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גיליון  163של קתדרה מוקדש לציון חמישים שנה למלחמת ששת הימים .המלחמה פרצה
בחזית הדרום אך עד מהרה התפשטה לחזיתות נוספות ,והייתה לנקודת ציון משמעותית ובעלת
חשיבות מכרעת בתולדות מדינת ישראל מבחינה צבאית ,מדינית ,חברתית ותרבותית .המלחמה
הייתה אירוע מכונן גם במזרח התיכון כולו והשפיעה על יחסיה של ישראל עם שכנותיה
עשורים רבים אחר כך ,עד ימינו אלה .שישה ימי לחימה שינו את מפת המדינה ,נתנו את האות
לתהליכי שינוי מרחיקי לכת בדמותה ,והיוו נקודת תפנית בהיסטוריה של מדינת ישראל.

גיליון זה מתייחד באוסף מאמרים העוסקים ברקע הרחב ובגורמים למלחמה ,במהלכה ,בהקשרים
הצבאיים והמדיניים ובתוצאותיה המידיות וארוכות הטווח בתחומי החברה ,התרבות ,היחסים הבין־לאומיים,
התקשורת ,הפוליטיקה ואפילו בתחומי הנוף ,ההגות ודעת הקהל במדינת ישראל ובשטחים שנכבשו במלחמה.
הגיליון פותח במאמר מאת עמי גלוסקא .המאמר משרטט את דיוני הדרג המדיני בכל אחד מששת ימי המלחמה,
שבמהלכם עברה ממשלת ישראל תהליך מעניין של שינוי במגמותיה הטריטוריאליות .לאורך שנותיה ,וללא ספק
בעשור שחלף מאז מלחמת סיני ,ראתה ישראל את עצמה כמדינה מתגוננת ,מדינת סטטוס קוו .הדוקטרינה של
צה"ל ,עוד מאמצע שנות החמישים ,הייתה אמנם דוקטרינה התקפית,
אולם הדבר נבע מאילוצים גאוגרפיים ומריבוי חזיתות .האסטרטגיה
היסודית נותרה הגנתית ונעדרה יעדי כיבוש ויומרות טריטוריאליות .ובכל
זאת המלחמה שהחלה במתקפה נגד מצרים ללא כל תביעה גאוגרפית,
עוררה מניעים ,רגשות ושאיפות טריטוריאליות רדומים ,ואלה הנחו ללא
ספק את מהלכי המלחמה ואף השפיעו עמוקות מיד אחריה ולאורך
כל השנים מאז .השפעה זו באה לידי ביטוי במדיניות החוץ והביטחון
של ממשלות ישראל ,בעובדות ההתיישבותיות שנוצקו בשטח ,באופייה
ובפניה של החברה הישראלית ,בהתפלגותה האידאולוגית והפוליטית,
בדיוקנה המוסרי של מדינת ישראל ובמעמדה הבין־לאומי.
במאמר השני סוקר יחיעם ויץ את עיצובה של המפה הפוליטית החדשה
בישראל בשנים  .1967–1965הזירה הפוליטית מוצגת במאמר כרקע
להבנת ההתנהלות המפלגתית והמדינית ערב המלחמה ובמהלכה.
תהליכים פוליטיים שהתחילו בשנת  1965יצרו מפה פוליטית חדשה והיו
הבסיס לשינויים הדרמטיים שהתחוללו בהמשך — הקמת שתי מפלגות
גדולות ,שהתמודדו זו מול זו :בשמאל מפלגת 'העבודה' ,ובהמשך 'המערך'
של מפלגת 'העבודה' ומפ"ם ,ובימין 'הליכוד' .כך נוצרה מערכת פוליטית
דו־מפלגתית יציבה שהמשיכה להתקיים שנים רבות.
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בשנים  1967–1948היה הר הצופים מובלעת מנותקת בצפונה של
ירושלים .המאמר השלישי ,מאת יאיר פז ,בוחן את היחס להר במשך
תשע עשרה השנים האלה הן ברמה המוסדית־פוליטית־מדינית ,כלומר
מצד הממשלה והצבא ,והן ברמה של בעלי הנכס ,ראשי האוניברסיטה.
השאלה המרכזית היא אם הקו המנחה שאפיין את היחס להר הצופים
בתקופת ייסוד האוניברסיטה ,המשיך להתקיים גם בתקופה הנדונה ,או
שמא הפך אט אט היחס אל מבני ההר ליחס אל נכסי נדל"ן ,שהמטרה
היא להפיק מהם תועלת מרבית ,ושלשם כך אפשר אף לוותר עליהם.
השיבה אל הר הצופים בעקבות הישגי המלחמה בגזרת ירושלים יכולה
להמחיש את תהליך התהוותו של סמל חדש בתודעה הלאומית עד כדי
הענקת משקל למקום אף מעבר לנתוניו האובייקטיוויים־המקוריים
והפיכתו לגורם משמעותי בצמתים היסטוריים.
במאמר הרביעי מציג עמרי שפר־רביב את הדיון הציבורי הפנים־יהודי
באשר לשימוש בכוח כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית
בשנים  .1969–1965המאמר מצביע על שנת  1967כרגע היסטורי שבו
צפו ועלו מחדש על פני השטח סוגיות שנדונו קודם לכינון הריבונות
הישראלית בשטחי הגדה .לטענת המחבר מה שהיה מוסכם במשך
תשע עשרה שנים באשר לשימוש בכוח נגד אויבים שמעבר לגבול
הפך לשנוי במחלוקת כאשר אותם אויבים התקיימו לצד החברה
הישראלית בגבול מדיני משותף .במקביל מדיניות הנורמליזציה
הישראלית בשטחים הכבושים והאפשרות החדשה למפגש בלתי
אמצעי בין האוכלוסיות יצרו סדקים בתדמית של הפלסטינים בעיני
תושבי ישראל כאויבים .טענה נוספת העולה במאמר היא שהעיתונות
לא רק הגיבה על פעולות צה"ל אלא אף ריסנה בפועל את מידת הכוח
שהפעילה ישראל נגד אוכלוסיית השטחים .בעוד שלפני המלחמה
הצדיקה הכחשת הלאומיות הפלסטינית — שהייתה המניע לפעולות
החבלה — פעולות תגמול נגד אוכלוסיות שלמות ,לאחר המלחמה
היא עמדה ביסוד התפיסה שייחסה את מעשי החבלה ליחידים בלתי
מייצגים ,ועל כן התגלעו בקרב הציבור הישראלי חילוקי דעות באשר
לענישה קולקטיבית.
במאמר החמישי דן אמיר גולדשטיין באופן שיטתי במקומו של
מנחם בגין בימי המלחמה ובימים שאחריה .בגין לא היה שחקן יחיד
בימין אך בתקופה שלפני המלחמה ובעיצומה הוא זכה לתפקיד
מפתח ,סמלי ומעשי ,בתולדות תנועתו .המאמר מציג את עמדתו
ותפקידו בהכרעות המרכזיות בעת המלחמה ואת משמעות התמורות
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שהתחוללו במעמדו של הימין הציוני מראשית ימי ההמתנה למלחמה עד ראשית האופוריה שאחריה.
כבר בתקופת ההמתנה הבשיל תהליך ארוך שנים של לגיטימציה לבגין ולתנועתו ,תהליך שהביא
לתפנית היסטורית במעמדם של הימין הרוויזיוניסטי ומנהיגו ,ושהייתה לו השפעה מכרעת על מקומו
של הימין במדינת ישראל.
המאמר השישי ,מאת שירה וילקוף ואלונה נִ צן־שיפטן ,מתמקד בנקודת הזמן שבה התחרו גופים
שונים על שטחי האגן ההיסטורי באזור העיר העתיקה בירושלים ,ובאופן שבו הוכרע גורלו של המקום
כגן לאומי ,במטרה לשמור על יופייה של העיר ולממש את החזון האוניוורסלי ליצור בה פסיפס
תרבותי ולעשותה סמל לסובלנות בין־דתית .לטענת המחברות להחלטה על הקמת הגן הלאומי בימים
הראשונים לאיחוד העיר יש השפעה מכרעת על עיצוב המרחב הפוליטי הטעון בלִ בה של ירושלים גם
כיום .ההתנהלות הנדונה במאמר מצביעה על שילוב כוחות ייחודי ומוצלח בין הגורמים המקצועיים
לפוליטיקה הממסדית .לקראת הדיון המכריע בממשלה האציל טדי קולק לרשות הגנים סמכויות
עירוניות .היה זה ויתור לכאורה וצעד חריג ביותר של ראש עירייה שהסכים למסור לרשות ממלכתית
שטחים עירוניים ולהעניק להם מעמד ממלכתי של גן לאומי .אולם בפועל בצעד זה הוא קנה סמכויות
פעולה וניהול נרחבות והבטיח את מעמדו של השטח עד ימינו.
חותם את פרק המאמרים בחוברת מאמרו של נעם כוכבי ,העוסק בשנים  ,1973–1967פרק זמן
קריטי ומאתגר ,כהגדרת המחבר ,עבור מדינאי ישראל .ישראל ניווטה אז בזירה פוליטית אמריקנית
סוערת ,מקוטבת ומשתנה; התמודדה עם קולות חזקים בדעת הקהל האמריקנית שדחפו להסתגרות
ולהתבדלות; ונאלצה להסתגל לממשל שהצטייר כמנוכר .המאמר מתאר את דיפלומטיית הצמרות
הרגישה שניהלה ישראל ,מתוך ערנות להזדמנויות שסיפקו לה מגמות פוליטיות־חברתיות שהבשילו
בארצות־הברית בתקופה הנדונה .בכך תרמה ישראל לייצובם של יחסים מיוחדים בין שתי המדינות
ולהתקבעותו של בסיס תמיכה על־מפלגתי בה בציבור האמריקני .המאמר אף מציג מבט חדש על
השאלה כיצד ומתי נולדה התפנית השמרנית בשותפות האמריקנית–ישראלית ,ומה היה תפקידה
של ישראל בתהליך .גם אם התקרבותה של ישראל לימין האמריקני אכן הואצה מאוד לאחר ,1977
יסודות התהליך הונחו בעשור שקדם לכך.
גם שלוש סקירות הספרים במדור 'עם הספר' נוגעות במלחמת ששת הימים באופן זה או אחר :מאיר
חטינה עוסק בספרם של אוריה שביט ואופיר וינטר 'אויבי ,מורי :הציונות וישראל במשנתם של
אסלאמיסטים וליברלים ערבים' ,המתמקד בתקופה שממלחמת  1967ואילך; נעם כוכבי סוקר את
הספר 'משה ביתן ,יומן מדיני  ,'1970–1967בעריכת ארנון למפרום; ועוזי ליבנר דן בספרם של דפנה
וערן מאיר 'בתי כנסת קדומים ברמת הגולן' ,אזור שבעקבות כיבושי המלחמה זכה לתנופה מחקרית,
ונערכו בו סקרים ארכאולוגיים רחבי היקף וחפירות מגוונות.
קריאה מהנה,

מערכת קתדרה

