תקצירים

עמי גלוסקא
לבטיה והחלטותיה הטריטוריאליות של ממשלת
ישראל בששת ימי המלחמה 10–5 ,ביוני 1967

יחיעם ויץ
עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל,
1967–1965

'הממשלה מחליטה לנקוט פעולה צבאית שתביא לשחרור
ישראל מטבעת החנק הצבאית המתהדקת והולכת סביבה' —
זה היה נוסח ההחלטה של ממשלת ישראל בישיבתה ב־ 4ביוני
 .1967למחרת בבוקר ,ב־ 5ביוני ,פתח צה"ל במתקפה מקדימה
אווירית ויבשתית נגד מצרים .בהמשך היום — לאחר שצבאות
ירדן ,סוריה ועיראק הצטרפו ללחימה ופתחו באש על מטרות
בישראל — פעל צה"ל גם כנגדם .מגמתה של ממשלת ישראל
בהחלטתה הייתה סיכולית במהותה ,להסיר את האיום החמור
שהתפתח סביבה במשך שלושת השבועות שקדמו למלחמה ותו
לא .הדרג המדיני לא הגדיר לצבא בטרם קרב שום יעד מלחמה
טריטוריאלי — לא בחזית המצרית ולא בחזיתות הירדנית
והסורית.
סקירת דיוניה של ממשלת ישראל בששת ימי המלחמה
מציגה תמונה מעניינת :הממשלה לא נתנה כמעט את דעתה
על המתחולל בזירת המלחמה העיקרית ,בחזית המצרית ,ולא
קיבלה שום החלטה בעניינה .החזית הירדנית היא שהעסיקה
את הממשלה מיומה הראשון של המלחמה ועד היום הרביעי,
שבו השלים צה"ל את השתלטותו על הגדה המערבית כולה.
בפועל קבעו המהלכים הצבאיים — יותר מאשר החלטות
השרים — את העובדות בשטח .לבטיה הקשים ביותר של
הממשלה נגעו למערכה בחזית הסורית .התנגדותו של שר
הביטחון משה דיין מנעה ב־ 8ביוני החלטה על כיבוש רמת
הגולן ,אך דיין עצמו שינה את עמדתו ולמחרת הורה לצה"ל
על דעת עצמו ,ללא אישור הממשלה ,לפתוח במתקפה .ימיה
הקדחתניים והמתוחים ביותר של ממשלת ישראל במלחמה היו
היומיים האחרונים ,עד כיבוש הגולן והפסקת האש.
המלחמה הקצרה ,ששינתה את פני המציאות הישראלית
והאזורית ,נבעה מנסיבות שגרמו תחושת מצור וסכנה קיומית
קריטית ,שחייבה את ישראל לפעול .בסיומה שלטה המדינה על
שטח גדול פי שלושה משטחה .במהלך המלחמה ובסיומה ,אך
בהחלט לא לפניה ,התעוררו בישראל שאיפות רדומות להרחבת
גבולות המדינה ורגשות לאומיים ,היסטוריים ודתיים — בראש
ובראשונה בנוגע לירושלים העתיקה וליהודה ושומרון ,אך גם
כלפי רמת הגולן וחלקים מחצי האי סיני.

מאמר זה עוסק בשינויים הפוליטיים שהתחוללו בזירה הפולי־
טית — במחנה הימין ובמחנה השמאל — בשנתיים שקדמו למלחמת
ששת הימים .שינוי מרכזי שהתחולל עוד לפני התקופה הנדונה
היה הקמת ה'מפלגה הליברלית' ,מפלגת מרכז מובהקת ,בשנת
 ,1961ערב הבחירות לכנסת החמישית .שינוי חשוב בתקופה
הנדונה היה הקמת גח"ל ('גוש חרות־ליברלים') ,הגוף הפוליטי
המרכזי במחנה הימין ,בשנת  — 1965הגוש נחשב לראשונה
בתולדות המדינה חלופה לשלטון מפא"י .בשנת  1965הוקם
גם 'מערך' של שתי מפלגות שמאל — מפא"י ו'אחדות העבודה'.
מקצת חברי מפא"י ,בראשות דוד בן־גוריון ,התנגדו להקמת
'המערך' ,פרשו ממפא"י והקימו מפלגה חדשה ,רפ"י ('רשימת
פועלי ישראל') .בבחירות לכנסת השישית ,שנערכו בנובמבר
 ,1965זכה 'המערך' בראשות ראש הממשלה לוי אשכול לניצחון
גדול ,ואילו רפ"י הובסה באופן ברור .בכנסת החדשה התחיל
תהליך התקרבות בין גח"ל לרפ"י ,שהיו המפלגות המרכזיות
באופוזיציה ,ושמטרתן הייתה לפגוע בממשלת אשכול ובאשכול
באופן אישי .ירידת מעמד הממשלה והעומד בראשה הייתה תנאי
מרכזי לשינויים שהתחוללו ערב מלחמת ששת הימים :המינוי של
משה דיין לשר הביטחון ,במקום אשכול ,שנאלץ לוותר על תיק
זה ,והצטרפות ראשי גח"ל — מנחם בגין ויוסף ספיר — לממשלה.

יאיר פז
'עולים ויורדים בו' :הזיקה הסמלית־פוליטית להר
הצופים ולקמפוס האוניברסיטה העברית בתקופת
המובלעת1967–1948 ,
עם תום מלחמת העצמאות נותרו האוניברסיטה העברית ובית
החולים 'הדסה' במובלעת הר הצופים ,ללא יכולת תפעולית .עם
התמשכות המשא ומתן עם הירדנים דרשה הנהלת האוניברסיטה
לקבל מקום חלופי ,נגיש ובטוח ,ובמקביל קיימה זיקה כלשהי
לקמפוס שנותר נטוש ,עד  .1967מטרתו של מאמר זה לבחון
את מערכת השיקולים ,הן באוניברסיטה והן בממשלה ,באשר
לשימור הזיקה להר הצופים ,באופן הצהרתי ובאופן מעשי גם
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יחד ,על רקע התנאים הגאו־פוליטיים והתכנוניים החדשים
שנוצרו בעיר המערבית .לכאורה משהוקם הקמפוס החדש
והנגיש בגבעת רם ,אפשר היה לוותר על קמפוס הר הצופים,
ובכך לתקן את הטעות שנעשתה כביכול בהקמת האוניברסיטה
במיקומה הבעייתי על הר הצופים .אך השיקולים של מקבלי
ההחלטות היו מורכבים יותר ,ובאו לידי ביטוי במהלך תשע
עשרה שנות הניתוק מההר .שיקולים אלה קיבלו ביטוי מובהק
בתום מלחמת ששת הימים ,כאשר במהירות שלא תיאמן
אורגנו טקסים לציון השיבה אל ההר ,שכללו הצהרות גבוהות,
מפי ראשי האוניברסיטה ונציגי הממשלה ,על השיבה הביתה
לצמיתות.
השאלות הנדונות במאמר זה הן :האם הר הצופים שימש
קלף מיקוח בעל יוקרה בין־לאומית או שהייתה תכנית ממשית
לשוב אל ההר ברגע שיתאפשר? באיזה כיוון נעשו צעדים
מעשיים ,ומה דובר מאחורי הקלעים? האם החזרה הדרמטית
של האוניברסיטה להר הצופים הייתה חלק מתכנית מגֵ רה או
פרי היסחפות אופורית? שאלות אלה נבחנות לאור חומר ארכיוני
מן האוניברסיטה ומהמוסדות הציוניים ,פרסומים בתקשורת,
ראיונות עם בעלי תפקידים ומחקרים שנכתבו בנושא.
המקרה של השיבה אל הר הצופים יכול להדגים את תהליך
בנייתו של סמל צעיר והשתרשותו בתודעה הלאומית ,באופן
שהעניק לו משקל שעלה על נתוניו האובייקטיוויים־תכנוניים.

עמרי שפר־רביב
מאויב לאוהב :הדיון הציבורי בישראל באשר
לשימוש בכוח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה
המערבית1969–1965 ,
המאמר עוסק בדיון הציבורי הישראלי באשר לשימוש בכוח
צבאי נגד אוכלוסייה פלסטינית בגדה המערבית בעקבות
שני אירועים מרכזיים :חידושו של מאבק פלסטיני מזוין על
ידי תנועת הפת"ח בינואר  1965והכיבוש הישראלי של הגדה
המערבית ביוני  .1967בשנים  1966–1965התאפיין הדיון הצי־
בורי בקונסנזוס רחב באשר ללגיטימיות של פעולות תגמול שכוונו
באופן מוצהר נגד אוכלוסייה כפרית ועירונית בגדה המערבית.
לעומת זאת בשנים  ,1969–1967כאשר אותה אוכלוסייה הייתה
בשליטה ישראלית ,החלו להתפרסם דברי ביקורת על סוג כזה
של שימוש בכוח .הטענה במאמר היא שמדיניות הנורמליזציה
הישראלית בשטחים הכבושים והאפשרות החדשה למפגשים
בלתי אמצעיים בין יהודים לערבים יצרו סדקים בתדמית של
האוכלוסייה הפלסטינית בעיני תושבי ישראל כאויבת .כאשר
ישראל שלטה בגדה המערבית החלו דוברים רשמיים ,עיתונאים
ופובליציסטים לראות את מבצעי פעולות החבלה הפלסטינים
בתור יוצאים מן הכלל אשר אינם מעידים על הכלל ,ועל כן
ערערו על הלגיטימיות של הפעלת כוח נגד כלל האוכלוסייה
האזרחית במסגרת מאבק בה.

קתדרה

אמיר גולדשטיין
'מלחמת הפדות והישע' :מנחם בגין במלחמת ששת
הימים ולידתו המחודשת של הימין בישראל
המאמר בוחן את מקומו של מנחם בגין בתהליכי קבלת
ההחלטות במלחמת ששת הימים ואת מעמדו ומשקלו בממשלה
בימי הקרבות ומיד לאחריהם .בימי אביב–קיץ  — 1967לראשונה
מאז הקמת המדינה — מילאו בגין ומפלגתו תפקיד במוקדי
קבלת ההחלטות ונטלו חלק במוסדות המדינה בצומת מבחן
והכרעה לאומי .המחבר מנתח את עמדת בגין ,מעורבותו
והשפעתו בהחלטות שקיבלה הממשלה על היציאה למלחמה
ועל הפעולות בחזיתות השונות ,כולל ההכרעה על כיבוש מזרח
ירושלים .בהמשך המאמר נדונות עמדותיו של בגין בהחלטות
הממשלה לאחר המלחמה ומידת השפעתו על מדיניותה ב'יום
השביעי' .גם במהלך המלחמה וגם בהחלטות שלאחריה הייתה
השפעת הימין מוגבלת — שלא כפי שהציג בגין את הדברים —
אולם לעצם נוכחותו של הימין בתוך הממסד הישראלי במהלך
האירועים נודעה משמעות לא מבוטלת .קודם לתקופת ההמתנה
נדמה היה כי הציונות הרוויזיוניסטית מיצתה את דרכה
ההיסטורית ,אך בעקבות המלחמה פרצו אל פני השטח ממדים
חבויים ומושתקים בתודעה הציונית והישראלית שתאמו את
השקפת הימין ואת סדר היום שביקש לקדם .אלה העלו את
הימין על מסלול שהביא אותו בסופו של דבר למעמד דומיננטי
בישראל.

שירה וילקוף אלונה ניצן־שיפטן
'הזדמנות היסטורית' :נוף ,ממלכתיות ותחרות
בהקמת הגן הלאומי סובב חומות ירושלים,
1969–1967
הקמת הגן הלאומי סובב חומות ירושלים לאחר כיבוש
מזרח העיר בשנת  1967נתפסה בציבור הישראלי כהישג
לאומי וכהזדמנות היסטורית שבה הוגשם חלום בריטי ישן
להקיף את החומות בחגורה ירוקה .מאמר זה מתמקד בשעת
האפס ההיסטורית שבה נוסח מחדש הרעיון הבריטי ליצור
חגורה ירוקה כגן לאומי סטטוטורי בשטחי הגבול לשעבר,
ובהשפעותיה על הדינמיקה העירונית באגן ההיסטורי כיום.
המחברות מנתחות את נסיבות הקמת הגן הלאומי על רקע
התחרות הממסדית על אתרי מורשת ממלכתיים בבירה,
וטוענות כי שיתוף הפעולה הייחודי בין אנשי מקצוע לבין
הגורמים הפוליטיים היה המפתח לאישורו ולהקמתו המהירים.
בתוך כך מתבררת תרומתו המכרעת של ידע מקצועי־עדכני
לעיצוב הגן כמרחב סמלי 'תנ"כי' ,ומתחדדות סוגיות הקשורות
לניסוחה המרחבי של הישראליות כהוויה חובקת עבר .אולם
המעשה יצר גם מתח בין חזון הפארק הירוק ,הרציף והמאחד,
לבין הצרכים התפקודיים העירוניים ,ומתח זה נבחן במאמר

>>>

קתדרה 246
בשני אתרים ,גיא בן הינום וסילואן .המאמר מבוסס על מחקר
ארכיוני מקיף של מקורות ראשוניים טקסטואליים וגרפיים ,על
ראיונות עם אנשי מפתח בהקמת הגן וכן על עיתונות וספרות
בנות התקופה.

נעם כוכבי
התועלת שבדיפלומטיה מסתגלת :ישראל ,ייצוב
היחסים המיוחדים והתפנית השמרנית בשותפות
הישראלית–אמריקנית1973–1967 ,
בשנים שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים ניהלה
ישראל בוושינגטון דיפלומטיית צמרות רגישה ,והייתה ערנית
להזדמנויות שסיפקו לה מגמות פוליטיות־חברתיות שהבשילו
אז בארצות־הברית .בכך תרמה ישראל לייצובם של יחסים

מיוחדים בין שתי המדינות ולהתקבעותו של בסיס תמיכה
על־מפלגתי ארוך טווח בה בקרב הציבור האמריקני .המחבר
טוען שגם אם התקרבותה של ישראל לימין האמריקני הואצה
מאוד לאחר  ,1977יסודות התהליך הונחו בעשור שקדם לכך.
לניצחונה המכריע של ישראל במלחמת ששת הימים ולהחלטת
הממשלה להחזיק בשטחים שנכבשו נודעו השפעות סגוליות
על דימויה של ישראל בארצות־הברית .השתלטותה של ישראל
על האתרים הקדושים לנצרות בבית לחם ובעיקר בירושלים
עוררה בחוגים אוונגליסטיים גל של תמיכה בה ,ואילו החיכוך
הגובר עם מאות אלפי פלסטינים נשלטים הרחיק מישראל את
חוג השמאל החדש בארצות־הברית .מעבר לכך מהלכים יזומים
ישירים שביצעה ממשלת גולדה מאיר בזירה האמריקנית מילאו
תפקיד חשוב בהקשר זה .ישראל הבחינה במאגר התמיכה בה
המתגבש בקרב אוונגליסטים ושמרנים חדשים ,ותרמה את
חלקה לתפנית שמרנית בשותפות הישראלית–אמריקנית.
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