
 

 

  0891-0898יגאל אלון: ביוגרפיה פוליטית 

 אודי מנור

 סקירה: נעימה ברזל

אודי מנור כתב ספר מקיף על דרכו הפוליטית של 

השנה בה מסתיימת הביוגרפיה  - 9191-יגאל אלון מ

 1,אביב חלדושכתבה אניטה שפירא על יגאל אלון, 

. ספרו של מנור עוסק בהרחבה 9191-ועד פטירתו ב

לו של אלון כאדם רחב אופקים, בעל בדמותו ובפוע

התייחסות מעמיקה לשאלות הביטחוניות, 

הכלכליות, החברתיות והחינוכיות שעמדו בשנים 

הנדונות במרכז ההוויה של המדינה והחברה 

 ,בישראל. מנור מבהיר לקוראיו שבחר שלא לעסוק

בתיאור ההקשרים האישיים  ,אלא במידת ההכרח

הפוליטית שתספק  והאישיותיים, אלא בהיסטוריה

הסבר מלא לכך שאלון לא הגיע לעמדת הבכורה 

( 939-934 עמ'כראש ממשלת ישראל. מנור מסתייג באופן ברור מגישתה של שפירא )

שקבעה שכ"הוכחה מלומדת של מה שיש כאן הוא סיפור טרגי, מרגש ומעציב" ולמעשה 

(. לתפיסתו של 931 מ'עהכריעה ש"רוב חייו הבוגרים ]של אלון, נ.ב[ ראויים לשכחה" )

הוויכוח בין שתי העמדות  -מנור, גישה נוסטלגית מנוסח זה מחטיאה את העיקר 

המדיניות העיקריות שסימנו את חילוקי הדעות הפוליטיים בעשורים הראשונים לקיום 

, סובר מנור, מהווים חשיבתו הפוליטית של אלון וקווי 6194-המדינה. גם היום, ב

תית נאותה "להבנת המציאות וגם כבסיס אמין למאמצים מדיניותו מסגרת מחשב

 (.31 עמ'לתקנה" )

  

 

 

 . כנרת, זמורה ביתן, דביר.0891-0898ביוגרפיה פוליטית  :יגאל אלון(. 6194אודי מנור )

 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךנעימה ברזל 'פרופ

 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךר אודי מנור"ד
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 6119שפירא,  



 

בהן לא הצליח אלון לממש את תפיסותיו, מציג מנור כוויכוח את המחלוקות 

מהותי בין שתי תפיסות עולם פוליטיות. הוא מתאר בפירוט את השקפתו של אלון כמי 

שהייתה לו אידיאולוגיה פוליטית ברורה של "גם וגם" תובעני: גם אקטיביזם ביטחוני 

ידי עקרונות של  יעילות -על פעיל וגם חזון של שלום ברור; גם אקטיביזם כלכלי שהונחה

 כללית וגם ִמתווה לצדק חברתי, וכך הלאה. 

כלומר, לאלון הייתה ראייה אסטרטגית ארוכת טווח ומעמיקה שגולמה  

תכנית אלון" שהוצעה כפתרון לסוגיה המדינית שלאחר מלחמת ששת הימים. זו "ב

הקמת בחה והתבטאה בין השאר במדיניותו כשר החינוך בהקמת האוניברסיטה הפתו

נוער במשרד החינוך, כמו גם במדיניותו כשר החוץ כאשר מינה את פרופ' שלמה האגף 

אבינרי למנכ"ל המשרד והקים את המחלקה למחקר ותכנון מדיניים, ובפיתוח מערכת 

מנור מעמיד  ,קשרי חוץ לשמירת המומנטום המדיני, ועוד ועוד. מולו, וכאנטי תזה לאלון

 עמ'ח חייו של משה דיין כפופוליסט ו"אופורטוניסט נחפז" )את תפיסתו, גישתו ואור

מסוגל לנהוג ריסון ביצריו. מי שהכשיל תכניות ארוכות טווח של אלון  לא היה( ש961

והוביל את תפיסת הקיפאון המדיני שהייתה הגורם המכריע שחולל  את מלחמת יום 

 כיפור. 

דיאולוגיה פוליטית ברורה להבנתי, אין להטיל ספק בהיותו של אלון אדם בעל אי

ואפשר גם לומר שהוא ניסה להעניק לפוליטיקה ממד של עשייה המבוססת על ידע 

ביטחונית של -היסטורי מעמיק ונלמד כשהוא נסמך על מסורת החשיבה ההתיישבותית

הקיבוץ המאוחד. אך ברצוני להעמיד את כתיבתו רחבת ההיקף והפרטים של מנור 

מציע ביחס לספרה של פנינה להב שכתבה את הביוגרפיה  במבחן הביקורת שהוא עצמו

נט, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון: "אין פסול שלהב הזדהתה עם רשל שמעון אג

מושא מחקרה לא פחות משכותב שורות אלה מזדהה עם מושא מחקרו, אלא שלצד 

 (.  313 עמ'ההזדהות יש לנסות ולהקפיד על טיעונים משכנעים" )

שר ביטחון ערב מלחמת ששת הימים לא בשל חולשה פוליטית של דיין מונה ל

אלון, קובע מנור, אלא משום שאז, ערב המלחמה, כמו בסיטואציות אחרות, נוצר מצב 

שחייב לכאורה "אביר 'חדשן' על סוס פוליטי רענן ש'פעם אחת לתמיד' יעשה כאן סדר" 

דפוס הפוליטי נותר. האבירים והסוסים מתחלפים אך הכי  (. ומסכם מנור36 עמ')

משמע, מנור מטיח את קובלנתו שהתמיכה הרחבה בתקופת ההמתנה במינויו של דיין 

לשר הביטחון היא הוכחה לדפוס פוליטי שגוי, או לכישלון של הפוליטיקה, טיעון 

אהרון לאחר כישלונה של מפלגת העבודה בבחירות -המזכיר לי את אמירתו של יצחק בן

הליכוד, שצריך להחליף את העם. קביעתו של מנור בעניין זה וניצחון  9133של מאי 

גזורה גם מעמדתו השיפוטית לגבי הציבור הישראלי בתקופת ההמתנה ערב מלחמת 

. ניתן "לא הייתה זו אחת משעותיה היפות של החברה הישראליתכי " ששת הימים

ידי בעלי -על להבין את הדאגה שהייתה בציבור הישראלי, כך מנור. אך זו הוזנה בעיקר

שהשתררה במטה הכללי ניקה אהתקשורת. ולכך הצטרפה הפידי -נתמכו עלעניין ש

פי ספרי המחקר והעדות של התקופה. לי נדמה שמנור מחמיץ בניתוחו -שמנור מזהה על



 

 

מרכיב היסטורי חשוב בהתרחשות, וזהו ממד התודעה הציבורית שניזון מתוקפו של 

חייה בדימויי השואה הצפויה עקב האיום הצבאי הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי שהת

והבדידות הפוליטית, דימויים שהופיעו בעיתונות ובדיונים הפוליטיים הפנימיים. בכל 

אינה מזהה  2(39הערה , 919 עמ'מקרה, הקריאה שלי בטקסטים המצוינים אצל מנור )

אלו  ניקה במטה הכללי, אלא עימות בין מצדדי הגישה ההתקפית עכשיו, לביןאפ

לאומי טרם נקיטת מהלך -שקיבלו את הגישה המדינית שיש להבטיח את העורף הבין

התקפי. מנור מסכם סיטואציה זו באומרו שאלון נהג באצילות נפש נוכח מינויו של דיין 

לשר ביטחון שהיה תוצאה בלתי נמנעת נוכח הלחצים, התככים והאילוצים. ועל כן 

ת ככישלון של אלון וביטוי לרפיסותו הינה לא רק הטענה שהופיעה בעיתונות והציגה זא

 (. 911-919 עמ'היסטורית )-שגויה אלא א

היה דיין )עד  9143שקבע בלעדית את המדיניות בגדה המערבית אחרי יוני  מי

(, קובע מנור. והוא אף 3.9.9139-להתפטרותו בעקבות פרסום החלטות ועדת אגרנט ב

את היוזמות של אלון להסכם  ,גולדה מאירבגיבוי ראש הממשלה  ,היה זה שהכשיל

שהוא דוחה את יוזמת  9136-המבוסס על פשרה טריטוריאלית עם ירדן. דיין הודיע ב

השלום כשמועד הודעתו תוזמן לימים ספורים לפני שעתיד היה להתפרסם הריאיון עם 

סובך (. יהיה מ699-636 עמ'אלון בדבר מגעיו עם גורמים ירדניים )לתיאור המפורט ראו 

מדי להיכנס לדיון שלם בנושא זה, כמו גם באחרים, במאמר ביקורת, מה גם שדבריי 

אינם מכוונים להצדקת עמדת ההימנעות של דיין וגולדה אלא מתמודדים עם סוג 

הטיעונים של מנור המבוססים בעיקר על קטעי עיתונות, ראיונות ונאומים. אכן דיין 

בה הוטל שלטון צבאי בהיותו שר הביטחון. היה הדמות הדומיננטית בגדה המערבית 

אלון היה שר העבודה וניסה לקדם את "תכנית אלון" שלגביה, כך מנור, היה מוכן 

להתגמש בדיוניו עם אותם גורמים ירדניים. ואכן ממשלת ישראל החליטה למעשה 

לאחר מלחמת ששת הימים שלא להחליט, ו"תכנית אלון", כמו גם תכניות אחרות, לא 

לכלל דיון יסודי בממשלה וכמובן להחלטה אופרטיבית. אך האם תפיסתו  הגיעו

ומהלכיו של אלון היו הכיוון שאם היו קובעי המדיניות בוחרים ללכת בו ניתן היה להגיע 

להסכם מדיני? מסופקני. ולמרות שעסקינן בתחזיות הנעשות בדיעבד, ברצוני להציג 

שאני מבקשת לסמן לגבי אחיזתו של כמה מהשקפותיו של אלון כבסיס לסימן השאלה 

 מנור באמונה שתפיסתו ומהלכיו של אלון היו והנם המוצא הנכון והאפשרי.

מסקירתו הרחבה של מנור והן ממחקרים היסטוריים אחרים, מתבלטת  הן

טריטוריאלית של אלון. מנור מביא את העובדות אך דומני שלא -עמדתו האקטיביסטית

ריטוריה יש חשיבות מכרעת, טען אלון לאורך השנים. יסכים עם ההגדרה דלעיל. לט

צידד במצב מלחמה "שיחזיר את הגבולות בין מצרים וישראל למצבם  9111בדצמבר 

(, ואני תוהה מהם גבולות אלו ומתי הייתה 91הטבעי וההיסטורי", מאפיין מנור )עמ' 

ל במתקפה מציאות פוליטית אחרת בין ישראל למצרים? מנור מציג את השתתפות ישרא
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 61-שהחלה ב "מבצע סיני"במערכה שנקראה על מצרים יחד עם בריטניה וצרפת 

, כתגובה לעסקת הנשק של מצרים עם צ'כיה. יש בסקירה שמנור מגיש 9114באוקטובר 

התעלמות מוחלטת ממעשה המלחמה הישראלי שהוגש כעילה לבריטניה וצרפת 

ין ישראל לצרפת על רקע מלחמת להשתלט על תעלת סואץ, כמו גם מהקשרים הענפים ב

השחרור של אלגי'ריה. "רצועת עזה אינה פחות אדמת ישראל מאשר תל אביב", מצטט 

-( שגם התנגד לנסיגה שנכפתה על ישראל על19עמ' ) 9114מנור את דברי אלון בנובמר 

ידי ארצות הברית וברית המועצות, אך השמאל נשאר בממשלה. אלון גם התנגד להסדר 

או"ם בסיני. ומנור מצטט את תחזיתו הקודרת של אלון על סיני כעל "הביצה עם כוח ה

שלא יובשה" ואינו מזכיר את עשר השנים השקטות להן זכתה ישראל בעקבות הסכמתה 

 לנסיגה  ולהסדר עם האו"ם.

העיד אלון על עצמו שהתנגד להפסקת הקרבות בתש"ח כי ראה  9111-כבר ב

שתביא להשגת גבולות יציבים ולמניעת מלחמה.  בהמשך הלחימה הזדמנות היסטורית

  3מלחמת ששת הימים כשלב האחרון במלחמת השחרור.הגדיר את  מסך של חולבספרו 

ש"רק עתה, כשבועיים לאחר המלחמה אמר אלון בישיבת מועצת הקיבוץ המאוחד 

קרוב לעשרים שנה לאחר קום המדינה, כאשר צבאנו עומד על הירדן וליד תעלת סואץ 

, יש לומר, ובכך 4הרמה הסורית, רשאים אנו לומר כי נסתיימה מלחמת השחרור", ועל

היה אלון ראש ומוביל לעמיתיו המפקדים במלחמת העצמאות שהשרישו פרשנות 

מדינית וצבאית זו בציבור הישראלי והנהגתו. אלון אף סבר שהחלטתו של דיין לעצור 

לטווח הארטילריה הסורית הייתה ק"מ מהירדן כך שהישובים יהיו מחוץ  61את צה"ל 

 (.611שגויה, ובגולן כמו גם בלבנון, טען אלון, צה"ל נעצר מוקדם מדי )עמ' 

, ממשלת ישראל החליטה שהיא נכונה למשא ומתן עם מצרים 9143ביוני  91-ב

, לאחר "שלושת הלאווים" של ועידת 9143לאומי. בדצמבר -וסוריה על בסיס הגבול הבין

את החלטת  9131-שלת ישראל מהחלטה זו. אלון עצמו ראה בחרטום, נסוגה ממ

כ"איוולת". ובדיון בממשלה ובראיונות הוא תמך בשליטה ברצועת  9143הממשלה מיוני 

רמה הסורית. יתרה מזו, הוא העריך שחוזה שלום "הוא העזה, הגדה המערבית ו

יותר מאשר  הערובה החלשה ביותר לגבי עתיד השלום ועתיד הביטחון", ובוודאי חלש

תמך אלון וקידם  9131-(. ב613אסטרטגיים" )עמ' -"סידורים והסדרים טריטוריאליים

-את ההתיישבות בפתחת רפיח, במגמה להרחיב את אחיזת ישראל מעבר לקו הבין

 (. 643לאומי )עמ' 

מנור טוען כי לאחר מלחמת ששת הימים פעל אלון ליצירת תמיכה צבאית 

(. הוא סבר 611של מדינה דרוזית בדרום סוריה )עמ' ומדינית של ישראל להקמתה 

שהמדינה הדרוזית תכיר בשליטת ישראל ברמת הגולן, אך מששוכנע אלון ששותפיו 

הדרוזים אינם מסוגלים למשימה, הוא ויתר על הרעיון. בכהנו כראש ועדת המשנה 

ים בלבנון לענייני לבנון ליד ועדת החוץ והביטחון, קשר אלון קשרים עם גורמים נוצרי
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 99אצל מנור, עמ'  ,9143ישעיהו,  



 

 

להביא ליצירת ישות נוצרית חזקה בלבנון, גם אם  ,בתנאים מסוימים ,והעריך שניתן

הדבר יחייב אופציה של התערבות צבאית ישראלית בלבנון. אלון התפטר מתפקידו 

( ומנור אינו מספק לכך הסבר מלא. אם יוזמה זו מהדהדת 913)עמ'  9139באוקטובר 

)כבר לאחר פטירתו של אלון(,  9196ללבנון ביוני  באוזני הקוראים את פלישת ישראל

במגמה לחזק את הכוחות הנוצריים בראשות בשיר ג'ומאייל, הרי זה לא במקרה. הרי 

גם אלון וגם יוזמי מלחמת לבנון הראשונה שיערו שבכוחם לשנות את המצב הפוליטי 

במרחב שסביב מדינת ישראל. אלון מצטייר מתיאורו של מנור כאקטיביסט 

ריטוריאלי. ואני תוהה האם טיעוניו של מנור בדבר התנאים הפוליטיים ט

והטריטוריאליים ההכרחיים אליבא דאלון למצב של שלום הם בחזקת "טיעונים 

 משכנעים".

"תכנית אלון" שנדונה באופן בלתי מחייב ארבע פעמים בממשלה בין פברואר 

ידי מנור כמתווה -על ונתקלה בממשלה שממאנת להחליט, מוצגת 9136ליולי  9149

האופרטיבי הנכון להתיישבות יהודית בגדה בהיותה נמנעת מבניית ישובים באזורים 

צפופי אוכלוסייה פלסטינית. ואכן אלון התנגד לפתרון סבסטיה, פרי תיווכו של חיים 

גורי ותמיכתם של השרים ישראל גלילי ושמעון פרס שאיפשרו את ההתנחלות בקדום 

אלון היה התומך הפוליטי העיקרי בתביעותיהם של אנשי קבוצת בלב השומרון. אך 

להחלטת  9131לוינגר להיאחז בחברון הערבית והוא היה זה שיזם והביא בפברואר 

ארבע. -יחידות דיור בשכונה חדשה ממזרח לחברון, היא קריית 611ממשלה על הקמת 

ת לוינגר בחברון מנור מנקה את אלון מאחריות למתיחות ולפרובוקציות שעוררה קבוצ

 ,הערבית מראשית דרכה שם, ונותן להבין שאלון התנגד להתיישבות בלב חברון וצידד

(. אלא 611-619עמ' בהקמת עיר יהודית בין חברון לים המלח ) ,פי ריאיון עמו-על

 שהשתלשלות הדברים כפי שתועדה במחקרים שונים מספרת סיפור אחר לחלוטין. 

בפני הממשלה הצעה לבנות שכונה יהודית  העלה אלון 9149כבר במארס  

הגיעו לוינגר וקבוצתו לעיר  9149במארס  39-בחברון. הממשלה נמנעה מלהחליט. ב

והחלו לשכנע את מפקדי הצבא במקום לאפשר להם להחזיק באחד מהמבנים. לקראת 

פסח תשכ"ח קיבלו היתר מאלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס לחגוג את ערב החג במלון 

( שלחו הנאספים שהתכנסו 9149באפריל  99במהלך ליל הסדר )י"ג ניסן תשכ"ח,  פארק.

מברק ברכה לאלון "מעיר האבות מאת השבים אליה לראשונה" והזמינוהו לבוא. שר 

גם  5העבודה יגאל אלון הגיע יחד עם נתן אלתרמן ועם ראש שירות התעסוקה במשרדו.

יבוץ המאוחד פירסם החלטה המברכת חברי ממשלה נוספים הגיעו בעקבותיו. מרכז הק

בביקורו אמר להם אלון שאין להעלות על הדעת   6את ראשוני המתיישבים בעיר האבות.

שיהודים ייאלצו שוב לעזוב עיר קדושה זו, והבטיח שיורה למשרדו להכין פרויקטים 

בדרכו חזרה לירושלים נכנס אלון אצל  חנן פורת  7לצורך העסקת הנמצאים במקום.
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עציון, וסיפר לו שלהערכתו מתיישבי חברון נמצאים בסכנה ממשית והוא מבקשו  בכפר

לציידם בנשק. פורת העיד שהופתע מבקשתו של אלון והבהיר לו שמדובר בנשק עליו 

חתמו חברי כפר עציון. בתגובה אמר לו אלון שהם בפלמ"ח ידעו כיצד לפתור בעיות 

הצדקתו של אלון לבקשתו להעביר נשק  מנור מביא את 8.כך פורת בשיחה אתי ,כאלו

: "נכון שנטלתי על עצמי סמכות שלא הייתה לי, אבל כשר וכאלוף מכפר עציון לחברון

 (. 619במילואים חשבתי שאיני יכול לעזוב את השטח בלי להבטיח משהו" )עמ' 

מדיניות הממשלה בחברון שהביא להתנגשויות אלימות, בשינוי אליבא דמנור, ה

ם עליית הליכוד לשלטון. אלא שאין זה מדויק בלשון המעטה כלל ועיקר. התרחש רק ע

. אותו דיין שלא נענה לתביעות 9139-המדיניות השתנתה לאחר התפטרותו של דיין ב

מנור קובע שעד עליית  9ידי שמעון פרס שנענה לדרישותיהם.-מתנחלי חברון הוחלף על

ים לפי הפרמטרים של תכנית אלון הליכוד לשלטון הקפידו ממשלות ישראל להקים ישוב

, ההיאחזות בקדום 9131(. מאמירה זו נשמט עניין הקמת עופרה במהלך 641)עמ' 

. נוסחת "תכנית 9133, והחלטת הממשלה על הקמת אלקנה מאפריל 9131בדצמבר 

ידי שלושה פרמטרים: זיקה היסטורית, צורך ביטחוני ואפשרויות -אלון" הונחתה על

ין מנור. מסגרת הדיון אינה מאפשרת כניסה לפרטים, אך אציין מדיניות, כך מאפי

( בעוד  אלון 9143פלסטינים )בנתוני  91,111שהתכנית כללה חיבור/סיפוח הר חברון על 

תבע בדיונים שונים לקבע את הריבונות באזור חברון ומדבר יהודה באמצעות 

שהתקיימו בנושא  (. במסגרת הדיונים והראיונות614-611התיישבות יהודית )עמ' 

תכנית אלון, אמר אלון שעבור היהודים זו שאלה של בית לאומי, ואילו עבור 

הפלסטינים זו בעיה של בית אינדיבידואלי משום שבית לאומי לא חסר להם. מנור מעיד 

על עקביות שיטת "הכלים השלובים" של אלון בכל תחום בו עסק, ובתחום המדיני 

כתנאי לתהליך שלום שבלבו הכרה ופיוס, הנה דיין חתר  "אלון חתר לגבולות בני הגנה

(. בהיותו באופוזיציה, מתח אלון ביקורת קשה על הסכם השלום 396להפך הגמור" )עמ' 

( על שני מרכיביו: פינוי סיני על הישובים שבפתחת רפיח 9131במארס  64עם מצרים )

ההגנה על מדינת ישראל (. הישובים בסיני הם חלק מ316והאוטונומיה לפלסטינים )עמ' 

הצעת האוטונומיה לפלסטינים, סכנתה בכך שתוביל , וומהווים קווים אסטרטגיים

, עדיין דבק באופציה הירדנית והיה מוכן 9131-למדינה פלסטינית, כך טען אלון, שב

ל"מחוז פלסטיני" בגדה. ומנור? האם אינו מזהה בכך אנכרוניזם פוליטי? מנור גם אינו 

ו החשוב של דיין בהכנת הרקע המדיני להסכם השלום עם מצרים מזכיר את חלק

 במגעיו החשאיים במרוקו. 

הבאתי רק מקצת מהיריעה הרחבה בסוגיה זו, ואני תוהה האם בכל זאת לא 

, ואומרת 9191 -באביב חלדו צדקה שפירא בסיימה את הביוגרפיה הפוליטית של אלון ב

ל אלון מסתיים בשנה זו. במילים אחרות, עקב כך במובלע שסיפור העשייה הפוליטית ש
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האם דבקותו האידיאולוגית הביאה אותו לסוג של קיבעון האופייני במידה לא מבוטלת 

לאנשי דור מלחמת העצמאות? ואני תוהה האם סוג התמיכה לו זוכה אלון מהביוגרף 

 שלו אינה גורמת לו להצר את מבטו ההיסטורי. 

שולל את מושג הקונספציה שהפך לטענתו   משדן מנור במלחמת יום כיפור הוא

היה תולדה, כך מנור, של ויכוח  9133-(. המחדל ב311ל"מעין מפלצת מסתורית" )עמ' 

גוריון שיצרה להט של "חרב -מדיני בין שתי גישות מאז הקמת המדינה: עמדתו של בן

 מתהפכת", הביאה להקמת רפ"י ולאיום מתמשך על שלטון המערך )ההסכם בין מפא"י

 לאחדות העבודה(, לעומת גישתו האחראית והשקולה של אלון. 

שר מונה לממשלת רבין, שמעון פרס תפס את מקומו של דיין ואלון  עם הקמת

(. כלומר אצל 396החוץ. לטענת מנור, היו אלו "משרות חדשות, עימותים ישנים" )עמ' 

סח אלון לבין מנור זה היה ונותר מאבק פוליטי בין הגישה היסודית והמעמיקה נו

הגישה של קיפאון מדיני ואופורטוניזם אישי שמבטיחה המשך שליטה אישית. מרכיב 

עדר ההיערכות למלחמת יום יזה הוא העומד )וזה בניסוח שלי כפרשנות למנור( ביסוד ה

הכיפורים למרות הידיעות המודיעיניות שהצטברו ממקורות מוסמכים. אך מה זו, 

יני" אם לא קונספציה? שהאחיזה בה של השלטון כה אשאל, תפיסה של "קיפאון מד

ידי ארגונן כך שיאשררו ויצדיקו מחדש את -חזקה עד שהיא מבטלת עובדות כהווייתן על

תבנית המחשבה המונעת את ערעורן על בסיסה. מנור לטעמי מתעלם במקרה זה 

ממד  ובדיונים אחרים, מכוחה של התודעה כמעצבת מציאות פוליטית. לעניין זה קיים

שליט ברית  ,היסטורי רחב ורק אזכיר את הידוע ממילא כגון, חוסר נכונותו של סטלין

לקבל את הדיווחים המודיעיניים שצפו ואף דיווחו על המתקפה הגרמנית  ,המועצות

על  10,מצעד האיוולת, או את ניתוחה של ברברה טוכמן בספרה 9199הצפויה ביוני 

נעו מלקרוא את המציאות, וגם ניתוחו של  ג'ורג' הקיבעון של השושלות האירופיות שנמ

על המלכודת התודעתית שנפלו בה מי שלא השלימו  11הנופלים בקרבמוסה בספרו 

 בגרמניה עם התבוסה במלחמת העולם הראשונה.

ואלון במכתביו לחברים קובל על כך  9133הליכוד ניצח בבחירות במאי 

בדברים שמביא מנור בשם אלון שהמפלגה לא עשתה די לביסוס דרכה הרעיונית. 

אין דבר וחצי דבר על השחיתות שפשתה ונתגלתה בקרב צמרת  ,ובהתייחסותו לדבריו

מפלגת העבודה. מנור מתאר באריכות את תגובתם של אינטלקטואלים למפלתה של 

תנועת העבודה, אך אינו מתייחס לניתוחים שנכתבו אז והתמודדו עם עובדת תמיכת 

כוד. חבל שמנור, כהיסטוריון המעניק משקל רב גם בספר זה להנעה הציבור המזרחי בלי

הכלכלית חברתית של גלגלי ההיסטוריה, הולך בעקבות אלון ואינו נחלץ לניתוח עמקני 

 יותר.  
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וגולש עקב כך לאמירות שמרחיקות אותו  ,מנור לא חוסך את שבטו גם מפרס

צפוי בין אלון לפרס כאשר  כרונולוגית ועניינית מהדיון שהוא עורך בעימות שהיה

להגיש עצמו כמועמד לראשות מפלגת העבודה. אין לי ויכוח עם  9131-הראשון התעתד ב

דמוקרטית, זאת בלשון -מנור שפרס לא היה מחסידי החשיבה הכלכלית הסוציאל

חובט  ,חברתית של אלון-המבקש להמשיך את מורשתו הכלכלית ,המעטה, אלא שמנור

כדוגמה  9191פרס כראש ממשלה ויצחק מודעי כשר אוצר ביולי ברפורמה הכלכלית של 

בעודו  ,מובהקת להרחקת ישראל מ"עקרונות המשק היצרני שבמרכזו האדם העובד"

(. מנור חובט 961מנצל עד תום את האפשרות למימוש הפרטות מרחיקות לכת )עמ' 

 669% ואינו מציין שרפורמה זו חילצה את המשק הישראלי מאינפלציה דוהרת של

 שעמדה למוטטו. 

עניין אחר, שולי לכאורה, שאותו אני מביאה בעיקר משום שהוא עוסק 

בהתרחשות הקשורה במכללת אורנים, היא התייחסותו של מנור לכישלון הניסיון של 

אלון והתנועה הקיבוצית להקים אוניברסיטה קיבוצית בתקופת כהונתו של האחרון 

ל ציטוט מיגאל וגנר שהיה אז מרצה נערץ וראש החוג כשר חינוך. הסברו של מנור נשען ע

להיסטוריה )שלא לומר בעל קונספציה ברורה בחשיבה היסטורית( בסמינר אורנים. וגנר 

טען אז שהמהלך נכשל משום ש"כמה מחברי הנהלת אורנים תמורת תארי פרופסור 

סיטת מפוקפקים היו מוכנים להכפיף את ייחודו של המוסד לאינטרסים של אוניבר

(. וכך, בהסבר זה  מסתפק מנור שהיה ונשאר מתלמידיו 693חיפה ללא תנאי" )עמ' 

המובהקים של וגנר. ואני תוהה, כלום אי אפשר היה להיעזר במידע הרב שישנו 

בארכיונו של יובל דרור המתעד הבלתי נלאה של קורות אורנים, ולתת עקב כך תמונה 

ון אקדמי, ציבורי וכלכלי באותן שנים גיימורכבת ושלמה יותר לשאלה האם היה ה

האם הקמת החטיבה  ,להקמת אוניברסיטה נוספת ועוד קיבוצית דווקא? וכמו כן

האוניברסיטאית באורנים היא כולה "כפיפות" לאוניברסיטת חיפה? והאם במבט 

פיתוחה והסגל שבה לא איפשרו את האקדמיזציה השלמה הייחודית של מכללת  ,לאחור

 נים לאחר מכן? אורנים מספר ש

ישנן עוד דוגמאות לסוג הטיות מנוסח זה אך כל זה אינו ממעיט ואינו גורע 

עד היסטורי ליגאל אלון המדינאי -מהמפעל החשוב והמרשים של אודי מנור בהציבו גל

ואיש המחשבה שלא הרפה מלימוד וצבירת ידע וידע לעמוד על עקרונותיו. הספר גדוש 

ים.  היריעה כאן צרה מלהכיל, ואני התייחסתי רק לקצה במידע והוא מקיף נושאים רב

קצהו. פרק נרחב מוקדש ליחסי אלון והציבור הערבי ודן בתפיסה שביקש להנחיל כלפי 

ציבור זה. אלון המוצג בספר כמי שמבין את המיעוט הערבי ופועל להכללתו בחברה 

נים הרבה לסייר ובמדינה, התנגד נחרצות להמשך הממשל הצבאי. בכהנו בתפקידיו השו

בכפרי המיעוטים, דאג להקמת מרכזים להכשרה מקצועית בכפרים ולסלילת כבישים 

לישובים הערבים. רב היה חלקו בהקמת מפעלים בעיירות הפיתוח וביצירת המערך 

 הזוגי בין מפא"י לאחדות העבודה. 

אלון, כך מסכם מנור את השקפתו, "ניסה לפרוץ גבולות ולקחת אחריות כוללת 

מדינת ישראל ולכל בעיותיה ואזרחיה ]...[ היה לו כיוון אבל שונה. הייתה לו תפיסה ל



 

 

ייחודית וזו הרחיקה אותו מהכלל ]...[". אלון עצמו אמר, כך מצטט מנור, ש"אילו 

הייתה מתקיימת אתיקה בפוליטיקה, הוויכוח בינו לבין יריביו על הדרך הרצויה היה 

ניח שדרכו הייתה על העליונה,  אלא, אומר מנור, לא מתקיים בהגינות ]...[". סביר לה

הייתה אתיקה בפוליטיקה. אכן זה דבר שיש להצטער עליו. אך האם נוכח המציאות 

הפוליטית בישראל זה עניין שיש להתפלא עליו? מורגש היטב כמה מצר מנור על אלון 

פן קשה את כשהוא מתאר כיצד לא שידרו בזמנו, ולאחר מותו של אלון אף צנזרו באו

תכנית הטלוויזיה "חיים שכאלה" שנעשתה עליו. "אך בקנוניות נגד יגאל הכול מותר גם 

בחייו. הוא נשאר קורבן למכות תחת החגורה גם לאחר מותו", כותב בכאב מנור ובעצם 

מסכים בכך עם תיאורו של אלון כמדינאי שלא ידע פעם אחר פעם כיצד "לשחק" במגרש 

 .(933-936)עמ'  הפוליטי

הספר גדוש בציטוטים ארוכים מדברי אלון, מנאומיו, שיחותיו, ראיונות עמו, 

מכתביו, פרוגרמות שכתב, ספריו, ניתוח רעיונותיו ועמדותיו  בסוגיות שונות, ועוד ועוד. 

יש בכך הכבדה לא מבוטלת על הקורא והקצב של הספר נפגם. אך יש בכך גם כמצוות 

להחזיר את אלון המדינאי והאדם, רעיונותיו  אנשים מלומדה מאמץ עקבי של מנור

פוליטי. אלון לא הגיע לראש הפסגה ולא היה -לבו של הוויכוח הרעיוני-ועשייתו, ללב

מועמד לראשות ממשלה. האם היה זה כישלון שלו? האם רק משום שנפטר טרם זמנו? 

משוכנע שלא היו אלו חולשותיו שהביאוהו לסגת ברגעי המפתח של המאבק  מנור

הפוליטי, אלא הגינותו ויושרתו, ומסקנתו של מנור היא שמדינת ישראל הפסידה את 

אלון. האם אכן כך? מי שיתאמץ ויקרא את הספר כולו יצטרך לענות לעצמו על שאלה 

 מטרידה זו.

מנור מצהיר שהוא נמנע ככל האפשר מהממד האישי בתיאור הביוגרפי והוא 

כן היא. דומני שכבר במובלע טענתי שמנור  מגיש לקוראיו ביוגרפיה פוליטית שכשמה

 אינו נמנע מהאישי. הנה מדרש תמונה האומר זאת. 

 ,לאומי באוניברסיטת הרוורד בנושא מנהיגות-יצא אלון לסמינר בין 9113בקיץ 

בתמונת הסיום של תלמידי הקורס  כאשר המרצה הראשי והמוביל היה הנרי קיסינג'ר.

שפת גופם מסמנת קרבה הדדית ונג'ר זה ליד זה המובאת בספר יושבים אלון וקיסי

ביניהם. תמונה נוספת מתעדת פגישה של צוותי ישראל וארצות הברית לקראת החתימה 

 על הסכמי הביניים עם מצרים. בצד אחד של השולחן יושבת המשלחת הישראלית

 במרכזה ראש הממשלה יצחק רבין. מצדו האחד יושב שר החוץ יגאל  אלון ומצדו השניו

שר הביטחון שמעון פרס. מול רבין יושב הנרי קיסינג'ר מזכיר המדינה האמריקאי וראש 

יגאל אלון בפגישה עם קיסינג'ר  - 9131המשלחת. כותרת התמונה היא "שלהי אוגוסט 

לקראת החתימה על הסכמי הביניים עם מצרים". הכל נכון, רק המבט האישי של 

 המחבר הוא שמגדיר את התמונה. 

מודד בספרו עם היסטוריוגרפיה שקידשה את הנוסטלגיה ולצורך כך מנור הת

עסק גם עסק באישי. להבנתי אין כתיבת היסטוריה אינדיפרנטית ואין היסטוריה 

ניטרלית. נחוצה כתיבה של אנשים מעורבים הנוטלים אחריות על כתיבתם ואומרים את 



וח. מנור מציג בבירור עצמם באמצעותה, תוך שמירה על עקרונות הדיון ההיסטורי הפת

את עמדותיו ואת תפיסות העולם הפוליטיות של מוריו הרוחניים. הוא מזהה עצמו 

 ,כממשיכם וחשוב לו להילחם בספרו על עמדותיו ודרכו המדינית של אלון. אך לעתים

מלחמה מאוחרת זו השולחת חיצים המשוחים במשחה של להט יתר והוכחת המבוקש, 

בשם הרצון להחזיר את אלון ועמדותיו לשיח הפוליטי גוררת בעקבותיה דווקא 

העכשווי, מחיקת קטעים מהתמונה השלמה. בכך מוסטים החיצים מהמטרה ועוסקים 

 ב"פוליטיקה קטנה". וזו, הרי כך קובע מנור עצמו, לא הייתה דרכו של אלון.  
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