
normהפלוהאיש
שהביאהאישהיהשמיריצחק

ללבהמזרחעדותבניאת

הישראלית.והחברההפוליטיקה*^"*

<^
pT

אבלהעולםבלחציעמדהוא

חוץבקשריזלזללאכלל^£"/'

עמ׳ויתקון,אבינדבעמ'בו״אהרו׳יוסי

חוקרים:

חזדיצחקבזכותהתרחשמהפ

אתכבשהכריזמטיבגין

שגרםמיאבלהלבבות,

לקלפיותלהכניסלהמונים

ולהעלותומחלשלפתק

עשרותאחרילשלטון,

דווקאהיהמפא״י,שנות

שניטועניםכךשמיריצחק

לדבריהם,ישראלים.חוקרים

הארגון,בתחוםגאוןהיההוא

תפסוהמזרחעדותובזכותו

הישראליתבציבוריותמקום

ויתקוןאבינדב ויתקוןןון

רחובמשאלבישראלנערךהיה

״מההשאלהיבחנתהייתהשיו^^

׳מפלגתהמיליםצירוףלךאומר

סבירהמזרח׳?״,ו׳עדותהליכוד׳

בגין.מנחםהיו:כולן,לאאםהתשובות,שרוב

שעברההתהליךאתשבחנוחוקריםשניאבל

המזרח,ערותלבניכשחברההחרותתנועת

יותרהמדויקתשהתשובהלהפתעתם,גילו,

פיסתעלגם׳?77מהפךשמיר.יצחקהיא:

שמיר.חתוםהזוההיסטוריה

לסוציולוגיההחוגראשכהן,אוריד׳׳ר

וד׳׳רתל־אביב,באוניברסיטתחינוכיומנהל

באוניברסיטתלסוציולוגיהמהחוגליאוןנסים

שמירשלהתנהלותואתחקרובר־אילן,

הליכודשלהאסטרטגיהוכאישכמנהל

שניחןשמיר,לדבריהם,70ה־שנותבמהלך

אחראישהיהזההואארגונית,בגאונות

והואלשלטון,בגיןולעליית77שללמהפך

משוליהמזרחערותלעלייתשאחראיזהגם

הבינייםמעמרלבאלהישראליתההברה

המובנים.בכלהישראלי,

והמזדחיםחרותתנועת׳מרכזבספרם

תחרותיתלשותפותאדנותיתמשותפות

הישראלי׳המכון)הוצאת5691-7791

שניגילותשע״א(,ניסןלדמוקרטיה',

שלאשמירשלזהפועלואתהחוקרים

״הופתענוליאון:ד׳׳רתחילה.כוונהמתוך

שאחראימכול,יותרשמיר,זהשהיהלגלות

ועלהליכודעלשעברמשמע,תרתילמהפך,

ד׳׳רמוסיףלומר״,׳׳ואפשרישראל״.מדינת

לחיינו.המזרחיםאתהכניס״ששמירכהן,

מחנהמפרולטריוןאותםהפכושלוהצעדים

הישראלית״.החברהללב

עדותשלקרבתןאתביקשאכן״בגין

״אולםליאון,ד״ראומרשנים״,במשךהמזרח

רובםרובמהן.נכווההואדבר,שלבסופו

פעםאחרפעםהצביעוהמזרחעדותבנישל

שזה77ב־קרהמהלחרות.ולאלמפא״י,

המהפךכמולבגיןשלהםהחיבהלאזוהשתנה?

שמיר״.שהוביל

אתמכיריםכולנובגין.אתאהבוהם

״שמיר!לאב-גין!״״ב-גין!הקריאות

שמיר:״

הזדהוהםספק,ללאבגיןאתאהבו״הם

שלשלהם,דמותםאתששיקףמשוםאיתו

לחרותשלהםההצבעהאבלהממסד.רחויי

ארגוני־פוליטיצעדשליוצאפועלהיא

השתאות״.ומעוררגאוניבאופןשמירשהוביל

התמיכהוכהן,ליאוןשלספרםלפי

וזכייתבליכודהמזרחערותשלהגדולה

איתןאלקטורליכבסיסהמזרחבערותהליכוד

pxאוכלפיהםבגיןשלמאהבתונבעולא

אוחרותעםעמוקהאידיאולוגיתמהזדהות

מבית־שאןבגיןשלהאישלוי,רודעםאפילו

היכולתההזדמנות,זוהייתהדאז.הנידחת

לכוחולהפוךהפריפריהמשולילצאת

שללחררתםשמיר,שיצרהזדמנותפוליטי.

חרות.ותיקי

פעולהושיתוףשנאה

הגעתועדהחרותתנועתתולדותעל

הצטרף״שמירכהן:מספרשמירשל

הוא1970ב־מהמוסדפרישתועםלחרות

מוללולסייעלבואבגיןשללקריאתונענה

אתלבגין,לו,שעשובכיריםחרותאנשי

האהובפקודוכוללאותו,להריחוניסוהמוות

לגידי׳(.פאגליןעמיחיהאצ׳׳למימיוהנערץ

הכישלונותאחרילהתפטרלוקראפאגלין

בבחירות.הנמשכים

העיקריתהרמותהיהתמיר״שמואל

אהודשלאבאעםבשיתוףבבגין,שנאבקה

שעדטענוהםואחרים.עצמואולמרטאולמרט,

אפשרמפא״י,בראשעמרכשבךגוריון1965

מיאתלנצחמצליחאינושהואלהביןהיה

אבלהאומה.שלהמייסרכאבבישראלשנתפס

בתנועתמשנהדמויותולספיר,לאשכולההפסד

אחר.משהוהואהעבודה,

לחרותייחסהלאהעבודהתנועת״גם

הייתההיא1965בבחירותכיריבחשיבות

הצטרפותלמרותמרפ״י,יותרהרבהמודאגת

קיבלה65בבחירותואכן,לחרות.הליברלים

היחיד׳.61בבחירותמאשרמנדטיםפחותחרות

איתןהיהאריהכמוונלחםלבגיןנאמןשהיה

בסניפיהסחףאתשעצרציפי,שלאביהלבני,

שוב69ב־זאת,ובכלתמיר.לכיווןהליכוד

גולדה״.בראשותהעבודהניצחה

אחריהמערךאתלנצחציפוהם

׳?67ב-המהמםהניצחון

הרימהניצחון.חלקבהםשיראוחשבו״הם

שלהלאומיהליכודמממשלתחלקהיוהם

שהואנגרוטענובגיןשלמתנגדיוהמלחמה.

למפלגה.חדשרםשלכניסהושאיןמתחדשלא

מוותיקיבעיקרהורכבחבריו,שישיםעלהמרכז,

אתחורשכללשמועמתכנסיםשהיוהאצ״ל

מיןבגיןמפיהישראליתהעיתונותניתוח

חייםואכן,מאור.ומיושןפולניויכוחיםמועדון

חרות,ומראשוניבגיןשלהקרובחברולנדאו,

ואצילית״.רקהמפלגהרוצים״אנחנולהםאמר

שלפוליטיהמשךמעיןכלומר,

איכותיים,אידיאליסטים,המחתרת:

לזה.זהקרובים

בגין,שלהתודעהגםהייתהוזו״בדיוק.

נמשכיםחרותתנועתשלוהאפליהשהנידוי

עלמהדיבורהסתייגבגיןהמחתרת.מימי

בעיהפהראהלאהואמזרחים־אשכנזים,

חרותבישיבתלוצעקכשמישהוממש.של

׳נכון,אמר:הואאפליה',׳יש68או67ב־

לכךהתכווןהואהאצ״ל׳.אנשיאתדוחקים

הכירלאימיםבאותםהביטחוןשמשרד

וביתומיהן".המחתרותבאלמנות

לאהואלחרות?שמירמגיעאיךאז

ז׳בוטינםקי.ינקלאהואאצ״ל,איש

בגיןהכניסהרעה,פניאתלקדם״כרי

גאולהארנס,מישהאתחרש.דםזאתבכל

עזרבדימוסהגנרלהכותרתוגולתכהן,

כברובערבמצה״להשתחררשבבוקרויצמן,

בגיןהלאומי.הליכודבממשלתשרהיה

שובשהנה,אדירות,תקוותבוויצמןתלה

תלושמנותק,שהואנגדולטעוןיוכלולא

אחדנחשבויצמןחברים.מועדוןמנהלאו

היההואהימים,ששתשלהניצחוןמאדריכלי

שמיר,גםנכנסכךאחרמעטנערץ.ארם

אףטבעי,הכיבאופןחרותבמפלגתשבחר

אתזהחיבבולאובגיןהואאישיתשמבחינה

המעטה״.בלשוןזה,

מימימשקעיםביניהםהיובמהער

התהבוםהיולאהםהריהמחתרות?

זה.שלזה

שנאוהםמשקעים.מסתםיותר״זה

חמורותהסתייגויותהיולבגיןזה.אתזה

להורגהוציאשמירשבהמהדרךביותר

גלעדי,אליהורצחהלח״י.כמפקד׳בוגרים׳

שמירבפקודתשמיר,שלהטובחברו

אקדוהנות.שלסוגלבגיןנראהעצמו,

ייעשוכאלהדבריםשבאצ״לדרשבגין

והליכים׳משפט׳שלבדרךהאפשרככל

מיבבגיןראהשמירומסודרים.׳חוקיים׳

תיאטרלי,אדםכפיים,למחיאותשזקוק

האצ״לאתלהנהיגשהצליחוהתפלא

להיתפס״.מבלי

שנלחמתלאקטיבית,פסיביתמקבוצההמזרחעדותאתהפך"שמירכהן:אוריד׳׳ר

השר.וביןהכנסתחברביןבבאר־שבע,הסניףביןקשריצרהואשלה.המעמדעל

האידיאולוגיה.אתולשרתהניצחוןאתלאפשרשנועדהארגוניתרפורמהביצעהוא

ללקקלהםהתאיםלא'.77אחריפרשהחירותשלהוותיקהשהגווארדיההיההמחיר

הניצחוןאתהביאהשלוהזוהפעולהשני,מצדלכנסת.להיכנסכדיבמגלולמשה

1991בבית-שמש,במימונהשמירעצמם.אתולהוכיחהזדמנויותשוויוןלקבלהמזרחעדותבנישלהצורךאתהבין

עמוד 1



בגיןלעזרתהתגייסשמירזאת,ובכל

מתוךהניצחוןאתלבאורהוהביא

כלפיו.נאמנות

העלהשבגיןויצמן,עזרלכאורה.״כן,

תחתלחתורמאודמהרהחללגדולה,אותו

תנועתממנהיגותלפיטוריולהביאוניסהבגין,

לפנותכרימקורביואתהרחיקבגיןהחרות.

נלאה׳.בלתי׳חתרןהתגלהוהנהלוויצמן,מקום

ומינהויצמןאתבגיןפיטראיתניםמאבקלאחר

החרות.תנועתהנהלתליו׳׳רשמיראתתחתיו

שווים״.ומעשיושדיבורואדםסוףסוףמצאהוא

ny■ד fir17nn J11

ואוליהמענייןהפןמתגלהלמעשה,כאן,

״שמירשמיר.שלבפועלופחותומוערךהמוכר

שלהבוחריםקהלאתלהגרילשכדיהביןמיד

לצאתצריךתל־אביב,לגבולותמעברחרות

הסניפים.אתולהחיותלשטח

איךמסבירים77בחירותעראלה,״ימים

שללמנהיגהשמירכמוכריזמטילאאדםהפך

הביןהוא'.83ב־בגיןעזיבתלאחרמידחרות

המזרחעדותבנישלהאדירהפוטנציאלאת

הזדמנויותשוויוןלקבלשלהםהצורךואת

עצמם.אתלהוכיח

הפוליטיקהבכלהיוזמןאותו״עד

לחברישמינומסדרות׳׳ועדותהישראלית

המזרח,עדותלהנהגה.שקרובמיאתכנסת

מתקנת׳׳אפליהשלבתקןהיועליהן,חשבואם

באשמירמעליב.זהשמוריםבמקומות

סניףתארגנואםלהם:ואמרהשטחלאנשי

המקומיות,בבחירותתצליחואםוחזק,טוב

תבחרוואתםהליכודבמרכזמקוםלכםיהיה

הליכוד.מטעםבכנסתהנציגיהיהמי

כמואנשיםפתאוםאדיר.מהפךהיה״זה

מקוםחיפששבתחילהמיבנה,שטריתמאיר

מגן,ורודקצבמשהכמוואנשיםבמערך,

ולהביאכישוריהםפיעללהתקדםיכלו

הפיתוחעיירותשלהגרועלמצבשינוי

שלהם״.המוזנחת;

שטריתמאיראםהתענייןלא״שמיר

לונתןהואלירדן׳.גדות׳שתילרעיוןנאמן

לראשותשלובמרוץהליכודשלהתמיכהאת

והבאתפוליטיתנאמנותתמורתיבנהעיריית

לתנועה.בוחרים

הגיאוגרפיתהפריפריהעםזו,״ברית

לליכוד.השתלמהישראל,שלוהחברתית

החתמתשלמהלךהובילהליכודכאשר

ההתנחלויות,תנועתלמעןהמוניםעצומת

הראשונה,בממשלתורביןשלרוחולמורת

מאותשגייסזההיהוהמתעוררהחרשהשטח

שחרותהתבררכאשרגםחתימות.אלפי

התרומותגיוסזההיהעמוק,כלכליבמשבר

שסייעהפיתוחומעיירותמהפריפריה

עיקראולםהרגליים.עלשובלעמודלתנועה

77בבחירותביטויליריבאכמובן,ההצלחה,

המהפך״.עם

הפךהליכודשמרבזהיההמחיר

כברבגיןבלומרנבחר.מרכזלהיות

המרכזחבריאלאהכוח,בעלהיהלא

מהפריפריה.החדשימ

ולאה׳שביעיות׳,אתייסדשמיר״כן.

בוזגלומשהשבאהמעטה,בלשוןאהבו,כולם

לא.אולכנסתברשימהיהיוהםאםוקובע

שמיר,עידןלפניליכודמרכזחברימשישים

השתנה״.הכוחמרכזכל600ישפתאום

ועיקרבגיןאתהמלין־שמירכלומר

יחד.גבאותו

ולמרותלו,סלחלאבגיןזהועל״בדיוק.

לגלותאותושלחהוא77ב־שהביאהניצחון

ראהבגיןהכנסת.ליו״רבמינויופוליטית

אישית״.פגיעהשמירשלבמעשיו

הואה׳שביעיות׳שמוסדשיגידויש

הליכודשלוהכיעורהשחיתותתחילת

בכלל.הפוליטיקהושלבפרט

לאמפא״ישלהמסדרת״ובוועדה

תנועהראיתילאעודשחיתות?הייתה

פוליטייםמשאביםשמחלקתפוליטית

מצבנוצראבלונקייה...מבוקרתבצורה

הישראליתבחברהמודרותשהיושקבוצות

מהשלטון.לחלקהפכו

הליכודשמצביעילילהגידתצה״אתה

ז׳בוטינסקי?שלהמ״מיםחמשתאתמכירים

להתחברצ׳אנסקיבלוהםאלאשלא,ודאי

ארגוניתרפורמהפהישאבלהכוח.״למעגלי

הניצחתאתלאפשרשנועדהשמיר,יצחקשל

היההמחירהאידיאולוגיה.אתולשרת

אחריפרשהחרותשלהוותיקהשהגווארדיה

כדיבוזגלולמשהללקקלהםהתאיםלא77

שלהזוהפעולהשני,מצרלכנסת.להיכנס

הניצחון.אתהביאהשמיר

המזרחעדותאתהפךשמירמכך:״יתרה

מקבוצהאותןהפךהואפוליטיות.לחיות

המעמדעלשנלחמתלאקטיבית,פסיבית

שמיר,אריות.כמוזה,נגרזהגםשלה,

הסניףביןקשריצרמעורערת,בלתיבגאונות

וכךהשר.וביןהכנסתחברביןבבאר־שבע,

עוברותהמזרחערותשבוהתהליךהחל

בינוני״.למעמרפרולטריוןשלממעמד

אודותהזהמהסיפורללמודאפשרמה

במוסד״,עשההואמהיודעלא״אנישמיר?

עשההואמהיודע״אניכהן,ד״ראומר

ללח״ילגרוםשהצליחזהוהואבמחתרת,

אברהםרצחמשברלאחרלמעשהלתפקד

ברקשאהודיודעגםאני)״יאיר״(.שטרן

שלוהחיבהבגללאולישמיר.אתמעריץ

היהלשמירגםוכספותמנעוליםלפרוץ

הזה״.הכישרון

יצחקלשעברהממשלהראשפטירתעם

עורמצטיירהשבוע,למנוחותוהבאתושמיר

מנהיגשלחייובמסכתפחותומוכרחשובקו

ז״ל.שמיריצחקהלח״יומפקדהליכוד

בציבוריותבולטותדעותשתיהוזכרוהשבוע

בעמדתושראתהזופועלו:לגביהישראלית

דוראיששללעוצמתוביטויהשניםלאורך

הציוניתשהתודעהחופשלוחםהמייסדים,

בשוכבודרכואתוהנחתהבוחדורההייתה

ראשיתהאתבהתנהלותושראתהוזוובקומו;

סברואופן,בכלכך,גדולהחולשהשל

לקואליציהמימיןשהיומחבריוחלק

92ב־ממשלתולנפילתושהביאו
,'

לעליית

שללכינונםכךומתוךלשלטוןרבין

אוסלו.הסכמי

שופךליאוןור״רכהןד״רשלמחקרם

שלפועלואתשמאיראוראחראור

לאפנים־ישראליים,ביחסיםשמיריצחק

העולםעםישראלשלהחוץביחסירק

שלהפוליטילמבנהתרומתואתומבהיר

לתהליכיםרבהובמידהישראלמדינת

בהשאירעוביותרחשוביםהיסטוריים

האחרונות.השניםומשהובשלושים
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