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בן־גוריון ותפיסת 
הריבונות היהודית

ניתוח עמדתו של דוד בן־גוריון ביחס למשפט 
אייכמן על רקע יחסי ישראל־גרמניה∗

רן מאירוביץ'

ב�נח הע�מרח� הרא�מנח� שקחמ�ה �ש �דחנת ח�ראש בחק� דמד בן־למרחמן ש�כנע את 
הצחבמר הח�ראשח כח ק�ר ע� לר�נחה המא �מצדק מ�מסרח, בה בעת �הע�חד ש��פט 
שעחנח העמש� את אדמשף אחחכ�ן מאת לר�נחה כמשה עש פ�עחה� כנלד הע� החהמדח. עמשה 
ה�אשה: הא� ח� סתחרה פנח�חת ב�דחנחמתמ �ש בן־למרחמן בנמ�אח� אשמ? ב�א�ר זה 
אראה כח הן פעמשמת בן־למרחמן בנמלע שחיסח ח�ראש־לר�נחה מהן הע�דת אחחכ�ן שדחן 
נמבעמת �תפחסת עמש� איחדה מברמרה, מ�חחצלמת את האחדאמשמלחה �ש בן־למרחמן בנמלע 
שע� החהמדח מש�ע�דה הרחבמנח �ש �דחנת ח�ראש. בכש אית �הישטמתחמ אשה �ש בן־

למרחמן �תלשה אמתמ חסמד ��מתף – 'תפחסת הרחבמנמת החהמדחת'.

"כאן מתנהל לא משפט רגיל, ולא רק משפט. כאן נעשה בפעם הראשונה בתולדות 
ישראל צדק היסטורי על ידי העם היהודי הריבוני." )בן־גוריון, אפריל 1961(.1

בוקר 11 בדצמבר 1961 לא היה בוקר שגרתי עבור אזרחי מדינת ישראל, ובוודאי לא עבור 

ראש הממשלה דוד בן־גוריון. מדינה שלמה המתינה בציפייה דרוכה להקראת פסק דינו של 

אדולף אייכמן. באווירה מתוחה פתח אב בית הדין משה לנדוי את ישיבת הקראת פסק הדין:2 

המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה בקורס 'שואה, זהות, מגדר: נשים במשפט אייכמן' בהנחיית   *

ד"ר שרון גבע, באוניברסיטת תל־אביב בשנת 2010.
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"הנאשם, בית הדין מרשיע אותך בפשעים כלפי העם היהודי, פשעים כלפי האנושות ופשע 
מלחמה, ובהשתייכות לארגונים עוינים".3

בינתיים, רחוק משם, בצפון בורמה, סיים בן־גוריון סיור מדיני שהוגדר 'מסע מופלא'.4 

לאחריו הוא נכנס לשמונת ימי "התבוננות" במשכנו של או נו, ראש ממשלת בורמה וידידו 

שעת  למן  והדיבור  הקריאה  האכילה,  בן־גוריון  על  נאסרו  אלה  ימים  בשמונה  הקרוב. 

למעט  החיצון  העולם  מן  וניתוק  התבודדות  של  ימים  שמונה  השחר.  עלות  ועד  הצהריים 

מפגשים יומיים עם ה'טאיא' – המדריך הרוחני, אשר הדריכו בתרגילי גוף ונשימה נכונים. 
נקבע כי ה"התבוננות" תופסק אך ורק במקרה חירום מדיני בישראל.5

שלושה ימים למן תחילת הקראת פסק הדין נפתחה הישיבה ה־121 של המשפט. לראשונה 

ובפעם היחידה בתולדות מדינת ישראל קבע בית משפט ישראלי עונש מוות. באמצעה של 

כתבה קטנה במעריב הסוקרת את מסעו של בן־גוריון הודגשה פסקה אחת באותיות גדולות: 

"מן הראוי אולי לציין, כי מר בן־גוריון יהיה כנראה האזרח הישראלי היחיד בעולם, אשר לא 
יידע במשך שמונת הימים הבאים את גזר דינו של אדולף אייכמן."6

והעידו  אייכמן  משפט  של  הסודיים  והמסמכים  הפרוטוקולים  נחשפו  מכן,  לאחר  שנה 

בן־גוריון במשפט לפרטי פרטיו. כידוע, בן־גוריון היה  בבירור על התערבות אישית של 

בן־גוריון בביקורו בבורמה 1961
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גם מי שהורה לראש המוסד דאז, איסר הראל, לחטוף את אייכמן ולהביאו למשפט בישראל. 

רגעי  בזמן  בבורמה  בודהיסטי  במנזר  כעומדות בסתירה להתבודדותו  נראות  אלו  עובדות 

אופן  את  אנפין  בזעיר  מדגימה  זו  התנהלות  לטעמי  אך  ההיסטורי.  המשפט  של  ההכרעה 

המימוש המורכב אך המחושב של מנהיגותו. כדי להבין את צעדיו של בן־גוריון בסוגיה של 

משפט אייכמן עלינו להרחיב את זווית ההתבוננות ולבחון את תפיסת עולמו בנוגע לשני 

נושאים מהותיים הקשורים זה בזה: עיצוב זיכרון השואה ומקומה בזיכרון היהודי הלאומי, 

ויחסי ישראל־גרמניה.

בן־גוריון עיצב את משפט אייכמן כמשפט ראווה אשר למעשה מעמיד לדין את גרמניה 

הנאצית כולה, ויש בו משום כתב אישום רחב יריעה בדבר השמדת יהדות אירופה. המשפט 

היה נקודת מפנה בהתעצבותו של זיכרון השואה בישראל. בד בבד, בן־גוריון ייחס חשיבות 

מוחלט  מחרם   – אליה  הרשמי  ביחס  לשינוי  והוביל  גרמניה  עם  היחסים  לקידום  עליונה 

ומעמד של מדינת אויב, לכינון של קשרים דיפלומטיים, כלכליים וביטחוניים. בעשותו כן 

עמד בן־גוריון מול התנגדות ציבורית שהציגה את המשא ומתן עם גרמניה כדריסת הכבוד 

היהודי וזלזול בזכר השואה.

עולה השאלה כיצד ביקש בן־גוריון מחד גיסא לשכנע את הציבור כי מערכת הקשרים 

עם גרמניה היא מוצדקת ומוסרית, ומאידך גיסא העמיד למשפט לעיני העולם את אדולף 

אייכמן, ובעצם את גרמניה, על פשעי הנאצים.7 בספרה מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן, 

זה,  לפרק  שהעניקה  השם  והמשפט.8  בן־גוריון  לשאלת  שלם  פרק  יבלונקה  חנה  מייחדת 

בן־גוריון  של  יחסו  ששאלת  נכון  האומנם  אך  הולם.  נראה  בן־גוריון',  ושמה  'תעלומה 

למשפט אייכמן ולגרמניה היא בגדר תעלומה? או שמא יוכל מבט מעמיק בדברים להאירם 

באור אחר? האם יש סתירה בין החתירה ליחסים דיפלומטיים עם גרמניה ובין העמדת אייכמן 

לדין? כיצד ניתן ליישב בין עמדותיו ופועלו של בן־גוריון בשתי הפרשות הללו? 

טענתי היא כי החלטות דוד בן־גוריון בנוגע לעיצוב זיכרון השואה, יחסי ישראל־גרמניה 

של  האידאולוגיה  את  ומייצגות  וברורה,  אחידה  עולם  מתפיסת  נובעות  אייכמן  ומשפט 

ישראל. ההחלטה לשפוט את  של מדינת  ולמעמדה הריבוני  היהודי  בנוגע לעם  בן־גוריון 

בהתאם לאידאולוגיה  בן־גוריון,  שהנחה את  מורכב  חלק ממערך שיקולים  הייתה  אייכמן 

ה'ממלכתית'. במאמר זה אראה כי בכל אחת מהחלטותיו אלה של בן־גוריון מתגלה אותו 

בסיס רעיוני – 'תפיסת הריבונות היהודית'.
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א. ישראל ו־'גרמניה האחרת'

בן־גוריון וזיכרון השואה

זמן.9  בן־גוריון ראה בשואה אירוע קיצוני בתולדות האנושות, שניתן להבינו רק ממרחק 

הלשון  נוצרה  לא  שעוד  חושב  אני  מילים.  לי  "אין  השואה:  על  לדבר  סירב  ב־1943  כבר 

לכך", אמר אז.10 נטייתו להימנע מעצרות זיכרון, ואף העובדה כי מעולם לא ביקר ב'יד ושם' 

עולות בקנה אחד עם עמדתו הרשמית ומעידות על עמדה ברורה וחד־משמעית:11 

חיות הטרף  ידי  על  אירופה שהושמדה  יהדות  זכרה של  ההולמת את  המצבה האחת 

היהודי  העם  תקוות  נתגלמה  שבה  המדינה  כולה,  ישראל  מדינת  היא   – הנאציות 

לדורותיו והיא משמשת מקלט חופשי ונאמן לכל יהודי בעולם הרוצה בחיים יהודים, 
חופשיים ועצמאים.12

והשתלבו  לשואה,  ההולמת  ההנצחה  לטעמו  היו  הארץ  בבניין  מאמציו  וריכוז  שתיקתו 

בהגותו המדינית – הנצחת יהדות אירופה על ידי בניינה של המדינה וחיזוקה. 

חוקרים אחדים, ובראשם אליעזר דון־יחיא, טוענים כי בשנות החמישים נדחקה השואה 

בן־גוריון  של  בראשותו  ישראל  ממשלות  וכי  בישראל,  הציבוריים  בחיים  שולי  לתפקיד 

באותן שנים עשו מעט מאוד בתחום ההנצחה, ולמעשה הדירו את השואה מן האתוס הלאומי, 

דוד בן־גוריון, בתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית, בביקור במחנה העקורים ברגן־בלזן, סתיו 1945
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ישראל.13  מדינת  של  והביסוס  הבנייה  בשנות  שהונהגה  ה'ממלכתית'  מהמדיניות  כחלק 

כי רק ההתנגדות האקטיבית  על פיהם, הגישה שרווחה בשנות החמישים בישראל הייתה 

לנאצים הייתה ראויה להנצחה; ה'צבר' הישראלי, עד למשפט אייכמן, פיתח סלידה מעברו 

ביקשו  בישראל  השואה  ניצולי  ואילו  באירופה,  שנטבח  החלש  הגלותי'  'היהודי  ומדימוי 

להדחיק את הטרגדיה ולהיטמע בחברה. גישה זו הלמה את רוח התקופה והתאימה לאתוס 

הציוני הלוחם של אותן שנים. בן־גוריון היה ממעצבי האידאולוגיה הציונית המאדירה את 

אתוס הציוני הלוחם, ולכן שתיקתו היחסית בעניין השואה יכולה להתפרש כהדרת זיכרון 

השואה וקרבנותיה, והבלטת זיכרון הגבורה בלבד. 

עולה אפוא השאלה מדוע בחר בן־גוריון לקיים משפט ראווה החושף לפרטי פרטים את 

סיפורי הקרבנות, משפט אשר הביא למעשה לשינוי מהותי בזיכרון השואה בישראל, ואף 

לערעור תפיסת עולמו של הצבר הישראלי, כפי שמשתקף בתיאורו של חיים גורי את עדותו 

של מוריס פליישמן במשפט:

אינני רוצה לשמוע את האיש הנמוך, השבור, המספר ומאריך ומספר על יסוריו, על 

היינו  מוכים,  'היינו  קהילתו.  אנשי  למראה  האספסוף  צהלת  על  עלבונו,  על  חליו, 

רוצה  ואינני  לראותו  רוצה  אינני  משתנה'.  של  קירות  כמו  רטובים,  היינו  רעבים, 

לשמוע אותו. הייתי מעדיף להיות היום במפגן הנח"ל באצטדיון, לראות אנשים יפים 

וחזקים, אבל בכח בל ישוער הוא תופס, מוריס פליישמן, בצווארוני כמו אומר לי: 
שב ושמע, עד הסוף.14

על  לוקח  הייתי  לא  "אני  הקרבנות:  בהדרת  מלכתחילה  צידד  לא  שבן־גוריון  היא  טענתי 

עצמי לשפוט שום יהודי שישב שם ]...[ היהודים שישבו לבטח בימי היטלר אל ייקחו על 

בן־גוריון  כי  נראה  שניצלו".15  המעטים  וגם  ונטבחו  שנשרפו  אחיהם  את  לשפוט  עצמם 

החזיק דווקא בגישה ספקנית בנוגע לביקורת שהופנתה כלפי היהודים שהלכו 'כצאן לטבח': 

ההליכה  בה.  נתונים  שהיו  הקיצונית  בסיטואציה  דבר  לעשות  ביכולתם  היה  לא  לדידו 

'כצאן לטבח' נקשרה אצלו לחוסר התודעה הריבונית של היהודי הגלותי. מכאן נובעת גם 

חשיבותו הגדולה של משפט אייכמן בישראל מבחינתו של בן־גוריון: המשפט היה מימוש 

של ריבונותה של המדינה היהודית השופטת את הפושעים נגד עמה.

יתרה מזו, בן־גוריון התנער גם מהנצחה המאדירה את הגבורה והמרד בזמן השואה, וטען 

כי גבורה עברית קיימת אך ורק בארץ ישראל.16 הוא טען כי ביטויי הגבורה בגטאות הדגישו 

יהודית־ כתופעה  בעיניו  נתפסה  גבורה  לשם  גבורה  בגולה.  בגבורה  התכלית  חוסר  את 

גלותית שסופה מוות בלא תוצאות בעלות ערך. לגבורה יש ערך רב יותר כשהיא משרתת 

את המטרה הנעלה עבור העם היהודי – השגת ריבונות יהודית. 

גבורת ה'צבר' בארצו, שאותה אכנה 'גבורה קונסטרוקטיבית', קשורה ישירות לשלילת 
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ניסיון מלאכותי ליצור רצף היסטורי אחר מיהושע  וזמן הגלות באתוס הציוני, תוך  מרחב 

בן נון ללוחמי צה"ל, 'מן התנ"ך לפלמ"ח'. לדידו של בן־גוריון, נוכח ההשמדה בשואה – 

הקפיצה ההיסטורית כבר איננה רק רעיונית אלא פיזית, "כי יהדות העבר הקרוב נשמדה".17 

מתוך תפיסתו את מדינת ישראל כאחראית על גורל היהודים בכל העולם,18 הוא ייחס לשואה 

חשיבות עצומה כלקח היסטורי עבור העם היהודי: "קיום העם היהודי בלא מדינה יהודית 
לא ייתכן".19

נראה שהחשש משואה נוספת קיבל ביטוי ברור בהגותו המדינית כראש ממשלה והשפיע 

נפרדות  בלתי  שהיו  ביטחון,  ומדיניות  חוץ  מדיניות  כגון  חשובים  במישורים  מהותית 

של  הפיסי  קיומה  לשמירת  במעלה  ראשון  כלי  בן־גוריון  ראה  החוץ  במדיניות  בעיניו.20 

האומות  הכרת  המדינה:  לקיום  לדעתו הכרח  היו  דיפלומטיים  חוץ  יחסי  ישראל.21  מדינת 

במדינה היהודית תאפשר את המשך קיומה, ובכך את הצלתו של העם היהודי. על פי תפיסת 

עולם זו יש לפעול במרץ בזירה הבין־לאומית מתוך תשומת לב ערנית לאינטרסים הממשיים 

של ישראל, ובכלל זה גם לכינון היחסים עם גרמניה המערבית.

פרגמטיזם ציוני - נקמה קונסטרוקטיבית

ב־1949 הקימו ארצות הברית, קנדה ומדינות מערב אירופה את ברית נאט"ו. בתגובה הקימו 

צירופה  על  בתגובה  ובעיקר  במלחמה הקרה,  כצעד  ורשה,  ברית  את  ב־1955  הסובייטים 

של גרמניה המערבית לברית נאט"ו. התנודות הפוליטיות העולמיות לאחר מלחמת העולם 

השנייה – ההתפלגות לגושים, שאלת האוריינטציה הבין־לאומית של ישראל וקבלתה של 

גרמניה המערבית בחזרה למשפחת העמים – הן נקודות מפתח חשובות בהבנת התפתחותם 

של היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית.

במאי 1950, לאחר פרסום פרוטוקול ועידת לוזאן,א נראה כי הורע מצבה הבין־לאומי של 

ישראל. משה שרת פעל לקניית נשק מן המערב ללא הצלחה. שלוש המעצמות הגדולות 

פרסמו הצהרה בדבר הגבלת משלוחי הנשק לארצות המזרח התיכון כולל ישראל. הצהרת 

המעצמות נתקלה בתגובה אמביוולנטית מצד ראש הממשלה: "על הצהרת השלושה יכול 

היה לחתום גם אויב מדינת ישראל וגם ידידה".22 למרות הבטחת בן־גוריון כי ישראל לא 

תצטרף לברית אנטי־סובייטית, אותתה ברית המועצות כי גם הגוש המזרחי לא ימהר לתמוך 

בישראל. נראה כי ישראל נקלעה למצב בעייתי בין הפטיש הסובייטי לסדן האמריקני.

בישיבת הכנסת ב־31 במאי 1950 הצהיר בן־גוריון שישראל תשמור על ניטרליות נוכח 

להודות  מתבייש  אני  "אין  בעולם:  הגדולות  המעצמות  שתי  סביב  המתגבשות  הבריתות 

בין מדינת  וקבוע  שלום כולל  לגיבוש הסכם   1949 בשנת  בשוויץ  שפעלה  ועידה  הייתה  לוזאן  ועידת  א 

ישראל למדינות ערב.
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אין  זו  ומבחינה  לא.  ומה  ישראל  לעם  טוב  מה  זו  שאלה  גם  דבר  בכל  שואל  אני  שעדיין 

לנו שום יסוד לשרוף את הגשרים לא עם אלה ולא עם אלה".23 נוכח בידודה הכלכלי בין 

עמי האזור, ונוכח התחמשות מדינות ערב ונחיתותה הדמוגרפית, ישראל חשה את עצמה 

מכותרת ומאוימת. בן־גוריון ביקש להשיג כסף ונשק מכל מדינה שתוכל לסייע בכך. הוא 

ולתמוך בה. במצב  ישראל  עם  דיפלומטיים  יחסים  לקיים  מוכן  גורם שיהיה  לא פסל שום 

דברים זה היה לתפיסתו צורך דחוף להשיג את הסכם השילומים עם גרמניה, וזאת על אף 

העובדה שגרמניה הוגדרה אז בחוק הישראלי כמדינת אויב.24 

בניסיון לצאת מהסבך הכלכלי, ב־3 בינואר 1951 החליטה ממשלת ישראל לפנות לגרמניה 

1951 הכריזו בעלות הברית על  בעקיפין באמצעות המעצמות בדרישה לשילומים. ביולי 

סיום מצב המלחמה עם גרמניה המערבית, ובאותה הנשימה דחו את בקשת ממשלת ישראל 

לתיווך בנוגע לשילומים. האיגרת לגרמניה המזרחית לא נענתה מעולם. בספטמבר הודיעו 

בעלות הברית על סיום מצב הכיבוש של גרמניה, ופנו לישראל בבקשה לבטל את התחיקה 

הקובעת כי גרמניה היא ארץ אויב. לבסוף, ב־27 בספטמבר, לאחר משא ומתן חשאי, הצהיר 

ראש ממשלת גרמניה המערבית קונרד אדנאואר )Adenauer( כי גרמניה מכירה באחריותה 

ב־10  נחתם  השילומים  הסכם  כספי.  לפיצוי  שתתורגם  מוסרית  הצהרה  הנאצים,  לפשעי 

1952 והזריק הון שנדרש למדינה בלא להגדיל את מצבת החובות, דבר שאולי  בספטמבר 

מנע ממדינת ישראל חורבן כלכלי.25 הסכם זה, הוא גם שסלל לבסוף את הדרך לכינון יחסים 

דיפלומטיים רשמיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת גרמניה המערבית ב־1965. 

בשנות החמישים מיעט בן־גוריון להתבטא בנושא הסכם השילומים, וכשעשה זאת עסק 

ב'הפגנות הזעם' של מפלגת חרות, שהידרדרו להתנגשויות אלימות של אזרחים עם אנשי 

אלימה  מתקפה  בפני  בתולדותיו  היחידה  בפעם  הכנסת  משכן  עמד  ב־7.1.1952  החוק.26 

של מאות אזרחים אשר מחו נגד אפשרות להסכם שילומים עם גרמניה. בנאום קצר ברדיו 

נעשתה  הכנסת,  ריבונות  על  זדונה  יד  הורמה  "אתמול  בן־גוריון:  אמר  המתקפה  לאחר 

התחלה להרוס את הדמוקרטיה בישראל. הוכרז שלא נבחרי האומה יכריעו מדיניות ישראל, 

לא העלה  והרצח הפוליטי."27 הפן המוסרי של משא ומתן עם גרמניה  אלא אנשי האגרוף 

אפוא סימני שאלה אצל בן־גוריון, ודווקא הפן המעשי של מימוש ריבונותה של הממשלה 

בהחלטה זו הוא שהטרידו. במילים אחרות, בנושא הסכם השילומים עם גרמניה בן־גוריון 

לא שאל את עצמו 'האם' אלא רק 'איך'.

החקיקה  לתחילת  ל־1933,  בזמן  נחזור  בן־גוריון  של  זו  עמדתו  את  לעומק  להבין  כדי 

ההנהגה  ראשי  החליטו  עת  באותה  במצבם.  וההרעה  בגרמניה  היהודים  נגד  הגרמנית 

הציונית, בצעד חריג, לחתור להסכם עם השלטונות הנאצים בדבר העברת יהודי גרמניה 

ורוב רכושם לארץ. לאחר משא ומתן נחתם 'הסכם ההעברה' שאפשר ליהודי גרמניה שעלו 

לארץ להעביר אתם את רוב רכושם.28 מהלך זה זכה לתמיכתו של בן־גוריון שרצה לפעול 
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במהרה, משום שהבין כי בקרוב גם אפשרות זו תרד מעל הפרק.29 לתפיסתו, יהודי גרמניה 

ויהדות אירופה בכללה עמדו בפני כוחות גדולים מהם, ודרכי הפעולה שעמדו בפני יהודי 

לכישלון.  ונועדו  הפיל,  גב  על  זבוב  בבחינת  היו  באנטישמיות,  מלחמה  ובכללן  העולם, 

תגובתו של בן־גוריון לדרכי הפעולה הללו הדגישה את יחסו המורכב לגולה ואת מדיניותה 

ה'ישראלוצנטרית' של ההנהגה הציונית. ביטוי מובהק לעמדותיו אלה ניתן למצוא בדברי 

בן־גוריון בדיונים בנעשה בגרמניה ב־1935: 

זו התלבשה פעם בהוצאת ספרות  המתבוללים אמרו מלחמה באנטישמיות. מלחמה 

אפולוגטית, עכשיו היא מתבטאת ב"חרם" נגד היטלר. הציונות אמרה: עמידת העם 

ציונית:  תשובה  לתת  עלינו  גרמניה  יהודי  לאסון  במולדתו.  עצמו  ברשות  היהודי 

גרמניה  יהודי  של  והרכוש  הנפש  את  להציל  הארץ,  בנין  של  למקור  האסון  להפוך 
למען הארץ.30

נראה כי עמדתו של בן־גוריון בנושא הסכם השילומים הייתה דומה לעמדה שנקט בנוגע 

ל'הסכם ההעברה' ב־1933. חרם וסירוב למשא ומתן ישיר עם גרמניה היו בעיניו בבחינת 

העם  של  כוחו  את  מחלישה  מתוכן,  כריקה  נתפסה  כזו  פעולה  הגטו".  יהודי  של  "גישה 

גם  העלה  בן־גוריון  ריבונית.  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  קיום  את  ומערערת  היהודי, 

טיעונים מוסריים ומעשיים לקבלת שילומים קולקטיביים מגרמניה: מדינת ישראל אחראית 

על גורלם של ניצולי השואה,31 ולכן דואגת להם במסגרת מפעלה המרכזי בשנות המדינה 

הראשונות: קיבוץ הגלויות במדינת ישראל.32 גרמניה, כאחראית לפשעי הממשל הנאצי, 

עליה  הפליטה.א  שארית  של  ויישובה  שיקומה  בתהליך  ישראל  למדינת  לעזור  מחויבת 

להשיב את רכושם של יהודים שנגזל בידי הגרמנים, ואת הרכוש ללא יורשים יש להוציא 
מידי גרמניה פן יהיו רוצחי היהודים ובניהם גם יורשיהם.33

לדעת בן־גוריון, עצם קיום המדינה היהודית, אשר מתאפשר בין השאר גם בזכות יחסים 

דיפלומטיים עם גרמניה, הוא־הוא נקמת העם היהודי בנאצים.34 למעשה, הדרישה מגרמניה 

המנטליות  מן  היהודי  העם  התרחקות  את  המסמל  בנייה  של  אקט  היא  הרכוש  להחזרת 

הגלותית ואת ביסוס ריבונותו וכוחו. לפנינו אפוא רגשי נקמה, מוסר וכבוד יהודי הדרים 

בכפיפה אחת עם גישת 'המדינאי המעשי'. דוד בן־גוריון האמין כי את רגשות הנקם והאבל 

יש לתעל לבניין הארץ.ב כעבור שנים ציין כי בדרישותיו בהסכם השילומים מעולם לא גילה 

סל  ועלות  נפש,  מיליון  כחצי  לקלוט  אמורה  ישראל  מדינת  זו:  תפיסה  פי  על  חושב  הפיצויים  סכום  א 

 1.5 בסך  פיצויים  לשלם  המערבית  גרמניה  על  כי  חושב  לפיכך  היא כ־3,000 דולר.  נפש  כל  עבור  קליטה 

מיליארד דולר. ראו: הרצאה של יחיעם ויץ בנושא השילומים באתר תולדוט: www.mat.co.il/64j )אוחזר 

.)20.11.2016

בן-גוריון : ”מהרצון למנוע את הישנותה של השואה ומהצורך שלנו כעם עצמאי במולדתו להיות מסוגלים  ב 

להתמודד בכוחות עצמנו עם אויבנו, משתמעים דחיית קינה חסרת תועלת, וקריאה ליוזמה ולעשייה.“ ראו: 
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סלחנות פומבית ולא הציע מחיקת העבר.35 בן־גוריון הציע נקמה ליהודים בישראל, נקמה 

ריבונית, נקמה קונסטרוקטיבית.

מיהי 'גרמניה האחרת'?

להביע  בן־גוריון  החל  המדינה,  של  הכלכלי  מצבה  ולשיפור  השילומים  להסכם  במקביל 

חשש ממצבה הבין־לאומי של ישראל: "מדינת ישראל הקטנה לא שייכת לשום ברית, לשום 

הביטחון,  את  מגבירה  לגוש  השייכות   ]...[ גדולה  וחרדה  רב  בצער  זאת  מציין  אני  גוש, 

מספקת נשק, מקילה על הוצאות בטחון ]...[ אבל אנו בודדים ]...[ ואנו יותר מכל עם אחר 

זקוקים לידידים".36 נוכח ההתקרבות בין הגוש המזרחי למדינות ערב והעזרה המוגבלת של 

המעצמות הגדולות, פנתה ישראל אל ממשלת גרמניה המערבית, שפתחה לפני ישראל חלון 

למערב. בן־גוריון, בשיחותיו עם משה פרלמן ב־ 1965, הסביר בדיעבד את התנהלותו כך:

גרמניה עוינת הייתה עלולה לסכן את ידידותה של ישראל עם עמים אחרים במערב 

אירופה וכן הייתה עלולה להשפיע באורח בלתי רצוי על ארה"ב. לפיכך יש משנה 
חשיבות לכך שישראל תטפח יחסים הדוקים יותר עם גרמניה.37

עם  נשק  לעסקאות  שחתרה  פרדוקסלית  מצב  תמונת  בן־גוריון  אצל  שהתגבשה  נראה 

גרמניה המערבית – כדי למנוע מעם ישראל שואה נוספת, כמו זו שהמיטה עליה גרמניה 

הנאצית. על פי משוואה זו, קבע בן־גוריון, הערבים הם ממשיכי דרכם של הנאצים, והם 

הסכנה העיקרית למדינת ישראל.38 כלומר, על מנת למנוע שואה נוספת מידי 'הנאצים של 

'הנאצים של היום'  היום' יש לחזק את הקשרים הביטחוניים עם גרמניה המערבית. סכנת 
הכשירה את קבלת העזרה מ'הנאצים של אתמול'.39

התחממות היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית הגיעה לשיאה בפגישתו של בן־גוריון 

עם ראש ממשלת גרמניה המערבית קונרד אדנאואר ב־14 במרץ 1960 בניו יורק, כשבועיים 

לפני תפיסתו של אייכמן. ההיסטוריון זכי שלום תיאר כך את תוצאות הפגישה: "בן־גוריון 

העניק לאדנאואר סיוע בעל חשיבות היסטורית, מוסרית ומדינית ראשונה במעלה – 'טיהורה' 
המוחלט, הלכה למעשה, של גרמניה בראשותו מקשר כלשהו עם גרמניה הנאצית."40

גם  בן־גוריון הביט ביחסים עם גרמניה המערבית מנקודת מבט של דיפלומט. אך הוא 

האמין בשינוי שעבר הממשל של אדנאואר : 

יש נאצים ואנטישמים, בדיוק כפי  אני מודע היטב לעובדה כי בגרמניה המערבית 

בשינויים  להבחין  מצליחים  שאינם  אלו  רק  אך  המזרחית.  בגרמניה  מצויים  שהם 

שפקדו את העולם, יכולים להאמין שגרמניה של היטלר עלולה לקום לתחייה. הדבר 

פרלמן (1987), עמ‘ 166.
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בן־גוריון וקונרד אדנאואר בפגישתם ב־ 14.3.1960 במלון וולדורף־אסטוריה

בלתי אפשרי לא רק משום שהמשטר הגרמני השתנה, אלא בעיקר משום שהמערך 
הגיאופוליטי של אירופה השתנה.41

בפגישת המנהיגים נידון הסיוע שביקש בן־גוריון מאדנאואר בסך 500 מיליון דולר, שנועד 

לפיתוח הנגב, ועסקאות נשק בדמות רכישת צוללות מגרמניה. נראה כי פגישת המנהיגים 

בשתי  הציבורית  האווירה  לשינוי  לפעול  נותר  ועתה  המדיני,  הפעולה  שיתוף  את  עיגנה 

המדינות. הדבר ניכר היטב בנימוקים המוסריים שהציג בן־גוריון לרעיון של מפעל הפיתוח 

המשותף בנגב: 

לי  אין  אבל  הנאצית,  גרמניה  עוללה  מה  יודע  היום  בגרמניה  הנוער  אם  יודע  איני 

ספק שבאחד הימים ידע את האמת המחרידה, וכל גרמני צעיר ירגיש צער וקלון על 

הפשעים האיומים הללו. ואני רוצה להקים בעזרתך מפעלי יצירה חלוציים בישראל, 

אשר כשהנוער הגרמני יראה אותם או יקרא עליהם – יתנו להם רגש סיפוק מוסרי 

מגרמניה של אדנאואר שעשתה, במידה שזה אפשרי, לכפר על החטאים של גרמניה 
ההיטלראית.42

פרויקט הנגב נועד בראש ובראשונה להרחבת העלייה, אך היזמה הושתתה גם על מחשבה 

חינוכית בדבר יצירת אווירה שונה בין הדורות הבאים בגרמניה. הוא משקף את הרצון לגשר 

על הפער בין יחס הציבור בישראל לגרמניה ובין יחסי הממשלות. באמירה אישית יוצאת 

אדנאואר:  של  גרמניה  אל  עמו  של  ביחס  מבקש  שהוא  השינוי  את  בן־גוריון  מתאר  דופן 
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"קרובי אני – בת אחי ושני ילדיה ובעלה נשרפו חיים בידי הנאצים, אולם אני רוצה שעמי 
ידע כי יש עם גרמני חדש".43

ב. בן־גוריון ומשפט אייכמן: משפט ריבונות יהודית

בזמן פגישתו של בן־גוריון עם ראש הממשלה אדנאואר, אשר פניה היו לעתיד, כבר ידע בן־

גוריון כי בקרוב תעסוק ישראל בגרמניות אחרת במסגרת משפט אייכמן. האווירה בישראל 

כלפי היחסים עם גרמניה לא הייתה טעונה כבעבר, ואף הפגישה בין מנהיגי המדינות עברה 

בשקט יחסי ולא עוררה תגובות נסערות בציבור הישראלי.44 אך ב־24 באפריל 1960, יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, כתבה הנערה פרידה ששון ממגדל העמק מכתב לראש הממשלה, 

ובו ביטאה את זעמה על עסקאות הנשק עם גרמניה ואת העלבון שהיא חשה בשל היחסים 

שאני  היחיד,  האשם  "אתה  אישית:  הייתה  בן־גוריון  אל  פנייתה  המדינות.  בין  הנרקמים 

מעריצה על גדולתו ובזה על קטנותו".45 הסיבה לפניה החריפה והאמוציונאלית הזו טמונה 

בעיתוי כתיבת המכתב: בדבריה מתארת פרידה ששון כיצד באותו היום שמעה זיכרונות 

מפי ניצולי שואה.

נראה שעיתוי כתיבת מכתב התגובה של בן־גוריון אף הוא אינו מקרי. חודש לאחר קבלת 

המכתב ויממה לאחר הודעתו הדרמטית בכנסת על תפיסתו של אדולף אייכמן, התפנה בן־

גוריון לענות לפרידה ששון. נראה כי העיתוי מייצג חשש של בן־גוריון למן רגע תפיסתו 

והדבר יערער  יקשור את גרמניה של אדנאואר לגרמניה הנאצית,  של אייכמן כי הציבור 

את הקשרים הנרקמים בין גרמניה לישראל. תשובתו של בן־גוריון מכילה בדיוק רב את 

מדיניותו בנוגע לגרמניה:

היטלר ומשטרו מוגרו ונשמדו, וממשלת גרמניה המערבית של ימינו הכירה באחריות 

העם הגרמני על פשעי הנאצים. רק גרמניה המזרחית – שחלקה בפשעים האיומים 

אינו קטן משל המערבית רצחה וגם ירשה, ואינה רואה חובה אף להחזיר את השוד 
והגזל.46

כלומר, משפט אייכמן אינו משפט כנגד גרמניה המערבית ואף לא המזרחית. החשבון עם 

מדינות הוא אחר ונעשה בערוצים אחרים, דיפלומטיים. רובו של המכתב מיוחד להסברת 

השינויים בדיפלומטיה העולמית, החושפים אויב חדש לישראל:

העולם נשתנה מאז 1945. הכוחות השליטים הם אחרים. את ששת המיליונים שנטבחו 

רוצים  וסוריה,  במצרים  התיכון,  במזרח  אבל  להחיות.  אפשר  אי  באירופה  ונשרפו 

תלמידי הנאצים להשמיד את ישראל. וזוהי הסכנה הגדולה והעיקרית הצפויה לנו, 
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ונגדה עלינו לעמוד. לשם כך עלינו לרכוש את ידידות כל העמים הרוצים לעזור לנו 

לעמוד על נפשנו, לבנות מולדתנו ולצייד צבאנו.

זעם  רגשות  קונסטרוקטיבית'.  'נקמה  לכנותו  שניתן  רעיון  עולה  בן־גוריון  של  ממכתבו 

ונקם כלפי גרמניה של היום אינם נכונים ומבטאים מחשבה גלותית. בניית יחסים משותפים 

עם גרמניה היא אינטרס של המדינה כמדינה, בעיקר נוכח הסכנה מהאויב הערבי, וכך על 

אותו  ומבדיל  אייכמן,  באזכור תפיסת  לנערה  לנהוג. בן־גוריון מסיים את מכתבו  ישראל 

מגרמניה המערבית:

אני כותב לך במקרה היום לאחר שהודעתי בכנסת על תפיסת הפושע הנאצי המתועב 

יש  אבל  אליו.  כיחסך  הוא  אליו  ויחסי  שלנו.  הביטחון  שירותי  ע"י  אייכמן  אדולף 

גרמנים אחרים, ואם סיפרו לך שאין כל הבדל בין היטלר ובין אדנאואר לא סיפרו לך 
את האמת, ועל כך יש להצטער.47

הן  משותף  היה  הנאצית  לגרמניה  המערבית  גרמניה  את  יקשור  אייכמן  משפט  כי  החשש 

והן לגרמניה. ממשלת אדנאואר הביעה תמיכה בקיום המשפט בישראל, אך בה  לישראל 

בעת ביטאה גם חשש כבד.48 בן־גוריון חשש כי יחסי המדינות ייפגעו והישגי פגישתו עם 

עצמו  אייכמן   – ההאשמות  את מושאי  לתחום  צורך  היה  כך  לטמיון. בשל  ירדו  אדנאואר 

התובע  תפקיד  ההיטלראי.49  הרייך  ומשטר  אירופה,  יהודי  בהשמדת  מרכזי  תפקיד  כבעל 

בידיו  התביעה  הפקדת  האוזנר.  גדעון  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  ניתן  אייכמן  במשפט 

העידה על החשיבות העליונה שיוחסה למשפט. האוזנר דיווח על התקדמות החקירה ישירות 

לראש הממשלה.

לאחר  עצמו.  ובמשפט  למשפט  בהכנות  ביטוי  לידי  באה  הגרמניות  שתי  בין  ההבחנה 

כדי  הממשלה  לראש  אותו  הוא שלח  התביעה  של  נאום הפתיחה  לנסח את  האוזנר  שסיים 

לקבל את הערותיו בנושאים בעלי חשיבות מדינית מיוחדת. בן־גוריון קרא את הנאום רק 

בחלקו, ודרש לערוך שלושה שינויים הקשורים לגרמניה המערבית:

"בעמוד הראשון )מבוא( לדעתי יש להקדים את אדולף היטלר לאדולף אייכמן,  א. 

אם כי אייכמן הוא הנאשם..." 

"בכל פעם שמדברים על מה שעוללה לנו גרמניה – יש לדעתי להגיד נאצית..."  ב. 

inevitability )האופן הבלתי נמנע(  "אני מפקפק אם רצוי ואם נכון לדבר על ה־  ג. 

של הנאציזם וזוועתו..."
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תוכנן של ההערות מלמד אפוא על התאמת הרטוריקה של התביעה לעמדת הממשלה כלפי 
גרמניה.א

בן־גוריון לא ראה במשפט אייכמן סמל למאבק בין האומה הגרמנית ובין האומה היהודית 

ראה  ובראשונה  בראש  כי  נראה  היסטוריים.50  כוחות  בין  מאבק  המסמל  משפט  לא  ואף 

במשפט אייכמן משפט צדק פלילי המכונן ומנוהל על ידי העם היהודי הריבוני בארצו.51 הוא 

זיהה במשפט את הפוטנציאל החינוכי שבהנכחת ריבונותה של ישראל עבור יהודים אזרחי 

ישראל, אשר לדעתו לא חוו תודעה ריבונית מהי ולא היו מורגלים לתחושת הכוח והעצמאות 

פנימי  ערך  בעלת  לדעתו  הייתה  הישראלית  הריבונות  הנכחת  המשפטי.52  ההליך  שעורר 

ראשון במעלה, אך גם בעלת ערך אוניברסלי ליהודי הגולה ולעולם כולו. בן־גוריון האמין 

הנוער  לעיני  לפרוס  הזדמנות  הייתה  זו  נוספות:  חינוכיות  משמעויות  אייכמן  למשפט  כי 

בישראל, ולעיני העולם, את סיפור השואה ואת מקומה הייחודי בהיסטוריה היהודית, ולעגן 

בלב הדור החדש שהתבגר לאחר השואה את הלקח ההיסטורי שיש ללמוד מגורלה של יהדות 

הגולה. בישיבת ממשלה שעסקה במשפט אייכמן במאי 1960 הסביר  בן־גוריון:

לקבל  צריך  זה  כל  ליהודים,  הנאצים  ידי  על  הנעשה  כל  במשפט  לגלות  מוכרחים 

במשפט התיאור המלא. זה נחוץ כלפינו, יש דור חדש ששמע משהו, אבל לא חי זאת. 

אין לבוא בטענות לצברים, שאינם מרגישים זאת. זה נחוץ לא רק כלפינו אלא גם 
כלפי העולם, העולם רוצה לשכוח זאת.53

של  ומעצרו  חטיפתו  בעניין  לשרים  הראל  איסר  של  בדיווח  בעיקרה  התמקדה  הישיבה 

הנאשם. לדברים שאמר בן־גוריון בישיבה יש חשיבות רבה גם משום היותם הקווים המנחים 

את גישתו למשפט:

הכי  הפושעים  אחד  שהפושע,  היסטורי  צדק  זהו   ]...[ העונש.  אינו  העיקר  לדעתי 
גדולים יישפט על ידי אותו העם ועל ידי עם ריבוני שנגדו נעשה החטא.54

ג. סיכום

נחזור לרגע שבו פתחנו: התבודדותו של דוד בן־גוריון בבורמה בזמן הכרעת משפט אייכמן. 

קיום  מעניינו.  היה  לא  המשפטי  ההליך  רשויות,  הפרדת  בדבר  העקרונית  עמדתו  מתוך 

ואילו תוצאותיו של המשפט  הוא המנכיח את הריבונות היהודית במדינת ישראל,  ההליך 

בבית  שהתקיים  במשפט  אחת  פעם  לא  אף  נכח  לא  ממשלתו  שרי  לרוב  בניגוד  בן-גוריון  כי  לציין  יש  א 

העם. יצחק נבון הסביר זאת ברצונו ליצור מראית עין של הפרדת הרשויות, אך עצם נוכחות שרים בממשלתו 

במשפט, מפריכה טיעון זה. ראה: ויץ )2008(, עמ’ 210.
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משניות. בן־גוריון הפנה את תשומת לבו למה שראה כעיקר. נוכחותו האישית בארץ בעת 

מתן פסק הדין לא הייתה לדידו חשובה.

לדעתו של בן־גוריון, משפט אייכמן, ההחלטה לדרוש פיצויים מגרמניה וקידום היחסים 

היהודי  העם  שעבר  ההיסטורי  השינוי  את  משקפים  משותפים  אינטרסים  בסיס  על  עמה 

כשהקים ישות ריבונית, לקח את גורלו בידיו ונעשה אחראי בלעדי לעתידו. האידאולוגיה 

בשנות  בן־גוריון  של  למדיניותו  התשתית  היו  לשואה  ויחסו  לגולה  יחסו  ה'ממלכתית', 

מנהיגותו. תשתית זו היא בבחינת החוט המקשר בין עמדותיו של בן־גוריון בנושאים שבהם 

דן מאמר זה. 

לרגל   1961 באפריל  שנשא  בנאום  מודגשת  היא  ונהירה.  ברורה  בן־גוריון  של  משנתו 

יום העצמאות ה־13 של ישראל, ובו קשר בין שני אירועים – גילוי ארכיאולוגי של שרידי 

לוחמי בר כוכבא ומשפט אייכמן. "שני מאורעות שאין לכאורה שום קשר ביניהם",55 אמר 

ובמעמדו  ובגורלו  בחייו  חדשה,  תקופה  שפתח  הגדול  היום  ילידי  שניהם  "אבל  בנאומו, 

לפני  הקדומה  במולדתו  העם  של  המחודשת  עצמאותו  הוכרזה  בו  היום  היהודי,  העם  של 

שלוש עשרה שנה". שרידי בר כוכבא היו עדות לצדק ההיסטורי וסימלו קשר עם הריבונות 

היהודית הקדומה, ומשפט אייכמן היה למימוש הריבונות בפועל, בהווה.
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