך שיש 
לאחדה לאלתר, ליישב בצדה המזרחי אלפי יהודים ואף לנתץ את חומות העיר כדי לחברה 

לחלקה המערבי.
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