8
בחלקים שבהם הוא מתאר את הקרבות ואת

מרדכי בר  -און

תהליכי התקשורת וקבלת ההחלטות בדרג

עת

הצבאי ,

לספר :

השמועה מספרת שכבר בשנים הראשונות
לאחר המלחמה נערכו במחלקת היסטוריה במטה

ארבע הערות בשולי ספרו
של מתתיהו

הכללי שורה של מתקרים מפורטים ויסודיים על
קרבות הגולן  ,כמו על כל יתר קרבות מלחמת

מאזל

ששת הימים  ,ושבמחלקה זו מונחים לא רק חומרי
הגלם של אותם מתקרים אלא גם כרכים רבים

ס  ,מייזל  ,המערכה על הגולן  :יוני

, % 967

משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ,

תל  -אניב :

470 , 200 %

עמ '

.

ובהם סיכומים סדורים וערוכים אלא שמסיבות
כלשהן העדיף המטה הכללי לגנוז את החומר הזה
ולא לפרסמו

3,

כשלושים שנה מאוחר יותר הוזמן

הצצה חטופה ברשימה הביבליוגרפית שבסוף

מייזל על ידי מחלקת היסטוריה לעבור על

ספרו של מתתיהו מייזל ( להלן  :מייזל ) מלמדת

בפרשה.

ומאמרים

שספרים

מאוד

רבים

נכתבו

על

החומר  ,לעבד אותו ולהוסיף ולחקור

.

הספר המונה לפנינו הוא פרי אותה משימה דא

מלחמת ששת הימים  ,ובכלל זה על מהלכי

עקא שגם למזמינים היה ברור מן הסתם שיש

המדיניות

משהו בלתי תקין במהלך הזה  ,שהרי ניתנה

והאישיות הקשורות במערכה זו אף על פי כן

למייזל גישה לחומר הסוי שהגישה אליו נהממה

בגולן

המלחמה

הפרשות

ועל

.

.

אין ספק שחיבורו של מייזל מספר את סיפור

בפני כל יתר החוקרים מן הסתם ניסו הגורמים

ביתר פירוט

הממונים על עניינים כגון אלה לצמצם את סכנת

ומהימנות מכל מה שנכתב על הנושא עד היום .

המחאה שהייתה צפויה מצד הקהילה האקדמית

המהבר מעיד על עצמו שלא התיימר לכתוב

ואסרו על מייזל לפרט חלק מהמקורות שעמדו

כיבושה של רמת הגולן ביוני

1967

.

יותר מאשר ' היסטוריה של הפעולות הצבאיות

לרשותו כך למשל אנו מוצאים בהערות שוליים

והיסטוריה של הצבא

רבות הפניה אל ' רישום בעת הארוע '  ,ומתוכן

של

הציטוטים ומהקשרם ברור שמדובר בפרוטוקול

העוצבות

ייתכן שאחת הסיבות נרמזת בדבריו של מייזל
במבוא לספרו שהמוצר הסופי ' של אותם מחקרים

בכיבוש רמת הגולן ,
בכבשו

את

המפקדים ,

רמת
של

שהשתתפו במבצע

הגולן ,
המפקדות

זה ' .

1

פעולותיהם
ושל

זוהי מטרה לגיטימית

ומייזל מגשים אותה במידה רבה של הצלחה
עמ '

1

. 11

2

של מחלקת היסטוריה היה

' מפורט

מאד  ,אך מאכזב

למדי  ,הן במתודה שלו  ,הן בארגונו  ,הן במסקנותיו '
( שם  ,עמ ' . ) 10

~ ra

קתדרה

9ב, 1

תשרי

תשס " ד ,

עמ '
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רשמי של ישיבת המטה הכללי  ,כיוצא בזה נראה

מקור הציטוטים הוא מפנה למקורות משניים כך

שההפניה אל ' עדות אפרת ' אינה אלא ציטוטים

למשל מתוארת בפירוט רב ישיבת ועדת השרים

בערב .

נרהבים מיומן לשכת הרמטכ " ל שנכתב בשעת

לענייני ביטחון

מעשה על ידי סגן אלוף רפאל אפרת  ,ראש

כידוע זה כבר  ,הופיעה קבוצת אזרחים שהציגה

לשכתו של הרמטכ " ל יצחק רבין .

3

הצנעות אלו

ב 8-

ביוני

בישיבה זו ,

.

את עצמה כ ' משלחת יישובי הצפון ' התיאור רצוף

מוזרות מאוד  ,משום שבצדן מצוטטים בהרחבה

ציטוטים נרהבים מדברי רוב חברי הוועדה.

דברים מתוך מסמכים סודיים לא פחות  ,כגון

מההפניות הן לספרו האוטוביוגרפי של משה דיין

רישומים מיומן המבצעים  /אירועים של חבורת

' אבני דרך '  ,וניתן לשער שלרשותו אכן עמדו

הפיקוד הקדמי ( חפ " ק ) של פיקוד צפון  ,דוהות

הפרוטוקולים של הישיבה  ,ושציטט מהם  ,אולם

של אוגדות והטיבות  ,תיקי תכנונים  ,פקודות

שאר ההפניות הן למקורות משניים ממש  ,כגון

)

לספריהם של שלמה נקדימון  ,משה גלבוע  ,שבתי

מבצע ,

רישומי מוצב פיקוד עליון ( מצפ " ע

וכיוצא באלה .

הבר .

טבת  ,מיכאל בר  -זוהר ואיתן

4

עיוות זה  ,שנכפה על המחבר על ידי גורמי

7

6

חלק

עיון בספרים

הללו מגלה שאין מובאים בהם כלל אותם

.

הצנזורה השונים שלא בטובתו  ,יוצר תחושה

הציטוטים הנרחבים שבהם משתמש מייזל לכן

ברורים .

מתרשם הקורא שהמקור האמתי שעליו הסתמך

עמודים שלמים של הערות השוליים מפנים את

ההוקר הוא הפרוטוקולים עצמם  ,אלא שמחשש

הקורא בלית בררה לספרות משנית או לעדויות

מתביעות משפטיות של חוקרים אחרים נאסר

שמייזל מודה שהן ' מציגות בעיה מתודית קשה ' ,

עליו לגלות את הדבר והוא הותיר את הקורא

משום שרובן ' נמסרו לחוקרי מחלקת היסטוריה

בתחושת אי בהירות והערמה.

כבדה של הסתמכות על מקורות לא

8

זמן מה לאחר האירועים הנידונים בהן  ,ובכמה

פרשת המקורות ששימשו את מייזל במחקרו

קושי

מעלה מהדש שתי בעיות הקשורות במדיניות

מיוחד קשור בציטוטים ארוכים ולא מעטים

המתקר והפרסום של נושאים חסויים מתחום

מקרים אף כמה שנים לאחר המלהמה ' ,

5

.

שמביא המחבר מישיבות הממשלה שהפרוטוקולים

מדיניות הביטחון של ישראל בעיה אחת  ,שכבר

שלהן נשארו חסויים עד עצם היום הזה מייזל

העירו עליה אחרים  9 ,קשורה בהרשאות מיוחדות

.

מספר שלאנשי מחלקת היסטוריה לא הייתה גישה
לפרוטוקולים של הממשלה  ,אך אינו מפרש אם

.

לו הייתה גישה כזו אם לאו מכל מקום לשם ציון

3

6

שם  ,עמ '

7

8

ישיבה .

עדותו לחלוטין על הרשימות שרשם תוך כדי
התרחשות האירועים '  ,ואין זה משנה אם היומן עצמו

בסוף שנת
4

1953

המקורות בעמי
5

שם  ,עמ '

13

.

. 453 - 451

כיוצא בזה מופנה הקורא בהערה

58

אל

ספרו של מ ' בר  -זוהר  ,החודש הארוך ביותר  ,תל -

את הנוהג שראש לשכת הרמטכ " ל רושם מעין יומן

.

למשל מפנה לספרו של מ ' גלבוע  ,שש

אביב  , 1968עמ '  , 261 - 260אך גם בעמודים אלה
אין כל ציטוט ישיר מהישיבה והמעבר מסתמך אף
הוא על ריאיונות ומאמרי עיתונות .

עמד לרשותו של החוקר או שקטעים מתוכו הוקראו
באוזניו של מי שגבה את עדותו  .ראו  :שם  ,עמ ' . 13

ראו רשימה מרשימה של המקורות הללו בנספה

הערה

55

266 - 259

שנים ששה ימים  ,תל  -אביב  , 1968עמ '  , 234אולם
אין בספר זה שום ציטוט ישיר אלא מתוך מה
שסיפרו אנשי ' משלחת היישובים ' שהשתתפו באותה

מייזל עצמו מספר שסגן אלוף אפרת ' ביסס את

אירועים הנהיג משה דיין כאשר התמנה לרמטכ " ל

.

ראו  :שם  ,עמ '  , 277הערות

60 - 54

לפרק ה

9

ראו  :ב ' מוריס ,

' " וספרים

וגוילים בזקנה

רגילים " :

מבט חדש על מסמכים ציוניים מרכזיים '  ,אלפים 12 ,
תשנ " ו )  ,עמ '  ; 103 - 73הנ " ל  ' ,מלחמת הברירה

,

הראשונה '  ,הארץ  ,ספרים ,

. 14

27

באפריל  , 1998עמ ' , 4

על בעיית הצנזורה הפוליטית של מחקרים

עת לספר  :ארבע הערות בשולי ספרו של מתתיהו מיטל

שניתנות לעתים ל ' מקורבים ' לגשת אל מקורות
חסומים

שנשארו

בפני

התוקרים ,

כל שאר

10

163

יש להסמיך גורם ממלכתי או ציבורי כלשהו -
באמצעות חוק או תקנה  -למנות תוקר או

הבעיה חריפה במיוחד מן הטעם שרוב המסמכים

חוקרים

הקשורים בבעיות הביטחון נחשפים לפני כלל

הרלוונטי  ,אך לצורכי הגנה על סודות המדינה

רק כעבור

יהיו כפופים לחלוטין לגורמי הצנזורה הצבאית

החוקרים  ,על פי הנוהג כיום ,

שיורשו

לראות

את

מתקריהם .

כל

התיעוד

זוהי למעשה

ארבעים שנה או אף יותר ולא לאחר שלושים

בכל הנוגע לפרסום

השנה כמקובל במסמכי הארכיונים המדיניים

הצעה למסד את המצב הקיים בלאו הכי זה שנים

והמנהליים .

פירושו של דבר שאף אם ייענו

רבות  ,תוך מניעת אותן התחכמויות והערמות

.

השלטונות ללחץ החוקרים לפתוח את המסמכים

שעליהן הצבעתי לעיל הרף הליקויים שיש אולי

לעיון באורה שוויוני בלבד  ,וגם אם יזרזו גנז

באותו ' מוצר סופי ' של מחלקת היסטוריה  ,שהיה

המדינה וארכיון צה " ל את פתיחת החומר  ,ייאלץ

כבר

שנות

הקהל הרהב להמתין שנים רבות מאוד עד שיוכל

השבעים  ,עדיף היה לאפשר את פרסומו כבר אז ,

לקרוא מחקרים מהימנים ומדויקים על אירועים

כאשר האחראים להצלחות ולכישלונות עדיין

מרכזיים בקורות העם והמדינה עד אז יהיה עליו

שימשו בתפקידי מפתה במדינה  ,והדיון על

להסתפק בחיבורים מהימנים פחות או בחיבורי

מלחמת ששת הימים וקורותיה היה עדיין הם

עיתונאים  ,מנהיגים ומצביאים  ,שכדברי מייזל

ורלוונטי ולא רק הלק מזיכרונותיה העמומים

.

' אינם

מתיימרים

ואף אינם

יכולים לשמש

וערוך

מוכן

לפרסום

בראשית

של אומה .

היסטוריה רצינית  ,פוליטית או צבאית  ,של

הבעיה האחרת העולה מפרשת המקורות

חיבורים כאלה בוודאי אינם יכולים

ששימשו את מייזל נוגעת לחוקרים עצמם  :מאיזה

לאפשר לקהל הרחב לדון ברצינות בלקתי

שלב ראוי שהיסטוריונים רציניים יתלו לחקור

המנהיגים

אירועים חשובים במתודות מהקר אקדמיות

המלהמה ' .

11

ולשפוט

המלהמות

את

תבונת

עליהם .

הצבאיים והמדיניים שהובילו לאותן המלחמות ,

המקובלות

ניהלו אותן והיו אחראים לתוצאותיהן  ,בשעה

מה ' היסטוריונים ההדשים ' המהקר ראוי רק משעה

שיש למסקנות בעניין זה משמעות אקטואלית .

שהארכיונים פתוחים לרווחה  -רק אז מגיע

לטענתם

של

כמה

הפתרון לבעיה זו לדעתי הוא להסדיר את

שעתה של ההיסטוריוגרפיה הרצינית ; כדבריו של

הפגיעה כביכול בשוויון הזכויות של החוקרים :

בני מוריס  ,רק היסטוריונים המסוגלים לבסס את

בהיסטוריוגרפיה של המדינה ראו גם ; מ ' גולני ,
' מסע השחרור מכבלי ההיסטוריוגרפיה
גוריונית '  ,קתדרה  97 ,תשרי תשס " א )  ,עמ '
160

.

,

עוסק

גולני

בהרהבה

במדיניות

הבן -
- 157

המהקר

והפרסום של מחלקת היסטוריה ושל שאר רשויות

הביטחון במאמרו ( שטרם פורסם ) ,

' אל

עטים  :יחסי אקדמיה עם מערכת הביטחון

תתה (

להם

בישראל ' .

אני מבקש להודות למוטי גולני על שהרשה לי לעיין
בטיוטת
10

המאמר .

לשם ' גילוי נאות ' עלי לציין שאני עצמי זכיתי

עבודותיהם על ' גוף מוצק של תיעוד בן

הם היסטוריונים ראויים לשמם .

11

מייזל  ,עמ '

9

.

זמננו '

טענה קיצונית

זו היא מופרכת  ,שהרי גם מחקרים מאוחרים
שאפשר להשתמש בהם בתיעוד נרהב  ,לעולם
אינם יכולים להקיף את כל התיעוד הנחוץ שמן

.

הדין לחקרו הקושי הידוע לכל חוקרי מדיניות
הביטחון הישראלית בכל הנוגע לתיעוד מניעיו
ומהלכיו של הצד האחר וחשיפתם הוא רק אחת

להיות אחד מה ' מקורבים ' הללו בעת שכתבתי את

ספריי ' שערי עזב  ,ושתגר ותגרה ' .

12

, Tikkun
12

,

8.

'
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המגבלות הבולטות בהקשר זה יתר על כן  ,בדרך

אולם הימנעותו של המחבר מלתאר את פרטי

כלל כבר בסיומן של מערכות מרכזיות יכול

הקרב ברמות הנמוכות יותר שללה ממנו במידה

כחוויה.

ההיסטוריון לגשת למקורות ראשוניים בעלי ערך

רבה את היכולת לספר על המלהמה

רב  -ועדויות בעל  -פה שנגבו סמוך לאירועים

הספר גדוש בתיאורי תכנונים שלא התגשמו ,

מכלול

של מפקדים

מהפחותות

אינן

שבהם

גם אם

-

.

בפירוט

ומהלכים

של הוראות

המסמכים הממלכתיים עדיין הסויים מחברים לא

בכירים ובסיפורי מהלכים קרביים של עוצבות

מעטים שכתבו את קורות מלחמת ששת הימים ,

שלעתים לא תאמו כלל את אותן הוראות -

ושפרסמו את מחקריהם חודשים ספורים לאחר

ואילו הדרמה האנושית לוקה בחסר  .כדי לפצות

סיומה  -מחקרים שגם מייזל מסתמך עליהם ,

את הקורא על הסר זה הביא מייזל בנספח קטעי

שרמת

עדויות של לוחמים מתוך תחקירים שנערכו

ובצדק

-

הצליחו

סיפורים

לספר

מהימנותם סבירה ; הצלחתם מלמדת שאפשר
לחקור

דרמטיים

אירועים

לפני

הרבה

בשתי חטיבות שלחמו בגולן  ,חטיבת השריון

וחטיבת הצנחנים . 80

14

8

אולם לטעמי אין זה פיצוי

שהארכיונים הממלכתיים מואילים לפתוח את

מספיק  ,שהרי היסטוריה צבאית מורכבת בראש

אוצרותיהם לפני ההיסטוריון לפיכך מוטב שגם

הקרב.

.

ובראשונה ממעשיהם של לוחמים בשדה

היסטוריונים מיומנים לא יהססו לתקור אירועים

' מלחמה

מוקדם ככל האפשר  ,ולא ישאירו את המלאכה

היסטוריוגרפיה אקדמית  ,ואף על פי כן יש בו

רק לעיתונאים זריזי מותניים או למדינאים

כדי ללמד כל היסטוריון כיצד להציג אירוע

משוחדים .

,י

פעילותם של אלפי בני אדם בו זמנית תוך שילוב

מייזל קשורה בהחלטתו העקרונית של המחבר
שלא להסתמך על ריאיונות בעל  -פה  ,למעט
שכבר

בארכיונים

בעבר ,

נעשו

בכתובים .

היום

ושנמצאים

מטעם זה  ,בין טעמים

אחרים  ,הושם דגש כמעט בלעדי בספר על
הרמות

של

מורכב כל כך כמו מלחמה  ,כיצד לתאר את

דילמה נוספת המתעוררת למקרא מחקרו של

אלו

ושלום '

טולסטוי

אינו

בחינת

המטה

הבכירות :

והחטיבות ובחלקים

הכללי ,

מסוימים

הפיקוד

הגדודים .

זוהי

החלטה מודעת  ,שהרי מייזל מצהיר שהמחקר
ערוך בעיקר

' מנקודת

המבט

של

הרמות

הגבוהות ביותר של הפעילות הצבאית ופעולות
המסגרות הגדולות של הכוהות

הלוחמים .

,,

מאוזן של הכרעות המפקדים  ,הקובעים את
הקווים האסטרטגיים והאופרטיוויים הגדולים ,
ושל חוויות הלוחמים  ,שבעיצומו של הקרב הם
הם הקובעים את התוצאות  .חיבוריו של הגנרל
סל "א מרשל על מלחמת קוריאה  ,המבוססים
בעיקר

על

תחקירים

בכל

שערך

הרמות

המעורבות שעות ספורות לאחר שחזרו מן הקרב ,

.

הם דוגמה נאה לשילוב היוני זה שילוב מושכל
של ציטוטים מעדויות הלוחמים בגוף התיאור ,
במקום להביאם בנספח  ,היה מוסיף לנרטיב ממד
חי ,

.

ומעשיר את רקמת הסיפור .

אין

ל

זה סיפור המלתמה של היחידה הקטנה ואף לא

כצפוי אין מייזל עומד בהגבלה שביקש לפי

סיפור המלתמה בעיניו של הלוחם היחיד או איש

דבריו להטיל על עצמו

צוות כלי המלתמה ' .
13

מייזל ,

עמ ' . 14

13

-

לספר

רק על

' פעולותיהם של המפקדים  ,של המפקדות ושל
14

שם  ,עמ '

421 - 389

.

עת לספר  :ארבע הערות בשולי ספרו של מתתיהו מיטל

העוצבות שהשתתפו

במבצע זה ' .

15

.

מעטה גם בעניינים לא צבאיים כמה מהקטעים
המעניינים

בספר

ביותר

היעדר גישה למקורות סוריים אינו סיבה

באורה מובן

ובלחי נמנע הוא נדרש לעסוק בהרהבה לא
עוסקים

בשאלות

מדיניות ( מדיניות פנים ומדיניות חוץ ) ובשאלות
של מנהיגות ויחסי אנוש שאינן נוגעות רק

.

לאנשי הצבא יתר על כן  ,כפי שמתברר היטב

מספקת

להימנעותו

של

מייזל

מלהעמיק

.

בניסיונו להבין טוב יותר את הצד האחר כיום
מצויים כבר מהקרים לא מעטים שהצליחו לנתח
את המצב בסוריה בימים שקדמו למערכה  ,בעת
המערכה ולאתריה  ,ומלבד זאת רוב המחקרים
הרציניים על מערכות ישראל סבלו מאותה

ממחקרו של מייזל  ,דווקא במערכה על הגולן

מגבלה  ,אך למרות זאת לא נמנעו מלנתה את

נקבע הלק מההכרעות הצבאיות ההשובות

מה שקרה ב ' צד האתר של הגבעה '  ,מפני שבלי

צבאיים

להבין זאת גם משמעות המהלכים של הצד

גורמים

בהשפעת

בלתי

ושיקולים

.

במובהק מסתבר שהניסיון לתאר מלחמות רק

הישראלי

.

הצבאיים

הצדדים

המובהקים

שלהן

הייתה

מאפשרת למייזל להרהיב את היריעה המדינית
על חשבון כמה פירוטים בעניינים צבאיים

( בעיקר

וחיבורו

התכנונים

בתחום

שלא

התגשמו

)

בשני

האמריקנית העוסק בימי המערכה טרם ראה
אור 16אינה יכולה לשמש צידוק לדלות הטיפול

.

ברקע הבין  -לאומי של המערכה הלק מהמסמכים
הרלוונטיים כבר נחשפו על פי הוקי החשיפה
האמריקניים  ,ומסמכי

ה 'Public Record Office -

הבריטי ומסמכי האו " ם הנוגעים לעניין פתוחים

היה יוצא נשכר .
הרגעים

נותרת בלתי מובנת במידה רבה .

גם העובדה שכרך מסמכי מחלקת המדינה

על פי מהלכיהן הצבאיים אינו אפשרי הכרה
מראש בהכרח לתאר מערכות צבאיות לא רק מן

המכריעים

במערכה

-

לפני החוקרים זה

ימן

.

רב ומכל מקום הצלחתם

הההלטה של דיין בשעות הבוקר המוקדמות של

של עמנואל גלוסקא ומיכאל אורן לדון בהרחבה

ביוני לפתוח במתקפה בגולן

ברקע המדיני הבין  -לאומי של מלחמת ששת

יום שישי

ה9-

וההחלטה להפסיק סופית את הקרבות במוצאי
יום השבת  -היה השיקול המדיני גורם

אף שמייזל עוסק בעניין  ,נותר הקורא בלא

התערבה ברית  -המועצות במערכה באופן פעיל
יותר

הימים מעידה שהדבר אפשרי .

מרכזי .

תשובות על השאלות הבסיסיות  ,כגון  :מדוע לא

משעשתה ?

מדוע נמנעה ארצות  -הברית

מלעצור את צה " ל מיד עם תהילת מתקפתו
בגולן  ,אשר שלא כמו ההתקפה בסיני  ,אין שום

מעשה תוקפנות

אהד הפרקים המרתקים ביותר בספרו של מייזל
הוא סיפור הדרך שבה נפלה ההחלטה לתקוף
ברמת הגולן אף שקודם לבוקר יום שישי התנגד
שר הביטחון לצעד זה וכפה את דעתו על
16

למרות

הפעילות

התוקפנית

המשטר בדמשק בתקופה שקדמה

והמרגיזה
למלחמה ?

של

הכרך התשעה  -עשר של  , FRUSשתעודותיו הן מן

השנים  , 1968 - 1964טרם פורסם בעת כתיבת
המאמר הזה  ,אף שהן הכרך שלפניו והן הכרך
שאתריו כבר יצאו לאור

והאומנם היה לדיין

יסוד לטעון שהאויב הסורי אינו מפחיד כל כך

.

17

ראו  :ע ' גלוסקא  ' ,הפיקוד הצבאי וההנהגה המדינית

במדינת ישראל לזוכה בעיות הבטחון , ' 1967 - 1963
עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
War: fune 1967 and ; 2000

ש
15

שם ,

עמ '

. 10

17

"י

דרך להציגה כמכה מקדימה ולטשטש את היותה
מובהק ?

165
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,
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0
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the Making

ץתדרה

חדרה 166

מרדכי

בר  -און

-

.

הממשלה בקטע שבו הוא מתאר את הוויכוח

גוריון ,

בעניין הגולן ואת המהפך שחל בעמדתו של דיין

מעט יותר אור על החידה הזו .

18

ברצוני להציע הסבר שישפוך למצער

מביא מייזל שורה של הסברים מעניינים ובחלקם

בן  -גוריון ולמעשה רוב המצביאים הגדולים

אף על פי כן למקרא

שהתפרסמו בנחישותם ובכושר ההכרעה שלהם ,

התיאור עולה הרושם שבהתנהגותו של דיין בא

לא היו משוחררים מלבטים ומהיסוסים רבים

גם נכונים ללא

ספק .

לידי ביטוי זיגזג מנטלי  ,אופייני כביכול לאופיו

.

לפני כל הכרעה קשה וגם לאחריה בכל הכרעה
כזאת מרובים הגורמים הבלתי ידועים מאלה
הידועים וברורים מראש  ,ומאחר שכמעט תמיד
יש בהכרעות קשות הימור הכרוך גם בהיי אדם
ולעתים אף בסכנות גדולות לגורלה של האומה ,
נובעת גדולתו של המצביא מכושרו להכריע

לבטים .

חרף הלבטים ולא מהיעדר

ההכרעה

בדבר הפעלת צה " ל נגד הצבא הסורי בגולן היא
דוגמה מובהקת לכך  ,וחילוקי הדעות בממשלה ,
שמייזל מביא בפירוט רב  ,מעידים על הקושי

האובייקטיווי והסובייקטיווי שבהכרעה זו  ,ניתן
לשער שבראשו של דיין התרוצצו שיקולים בעד
ונגד תקיפת הסורים מהרגע שהתברר לו  -ככל
הנראה במוצאי היום השני או לכל המאוחר

במהלך היום השלישי למלחמה  -שהמערכה

.

בסיני הוכרעה לטובת ישראל כלפי הוץ הציג
דיין

כל הזמן

עמדה

נחרצת

נגד

לכאורה

ההתקפה על סוריה ואף הכביר נימוקים לתירוץ

התנגדותו .
לוי

אשכול  ,משה

בניה :יהגולן

בתום הקרבות

.

ההפכפך אכן כלפי חוץ מתקבל הרושם הפשטני

שד  ' 7שהתנגד בנחיצות לפעולה בגולן  ,פנה
בלא כל הסבר ברור ובצורה הדה ובלתי צפויה

.

19

אין בכך פלא ואין בכך להעיד על

מה שנעשה במוחו כל אותה

העת .

מנהיגים

נוהגים להסתיר את לבטיהם פן ייראו הססנים
והסרי כושר

הכרעה .

לכן כל עוד לא גמלה

מעלות למהפך שהל בעמדתו של

בלבם ההחלטה  ,יעמידו פנים כמי שבוטחים

דיין הוצעו במשך השנים הסברים שונים  ,אך

בעצמם  ,יתנגדו לכל עמדה השונה מזו שעליה

פנייה של

180

כפי שמייזל עצמו מעיד ' ההיפוך הזה בהחלטתו

הם מצהירים

אני זוכר היטב כיצד נפלה ההכרעה לצאת

של דיין  ,והפתאומיות שבו  ,לא הובנו בעת
שהתרחש  ,ועד היום לא ניתן לכך הסבר מניח

את הדעת '  .איני מתיימר לתת תשובה מקיפה

למערכת סיני בשנת
18

וכמה מההכרעות הקשות של מורו ורבו דוד בן -

1956

.

הדבר היה בעת

ראו למשל  :מ ' בר  -און  ,אתגר ותגרה  :הדרך למבצע

קדש  , 1956 -שדה  -בוקר  , 1991עמ

ומוסמכת על השאלה המסקרנת הזו  ,אך כמי
שהכיר את דיין מקרוב וכמי שהיה נוכה בכמה

ויתרצו זאת בק " ן טעמים .

19

' 273 - 262

.

ראו דברי דיין בדיון ועדת השרים לענייני ביטחון
ב8-

עמ '

ביוני בערב  ,המצוטטים בהרחבה אצל מייזל ,
266 - 263

.

לנופר  :ארבע הערות בשולי ספרו של מתתיהו מייזל

החשאית

הוועידה

שהתקיימה

ב 23 - 20 -

השקלא וטריא בתשובה הנתרצת ' כן  ,או לא ' .

באוקטובר בפרוור גנים בעיבורה של פריז ,

לפיכך מי שמוטלת עליו ההכרעה והאחריות

ושבה השתתפתי כרושם רשומותיה של המשלחת

הסופית לתוצאותיה נשאר בדרך כלל בבדידות

הישראלית  ,שכללה נוסף על בן  -גוריון את דיין ,

בכירים .

מוחלטת וחייב להכריע לבדו ואין איש

עמו .

במשך

מנהיג הראוי למעמדו כמנהיג אינו יכול בסופו

יומיים תמימים התרשמנו כולנו שבן  -גוריון

של חשבון להישען על דעת הרוב או על עצתם

שמעון פרס ומספר עוזרים

.

מתפש תירוצים מתירוצים שונים על מנת

של אחרים ברגע הקובע הוא ניצב לבדו מול

להימנע ממתן תשובה חיובית לבקשת הבריטים

מצפונו ומהליט רק על פי הבנתו את המצב

והצרפתים לפתוח במערכה נגד המצרים בערב

ומוצאותיו .

היום השלישי לוועידה התלוויתי לדיין  ,לפרס

בגולן לא הייתה מוטלת לכאורה על דיין  ,שהרי

.

האחריות הסופית בעניין המערכה

ולנחמיה ארגוב  ,מזכירו של בן  -גוריון  ,לבלות

מעליו ניצבה סמכותו העליונה של ראש הממשלה

באחד מהקברטים המהוללים של פריז  ,והרגשת

לוי אשכול  ,שחזר והמליץ על פעולה מוגבלת

כל הנוכחים הייתה כי למהר יודיע לנו ' הזקן ' על

הגולן במגמה להשתלט על מקורות

בצפון

.

הרושם

הבניאס דיין יכול היה גם להסתמך על דעת הברי

הזה נבע מדבריו של בן  -גוריון נגד המלתמה

הממשלה  ,שדנו בנושא פעמים מספר ובהרחבה

הכרעתו להימנע מהמלחמה

המוצעת .

.

ומאלף הנימוקים והקושיות שהעלה בדיונים עד

רבה  ,ושרובם תמכו במתקפה אף על פי כן אני

אותו רגע אולם למחרת בבוקר התברר שבאותו

מרשה לעצמי לשער שדיין לא היה פטור מן

לילה עצמו  ,כאשר נשאר לבדו במקום המסתור

התחושה הברורה שההכרעה היא שלו ולא של אף

שבו התגורר  ,הכריע בן  -גוריון לחיוב ביומני

אחד אחר  ,הרושם המתקבל ממכלול התיעוד הוא

.

.

רשמתי בשעת מעשה  ' :מראהו של בן  -גוריון ,

שדיין זלזל בכושרם של עמיתיו בממשלה להבין

ואנושה .

את מכלול הסכנות והבעיות שההכרעה עשויה

כמראה איש אשר קם ממהלה ארוכה

ניכר שעבר עליו ליל שימורים ' .

20

לאחר מעשה

הסברתי את מנהגו של בן  -גוריון בטרם הכרעה
וכתבתי שב ' נסותו לחדור לעומק הבעיה הוא
מנסה

להציג

כדרכו

לפני

החברים

בצורה

לגרור והתקשה להסיר מעליו את האחריות .
כפי שמתאר מייזל בפירוט רב  ,ביום הקרבות
הרביעי ,

הוא יום תמישי בשבוע  ,התעצמו

הלחצים שהופעלו על דיין לאשר את המתקפה

.

מוחרפת את כל הספקות והקושיות המכבידים

בגולן הלוחץ העיקרי היה אלוף הפיקוד  ,אך גם

על ההכרעה החיובית ולצפות מראש את כל

רוב חברי המטה הכללי ורבין בראשם סברו שאין

האפשריים ' .

אולם כיום אני מבין

להחמיץ את ההזדמנות להכות את הסורים שוק

גם שלא הייתה לבן  -גוריון דרך לחלוק עמנו את

על ירך ולגמול להם על כל ההצקות שהציקו

לבטיו הפנימיים לפני שהגיע לכלל ההלטה ובין

לצה " ל וליישובי גבול הצפון במשך שנים רבות .

כך ובין כך הכרעות כאלה אינן מתקבלות

גם דיין מן הסתם הבין היטב את הנימוקים בעד

המכשולים

21

.

מתוך הערכת משקלם של

המתקפה  ,אם כי  ,שלא כמו רוב האחרים  ,הוא

הנימוקים בעד ונגד אלה כנגד אלה  ,אלא מכותה

פקפק ביכולתה של ישראל להישאר ברמת הגולן

ביישוב הדעת ,

של אינטואיציה של מנהיג  ,המסכם את כל
20

שם  ,עמ '

21

273

את הסיכונים שבמתקפה  :הוא היה מודע לאבדות

.

בר  -און ( לעיל  ,הערה , ) 18

.

גם אם זו תיכבש לעומת זאת ראה דיין בבהירות

עמ '

. 269

הרבות שהיו צפויות לנוכח הביצורים הסורים

;  16ץתדרה

מרדכי

ץתדרה 168

בר  .ארך

הכבדים וכמות השריון שהתרכז ברמה ; הוא השש

ולימים אף טען ששמונים אחוז מהתקריות

שלחצים בין  -לאומיים לא יאפשרו לסיים את

לאורך הגבול הסורי החלו ביזמת צה " ל .

26

המלאכה ; וכן חשש שהלחימה עם המצרים לאורך

היו אשר היו הנימוקים לכאן ולכאן  ,חשוב

תעלת סואץ תימשך וצה " ל לא יוכל לרכז כוחות

לזכור שאף שדיין הציג עד בוקרו של יום שישי

בדיעבד נראה לי

עמדה שלילית הוא לא היה משוחרר ממכלול

שבראש השיקולים של דיין לשלילת ההתקפה

אותם נימוקים  ,ובוודאי לא היה אדיש ללחצים

עמד החשש מפני התערבות הסובייטים במערכה .

שהופעלו עליו מכל צד  ,את הכרעתו להורות על

בלשונו הציורית הסביר שהוא סבר ' שישראל לא

התקיפה יש לראות אפוא לא כ ' היפוך '  ,כפי

ברית המועצות

שמכנה זאת מייזל  ,אלא כהתגברות השיקולים

23

בעד התקיפה על השיקולים נגדה  ,וזאת ממש

מספיקים למתקפה

בצפון .

צריכה ללכת בשביל

22

הפילים . . .

היא פיל  ,ויש לה שביל  ,ננסה לא להדחק לשם ' .

.

מן הדברים שמביא מייזל במקומות מספר

ב 'דקה התשעים ' מייזל מביא את הסיפור באופן

מסתבר גם שדיין הושפע מהניסיון העגום של

מלא ויש להניח שכל אחת מההתפתחויות שאירעו

מבצע ' קדש '  ,והבין שבן  -גוריון צדק בטענתו

בשעות הלילה שבין ה  8-ל  9 -ביוני מילאה תפקיד

.

שרק פרובוקציה ברורה ומוכהת עשויה להצדיק

בתפנית בסיומה של ישיבת ועדת השרים לענייני

בעיני הקהילה הבין  -לאומית חצייה של גבולות

ביטחון מאוחר בערב הקודם הושארה ההחלטה

בין  -לאומיים מוכרים וכיבוש שטחים ריבוניים

בידיהם של דיין ואשכול  ,אך ההנחה שרווחה

של מדינה

אהרת .

.

נוסף על כל זאת מן הדין

הייתה שההכרעה תידחה ביומיים או שלושה בין

לזכור שבמשך שלוש השנים שקדמו למשבר

סיום אותה ישיבה ובין הגעתו של דיין לחדר

הייתה לדיין ביקורת על הדרך שבה פעלו רבין

המלחמה במטה הכללי בשעה שש בבוקר

ה 9-

ודוד אלעזר בגבול הצפון בהזדמנויות שונות

ביוני התרחשו שלושה אירועים שהייתה להם

24

.

הוא הביע את דעתו שההתגרויות שהם מתגרים

השפעה ישירה על הכרעתו  :גמאל עבד א  -נאצר

25

הודיע על הסכמתו לצו הפסקת האש של מועצת

בסורים מיותרות ועלולות לסבך את ישראל ,

הביטחון
22

לנימוקי דיין כפי שהסבירם בישיבת ועדת השרים

הנשיא הסורי מברק  ,שיורט על ידי המודיעין

שאין טעם לבצע פעולה מוגבלת משום שצה " ל

הישראלי  ,ובו המליץ לפניו לקבל את צו הפסקת

.

או ירכז את התקפתו רק בגזרה צרה דיין סבר שאם
צה " ל יתקוף  ,עליו להשלים את כיבוש הרמה עד קו

מסעדה  -קונייטרה  -בוטמייה .

י ' ארז וא ' כפיר

( האזינו ושאלו )  ,שיחות עם משה

דיין  ,רמת  -גן , 1981
24

עמ '

. 51 - 50

האש  ,ומיד בעקבות שת הודיע הרדיו הסורי על
קבלת הצו ; היל האוויר דיווח באותו בוקר ממש
שהסורים נוטשים את
לאחר

מעשה

העלה

הגולן .
דיין

בהסברים שונים
את

כל

שלוש

דיין הורה לצה " ל לתפוס את כל השטחים המפורזים

ההתפתחויות האלה כגורמים שהניעוהו להחליט

לאורך הגבול אך חזר ואסר על צה " ל בימי הקרבות

לפקוד על התקיפה  ,ואין סיבה טובה שלא להאמין

.

הראשונים לעבור את הגבול הבין  -לאומי ראו  :שם ,
עמ '
25

מחודשת של הקרבות בדרום ; נאצר שלח אל

לענייני ביטחון ראו  :מייזל  ,עמ '  . 266 - 264יש לזכור
שדיין תמך בגישתם של אלוף הפיקוד והרמטכ " ל
יתקשה להגן על הישגיו אם יאחז רק במורדות הרמה

23

ובכך ביטל את ההשש מהתלקחות

. 249 - 246

א ' הבר  ,היום תפרוץ מלחמה  :זכרונותיו של תת -

אלוף

26

' משה דיין  :חשבון נפש '  ,ריאיון שערך רמי טל עם

ישראל ליאור המזכיר הצבאי של ראשי

דיין שלא לפרסום  ,ושפורסם לאתר מותו של דיין ,

תל  -אביב

באפריל  , 1997המוסף

הממשלה

תשב " ר ,

לוי אשכול
עמ '

. 152

וגולדה

מאיר ,

ראו  :ידיעות אחרונות ,

לחג ,

עמ '

.3

27

עת לספר  :ארבע הערות בשולי תפרו של מתתיהו מייז

לו .

ההסברים המפלילים שהעלו אשכול  ,רבין

ומקורביהם  ,שזעמו על הדרך שנקט דיין בהחליטו

169

ואמר לרמי טל שהתקפה על הגולן במלחמת

ששת הימים הייתה מיותרת לתלוטין .

29

מה שהחליט תוך התעלמות מחלקם בתהליך ,

הודאה מאוחרת זו אינה מחמיאה לדיין  ,אך

משקפים את תסכולם יותר משהם נוגעים לעניין

היא מבהירה פן טיפוסי באופיו וחושפת ליקוי
חמור בדרך שבה הורכבה הממשלה שהובילה את

ומובן שאין כל דרך להוכיחם .

עצמו ,

עם זאת אני מבקש להציג שתי השערות

נוספות .

ראשית ,

ייתכן

קתדרה

שיותר

ישראל במלחמתה

השלישית .

מן המפורסמות

מהנתונים

החדשים שהובאו לידיעתו במברקי המודיעין
באותו בוקר  ,השפיעה על דיין ההכרה החדה
שזהו הרגע האחרון שבו עוד ניתן לעשות
מעשה ,

ושלאחריו

סופית .

תוחמץ ההזדמנות

מאחר שהרצון לפעולה לא נעדר מתודעתו של
דיין כל הזמן  ,הוא נדחף להחלטה כמי שאומר
לעצמו  ' :אם לא נתקוף עכשיו  ,אולי לא אסלה
לעצמי

לעולם ' .

לימים סיפר דיין לעיתונאים

יעקב ארז ואילן כפיר שכאשר שמע

' שנאצר

הודיע שנתן הוראה להפסיק את המלהמה ,

אמרתי  :זו השעה האחרונה ' .

27

שנית  ,ייתכן שהכרעתו של דיין הייתה בסופו

.

של דבר כניעה ללחצים שהופעלו עליו ומכל
מקום גם משעה שהכריע לא סולקו חששותיו

ולא בטלו ההסתייגויות שהיו לו עד לאותו רגע .
בסוף ימיו טען דיין באוזני ארז וכפיר שהוא לא
היה מאושר מכיבוש הגולן  ' :אני חושב שמוטב

הוא שתרף דעתנותו הבוטה מעולם לא שאף דיין

היה שישראל במלחמת ששת הימים הייתה

ברצינות להיות ראש הממשלה והעדיף לפעול

מקצרת את ההזית  ,ובמקום עם שלוש מדינות ,
הייתה נלחמת רק עם שתי

מדינה בעלת אוכלוסייה של

בשביל

שירת בנאמנות תחת שרביטם של בן  -גוריון

מיליון איש ,

וגולדה מאיר  ,והתקשה לקבל את מרותם של

מדינות .
.5
2

לצדם של מנהיגים שהיו מקובלים

עליו .

30

הוא

.

וכל

משה שרת ואשכול אף על פי כן כשהגיע רגע

המדינות נגדה זה מספיק ' והוא אף הודה בפה

המבהן והתברר לו שבמצב שנוצר הוא היחיד

שאינה הברה בשום ארגון בין  -לאומי ,

.

מלא שהורה לתקוף רק מתוך כניעה ללחצם של

הבולם את ההתקפה בניגוד לרצון הכול  ,ויתר

הרמטכ " ל

דיין ונמנע מליטול על עצמו את האתריות

הממשלה ,

ועדת החוץ

ואלוף הפיקוד -

אמר .

28

והביטחון ,

' בסופו של דבר

נכנעתי ' ,

שנים אחדות לאחר מכן החריף את דבריו

27

ארז וכפיר ( לעיל  ,הערה , ) 23

28

שם .

עמ '

. 51

,

.

29

טל לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

30

ליתר דיוק יש לנמר בלשונו של דיין שהדבר ' לא כל

3

כך עניין אותי '  ,ומכל מקום הוא לא היה מוכן
' לעבוד כל כך קשה בשביל

זה '

( שם ) .

יגאל אלון  ,מן
התומכים בפתיחת
חזית מול הטורים
ברמה תגולן  ,מבקר
בבניאס מיד בתום
הקרבות

מרדכי
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בר  -ארך

.

הכבדה הוא עצמו הודה שמקרה זה היה אחד

סמכות ההכרעה  ,והא ראיה  -שכאשר החליט לא

משני המקרים שבהם ' לא מילאתי את חובתי

נזקק לאישורו של איש ופקד על אלוף פיקוד

כשר ביטחון  ,מבחינה זו שלא עצרתי דברים

שהייתי בטוח שיש לעצור אותם ' .

הצפון בשיחת טלפון קצרה אחת

לתקוף .

33

אכן

פרטי המעשה מדגישים שדיין ידע שהאחריות

31

בביוגרפיה של דיין יש דוגמאות נוספות לקו

אופי זה  -מקרים שבהם נרתע דיין מלהתעמת

מוטלת עליו  ,ולכן אין פלא שבדיעבד האשים את

עצמו באי מילוי חובתו כשר הביטחון .

עם הממונים עליו גם כאשר היה משוכנע

הדרך שבה הורכבה הממשלה בראשית יוני

שתי דוגמאות מובהקות הן

הייתה בעוכריו של דיין  ,ואפשר שיש לראות

בצדקת

דעתו .

הימנעותו מלהתפטר מתפקיד

.

הרמטכ " ל בחורף

בכך נסיבות מקלות להחלטתו המצב שבו מי

 1957אף שראה בחומרה רבה את נכונותו של

שאמור היה להכריע בעניין כה נכבד ייצג

' קדש '

בממשלה מפלגת מיעוט כמעט זניחה וטרם ביסס

והימנעותו ללחוץ על גולדה מאיר לסגת מתעלת

לעצמו מעמד אישי בלתי מעורער בכל נושאי

דיין לא

הביטהון  -מעמד שקנה לו בשנים שלאחר מכן

בן  -גוריון

לסגת מכל הישגי מבצע

סואץ נסיגה חלקית בראשית

1971

.

2

'

מנה אירועים אלה בין המקרים שבהם לא מילא

 -דחף את דיין להכריע בניגוד לדעתו  ,תוך

.

את חובתו  ,משום שקיבל את מרותם של

הסתמכות על דעת עמיתיו ייתכן שמקרה זה

הממונים עליו ולא סבר שמה שהם עושים מסכן

עשוי להיחשב כתקדים לדברים שהזרו ועלו

את ביטחון ישראל אולם זוהי בדיוק טענתי -

במלחמת יום הכיפורים ואף באורח התנהלותו

שדיין נטה לבטל את דעתו הנחרצת בפני מי

של דיין בפני ועדת החקירה של השופט שמעון

.

.

שההכרעה בידיו  :בן  -גוריון במקרה הראשון

אגרנט שבע שנים מאוחר יותר תוצאות מעשיו

וגולדה מאיר במקרה השני ; הוא לא מיצה את

של דיין בשנת

ידועות ועצובות  ,התוצאות

כושר הלחץ שלו עליהם וויתר ברגע המכריע .

הסופיות של מעשיו בשנת

ניתן לטעון שגם במקרה של תקיפת הגולן לא
הייתה האחריות הכוללת מוטלת על דיין לבדו ,

1973

1967

טרם נודעו  ,לכן

גם אין אפשרות להכריע בשאלה אם טוב הדבר
שדיין נכנע ללחצים ואפשר לישראל לסלק את

.

שהרי לא היה אלא שר בין השרים ומעליו עמד

הסכנה הסורית מגבולותיה המחשבה שהתקפת

ראש הממשלה אשכול  ,ומה גם שרוב עמיתיו

השריון הסורי במלחמת יום הכיפורים עלולה

לתקוף .

חלחלה .

בממשלה תבעו ממנו להורות

לצה " ל

הייתה להתחיל לאורך הירדן מעוררת

אולם טענה זו מאבדת את תוקפה בהתחשב

אולם ייתכן שדיין צדק בתחושתו שבסופו של

בעובדה שהממשלה נתנה לדיין בפועל את

דבר לא יתיר העולם של המאה העשרים ואחת

31

שם  ,עמ '

2

.

המקרה השני שמנה דיין הוא הוויתור

שוויתר בעניין התנחלותם של הרב לוינגר וחבורתו

.

במלון פארק בחברון בפסח תשכ " ח ראו  :שם  ,עמ '
52

4

 , 1957תל  -אביב תשנ " ב ,

עמ ' ; 369

- 1955

מ ' דיין  ,אבני

דרך  ,ירושלים ותל  -אביב תשל " ז  ,עמ '

; 342 - 340

על

המקרה השני ראו  :ג ' יעקובי  ,כחוט השערה  :איך
הוחמץ הסדר בין ישראל למצרים

מלחמת יום הכיפורים  ,ירושלים תש ן .
"

ולא

ריבוניים של מדינה אחרת שנכבשו בכוה הזרוע .

.

על המקרה הראשון ראו  :מ ' בר  -און  ,שערי עזה :
מדיניות הבטחון והחוץ של מדינת ישראל

למדינה כלשהי להחזיק לאורך זמן בשטחים

נמנעה

33

להצגת דברים אחרת שעל פיה דיין פעל בניגוד
להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון מיום חמישי

9

ביוני  ,זאת על סמך זיכרונותיו של חבר הוועדה זרה
ורהפטיג  ,ראו  :ב " ז וכסלר  ' ,מלחמת ששת הימים :
מהלכים עיקריים '  ,בתוך  :צ ' צמרת וח ' יבלונקה
( עורכים )  ,העשור השני  :תשי " ה  -תשכ " ח ( עידן , ) 21
ירושלים תשס " א ,

עמ '  - 394ן39

.

שהיו בידיו  ,ובנושאים אחדים אף ללמוד פרטים

שילה הטיס דולף

.

שלא היו ידועים לו לפחות את הפרוטוקולים
של הוועדה יכול היה גבירצמן לראות במלואם

כמעט הכול על אודות משאבי

המים של מדינת

9שואל

באתר האינטרנט של הכנסת עוד לפני שיצא

ספרו .
הספר הוא מעין מבוא למשק המים בישראל
המציע תיאורים והסברים קצרים הנוגעים בכל

.

ההיבטים השונים של התהום כמעט לא נמצא
חיים גבירצמן  ,משאבי המים בישראל  ,ירושלים  :יד
יצחק

בן  -צבי  ,תשס " ג 287 ,

עמ '

נושא או מונח שאין התייחסות אליו  -החל
מנושאים שהתקשורת עוסקת בהם מדי יום  ,כמו
מפלס הכינרת  ,זיהום האקוות  ,טיהור מי שופכין

המחשבה הראשונה שעלתה במוחי כשהגיע לידי

והתפלת מי ים  ,וכלה בנושאים אזוטריים מעט ,

הספר היפהפה של חיים גבירצמן הייתה  :כמה

כמו הניסיון להגביר גשמים באמצעות זריעת

חבל שספר זה לא היה בידי ועדת ההקירה

עננים ( שכפי שאנו למדים מהספר  ,הצליה

הפרלמנטרית בנושא משק המים בעת שהכינה

בצפון

והמים

את הדוה שלה לפני כשנה אילו היה הספר בידי

הפוסיליים המצויים בכמויות עצומות במעמקי

.

הארץ

יותר

מאשר

בדרומה

)

הוועדה  ,היא הייתה יכולה לשאול ממנו הגדרות ,

קרקעות הנגב  ,מים שעדיין אין הסכמה בין

הסברים  ,תיאורים ואיורים שהיו מסייעים לה

המומחים אם מבחינה כלכלית כדאי

לנצלם .

להסביר את הווייתו ואת מורכבותו של משק

ולמי שאינו יודע מהי זריעת עננים ומה הם מים

במיוחד היו מועילים להברי

פוסיליים  -אל דאגה  ,בספרו של גבירצמן

המים

בישראל .

הוועדה המפות הברורות של מיקום האקוות
( האקוויפרים
כיווני

)

ימצא הסבר .

.

של מערכת המים בישראל  ,של

הספר מחולק לשלושה חלקים הראשון עוסק

ושל ריכווזי המליחות

במקורות המים הטבעיים בעולם בכלל ובישראל

זרימת המים ,

והזיהום בהן .

בפרט ; השני  -במפעלי הספקת מים ; והשלישי

בדיעבד אפשר רק להצטער שפרופי גבירצמן

 -במשבר המים בישראל בסוף שנות התשעים

לא היה בין עשרות המומחים שהוזמנו להעיד

של המאה העשרים  ,תוך ניסיון להזות מה צופן

לפני הוועדה .

.

העתיד כל חלק מחולק לפרקים  ,ובסוף כל אחד

.

לאחר שסיימתי לקרוא את הספר עלתה בי

מהם ביבליוגרפיה ממצה בעזרת טקסט ברור ,

מחשבה שנייה  ,והיא  :כמה חבל שהפרוטוקולים

טבלאות  ,גרפים ואיורים מאירי עיניים מסביר

והדוח של ועדת ההקירה הפרלמנטרית בנושא

המהבר כל נושא ונושא בלשון השווה לכל נפש ,

משק המים לא היו בידיו של גבירצמן לפני

שגם הדיוטות יכולים להבינה  ,וכל זאת ללא

שפרסם את ספרו  ,שכן בעזרת הפרוטוקולים

בנליזציה של הנושא .

והדוח ייתכן שיכול היה לעדכן הלק מהנתונים

.

אף על פי כן מצאתי בספר פגמים אחדים גם
אם מביאים בהשבון שכתיבת הספר נסתיימה

ד " ר שילה הטיס רעף ליוותה את עבודת ועדת החקירה

בתחילת שנת  , 2002ושנציבות המים מפרסמת

הוועדה  ,שפורסם ביום . 2002

את הנתונים על משק המים באיחור של שנה

הפרלמנטרית בנושא משק המים וכתבה את הדוח של

קתדרה

9כ, 1

תשרי

תשס " ד ,

עמ '

- 171

174

"

חדרה 172

שילה הטיס

רולף

והצי עד שנתיים  ,ניתן היה להביא נתונים

המחבר .

מעודכנים מאלו שהביא

ושהיה יומרני פחות מזה המקורי

הוקם

-

מלבד זאת

מלכתחילה בידיעה שהוא ניסיוני בלבד  ,שכן

גבירצמן אמור היה לדעת שנציבות המים שוקדת

הוא נבנה בצמוד ליחידה לייצור חשמל באשדוד

.

על הכנת תכנית אב חדשה למשק המים  ,אך לא

שידוע היה שתצא משימוש בתוך זמן קצר מתקן

הזכיר זאת בדיונו בנושא החשוב של תכניות אב

ההתפלה המושבת באשדוד פורק רק לאחרונה ,

בתהום זה הוא עצמו השתתף בכנס של הנציבות

לקראת הקמתו של פרויקט התפלה חדש בשיטת

אשר בו הוצגה גרסה ראשונה של

האוסמוזה ההפוכה על ידי ' מקורות ' ליד תחנת

.

בינואר

2002

תכנית האב  ,ואף תרם לוויכוח בכנס זה בנושא

הכוח של אשדוד .

קביעת הקו האדום באקוות החוף .

דוגמה נוספת למידע לא מדויק ולא מעודכן

בספר כה עשיר במידע שכתב אדם אהד

יש בנושא יבוא המים מתורכיה

(

עמ ' . ) 244

בזמן

כמעט אין מנוס מאי דיוקים וחסרים  ,במיוחד

שנכתב הספר כבר עסק אגף ההשב הכללי של

כשהמחבר כותב על עניינים שאינם במישרין

משרד האוצר

המים

בתהום התמחותו למשל לדברי גבירצמן ' מתקן

במכליות נפט מוסבות ממנבגט שבתורכיה לנמל

.

בהכנת

להובלת

מכרז

.

להתפלה בשיטת הזיקוק הרב  -שלבי תוכנן לקום

קצא " א שבאשקלון פקידי משרד האוצר לא היו

הים . . .

מאושרים מהפרויקט  ,שלמעשה נכפה עליהם על

כ 15 -

ידי שר האוצר אברהם ( בייגה ) שוחט  ,אך הם לא

מי ים . . .

התנו הקצאת כספים למטרה זו  ,כפי שטוען

באשדוד בצמוד לתחנת הכוח שעל חוף
המטרה הייתה להקים מתקן גדול שיתפיל

מלמ " ש ( מיליון מטרים מעוקבים לשנה

)

.

ראתה

גבירצמן  ,בהעלאת מהיר המים לחקלאות נכון

בפרויקט משימה לאומית ותמכה בו תמיכה של

שמשרד החוץ היה מעוניין בפרויקט כדי להדק

ממש אולם בסופו של דבר הפרויקט לא צלח

האינטרסנט

המועצה

הלאומית

למחקר

ופיתוח

.

מסיבות טכניות ' ( עמ '

) 223

.

לא מדויק  ,הפרויקט

הזה הושלם בשנת

1983

במימון אמריקני -

ישראלי  ,והוא התולדה היחידה של פרויקט
שאפתני הרבה יותר שיזם הנשיא לינדן ג ' ונסון

עוד בשנת  , 1964במסגרת תכניתו

את

הקשרים

המרכזי

-

עם

חוץ

תורכיה ,

אך

מנציבות

המים ,

שתמכה

בפרויקט מכיוון שאפשר היה להפעילו ( אילו
באמת התחילו
שמתקני

להקימו

התפלת

בשנת

המים

לפני

) 2002

הראשונים

ייכנסו

'water for

לפעולה  -היה משרד הביטחון  ,שכלל אינו

'  , peaceתכנית להקמת תחנת כוח גרעינית

מוזכר על ידי גבירצמן ; עניינו של משרד

200

הביטחון בפרויקט זה נבע מחשש לגורלם של

לחופי ישראל שתייצר השמל ותתפיל

.

מלמ " ש מי ים הבעיות בפרויקט המקורי היו

הוזים צבאיים עם תורכיה בשווי של מאות

עלותו הגבוהה  ,מחירם הגבוה של החשמל ושל

ואולי אף יותר .

מיליוני דולרים

בטיחות .

המהבר טוען בצדק שאחת הבעיות בניהול

בעיה נוספת הייתה שלאחר המהפך של , % 977

הרבות

המים שהוא אמור היה לייצר ובעיות

משק

המים

רשויות

היא

השלטון

ובעיקר מתקופת כהונתו של יורם ארידור

המעורבות בתהליך קבלת ההחלטות או אי

בתפקיד שר האוצר  ,קיצצה הממשלה בצורה

קבלתן  ,אך

של הגופים

דרסטית את ההשקעות בפרויקטים של מים ,

המטפלים היום במשק המים  ,המופיע בעמ '

מתוך אמונה שהם עניין ליזמה פרטית ולא

מטעה .

לפעילות ממשלתית הפרויקט שהוקם לבסוף -

הפירמידה מבהינת הדברת והנייר המודפס אין

.

השרטוט

בשרטוט

.

זה

הסכמתי

הכנסת

מופיעה

241

בראש

כמעט הכול על אודות משאבי המים של מדינת ישראל

י

תדדה

173
~

,,

מאגר סיט

בצפון  -מערב הנגב

ספק שהכנסת עוסקת רבות בנושא המים  ,ועוד

החקלאות ,

המשרד לאיכות הסביבה ,

משרד

2002

הפנים  ,משרד הבריאות ומשרד החוץ ; ואלה שיש

פרסמו ועדות כנסת שונות לפחות ארבעה מסמכי

להם נגיעה מסוימת לנושא  ,כמו משרד התעשייה

לפני דוה ועדת החקירה הפרלמנטרית מיוני

.

המלצות בנושא אך השפעת הכנסת על תהליך

והמסחר ,

המדע.

משרד התיירות ומשרד

קבלת ההחלטות בנושא המים פחותה אפילו מזו

ועוד ,

של מבקר המדינה  ,שגבירצמן מזכיר את דוהותיו

ומועצת המים הם גופים שהמשרד לתשתיות

הביקורתיים

לאורך

המדינה האהרון  ,מס '

השנים

( גם

דוח מבקר

לשנת  , 2002שפורסם

53ב

 ,עוסק בנושא .

מהשרטוט

מתקבל הרושם

זאת

לאומיות שולט בהם  ,ולא כך

ש ' מקורות '

הדבר .

בהצגת ההיסטוריה של ' מקורות ' ( עמ '

ואגב ,

) 181

אין

אמנם הממשלה היא

אזכור לעובדה שבעשור שלפני פרסום הספר

זו המקבלת החלטות בנושא משק המים  -אך

הייתה התברה במשבר פיננסי קשה  ,שפגע בכושר

גדול

הביצוע שלה  ,משבר שנבע בחלקו מסכסוך

מהחלטותיה אינו מבוצע  ,והלק אחר מבוצע

מתמשך בין ההברה למשרד האוצר  ,ויושב רק

באופן חלקי בלבד או באיחור גדול בשרטוט שלו

לאחר שהושלמה כתיבת הספר .

במאי
כמו

2003

בנושאים

)

רבים

חלק

אחרים ,

.

אין המחבר מבדיל בין משרדי ממשלה שיש להם

מאז

1996

המשרד לתשתיות לאומיות הוא

השפעה על כל מרכיבי מדיניות המים  :המשרד

האחראי למשק המים ונציבות המים פועלת

לתשתיות לאומיות  ,משרד האוצר ומשרד ראש

במסגרתו

( בחוק

המים

עדיין

נזכר

משרד

הממשלה ( שכלל אינו מוזכר בשרטוט ) ; אלה שיש

החקלאות כמשרד האחראי )  ,למרות זאת לעתים

להם השפעה בתחומים מסוימים  ,למשל משרד

קרובות משרד האוצר מתנהג כאילו הוא אחראי

ץתדרה 174
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לקביעת מדיניות המים  ,וראש הממשלה יכול

אין ספק שאילו היה גבירצמן מראה את אותם

להפוך כל החלטה או להטיל למעשה וטו על

קטעים בספרו שאינם בתחום התמחותו הישירה

ביצועה מכאן נובעת בעיה מרכזית בניהול משק

למומתים בתהומים אלה  ,אפשר היה לשפרם

.

.

.

המים  ,בעיה שגבירצמן אינו מזכיר כלל ראש

ולהימנע מאי דיוקים אך אין בכל זאת לגרוע

2002

מאיכותו ומחשיבותו של הספר בכללותו  ,לדעתי

לקצץ בצורה דרסטית בהקצאת המים לגינון

ראוי לבדוק את האפשרות להוציא מהדורה

הממשלה מנע למשל מנציב המים בקיץ

.

בכלל ולמדשאות בפרט ; ראש הממשלה מונע אף

אנגלית של הספר נושא המים הוא נושא מרכזי

כיום את התחלת ביצוע הרפורמה במהירי המים

בימים אלה על סדר היום העולמי  ,עובדה הבאה

לחקלאות  ,רפורמה שבמסגרתה אמורים מתירים

לידי ביטוי הן בארגונים בין  -לאומיים והן

אלה להשתוות למהירי המים לשאר המגזרים עד

בתקשורת העולמית  ,ויש עניין רב בנושא המים

שנת  , 2006וששר החקלאות ומשרד האוצר חתמו
עליה והממשלה אישרה

.

במזרה התיכון בכלל ובארץ  -ישראל בפרט רוב

אותה ; וכן התערב ראש

הספרים על המים בישראל ובמזרח התיכון

הממשלה בנושא יבוא המים מתורכיה  ,והבטיח

הרואים אור כיום באנגלית יש להם נימה

לתורכים הבטחות תוך התעלמות מהתכניות

ומסרים פוליטיים  ,ומן הראוי שיופיעו גם ספרים

.

שהוכנו ומעבודת המטה שנעשתה בנושא הן

שמטרתם העיקרית היא מידע טהור כזהו הספר

בנציבות המים והן במשרד האוצר .

שלפנינו .

