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לבטיה והחלטותיה הטריטוריאליות של ממשלת ישראל
בששת ימי המלחמה 10–5 ,ביוני 1967
ב־ 5ביוני  1967פתח צה"ל במלחמה בחזית המצרית ,וב־ 10ביוני סיים אותה בחזית הסורית .כל
אותם שישה ימים ליוותה ממשלת ישראל — באמצעות ועדת השרים לענייני ביטחון (כיום הקבינט
המדיני־ביטחוני) — את התפתחות המערכה בקבלת דיווחים ,בדיונים ,בלבטים ובהחלטות ,שהושפעו
מן המהלכים הצבאיים ושגם השפיעו עליהם .באופן כללי ניתן לקבוע כי הדרג המדיני עסק בדיוניו
מעט מאוד בזירה המצרית — שמלכתחילה נועדה להיות הזירה העיקרית 1,עסק הרבה בסוגיית העיר
העתיקה ולא מעט גם בכיבוש הגדה המערבית ,וקיבל החלטות שלחלקן היו השלכות על מהלכי הצבא2.
את ההתפתחויות בחזיתות הכתיבו בעיקר שיקולים טקטיים וצורכי הלחימה בשטח ,והן הושפעו פחות
מהחלטות השרים .רק בנוגע לזירה הסורית ,כפי שאבהיר להלן ,הייתה מעורבות הדרג המדיני — לרבות
לבטיו והחלטותיו — אינטנסיווית וקובעת3.
מטרת מאמר זה ,הנסמך בעיקרו על מקורות ארכיוניים ראשוניים ,לסקור 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 במובהק ,שבאה לידי ביטוי במושגים מלחמת מנע ומתקפה מקדימה .אולם
הדבר נבע מאילוצים גאוגרפיים חמורים ומריבוי החזיתות 4.האסטרטגיה היסודית נותרה הגנתית
1

2
3

4

אלוף פיקוד הדרום נהנה מעצמאות מלאה בניהול המערכה בחזית המצרית ללא כל מעורבות של הדרג המדיני .בפיקודו
היו מרבית כוחו היבשתי של צה"ל ושלושה אלופים מפקדי אוגדות .ראש הממשלה ואפילו שר הביטחון לא ביקרו
בזירה העיקרית של המלחמה ולו פעם אחת בכל ימי הלחימה .ראו :ש' גביש ,סדין אדום :סיפור חיי :מהפלמ"ח ועד
בית הפלמ"ח ,אור יהודה תשע"ו ,עמ' .230–159
כל הציטוטים מדיוני ועדת השרים לענייני ביטחון הם מתוך הסטנוגרמות של ישיבות הוועדה באה"מ.
מפאת קוצר היריעה לא ייסקרו במאמר זה מהלכי צה"ל במלחמה ,שכבר תוארו בספרים ובפרסומים רבים .לסקירה
ממצה של מהלכי המלחמה בזיקה לדיונים ולהחלטות בדרג המטכ"לי והמדיני ראו במיוחד :ש' גולן ,מלחמה בשלוש
חזיתות :קבלת ההחלטות בפיקוד העליון של צה"ל במלחמת ששת הימים ,תל אביב  ,2007עמ'  ;335–197וכן :מ' מייזל,
המערכה על הגולן :יוני  ,1967תל אביב .2001
על החלפת הדוקטרינה של צה"ל מהגנתית להתקפית ועל הרקע לכך ראו :ע' גלוסקא ,אשכול ,תן פקודה! צה"ל
וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת הימים ,1967–1963 ,תל אביב  ,2004עמ' .62–60
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ונעדרה יעדי כיבוש ותביעות טריטוריאליות .בכל זאת כפי שאראה להלן ,וכפי שהוכח גם במבצע
קדש' ,עם האוכל בא התיאבון'.
ב־ 19ביוני  ,1967כשבוע אחרי תום הקרבות ,קיבלה ממשלת ישראל פה אחד החלטה סודית
שקבעה כי ישראל מציעה כריתת חוזי שלום על בסיס הגבול הבין־לאומי והסדרי פירוז בסיני וברמת
הגולן 5.היה בהחלטה זו הד להחלטת הממשלה שבועיים קודם לכן על היציאה
למלחמה ,שנאמר בה כי מטרת המלחמה היא 'שחרור ישראל מטבעת החנק
הצבאית המתהדקת והולכת סביבה' ,קרי השבת המצב לקדמותו ללא כוונה
לשינוי הגבולות 6.צה"ל ניצח במלחמה ,האיום סוכל ,ושטחים גדולים מפי
שלושה משטחה של מדינת ישראל נמצאו בשליטתה .האווירה במדינה הייתה
של פורקן גדול ,גם אם אפף אותו דוק של תוגה והזדהות עם משפחות הנופלים.
תהילתה של ישראל חבקה עולם ,ושום לחץ חיצוני ממשי לא אילץ את ממשלתה
באותה שעה לקבל את ההחלטה .מן הבחינה הטריטוריאלית עלתה אפוא החלטת
הממשלה בקנה אחד עם החלטתה מן ה־ 4ביוני ,קרי חזרה לסטטוס קוו אנטה
של קווי שביתת הנשק שהותוו בשנת  — 1949לכל הפחות בנוגע לגבולות
הבין־לאומיים עם מצרים (ללא רצועת עזה) ועם סוריה (תוך ביטול האזורים
המפורזים) — והמרתם בהסכמי שלום עם סידורי ביטחון.
החלטת ממשלת ישראל מן ה־ 19ביוני די היה בה לכאורה כדי להוכיח שגם
במהלך המלחמה ובסיומה ,ועל אף ניצחונותיו המכריעים של צה"ל וכיבושיו
במערכה ,לא פיעמו בה שאיפות טריטוריאליות בחזיתות הצפון והדרום מעבר
לגבולות הבין־לאומיים המוכרים 7.ההחלטה לא התייחסה לגבול עם ממלכת
ירדן ,לא רק משום שלא היה לו מעמד של גבול בין־לאומי ,אלא בעיקר מפני שכבר ביום הראשון של 'צוואר הבקבוק —
ֵמצרי טירן' ,מצרים,
8
המלחמה עלו בממשלה מחשבות על כיבוש — השר מנחם בגין גרס :שחרור — העיר העתיקה; בתוך  29במאי 1967
שלושה ימים נכבשו מזרח ירושלים והגדה המערבית כולה ,וברור היה שאותה נוסחה אינה חלה על
5

6
7

8

בהחלטה נקבעו תנאים נוספים :הבטחת חופש השיט בתעלת סואץ ובמפרץ אילת ואי הפרעה לזרימתם של מקורות
הירדן .עמדת ממשלת ישראל ,לרבות המחלוקת בממשלה באשר לירדן ,הובאה לידיעת וושינגטון ,ולא הועברה כנראה
למצרים ולסוריה ,שניתקו את יחסיהן עם ארצות־הברית ,אך עיקריה דלפו לעיתונות .ראו‘Israel Reported Stressing :
Demilitarizing of 2 Zones’, New York Times, 6 July 1967
סטנוגרמת ישיבת הממשלה ב־ 4ביוני  ,1967אה"מ.
החלטת הממשלה ,שדובר בה על נסיגה לגבול הבין־לאומי ,לא חלה על רצועת עזה ,שלא הייתה בגבולותיה הבין־
לאומיים של מצרים .עם זאת אין לראות בשליטה ברצועה שאיפה טריטוריאלית של ממשלת ישראל אלא בעיה שעדיין
לא הוחלט אז כיצד לפתרה ,אך היה ברור שאין להחזירה לשלטון מצרי' .עזה תקועה לנו כמו עצם בגרון' אמר אשכול
בהתייעצות עם עוזריו ב־ 6ביוני  .1967רישום של המזכיר הצבאי ישראל ליאור ,ארכיון מרים אשכול ,אי"א .על הצעת
אלון בישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון ב־ 7ביוני  1967להעביר את הפליטים מהרצועה וליישבם באלעריש הגיב
אשכול בספקנות' :אני לא יודע ממה יחיו — ישנן שאלות על גבי שאלות'.
בישיבה הממשלה למחרת ,ב־ 6ביוני ,פנה בגין ב'בקשה סנטימנטלית' שלא לומר 'כיבוש' במה שנוגע לעיר העתיקה
כי אם 'שחרור' .סטנוגרמת הישיבה ,אה"מ .על ישיבת הממשלה בערבו של ה־ 5ביוני במרתף הכנסת ועל דברי בגין בה
ראו להלן.
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השטחים הללו .ניתן להעריך ששתי החלטות שקיבלה הממשלה בתום המלחמה היו כרוכות זו בזו:
ההחלטה שכבר התגבשה אז בדבר החלת המשפט והמנהל הישראליים על מזרח ירושלים ,שידוע היה
כי תעורר התנגדות בין־לאומית ,הצריכה החלטה ישראלית מקבילה על תנאי שלום נדיבים ,לריכוך
הביקורת הצפויה ולהקלת המאבק המדיני שבפתח.
המעבר החד והדרמטי בתוך שישה ימים — ובעצם בתוך יום אחד ואפילו בשעות ספורות —
ממצוקת המתח והאימה ששררו ערב המלחמה להכרה המהממת בעצמת הניצחון המתחולל בזירות
הקרב ובתוצאותיו הטריטוריאליות ,היה מסחרר מדי .המציאות הפתאומית החדשה ,במיוחד בחזית
הירדנית ובעיקר בירושלים ,הכתה בתודעתם של שרי הממשלה ,הסעירה ובלבלה אותם ,ועוררה
תערובת של רגשות לאומיים־היסטוריים — ולא מעט ביטויים דתיים ואף משיחיים — 9ושל שיקולים
ביטחוניים ומדיניים רציונליים.

 5ביוני :מחשבות ולבטים ראשוניים בדרג המדיני
בערבו של ה־ 5ביוני התכנסה ממשלת ישראל ,תחת הרושם הקשה של ההפגזות הירדניות בירושלים
במשך היום ,לישיבה במרתף משכן הכנסת .שר הביטחון והרמטכ"ל נעדרו מהישיבה ,ועוזר ראש
אג"ם האלוף רחבעם זאבי ,שייצג את המטכ"ל ,סקר בפני השרים את מהלך הקרבות .ראש הממשלה
לוי אשכול ,ששדריו למלך חוסין בבוקרו של אותו היום ,בניסיון למנוע או לבלום את הצטרפות ירדן
למלחמה ,לא נענו 10,עדיין קיווה כנראה שהאש בחזית הירדנית תדעך .עצם פניותיו למלך מעידות
כמובן שמלכתחילה לא הייתה כל תשוקה מצדו לשינוי הגבול בירושלים ובגדה המערבית .אשכול
אמר לשרי ממשלתו כי צריך יהיה להתייעץ באשר לירדן אם הירדנים ימשיכו בהתקפתם ,אבל 'זה
תלוי במה נהיה עסוקים בסיני ,כי זה סוף־סוף עיקר העניין' 11.השר ללא תיק מנחם בגין ,יו"ר גח"ל
('גוש חרות־ליברלים') ,הציע שהממשלה תחליט מיד 'לשחרר את העיר העתיקה' .יגאל אלון ,איש
'אחדות העבודה' ,הציע לייפות את כוחו של ראש הממשלה להורות בעצה אחת עם שר הביטחון
 9בנושא זה נעשתה עבודת מחקר מעניינת ומקיפה בידי סטודנטית מן המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־
גוריון .ראו :י"ש בונפד' ,מלחמת ששת הימים — העיר העתיקה :נרטיב אמוני־מסורתי שעוד לא נשלם' ,עבודת מוסמך,
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב .2013 ,העבודה נסמכת בחלקה הגדול על מקורות ראשוניים ויש בה מידע בעל ערך
היסטורי.
 10יריות ראשונות של צבא ירדן בשעה  10:45גרמו להרוגה ולמספר פצועים .בשעה  11:30ניחתה על מערב העיר הפגזת
מרגמות ובהמשך גם אש תותחים .ראו :ע' נרקיס ,אחת ירושלים ,תל אביב תשל"ה ,עמ'  .102בשדריו למלך חוסין
התחייב אשכול שישראל תימנע מכל פעולה צבאית נגד ירדן אם זו לא תתקוף אותה .השדרים הועברו למלך אישית
לפני הצהריים באמצעות ראש מטה המשקיפים של האו"ם הגנרל אוד בול .ניסיון ישראלי אחרון להפסיק את הלחימה
בחזית הירדנית נעשה בשדר לחוסין בשעות הערב ,אך הפגזה של תל אביב בתותחי 'לונג־תום' ירדניים שמה קץ
לניסיון ,ובשעה  22:40פסק שר הביטחון' :גמרנו לדבר עם הירדנים' .ראו :נרקיס (שם) ,עמ'  .190–189ידי חוסין היו
כבולות הן בגלל ההתלהבות העצומה בירדן ממהלכיו של נאצר והן משום שבהסכם שחתם עם נאצר ב־ 30במאי הועמד
צבאו תחת פיקודו של גנרל מצרי ,עבד אלמונעם ריאד .ראוM. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making :
of the Modern Middle East, Oxford 2002, pp. 161–162, 127–132, 182–186
 11ההדגשות בציטוטים כאן ולהלן כולן שלי.
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והרמטכ"ל על 'כיבוש העיר העתיקה' 12.אשכול לא
הפגין התלהבות ,ודחה את הרעיון שיקבל ייפוי כוח
מן הממשלה' ,כי צריך לדון ולשקול את התוצאות
המדיניות'.
ההתלהבות עדיין לא סחפה את שאר חברי
הממשלה ,אך כבר ניכר כעס על המלך חוסין עקב
ההפגזות .בדיון שהתפתח לא הביע איש מן השרים
התנגדות לכיבוש העיר העתיקה אם יש צורך
צבאי ויכולת צבאית לעשות זאת .אשכול דיבר
על האפשרות 'לקחת את העיר העתיקה כדי להסיר
את סכנת ההפצצות וההפגזות הבלתי פוסקות',
ואלון הציע להשתלט על העיר העתיקה באמצעות
כיתורה' ,אלא אם המטה הכללי אינו יכול להפריש
לכך מספיק כוחות בגלל הפעולה בסיני ,כי סוף־סוף
סיני זו הבעיה העיקרית' .אבא אבן הזכיר את הכרזת
שר הביטחון משה דיין באותו היום שאין לישראל
מטרות כיבוש .אם אמנם נחוץ יהיה 'מבחינה
מלחמתית' לכבוש את העיר העתיקה ,אין להתחייב
על 'מה שיהיה אחר כך' ,אמר שר החוץ.
בדברי השרים עלה נושא הבינאום של העיר
העתיקה .חיים משה שפירא ,מנהיגה היוני של
ה'מפלגה הדתית־לאומית' ,ביטא אף הוא רוגז על
ירדן והביע תמיכה חד־משמעית בבינאום' :לירדן לא נחזיר אותהָ .לעולם — כן!' .זלמן ארן ממפא"י
הצטרף לעמדה זו .משה קול מן ה'ליברלים העצמאים' תהה־הזהיר' :האם זה לא יעורר את בעיית
בינאום ירושלים כולה ,גם ירושלים שלנו?' 13.בסופו של דבר לא התקבלה בישיבה זו החלטה בעניין
 12האיש היחיד בצמרת צה"ל שנושא העיר העתיקה בער בעצמותיו היה האלוף עוזי נרקיס ,מפקד פיקוד המרכז ,שירושלים
בתחום פיקודו ,ומי שהיה מפקד כבר בקרבות בירושלים בתש"ח ובניסיון של חטיבת פלמ"ח־הראל לפרוץ אל הרובע
היהודי הנצור .ראו :נרקיס (לעיל ,הערה  .)10ראו שם במיוחד על שיחותיו עם דיין ותדרוכיו למפקד חטיבת הצנחנים
מוטה גור 'למשוך ימינה' ,הגם שמשימתו הייתה הבקעת המערך הירדני בגזרת שיח' ג'ראח לכיוון הר הצופים .ראו:
מה"ד־היסטוריה ,מלחמת ששת הימים :המערכה בזירה הירדנית ,תל אביב  ,1972עמ' .196
 13כוונתם של שפירא וארן הייתה בוודאי להחיל את הבינאום על העיר העתיקה בלבד .עצרת האו"ם החליטה פעמיים —
ב־ 29בנובמבר  1947וב־ 10בדצמבר  — 1949על הנהגת משטר בין־לאומי בירושלים וניהולה בידי האו"ם כקורפוס
ֶס ּ ֶפ ָרטוּ ם .בשנת  1948חסם בן־גוריון נטייה של נשיא מועצת המדינה חיים ויצמן להסכים לבינאום ירושלים והשיב לו:
'כל משטר בינלאומי בירושלים פירושו אינטריגות מתמידות ופילוג היהודים בין תומכי כל מדינה שתשתתף בממשלה
[בינלאומית] זו ,ואין כל סיבה למה ירושלים היהודית תיקרע מעל מדינת ישראל' .ראו :י' פרוינדליך (עורך) ,תעודות
למדיניות החוץ של ישראל ,א ,ירושלים תשמ"א ,עמ'  .302 ,294בשנת  1949קבע מנכ"ל משרד החוץ ולטר איתן כי
רצונה של ישראל 'לאחוז בשני קצות המקל ,כלומר לשמור את העיר החדשה לעצמנו ועם זאת להבטיח שהעיר העתיקה
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חיילי צה"ל במהלך
הלחימה בעיר
העתיקה בירושלים,
 5ביוני 1967
(לע"מ)
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העיר העתיקה' .בלי שר הביטחון ואנשי המטה [הכללי]' ,שלא נכחו ,אי אפשר לדון במלוא ההיבטים
של הסוגיה ,קבע אשכול14.
במהלך היום הראשון ללחימה היו התבטאויות מעניינות בעלות משמעות טריטוריאלית גם בדרג
הצבאי־ביטחוני .בהתייעצות במוצב הפיקוד העליון (הבור) בקריה בתל אביב בצהרי היום הורה
שר הביטחון לכבוש שטח של  20ק"מ בצפון השומרון במטרה להרחיק את הארטילריה הירדנית
מטווח פגיעה בבסיס חיל האוויר ברמת דוד' .אם אפשר ,בלי [לכבוש את] ג'נין ,ואם לא ,אז יש
לכבוש את העיר' ,אמר דיין .הוראה אד־הוק זו של שר הביטחון ,שהשלכותיה היו מרחיקות לכת ,לא
נסמכה על החלטה בממשלה בעניין זה ,ועמדת דיין עדיין הייתה שאין להסתבך בשתי חזיתות ,כפי
שאמר' :הלכנו להכות במצרים ולא באחרים' .הוא הורה להעלות את חטיבה ( 10חטיבת המילואים
הממוכנת הראל) ,שהייתה עתודה מטכ"לית ,לירושלים ,כדי שתהיה מוכנה לפרוץ ולחבור למובלעת
הר הצופים במקרה של התקפה ירדנית על ההר .בינתיים ביקש דיין מהרמטכ"ל' :תבדוק אם ניתן
לדבר איתם [עם הירדנים ]15שיפסיקו את האש' .דיין הבהיר אישית לאלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס
כי ניתן לו אישור להפעלת חטיבה  10רק במקרה של 'סכנה מיידית' להר הצופים .סגן הרמטכ"ל
חיים בר־לב הציע 'לתפוס את לטרון' ,אך דיין הגיב' :לטרון לא חשובה כרגע .העיקר הוא הר
הצופים'16.
קרוב לחצות בליל  6–5ביוני קיים ראש הממשלה ישיבה עם שרי הביטחון והחוץ ובהשתתפות
רב אלוף במילואים יגאל ידין ,שמונה ליועץ מיוחד לראש הממשלה ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
יעקב הרצוג ומנכ"ל משרד החוץ אריה לבבי .בפגישה זו כבר ניכרה — במיוחד בעמדתו של דיין —
התפתחות של המגמה לכבוש שטחים נוספים .ראש הממשלה אמר' :הממשלה רוצה את ירושלים
העתיקה' ,והוסיף' :כדאי גם לתפוס את הבניאס' .ידין הציע לכבוש גם את אלחמה ,שבאזור המפורז
הדרומי בגבול סוריה .דיין התעלם מן הבניאס ואלחמה ,הגם שמוקדם יותר ,בהתייעצות בבור המוזכרת
לעיל ,הוא סיכם שפיקוד הצפון ישתלט על האזורים המפורזים אך לא יחצה את הגבול הבין־לאומי17.
בדבריו בישיבה התמקד בירושלים ובגדה המערבית .דיין הציע 'לקחת את העיר העתיקה ואולי את כל
הגדה' ,או לפחות 'עמדות מפתח' בגדה ,ולנסות 'להגיע להסכם עם המלך [חוסין] ,אפילו הסכם סודי'.
ידין שאל שאלה חשובה' :אם ניקח את הגדה המערבית ,האם תהיה ממשלה בישראל שיהיה לה הכוח,
תחת לחץ בינלאומי כבד ,להחזיר את ירושלים [העתיקה]?'.

14
15

16
17

לא תעבור לעבדאללה' ,הוא בלתי הגיוני .ראו :נ' לורך' ,בן־גוריון וקביעת ירושלים כבירת ישראל' ,ח' לבסקי (עורכת),
ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .403–377
סטנוגרמה של ישיבת הממשלה 5 ,ביוני  ,1967אה"מ.
קשרי מודיעין חשאיים עם ירדן התקיימו זה שנים ,ואף היו פגישות חסויות עם המלך חוסין ,הראשונה בהן בספטמבר
 1963עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה יעקב הרצוג .הקשרים נותקו כמעט לחלוטין בעקבות פעולת הגמול של צה"ל
בסמוע בנובמבר  ,1966שחוללה מהומות קשות בירדן עד כדי סיכון כיסאו של המלך .ראוS.A. Mutawi, Jordan in :
the 1967 War, Cambridge 1987, pp. 69–84
רישום של ליאור מהתייעצות בבור 5 ,ביוני  ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
השתלטות על האזורים המפורזים כללה במשתמע את אל־חמה ,אך עד היום הרביעי למלחמה התנגד דיין למתקפה
בחזית הסורית .ראו להלן.
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 3 8 - 7
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אשכול נזקק לעצת 'האיש החכם' ,יועצו הקרוב ומנכ"ל משרדו הרצוג' :אתה בעד כיבוש העיר
העתיקה או נגד?' .הרצוג ,שצפה ביקורת בין־לאומית ,השיב בכל זאת' :בעד .אפשר לחכות מאה
שנה [להזדמנות היסטורית כזאת]' .ראש הממשלה סיכם את הישיבה בהנחיות כלליות ובנימה צוננת
ומפוכחת' :יש לתת עדיפות ראשונה לסיני ולשרם א־שיך .בגזרה הירדנית אנו הולכים בידיעה
מראש שנצטרך לעזוב את ירושלים [העתיקה] ואת הגדה המערבית .צריך לקחת את הבניאס [ ]...לאל
חמה לא כדאי להיכנס כיוון שזהו חור .כדאי לגמור עם האזורים המפורזים'18.
ראוי לציין כי העמדה שיוחסה לשר הביטחון בעניין העיר העתיקה בדיווחו של חיים ישראלי,
עוזרו המסור של דיין ונאמנו של דוד בן־גוריון ,הייתה שונה מן העמדה שנקט השר במפורש באותה
הישיבה .כך כתב בן־גוריון ביומנו ב־ 6ביוני את דיווחו של ישראלי' :משה אינו רוצה לכבוש אותה
[את העיר העתיקה] כי [הוא] לא רוצה שעליו יהיה להחזיר הכותל המערבי' 19.לא מן הנמנע שדברי
הסיכום של אשכול הם שגרמו לדיין להציג כך את עמדתו לפני ישראלי ,שלא כדבריו בממשלה ,אבל
אין צורך לחפש סיבות לשינוי בעמדת דיין ,שהעקביות לא הייתה ממאפייניו.
ניתן אפוא לסכם את יומה הראשון של המלחמה כך :בתחילה עסקו הכול בחזית הדרום ,אף
שלמעשה הוכרעה שם המערכה כבר בבוקר ,עם השמדת חיל האוויר המצרי .אולם במהלך היום
נדדו המחשבות בממשלה אל ירושלים ואל הגדה המערבית .ואילו חזית הדרום ,שבה ניטש עיקר
המערכה ונלחמה מרבית הכוח של צה"ל ,נסוגה אל ירכתי התודעה; לא היו שם בעיות שחייבו

מטוסים מצריים
שהושמדו
בהפצצה של חיל
האוויר הישראלי,
 5ביוני 1967
(לע"מ)

 18רישום של ליאור מן הישיבה בליל  6–5ביוני  ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
 19יומן בן־גוריון 6 ,ביוני  ,1967אב"ג.
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החלטות ממשלה .דיין הכריז בבוקר 'לנו אין מטרות כיבוש' 20,אך במהלך היום הסתמנו ניצנים
ראשונים ליעדים טריטוריאליים — העיר העתיקה' ,מחטפים' (לטרון ,הדרך להר הצופים ,האזורים
המפורזים) 21והבניאס .אשכול 'ידע מראש' שהעיר העתיקה והגדה המערבית אינם נכסים בני קיימא.

 6ביוני :הממשלה דנה ומחליטה
במהלך היום השני למלחמה הסבה מחלקת המדינה בוושינגטון את תשומת לבה של ישראל לדרישת
האפיפיור פאולוס השישי שירושלים תוכרז 'עיר פרזות' .בו ביום התקבלו שדרים בהולים מהמלך
חוסין ,שהועברו בצינורות דיפלומטיים בריטיים ,ובהם תחינה שישראל תפסיק את האש .חוסין הודה
כי אין ביכולתו להכריז חד־צדדית על הפסקת אש וטען כי משטרו על סף אבדון .שגריר ישראל
בוושינגטון אברהם הרמן הציע מתקפה מדינית שתמנע את גזילת ּ ֵפרות הניצחון מישראל' .אין לנו
שום התחייבות כלפי חוסיין לאחר שתקף אותנו .עליו להסתפק בגדה המזרחית'22.
אחר הצהריים התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון לדיון ארוך ,הדיון החשוב והענייני הראשון
מאז פרוץ הקרבות ,בהשתתפות הרמטכ"ל יצחק רבין ,סגנו בר־לב וראש אמ"ן אהרן יריב .את הדיון
ליוותה תחושת דחיפות ,מחשש שהדיונים באו"ם יובילו להפסקת אש בטרם עת מבחינתה של ישראל,
ובמיוחד כל עוד לא הושגה שליטה מלאה בעיר העתיקה ובשרם אלשיח' .ראש הממשלה פתח ואמר:
'עלינו להרהר בהגדרות חדשות לגבי מגמותינו המדיניות והביטחוניות' .אשכול התחיל בדרום — 'קודם
כל סיני ושרם א־שיך' — והמשיך בצפון :שמא ,אמר ,כדאי לחשוב על הבניאס והליטאני' ,כידוע לכם
אני רגיש לעניין המים' ,וציין כי 'צריך להגיע עד לגבול הבינלאומי [ ]...לגמור עם השטח המפורז'23.
שר הביטחון כבר דיבר גבוהה גבוהה .על שאלה מתבקשת של השר החדש מגח"ל יוסף ספיר,
'מבחינה צבאית ,מהי המטרה הטריטוריאלית?' ,השיב דיין שאפשר לכבוש את הגדה המערבית כולה
ואת חצי האי סיני — 'בלי להתקרב לתעלת סואץ [ ]...שומר נפשו ירחק' — ו'אם ממשלת ישראל
תחליט שטור של צה"ל ייכנס לקהיר — אפשר להגיע גם לקהיר'.
20

21
22

23

הכרזה זו של דיין שיקפה את הלקח המפוכח מן הנסיגה הכפויה בשנת  1957מכל כיבושי מבצע קדש .לקח זה הופנם
גם בצה"ל .יצחק רבין ,ביומו הראשון כרמטכ"ל ,הסביר לחבריו במטה הכללי כי אין תוחלת לכיבוש שטחים' .הבעיה
אינה יכולתו של צה"ל לכבוש אלא יכולת המדינה להחזיק' ,אמר ,והזכיר כי כבר במלחמת העצמאות נאלצה ישראל
לפנות כל שטח שכבש צה"ל מעבר לגבול הבין־לאומי (בסיני ובלבנון) ,ולעומת זאת 'כל שטח שכבשנו בפלשתינה־א"י
נשאר בגבולות מדינת ישראל' .את העובדה שישראל הוכרחה בשנת  1957לסגת גם מרצועת עזה שבתוך ארץ־ישראל
הגדיר רבין 'תקדים מדיני חמור' .סטנוגרמת דיון המטכ"ל 1 ,בינואר  ,1964א"צ.
המונח מחטפים התייחס ליעדים מצומצמים סמוך לגבול שכיבושם נחשב ללגיטימי וניתן להגנה מפני ביקורת בין־
לאומית.
הרמן הרחיק לכת עד כדי הצעה מוזרה שישראל תיזום לאלתר כינון 'ממשלה פלשתינאית שתהיה קשורה בברית
צבאית ,מדינית וכלכלית עם ישראל' ,בד בבד עם הקמה מידית של 'יחידות צבאיות סמליות מקרב הפלשתינאים בגדה
המערבית עם דרוזים ופלשתינאים אזרחי ישראל שיישלחו לנגב כדי להילחם באויב המצרי ולצפון להגן מפני האויב
הסורי' (מברק הרמן אל ראש הממשלה 6 ,ביוני  ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א).
אשכול גם שאל באשר לידיעות או שמועות על 'פרעות' ביהודים בבירת לבנון .דיין השיב כי נשלח שדר אזהרה
באמצעות ועדת שביתת הנשק ,ושהנושא ייבדק עד הערב .אם האירועים הללו לא ייפסקו ,אמר דיין ,צה"ל יוכל להגיע
לבירות 'תוך שלוש עד חמש שעות'.
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אלון היה השר היחיד שהספיק לגבש עמדה סדורה ,וניכר היה המתח בינו ובין דיין .אלון תבע
להשלים את כיבוש העיר העתיקה 'עד מחר בבוקר' ,אך קבע כי אין להכריז על סיפוחה אלא לצרפה
לישראל באמצעות 'יצירת עובדות מוגמרות' .כמו כן ,אמר ,יש למהר לכבוש את הגדה המערבית
כולה לפני שלחץ חיצוני ימנע זאת ,ולעשותה חבל אוטונומי הקשור לישראל ,ואין להירתע מהבעיה
הדמוגרפית .עוד אמר כי רצועת עזה לא תסופח לישראל אלא תהיה גם היא חבל אוטונומי; את
הפליטים שברצועה צריך ליישב בסיני או להעבירם לגדה המזרחית בהסכם עם חוסין .בחזית הצפונית
המליץ אלון להנחית 'מכה אופנסיבית מוגבלת ומקומית' ולשנות את קו הגבול תוך התחשבות בצורכי
המים של ישראל .נוסף על כך הציע אלון להתסיס את האוכלוסייה הדרוזית בדרום סוריה במגמה
ליצור 'מדינת חיץ' דרוזית בין ירדן ,סוריה וישראל.
דברים זהירים ומפוכחים השמיע שר הדתות זרח ורהפטיג ,איש המפד"ל ,שהזהיר מהשפעת
האופוריה ומתחושה 'שאנחנו חובקים זרועות עולם' .הוא הזכיר 'שאנחנו בכל אופן רק שניים וחצי
מיליון מול עשרות מיליונים' ,ושהערבים עלולים להיערך שוב למלחמה בתוך שלוש או ארבע שנים.
'אני חושש מפני רוב טובה' ,אמר ורהפטיג .בעניין העיר העתיקה אמר כי הוא 'מבין ש[]...יש לנו קייס
כדי לשמור על המקומות הקדושים' ,וכדי לא להשאיר את העיר חצויה .אבל באשר לגדה המערבית
הוא המליץ להיות 'מאד זהיר'; אפשר לחשוב על מעט 'תיקונים ביטחוניים' שניתן לשכנע בנחיצותם,
'אי־פה אי־שם' .ארן הציג גם הוא עמדה מתונה ,והזהיר מ'דקלרציות לגבי העיר העתיקה כחלק של
ישראל' ,כי יש בכך כדי 'לעורר נגדנו את עמי הנצרות והאסלאם' .לעומת זאת היה ארן תקיף באשר
לסוריה ותבע 'לשחרר את מדינת ישראל מהרכס האיום הזה [רמת הגולן]'.
שפירא ,חברו של ורהפטיג מסיעת המפד"ל שהיה כמוהו מראשי היונים בממשלה ,הביע התנגדות
לכיבוש הרכס הסורי ,מחשש להסתבכות עם רוסיה' ,האפוטרופוס של סוריה' .את המלך חוסין אין
ובבררה בין כיבוש שכם ,כלומר הגדה המערבית ,ובין רצועת עזה עדיף
ֵ
לדחות בשתי ידיים ,אמר,
לקחת את עזה' ,כי לא נוכל לעכל את כל הערבים' .שפירא חזר כמה פעמים בישיבה על דרישתו
להבטיח יחס אנושי והוגן מצד חיילי צה"ל כלפי שבויי האויב וכלפי האזרחים.
השר בגין היה חף מלבטים אך הקפיד על הומניטריות .הוא דרש להורות לשר החוץ ,שיצא לניו
יורק ,לעסוק ב'פיליבסטר בינלאומי' כדי לדחות קבלת החלטה באו"ם על הפסקת אש .יש לנצל את
ההזדמנות החד־פעמית ,תבע בגין ,ו'לשחרר' את החלק המזרחי של ארץ־ישראל המערבית ,ו'לא
לדחות אפילו בשעה אחת את הכניסה לעיר העתיקה' .באשר לאוכלוסיית הרצועה והגדה המערבית,
אמר ,יש 'לעשות מאמץ ,לא חלילה בלתי־אנושי' ,להעביר 'מספר עצום של ערבים' לעבר הירדן,
'ולהמעיט בכל מידת האפשר את האוכלוסיה הערבית בגזרות הללו באופן הומניטארי'.
עיני הכול היו נשואות לשר הביטחון ,שדבריו חתמו את הישיבה .דיין ראה צורך לחלוק שבח
גדול לחיל האוויר — ובכך לעקוץ במרומז את שרי הממשלה שהתנגדו בתקופת ההמתנה למתקפה
מקדימה של צה"ל' 24:חיל האוויר לא רק עשה את המלחמה הזאת ,הוא היה המנוף שבלעדיו לא
 24ראו :גלוסקא (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .366–315
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היינו עושים זאת [ ]...אילו בשבוע זה [מהחלטת הממשלה ב־ 28במאי על המתנה עד החלטתה ב־4
ביוני לצאת למלחמה] היו המצרים מחליטים לתקוף פה [את בסיסי חיל האוויר של ישראל ,את הכור
בדימונה ומטרות תשתית וריכוזי אוכלוסייה] היינו נוחלים מפלה טוטאלית' .באופן כללי היה דיין
מדוד בדבריו .בחזית הסורית ,טען ,יש להסתפק בהשתלטות על האזורים המפורזים ,ואין לעבור את
הגבול הבין־לאומי למען המים (הבניאס) .בעניין העיר העתיקה 25אמר כי היא מנותקת ,ובתוך יום
או יומיים יבואו אנשיה 'עם דגל לבן' .בינתיים ישלים צה"ל את הכיתור בתפיסת נקודות שולטות על
'הרכס המזרחי' (רכס אוגוסטה ויקטוריה והר הזיתים) עד ההתחברות בין הר הצופים לארמון הנציב.
לא צריך להיכנס פנימה לעיר העתיקה ולהסתבך בקרבות רחוב ,קבע ,אבל אם הממשלה תחליט זה
ייעשה מיד .דיין דחה את ההצעות להעברת אוכלוסין כ'בלתי מעשיות'.
בטרם סוכמה הישיבה בהחלטה שאל ראש הממשלה שאלה מעשית :איך יסתדרו מאות אלפי
אנשים הזקוקים למזון ולשירותים? דיין השיב שבסופו של דבר 'נצטרך להחליט אחת מן השתיים:
או שמסתלקים משם עם הסכם עם חוסיין או בלי הסכם עם חוסיין ,או שמקבלים זאת על אחריותנו'.
בתוך יומיים–שלושה תסתיים המערכה הצבאית ,העריך דיין ,ואז רוב תושבי הגדה והרצועה 'יבואו
מרצונם ויבקשו שנעזור להם'' .יומיים–שלושה ניתן לך' ,אמר אשכול ,אך הקשה בשאלה רטורית:
'מה יהיה אם יפנו אלינו מיליון ערבים?!'.
החלטת הממשלה ,שהתקבלה פה אחד ,כללה חמישה סעיפים( :א) לאשר את כיבוש הרכס מעל
הגדה המערבית (גב ההר)( .ב) לא להיכנס הלילה לעיר העתיקה ולהסתפק בכיתור העיר מכל צדדיה.
אם ההתפתחויות המדיניות תחייבנה הוסמך שר הביטחון להורות לצה"ל להיכנס לעיר העתיקה( .ג)
לאשר את כיבוש שרם אלשיח'( .ד) לייפות את כוחו של שר הביטחון לנהל משא ומתן עם נציגי
אונר"א (סוכנות האו"ם לסעד ולתעסוקה לפליטים) על מנת שימשיכו לטפל בפליטים שברצועה( .ה)
'בקרב עם סוריה לא יעבור צה"ל את הגבול הבינלאומי'.
סיכומו של היום השני :הדיון בממשלה התרחב והתקבלו החלטות; הספקות נמוגו .ירושלים והגדה
המערבית עמדו בלב הדיונים .בגין ואלון דרשו 'לשחרר' הכול עד הירדן .אך היעד בהחלטת הממשלה
— גב ההר — מלמד שבשלב זה עדיין גבר השיקול הצבאי על השיקול האידאולוגי .סיני ושרם אלשיח'
נזכרו בדרך אגב ,אך חזית הצפון כבר עלתה על הפרק ,בהגבלה ברורה :רק האזורים המפורזים .אלון
הפליג בהצעתו להקים מדינה דרוזית בדרום סוריה.

 7ביוני :ירושלים וכל השאר
בבוקר היום השלישי למלחמה ערך ראש הממשלה פגישת התייעצות בהשתתפות השרים דיין ,אלון
וארן ,ראש המוסד מאיר עמית והרמטכ"ל לשעבר ידין .ברקע עמדו הדיונים באו"ם בהפסקת אש,
 25שעות ספורות קודם לכן ,בצהרי היום ,ערך דיין ביקור פתע בהר הצופים בלוויית האלופים נרקיס וזאבי .בהשקיפו על
העיר העתיקה ,על מסגדיה ועל צריחי כנסיותיה ,הורה דיין לנרקיס 'לסגור את ירושלים בפני השריון הירדני [ ]...אבל
בלי כל הוותיקן הזה' ,כלומר בלי להיכנס לעיר העתיקה .ראו :נרקיס (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .214
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לחצים דיפלומטיים ותחינותיו הנואשות של חוסין .עמית דיווח' :המלך מוכן להסדר בתנאי שנקטין את
הלחץ' .אשכול נטה להיענות והטיל על מנכ"ל משרדו הרצוג ,שהשתתף בפגישה ,ליצור קשר עם
המלך 26ו'להכות בברזל בעודו חם' ,אבל לא הייתה בדבריו הנחיה לעצור את מתקפת צה"ל ,והקשר
עם המלך לא נוצר .ידין דחק לכבוש את הר חברון באמרו 'יש לנו חשבון ישן נושן' 27.במהלך הפגישה
בישר שר הביטחון 'העיר העתיקה נפלה בידינו' ,ואמר שגם שרם אלשיח' נתפסה בידי צה"ל .דיין
דיווח כי ציווה לעצור את תנועתה של חטיבה  10לכיוון
יריחו — כאמור בשלב הזה דובר בהחלטת הממשלה רק
על גב ההר — אך בצהריים ניתן לחטיבה האישור לכבוש
את יריחו ,ובהמשך היום כמעט השלימו כוחות צה"ל את
השתלטותם על הגדה המערבית28.
בערב התכנסה בתל אביב ועדת השרים לענייני
ביטחון לישיבה ממושכת .אחרי התמוטטות הצבא
המצרי בסיני והסרת האיום על השיט במפרץ אילת
ואחרי כיבוש העיר העתיקה והגדה המערבית עמדה
במרכז ישיבת השרים סוגיית הדרישה הבין־לאומית
להפסקת האש ושאלת החזית הצפונית .אשכול הציג את
ההמלצה ששיגר אליו שר החוץ אבן מניו יורק' :לקבל
את הפסקת האש בתנאי שגם האחרים יקבלו'.
הרמטכ"ל רבין הציג בדבריו את עמדת הצבא —
במיוחד את עמדתו של אלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר
(דדו)' :לגמור מלחמה כזאת בלי שהסורים יקבלו מכה
זה חבל' .בגין ,שדעתו הייתה נתונה לגדה המערבית
ולא לסוריה ,טען כנגד עמדת הרמטכ"ל ושר הביטחון
שהוצגה בישיבה הקודמת ,שהמטרה בגדה היא להגיע
לגב ההר ולעצור ,ואמר כי הדבר הדחוף ביותר הוא
שהרמטכ"ל יורה 'להיכנס לחברון ולהגיע לירדן'29.
26

27
28

29

הרצוג היה איש הקשר הישראלי עם המלך חוסין ,ופגישתו עמו בשנת  1963הייתה הראשונה בסדרת פגישות חשאיות
שקיים המלך עם אישים ישראלים .לתיאור מפורט של פגישות אלה ראו :א' שליים' ,חוסיין בלי צנזורה' ,ידיעות
אחרונות :מוסף  7ימים 6 ,באפריל .1999
ראש הממשלה הטיח בתגובה בידין' :איך נחיה עם כל כך הרבה ערבים?' ,וידין השיב שעם כניסת כוחות צה"ל 'הם
[ערביי חברון] יהיו במדבר' ,כלומר יברחו .רישום של ליאור מן הישיבה ,ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
הוראותיו של דיין למניעת כל פגיעה במקומות הקדושים ולמניעת ביזה היו חמורות ביותר .דיין סיפר כי הודיע
לאלוף חיים הרצוג ,שהתמנה למושל הצבאי של ירושלים ,להכין לעצמו מקום בבית הסוהר אם תהיה פגיעה במקומות
הקדושים ,והורה לו לפתוח באש על בוזזים.
למעשה חטיבה  10כבר הגיעה אז לדרום נהר הירדן ,וחבלניה הכינו את פיצוץ הגשרים .חטיבה  16כבשה כבר באותו
היום את גוש עציון ובית לחם ,אבל חברון נכבשה רק בבוקר יום המחרת .ראו :מה"ד־היסטוריה (לעיל ,הערה ,)12
עמ' .386–378

שר הביטחון משה
דיין מלווה באלוף
רחבעם זאבי (מימין)
ובאלוף עוזי נרקיס
בכניסה למערת
המכפלה ,לאחר
כיבוש חברון,
 8ביוני 1967
(צילום :משה מילנר ,לע"מ)
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חייל ליד עמדת
ירי על ספינת
חיל הים ,העוברת
במצרי טירן ,ליד
שרם אלשיח',
לאחר כיבושה,
 8ביוני 1967

(צילום :יעקב אגור ,לע"מ)

שר הבריאות ממפ"ם ישראל ברזילי הציע שהממשלה תסכים להפסקת האש ,וזכה לתגובה מלגלגת
מצדו של שר הביטחון ,שהתנגד למתקפה לכיבוש הגולן' :ומה יהיה עם הרכס הסורי ,שחברי הכנסת
חזן ויערי רוצים שנכבוש אותו?!' .דיין תמך באמירת 'כן מגומגם וארוך להפסקת אש שייתן לנו
מרווח זמן' .מכיוון ששליטת צה"ל לאורך כל נהר הירדן ובכל חצי האי סיני כבר הייתה בהישג
יד מידי ,נותרה רק בחזית הסורית משימה בלתי גמורה .דיין הבחין בין 'התכנית המינימליסטית',
שתאמה את עמדתו — כיבוש תל עזזיאת 30והאזורים המפורזים — תכנית שניתן לבצעה גם תוך הסכמה
להפסקת אש ועד שזו תתייצב ,ובין 'פעולה לפי דרישת האקטיוויסטים ,חברי הכנסת יערי וחזן ,של
כיבוש הרמה' ,שאינה אפשרית במרווח הזמן הצר שתותיר הסכמה להפסקת אש 31.ראש הממשלה
הבהיר כי מלכתחילה לא חשב על כיבוש הרכס ,בשל מחירו בדם ,ושהוא מעוניין רק במי הבניאס.
ההחלטות שקיבלה ועדת השרים היו( :א) להסכים להפסקת אש 'בתנאי שהצדדים האחרים
[ללחימה] יסכימו גם הם'( .ב) להטיל על צה"ל להגיע לגבול הבין־לאומי עם סוריה ולבטל בכך את
 30תל עזזיאת ,שרוב שטחו היה בתוך האזור המפורז ,הוחזק בידי הצבא הסורי ,שימש מוצב קדמי מבוצר ,ולאורך השנים
היה פעמים רבות מוקד של תקריות אש בין צה"ל לצבא הסורי .התל גובל בנחל הבניאס ,בתעלות וביובלי מים .בשל
עליונותו הטופוגרפית על יישובי עמק החולה הצפוני הוא נחשב לקרש קפיצה אפשרי לפלישה סורית אל העמק .התל
נכבש ב־ 9ביוני  1967בידי כוח מגדוד  51של חטיבת גולני שתוגבר בטנקים .ראו :מה"ד־היסטוריה ,מלחמת ששת
הימים :המערכה בזירה הסורית ,תל אביב  ,1972עמ' .316–289
 31מאיר יערי ויעקב חזן ,מנהיגי מפ"ם ,מפלגת השמאל המתונה והאנטי־אקטיוויסטית מבחינה מדינית וביטחונית,
הושפעו ממצוקת הקיבוצים בעמקי הירדן והחולה ,שסבלו לאורך השנים מירי והפגזות מרמת הגולן .הם תמכו בתביעה
מן הממשלה להסיר את האיום הסורי על ידי כיבוש הרמה .גם שנים רבות לאחר האירועים לא החמיץ דיין שום הזדמנות
לעקוץ את השניים ,שלא נמנו עם אוהדיו ,בלשון המעטה .ראו :ר' טל' ,משה דיין :חשבון נפש' ,ידיעות אחרונות27 ,
באפריל ( 1997הריאיון עם דיין נעשה בשנת  1976ונגנז).
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האזורים המפורזים( .ג) אם תוך כדי הפעולה יתברר כי על צה"ל להיאחז ברמה ,תובא תכנית הפעולה
לאישור ראש הממשלה ושר הביטחון( .ד) בחזית הירדנית לאשר לצה"ל להגיע עד הירדן32.
סיכומו של היום השלישי :היה זה יומה של ירושלים — נכבשו העיר העתיקה ,הר הבית והכותל.
צה"ל הגיע עד הירדן ,ובגין לחץ לכבוש גם את הר חברון .הממשלה התלבטה כיצד להגיב על החלטת
האו"ם בדבר הפסקת אש וחתרה להרוויח זמן .בחזית הסורית הוחלט — כב־ 6ביוני — לכבוש את
האזורים המפורזים ,אך הפעם נוספו אפשרויות פתוחות ,ומכל מקום ראש הממשלה רצה את מי
הבניאס .צה"ל השתלט על שרם אלשיח'.

 8ביוני :כיבוש הרמה הסורית — בעד ונגד
ביומה הרביעי של המערכה ,בעוד הקרבות בחזיתות הדרום והמזרח שוככים ,ובעוד חיל האוויר
כותש את מערכי הצבא הסורי בגולן ,התעצמו בדרג המדיני הדיונים והלבטים בשאלה איזו פעולה יש
לנקוט בחזית הצפונית 33,וגברה התמיכה בפעולה גדולה ,שפירושה כיבוש הרמה .התחושה הייתה כי
חרף גודלו של הניצחון' ,שחרור ירושלים' והיקף השטחים שכבש צה"ל בסיני ובגדה המערבית ,נותר
טעם מר כל עוד סוריה לא הוכתה ,וכל עוד נותרה בעינה אימת הרכס הנישא מעל ליישובי העמקים
באצבע הגליל ובדרום הכינרת .הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון הסתייגו מפעולה קטנה — כיבוש תל
עזזיאת והאזורים המפורזים — ודחו את ביצועה ,כי ראו בה מבצע הבקעה קשה ויקר שלא יוביל
להכרעה ולהישג טריטוריאלי ראוי .בסופו של יום הדיונים הארוך לא הצליחו ראש הממשלה והשרים
שתמכו בעמדת צה"ל ,להשיג את מבוקשם ,עקב התנגדותו התקיפה של שר הביטחון .לפיכך על
רקע הסכמת הממשלה להפסקת אש ולחץ אמריקני שלא להגזים 34,נראה היה כי סיומה הרשמי של
המלחמה יותיר את הגבול עם סוריה כפי שהיה לפני פרוץ המלחמה.
 32ההחלטה לאשר לצה"ל להגיע עד הירדן הייתה פורמלית בלבד ,כדי לא להותיר בעינה את ההחלטה הקודמת ,שאישרה
לכבוש רק את גב ההר ('הרכס מעל הגדה המערבית').
 33בעיה נוספת ,חמורה מאוד ,הדאיגה את ראש הממשלה והשרים ואת הצמרת הדיפלומטית הישראלית בעיצומו של
אותו היום — הפגיעה הקשה שפגעו בשוגג ספינות טורפדו של חיל הים ומטוסי חיל האוויר באניית הביון האמריקנית
'ליברטי' בהיותה במרחק  13מייל ימיים מחוף סיני ממערב לאלעריש .בהתקפת ספינות הטורפדו והמטוסים נהרגו
ארבעים ואחד מאנשי צוות האנייה ו־ 171נפצעו .השגריר הרמן זומן מיד אל מזכיר המדינה דין ראסק לשיחה נוקבת,
ובה דחה ראסק את הטענה שהטייסים הישראלים לא הבחינו בסימני הזיהוי הברורים של האנייה כטענה 'בלתי מתקבלת
על הדעת' ( .)beyond comprehensionישראל התנצלה על הפגיעה באנייה ואף שילמה פיצויים למשפחות הנפגעים.
יומני המלחמה של צה"ל ועדויות מפקדים קובעים בעליל כי האנייה זוהתה בטעות כמצרית ,ושההתקפה הייתה בשוגג.
הנשיא לינדון ג'ונסון קיבל את ההסבר ,אולם בכירים בממשל ,בהם מזכיר המדינה ראסק וראש הסי־איי־איי ריצ'רד
הלמס ,ובמיוחד אנשי צוות האנייה ,נותרו משוכנעים כי ההתקפה הייתה מכוונת .ראו :א' כ"ץ־אתר' ,פרשת טיבוע
אניית הצי האמריקני "ליברטי" — גלגולה של עלילה' ,קתדרה( 142 ,טבת תשע"ב) ,עמ'  ;130–111ז' אלמוג ,מפקד
שייטת  :13הפלגות חיי ,אור יהודה תשע"ד ,עמ'  ;1191–1182י' ספקטור ,רם וברור ,תל אביב  ,2008עמ' ;114–108
אורן (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .271–262
 34שר החוץ אבן דיווח כי שגריר ארצות־הברית באו"ם ארתור גולדברג אמר לו בפגישה עמו שהנשיא ג'ונסון הביע חשש
שישראל 'תלך בעקבות נאצר ותמיט על עצמה אסון' ,משום שהיא מנסה 'לתפוס את המרובה' (pushing the advantage
 .)too farמברק אבן אל ראש הממשלה 8 ,ביוני  ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
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קתדרה

קתדרה

ילדים במקלט
בקיבוץ גדות
במהלך הפצצה
סורית על הקיבוץ,
אפריל 1967

(צילום :אילן ברונר,
לע"מ)
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עמי גלוסקא

החזית הסורית הייתה הנושא העיקרי בכל
הדיונים אצל ראש הממשלה ביום הזה .בוועדה
המדינית של 'המערך' תמכו אלון וישראל גלילי
בכיבוש הגולן .אשכול עצמו רצה רק את 'ראשי
המעיינות' (הבניאס) ,ואילו יועצו ,מנהל מחלקת
שביתות הנשק במשרד החוץ משה ששון ,היה נחרץ:
'אסור לנו לעבור את הגבול הבינלאומי עם סוריה'.
גולדה מאיר תמכה בעמדת ששון וקבעה' :בעולם
צריך להיות ברור שיצאנו למלחמה רק להגן על
עצמנו'; היא הוסיפה' :לא עולה על הדעת שייתנו
לנו להישאר בעיר העתיקה [ ]...בגדה יש להחזיק
רק במה שדרוש מבחינה ביטחונית'35.
עד צהרי היום כבר השתנתה עמדת ראש
הממשלה .בפגישה אישית שקיים עם אלוף פיקוד
הצפון אלעזר 36ובהתייעצות עם רבין ,אלעזר ואלון
הושפע אשכול מעמדתם המשותפת בעד כיבוש
רמת הגולן .אלעזר גייס גם את נציגי היישובים
הקרובים לגבול הסורי כדי שילחצו על אשכול,
והתוצאה הייתה זימונה החריג של משלחת בראשות
ראש המועצה האזורית גליל עליון יעקב אשכולי לישיבתה של ועדת השרים לענייני ביטחון בערב.
בתחילת הישיבה ,בטרם הוכנסה משלחת נציגי היישובים ,דיווח ראש הממשלה על המסר שקיבל
מן הצפון :התושבים אינם מוכנים להיות 'בשר תותחים' ,הם אומרים' :אנחנו יושבים בבונקרים על
נשינו וילדינו .עד מתי?! ואם לא עכשיו — אימתי?! אמרתי להם שאני שומע וכל מילה נופלת על
ליבי כסלע' .דעתו של דיין לא הייתה נוחה מזימונה של המשלחת' .אינני חושב שמה שהם יגידו ישנה
את דעתי' ,אמר .דבריו של אשכולי לשרים היו נוקבים :זה תשע עשרה שנה הסורים על הרכס הסורי
'מדריכים את מנוחתנו' ,אמר ,וציין כי קיבוץ גדות שוב נהרס כולו ,אחרי שנפגע קשות בהפגזה סורית
חודשיים קודם לכן' 37.אנחנו לא מחידלון או ממורך לב באים אליכם' ,הטעים אשכולי ,אך הוא סבר
שיהיה זה סיוט אם המצב יישאר כפי שהיה.
 35פרוטוקול ישיבת שרי 'המערך' 8 ,ביוני  ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
 36אלעזר הסביר לראש הממשלה' :אפשר לכבוש את תל עזזיאת [ומעיינות הבניאס] ,אבל מה הטעם לשפוך דם מבלי
לחדור יותר עמוק לתוך הרמה?!' (דו"ח קצר על הפגישה עם ראש הממשלה ,בהשתתפות הרמטכ"ל והשר אלון 8 ,ביוני
 ,1967ארכיון מרים אשכול ,אי"א) .ראו גם :ח' ברטוב ,דדו 48 :שנה ועוד  20יום ,תל אביב  ,1979עמ' .133
 37קיבוץ גדות נפגע קשות בתקרית האש החמורה ב־ 7באפריל שהייתה ציון דרך מרכזי בהידרדרות שהובילה למלחמה.
על התקרית ומשמעותה ראו :א' כהן ,ההגנה על מקורות המים :מדיניות הפעלת חיל־האוויר לתקיפה בגבול ישראל־
סוריה ,1967–1956 ,תל אביב תשנ"ב ,עמ'  ;180–163וראו גם :גלוסקא (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .196–190
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לאחר צאתה של המשלחת מיהר אלון לחזק את דרישתה :השארת הצבא הסורי על קו הרכס
תהווה מטרד קבוע גם בעתיד ,ולמה להעניק דווקא לסורים 'חסינות'? הוא דחה את הנימוק היחיד
ששמע ממתנגדי הפעולה הרחבה בגולן — החשש מהסתבכות עם ברית־המועצות ,פטרונית המשטר
בדמשק .טענתו הייתה שדווקא קיום הסטטוס קוו ברמה פירושו שיישאר מקור קבוע למתיחות עם
ברית־המועצות ,ומוטב להגיע למתיחות חד־פעמית על רקע המשבר הכללי ,שהרי סוריה לא קיבלה
את החלטת האו"ם על הפסקת האש .ואם תנתק ברית־המועצות את יחסיה עם ישראל ,אמר ,עדיף
הרכס גם בלי יחסים ִאתה .בשלב זה של הישיבה החריש שר הביטחון במחאה ,ולא נענה לבקשת ראש
הממשלה שיביע את דעתו.
ורהפטיג היה ראשון המתנגדים לעמדת אלון ,והזהיר מפני 'שיכרון של ניצחון' .ניתוק יחסים
עם ברית־המועצות ,הסביר ,פירושו ניתוק יחסים עם כל מדינות הגוש המזרחי ויגרור ניתוק גם עם
מדינות אפריקניות ואסיאתיות .חברו למפלגה שפירא הצטרף לעמדתו והזהיר מפני הוצאת 'הדוב
[הרוסי] ממאורתו' .עתה הפתיע אשכול והביע גם הוא תמיכה בוורהפטיג ,והציע להמתין יומיים
לראות אם הסורים יקבלו את הפסקת האש ויקיימוה 38.השרים גלילי ובגין תמכו בפעולה לכיבוש
הגולן ,ואילו השרים ברזילי וארן נקלעו למצוקה ,התלבטו ולא יכלו לקבוע עמדה .ארן ביקש שוב
לשמוע מה בפיו של שר הביטחון ששתק.
עתה הגיב דיין סוף סוף ,ובחריפות .הוא ביטא קודם כול את מורת רוחו מן הפורום ,וקבע שאי
אפשר לנהל מלחמה ב'מועצה' של שמונה עשר שרים שמחליטה ברוב דעות 'אם לעשות פעולה של
כיבוש שני קילומטר יותר או שני קילומטר פחות ,כאשר ההכרעה של השר ורהפטיג ושלי שווה'.
דיין התנגד לקבלת החלטה ברוב דעות בממשלה בסוגיית הגולן ,והרחיק לכת בדבריו עד כדי איום
מרומז בהתפטרות .הוא מבין ,אמר ,שיש צורך 'מדי פעם להביא את הקווים הכלליים' לדיון בממשלה
ובוועדת השרים לענייני ביטחון ,אך המשך הנוהג של העלאת שאלות אופרטיוויות בפורום זה עלול
להביאו למצב שבו הוא יאמר 'אני כך לא יכול'.
דיין רגז על הזמנתה של המשלחת מיישובי הצפון ומהשפעתה הרגשית על השרים' ,ואני צריך
להיות זה שיגיד להם תשבו ותסבלו' .הוא אף התנצח עם גלילי והפליג בדבריו באמרו בכעס כי לדעתו
'מוטב להעביר עשרה משקים חמישה עשר קילומטרים הצידה [הרחק מהגבול הסורי]' .הוא הבהיר
שלדעתו יש להגיע לגבול הבין־לאומי ולבטל את האזורים המפורזים בלבד 39,וגם זאת רק 'בכל מקום
שנוח לנו — באל־חמה לא נוח [עקב המרחק והמצב הטופוגרפי] אז לא נלך'; ובטרוניה הוסיף' :יכולים
לומר שאני הקטן תבוסתן לעומת חברי הכנסת יערי וחזן'.
 38אשכול הזכיר אגב כך את פנייתם הנואשת של נציגי דגניה א ודגניה ב אל בן־גוריון במלחמת העצמאות על
רקע המתקפה הסורית ,ואת תגובתו' :אין לי תשובה ,תחזרו הביתה ותגידו לחברים שאנו מצפים מהם שיעמדו עד
הסוף'.
 39דיין טען כי זוהי עמדתו זה שנתיים' ,ולא שיניתי דעתי היום' .אבל בישיבת פגרה מיוחדת של ועדת החוץ והביטחון
שהתכנסה ב־ 9במאי לדון במתיחות הגואה עם סוריה ,ימים ספורים לפני פרוץ המשבר שהוביל למלחמה ,הפגין חבר
הכנסת דיין עמדה תקיפה ואמר כי אם תפרוץ מלחמה עם סוריה 'גם הגבול הבינלאומי לא יהיה קיים' .ראו :גלוסקא
(לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ,470הערה .43
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עוד בתחילתה של ישיבת השרים ציטט דיין דברים שפורסמו באותו היום בעיתון המצרי
'אלאכבאר' ,ושלפיהם מצרים לא תסכים בשום אופן להפסקת אש אלא תילחם מלחמת קודש עד
חרמה ,עד שיגורש הישראלי האחרון מסיני .דיין חשש כי המלחמה לא תסתיים במהרה וצפויה
להימשך זמן רב במתכונת של מלחמת התשה ,כשמצרים וסוריה נתמכות ומחומשות בידי ברית־
המועצות ,בעוד צרפת ,שנשיאה דה גול הטיל ב־ 2ביוני אמברגו נשק על ישראל ,מונעת הספקת
חלפים ומטוסים לצה"ל40.
אלון חלק בתוקף רב על עמדת דיין ,אף שדבריו של שר הביטחון על הזזת יישובים היו בוודאי
הפרזה רטורית בלבד .הצעתו של דיין לעקור יישובים קוממה אותו והוא אמר' :אינני מעלה בדעתי
שנפנה יישובים [ ]...כל האצבע אינה חמישה עשר קילומטר ,וזה אומר לוותר על חלק מהארץ!' .לגופו
של עניין טען אלון כי כיבוש האזורים המפורזים ותל עזזיאת בלבד 'זו אותה מלחמה עם הסורים
[כמו כיבוש כל הרמה]' .אלון חשב ,כמו דיין ,שהמלחמה עם מצרים וסוריה תהיה ממושכת ,אבל טען
שהסיכוי לעמוד בה ישתפר אם צה"ל יהיה ערוך — 'לא לנֶ צח ,אלא עד שיהיה הסדר' — בקו טופוגרפי
טוב יותר .אשכול זועזע מעצם האמירה של דיין על עקירת יישובים — 'ניצחון יותר גדול מזה לא נחוץ
לסורים' ,אמר .הוא אף הגיב בהתרסה על טענתו של דיין בעניין גודל הפורום ,ורמז שאיומו המשתמע
של שר הביטחון להתפטר אינו מפחיד אותו ,ובלשונו 'צריך פעם אחת לא לעשות לנו טובות'.
דברי הסיום של ראש הממשלה קבעו את תוצאת הדיון :הוא הציע להחליט על המתנה ,קודם
כול ל'יומיים־שלושה' ,וקיבל עליו לנסוע צפונה ולהסביר בעצמו ביישובי הגבול את ההחלטה ,כפי
שהסביר לאלופי צה"ל בשעתו (ב־ 28במאי) את החלטת ההמתנה .לדבריו 'כשם שמלחמה לא עושים
מפני שהמפקדים רוצים [רמז ללחץ שהפעילו עליו חברי המטה הכללי ערב המלחמה ]41כך אפשר
להגיד שמלחמה לא עושים רק כדי שעשרה יישובים לא יסבלו' .בינתיים ,אמר אשכול' ,נעשה מאמץ
לא להתגרות ולא לגרות' ,ואז תובא בפני הפורום הצעה מה לעשות .כוונתו של ראש הממשלה
הובהרה במפורש' :אם [הסורים] לא יפגעו בנו ,נדחה זאת לשבועות הקרובים [ואז נדון שוב] .דיה
לצרה בשעתה' .אשכול נסוג אפוא בשלב הזה מעמדתו העקבית מאז תחילת המלחמה שיש לכבוש
את האזורים המפורזים ואת מעיינות הבניאס ,שלא לדבר על כיבוש הרמה כולה .הדרג הצבאי —
הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון — כשל לפי שעה במאמציו לקבל אישור לכיבוש הגולן.
החלטתה של ועדת השרים בנושא הסורי הייתה' :מחליטים לדחות ליום־יומיים את ההחלטה
בעניין הפעולה בגבול הסורי ולהטיל על הרמטכ"ל להביא הצעה לתכנית הפעולה לאישור הועדה.
במשך ימים אלה ייעשה מאמץ לא לגרות את הסורים'.
 40צרפת הייתה בשנת  1967מקור הנשק העיקרי לצה"ל זה תריסר שנים ,וחיל האוויר הושתת כמעט כולו על מטוסים
צרפתיים .דיין ביקר בחריפות את העובדה שמאז שנת  1962לא נרכשו מטוסי קרב .בשנת  1966נחתמה עסקה להספקת
חמישים מטוסי מיראז'  5צרפתיים ,אך הם לא סופקו עקב האמברגו .שוק הנשק האמריקני אמנם נפתח לישראל כבר
בשנים  1965–1964להספקת טנקים ,ובשנת  1966גם למטוסי סקייהוק ,אך שילוב טנקי הפטון האמריקניים בחיל
השריון עדיין היה בראשיתו בשנת  ,1967ומטוסי הסקייהוק הראשונים עתידים היו להגיע בדצמבר  .1967ראו :שם,
עמ' .68–66
 41עיינו :שם ,במיוחד עמ' .370–360 ,334–332
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ישיבת ממשלה
במשרד ראש
הממשלה בירושלים.
משמאל לימין:
משה דיין ,זאב שרף,
יוסף ספיר ,מנחם
בגין ומשה קול.
 4ביוני 1967
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

שר הביטחון חוזה שחורות
בכך לא נחתמו הדברים .האקורד האחרון בישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון ב־ 8ביוני ,כשהלילה
ירד זה כבר ,היה החזות הקשה שתיאר שר הביטחון ,ושהשרתה על ראש הממשלה והשרים מרה
שחורה' .אין לי שום ספק' ,אמר דיין' ,שמצרים אינה חולמת להפסיק את המלחמה [ ]...הם ילכו
לג'יהאד של מאה שנה .הם לא יקבלו את הפסקת האש בשטח הזה של סיני והתעלה [ ]...ויהיו מוכנים
לקחת סיכון שנלך עד קהיר [ ]...נאצר ידאג שגם סוריה לא תפסיק .אפילו ירדן היא עתה תחת פיקוד
מצרי ועלולה להמשיך להילחם ,ואפילו לבנון רואה עצמה במצב של מלחמה' .אמנם צה"ל משמיד
את הטנקים המצריים בסיני' ,אבל מבחינת הגעה למצב שעם מצרים אנחנו מפסיקים את המלחמה —
איננו מתקרבים ,אולי אפילו מתרחקים [מהפסקת האש] ,ונצטרך לחשוב על מלחמה ארוכה איתם
[ ]...אנחנו חוסמים לו [לנאצר] את הדרך למכה — הוא לא יעבור על זה בשתיקה' .דיין ציין כי נתן
הוראה לכוחות צה"ל בסיני להתחפר בבונקרים מבטון עמוק באדמה כדי לעמוד בהפצצות המצריות.
שר הביטחון הוסיף להלום בשרים בתחזיתו המבהילה :מצרים תקבל מטוסים וטנקים חדשים
מברית־המועצות ,מיוגוסלוויה ומאלג'יריה ,בעוד חיל האוויר הישראלי ,הסובל משחיקת מטוסיו
במלחמה ,לא יתוגבר בגלל האמברגו הצרפתי' .צרפת ,גם לו רצתה לספק [לנו] מטוסים' ,הסביר דיין,
'זה ייקח שנה לפחות מההזמנה' .הוא קבע כי אמנם יש סיכוי ראלי לקבל מטוסים מארצות־הברית,
אבל גם זו שאלה של זמן' ,ובינתיים זה לא יותר מאשר סיכוי'42.
 42לסקירה נרחבת ראו :מייזל (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;266–259וכן :גולן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .298–292
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כוחות שריון
עוברים בעפולה
בדרכם מחזית
ירדן לרמת הגולן,
יוני 1967

(צילום :אליעזר סקלרץ,
בית אלפא; באדיבות
נדב מן' ,ביתמונה')
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הכול דממו .ראש הממשלה והשרים שתמכו בכיבוש הגולן לא הגיבו ,לא הביעו דעה ,ולא ניסו
לערער על החזות הקודרת של שר הביטחון ,עובדה המעידה על האפקט המשתק והמזעזע של דבריו.
אם חשבו השרים אפופי האופוריה שנגמרה המלחמה ,שהניצחון הגדול הושג ,ושנותר רק לסגור את
החשבון עם הסורים — בא דיין וטפח על פניהם בהערכת מצב מדכאה ומפחידה.
בפרספקטיבה של שנים אפשר לומר כי דיין לא טעה לגמרי בהערכתו הפסימית בסופו של היום
הרביעי למלחמת ששת הימים .אמנם הוא שגה קשות בקביעתו הפסקנית שגמאל עבד אלנאצר לא
יסכים להפסקת אש .כבר בשעה  ,22:30מיד עם סיומה של ישיבת ועדת השרים ,מסר הרמטכ"ל
לשר הביטחון את הבשורה שאך זה התקבלה על הסכמת מצרים להפסקת אש .בשעה  03:15הודיע
רדיו דמשק על הסכמת סוריה להפסקת
אש .התזה של דיין על מלחמה ללא סוף,
שהייתה הבסיס להתנגדותו לכיבוש הגולן,
לכאורה קרסה לגמרי .אולם תחזיתו לעתיד
לא הופרכה לחלוטין .השנים הבאות לא היו
שנות שקט ושלווה .הערבים לא השלימו עם
תבוסתם המשפילה .צה"ל אכן נאלץ להתחפר
בבונקרים לאורך התעלה .תקריות אש בגבולות
תכפו ,ומלחמת התשה קשה ,ארוכה ומדממת
ניטשה ,בהפוגות קצרות יותר וקצרות פחות,
עד שהושגה הפסקת אש יציבה כחלוף שלוש
שנים וחודשיים 43.הקיפאון המדיני לא הפשיר,
וכעבור שלוש שנים וחודשיים נוספים פרצה
מלחמת יום הכיפורים ,שהפתיעה וזעזעה את ישראל השאננה ,ושגבתה מחיר דמים כבד .ממרחק
הזמן ניתן לראות את מלחמת ששת הימים ,מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים כרצף מתמשך
של מלחמה אחת ,מלחמת שש השנים.
סיכום היום הרביעי :המוקד עבר צפונה; הרכס הסורי היה הנושא בדיוני הממשלה .שדולת
מתיישבי הצפון הוזמנה לישיבת הממשלה ,ופרץ בה עימות בין אלון לדיין .שר הביטחון ערער את
ביטחון השרים בהתריעו על מלחמה ללא סוף נראה לעין .הצבא ורוב השרים תמכו בכיבוש הגולן,
אך עמדתו הפסימית של דיין סיכלה קבלת החלטה על מתקפה בחזית הסורית.
 43מלחמת ההתשה הסתיימה בהסכם הפסקת אש ,וזו נכנסה לתוקף ב־ 7באוגוסט ( 1970באשר לראשיתה של המלחמה
נוקבים במועדים שונים ,ולטעמי נכון לראותה בתקריות האש שהחלו סמוך מאוד לסיומה של מלחמת ששת הימים).
זמן קצר אחרי תום מלחמת ההתשה הפיקה ההוצאה לאור של משרד הביטחון אלבום תצלומים שכותרתו ' 1000הימים'.
בשלוש השנים הללו נפלו בכל החזיתות — המצרית ,הסורית ,הירדנית והלבנונית — קרוב ל־ 1,000ישראלים ,רובם
הגדול חיילים .ראו :ז' שיף ,מלחמה ללא גבול ,תל אביב  ;1970ז' דרורי ,אש בקווים :מלחמת ההתשה בחזית המזרחית
 ,1970–1967בן שמן  ;2012ד' שיפטן ,התשה :האסטרטגיה המדינית של מצרים הנאצרית בעקבות מלחמת ,1967
תל אביב  ;1989מ' כבהא ,חרב אל־אנתזאף :מלחמת ההתשה בראי המקורות המצריים ,רמת אפעל תשנ"ו; וכןY. Bar- :
Siman-Tov, The Israeli-Egyptian War of Attrition 1969–1970: A Case Study of Limited Local War, New York 1980
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 9ביוני  :1967דיין משנה דעתו ומחליט לבד
לילה של חיבוטי נפש ומן הסתם גם נדודי שינה עבר על דיין עד שהשכים בבוקר ועשה מעשה
שכעבור שנים רבות עתיד היה ,במפתיע ,להתחרט עליו 44.מעט אחרי השעה  23:00שוחחו הרמטכ"ל
ושר הביטחון בטלפון עם מפקד פיקוד הצפון .רבין אמר לאלעזר' :הוחלט שלא תוקפים' ,והעביר את
השפופרת לדיין ,שרצה לוודא כי אלעזר לא יפעל בניגוד להחלטת הממשלה .שר הביטחון הסביר
לאלוף את הסיבות להחלטה והותיר פתח קטן' :אולי עוד יהיה משהו .בינתיים שום דבר' .אלעזר לא
ויתר .הוא שלח אל שר הביטחון את עוזי פיינרמן ,קצין מילואים בכיר במפקדת הפיקוד ,מזכיר 'תנועת
המושבים' ודמות פוליטית חשובה במפלגתו של דיין ,רפ"י .שיחתו עם השר התארכה עד השעות
הקטנות של הלילה ,אך דיין נותר בשלו :אין לתקוף את סוריה .דיין נימק ,ופיינרמן השתכנע45.
סמוך לשעה  06:00בבוקר ה־ 9ביוני השכים דיין ובא לבור ,עדיין איתן בדעתו 46.בתוך שעה אחת,
ובלא שנועץ באיש ,הביאוהו הידיעות המצטברות להיפוך גמור בעמדתו ולמתן הוראה אישית דרמטית
לאלוף פיקוד הצפון — ללא אישור ראש הממשלה — לפתוח במתקפה 47.החלטת ועדת השרים לענייני
ביטחון מהלילה עדיין עמדה כמובן בתוקפה ,אך דיין לא מצא לנכון אפילו לטלפן אל ראש הממשלה
וגם לא אל הרמטכ"ל בטרם דיבר עם אלעזר והורה לו 'תקוף!' .רק אחרי מתן ההוראה לאלוף פיקוד
הצפון ביקש שר הביטחון ממזכירו הצבאי יצחק נסיהו לעדכן את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה
ישראל ליאור; זה דיווח מיד לאשכול ,ותגובתו של אשכול הייתה' :איזה נבזה!'48.
אשכול ביטל סיור שעמד לערוך בחזית הדרום בליווי הרמטכ"ל והורה לכנס בדחיפות את ועדת
השרים לענייני ביטחון .בשעה  08:50הגיע אשכול לבור ונפגש עם שר הביטחון .קדמה לכך שיחה
טלפונית בין השניים שתוכנה לא נרשם .דיין הסביר לאשכול את הרקע להחלטתו והראה לו את מברק
אמ"ן מהלילה שהובא לידיעתו רק בשעה  ,07:00על השדר ששלח נשיא מצרים נאצר אל נשיא סוריה
נור אלדין אלאתאסי 49.בשולי המברק כתב' :אשכול )1( ,לדעתי המברק הזה מחייב אותנו לתפוס
קווים צבאיים מקסימאליים .)2( .אמש לא חשבתי שמצרים וסוריה (המנהיגות המדינית) תתמוטטנה
44

45
46
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הדברים נאמרו בנובמבר  ,1976בריאיון עם העיתונאי רמי טל .דיין נתן דרור ללשונו בריאיון ,אך אסר על מראיינו
לפרסם את הדברים .דיין — שבאותה עת ,שלוש שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים ,נחשב כמי שסיים את תפקידו
ההיסטורי — אמר בין השאר כי כיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים היה מיותר .הריאיון פורסם כעבור עשרים
שנה ,לאחר שבתו של דיין ,יעל ,התירה לפרסמו .ראו :טל (לעיל ,הערה .)31
ברטוב (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .135–134
דיין טרח להסביר לקצינים בבור את התנגדותו למתקפה ברמה ואף התווכח ִאתם בקצרה .ראו :גולן (לעיל ,הערה ,)3
עמ' .302
דיין גם עקף בהוראתו לאלעזר את הרמטכ"ל ולא הודיע דבר לרבין ,שלן בביתו בלילה ולא היה בבור באותה שעת
בוקר .הרמטכ"ל ראה צורך להתקשר לרבין כמתחייב מ'הסדר הצבאי הטוב' .ראו :ברטוב (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .136
ליאור רשם' :בשעה  07:15טילפן אלי הביתה מזכירו הצבאי של שר הביטחון [ ]...הסביר כי במשך הלילה הגיעו
ידיעות על התמוטטות כללית של המערך הסורי ונוכח השינוי במצב החליט שר הביטחון להורות לתקוף את הרמה []...
התקשרתי מיד עם רה"מ ומסרתי לו ,רה"מ היה מופתע ואמר "איזה נבזה .אתה יודע שהייתי בעד כיבוש הרמה ולפחות
מקורות המים .הוא נתן את הפקודה לצבא .עכשיו אבטל את הפקודה? אין לזה היגיון [ ]...שיעשה מה שהוא רוצה .איזה
נבזות!"' (ארכיון מרים אשכול ,אי"א).
על תוכן השדר ולהסבריו של דיין ראו להלן בדבריו בוועדת השרים לענייני ביטחון.
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בצורה מוחלטת כזו ותוותרנה גם על המשך המערכה ,אולם אם כך המצב יש לנצלו עד תום .יום
גדול .משה דיין'50.
ועדת השרים לענייני ביטחון התכנסה בשעה  .09:30שלא כנהוג שתק ראש הממשלה הנזעם ולא
אמר מילה בפתח הישיבה .התקפת צה"ל ,יש לציין ,כבר החלה באותה השעה 51.ראש הממשלה יכול
היה לבטל את הוראת שר הביטחון מיד כשהובאה לידיעתו או בפגישתו עמו .אשכול יכול היה גם
לצוות על הרמטכ"ל שלא להזיז את הכוחות עד סיום ישיבת הוועדה וקבלת החלטה בפורום זה .הוא
לא עשה זאת .בתוקף הנסיבות לא מצא ראש הממשלה לנכון להפגין מנהיגות ורק שידר כעס עצור.
דיין הוא שפתח בדבריו את הישיבה ,והוא היה חצוף דיו — או שמא ביקש לשמור מעט מכבודו
הפגוע של אשכול — ואמר' :באישור ראש הממשלה נתתי הוראה לצבא לפעולה של כיבוש הרמה,
וכולה ,לא רק החלק הצפוני [תל עזזיאת והבניאס] ,כי אם גם החלק הדרומי ,מעל עין־גב' .דיין הסביר
את החלטתו בכך שהנחותיו הופרכו — מצרים וסוריה הסכימו להפסקת האש .הוא הדגיש במיוחד
את השדר שבו הציע נשיא מצרים נאצר לנשיא סוריה שסוריה תקבל גם היא את הפסקת האש' .את
המערכה הזאת אנו הפסדנו ,אללה יעזור לנו' ,חתם נאצר ,ודיין פירש משפט זה כהוכחה לכניעה.
דיין הוסיף שבלילה ,לאחר שנודע על הסכמת מצרים להפסקת אש ,שינה גם את הוראתו לשמור
מרחק מתעלת סואץ ,ואישר לצה"ל לתפוס את הכביש המקביל לתעלה' ,שפירושו שליטה על הגדה
המזרחית של תעלת סואץ' .באותה שעה כבר כבש כוח משימה משוריין קטן של צה"ל בפיקודו של
אלוף משנה ישראל גרנית את העיר קנטרה בגדה המזרחית של התעלה52.
בהמשך הישיבה ראה דיין צורך לשוב ולנמק את החלטתו .הוא הסביר כי הידיעות שהתקבלו
עד הבוקר שכנעו אותו שנאצר מכיר בתבוסת צבאו ,ושהסכמת מצרים וסוריה להפסקת אש איננה
טקטית בלבד .לדבריו עצתו של נאצר לעמיתו אתאסי לקבל את הפסקת האש נבעה מהערכה שישראל
מתכוונת לרכז את כל כוחותיה למתקפה על סוריה ,ושאין בידי מצרים למנוע זאת .עובדה זו ,אמר
דיין ,הביאה אותו למסקנה 'שיש אפשרות לשנות את המפה הבינלאומית בגבול הקבוע בינינו ובין
סוריה ,בגלל אזלת היד והתבוסה הניצחת של כל הצבאות הערבים ,אזלת היד של המנהיגות שלהם,
ואנו צריכים לקחת את הסיכון' .דיין ביקש להרגיע את החששות שנשמעו בוועדה מתגובה בין־
לאומית חריפה בגין הפעולה הצבאית לאחר שכל הצדדים הסכימו להפסקת אש .הוא הבהיר שעד
קביעת כל הסידורים עם האו"ם בשטח נותר מרווח זמן 'עד שתיים–שלוש אחר הצהריים'53.
50
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ארכיון מרים אשכול אי"א .ליאור לא הזכיר ברשימותיו כל תגובה של אשכול על הסבריו של דיין .נראה שראש
הממשלה שמר על שתיקה רועמת.
בעקבות ההוראה שקיבל משר הביטחון נתן אלוף הפיקוד אלעזר בשעה  07:20את הפקודה לכוחותיו לפתוח במתקפה.
בעצמה
הראשונים לפעול היו כוחות חטיבה  .3עד צהרי היום כבש גדוד  33את דרדרה ותל הלאל .במקביל הופעלו ָ
חיל האוויר והארטילריה של צה"ל ,ובשעה  11:30החל המאמץ העיקרי של המתקפה באמצעות כוחות חטיבה ( 1חי"ר
גולני) וחטיבת השריון  .8ראו :מה"ד־היסטוריה ,מלחמת ששת הימים :המערכה בחזית הצפון ,תל אביב  ,1972עמ'
.316–263
על המתקפה בחזית המצרית ראו :גביש (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .221–159
בפועל נמשכה מתקפת צה"ל בגולן יומיים .במהלכם ניהל דיין תמרוני השהיה כדי לאפשר לצה"ל להשלים את
משימתו ,ונפגש עם ראש משקיפי האו"ם אוד בול רק ב־ 10ביוני אחר הצהריים .הפסקת האש נכנסה רשמית לתוקף
בשעה  .18:30ראו :גולן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .329–328
ק ת ד ר ה  ,1 6 3נ י ס ן ת ש ע " ז  ,ע מ ' 3 8 - 7

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

הרמטכ"ל דיווח על תנועה של 'כוח ההלם' הסורי מן החזית אחורה להגן על הבירה הסורית — ומן
הסתם הייתה זו סיבה נוספת להיפוך דעתו של דיין .הוא אמר' :מאתמול הסורים נמצאים בהערכה
שאנו הולכים לתקוף אותם על מנת לקחת את דמשק'.
שפירא ביטא בכעס רב ובתמיהה את התנגדותו למתקפה אחרי שסוריה קיבלה את הפסקת האש
ודרש לבטל את ההוראה שניתנה לצה"ל .הוא חשש מתגובה רוסית ,והסביר כי המאבק המדיני רק
מתחיל' ,והיות ואני בטוח שנצטרך לסגת משם אני שואל למה אנחנו עושים את זאת?!' ,ועוד שאל:
מה הטעם להקריב קרבנות נוספים לחינם? גם שרים אחרים מתחו ביקורת על דיין .בגין לא הביע דעה
בשלב זה 54אך ביקש לשמוע מה בפי ראש הממשלה ,וזה הגיב' :אין לי ברגע זה מה להגיד'.
במהלך הישיבה ,מן הסתם לנוכח תמיהתם של השרים ,הפר ראש הממשלה בכל זאת את שתיקתו
הרועמת והשמיע דברים קצרים .הוא הפריך את דברי דיין כאילו זה פעל באישורו' :אני לא יכול
להגיד שנשאלתי ,משום כך אני לא רציתי לדבר' ,אמר אשכול' ,אבל אם אתם לוחצים אני אומר .אני
אחשוב את זאת לאסון [אם נחליט להפסיק את הפעולה] [ ]...לעצם העניין ,הייתי בעד כל הזמן ,אני
בעד המשך העניין ,אני חושב שלא נישאר שם ,זה יהיה "ברגנינג פוינט" בשביל המים'55.
בתום הישיבה לא נערכה הצבעה ולא התקבלה החלטה .ברור היה כי הוועדה תשוב ותתכנס
בהמשך היום ותדון בנושא לפי התפתחות המצב.
המתקפה העיקרית של צה"ל התמקדה בגזרה הצפונית של חזית הגולן .אשכול דאג לגורל היישובים
שמתחת לגזרה הדרומית של הרמה .בביקור בבור אחר הצהריים דיווח לו סגן הרמטכ"ל בר־לב על
הכוונה להנחית בלילה כוח צנחנים בעורף הגזרה ו'לקפל' את המערך הסורי .אולם שר הביטחון ראה
את הדברים אחרת .בישיבה עם ראש הממשלה ועם שר החוץ אבן בשעת ערב מוקדמת ,בצל לוח הזמנים
המדיני המתקצר ,היה דיין פסימי .שר החוץ אמר' :אם ניתן להשלים משהו בכיבוש עד הבוקר נדמה לי
שזה ניתן מבחינה מדינית' .דיין מצדו כבר נתן קודם לכן הוראה 'חריפה וחמורה' לצבא 'עד אור הבוקר
לסיים את המלחמה' ,אבל הודה' :הסורים לוחמים כאריות' ,אין לצה"ל בחזית הסורית מספיק כוחות,
והתכנית לכבוש את הרמה כולה עד אור הבוקר אינה באה בחשבון .לפיכך קבע' :בצפון — לקחת משהו
קומפקטי ,כולל הבניאס .בדרום — לקחת את כפר חרב ,אבל אם זה לא ילך [אז] לחזור ולא להמשיך'.
עוד אמר כי אם המטה הכללי יזדקק לכמה שעות נוספות להשלמת המבצע ,אפשר יהיה לעשות זאת
בבוקר בעזרת חיל האוויר והארטילריה .אשכול פנה אל נציג המטכ"ל זאבי שנכח בישיבה' :אם אתם
מרגישים שיש לכם כוח לכבוש את הרמה במחיר מסוים — אדרבא[ .אם לא] הם [הסורים] יכולים להרביץ
שוב ביישובים שלנו' .זאבי ענה בביטחון' :הם לא יזכו .נשבור להם את העצמות'.
פורום מצומצם של ועדת השרים לענייני ביטחון — ראש הממשלה ,שר הביטחון ,שר החוץ ,שר
האוצר והשר בגין — שב והתכנס עם ערב .פעולת צה"ל הייתה בעיצומה ,אך ההערכה הייתה שלא
 54בהמשך הדיון אמר בגין כי יש בהוראת שר הביטחון 'פגם אסתטי' ,אולם הוא תמך בכל זאת בביצועה באמרו' :בימי
מריה תרזה היה חוק ,שחייל אשר הפר משמעת אבל ביצע מעשה גבורה ,היו נותנים לו בבת אחת נזיפה ומדליה'.
 55בטרוניה ועקיצה כלפי דיין הוסיף אשכול בלשון חז"ל בפרקי אבות' :משה [דיין] קיבל תורה זו בשעה מסוימת ,אחר כך
מסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים .אלינו זה הגיע עכשיו'.
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יהיה אפשר לכבוש את הרמה עד אור הבוקר ,ודיין אפילו חשש מהתקפת נגד סורית .החלטת מועצת
הביטחון פה אחד על הפסקת אש מידית חייבה מענה חיובי מהצד הישראלי .אבן הציע 'להגיד עכשיו
שאנחנו מפסיקים ,ואחר כך לטעון בכל שעה שהם לא מפסיקים' ,ודיין הציע להוסיף שהסורים
הרחיבו את החזית ,ושהם תוקפים את עמק הירדן .עם בוקר ,אמר דיין ,ניתן יהיה להפעיל את חיל
האוויר בתקווה שיביא להתמוטטות המערך הסורי בגולן ,אך הוא חשש שמשקיפי האו"ם שבדמשק
ובטבריה ידווחו על כך מיד.
אשכול נתן את הטון' :אם כבר התחלנו במלחמה נגד סוריה ,אסור שיישאר כוח ערבי אשר יוכל
להתפאר אחר כך שלא יכולנו לו' .לפיכך יש לעשות הכול כדי שצה"ל יוכל להמשיך בפעולה לא
רק עד הבוקר אלא גם במשך היום .הוא קבע כי 'צריך להמשיך ולטעון שהם [הסורים] תוקפים ולקחת
כל מה שאפשר להספיק'.
ההחלטה שהתקבלה הייתה ברוח הדברים שנאמרו בישיבה( :א) תימסר הודעה למזכ"ל האו"ם
שהסורים יורים ,ושישראל מוכנה להפסיק אם הם יפסיקו( .ב) ועדת השרים תשוב ותתכנס עם ַהנץ
השחר.
סיכום היום החמישי :דיין שינה את דעתו מן קצה אל הקצה ,והורה לדדו' :תקוף!' בלי לשאול את
ראש הממשלה; אשכול הגיב בשמעו על כך' :איזה נבזה!' ,ובישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון הפגין
את עלבונו וכעסו .דיין הסביר לשרים את הצעד שנקט ,אך צה"ל כבר פעל ברמה ,וכל מעייניהם של
השרים היו נתונים למערכה המתנהלת במרוץ נגד הזמן לקראת הפסקת האש .אשכול סבר שישראל
לא תוכל להחזיק בשטח שיכבוש צה"ל בגולן ,אך הוא ישמש קלף מיקוח 'בשביל המים'.

 10ביוני  :1967חתימה טובה
ועדת השרים לענייני ביטחון התכנסה בשעה לא שגרתית —  04:30בבוקר שבת  10ביוני .שר
הביטחון השמיע סקירה קודרת למדי :הסורים מגלים התנגדות קשה ,אמנם המערך שלהם נפרץ
כבר בקלעה ובזעורה ,אך לא התמוטט; בדרום הרמה תפס צה"ל כמה עמדות אך אינו תוקף;
ובצפון כיבוש הבניאס טרם הושלם ו'ייתכן שייגמר תוך כמה שעות' .אבל ,התריע דיין' ,איני
מאמין שהסורים ישלימו עם כיבוש הבניאס ויפסיקו את האש במצב זה [ ]...אם אין לנו עוד 24
שעות צריך להפסיק עכשיו ולהסתפק בבניאס .גם כדי לגמור פעולה זו צריך יהיה להשתמש
באווירונים' .הוא הציע להפסיק את המתקפה אף שכוחות צה"ל בצפון הרמה ובדרומה מנותקים זה
מזה ,ועד צהרי היום 'לנקות את האזור הצפוני [מעיינות הבניאס וסביבתם]' .אשכול אמר' :אם לא
יפגיזו את היישובים שלנו — נשב בשקט' ,כלומר ישראל תסתפק במה שישיג צה"ל עד הצהריים.
'אם יפגיזו — נעשה מה שצריך לעשות [כדי להשתלט על הרמה]' ,אבל יש לרכז כוחות גם כדי
לקדם אפשרות של התקפת נגד סורית.
בר־לב העלה בעיה' :הסורים ממשיכים להפגיז את היישובים שלנו באופן שיטתי ואכזרי' ,ולצה"ל
אין תשובה על כך ,לא במטוסים ולא בארטילריה ,משום שהתותחים הסוריים מחופרים ומבוצרים
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במצוקי הרמה ומוקפים במערכות נשק נגד מטוסים .הצעתו הייתה להפציץ את מטה הצבא הסורי
בדמשק .אלון תמך .דעתו הייתה ש'מבחינת [ההשפעה על] המשטר הסורי הפצצת דמשק יותר יעילה
מאשר כיבוש הרמה' 56.דיין הסתייג מן ההצעה וביקש לשמוע הערכה מדינית .הוא הסביר שהפגזת
היישובים היא תגובה על מתקפת צה"ל ,והזהיר שהפצצת דמשק רק תחריף את המצב .פירושה יהיה
שיא המשבר והפעלת לחץ כבד על ישראל ,שעלול לאלצה לפנות כל מה שנכבש ולחזור לקווי
שביתת הנשק .אבן חיזק את אזהרת דיין' :ברור שהפצצת דמשק תשנה את האויב שלנו — כבר לא
נעמוד בפני הסורים אלא בפני ברית־המועצות'.
הוועדה החליטה( :א) להמשיך בקרב ועד כניסת הפסקת האש לתוקף להשלים את כיבוש האזור
הצפוני ולחזקו( .ב) לא להתחיל בפעולה בדרום הרמה( .ג) אם אחרי שישראל תפסיק את האש ,בשעה
 ,12:00לא יפסיקו הסורים להפגיז את היישובים הישראליים ,יש להפגיז (בתותחים) יישובים סוריים.
(ד) אם לאחר שישראל תפסיק את האש ימשיכו הסורים לתקוף ,ישתדל (!) הצבא לכבוש בעומק
 56בדרך אגב ציין בר־לב כי הוחל בטיהור שיטתי של סיני ,ו'לא גילינו עדיין טילי קרקע־קרקע שאמרו שיש להם' .דיין
העיר כי מצרים כבר קיבלה כארבעים ושמונה מטוסים מאלג'יריה .ובר־לב הרגיע :אין למצרים מערכות בקרה ומכ"ם,
שדות התעופה שלהם מצויים בעומק מצרים או בטווח הארטילריה הישראלית' .צריך להיות ברור ,שהצבא המצרי נהרס
ונאצר נשאר בלי צבא'.
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חיילי צה"ל ליד
ברכות הבניאס
ֵ
בסיום המלחמה,
 11ביוני 1967

(צילום :אסף קוטין ,לע"מ)
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הרמה את השטח שנמצאות בו סוללות התותחים הסוריות במגמה להוציא את היישובים הישראליים
מטווח הארטילריה הסורית57.
ראש הממשלה ושר הביטחון טסו לפני הצהריים צפונה ,ונפגשו במוצב הפיקוד עם הרמטכ"ל ועם
אלוף הפיקוד .הרמטכ"ל הציג את תמונת המתקפה' :כוחותינו נמצאים כשמונה קילומטר מקוניטרה'.
אשכול דחק בו :חייבים לסיים עד  ,12:15ואלעזר התחנן להמשיך עד שעות הערב .אשכול יצא מבונקר
הפיקוד להיוועץ בדיין וקיבל את עצתו היצירתית :להזמין את הגנרל בול לשעה  14:00ולהודיעו בערמה
על נכונות ישראל 'להפסיק את האש ולקיים הפסקת אש לפי כל הצעה שיציע ראש המשקיפים' .את
התחבולה שנועדה להשיג זמן לצה"ל עד הערב תיאר דיין כך' :עד כמה שאני מכיר את השבדי — או
הנורבגי [אוד בול היה נורבגי] — לא תהיה לו שום הצעה מעשית במקום .אנו לא נגיד לו איך אנו מציעים
להפסיק את האש [ ]...עד שבול יבדוק איך להפסיק את האש ועד שהפסקת האש תיכנס לתוקף יהיו
בידינו עוד כמה שעות' .אמנם ברור היה שאחרי הפגישה עם בול לא תוכל עוד ישראל להפעיל את חיל
האוויר עקב תצפיות משקיפי האו"ם בטבריה (דיין חשב גם להציע לבול עזרה בהצבת משקיפים על ציר
התנועה לדמשק) ,אבל חשוב מכול היה לשכנע את העולם 'שאין אנו עולים על דמשק'58.
רגע לפני שהמריא במסוקו ,אחרי סיור בכמה מיישובי הצפון 59,קיבל ראש הממשלה הודעה
ממפקד פיקוד הצפון 'קונייטרה בידינו' .עם נחיתתו בתל אביב המתינו לו אבן ודיין .בפי שר החוץ
הייתה הודעה שהשגריר דימיטרי צ'ובחין הגיש לו איגרת המודיעה על ניתוק היחסים בין ברית־
המועצות לישראל .דיין ,שאחרי סחבת מכוונת של כמה שעות כבר הספיק לפגוש בלשכתו את הגנרל
בול ,דיווח על הפגישה ועל קביעת השעה  18:30כשעת כניסתה לתוקף של הפסקת האש.
בשעה  ,20:00עם צאת השבת ,התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון .הרמטכ"ל מסר דיווח
קצר על המצב בחזית הגולן ועל קרבות שעדיין נמשכו .ראש הממשלה הבהיר כי עד שעת הפסקת
האש ,18:30 ,טרם נוצר חיבור בין הכוחות הפועלים בצפונה של הרמה לאלה הפועלים בדרומה,
ושארצות־הברית לוחצת 'שנגמור ולא נמתח' עוד את החבל .אבן הדגיש כי משרד החוץ הודיע
רשמית לשגריר ארצות־הברית וולוורת ברבור שצה"ל הפסיק את האש ,ושהאמריקנים מסרו זאת
לרוסים .לדבריו אם יתברר שצה"ל אינו מקיים את הפסקת האש יתערער האמון הרוסי באמריקנים.
אשכול דרש שצה"ל יכבד את הפסקת האש ,והשרים ברזילי ,קול ושפירא תבעו זאת גם הם.
שר הביטחון העריך ש'סגירת הקו' והתחברות הכוחות תדרוש לחימה כל הלילה .חיל האוויר חדל
לפעול בשעה  ,18:30אך פרט לכך ,וכיוון שמשקיפי האו"ם עדיין לא נפרשו בשטח ,אמר' ,אין טעם
להפסיק כל עוד אין מי שיפקח' .הוא ציין כי במשך היום החלה התמוטטות של הצבא הסורי ,וצה"ל
 57בשולי הישיבה הועלתה דרישת ראש מטה משקיפי האו"ם לקבל בחזרה את ארמון הנציב שנכבש כזכור בידי צה"ל ב־5
ביוני .דיין התנגד ,ואבן הציע שלא להיכנס לוויכוח עם האו"ם בזמן לא נוח .הוועדה החליטה לדחות את הדיון בסוגיה
זו למועד אחר .דיין דיווח כי הושגה הסכמה עם סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים שתמשיך לשאת באחריות לכלכלת
הפליטים ברצועת עזה .אשכול הגיב' :צריך להתחיל לחשוב מה עושים עם הערבים' .שם.
 58מזכירו הצבאי של שר הביטחון נסיהו דיווח לו כי 'משרד החוץ משתולל' .דיין הגיב בביטול' :לא נורא' .רשימות של
ליאור ,ארכיון מרים אשכול ,אי"א.
 59אשכול המשיך ממוצב הפיקוד לסיור בכמה מיישובי הצפון שנפגעו בהפגזות :ראש פינה ,חולתה ,שאר ישוב ,דן (שם
קיים מפגש עם נציגי היישובים) וקריית שמונה.
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ראש הממשלה
לוי אשכול בסיור
ביישובי הצפון,
מלווה על ידי
תושבים,
 10ביוני 1967

(צילום :רם לחובר ,לע"מ)

ניצל זאת והגיע לעומק  20ק"מ ובכך הציב 'מחיצה בין תותחי הסורים ובין יישובינו' .עם זאת הטעים
כי אם הקו לא ייסגר יישאר הקטע ברמה שמצפון לכינרת 'חופשי לפעולת תותחי הסורים' .אבן
התריע ש'סגירת הקו פירושה ישיבת לילה של מועצת הביטחון' ,אך לא אמר במפורש מה תהיינה
לדעתו תוצאותיה .ושפירא הזהיר כי הידרדרות היחסים עם ברית־המועצות 'זה משחק באש' ,והוסיף:
'אי אפשר לרמות את העולם .בלאו הכי ניאלץ לסגת משם .לכן אין הבדל [אם הקו ייסגר או לא ייסגר]'.
בשלב זה ,בעיצומה של הישיבה ,נקטע הוויכוח לפתע ,והדיון הפך למיותר — ידיעה מודיעינית
בישרה 'כוחותינו התאחדו' ,ומיד אישר אלוף פיקוד הצפון את הידיעה .המתח הרב ששרר בישיבת
השרים התפוגג באחת והכול נשמו לרווחה.
דיין ,שארבעים ושמונה שעות קודם לכן חזה שחורות ומנע החלטה של ועדת השרים על מתקפה
לכיבוש הרכס ,ושכעבור שעות אחדות נתן על דעת עצמו לדדו את ההוראה 'תקוף!' אך הוסיף לחשוש
כי המשימה לא תושלם בזמן — הוא זה שבירך עתה על המוגמר .דבריו הקצרים היו דברי סיכום:
עלינו להבין כי מה שקרה היום הוא גמר המלחמה בקו המקסימאלי שקבענו לעצמנו 60.מיגרנו
את הכוח המצרי הרבה יותר ממה שחשבנו .לא נשאר צבא למצרים .תוך כדי כך הגענו לירדן — הרי
לא חלמנו על פתיחת [תפיסת?] ירושלים ולטרון! באשר לסוריה — לא היתה לנו עד עכשיו אפשרות
 60הלחימה בחזית הסורית — והמלחמה בכלל — הסתיימה רשמית בשבת 10 ,ביוני ,בערוב היום השישי .ביזמת מפקד חיל
האוויר מוטי הוד ובאישור שר הביטחון ניצל צה"ל ב־ 11ביוני את היעדר הנוכחות הצבאית הסורית ברכס החרמון ותפס
אחת מפסגותיו בטרם סורטט קו ההפרדה בגולן .שיא החרמון נותר בסוריה .לגרסת הוד ולגרסת יובל נאמן בעניין זה
ראו :א' בראון ,חותם אישי :משה דיין במלחמת ששת הימים ואחריה ,תל אביב תשנ"ז ,עמ' .102–101
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הודעה מטעם
צה"ל לזכר הנופלים
במלחמת ששת
הימים ,מעריב,
 12ביוני 1967
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לתת מכה חזקה לסוריה ולעלות על הרמה .הלילה התחילה התמוטטות ובריחה ,ואז החלטנו להתחיל
בקרב על עשרים הקילומטר של שארית הרמה [ ]...אינני מזלזל בקרע עם הרוסים ,אני חושב שזה
[ניתוק היחסים] בגלל ההתמוטטות הכללית [של הצבאות הערביים] ולא
בגלל היריות שלנו .לא חלמנו שנוכל להשלים את כל הקווים .היום אנחנו
יכולים לומר שגמרנו את המלחמה בקו מקסימאלי.
שר החינוך ארן חש שהרגע ראוי ליותר ממילים פרוזאיות .הוא
קם והכריז' :זוהי המלחמה האגדתית ביותר במלחמות היהודים והיא
תקיים את העם היהודי לדורות!' .הוא חלק ברכות לראש הממשלה,
לשר הביטחון ,לרמטכ"ל ולצה"ל כולו ,וקרא' :נזכור את הבנים!' .ראש
הממשלה והשרים כיבדו בעמידה את זכר הנופלים במערכה ,ואחר כך
הביא מישהו יין ,ובמעבר חד השיקו הכול כוסיות 'לחיים!'.
סיכום היום השישי :קרבות קשים התנהלו ברמת הגולן .המתח
בממשלה היה עצום .השרים התלבטו אם להפציץ בדמשק ,בעוד הזמן עד
הפסקת האש הולך ואוזל .השאלה הגדולה הייתה אם יחברו כוחות צה"ל
הפועלים בצפון הרמה ובמרכזה עם הכוחות הפועלים בדרומה .ערמתו
של דיין במגעיו עם ראש משקיפי האו"ם העניקה מרווח זמן חיוני עד
קבלת הבשורה בממשלה' :כוחותינו התאחדו' .ראש הממשלה והשרים בירכו על המוגמר.

אשכול' :איך יוצאים מזה?!'
כידוע אשכול שפע הומור ואמרות כנף ,רובן ביידיש .סיפור ידוע ,שזכה לכמה גרסאות ,הוא שב־11
ביוני ,למחרת סיום הקרבות ,בתום ישיבתה החגיגית של הממשלה לציון הניצחון הגדול ,יצא ראש
הממשלה אשכול אל קהל העיתונאים הרב שהמתין למוצא פיו ,כשהוא מחווה באצבעות ידו תנועת
ניצחון בצורת האות  ,Vכצ'רצ'יל בשעתו .תגובת העיתונאים הייתה משועשעת מאוד וצוהלת ,חלקם
אף מחאו כפיים לאשכול .בכף ידו השנייה סימן ראש הממשלה לקהל להירגע ולהקשיב .משהשתרר
שקט הסביר אשכול' :רבותי העיתונאים — זה לא מה שאתם חושבים .לא ולא .זה בכלל לא ה"וי"
ההוא .זה לא ויקטורי — זה וי קריכט מען ארויס?!' (תרגום :איך זוחלים החוצה מזה? ובמילים אחרות,
איך יוצאים מזה?!) 61.השאלה עודנה תלויה ועומדת מעל מדינת ישראל זה חמישים שנה.

מעין סיכום' :לנו אין מטרות כיבוש' (דיין ,בבוקר ה־ 5ביוני )1967
בראשית הדברים כבר הובהר כי ישראל פתחה במלחמת ששת הימים מאונס ולא מרצון ,לא משאיפה
מודעת להרחבת גבולותיה .מאז החתימה על הסכמי שביתת הנשק בשנת  1949ועד ה־ 4ביוני ,1967
 61לאחת הגרסאות של הסיפור הזה ראו :ע' נבו־אשכול ,אשכול של הומור ,תל אביב  ,1995עמ' .155
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ובעיקר בעשור שחלף מאז הנסיגה הכפויה מכל כיבושי מבצע קדש ,הופנמו קווי התיחום בין ישראל
לשכנותיה (הקו הירוק) בתודעה הישראלית כגבולות קבע .הן בשמאל הציוני והן בימין שקעה
האידאולוגיה של שלמות המולדת ונותרה רדומה מתחת לפני הקרקע ,אם משום שנחשבה לא ראלית
ואם משום שנחשבה לא תקינה מבחינה פוליטית ואנכרוניסטית 62.ממשלת הליכוד הלאומי בראשות
אשכול שלחה את צה"ל לקרב ב־ 5ביוני מתוך תחושת חירום ומצוקה אותנטית ,וכדי לסכל איום
שנתפס כקיומי ,בלי לקבוע לצבא יעד טריטוריאלי.
לכאורה היו מהלכי המלחמה וכל תוצאותיה הטריטוריאליות עניין שבדיעבד ללא שום שאיפה
או מניע מלכתחילה .אולם בחינה נכונה של העובדות והתבוננות במה שקרה בישראל מיד בתום
המלחמה ,עשויות להעלות מסקנות אחרות.
בימים הראשונים שאחרי המלחמה ,על רקע הציפייה ללחץ בין־לאומי כבד לנסיגה מן השטחים
שנכבשו ,מיהרו ממשלת ישראל והכנסת לקבוע עובדה בירושלים ולאחדה ,ובתוך כך להרחיב עשרת
מונים את חלקה המזרחי באמצעות צירוף כפרים ערביים רבים ושטחים ריקים נרחבים לתחומה
המוניציפלי .במקביל קיבלה הממשלה כאמור פה אחד החלטה סודית שישראל תסכים לנסיגה אל
הגבול הבין־לאומי עם מצרים וסוריה במסגרת חוזי שלום וסידורי ביטחון.
הזיכרון ההיסטורי האחרון של תוצאות מלחמה שהיה צרוב בתודעת הממשלה ערב פרוץ מלחמת
ששת הימים היה הכפייה הבין־לאומית על ישראל עשור קודם לכן לסגת מכל כיבושיה במערכת
סיני .מטבע הדברים הניחה הממשלה שגם הפעם תופנה לישראל תביעה נחרצת כזאת .על ירושלים,
ש'שחרורה' ואיחודה הסעירו את הציבור הישראלי היהודי יותר מכול ,התכוננה הממשלה כולה לנהל
מאבק עיקש 63,בגיבוי לאומי ופוליטי סוחף ,וכן רצתה לעמוד על השגת שיפורים קטנים ('תיקונים
לטרוניים') בגבול עם ירדן .כדי לרכך את התגובה הבין־לאומית הצפויה על סיפוח מזרח ירושלים
נזקקה הממשלה כאמור לפעולת הסחה מדינית מקבילה ,וזו הייתה החלטת הוויתור ,תמורת שלום
והסדרי ביטחון ,על כל השטחים שכבש צה"ל במצרים ובסוריה עד הגבול הבין־לאומי 64.מן הסתם
 62הרכבי בחן בשנת  1966את העמדות בישראל בעניין הסכסוך עם הערבים ומצא שמוטיבים של התפשטות טריטוריאלית
כבר לא רווחו בציבור .ראו :י' הרכבי ,עמדת ישראל בסכסוך ישראל–ערב ,תל אביב תשכ"ז ,עמ'  .72–70 ,20–17על
רעיון שלמות הארץ בימין הציוני לפני מלחמת ששת הימים ראו :א' נאור ,ארץ ישראל השלמה :אמונה ומדיניות ,חיפה
ולוד תשס"א ,עמ'  ;103–71ועל רעיון זה בשמאל הציוני לפני המלחמה ראו :שם ,עמ' .122–104
 63בניגוד לספקנות של אשכול באשר ליכולת של ישראל להחזיק בעיר העתיקה ,הרי כבר בדיונים הארוכים בממשלה
לגיבוש הצעת השלום עם מצרים וסוריה (החלטת ה־ 19ביוני) הוא ביטא את הרוח החדשה' :על ירושלים [העתיקה]
אנחנו מוכנים להיהרג' .ראו :ר' פדהצור ,ניצחון המבוכה :מדיניות ישראל בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים ,תל
אביב תשנ"ו ,עמ' .52
 64ראו לעיל ,ליד הערה  5ובהערה שם .אין לי תימוכין להערכה שהחלטת הממשלה מה־ 19ביוני נועדה לצורך הסחה אך
הדבר מתקבל על הדעת .כאמור תוכן ההחלטה נמסר לממשל בוושינגטון בלבד .והדעת נותנת שממשלת ישראל הביאה
בחשבון את האפשרות שעמדה ישראלית כה מתונה עשויה להניע יזמת שלום אמריקנית מתואמת עם ישראל .לטענת
שליים ההצעה הישראלית 'מעולם לא הוצעה לשליטי מצרים וסוריה' .ראו :א' שליים ,המלך חוסיין :ביוגרפיה פוליטית,
תרגמה ד' ברעם ,אור יהודה תש"ע ,עמ'  .229מכל מקום התנאים לא היו כשרים באותה עת ליזמת שלום כלשהי .מצבם
הפסיכולוגי של מנהיגי המדינות הערביות לא ִאפשר זאת .תחושת ההשפלה הייתה עמוקה מדי; והכבוד האבוד והכעס
העצום כלפי ארצות־הברית באו לידי ביטוי בניתוק היחסים ובהחלטות ועידת ח'רטום .הערבים תבעו נסיגה ישראלית
מכל השטחים שנכבשו ,כמו בשנת  ,1956וללא תנאי .עמדה זו שיחקה כמובן לידיה של ישראל.
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ההערכה הייתה שעמדתה הנדיבה של ישראל והמשא ומתן הממושך הצפוי על הסדר השלום עם
מצרים וסוריה ,יפוגגו ,או לפחות ימתנו ,את הלחץ לנסיגה בירושלים ובגדה המערבית ואת המאבק
הקשה הנכון לישראל בעניין זה.
להפתעתה הרבה של הממשלה היא לא נזקקה למאבק .די היה לה בתמרונים דיפלומטיים,
בהישענות על ממשל אמריקני אוהד ועל דימוי של מדינה חזקה ,מנצחת ושוחרת שלום ובמשיכת
זמן .שלא כמו בשנים  ,1957–1956היריבות הבין־מעצמתית מנעה הפעם עמדה בין־לאומית מוסכמת
ושיתקה את מועצת הביטחון לחודשים .כאשר הוחלט בפסגת ח'רטום באוגוסט  1967על העמדה
הערבית הסרבנית והמתריסה ,עמדת 'שלושת הלאווים' 65,שיסודה בגאווה פצועה ,וכאשר קיבל
המוסד העליון באו"ם בנובמבר את החלטה  ,242החלטת פשרה כוללנית ופתוחה לפרשנויות 66,כבר
הייתה ישראל רגועה וקשוחה בעמדותיה המדיניות ,ושאפה להרחיב את גבולותיה מזרחה ,דרומה
וצפונה .לא רק 'ירושלים המאוחדת בירת ישראל לנצח־נצחים' הייתה מהר מאוד לעובדה שאין ממנה
חזרה בעיני הממשלה והרוב המוחלט של אזרחי ישראל היהודים ולקונסנזוס פוליטי בכל המפלגות
הציוניות והחרדיות; התביעה לגבולות ביטחון בכל החזיתות והסיסמה 'אין חזרה לגבולות שישים
ושבע' 67זכו אף הן להסכמה גורפת.
העובדה שאידאולוגיית שלמות המולדת שקעה בתהום הנשייה בעשור שקדם למלחמת 1967
הייתה תולדת הנסיבות שגרמו לה להיחשב לא ראלית .אלמלא כן מן הסתם הייתה זוכה לביטוי רעיוני
 65בהחלטות של פסגת מנהיגי מדינות ערב שהתקיימה בח'רטום ב־ 29באוגוסט —  1בספטמבר  1967נקבע כי המאמצים
לסילוק תוצאות התוקפנות ולהסגתם של הכוחות הישראליים התוקפניים מהאדמות הערביות שנכבשו במלחמת יוני,
יתבססו על העקרונות הראשיים שלהם מחויבות כל מדינות ערב :לא לשלום עם ישראל ,לא להכרה בישראל ,לא
לניהול משא ומתן עם ישראל — וכן לעמידה עיקשת על זכויות הפלסטינים בארצם.
 66החלטה  242של מועצת הביטחון מן ה־ 22בנובמבר  1967קבעה כי הסדר שלום יכלול את נסיגת ישראל 'משטחים' —
ללא ה"א הידיעה — שנכבשו במלחמת יוני  ,1967סיום הלוחמה ,הכרה הדדית ,חופש שיט ,שלמות טריטוריאלית של
כלל מדינות האזור ,פירוז והשגת פתרון צודק לבעיית הפליטים.
 67שר החוץ אבן ,מראשי היונים בממשלה ,אמר בריאיון לשבועון הגרמני 'דר שפיגל' ( )Der Spiegelב־ 27בינואר :1969
'מפת יוני [ ]1967שקולה מבחינתנו לסכנה וחוסר ביטחון .אינני מגזים באמרי שיש בה עבורנו משהו מזיכרון אושוויץ'.
מכאן צמח הביטוי 'גבולות אושוויץ' שיוחס לאבן ,וששימש את מתנגדי הנסיגה לגבולות הקודמים.
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ופוליטי גם בתקופה זו .אך משנתהוו לפתע הנסיבות שעשוה למציאותית ,כבר בימיה הראשונים של
המלחמה ,היא שבה ועלתה — תחילה בדרישה לשחרר את העיר העתיקה ובהמשך בהחלטה על כיבוש
הגדה המערבית כולה ,שבמהרה קיבלה את השם התנ"כי יהודה ושומרון.
כחודש אחרי המלחמה נערך כנס היסוד של 'התנועה למען ארץ־ישראל השלמה' .הייתה
זו מסגרת על־מפלגתית ,שעם מייסדיה נמנו אישים ידועי שם מוותיקי תנועת העבודה והתנועה
הרוויזיוניסטית ,סופרים ומשוררים גדולים ,אנשי רוח ומדע ,רבנים ,אישי ציבור ואנשי ביטחון.
במנשר שפרסמה התנועה נאמר' :ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים העמיד את העם והמדינה
בתוך תקופה חדשה וחותכת גורל .ארץ ישראל השלמה היא עתה בידי העם היהודי ,כשם שאין
לנו רשות לוותר על מדינת ישראל ,כך מצווים אנו לקיים את מה שקיבלנו מידיה — את ארץ
ישראל' 68.המפגש עם נופי יהודה והשומרון ,חבלי ארץ עתירי היסטוריה ומורשת קדומים ,ועם
אתרים מקודשים ,היה מלהיב ורווי רגשי התפעמות .האוכלוסייה הפלסטינית הכנועה וההלומה
הייתה למראית עין ידידותית ומסבירת פנים בדרך כלל ,ומזרח ירושלים ,ערי הגדה המערבית
ורצועת עזה שקקו מטיילים ,מבקרים וקונים ישראלים .קשרי היכרות וידידות אישיים שנותקו
למשך תשע עשרה שנה חודשו .פלסטינים שוטטו נדהמים ברחבי הארץ הנכספת שהייתה למדינת
ישראל .לרגע היסטורי קצר שררה האשליה שהכול אפשרי ופשוט ,שכך צריך להיות ,ושכך יהיה,
ללא גבולות וללא הפרדה בין עם לעם69.

יהודי קונה מרוכל
ערבי בעת סיור של
יהודים בחברון,
מיד לאחר מלחמת
ששת הימים,
 19ביוני 1967
(צילום :אליעזר סקלרץ,
בית אלפא; באדיבות
נדב מן' ,ביתמונה')

 68מתוך מודעה של התנועה ב'מעריב' 22 ,בספטמבר  .1967מיד אחרי המלחמה ,ב־ 16ביוני  ,1967פורסם ב'מעריב'
מאמרו של המשורר נתן אלתרמן 'מול מציאות שאין לה אח' ,ובו כתב' :ענינו של ניצחון זה הוא בכך שהוא מחק
למעשה את ההבדל בין מדינת ישראל ובין ארץ ישראל .זו הפעם הראשונה מאז חורבן בית שני נמצאת ארץ ישראל
בידינו .המדינה והארץ הן מעתה מהות אחת' .אלתרמן נמנה גם הוא עם מייסדי 'התנועה לארץ־ישראל השלמה'.
 69על 'גילוי' ארץ התנ"ך במלחמת ששת הימים ראו :נאור (לעיל ,הערה  ,)62עמ' .70–29

קתדרה

36

עמי גלוסקא

באותו שלב מידי שבו נמחק לכאורה הקו הירוק ,רווחה בישראל השרויה באופוריה תחושת פורקן
מן הקלאוסטרופוביה שנוצרה בשנים של חיים במרחב הצר .הישראלים נהרו בהמוניהם אל מרחבי
יהודה והשומרון ,אל רמת הגולן ואל החרמון ,אל נופי מדבר סיני ,חולותיו ,מישוריו והריו ,אל חופו
הצפוני ואל לגונת ברדוויל ,אל חופי ים סוף בואכה דהב ,נואיבה ,שרם אלשיח' וראס מוחמד .הכול
היה חדש ,מפליא ומרהיב .הכול היה לפתע 'ישראל הגדולה'.
מיד אחרי המלחמה נחשף הצורך הנפשי העמוק של ישראל לפרוס כנפיים ולהתפשט ,לצאת מן
המצר אל המרחב .הצורך הזה היה שם מלכתחילה ,צפון בנפש ,מודחק ,לא תמיד מודע ,אבל קיים.
באשר לעיר העתיקה ,הדברים ברורים :שם הר הבית ,עיר דוד ,הכותל ,הרובע היהודי והר הזיתים .אבל
גם חברון ומערת המכפלה ,קבר רחל וגוש עציון עוררו רגשות עזים ,ובמידה ידועה אף בית לחם ,שכם
ויריחו ושאר שטחי יהודה ושומרון .החיבור אל חבלי המולדת שנותרו כמוסים ומודרים מן התודעה
במשך תשע עשרה שנה היה מידי ותמים .ישראלים — חילונים ודתיים כאחד — ששו לגלות ברגליהם
ובעיניהם את ארץ התנ"ך ,ערש ההיסטוריה היהודית .יהודה ושומרון ,השטח שנכבש עד נהר הירדן,
נתפס כמרחב העומק האסטרטגי הדרוש לישראל מבחינה ביטחונית ופסיכולוגית; לפתע היה ברור
לרוב הישראלים שאין לחזור לגבולות ה־ 4ביוני .הניצחון המוחץ הוליד את הצורך הפרדוקסלי
בגבולות חדשים ,בני הגנה .תחושת הרווחה חידדה דווקא את הרצון להיחלץ מגבולות הקו הירוק
ולהשתחרר מן הגאוגרפיה הדחוקה של שפלת החוף ופרוזדור ירושלים ושל הקו העירוני שחצץ בין
מערב העיר ובין מזרחה ההיסטורי ומקומותיה הקדושים .תוצאה רבת חשיבות ודרמטית בהשפעותיה
העתידיות בעבעה מתחת לפני השטח וטרם פרצה במלוא עצמתה — החוויה המסחררת של שחרור
ירושלים וארץ־ישראל בקרב הציבור הדתי־לאומי והפרשנות הדתית של מה שנתפס כנס ומשמעותו

סיור של יהודים
בחברון ,מיד
לאחר מלחמת
ששת הימים,
 19ביוני 1967

(צילום :אליעזר סקלרץ,
בית אלפא; באדיבות
נדב מן' ,ביתמונה')
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טיול של יחידת
חיילים בסיני,
בתום מלחמת
ששת הימים,
יוני 1967

(צילום :אריה יעקבי;
באדיבות נדב מן,
'ביתמונה')

המשיחית ,היו עמוקות ,מסעירות והרות תוצאות הרבה יותר מכפי שניתן היה לשער בשלב הראשוני
מיד אחרי המלחמה70.
הלחימה בחזית המצרית וכיבוש עזה וחצי האי סיני נבעו אמנם מתחושת כורח ביטחוני־קיומי,
לכאורה ללא שום מניע טריטוריאלי .אבל גם שם רחשה בתת־ההכרה מלכתחילה אי נחת מהיותה
של רצועת עזה בשלטון צבאי מצרי כגורם מטריד בצדה של ישראל ומשליטתו של הצבא המצרי
בשרם אלשיח' כשביכולתו לחסום את השער הימי הדרומי של ישראל .שליטה ישראלית ברצועה
ובמצרי טירן הייתה אינטרס ביטחוני ישראלי גם בשנת  ,1956אך אז נאלצה ישראל להיכנע ללחץ
הבין־לאומי הכבד ולסגת כליל — אם כי הרוויחה לאורך עשור חופש שיט במפרץ אילת ,פירוז
בפועל של סיני והפסקת הטרור מהרצועה .בשנת  1967שוב לא הייתה ישראל מוכנה להחזיר את עזה
לשליטה מצרית ,ובד בבד עם ההיערכות החדשה של צה"ל בחצי האי רחב הידיים ,התחזקה תביעתה
לשיפור גבולה עם מצרים בקדמת סיני71.
באשר לחזית הסורית ,אין ספק — וכך עולה גם מדיוני הממשלה שתוארו לעיל — שהמבצע היזום
לכיבוש הרכס הסורי היה בבחינת מלחמת בררה .רמת הגולן וכמוה חצי האי סיני לא נחשבו אמנם
לחלק מארץ־ישראל ,ואף לא נכללו במפת 'שתי גדות לירדן' של התנועה הרוויזיוניסטית .אבל גם
באשר לגולן היה מניע מוקדם חזק .השאיפה להשתלט על הרמה הסורית הייתה קיימת מלכתחילה,
והיא נבעה מחשבון ארוך :הצבא הסורי היה היחיד מבין צבאות ערב שפלשו לישראל בתש"ח שלא
 70על ערך שלמות הארץ בזרמים הדתיים עיינו :שם ,עמ' .148–123
 71עמדה זו באה לידי ביטוי בעובדות מוצקות שנקבעו לימים בפתחת רפיח (כולל העיר ימית ,שתכננו להקים בה נמל
עמוק מים) ולאורך מפרץ אילת (כולל סלילת כביש מאילת אל העיר החדשה אופירה בשרם אלשיח').
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הובס ,ושהחזיק בתום הקרבות בשטחים קטנים בתוך תחומה הריבוני של המדינה ,שטחים שהוגדרו
בהסכם שביתת הנשק אזורים מפורזים ,ושהיו לזירת מריבה ותקריות אש רבות לאורך השנים72.
יישובי עמק החולה ומזרח הכינרת היו לא פעם יעד להפגזות סוריות ,וצה"ל התקשה למצוא מענה
בשל היתרון הטופוגרפי של המערך הסורי המבוצר ברמה .סוריה ראתה עצמה תמיד נושאת דגל
הלאומיות הערבית ,מדיניותה הייתה בדרך כלל המיליטנטית ביותר נגד ישראל ,ותמיכתה במלחמה
העממית הפלסטינית הייתה גורם מרכזי בהסלמה שהובילה למלחמה בשנת  .1967עצם ישיבתו של
הצבא הסורי על הרכס גרמה מועקה מתמשכת לצה"ל ולתושבי היישובים הישראליים למרגלות
הרמה ותקוות לסילוק האיום.
לסיכום ,ישראל אמנם לא חפצה במלחמה ,וממשלתה עשתה מאמצים גדולים לבלום את המשבר
שהוביל למלחמה .האיום הביטחוני החמור הוא שאילץ את הממשלה להוציא את צה"ל למתקפה
מקדימה נגד מצרים במטרה להסיר את האיום וללא הגדרת שום יעד טריטוריאלי .אולם ממשלת
ישראל נטשה כבר ביומה הראשון של המלחמה את העמדה המוצהרת שהשמיע שר הביטחון עם פרוץ
הקרבות 'לנו אין מטרות כיבוש' .מניעים רגשיים רדומים ,דאגות ביטחוניות ושאיפות טריטוריאליות
חבויות היו קיימים עוד לפני המלחמה — בעם ישראל ,בממשלת ישראל ובצבא ההגנה לישראל —
והמלחמה עוררה אותם .הם באו לידי ביטוי כבר במהלך ששת ימי הלחימה ,הן בדרג המדיני והן
בדרג הצבאי .הם השפיעו עמוקות מיד אחרי המלחמה ולאורך כל השנים מאז על מדיניות החוץ
והביטחון של ממשלות ישראל ,על העובדות ההתיישבותיות שנוצקו בשטח ,על אופייה ופניה של
החברה הישראלית ,על התפלגותה האידאולוגית והפוליטית ועל דיוקנה המוסרי ומעמדה הבין־
לאומי של מדינת ישראל.

 72המדובר בשלושה מקטעי שטחים ממערב לגבול הבין־לאומי בין סוריה ל'פלשתינה־א"י' ,מסמוך לקיבוץ דן בצפון ועד
חמת גדר בדרום ,בהיקף כולל של קרוב ל־ 65,500דונם.
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