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 הנבונות.  הםד"ר זיו אורנשטיין על עצותי סם ברונפלד ולמר תודה ל

 

תיאורי   מול  אל  והסבלנות  על ההקשבה  להיסטוריה  המחלקה  ולחוקרי  דדו  מרכז  לחוקרי  תודה 

 זרים ונשנים על אודות לוי אשכול. החו

 

ריה  א-ט בן שבילמר    תודה מיוחדת לעובדי ארכיון המדינה, ד"ר ארנון למפרום ומר יניב וורולוקר;

לוי אשכול;מאר לגברת עליזה אדלמן מן המכון לחקר הציונות הדתית; למר אבי צדוק,    כיון יד 

לגברת לימור יצחק ולגברת יפעת ארנון מארכיון צה"ל; למר יובל רון מארכיון יד טבנקין; ולד"ר  

 פולישצוק מארכיון מפלגת העבודה על עזרתם הרבה באיתור חומרים ובחשיפתם. מיכאל

 

 תודה לגברת ספי שפר על שערכה לשונית מחקר זה בקפדנות ובמקצועיות.  

 

תודה להוריי, ד"ר שמואל והדס פרידמן, על שהנחילו לי את ערכי החריצות, השקדנות והעבודה  

 על מהמורות הדרך.המאומצת. יסודות אלו סייעו בידי להתגבר 

 

תודה אחרונה, אך החשובה מכולן, לאשתי, ד"ר מיכל רוזנברג פרידמן, לבנותיי מאיה ותמר ולבני  

הארוך   המסע  את  בהצלחה  להשלים  לי  אפשרו  וחיבוקם  עידודם  תמיכתם,  אהבתם,  יהונתן. 
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 תקציר 
גוריון  -לוי אשכול מעל בימת הכנסת כי ראש הממשלה דוד בן'הודיע שר האוצר    1963ביוני    17-ב

ביוני הטילה מפא"י על לוי    18-התפטר מתפקידיו כראש ממשלה וכשר ביטחון. יום לאחר מכן, ב

וב הממשלה,  הקמת  תפקיד  את  נשיא    19-אשכול  זאת  עשה  אשכול,  ביוני  שז"ר.  זלמן  המדינה 

ב הציג  ומזהירה,  מהירה  פוליטית  מחשבת  החדשה    24-במלאכת  הממשלה  את  ממשלת    –ביוני 

 .1966-1963אשכול הראשונה,  

  ובעיות   אותה  שהרכיבו   האישים,  הראשונה  אשכול  ממשלת  שבין  במרחב  עוסקת  זו  דוקטורט  עבודת

,  והביטחוני  ממשלתי-הקבוצתי,  האישי  הממד  בין  נעה  היא.  תקופה  באותה   ישראל  של  הביטחון

,  הימים  באותם  הביטחונית  המציאות  את  מתארת  היא.  שלושתם  בין  החיבור  מהות  את  לברר  ומנסה

,  הכוח  הפעלת   אל  גישתם  באמצעות  אשכול  ממשלת   שרי   שבין   והכוחות   היחסים   מארג   את   ממפה

 . ההחלטות קבלת על  זה כוחות מארג של והביטוי ההשפעה  את ובוחנת

  כיחידים   אשכול  של  ממשלתו  שרי   את   המחקר  חן ו ב  הראשונה   ברמה .  רמות  בשתי   נעשית   הזו   הבחינה

  את   סוקר  המחקר.  הממשלתי  מהקולקטיב  כחלק  דווקא  לאו,  הביטחון  לסוגיית  שונות  גישות   בעלי

,  הכוח  הפעלת  שאלת  עם  ובעיקר  ישראל  של  הביטחון  בעיות  עם  אשכול  ממשלת   שרי  של  התמודדותם

  האישים  של  וחלוקה ,  מהם  אחד  כל  של  האישית   הביוגרפיה   על  מעמיקה  הסתכלות  תוך  וזאת

 . הכוח הפעלת  בתחום" מתונים"ול " אקטיביסטים "ל

  נעשית   זו   ברמה  גם.  הביטחון  בנושאי  העוסק  , המבצע  כדרג   בממשלה  המחקר  דן  השנייה  ברמה

  בסוגיית  אשכול  ממשלת  של  הפורמליות  ההחלטות  היו מה העבודה  בודקת,  ראשית.  משנית  חלוקה 

  כקבוצה  בממשלה  מתבונן  המחקר ,  שנית;  הכוח  הפעלת  בתחום   מדיניותה  הייתה   ומה ,  הביטחון

  ואף   הגלויים  הקשרים  את  וחושף,  משלה  מיוחדים"  אופי "ו  מאפיינים,  זהות  בעלת,  מובחנת

  הקשר  באמצעות  לזהות  ומטרתו"  קבוצתית  ביוגרפיה "  גם  מכונה  הזה  הבחינה   סוג.  שבה  הסמויים

  הביטחון  בבעיות ועיסוקם  אשכול ממשלת  שרי, זה במקרה - משותף מכנה בעלי אנשים קבוצת בין

  החברתיים   המבנים  ואת  ביצועו  לידי  שהביאו  האינטרסים  את,  הפוליטי  המעשה  שורשי  את  -

 . ההחלטות קבלת בבסיס המצויים

  וממפה  ,והאישים  השרים  מן   אחד   כל  של  האישית   בביוגרפיה  עוסק   הדוקטורט  עבודת  של '  א  פרק

  ממשלתו   טרם,  ולמתונים  לאקטיביסטים   חלוקה  כדי  תוך,  הכוח  הפעלת  נושא  כלפי  עמדתם   את

 . אשכול לוי של הראשונה

  ממשלת   את  ובוחן   ,והאישים  השרים  צמחו  שבה  והקבוצתית   המפלגתית  המסגרת   את   מנתח'  ב  פרק

 . משלה זהות בעלת מובחנת כקבוצה אשכול
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  הממשלתית   –   הפנימית  הבירוקרטיה  בסבך  אשכול  ממשלת  של  דרכה  ראשית  את  מתאר'  ג  פרק

 . והביטחונית המדינית   גישתה  להבנת היסודות את ומניח  -  והמפלגתית

  הפעלת   סביב  העימותים  –  סוריה   מול  אל  הממשלה   של  הכוח   הפעלת  אתגרי  ראשית  את  סוקר'  ד  פרק

  קו   באזור   בעיקר,  ירדן  מול  ואל ,  המפורזים  והאזורים  הערבי  ההטיה  מפעל,  הארצי  המים  מוביל 

 . ובירושלים  לטרוןב, התפר

  הטיית   מפעל  את  להקים  הערבית  ההחלטה  ראשית  עם  ישראל  של  התמודדותה  בין  משלב'  ה  פרק

  י" מפא בתוך  הפנימי העימות, וצרפת ב"ארה נשיאי עם אשכול של המדיניות הפגישות, הירדן מימי

 . גוריון-ובן אשכול בין היחסים ומערכת   לבון פרשת סביב

  בשל ,  ירדן  ועם;  המפורזים  האזורים  סביב  לסוריה  ישראל  בין  העימותים  בהתגברות  דן'  ו  פרק

.  ישראלית-הפנים  הפוליטיקה  אל  חיבור  תוך  וזאת,  הצופים  ובהר  לטרון  באזור  הקרקע  עיבודי  שאלת

  מאיר   גולדה   החוץ  שרת,  אשכול  לוי  הממשלה  ראש   –"  המשולש  הפורום"  מרכזיות   את  מציג  הוא

 .הכוח  הפעלת  של בשאלות  ההחלטות  בקבלת – רבין  יצחק  ל" והרמטכ

  בכהונת   מרכזי  כאירוע,  1964  בנובמבר   13- ב  דן   תל   ובתקרית   סוריה  עם  המאבק   בהמשך  עוסק'  ז  פרק

.  הצבאי  והדרג  המדיני  הדרג  יחסי  בדבר  במחקר  הקיימת  לגישה  משלים  הסבר  מציע  הוא.  אשכול

  תוך ,  התפר  בקו  הירדנים  עם  הנמשך  המאבק  את,  בלבנון  ההטיה  מפעל  תחילת  את  הפרק  בוחן  עוד

 את   זה  פרק  סוקר ,  לסיום.  הכוח  הפעלת  אופן  בדבר  האישים  עמדות  של  ההתפלגות  בחינת  כדי

,  הממשלה  מן  דיין   משה   החקלאות  שר  להתפטרות  שהביא ,  י"במפא  הפנימי  העימות   התעצמות 

 . הממשלה של מחדש  והרכבתה  חזרתו, אשכול הממשלה ראש של  להתפטרותו

  השיקולים   מורכבות  את,  הסורי  ההטיה  מפעל   נגד  ישראל  של  פעולותיה  ראשית  את  סוקר'  ח  פרק

.  ח"הפת  ארגון של  פעילותו  תחילת  ואת  ולבנון  ירדן  מול  אל  ישראל  של הצבאיות  תגובותיה  בקביעת

  הפנימי   העימות  שלעד אז    כשיאו,  1965  בפברואר   19-16,  העשירית  י" מפא   בוועידת  הפרק  דן  עוד

 . גוריון-בן למחנה אשכול  מחנה בין י"במפא

  התפר   בקו  ירדן  בפעולות ,  הסורי  ההטיה  במפעל  הישראלי  המאבק  המשך  את  מציג '  ט  פרק

  הפעלת ובמדיניות    ההחלטות  בקביעת  מאיר  החוץ  שרת  של  מרכזיותה  על  דגש  שימת  תוך,  ובירושלים

 . הכוח

  הקמתה   את  וסוקר ,  בלבנון  ההטיה  מפעל  של   ובסיומו  ח"הפת   עם   העימות  בהחרפת  הפרק  עוסק  עוד

 . המפלגות שתי בין  הגלוי  והקרע  י"רפ של

  –   ח" הפת  לאתגר  הראוי  המענה  בדבר  הצבאי  לדרג  המדיני  הדרג  בין  הגישות  בהבדלי  עוסק'  י  פרק

  החקלאיים   השטחים  של  העיבודים  סביב  ירדני-הישראלי  המאבק  במורכבות  –  התקפה  מול  אל  הגנה

  המאבק   את  מציג  הפרק  של  סופו.  הסורי  ההטיה  במפעל   הישראלית  הפגיעה  -   ובהמשך  בלטרון 
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  ניצחונה   את,  1965  ובנובמבר  בספטמבר  ולכנסת  להסתדרות  הבחירות  ערב  י"ומפא  י" רפ  בין  הפוליטי

 . אשכול של  שלטונו התבססות ואת הכלליות בבחירות י" מפא של

  מה :  הראשונה.  ומשלימות  ראשיות  מחקר  שאלות  שתי  מצויות  זו  דוקטורט  עבודת  של  במרכזה

  האם :  והשנייה? 1966-1963, אשכול  לוי  של  ממשלתו   בזמן  ישראל של  הכוח  הפעלת מדיניות  הייתה

  ולדון ,  משלה מיוחדים  ואופי מאפיינים,  זהות  בעלת  קבוצה  הראשונה  אשכול  בממשלת  לראות  ניתן 

 ?  ויחידים מפלגות של אוסף שהיא או, קבוצתית מביוגרפיה כחלק בה

  של   שילוב  הייתה  אשכול  ממשלת  של  הכוח  הפעלת   מדיניות  כי  היא  מחקרי   של  הראשית  הטענה 

  לשינוי   להביא  נועדה  לא  הכוח  שהפעלת   מאחר,  מתינות.  יומי-יום  ואקטיביזם  אסטרטגית  מתינות

  ורסנים   מגבלות  עליה  והוטלו,  למלחמה  או   לדרדור   להביא  ביקשה   לא ,  הקיים  במצב  משמעותי 

 . השוטף   הביטחון  באירועי רבה בתדירות הופעלה שהיא מאחר - ואקטיביסטית; רבים

  ישראל של  היחסית  מחולשתה,  וחברה  אומה,  מדינה  בבניית  להתמקד מהרצון   נבע במתינות  הצורך

  הארצי   המוביל  מפעל  השלמת  ערב"  תעשייתי  שקט"  של  החשיבות  מן,  לאומית-הבין  במערכת

 .  ב"ארה עם   האסטרטגי ההבנות להסכם להגיע  הרצון בשל ובעיקר

  ישראליים   אינטרסים  על   להגן   ברצון  היה  מקורו,  השוטף  הביטחון   בתחום  באקטיביזם   הצורך

  כבוד ,  העימות  קו  אזרחי  של  השלווים  חייהם,  המפורזים  ובשטחים  בירושלים   הריבונות  כדוגמת

 . קוו  הסטטוס   ויציבות  לאומי

  כלל  בדרך  הסלמה  מבקש  אינו  אשר,  ויחסי  מבוקר ,  ומאיר  אשכול  של  היוצר  מבית  אקטיביזם  זהו

 .הרתעה  על רב דגש ושם

  שהמאחד כך  על המעידים המרכיבים סך כי  טוען אני, השנייה המרכזית המחקר לשאלת בהתייחס

  בעלת ,  מובהקת  קבוצתית   זהות  בעלת   בממשלה  מדובר  כי   לתובנה   בהכרח  מובילים  המפריד  על  רב

 .ייחודיים ואופי מאפיינים

  הכוח   הפעלת   מדיניות  של   בגיבושה  ביטוי  לידי  באה   והמאחדת   הקבוצתית,  המיוחדת  הזהות 

  יחדיו   לשבת  הסכימו   כי  העובדה  ושל,  המשותף  עברם   ושל   האישים   עמדות  של  מאוזן   תוצר  שהייתה

,  עצמו  אשכול  ושל,  זו  ממשלה  של  בהתמודדותה  גם  ביטוי   לידי  באה  היא   אולם.  הממשלה  באותה

 . מובנה  פרדוקס עם

- בן  דוד  של  האחרונה  ממשלתו  את  להמשיך  אחד  מצד  שביקשו,  ממשלה  וראש,  ממשלה  היו  אלה

  מותו מד  להתנתק  עליהם  כי  הבינו   הם,  ואילך  1965  משנת  בעיקר,  האחר  הצד  מן  אך ,  גוריון

 . הפוליטית קיומם  זכות את יאבדו אחרת, גוריון-בן של החדשה וממפלגתו

  הממשלה  לבין  ביניהם  ישירה  זיקה ,  הפוליטית  הדרך   בתחילת ,  לייצר  אותם   חייבה   זו   מורכבות 

  חייב   בהמשך אולם.  יציבות  לקיים רצון  מתוך,  הממשלה  ראשי  שני  בין ברורה  והמשכיות, הקודמת
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  זהות;  י"מרפ  ובהמשך,  גוריון-מבן  וחדשה  נפרדת,  שונה  זהות  לעצמם  ליצור   הפוליטי  הכורח  אותם

 . הפוליטית עוצמתם בשימור להם  ותסייע נפרדת כקבוצה אותם תייחד  אשר

  הייתה   מה:  משניות   מחקר   שאלות   מספר   זו   בעבודה  מצויות ,  הראשיות  המחקר  שאלות  לשתי   בנוסף 

  שאלת   על  אשכול  בממשלת  האישים  של  המשותף   ועברם  והקבוצתית  האישית  הביוגרפיה  השפעת

  האישים   היו  מי ?  זו  בממשלה  מתונים  לבין  אקטיביסטים  בין  החלוקה   הייתה  מה?  הכוח  הפעלת

?  הם  דווקא  ומדוע?  הכוח  ובהפעלת  הביטחון  בבעיות  שעסקו  ההחלטות  מקבלי   בקרב  הדומיננטיים

 ? הצבאי לדרג המדיני הדרג  בין היחסים מערכת אופיינה וכיצד

  והצבאי  המדיני,  הפוליטי  הניסיון  על  מצביעה  מהשרים  אחד  כל  של  היסטורית   ביוגרפית  סקירה

.  כהונתם  במהלך  העמיק  אשר  ניסיון,  אשכול  לממשלת  כניסתם  טרם  עוד  הממשלה  חברי  של  הרחב

  יחדיו   חוו  שהאישים  משותפים  וניסיון  חוויות   על  מדובר  רבות  פעמים  כי,  זו  סקירה  מראה   עוד

 .ביטחון לענייני השרים בוועדת או שרת משה,  גוריון-בן בממשלות כשרים

  מדיניות  על  השפעתה  אשר,  דומיננטית  קבוצה  מובהק  באופן  לאפיין  ניתן  כי  טוען  אף  זה  מחקר

  גולדה,  אשכול  לוי  היו  זו  קבוצה  של  במרכזה.  האישים  שאר  משל  יותר  רבה  הייתה  הכוח  הפעלת

  יגאל   את ,  שני  במעגל ,  לצרף  יש   אליהם ;  שפירא   חיים   משה  גם  מסוימת   ובמידה ,  רבין  ויצחק   מאיר

  זרח   ל"המפד  ושרי  ספיר  פנחס,  ארן  זלמן  את  יותר  רחוק  ומעגל;  פרס  ושמעון  דיין  משה,  אלון

  ספיר  י"מפא  ושרי ,  ובורג  ורהפטיג,  שפירא  ל" המפד  שרי  היובקבוצה המורחבת  .  בורג  ויוסף  ורהפטיג

.  האקטיביסטי  במחנה  לרוב  נכללו  ופרס  דיין  ואילו;  המתון  במחנה  ברור  באופן  מצויים  וארן

כאמור    הייתה,  המדיניות  לקובעת  דבר  של  בסופו  שהייתה  וזו,  ביותר  והדומיננטית  החשובה  הקבוצה

 . הכוח  להפעלת ביניים גישת עיצבו אשר  ורבין  ומאיר  אשכול של

  שניהל,  המשולש  הפורום  של  בקיומו  גם  ביטוי  לידי  באה  ורבין  מאיר,  אשכול  של  הדומיננטיות

  מאיר   ;ביטחוני  לאקטיביזם   נטה   זה   פורום.  ישראל  של   הכוח  הפעלת  מדיניות   את  רבות   פעמים

  סימל  אשכול ואילו,  יותר  ההתקפי הסמן  היה   ל "הרמטכ רבין,  זה  בפורום  יותר המתון  לסמן  הייתה

 . מאוזנת  ביניים גישת

  השנים   ארוכת  וההיכרות  המשותפות   החוויות,  המשותף  העבר  חשיבות  את  המחקר   מראה  עוד

  תאםימ  לייצר  אפשרי  בלתי  עד  קשה.  הממשלה  ראש  עם  הקבוצה  חברי  של  ואינטימיות  אמון  בבניית

  בנושא  עמדתם  לבין   אשכול   ממשלת   אישי  בקרב   הגיל  או  לארץ  העלייה   מועד ,  הלידה  מקום   בין

  דברים  שני   אפשרו  יחדיו  נצברו  אשר   והאירועים  החוויות,  המשותף  העבר,  זאת  לעומת.  הכוח  הפעלת 

  קבוצות  ויצירת;  קרבה  ועל   קודמת  היכרות  על  המבוססת  אישית  יחסים  מערכת  בניית:  מהותיים

  של   לניהולה  מאוד  עד  חשובים   רכיבים  שני  התקיימו  בהן  אשר ,  זו  היכרות  על   המבוססות   קטנות 
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  אחד   כל  לבין  הממשלה  ראש  ובין  עצמם  לבין   הקבוצה  חברי  בין  ואינטימיות  אמון,  האחד:  מדינה

 . ומפרה כן,  מקצועי, מעמיק שיח המאפשר מרחב - הראשון מן  הנבנה, והאחר; הקבוצה מחברי

,  הצבאי  עברם  ולמרות,  ומנגד,  אשכול  אל  וארן   שפירא,  מאיר  של  הרבה  קרבתם  את   להסביר  ניתן  כך

 . דיין ומשה  אלון יגאל של  ממנו הריחוק את

  בדבר   הרווחת  לסברה  ובניגוד,  והצבאי  המדיני  הדרג  ביחסי  העוסקת   המחקר  לשאלת  בהתייחס

  בחינת   כי   זו   עבודה  מראה ,  בו  שלו   שליטה   היעדר   ובדבר  הצבאי  הדרג  מול  אל   אשכול   של   חולשתו 

  של   קיומן  את  ברור  באופן  מעלה,  הכוח  הפעלת   על  בדגש,  ששררה  מדינית-הביטחונית  המציאות

 . למדיני  הצבאי הדרג של וכפיפות  יעילה  מדינית ושליטה   בקרה, הדרגים בין היררכיה

  לנהל   אומנם   יש  לפיה,  אשכול  של   גישתו  ובעיקר ,  המדיני  הדרג   גישת   של   מימושה  על  הקפיד  ל"צה

  מתוך,  בחוכמה,  בזהירות  גם  אולם,  בתקיפות  והלבנונים  הירדנים  ועם  הסורים  עם  העימות  את

  האש   הפעלת   באופן  היטב  התבטאה  המדיני   הדרג  של  זו  ברורה  גישה.  מהסלמה  והימנעות  שליטה

  על   החילו  ל"וצה   שישראל   ובמגבלות  לפעולות  הוקצו  אשר  םהכלי  קוטרבו  הכלים  בסוג,  בתקריות

 .עצמם

  לצד,  אשכול  על  רבין  של  הרבה  השפעתו  בדבר   במחקר  הרווחת  לדעה  בניגוד   כי  העבודה  מראה  עוד

  יותר   רבים  מקרים  היו ,  הכוח  הפעלת   מדיניות  בדבר   דומות  גישות   השניים  חלקו  שבהם   מקרים

  אשכול  של  גישתו  שבהם  כאלה   ואף   אשכול  ידי  על   רבין  של   האקטיביסטיות  הצעותיו  נדחו  שבהם

 . יותר  התקפית הייתה

  מדיניותו  ואת"  מתון "  לכנותו  נוהגים  ממשלתו  ובתקופת   אשכול   בלוי   העוסקים   המחקרים   מרבית

  מתאר "  מאוזנת  מדיניות"  המונח  כי  נראה  זו  דוקטורט  עבודת  סמך  על".  מתונה"  -  הביטחוני   בתחום

,  טווח  לקצרי  טווח  ארוכי  שיקולים  בין  מאוזנת;  אשכול  של  הכוח  הפעלת  מדיניות  את  יותר  טוב

  הפעלת   בין  מאוזנת,  הקיימת  המציאות  את  הבנתו  לבין(  מאיר  ושל)  שלו  ההיסטורי  עברו  בין  מאוזנת

  ההחלטות   מקבלי  מעגל  ואל  אליו  המקורבים  האישים  של  עמדותיהם  בין  מאוזנת,  ריסונו  לבין  הכוח

 .הקואליציה  חברות המפלגות  בין ומאוזנת  ביטחון בנושאי
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 פתח דבר 

ימים  ,  1963ביוני    26-ב בן עשרה  דוד  התפטרות  ממשלתו  -לאחר  את  אשכול  לוי  הקים  גוריון, 

ממשלת אשכול הראשונה ושריה נוכח בעיות הביטחון    -, "יחד ולחוד  עבודת דוקטורט זוהראשונה.  

 דון בממשלה זו.  ת  -" 1966-1963של ישראל 

ישראל(,  -ממשלתו הראשונה של לוי אשכול מנתה את המפלגות הבאות: מפא"י )מפלגת פועלי ארץ

י )פועלי אגודת ישראל(, "שיתוף  " פאפועלי ציון,    -  אחדות העבודה לאומית(,  -מפד"ל )מפלגה דתית

ואחווה" ו"ִקדמה ופיתוח". המפלגות הערביות היו חברות בקואליציה ללא ייצוג בממשלה. אשכול  

  20-בשל התמשכותה של פרשת לבון, אולם ב  1964בדצמבר    14-ממשלה בההתפטר מתפקידו כראש  

. הרכב הקואליציה  1964בדצמבר  22-הוקמה ב זו  ;הטיל עליו הנשיא להקים ממשלה שוב בדצמבר

נערכו בחירות כלליות, וממשלתו של אשכול המשיכה לכהן כממשלת    1965בנובמבר    2- ר זהה. באנש

ממשלה זו, השנייה    .1966בינואר    12-מעבר עד להרכבת הממשלה החדשה, אף היא בראשותו, ב

  -   "םממפ ,  למעשה של אשכול, הורכבה מהמערך )האיחוד בין מפא"י לאחדות העבודה(, מהמפד"ל

אשכול   לוי  בהנהגת  בממשלה  חברה  ראשונה  ישראל  עצמאייםמליברלים    -פעם  אגודת  מפועלי   ,

גם    -הערביות של מפא"י    הלוויין  מפלגות  ומשתי ופיתוח".  ו"קדמה  ואחווה"  היו    הפעם"שיתוף 

ייצוג בממשלה. ממשלתו השנייה של אשכול שנבחר    המפלגות הערביות חברות בקואליציה ללא 

נה הרכבה  כיהנה בהרכבה החדש עד ערב מלחמת ששת הימים. בתקופת ההמתנה שּו  1966בינואר  

של   צירופו  עם  כשר  משה  הקואליציוני  לממשלה  גח"לה דיין  של  צירופה  ועם  והייתה    –  ביטחון 

הלאומי"ל הליכוד  ונשאר  "ממשלת  המלחמה  לאחר  גם  ממשלה  כראש  לכהן  המשיך  אשכול   .

 . 1969בפברואר   26-בתפקידו עד לפטירתו ב

מקורה בכמה  ,  1966בינואר    12-וזו שהוקמה ב  1963ביוני    26-זו שהוקמה ב  ,החלוקה לשתי ממשלות

סיבות: ראשית, זהות השרים והרכב הקואליציה בממשלותיו של אשכול. זהויות והרכבים אלה  

מצוי ברמה  היו אלה למעשה שתי ממשלות נפרדות. שינוי זה    שכן  ,אינם עניין סמנטי כלל ועיקר

הפוליטית כמו גם בזו האישית. ברמה הפוליטית, עצם ההצטרפות של מפ"ם, לראשונה בהנהגת  

אשכול כראש ממשלה, ושל הליברלים העצמאיים, הפר את האיזון הקואליציוני העדין שהיה קיים  

נואר  עד י 1963יוני  -הראשונה  ובנושאי ביטחון ומדיניות בין אקטיביסטים לבין מתונים. בממשלת

חדות העבודה  אבין עמדותיה של    ,מדינית של אשכול מצויה באמצע-הייתה דרכו הביטחונית  –  1966

לבין    ,מן הצד האחד  -כגוף פוליטי נפרד אבל חבריה כיהנו בממשלה  לא הייתה קיימת  ש  –ורפ"י  

העמדות של המפד"ל ומפ"ם לאחר מכן, מן הצד האחר. הסבר אפשרי לנכונות של אשכול למנות שר  

  נו , על חשבון מפא"י, טמון כנראה ברצו 1966נוסף מטעם אחדות העבודה בממשלתו החל בינואר  
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בשל שילוב של עייפות ותחושה   -לאזן בין המחנות הללו. ברמה האישית, פרישתה של גולדה מאיר 

והמינוי של אבא אבן לתפקיד שר החוץ    -פוליטיים או צבאיים    ,כי לא צפויים שינויים דרמטיים

מו נמנו פנחס  יאת הקו המאוזן שהכתיב אשכול, והמחנה המתון שע  יותר  עודבמקומה, החלישו  

ספיר, אבא אבן, זלמן ארן, חיים צדוק, אליהו ששון ובכור שטרית היה לדומיננטי יותר. שינוי זה  

מיעוטדח לעמדת  אשכול  את  דחוק  ,ק  לרוב  רק    ,או  לא  כלומר,  ומדיניות.  ביטחוניות  בשאלות 

  התחוללומפלגתית השתנה האיזון, גם בתוך מפלגתו של אשכול, מפא"י,  -שבחזית הפוליטית הבין

  1966, לבין הממשלה מינואר  1966עד ינואר    1963בין הממשלה של יוני    מהותיים  אישיים  שינויים

 1. 1967ני ביו  1ועד 

שנתיים,    שכעבור,  הללו  האישים   את  לבחון   הרצון   הסיבה השנייה לחלוקה המחקרית שלעיל היא

 2בביטחון. מבינים אינם כי עליהם ייאמר ,1967ערב מלחמת 

ראש   )סגן  אבן  אבא  הממשלה(,  )ראש  אשכול  לוי  אשכול:  ממשלת  שרי  יהיו  שייבחנו  האישים 

(, חיים משה שפירא )שר  1965מאי  להממשלה(, פנחס ספיר )שר האוצר ושר המסחר והתעשייה עד  

הפנים והבריאות(, אליהו ששון )שר הדואר(, זרח ורהפטיג )שר הדתות(, גולדה מאיר )שרת החוץ(,  

ארן   בזלמן  הממשלה  מן  התפטר  החקלאות,  )שר  דיין  משה  והתרבות(,  החינוך  בנובמבר    4-)שר 

יוסף    דב(, חיים גבתי )שר החקלאות לאחר התפטרות דיין(, בכור שלום שטרית )שר המשטרה(,  1964

)שר המשפטים(, יוסף בורג )שר הסעד(, יגאל אלון )שר העבודה(, יוסף אלמוגי )שר הפיתוח(, ישראל  

ב  שר)  יהודה -בר בלי תיק(. בממשלה שהוקמה  )שר  גוברין  ועקיבא    1964בדצמבר    22-התחבורה( 

, וחיים יוסף צדוק מונה לשר  1965יהודה שנפטר במאי  -החליף משה כרמל את שר התחבורה בר

בעקבות התפטרותו של יוסף אלמוגי(.    1965המסחר, התעשייה והפיתוח )הצטרף לממשלה במאי  

בדצמבר    22-לעומת זו שהוקמה ב   1963ביוני    26-הממשלה שהוקמה ב  למעשה, השינוי היחיד בהרכב

 היה מינויו של עקיבא גוברין לשר התיירות במקום שר בלי תיק.  1964

כמו כן ייבחנו עוד שלושה אישים, מתוך הבנת חשיבותם הרבה בהשתתפות בדיון ובקבלת החלטות  

מנם  ון שר הביטחון שמעון פרס, שאבסוגיות הביטחון בימי ממשלת אשכול הראשונה. הראשון, סג 

 
.  אשכול  -  להלן: למפרום  .447(, עמ'  2014)רסלינג  , תל אביב,  1944-1969לוי אשכול ביוגרפיה פוליטית  ארנון למפרום,    1

פועלי ציון ורפ"י מאשר לאלה  -למפרום טוען כי אשכול היה קרוב יותר אל העמדות הביטחוניסטיות של אחדות העבודה
של המפד"ל. ככלל, היה אשכול בעל גישה אקטיביסטית אל הפעלת הכוח, אולם כפי שאראה בעבודה זו פעמים לא  

 וב יותר אל עמדות המפד"ל.  מעטות הוא בחר בנתיב האיפוק, המתינות וההבלגה, ובכך היה קר 
,  אביב   תל,  1963-1967,  הימים  ששת  לממשלת  בדרך  ישראל   וממשלת"ל  צה !:  פקודה   תן,  אשכולגלוסקא,    עמי  2

גלוסקא כותב כי לאחר דיון    אשכול.  -   . להלן: גלוסקא336-332(, עמ'  2004)  ההוצאה לאור   –  הביטחון   ומשרד מערכות  
שבו הוא מסר להם על החלטתו להמתין עם הפעולה הצבאית, נערך דיון    1967במאי    28-של אשכול עם חברי המטכ"ל ב

מטכ"ל אשר "ביטא ]...[ תסכול עמוק בקרב אנשי הצבא לנוכח מה שנראה להם כחוסר הבנה מצד הדרג המדיני באשר  
, כי  למשמעות הצבאית החמורה של ההמתנה". בהמשך הדיון אמר ראש אמ"ן אהרן יריב: "טוב שהמדינאים לא כאן

ולא תמיד הם מבינים", והרמטכ"ל יצחק רבין אמר: "שרי הכלכלה לא הבינו את המצב    – הבעיה היא מה התרשמותם  
 של החזקת הצבא והצביעו נגד הפעולה".
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זכות  לא  ללא היה חבר ממשלה אבל השפעתו הייתה רבה, בעיקר בשל היותו חבר משתתף אבל  

-א רבו. האישיות השנייה ה 1965במאי    25-בוועדת השרים לענייני ביטחון עד לפרישתו ב  הצבעה

מתוך רצון להבין חלק    ,1963ועד לפרישתו בדצמבר    1961לוף צבי צור, שכיהן כרמטכ"ל מינואר  א

  , אלוף יצחק רבין-מבעיות הביטחון של ישראל בתקופה שקדמה לממשלת אשכול. השלישי הוא רב

רבין היה דמות מרכזית בסוגיות ביטחון  ש  משום הן    ;1964בינואר    1-רמטכ"ל בהחל את כהונתו כש

 בתקופת המחקר והן בשל התחזקות מעמדו בתקופת לוי אשכול. 

אותה    שהרכיבו, האישים  ממשלת אשכול הראשונהר דיו שבין  רמבו  שאינו מחקר עוסק במרחב  ה

הק  האישי,  הממד  בין  נע  הוא  תקופה.  באותה  ישראל  של  הביטחון  ממשלתי  -בוצתיובעיות 

מבקש הוא  שלושתם.  בין  החיבור  מהות  את  לברר  ומנסה  המציאות    והביטחוני,  את  לתאר 

הכוחות שבין שרי ממשלת אשכול באמצעות  ואת מארג היחסים  למפות    הביטחונית באותם הימים,

 . קבלת ההחלטות על  זה של מארג כוחותוהביטוי ולבחון את ההשפעה  , אל הפעלת הכוחיחסם 

בחן את שרי ממשלתו של אשכול כבודדים בעלי  אברמה הראשונה  רמות:    תיזו תיעשה בשהבחינה  ה

כחלק מהקולקטיב הממשלתי. ברמה זו אעקוב אחר  גישות שונות לסוגיית הביטחון, לאו דווקא  

ישראל של  בעיות הביטחון  עם  שרי ממשלת אשכול  של  עם שאלת הפעלת    ,התמודדותם  ובעיקר 

השרים,    .הכוח מן  אחד  כל  של  הביוגרפיה  את  אבחן  רחבה,  ביוגרפית  היסטורית  מראייה  כחלק 

 ון. אם עברם השפיע על קבלת ההחלטות שלהם בנושאי ביטח  בררואבקש ל

עולם שהצילו יהודים בתקופת השואה בפולין ובהולנד,   נעימה ברזל, במחקרה על חסידי אומות 

טוענת כי למרכיבים החברתיים, הסביבתיים והקהילתיים שמהם הגיעו המצילים היה משקל רב  

 3. כל החלטה אישית שכזאת התקבלה בתוך רשת חברתית שאפשר לזהותה.לעשות כןבהחלטתם  

תפיסות  ו ייכות מפלגתיתתשה גיל, מוצא, שירות צבאי, :למפות גורמים מרכזיים, כגון אפוא אנסה

מוקדמות בנושאי ביטחון אצל כל אחד מן השרים, ולהרכיב את הפסיפס האנושי שעמד בבסיסה  

  4של ממשלת אשכול הראשונה.

את הממשלה  ב אבחן  השנייה  הדן  כדרגרמה  הביטחון  המבצע,  ברמה  בנושאי  חלוקה  .  אעשה  זו 

הביטחון    תוי בסוג מה היו ההחלטות הפורמליות של ממשלת אשכול    בדוקאראשית,    :משנית נוספת

אבקש להסתכל על הממשלה כקבוצה מובחנת  שנית,  .  הפעלת הכוחמה הייתה מדיניותה בתחום  ו

נסות ולזהות את הקשרים הגלויים ואף הסמויים  , ולמשלה  דיםמיוח  "אופי"ו , מאפיינים  בעלת זהות

 שבה. 

 
הקיבוץ המאוחד    ,תל אביב,  מעשי ההצלה בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה -   על הבחירה בטובנעימה ברזל,    3
 על הבחירה.  -. להלן: ברזל 15-12(, עמ' 2004)
4", Collective Biography and Europe’s Cultural Legacy" ,Mikel Urquijo and ,Joseba Agirreazkuenaga 

The European Legacy, Vol. 20, (2015), pp. 373-388.  ביוגרפיה קולקטיבית.   -להלן: אגריאצקנגה ואורחיליו   
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מהקשר בין  מאפיינים כלליים  מטרתו להסיק  ו  ,מכונה גם ביוגרפיה קולקטיבית  ה סוג הבחינה הז

משותף מכנה  בעלי  קבוצה    אנשים  בבעיות  המרכיבים  ועיסוקם  אשכול  שרי ממשלת  זה  במקרה 

קולקטיביתלמעשה,    5הביטחון.  מודרנייכפי    -  ביוגרפיה  היסטוריונים  אותה  או    -ם  שמכנים 

העתיקה  ,פרוסופוגרפיה העת  של  חוקרים  אותה  שמכנים  המבקשת    ה גיש  אהי   -  כפי  מחקרית 

להתמודד עם שתי סוגיות מרכזיות בחקר ההיסטוריה: ראשית, היא מבקשת לחשוף, לברר ולמצוא  

ושנית, היא מבקשת    ; ועואת השורשים של המעשה הפוליטי ואת האינטרסים אשר הביאו לידי ביצ 

דרכה לעשות כך    6החלטות. הקבלת    המצויים בבסיסל פני השטח את המבנים החברתיים  אלהעלות  

מצד    ,. ביסוד התפיסה מצויההרקע הביוגרפי של כלל חברי הקבוצה הנבדקת  חינתבאמצעות בא  וה

ברמה המיקרואחד,   פרטנית  הצד    על  חברתית-הסתכלות  ומן    - האחר  כל אחד מחברי הקבוצה, 

  7חלק מקבוצה. כאישים בוחנת  את הראייה רחבה יותר ה

קשורה בעובדה כי באותה   . היאמקורה בתחילת המאה העשרים ,התפתחותה של גישה מודרנית זו

חומרים כתובים העוסקים במאפיינים של אישים הנמנים ע   - קבוצה    םתקופה החלו להתפרסם 

דה ותארים, עצים משפחתיים ומילונים ביוגרפיים. ניתן לזהות שני נתיבים של מחקר  מקומות עבו

זו, מתמקד בחקר אליטות  תפסע  ביוגרפי קולקטיבי: הראשון, שבו   כלכליות, חברתיות    –עבודה 

שורשי המעשה הפוליטי וכוחה של האליטה הנחקרת. הנתיב השני    על  עמודל  ומטרתו  –ופוליטיות  

מתקדמת  אינה  מתמקד בחקר של תנועות, קבוצות ורעיונות חברתיים. הוא טוען כי ההיסטוריה  

  8באמצעות החלטות של אליטות, אלא דווקא דרך רעיונות פופולריים ותנועות חברתיות.

הם מתארים זאת  . (group biography)הקבוצתית  ביוגרפיהה והוא ,ענף נוסף חוקרים הרואים יש

שתי הגישות הקודמות. לטעמי הבחנה זו הינה מלאכותית ובכל מקרה איננה בעלת  התפתחות של כ

 9למחקר זה. משמעות 

 
5nguage in Late Medieval Prosopography of the Book and the Politics of Legal La" ,Kathleen E. Kennedy 

England", Journal of British Studies, 53, (2014), pp. 566.פרוסופוגרפיה; -, להלן: קנדי 
 Diana K. Jones, "Researching groups of lives: a collective biographical perspective on the Protestant 

ethic debate", Qualitative research, Vol. 1 (2001), pp. 325-346.  חקר; מחקרים נוספים עסקו    - . להלן: ג'ונס
 ביטחון או כלכלה למשל; ראו:   –בחיבור שבין ביוגרפיה קולקטיבית, ממשלות ותחום עניין אחד 

Jim Tomlinson, Democratic socialism and economic policy, The Attlee years 1945-1951, Cambridge 
University Press, New York (1997).  טומילסוןלה  Franklyn Arthur, Johnson, Defence byדמוקרטיה;-לן: 

Committee, Oxford University Press, London (1960).  השפעתם של 'מטבחי  הגנה; ראובן פדהצור,  -להלן: ג'ונסון
  חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור ,  1969-1967החלטה' בקביעת מדיניות הביטחון הלאומי ממשלת אשכול והשטחים  

   השפעתם. -(. להלן: פדהצור 1992אוניברסיטת תל אביב ) החוג למדע המדינה, ,לפילוסופיה"
6 48.-, Vol. 100 (1971), pp. 46", Historical Studies TodayLawrence Stone, "Prosopography 

  פרוסופוגרפיה. -להלן: סטון 
7  Collective  Sport History Research: Biography,Jayne Oldfield, "Narrative Methods in -Samantha

Biography, and Prosopography", The International Journal of the History of Sport, Vol. 32 (2015), pp. 
 נרטיב.    -להלן: אולדפילד   .1855-1882

 . 47-48, עמ' פרוסופוגרפיהסטון,   8
959.-, Red Globe Press, United Kingdom (2019), pp. 52HistoryBiography and Barbara Caine,    

,  , ביוגרפיה קולקטיבית וביוגרפיה קבוצתית; אולדפילדהעל החפיפה והזהות בין פרוסופוגרפי ביוגרפיה.   -להלן: קיין  
  . 1885-1882, עמ' נרטיב
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מאחר זה,  בין  ש   במחקר  ) ההבדלים  קולקטיבית  (,Prosopographyפרוסופוגרפיה    ביוגרפיה 

(Collective Biography  )וביוגרפיה קבוצתית  (group biographyכמעט אינם קיימים )ההבחנות , ו  

 . ישמש אותי רבחרתי בביוגרפיה קבוצתית כמונח אש 10, למחקר זה מהותיותביניהן אינן  הקיימות

מאחר שהמרחב העוסק בסוגיות ביטחוניות משתרע על פני תחומים רבים, וכולל בתוכו עירוב של  

ואף סוגיות מדיניות, כלכליות וחברתיות, אתמקד במישור הביטחוני המצוי  הפעלת כוח, בניין כוח 

הכוח הפעלת  לעשות    ;בתחום  ביקשו  או  נדרשו  וצה"ל  ישראל  שבו ממשלת  מרחב  אותו  כלומר, 

תוכננו  שימוש בפועל בכוחם הצבאי. במילים אחרות, המחקר עוסק בכל אותן פעולות צבאיות אשר  

מצרים, העימות  -יכללו יחסי ישראלי. במסגרת זו  1966לבין ינואר   1963בין יוני  או יצאו אל הפועל 

האזורים המפורזים, המאבק עם הפת"ח וההתמודדות  על  הטיית מקורות הירדן ו  על עם הסורים  

 אל מול ירדן בהר הצופים ובירושלים, בלטרון ובגדה המערבית.  

בכוח לבין סוגיות השייכות  מובן שלא ניתן לנתק בין הכרעתם של האישים בדבר היחס לשימוש  

האזורית וכמובן גם לשאלות    לזירה;  "בהואר  בריטניהלזירה המדינית ויחסיה של ישראל עם צרפת,  

קדושת חלקים  בהחל    –ישראליות  -פנים דרך  בניין הכוח הצבאי,  פניםמאופן  יציבות  -ירושלים, 

טמונה ביצירת מסגרת    הנושאים אלקואליציונית ועד למאבק חוצה הדורות במפא"י. חשיבותם של  

נדרשו האישים   מגוון האילוצים שלאורם  וחושפת את  להבנת התמונה הכוללת  רחבה המסייעת 

 להכריע בשאלות הפעלת הכוח.

"קו השבר", שלפיו  כ  ישמשלהגשמת מטרות מדינת ישראל    והיחס לשימוש בכוח ואופן השימוש ב

חלוקה בסיסית, ראשונית, שתסייע    קבעתיך זה  לפניה. לצור  אףאמפה את השרים בזמן כהונתם ו

עוד    השל מונח זה מצוי  "מתונים" אל מול "אקטיביסטים". ראשיתו  –  הכוחות לי להעריך את מארג  

. האקטיביסטים גרסו  במלחמה הגדולה  עסק בשאלת הגדודים העברייםש   בעתבימי היישוב העברי,  

זה משמעות שונה, והוא יוחס    נח המתונים העדיפו להמתין. בהמשך קיבל מו  ;כי יש להתגייס ולפעול

כלפיהלשאלה   כוח  להפעיל  יש  מול  הערבים הפלסטינים   אם  אף    בתקופת המנדט;   הבריטים   או 

זה שימש המונח ובתקופה שבה עוסק מחקר  גרסו שכן. עם הקמת המדינה    כדי   האקטיביסטים 

הכוח הפעלת  של  הדומיננטיות  את  הזרמים    םעולהבתפיסת    להמחיש  של  או  האישיות  של 

    11.ותהערבי  המדינות עימות עםההפוליטיים, בעיקר בהקשר  

שבה    , "מלחמה ושלום  –ישראל וערב  "  ,הרצאתו של משה שרת  אסתמך על כדי להגדיר מושגים אלו,  

שמה דגש על חשיבות    אחת  .יחסיה של ישראל עם העולם הערביתיאר שתי גישות מדיניות לניהול  

 
ולקטיבית הן "סובייקטיביות" יותר ואילו  . אולדפילד מציינת כי ביוגרפיה קבוצתית או ביוגרפיה ק 1865  , עמ' שם  10

 היא "אובייקטיבית" יותר. הפרוסופוגרפי
 חרב. - . להלן: שפירא 393-398(, עמ' 1992עם עובד ספריית אפקים ) ,תל אביב, חרב היונהאניטה שפירא,  11
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]...[ מדינת ישראל צריכה מזמן לזמן להוכיח   הערבים מבינים רק לשון של כוח "]...[ הכוח:הפעלת 

ויעיל מאוד מוחץ  באופן  בכוח  ונכונה להשתמש  היא מסוגלת  כי  היא חזקה,  כי  יותר    בעליל   ]...[

שבכוח" שכנוע  באמצעות  יבוא  שהשלום  לאיפוק  חש   ייחסה  יה ישנ ה  גישהה   .סיכויים  רבה  יבות 

ר שייעלם מחשבוננו, אף לרגע אחד, עניין השלום. אין זה רק חשבון מדיני.  אסוולנתיב המדיני: "]...[  

בטווח ארוך זה חשבון ביטחוני מכריע. בלי להפחית בחשיבות שיקולי ביטחון שוטף, עלינו להביא  

 12. תמיד את עניין השלום במערכת חישובינו. עלינו לרסן את תגובותינו"

  המתונה   הגישה, "מתינות  חזן  מאיר   של"חרב היונה",    ,שפירא  אניטה של    יהם בספראסתייע    עוד

של מוטי    13,ארבעיםהסוקר גישה זו ביישוב עד אמצע שנות ה  ,"1945-1905"י,  ובמפא  הצעיר   בהפועל

בספרו של בני  ו  ,הסוקר את השימוש בכוח במדינת ישראל  14"מלחמות לא קורות מעצמן"   ,גולני

 15. "מלחמות הגבול של ישראל" ,מוריס

זרם הרואה את החשיבות באיפוק בכל הנוגע להפעלת כוח. זרם זה מעניק  ל  משתייכים"מתונים"  

הבי  דומיננטיות ולמוסדות  המדיניים  לתהליכים  יותר  יותר  -ןרבה  רב  משקל  ומייחס  נלאומיים 

הגעה לשלום עם  ה מנם באופן ביקורתי לאפשרות  ולאומית. זרם זה מתייחס א-ןללגיטימציה הבי 

 . הסכסוך  של ניהולו את  תאפשר הצבאי הכוח   של יותר מתונה הפעלה כי גורס אבל , הערבים

כי  ל  משתייכים קטיביסטים"'  א" מניח  זה  זרם  הכוח.  להפעלת  יותר  רבה  חשיבות  המייחס  זרם 

של מדינת ישראל. הוא מכיר בקיומם של    ענייניהצעי המרכזי בשמירה על  הפעלת הכוח היא האמ

ת. האקטיביסטים רואים בשימוש בכוח את  לאומיים, אבל מעניק להם משקל פחּו -ןהמוסדות הבי

 הדרך להגעה לשלום מעמדה של עוצמה.  

רה הציבורית והפוליטית  "נצים" לתיאור הגישה להפעלת הכוח היו קיימים בספ  ו המונחים "יונים"  

נצים, לבין מתונים   -בתקופת מחקרי. הם מתארים בקווים דומים אותה חלוקה בין אקטיביסטים 

במונחים    - השתמשו  רבות  פעמים  בזה  משולבב  הללויונים.  להשתמש  זה  בחרתי  זה  במחקר   .

בפרט בקרב   אצל בני התקופה,  הנפוציםהמונחים  היו  ב"אקטיביזם" וב"מתינות" מתוך הבנה כי הם  

 
ישראל. המאמר    -להלן: שרת  .  8-9(, עמ'  1966)  1, שנה א', חוברת  אותמלחמה ושלום",    - משה שרת, "ישראל וערב    12

 .1957, ומבוסס על הרצאה של שרת בבית ברל כבר באוקטובר 1966פורסם בשנת 
חזן,   13 ובמפא"י,  מאיר  הצעיר  בהפועל  המתונה  הגישה  אביב,  ,  1945-1905מתינות  הציונות,  תל  לחקר  המכון 

 מתינות.   -. להלן: חזן 11-10(, עמ' 2009אוניברסיטת תל אביב, עם עובד )
  - . להלן: גולני  168-174(, עמ'  2002, בן שמן, מודן )מלחמות לא קורות מעצמן: על זיכרון, כוח ובחירהמוטי גולני,    14

 מלחמות.
  –  . להלן: מוריס255(, עמ'  1997)  אפקים/עובד  עם תל אביב,  ,  1949-1956מלחמות הגבול של ישראל,  בני מוריס,    15

 .  מלחמות
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  , מקורם בתרבות הפוליטית האמריקאית  ,"יונים"והמונחים "נצים"    16. תנועת העבודה הישראלית

  17. והם תפסו מקום מרכזי יותר בתרבות הישראלית רק לאחר מלחמת ששת הימים

 

 שאלות המחקר 

מה הייתה מדיניות    - הראשונהניצבות בליבה של עבודה זו.   ומשלימות תוראשית מחקר  ושאלשתי  

לוי אשכול,  בזמן  הפעלת הכוח של ישראל   ניתן לראות  האם  והשנייה,    ?1966-1963ממשלתו של 

כחלק    ולדון בה  , מאפיינים ואופי מיוחדים משלהקבוצה בעלת זהות  בממשלת אשכול הראשונה

  ?או שהיא אוסף של מפלגות ויחידים  ,מביוגרפיה קבוצתית

 

 עבודה זו: נוספות מצויות ב   מספר שאלות מחקר

ממשלת ב  החברים  שלהמשותף    םועבר   הקבוצתית, הביוגרפיה האישיתהשפעת    הייתהמה   •

 ?חשאלת הפעלת הכו על אשכול 

האם היו    מה הייתה החלוקה בין אקטיביסטים לבין מתונים בממשלתו של לוי אשכול? •

נוספות   ומה היו מאפייניהן? קבוצות משנה  זו על קבלת    מובחנות  כיצד השפיעה חלוקה 

 ההחלטות? 

ובהפעלת    בקרב מקבלי ההחלטות שעסקו בבעיות הביטחון   הדומיננטייםמי היו האישים   •

בקבלת    של ועדת השרים לענייני ביטחון  וחשיבותה  מקומה  ומה הי  ?דווקא הם  ומדוע  ,הכוח

 ? והאם היו מוקדי קבלת החלטות נוספים פעלת הכוח,ההחלטות בה 

 כיצד אופיינה מערכת היחסים בין הדרג המדיני לצבאי?  •

מה היו המענים שהציעו חברי הממשלה והאישים הנכללים במחקר לפתרון בעיות הביטחון   •

 העיקריות בימי ממשלת אשכול הראשונה? 

 

 מתודולוגיה

מקורות ראשוניים הכוללים ארכיונים, תעודות וקטעי  מחקרי הוא מחקר היסטורי. הוא מבוסס על  

כדי לבחון מחקרים    ,מקור ראשוניים נוספים. המחקר עושה שימוש גם בספרות ובמקורות משניים

 מגוונים הרלוונטיים למחקר זה. היבטיםוגישות קיימות, שבחנו  

 
 . 9, עמ' מתינותחזן,  16
17  774.-187, 773-(1980), pp. 186 Ballantine Books ,Safire's Political Dictionary, SafireWilliam    :להלן

    מילון.   -סאפייר 
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 מגבלות המחקר 

 לפתחו של מחקר זה.  רובצותשתי מגבלות מרכזיות 

בעבודת הדוקטורט  "  ? ה בסוגיה "מי מקבל למעשה את ההחלטות בסוגיות ביטחוןהראשונה קשור

פדהצור, שה ראובן  המבוכה",  ייתה של  "ניצחון  לספר  למכן  הם    18לאחר  מעטים  כי  פדהצור  טען 

ו הפנימית  הפוליטיקה  של  בניתוחה  בנושאי  בהמחקרים העוסקים  על קבלת ההחלטות  השפעתה 

מדיניות חוץ וביטחון. הבנה של אותו תהליך, של אותה "קופסא שחורה", כך על פי דעתו, עדיין  

, ניתן לבצע  צורפדה  דעת . להסוגיהיכולתנו להבין לעומק את פשר    על לוקה בחסר ומטילה צל כבד  

חלוקה גסה של תחום קבלת ההחלטות בנושאי חוץ וביטחון לשניים: החלק הראשון, הגלוי לעין,  

המצוי בתחום אישורה של המדיניות המוצעת. חלק זה הוא סופו של התהליך, ובו למעשה נדרשים  

השני,    חברי הממשלה או הקבינט לאשר את המדיניות לאחר שכבר גובשו קוויה העיקריים. החלק

תיות" בתחום מדיניות  י, שבו מתקבלות ההחלטות "האמ "הסמוי, הוא תחום "מטבחי ההחלטה 

המעצבים   הם  "מטבחי החלטה"  אותם  והביטחון.  שרי    בפועלהחוץ  ואילו  בפועל,  המדיניות  את 

הם "רק" הגוף הפורמלי המאשר החלטות אשר נידונו, הוכנו ואושרו עוד קודם   ,הממשלה, הקבינט

איננה משקפת    ,שהלמע  .לכן של החלטות הממשלה  כי הבחינה  פדהצור,  רוחב    במלואוטוען  את 

תיות מתקבלות בפורומים מצומצמים או  י התמונה בסוגיות הביטחוניות, מאחר שההחלטות האמ 

 ב"מטבחי החלטה".  –כפי שהוא מכנה זאת 

  וחומר   קל  ,ריהמגבלה השנייה מצויה בסוגיה עתיקת היומין, הרובצת לפתחו של כל מחקר היסטו 

שאלת חשיפת המקורות והיכולת    -  בביטחון   העוסקות  שאלות  של  זמננו  בת   בהיסטוריה  הדן   זה

לבד מאילוצי הצנזורה המונעים  להגיע לכלל החומרים העוסקים בשאלות המחקר. במילים אחרות,  

הרלוונטיי המקורות  לכלל  לאחר  לנושא  םהגעה  מאי  ,שנה  60  גם  החשש    חומרים מציאת  -קיים 

דומה    עים לחוקר.וומקורות אשר אינם יד   19התקבלו בעל פה ולא ניתן לאתרם שהחלטות  הקשורים ל 

)ש ראמספלד  דונלד  של  אמירתו  היא  זו  למגבלה  ביותר  הטובה  שהיה  Rumsfeldההמחשה  מי   ,)

(, Bushורג' בוש הבן )' ( ושל גFordפורד )  לדאר'ג   שלנשיאותם    מזכיר ההגנה של ארה"ב בתקופת

 בנוגע לידיעות מודיעיניות:  

"There are known knowns. These are things we know that we know. There are known 

unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are 

20".don't knowalso unknown unknowns. There are things we don't know we  

 
,  ניצחון המבוכה: מדיניות ממשלת אשכול בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים; ראובן פדהצור,  השפעתםפדהצור,    18

 ניצחון. - להלן: פדהצור  (.1996ביתן )תל אביב, 
 . 19, עמ' אשכולגלוסקא,  19
 .2003בדצמבר  2זכה בפרס הנאום התמוה",  , "ראמספלדוואלה 20
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המחקר    בתקופת  -   " ביטחון  בסוגיות  ההחלטות  את  למעשה   מקבל"מי    -  הראשונה  למגבלה  באשר

של העבודה, ועדת השרים לענייני ביטחון הייתה הפורום המצומצם שעליו הצביע פדהצור במחקרו.  

ת, גם אם  ם זאע.  1966-1963השנים  מבידי כלל דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון    איןבשלב זה,  

קיים גרעין, ואף יותר, של אמת בטענתו של פדהצור, הרי שבאמצעות הצלבות רבות של מקורות  

את הפער בין הרמה הפורמלית של קבלת  צמצמתי    יות ביוגרפ ו  אוטוביוגרפיות ,  ראשוניים, משניים

בדיוני ועדת  אמורה לבוא לידי ביטוי ש ,ההחלטות הבאה לידי ביטוי בממשלה לבין הרמה המעשית

ועוד זאת  ביטחון.  לענייני  לענייני    :השרים  השרים  בוועדת  ישבו  אשר  השרים  כי  להאמין  קשה 

קרי, הביעו גישה אחת    ;ביטחון התבטאו באופן אחד בדיוני הוועדה ובאופן שונה בדיוני הממשלה

 21בנושא ביטחון בפורום המצומצם וגישה שונה לחלוטין בפורום הרחב. 

הפורום המשולש    :מחקר זה, היו לפחות עוד שני מרכזי קבלת החלטות חשוביםכפי שאני מראה ב 

יש בידי חומרים רבים מאותם    ,באשר לפורום הראשון  של אשכול, מאיר ורבין; ופורום שר הביטחון. 

 והחלטות, ובאשר לפורום השני, הצלחתי לאתר מספר סיכומי דיונים.  דיונים

ועדת  ּו  ות הממשלה, דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון, השילוב של ישיבשבתמונה הכוללת  מכאן

ישיבות הפורום המשולש, פורום שר הביטחון ושאר המקורות אפשרו    החוץ והביטחון של הכנסת,

 הפעלת הכוח. ביחס ל האישים של גישות העמדות והלהגיע לתמונה ברורה של  לי 

גם בשאלה זו  אזי    קצרה מלהגיע אליהם,מקורות ראשוניים שהיד  הנוגעת לבאשר למגבלה השנייה,  

לרשותי  החומרים   ועומדים  להרכיב שאיתרתי  בהם  של   די  עמוקה  והבנה  רחבה  עמדות    תמונה 

 הפעלת הכוח. לוגישות האישים 

 

 

 
בסוגיות    21 עסקו  אשר  אישים  של  פרטיות  וחוויות  סודיים  מקורות  על  נסמכים  רבים  זיכרונות  וספרי  ביוגרפיות 

ר המציאות, גם לאחר חשיפת החומרים הסודיים, קלושה  הביטחוניות. ולכן קיימת טענה כי האפשרות  של שינוי בתיאו
גזית,   מרדכי  ראו:  הסוגיה  של  לתיאור  השלום  מאוד.  הקיבוץ    ידאביב,    תל,  1973-1969תהליך  והוצאת  טבנקין 

 תהליך.  -. להלן: גזית 9(, עמ' 1984המאוחד/ קו אדום )



 

15 
 

 :'פרק א

נוספים בעלי השפעה על  אישיםו עמדות השריםרקע ביוגרפי ו

 1טרם ממשלת אשכול  הפעלת כוח בסוגיות של הממשלה

 

 מבוא

ניתן  צעירה ב, בעיקר אם היא  אומהלא רבות בחייה של    םפעמי ימים, מתרחשים אירועים אשר 

לכנותם רגעים מכוננים. אחד מאותם רגעים אלו בחייה של מדינת ישראל היה התפטרותו של דוד  

את ההגה    גוריון-בן  עזבזו הייתה למעשה הפעם השנייה שבה    2. 1963ביוני    מהנהגת המדינהגוריון  -בן

עליה להעמיד ראש ממשלה  היה  מאז הקמתה של מדינת ישראל ש  יהי נ , והפעם השמדיני-הפוליטי

 חדש בראשה. 

  הייתה  אחת  סיבה  לא  כי  רק  ין ציאלעומק.    דונויונ   בהרחבה   נבחנו  גוריון- בן  של הסיבות להתפטרותו  

  עייפות אשר יחדיו הביאוהו למעשה:    גורמים  של מספר  והצטלבות  שילוב, אלא  כךל  שהוביל  הגורם

סוגיית לבון,    –"  פרשה "ב, דרך התמשכות העיסוק  1963בשנת    77בן    –  גוריון-בן  של  מגילו  הנובעת

תחושת הבדידות    3בסוגיית דימונה,  (Kennedy)  קנדי  'רלד פיצג  ון'גהמאבק עם ארה"ב וממשלו של  

  - ואולי משמעותי יותר    ,האישית כי הוא מאבד ממעמדו בתוך מפא"י  והקשה שאליה נקלע והרגשת 

 4בראשות הממשלה והמדינה. 

יהי לכך  הסיבות  יהיו     להקים אתביוני החליטה סיעת מפא"י להטיל על לוי אשכול    18-ב,  ו אשר 

ר, על לוי אשכול להקים  "הטיל נשיא המדינה, זלמן שז 1963 ביוני 19- ב 5בראשה.  ולעמודהממשלה 

 
לחזו  1 לא  מנת  על  ביטחוניים.  אירועים  באותם  חלק  נטלו  רבים  בפעם  אישים  פעמים,  של  רב  מספר  תיאורם  על  ר 

 הראשונה שאדון בצומת ביטחוני ארחיב בתיאורו, ולאחר מכן, אציג זאת בקצרה.  
יד    2 ברקת",  4847  /5-פ)אי"א(,    לוי אשכולארכיון  ראובן  "דברי  מזכירות המפלגה,  ישיבת  מן  17.6.63,  נרחב  חלק   .

לארכיון המדינה, נסרקו מחדש וקוטלגו בהתאם לנהוג בארכיון   לאחר מכן הועברו  באי"א י התיקים אשר נאספו על יִד 
  באי"א שמצאתי    אלהתיקים זהים מצויים בשני הארכיונים. על מנת להבחין בין  שהמדינה. כתוצאה מכך נוצר מצב  

סימון הקטלוגי של ארכיון המדינה המופיע כעת גם בתיקים שהוחזרו  בחרתי בלבין אלו אשר נמצאו בארכיון המדינה, 
תיקלאי"א כל  של  הארכיוני  מקורו  את  כן  לפני  ציינתי  אולם  ישיבה  ,  הכנסת,  דברי  על  259;  אשכול  לוי  "הודעת   ,

 .2083, עמ' 17.6.63התפטרות ראש הממשלה דוד בן גוריון", 
-פריז-ראו למשל, דברי ישראל גלילי: "שני דברים צבאיים ביטחוניים מסובכים בתסבוכת בינלאומית הקשורה בבון  3

המאבק    –בין דימונה לוושינגטון  גוריון להתפטר[". זכי שלום,  -ריקה הם אשר קבעו את גורל הדברים ]החלטת בןאמ
גוריון ומרכז יפה למחקרים אסטרטגיים  -, תל אביב, מכון בן1968-1960על פיתוח האופציה הגרעינית של ישראל,  

 דימונה.  -. להלן: שלום  106-105(, עמ' 2004)
. 1185(, עמ'  2019אילן )-, רמת גן, אוניברסיטת ברביוגרפיה  -  גוריון-בן; יוסי גולדשטיין,  314  עמ'  ,אשכול,  למפרום  4

גוריון לפרוש היא "עתיקת יומין"  -גוריון; בישיבת סיעת מפא"י התוודה אשכול כי כוונתו של בן-בן -להלן: גולדשטיין 
 . 17.6.63, "דברי לוי אשכול", 2-11-1961-129  "ע(,מ)א העבודהארכיון מפלגת וכי הסיבות לכך עדיין עלומות. ראו: 

 . 6.6318.,"דברי ראובן ברקת", 84-1963-23-2אמ"ע,  5
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-, הציג אשכול את ממשלת ישראל ה1963ביוני    24-ולאחר חמישה ימים בלבד, ב,  ממשלה חדשה

11.6   

הרכבה  , וככזאת נשאר  גוריון- ממשלת המשך לממשלתו האחרונה של בןכ  ממשלתוהציג את    אשכול

פועלי ציון, פועלי אגודת ישראל,   -  מפא"י, המפד"ל, אחדות העבודה   – לקודמתה   הקואליציוני זהה 

החזיק  המשיך לגוריון לפניו,  -, כבןאשכולו   7; והפיתוח  ומפלגת הקדמה השיתוף והאחווה,  מפלגת  

מינה את זלמן    עם זאת, ערך אשכול מספר שינויים כאשר  8. חוןראש הממשלה ושר הביטבתואר  

והתעשיי כשר המסחר  על תפקידו  נוסף  ספיר,  פנחס  ואת  והתרבות  לשר החינוך  לשר  הארן  גם   ,

  9האוצר. 

בפרק זה אסקור את גישתו של כל אחד מן האישים הנבדקים בסוגיות ביטחון ואערוך חלוקה ומיפוי  

   מקדימים, של טרום תקופת חברותם בממשלת אשכול, למתונים ולאקטיביסטים.ראשוניים, 

  גוברין,   השריםכך ש.  ממשלת אשכולהיו חלק מהאישים אשר    כלל  גישתם שלבפרק זה את  אבחן  

וצדוק אשר הצטרפו בהמשךגבתי רבין   הדרך,  , כרמל  צור בתפקיד,   והרמטכ"ל    אשר החליף את 

הכוח  ויידון  ןבחיעברם   להפעלת  הגישה  על  השפעתם  בחינת  אולם  זה,  החלוקה    בחלק  ועל 

 .  או לתפקיד בהתאם לזמן כניסתם לממשלה עשהית  לאקטיביסטים ומתונים

שימוש   אעשה  זו  בחינה  בסוגיות  לצורך  העוסקת  מחקרית  ספרות  ראשוניים,  מקורות  במגוון 

המרחב האישי של    ות האישים.אוד על  הביטחון של התקופה וכמובן גם בביוגרפיות אשר נכתבו  

של תפיסת   הניתוח  ביותר.  בתחום הביטחון בממשלת אשכול הראשונה, חשוב  מקבל ההחלטות 

אור נוסף את הגורמים להתנהלותו ואת התמודדותו    שופךעולמו, גישתו ועברו של מקבל ההחלטות  

ההיס המחקר  בין  החיבור  מחקרנו.  של  הרחב  בניתוח  ומסייע  הביטחון,  בעיות  לבין  עם  טורי 

 הביוגרפיה הפוליטית, האישית והמקצועית של מקבל ההחלטות מעשיר את ההסתכלות המחקרית.  

הכתיבה הביוגרפית עתיקה כימי הכתיבה ההיסטורית. עוד בימי קדם נהגו היסטוריוני חצר לכתוב  

 ;רפיתפשוטה עד מאוד היא הכתיבה הביוג  לכאורה,את סיפור חייו של  השליט, הקיסר או המצביא.  

וסביבו נסוב סיפור העלילה.   היא   אולם, למעשה  האדם הבודד, הוא העומד במכרזו של הסיפור, 

מאו עד  היאדמורכבת  גם    .  בעבודתו  לשלב  החוקר  מן  תחושות, דורשת  כגון  "רכים",    מרכיבים 

ולמעשה לייצר בסיס ידע ומחקר נוסף ושונה במהותו מן הנתיב ההיסטורי    ,הרגשות וחוויות  רגשות,

 
 .2158-2162, עמ' 24.6.63,"דברי לוי אשכול", 262 ישיבה  ,הכנסת  דברי 6
במשרד החינוך,  הרכיבו את הממשלה, לפועלי אגודת ישראל היה סגן שר  פועלי ציון והמפד"ל  -מפא"י, אחדות העבודה  7

 . הן היו חברות בקואליציה אולם ללא ייצוג בממשלה ; ן ערביות של מפא"יי ואילו שתי האחרונות היו מפלגות לווי
לרגל עזיבת שר הביטחון מטעם ראש המטה הכללי    יום  , פקודת8/1356/1988"צ(,  )א  ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  8

לישראל,   ההגנה  צבא  א"צ,  27.6.63של  ראש  8/1356/1988;  אל  הראשי  הצבאי  הרב  גורן,  שלמה  האלוף  מן  מכתב   ,
 . 27.6.63הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול, 

 .  2162, עמ' 24.6.63 "דברי לוי אשכול", ,262, ישיבה דברי הכנסת 9
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כלל הגורמים אשר עיצבו    המקובל הנשען על מסמכים, פרוטוקולים ודיונים. זיהוי, איתור וניתוח

הגיבור באים לידי ביטוי בכתיבה הביוגרפית: מעשים, דעות, גישות, תובנות, משפחה  ל  את חייו ש 

לא כל ביוגרפיה היא מחקר היסטורי המבוסס על מקורות ראשוניים, ולא כל  וכיוצא באלו. מובן ש

מתמצה ביכולת להסתמך על מקורות    ה הסוגימחקר היסטורי המעמיד במרכזו גיבור הוא ביוגרפיה.  

ראשוניים, לאזן בין העניין האישי של האדם לבין פועלו ההיסטורי ולהצליח להקיף את כל תחומי  

  10ם לסיפור קוהרנטי, מעניין ורציף.פועלו של האדם, ולשלב

  דון בחלק זה אעשה גם שימוש באוטוביוגרפיות וזאת על מנת להעשיר את המבט הבוחן, אולם א

שתי מגבלות בסיסיות: הראשונה, המורכבות של הזיכרון  של  בביקורתיות רבה, מתוך הבנה    ןבה

של מחבר האוט הברור  האנושי  הצורך  היא  והמגבלה השנייה  לציין  האנושי,  ולהדגיש  וביוגרפיה 

   תו, ולהשמיט כאלו היכולים להיתפס כזוהרים פחות.יאירועים המיטיבים א

מטבע הדברים, לא כל האישים "חולקים" בעברם מעורבות זהה בנושאי ביטחון, ועל כן הסקירה  

תהיה   התבטאויות"מאוזנת"לא  החלטותיו,  למידת  מותאמת  אלא  האישיות    ווכתיבת  יו,  של 

 הנבדקת. 

מאוד,  שמאחר   רב  הוא  הביטחוניים  הצמתים  היא  מספר  הנבחנים  האירועים  של    שילובבחירת 

אזכור  ו אצל האישיות הנבחנת ע, דיון על האירו לטעמי ירועמספר שיקולים: מרכזיות וחשיבות הא

 בכתיבה הביוגרפית או בספרות המשנה הרלוונטית.  עשל האירו

 

 שרי מפא"י 

  ושר הביטחון  ראש הממשלה - אשכוללוי 

ב נולד  )שקולניק(  אשכול  אורטובו  1895באוקטובר    25-לוי  באוקראינה,    ,בעיירה  קייב  שבפלך 

שקולניק. ויוסף  בשנת    לדבורה  נרצח  אנטישמי.    1917אביו  לימודיו  אשכול  בפוגרום  את  החל 

חברה אל מפלגת "הפועל    , הצטרף אל תנועת "צעירי ציון" אשר בהמשך1911-בגימנסיה "וילנה" ב

 11פע מרציחתם של שני חלוצים בעמק הירדן, עלה אשכול לארץ ישראל.מוש,  1914הצעיר". בשנת  

  כבש הצבא הבריטי את ארץ ישראל.   1917באותה שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה, ובמהלך  

בניגוד להחלטות מפלגת הפועל הצעיר    12,של קלעי המלך   40- הגדוד ה  התגייס אשכול  1918ביוני  

 
גלבר,    10 ותעמולה  יואב  זיכרון  ובארץ  –היסטוריה,  בעולם  ההיסטורית  עובד  תל אביב,  ,  הדיסציפלינה  אפקים/עם 
 היסטוריה.  - . להלן: גלבר 89-86(, עמ' 2008)

, 4912/  9-; א"מ, פ1963, ראיון של דן הלפרין עם שר האוצר לוי אשכול, מאי  41919/  2–ארכיון המדינה )א"מ(, פ    11
, 4912/  10-א"מ, פ;  14.9.48יישוב ובוניו",  ה  לחלוצי "אנציקלופדיה  בם לשם כתיבת הערך "לוי אשכול"  יפרטים ביוגרפי 

;  27.2.63, "דברי לוי אשכול ביום השלושים למותו של יוסף שפרינצק", 4919/ 4 -א"מ, פ ;  3.3.65פגישה עם גרשון זק, 
)  ,גבעתייםורמת גן  ,  במעלות השליחות  -לוי אשכול  יוסף שפירא,   ; לוי  לוי  -  להלן: שפירא  .24-13  (, עמ'1969מסדה 

 דברים.  -. להלן: אשכול 9(, עמ' 1969, ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית )דברים על הציונותאשכול, 
 .אשכול - להלן: גולדשטיין  .64-67 (, עמ'2003כתר )ירושלים, , ביוגרפיה - אשכול יוסי גולדשטיין,  12
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חבר היה  עולמו    13. שבה  תפיסת  בהבנת  מפתח  כנקודת  הבריטי  לצבא  גיוסו  את  לסמן  ניתן 

ביטחון, הוא נהפך למומחה בסוגיות    לסוגיותהביטחונית. שם החלה להתעצב גישתו האקטיביסטית  

נ  ביטחון  מומחי  עם  אישיים  קשרים  יצר  ושם  מפלגתו  שורות  בתוך  שביטחון  לימים  יהיו  וספים 

-ב  14גוריון, יצחק טבנקין, דוד רמז, אליהו גולומב ודב הוז. -לדמויות פוליטיות מרכזיות: דוד בן

 15בה היה חבר כל ימי חייו. והיה אשכול חלק מחברי הקבוצה אשר הקימו את דגניה ב',   1920

הפוליטית מפעילותו  והפיכתו  כחלק  בל,  הבולטים  המנהיגים  הצעיר,  המפלגת  אחד  נבחר  פועל 

גוף      -   1920שקם ביוני    "הגנה" אשר היה למעשה ארגון ה  –  להיות חבר בוועד ההגנה 1921-באשכול  

שמטרתו הייתה לארגן מערך הגנה ארצי ולא כזה המבוסס על מסגרות מקומיות. הבחירה באשכול  

כל גילוי של פציפיזם.    שוללתביטחון, וכחלק מראייתו ההלסוגיית    נבעה מגישתו האקטיביסטית

את החשיבות של הקמת מסגרות הגנה עצמאיות, המסוגלות לתת    והדגישו אצל   192116מאורעות  

מענה נקודתי לאיום הערבי. אשכול, בניגוד לקו המפלגתי של הפועל הצעיר, אשר ראה במתינות  

את ביהמתווה    ובהבלגה  אקטיביסטיות  עמדות  חולק  עצמו  את  מצא  הראוי,  טחוניות  הביטחוני 

 17דווקא עם אנשי אחדות העבודה כדוגמת אליהו גולומב. 

שתהווה את הסמכות האזרחית מעל    מפקדה ארצית להגנה   הגנה"" בארגון ה  הוחלט להקים  1930-ב

נבחר אשכול לגוף זה, בחירה שחודשה לאחר הקמתו מחדש של הגוף    1940ביולי    הרמה המבצעית.

  ן אשכול תמך בלהט ב"סזון", אות   להיות גזבר המפקדה הארצית., אז הוטל על אשכול  1941ביולי  

לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה,    .1945ותחילת    1944כנגד אצ"ל בסוף    " הגנה"פעולות של ה

של   במדיניות הספר הלבן  בריטניה תמשיך  כי  וההכרזה  בבריטניה  הלייבור  שהטיל  ,  1939עליית 

  –"  העברי  כריז היישוב היהודי על "תנועת המריה,  ורכישת הקרקעותהגבלות על העלייה היהודית  

ה של  בבריטים."הגנה" איחוד  למאבק משותף  והלח"י  מראה במחקר   , האצ"ל  מדובר  יגולני  כי  ו 

למעשה בגוף ממשי.  ולא  פוליטית  באמירה  בשם י הי  ,בעיקר  שהפעילה  היהודית  הסוכנות  זו  תה 

,  "ליל הרכבות"בדרך כלל ) סמליות לפעולות גרילה  ששלחה את הפלמ"ח "הגנה "הכסות הזה את ה

 
, "טיוטת  4912/  12-; שם, פ25.10.65דברי לוי אשכול בקבלת פנים של מועצת פועלי תל אביב",  , "4919/  2–"מ, פ  א  13

 .28.4.65ביוגרפיה שכתב גרשון זק אודות לוי אשכול", 
למפרום,   14 במפא"יארנון  אשכול  לוי  של  לפילוסופי 1944-1965 מקומו  "דוקטור  התואר  קבלת  לשם  חיבור   ה", 

מקומו; אשכול    -. להלן: למפרום  9(, עמ'  2008)  לטה למדעי הרוח החוג ללימודי ארץ־ישראלהפקו  , אוניברסיטת חיפה
/ 10-גוריון לפעול בסוגיות ביטחון. ראו: אי"א, פ-עצמו סיפר כי בתקופת מלחמת העולם הראשונה הוא נדרש על ידי בן 

 . 6.8.63, קבלת פנים לרה"מ בסניף מפא"י בירושלים, "דברי לוי אשכול", 4811
, פגישת ראה"מ  4912/  10-; א"מ, פ14.9.63, ראיון ראש הממשלה לוי אשכול עם יהושע א. גלבוע,  7934/  4-א"מ, א  15

  לאור  הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, יצא תל אביב,  ,  לוי אשכול; חזי לופבן,  6.3.65לוי אשכול עם גרשון זק,  
 לוי. -לופבן  . להלן: 9(, עמ' 1969אשכול )  לוי למות השלושים ביום

. אשכול סיפר לזק כי היה עד להבאת גופתו של הסופר יוסף חיים  29.7.66, פגישה עם גרשון זק,  4912/  10-א"מ, פ  16
 ברנר. 

95-(, עמ'  2004)  ירושלים  צבי,-יד יצחק בן  ,113  קתדרה ",  1947-1917"לוי אשכול וביטחון היישוב    ,גולדשטייןיוסי    17
 לוי אשכול. - . להלן: גולדשטיין 93
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נות את "הצבא שבדרך" שנועד להגן  לב  ץבמאמ   עמוקות  פגע   דבר   של  בסופוש  דבר  ,("ליל הגשרים "

עם הארגונים הפורשים  ת  בנסיבות הללו היה ניסיון לתאם פעילו  ים.יהכוחות הערבעל היישוב מפני  

 18.כדי לשלוט בפעילותם

  גהוא ייצ  חבר אשכול.שנועדה לתאם את הפעולות, ובה היה  ,  xהוקמה ועדת  במסגרת רעועה זו  

ועד למעשה לפיצוץ מלון המלך דוד   1945עדה פעלה מאוקטובר  והו קו אקטיביסטי לוחמני.   הבוועד 

לאחר ויכוח נרחב עם חיים ויצמן, נשיא    אשכול תמך בהפסקת פעולתה .1946ביולי    22-בבירושלים  

   19תדרות הציונית.ההס

בן  דוד  של  את  -החלטתו  עצמו  על  לקחת  הביטחון"גוריון  בארגון    "תיק  ארגונים  שינויים  ולבצע 

עימות הצבאי שיפרוץ עם עזיבת הבריטים את הארץ, הביאה גם לשינוי  , כדי לקדם את פני  "הגנה"ה

אשכול טיפל בסוגיות    20עוזר שר הביטחון.   -  גוריון מינה אותו למעשה לעוזרו-במעמדו של אשכול. בן

ביטחוני, לרכש  כספים    הקשורות  בינואר  גיוס  ב  1948ואספקה.  אותו  על    גוריון -ןמינה  לאחראי 

, וחלק יחד עם ישראל  בתפקיד זה שימש אשכול כמעין מנכ"ל משרד הביטחון  21.המשק האזרחי

הממשלה. שניהם נבחרו לתפקיד  ראש המטה הארצי, את תפקידי העוזרים הבכירים לראש    ,גלילי

  22גוריון. -גם בשל הקו האקטיביסטי הביטחוני אשר חלקו עם בן 

במספר פורומים מפלגתיים, חלקם לא רשמיים, אשר  חבר  מלחמת העצמאות היה אשכול    ךבמהל

ביטחו  בסוגיות  היה  ניותדנו  כך  בןכש,  1948באוקטובר    5-ב .  דוד  הועלתה  - בפורום שקיים  גוריון 

באוקטובר תמך אשכול    22-לפתוח בפעולה צבאית גדולה כנגד מצרים. אשכול תמך בהצעה. בהצעה  

דייןגם   משה  ירושלים,בהצעת  אזור  מפקד  ג'אלה.  ,  בית  באזור  כראש  במסגרת    לתקוף  תפקידו 

היה אשכול תקיף עד מאוד בסירובו לאפשר את חזרת הפליטים  המחלקה להתיישבות בסוכנות,  

 23. ס בהקדם האפשרי את היישובים שננטשולאכלדחף  הפלסטינים ו

התמנה אשכול    1951באוקטובר    8-לא נעצרה. בהתקדמותו של אשכול במעלה הצמרת הפוליטית  

מונה לשר אוצר  הוא    1952ביוני    25-בלשר החקלאות, תפקיד אותו הוא מילא כתשעה חודשים.  

 
עם עובד ויד חיים ויצמן  תל אביב,  ,  1922-1952ביוגרפיה,    וייצמן, האב המייסד, חיים  מוטי גולני ויהודה ריינהרץ,    18
, 1945-1948הנציב האחרון: הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם  מוטי גולני,  האב;    -  להלן: גולני וריינהרץ  .661עמ'    (,2020)

 הנציב. - . להלן: גולני 75-74, 69-66, 45(, עמ' 2011) עם עובד, תל אביב
19  , Vallentine A Doer –Levi Eshkol: From Pioneering Operator to Tragic Hero Shlomo Aronson, 

Mitchell, London (2011), pp. 21, 25-26.  אשכול  - אהרונסון: להלן. 
 אשכול.  –. להלן: לופבן 10(, עמ' 1965, תל אביב, עם עובד )לוי אשכולחזי לופבן,  20
; ראו למשל את מכתבו של אשכול לשאול  17.1.48,  224825פריט מספר    גוריון, -בן  דוד  (, יומןגוריון )אב"ג-ארכיון בן  21

, מכתב מאת לוי אשכול אל  362/852/1951; א"צ, 1948, סוף מאי 4813/  2-אביגור העוסק בסוגיות רכש צבאי. אי"א, פ
 .5.1.49האלוף משה צדוק, 

 .273, עמ' אשכול, גולדשטיין 22
לידתה  בחבלי; בני מוריס,  -. להלן: אשכול 205(, עמ' 1958עיינות ועם עובד )תל אביב, , בחבלי התנחלותלוי אשכול,  23

)תל אביב,  ,  1949-1947של בעיית הפליטים הפלסטינים   עובד  לידתה;    -. להלן: מוריס  248(, עמ'  2005אפקים/עם 
  .289, עמ' , אשכולגולדשטיין; 76 , עמ'אשכול ,למפרום
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קפלן  אליעזר  האוצר  לשר  קיצוץ  שנפטר.    כמחליף  הייתה  הראשונות  מפעולותיו  משמעותי  אחת 

בתקופה זו אף    24גוריון. -דוד בן  אש הממשלה בתקציב משרד הביטחון בתיאום עם שר הביטחון ור

, פרץ  ממפא"י  ומאיר  שרת,  גוריון-יחד עם בן  ועדת השרים לענייני חוץ וביטחוןוהיה אשכול חבר ב

 25ושפירא מן המפד"ל.  ממפלגת הציונים הכלליים ויוסף ספיר ברנשטיין

הראשון ביקש לנוח לאחר שנים של  ראש הממשלה  גוריון לחפש לעצמו יורש.  -החל בן  1953בסתיו  

צה"ל על הכפר קיביה    גוריון, פשט-רגע לפני פרישתו של בן,  1953באוקטובר    15- ב  מאמץ פיזי ונפשי.

של  בפגישה    בפשיטה.  אזרחים נהרגו  60-ל  50  בין.  בעקבות השלכת רימון והריגת ישראלית ביהוד

 26. , לדעתושרי מפא"י יצא אשכול נגד היקפה "המופרז" של הפעולה

בדצמבר התפטר    7-גוריון לחופשה ומשה שרת התמנה לממלא מקומו. ב-יצא בן  1953  רבנובמב  2-ב

ב-בן הממשלה  לאישור  עד  מעבר  ממשלת  לראש  התמנה  ושרת  בניגוד    .1954בינואר    26-גוריון 

בן ושרי מפא"י, המליץ  ולא על משה  -להבנתם של מרבית חברי  כיורשו,  דווקא על אשכול  גוריון 

הקרבה    ,שרת היא  לכך  הסיבה  הטבעי.  כמועמד  נתפס  בתפיסה    הרבהאשר  והזהות  השניים  בין 

לראש הממשלה   ביטחונית. -האקטיביסטית מונה  ומשה שרת  לתפקיד  סירב  לבוןו,  אשכול    פנחס 

ביטחוניות  השר  ל  מונה  בדעות  החזיק  כי  אף  האישים,  לשני  מאוד  מקורב  היה  אשכול  ביטחון. 

, היה  אקטיביסטיות הדומות לדעותיו של לבון והסתייג מגישתו המתונה של שרת לפעולות התגמול

  27י לדילמות ביטחוניות. נכון לעיתים לתמוך דווקא בפתרון מדינ 

תחת כהונתו של שרת לא היה אשכול חבר בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון. מי שהחליף אותו  

  והדבר קשור ברצונו של שרת לחזק את הקו המתון בממשלתו. דעותיוש יתכן  י  28ארן. זלמן  היה  

של אשכול היו ידועות לשרת, וכך גם גישתו המתונה יותר של ארן ולא מן הנמנע כי    הביטחוניות

  29ביטחונית. -בוועדה מקום רב יותר למצדדים בגישתו המדיניתלתת שרת ביקש 

 
אשכול  א"מ,    24 )  – לוי  חייו  מפרקי  תעודות  מבחר  השלישי,  הממשלה  רוזנטל   (, 1969  -1895ראש  )עורכת    ימימה 

לוי אשכול,   -הלן: א"מ . ל284-283, 280(, עמ' 2002) , ירושליםארנון למפרום וחגי צורף  :ערכו וכתבו מבואות, הסדרה(
 מבחר תעודות. 

; ועדה זו היא גלגולה המוקדם של ועדת  14.12.53-עד ל  16.6.53א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,    25
קבלת החלטות  מאיר,  לוועדת השרים לענייני ביטחון. ראו: יהודה בן    1961השרים לענייני ביטחון. שמה הוחלף בשנת  

 קבלת.  -. להלן: בן מאיר 128(, עמ' 1987הקיבוץ המאוחד )תל אביב, , בסוגיות הבטחון הלאומי
 . 285, עמ' מלחמות,  מוריס; 23.9.53, 219016גוריון, פריט מספר -אב"ג, יומן דוד בן 26
תל  ,  יומן אישימשה שרת,  ;  770, עמ'  362; דברי הכנסת, ישיבה מספר  25.1.54א"מ, "פרוטוקול ישיבת ממשלה",    27

אשכול החמיר מאוד בדין לגבי גזילת העדר והיה מוכן לחייב כל  יומן. "  -. להלן: שרת  26.10.54  ,(1978  )   מעריבאביב,  
ם רצינית, אבל התרשם מטענתי כי עדיין לא כלו כל הקיצין  מעשה נמרץ בתגובה על כך; אפילו יהיה כרוך בשפיכת דמי

זו גרסה    ".והסכים בלב שלם כי אם יש עוד לעשות משהו ע"י לחץ מדיני, מוטב לדחות את מעשה התגמול לימים מספר
 אינטרנטית של יומנו של משה שרת, אתר העמותה למורשת משה שרת.

. בדיון בסעיף "ועדות שרים קבועות" נאמר: "לוועדת  31.1.54ף", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זאב שר  28
ושירותים נוסף השר ארן. הוא הדין בוועדה לענייני חוץ וביטחון: נכנס השר ארן במקום השר   השרים לענייני פנים 

 .9.2.54אשכול"; א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, 
גוריון הוצע התפקיד ראשית לאשכול, קודם שהועבר לשרת, מובן חששו הרב של  -ן אם נוסיף לכך כי לאחר פרישת ב  29

גוריון, לא  -ראש הממשלה החדש. הסבר אחר אפשרי לטעמי, אם כי סבירותו נמוכה יותר, הוא כי לוועדה, כמו בימי בן
ז" את זמנו בוועדה  ביטחוניות, ועל כן ביקש שרת כי אשכול לא "יבזב-הייתה השפעה רבה בקבלת ההחלטות המדיניות

 גם בשל יחסי החברות האישיים הטובים בין האישים.  מתחזקת   . דעתי ויתפנה לסייע לו בניהול המדיניות
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 פנחס לבון, הציע אשכול להקים  לבשל יחסי העבודה העכורים והאמון האישי הירוד בין משה שרת 

בי לענייני  מיוחדת  שרים  ומדיניותועדת  אתש  ,חוץ  טחון  והחוץ  תנהל  הביטחון  הצעתו  מדיניות   .

שר  שהיה    שרת העבודה ואת זלמן ארן  התקבלה והוועדה כללה את שרת, לבון, אשכול, גולדה מאיר

הגיע לידי  עדה לא הצליחה להרגיע את המתח הרב בין שרת לבין לבון, מתח שואולם הו  30ללא תיק. 

של יהודים מצרים במטרה לפגוע    הפעלתם  -   1954בקיץ    "הביש"עסק    פרשת   התפוצצותשיא עם  

והשאלה מי נתן את    -  על מנת לעכב את נסיגת הבריטים  במצרים  םיואמריקאי  םיבריטי במוסדות  

  שובו ההוראה למבצע זה. סופה של הפרשה הוא בהתפטרותו של פנחס לבון מתפקיד שר הביטחון, ו

.  1955בפברואר    21-סירב, בשגוריון למשרד הביטחון, לאחר שהתפקיד הוצע גם לאשכול  -של דוד בן

- גוריון למשרד הביטחון הביא לידי שיא מתח בסיסי אשר היה קיים כבר לפני כן בין בן -של בן   שובו

 31גוריון וגישתו האקטיביסטית להפעלת הכוח לבין שרת וגישתו המתונה. 

בן של  הביא    גוריון,-שובו  הקו  עימו  גם  לתומכי  שרת:  של  ממשלתו  בתוך  ברורה  לחלוקה 

נמנו באופן מובהק אשכול, גולדה  עימם  גוריון,  -ביטחוני מקרב מפא"י בראשות בן  - האקטיביסטי

נמנו בן ציון  עימם  שטרית; ולתומכי הקו המתון בראשות שרת, אשר    שלום  ובכור  מאיר, דב יוסף 

שרת הצליח לאזן זאת בעזרת חברות הקואליציה האחרות    פן חלקי.וזלמן ארן באו  פרץ נפתלי,  דינור

  מצב הביטחוני אודות ה במהרה נדרשו חברי הקבוצות לתת את דעתם    32מתון.   ביטחוני  שייצגו קו

  – פשט כוח צנחנים על מספר יעדים ברצועת עזה   ,1955 בפברואר  28-בואופן תגובותיה של ישראל.  

למרות  "פעולת   שחור".  מצרים  38-ו   ישראלים  הרוגים  שמונה חץ  הפעולות    הרוגים  נפסקו  לא 

 33הפעולה שהה אשכול בחו"ל. על  דיון עת הב  האלימות מרצועת עזה.

רימון אל תוך בית  מושב פטיש והשליכו  לעזה, הגיעו עד  רצועת  חדרו מסתננים מ  1955  רס אבמ  25-ב

בפורום בלתי רשמי שבו  יום לאחר מכן,    34נהרגה.   ,שנערכה בו חתונה. ורדה פרידמן, מכפר ויתקין

שרת, אשכול, מאיר, ארן ודיין תמך אשכול בהצעתו של שר הביטחון לכבוש    גוריון,- היו חברים בן

דונה הצעתו  י רס נ אבמ   29-גם בישיבת הממשלה ב   35, אולם ההצעה נדחתה. בתגובה את רצועת עזה

 
 אבני.  -. להלן: דיין 139, עמ' (1976) ודביר  עידניםירושלים, , אבני דרך: אוטוביוגרפיה משה דיין,  30
  כרך ויחסים בינלאומיים,    ממשל מדינה  ,  "ישראלי-תפיסות של הסכסוך הערבי שתי  -  גוריון ושרת-בן"ביאלר,    אורי  31

המשך או שינוי", מוטי גולני    –גולני, "ישראל ופעולת עזה    מוטי ;  84-71, עמ'  גוריון  בן  -  ביאלר (. להלן:  1971)  מקוםא'  
(, 1994)  חיפה  ואוניברסיטת  ערכותמ,  אביב  תל,  50- פעולת עזה ומדיניות הגמול של ישראל בשנות ה  –שחור    חץ)עורך(,  

, תל  1956-1949מדיניות בצל מחלוקת: מדיניות הביטחון השוטף של ישראל זכי שלום,  ;  ישראל   -   גולני :  להלן .  27'  עמ
( זכי  80-71, עמ'  (1996אביב, מערכות    מקורותיה:  ישראלתפיסת הביטחון השוטף של  דוד טל,  ;  מדיניות  -. להלן: 

 . תפיסת - טל : להלן. 141(, עמ' 1998) בנגב גוריון -בן ואוניברסיטת   כתר, ירושלים, 1956-1949 והתפתחותה
  ההוצאה   הביטחון   ומשרד   מערכות,  1955-1956  סיני  מלחמת  אל  בדרך   ישראל ...  בקיץ  מלחמה   תהיה ,  גולני  מוטי  32

 תהיה.   –. להלן: גולני 30' עמ , (1997) אביב תל , לאור
 . 6.3.55פרוטוקול של ישיבת ממשלה, א"מ,  33
 .  25.3.55, יומןשרת,  34
  .27.3.55 ,יומןשרת, ; 6.4.55ו  3.4.55 ,219788 יומן דוד בן גוריון, פריט מספר, אב"ג 35
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  אולם שוב היא נדחתה על ידי רוב חברי הממשלה   36גוריון לכיבוש עזה, שוב תמך בה אשכול, -של בן

במאי    19-לפעול אל מול המצרים ב  גוריון-ובן  אשכול אף תמך בהצעת דיין  37באפריל.   3-בהצבעה ב

נהרגו ליד כיסופים ממוקש מצרי  1955   במסגרת   .לשת"פ" מבצע    – , לאחר ששלושה קציני צה"ל 

 38.הרוגיםהיו  לשני הצדדים לא  . תקפו כוחות צה"ל מוצב מצרי המבצע

ששרת עמד בראשות  אף על פי  כי    להבחירות לכנסת השלישית. היה ברור לכו   נערכו  1955ביולי    26-ב

בראשות הממשלה   שיעמוד  מי  בןהבאה  מפא"י,  בן-יהיה  ניצחה מפא"י,  עצמן  בבחירות  - גוריון. 

ביוני    19-משרד החוץ עד להחלפתו על ידי גולדה מאיר בב  נשאר, שרת  אש הממשלהלרגוריון היה  

ואשכול  1956 הי   המשיך ,  החדשה  הממשלה  של  הכהונה  תחילת  האוצר.  כשר  רק  יתבתפקידו  ה 

נחתמה עסקת    1955בספטמבר    21-ב  ממשלת שרת כיהנה כממשלת מעבר.שעה ש,  1955בנובמבר  

  כי   לכול  ברורלמעשה הייתה רק שחקן שולי, והיה  האחרונה    .הצ'כוסלובקינשק בין מצרים לבין  

הכוח ה  בשל  בישראל  מלחמה  אווירת  יצרה  העסקה.  מאחוריה  עומדת  "מהבר מאזן  בין  פרת  ות 

 39ישראל למצרים.

מדיניות  1955באוקטובר   פגישות  לרגל  בחו"ל  שרת  היה  שהה  ואשכול  מקומו.ל,    25-ב   ממלא 

- מצריים את הכוחות הישראליים באזור המפורז בניצנה, ושר הביטחון בןבאוקטובר תקפו כוחות 

למרות חששו של אשכול כי הדבר עלול    גוריון דרש מאשכול לאשר לצה"ל פעולת תגמול נרחבת.

-לחציהם של דיין ובן  40.כונתילה  פעולת   להוביל להסלמה אזורית, בסופו של דבר הוא אישר את 

נוספת ניצנהגוריון על אשכול לאשר פעולה  נתקלו הפעם בהיסוס של  "הר געש"מבצע  )  , פעולת   )

יום לאחר חזרתו של  בנובמבר,    3-ב  דרכהל ה  התנגד לפעולה. בסופו של דבר יצאה הפעולשאשכול,  

חזרתו של    41בלית בררה.  , ולאחר שאשכול אישרהושר הביטחון  אש הממשלהגוריון לתפקיד ר-בן

תו בוועדת השרים לענייני  וגוריון למשרת ראש הממשלה החזירה, באופן טבעי, את אשכול לחבר-בן

 42בימי שרת.  החוץ וביטחון לאחר שהוצא ממנ

 
. שרת כתב על דברי התמיכה של  29.3.55,  יומןשרת,  ;  29.3.55א"מ, פרוטוקול ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    36

 ".  נאום שורשי בתחושתו הביטחונית אך שטחי להבהיל בתפיסתו המדינית נשמע מפי אשכולבהצעה: "אשכול 
 . 3.4.55, 219787 גוריון, פריט מספר-אב"ג, יומן דוד בן 37
נתתי לגולדה  . על פי שרת היה אשכול מסויג מאוד מן הפעולה אולם בסוף אישר את ביצועה: "17.5.55,  יומןשרת,    38

אך שניהם סברו    - אשכול הרבה פחות מגולדה    -ולאשכול לדבר תחילה. שניהם לא גילו שום התלהבות למוצע  ]מאיר[  
 ".  זה מבצעכי לא ייתכן לא להגיב ומוטב  

;  24.10.55שם, פרוטוקול של וועדת חוץ וביטחון,  ;  3.10.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שרת",    39
 . 165, עמ' אבני  ,דיין

- גוריון ואוניברסיטת בן-, שדה בוקר, המרכז למורשת בן1956  –אתגר ותגרה: הדרך למבצע קדש  און,  - מרדכי בר  40
 אתגר.-און-. להלן: בר44(, עמ' 1991וריון בנגב )ג

; א"מ, פרוטוקול של  3.11.55  ",משה דייןל ישיבת ממשלה, "דברי  א"מ, פרוטוקול ש;  388, עמ'  , אשכולגולדשטיין  41
 . 8.11.55ועדת חוץ וביטחון, "דברי משה דיין", 

, פרוטוקול של ועדת  לעומת, שם  11.1.55ראו לשם השוואה: א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,    42
גוריון,  -ת שרת, אשכול איננו חבר ועדה, בשנייה, בראשות בן. בראשונה, בראשו 13.12.55,  חוץ וביטחון  ני י השרים לעני

 הוא חוזר לוועדה. 
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על    אתגרי הביטחון של ישראל. המאבק על הדיג בכנרת והירי הסורימ   הלא נפקד  החזית הסורית

רק היו  ישראליות  משמר  ה  חומר  ספינות  הסורים  הנפץ.  מול  אל  לפעול  חלק  ההי רצון  כנראה,   ,

מדיניות שמטרתה הייתה לגרור את מצרים למלחמה בתנאים    –ממדיניות הדרדור בהובלת דיין  

תתעצם בטרם  לישראל,  בן  –  הנוחים  של  הנחרצת  התנגדותו  למרות  שמראה  - וזאת  כפי  גוריון, 

כנרתבמסגרת    43גולני.  פעולת  תוכננה  מדיניות,  זית"(  אותה  "עלי  התנגד    אשכול.  )מבצע  כנראה 

היו    היעדיו  45גוריון, - לאחר אישור של בן  ,1955ר  בדצמב  12-לדרך ב  ה יצאהפעולה    אולם  44, לפעולה

סורי  הגולן  ימוצבים  ברמת  הכנרת. שחלשו  ם  ה  46על  הרוגים,    54,  פעולהתוצאות  סורים  חיילים 

י בדיון  מעניין כ  48דיין.   לת מדיניות המלחמה היזומה שהקפיאו א  47לאומית-ןהביהזעם במערכת  ו

תמיכה    הפגין אשכול  , ובוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון  בישיבת הממשלהאודות הפעולה  על  

, בעיקר  אם כי לדעתו היה התזמון בעייתי,  מיוחדובפעולת כנרת באופן    ,באופן כללי  התגמול  בעקרון

]...[   סוגיית אספקת הנשק: "במקום להתהלך בכנרת בבגד רחצה, אנו צריכים להתהלך בשריון בשל  

 49. "לקלנו בעניין הנשק, הזמן היה יכול להיות אחרמשהו קי הרגשה שלכל אחד מאתנו 

  צרי טיראן ומנעו מספינות ישראליות את חופש השיט חסמו המצרים את מ    1955  רספטמבבהחל  

סוף המצרים,  בים  לפתיחת  תוכנית  מתכננת  החלה  בצה"ל  התכנון  מחלקת  ,  "עומר" תוכנית  . 

 50ועל האיים סנפיר וטיראן.   'שיח-. התוכנית כללה השתלטות על שרם א1955אושרה באוקטובר  ש

תבטא אשכול  הלכל אורך הדיון בממשלה לא  51בסופו של דבר דחתה ממשלת ישראל את התוכנית. 

[  לפריצת מצור מצרים על מפרץ  גוריון-ןדיון בהצעת בב]התחלנו  "  ,בסוגיה. על פי יומנו של משה שרת

 52". , אשכול שתק]המבצע[נגד    -לוז  ש[  ]קדיאולי פרט ל  -ויכוח רב וכמעט כל השולחן  ]...[    –אילת  

 53גולני מפרש שתיקה זו כהימנעות של אשכול. 

 
מאסף לבעיות    :עיונים בתקומת ישראל",  1955בדצמבר    12-און, "עלי זית: הפשיטה בחופי הכנרת בליל ה-מרדכי בר  43

 . 103, עמ' תהיה גולני, עלי זית;  -און -. להלן: בר96-94(, עמ' 1999, שדה בוקר )9 הציונות, הישוב ומדינת ישראל
אשכולגולדשטיין  44 עמ'  ,  מ903,  שרת  משה  של  מיומנו  פתקים  לכך  כאישור  מביא  גולדשטיין  ,  1955בינואר    1-. 

משמעית לגבי  -חד  , עיון בפתקים אינו מספק תשובה1956המתייחסים לפעולה. מעבר לטעות בתאריך, שצריך להיות  
 .8.1.56, יומןדעתו של אשכול על פעולת כנרת. ראו: שרת, 

גוריון לפעולה קשור היה גם ברצונו "להרגיע במשהו את תסכולי  -; גולני טוען כי האישור של בן701, עמ'  אבני  דיין,  45
 .103, עמ' תהיהגולני, הצבא". ראו: 

. להלן:  271(, עמ'  2006אפקים/עם עובד )תל אביב, ,  2001  –  1881תולדות הסכסוך הציוני ערבי  :  קורבנותבני מוריס,    46
 .27.12.55קורבנות; א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד בן גוריון",   -מוריס 

 . 22.12.55הפרה מכוונת של הסכם שביתת הנשק",   –, "דוח ברנס: פעולת כנרת דבר 47
 .104, עמ' תהיהגולני,   48
אשכול",    49 לוי  "דברי  וביטחון,  חוץ  לענייני  השרים  ועדת  של  פרוטוקול  ישיבת  13.12.55א"מ,  של  פרוטוקול  שם,   ;

 . 25.12.55ממשלה, "דברי לוי אשכול", 
בר   50 בשנים  און,  -מרדכי  ישראל  של  והחוץ  הבטחון  "דוקטור  1955-1957מדיניות  תואר  קבלת  לשם  חיבור   ,
 .  70 , עמ'תהיהגולני,  מדיניות;   -און -. להלן: בר30(, עמ' 1989) העברית לוסופיה", ירושלים, האוניברסיטה פיל
גוריון על  -און טוען כי למרות זעמו של בן-. בר8.1.56א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",    51

פסלה את הרעיון ]...[ מחמת שלא היה בטוח לחלוטין    דחיית ההצעה הוא "בסתר ליבו אולי אף שמח על שהממשלה
 . 52, עמ' מדיניותאון,  -בתבונת ההצעה". ראו: בר

 .8.1.56 ,יומןשרת,  52
 .  100 , עמ' תהיהגולני,   53
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- , ביקש בן1956באפריל    11-ב   רירבבית כנסת במושב שפ  ומדריך  לאחר הרצח של חמישה ילדים

פדאיון    תפעול  תהיהאם  ,  שבה  כנגד רצועת עזה ובסיסי הפדאיוןלפעול  וריון את אישור הממשלה  ג

בהתאמה    ,הולםגוריון וראה בתגובה רחבה את המענה ה-אשכול נטה לאשר את בקשת בן  נוספת.

  54. רצונו להימנע מתגובה שגרתיתל

הגיע לשיא עם התפטרותו של    גוריון ובין שר החוץ משה שרת-המתח הרב בין ראש הממשלה דוד בן 

לתפקיד שר החוץ, חש שרת    שובואז  מ  55.מקומובומינוי גולדה מאיר    1956ביוני    18-ב  ושרת מתפקיד 

גוריון מקדם מדיניות הנוגדת את גישתו ופוגמת באינטרסים של מדינת ישראל. בסופו של  - כי בן

- התפטרותו לא הייתה בבחינת הפתעה מוחלטת, בעיקר בשל עייפותו ממאבקי הכוח עם בן  ,דבר

. הדבר הוביל לאיומי  גוריון-חלק ממהלכי המלחמה של בןשהתבטאו בכוחו הפוליטי לעצור   ,גוריון

  56. גוריון לשרת את תפקיד מזכ"ל מפא"י-הציע בןהתפטרות הדדיים אשר בסופם 

אחר מעצמה אשר תסכים למלא את צרכיה הצבאיים. מאחר  ל לחפש  את ישרא  הכריח הרכש המצרי  

מטוסים,  לה  מספקת    נענתה והחלה  סירבה להירתם למשימה, פנתה ישראל לצרפת אשר  "בארהש

. טרם נסיעתו  1956לצורך גיוס התשלום נשלח אשכול לארה"ב בסוף ספטמבר  טנקים וציוד לחימה.  

הירדנית הגזרה  דווקא  העומד    ,התחממה  הוא  ירדן  עם  נרחב  עימות  דווקא  כי  הייתה  והתחושה 

חיילי  שישה  כך למשל, בעקבות הריגת    57. קי לירדןאבשל האפשרות של כניסת צבא עיר גם  ,  בפתח

גוריון )אשר שהה בחופשה בשדה בוקר( מחברי הממשלה  -דיין ובן  ביקשו  אאידנ  הכפרצה"ל באזור 

ה  קיבי"מ חששושלאשר פעולה צבאית כנגד הכפר עצמו. השרים   -גוריון -מחליפו של בן - ומאשכול

דווקא    ,אשכול, בניגוד לדעת חברי הממשלה  .פעולה נגד תחנת משטרה בלבד  ואישרו  , סירבו  "נוספת 

]...[ ידוע המושג הערבי 'יחרב    "אני הייתי הולך לקראת עניין זה נגד הכפר  :תמך בהמלצות הצבא

]...[ אני לא הייתי מונע פעולה    עשים הללו החרבנו את בתיהם. יש לזה ערךביתך'. ידעו כי בעד המ

  58". זו

 כי מלחמה תוכננה בלעדיו. לאשכול מנסיעתו לארה"ב התברר  בשובו

 
; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי  11.4.56א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד בן גוריון",  54

 .13.4.56אשכול", 
 . 18.6.56שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שרת",  55
למשל:  56 "15.2.56  ,יומןשרת,    ראו  ולהציל.  ולעקוב  להיאבק  הכורח  מן  בחיי  נעשו  ]...[    קצתי  חמורות  פגיעות  כמה 

כלום ]...[    התפטרותיבמעמדי וכמה ביזיונות נחלתי וכמה הכרעות נפלו בניגוד להכרתי ולמצפוני שחייבו והצדיקו את  
להסתלק עכשיו, כשכלפי חוץ אין סכסוך בולט, לאחר שלא יכולתי להסתלק אחרי עניין כנרת? מוטב לחתוך   לא מוטב לי

נדחסה בהכרתי לדבר מה    גוריון[-]בן  כל מארת יחסי עם האיש הזה[  .]..  ולפרוש עכשיו, מלהיכנע ולהתפשר ולהתבזות
האיש המוכשר,    -כובל תנופתי, שולל ממני כל יוזמה, מטיל מום בנפשי ועושה אותי    אטום ואפל, המשבית כל שמחת חיי,

,  תהיהגולני,  ";  לעלוב גורל, לאומלל עד דכא   -העובד החרוץ, המסוגל עדיין לעקור הרים, המכובד ומקובל על כה רבים  
 עם משרד החוץ באסיה. . שרת לא התמנה לתפקיד מזכ"ל המפלגה. במקום זאת הוא יצא לשליחות מט152-151עמ' 

פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד    שם,;  2.9.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",    57
 .28.9.56בן גוריון", 

. גולדשטיין טוען כי אשכול התנגד לפעולה, אולם  11.9.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  שם  58
 .400, עמ' , אשכולגולדשטיין ראו: ;מעלה מסקנה אחרת  קריאה בדיון 
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- להכין תוכניות שעסקו במלחמה יזומה. עם חזרתו של בןצה"ל  בהחל אגף התכנון    1953בשנת    כבר

אם  שטענה כי  ,  גישת "מלחמת המנע"כבר הייתה קיימת    1955וריון למשרד הביטחון בפברואר  ג

מנע  ,מותקפת  להיות  עתידהישראל   למלחמת  לצאת  קיומי.  עליה  איום  לסכל  גוריון,  - בן  כדי 

כי    ן, מנכ"ל משרד הביטחון, האמיפרס  ושמעון  הרמטכ"ל  משה דייןבדחיפתם ובעידודם הרב של  

, ועל כן עדיף עשרות  היא גזרת גורל  -מלחמה בין ישראל למדינות ובעיקר מצרים    -"סיבוב שני"  

ותשמש  מלחמה זו תשפר את מעמדה האזורי    ;מונים כי ישראל תהיה זו אשר תיזום את המלחמה

 ה אמצעי להגיע לשלום עם מדינות ערב. ל

פעולות   של  הסלמה  באמצעות  למלחמה  שלו  הדרדור"  "מדיניות  את  ליישם  דיין  ביקש  בתחילה 

התגמול, אולם במהרה התברר כי ממשלת ישראל לא גיבתה מהלך זה, וגם מדינות ערב נזהרו עד  

ניסתה ישראל נתיב אחר. הכרזת מצרים על   1955מאוד להיגרר אחרי הקו הישראלי. בסופו של קיץ  

יזומה  הצרי טיראן הניע סגר ימי במ   אולם הדבר    , עומר"" מבצע    ,מחדש את האפשרות למלחמה 

 נמנע בשל ההתנגדות בממשלת ישראל. 

היא חיפשה מעצמה שתוכל לספק את צרכיה הביטחוניים    ,רצונה של ישראל להיערך למלחמהבשל  

המשותף   האויב  בשל  המרכזית  המועמדת  הייתה  צרפת  במרד    –והמדיניים.  ותמיכתו  נאצר 

צרפתי  1956ביוני    26-ב   .הבאלג'ירי נשק  מקבלת  ישראל  במודיעין    , החלה  סייעה  היא  ובתמורה 

 .הבאלג'ירי לצרפת 

נאצר את    1956ביולי   ובכך התחברו    –משבר סואץ    –את תעלת סואץ  שהפעילה  החברה  הלאים 

חרונה ראתה בהלאמת  הא   די רצון משותף במלחמה.כלהאינטרסים של ישראל, צרפת ובריטניה  

 וחששה מאוד מהתפשטות הקומוניזם באזור. התעלה פגיעה נוספת במעמדה במזרח התיכון

ברית עם צרפת, לצמצם ה  דק אתלה  רצוןקשורות ל  מטרותיה של ישראל במלחמההיו    ר,בטווח הקצ

)לבריטים הייתה תוכנית למלחמה בישראל(, להפיל את משטרו של   משמעותית את האיום הבריטי

. בטווח הארוך ביקשה ישראל  חיסול הטרוראף  משנית    כמטרהו  ;טיראן  צרימ    אתולפתוח  נאצר  

לבסס את חברתה, לבנות את  כדי  ולהקנות לה שקט    במלחמה לשפר את מצבה האזורי והביטחוני

 59ה ולחזק את צבאה. תכלכל

  ות מחוץ למעגל הסוד. הוא גילה כי נרקמה עסקה בין צרפת לישראל, המחכנותר  אשכול    כאמור,

בהשתתפות  גוריון ישיבה  -באוקטובר כינס בן  17-ב  , לפתוח במלחמה כנגד מצרים. הלאישור בריטני 

 
 . 597-618 , עמ' תהיהגולני,   59
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בעד   הצביע  אשכול  הצפויים.  במהלכים  דנה  אשר  ואשכול  דיין  משה  מאיר,  גולדה  פרס,  שמעון 

  60. היציאה למלחמה

 61המלחמה. על  גוריון  -וועדה המייעצת לבןבאשכול עם שרים נוספים    חברהיה  במהלך המלחמה  

יצא החייל הישראלי    1957רס  אבמ  8-בעד אשר    ,בשלבים מכל סיניבסופו של דבר נסוגה ישראל  

אפשרות הנסיגה מעזה הציג אשכול גישה מורכבת. מצד אחד טען: על  בדיונים    62האחרון מחצי האי. 

, ומן  "אינני מעלה על הדעת שישנו איזה ספק או סימן שאלה לגבי זה שאנחנו רוצים ברצועת עזה"

, בוודאי שלא היינו מוותרים עליה.  הייתה בלי ערבים  והיה מודע לבעיה הדמוגרפית: "להאחר  הצד  

ערבים בלי  איננה  היא  ו  אבל  מיליון  של  על הדעת  יעלה  לא  נוסיף    600.000-]...[    300,000יהודים 

 63ערבים". 

, חיזקה  אשר מעמדו רק התעצם  -  באשר למטרות המלחמה קצרות הטווח, למעט הפלתו של נאצר 

  צרי התעצם ומ  ערכה של ישראל כנכס אסטרטגי במערב    המלחמה את הברית בין ישראל וצרפת,

ת  מה פחבנוגע למטרות ארוכות הטווח, האיום הצבאי על ישראל לאחר המלחנפתחו לשיט.    טיראן

והיציבות בגבול עם מצרים הקרינה לרוב גם על גבולות    –"העשור השקט"    –משמעותית  מידה  ב

 64אחרים. 

וחבר    65אשכול כיהן בה כשר אוצר  . גוריון את ממשלת ישראל השמינית-הקים בן  1958בינואר    7-ב

ביולי   5-הממשלה בגוריון להתפטר מראשות - בעקבות החלטת בן 66בוועדת השרים לענייני ביטחון. 

. מפא"י  1959בנובמבר    3- בבחירות  הנערכו    ,המשבר עם מפלגת אחדות העבודה ומפ"ם  של, ב1959

בממשלה זו    גם   . אשכול כיהןתשיעיתגוריון הקים את ממשלת ישראל ה-ובן  ,מנדטים  47-זכתה ב

 
. החלק העוסק בהצבעת  1956באוקטובר    28-למפרום מסמיך את דבריו לישיבת ממשלה מ.  214, עמ'  מקומו,  למפרום  60

השרים בסוגיית המלחמה טרם נחשף לציבור. למפרום עובד בארכיון המדינה, ויש להעריך כי נחשף לדיון המלא, ועל  
. בן 23.12.56ד בן גוריון",  ; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דו270, עמ'  אבניכן מקובלת עליי מסקנתו; דיין,  

גוריון גם ציין כי רק שרי מפ"ם התנגדו להצעה למלחמה, ועל כן ניתן להעריך, על דרך השלילה, כי כל שאר השרים  
 תמכו. 

חליטים: לבחור בוועדת השרים שתייעץ לראש  מ. "28.10.56, מנהל המדינה בשעת חירום,  4793/  5-שם; אי"א, פ,  שם  61
יהודה,  -חבריה, נוסף על ראש הממשלה ושרת החוץ בתוקף תפקידם: השרים ל. אשכול, י. ברהממשלה ולשרת החוץ.  

 , פ. ספיר, ומ. שפירא".  ברזילי. י
גוריון ואשכול לסיפוח רצועת עזה  -; לדיונים על התנגדות בן283, עמ'  קורבנות; מוריס,  612-613, עמ'  תהיהגולני,    62

, ישיבת  2-007-1956-4; אמ"ע,  23.12.56רי דוד בן גוריון ולוי אשכול",  ראו: א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דב
 . 19.12.56ועדת החוץ של מפא"י, "דברי לוי אשכול", 

 .19.12.56, "דברי לוי אשכול", 64-1956-007-2שם, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של מפא"י,  63
 . 618-619 , עמ' תהיהגולני,   64
 . 7.1.58ממשלה,   א"מ, פרוטוקול של ישיבת 65
. בדיון בסעיף "מינוי ועדת שרים" אמר בן גוריון:  21.1.58שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",    66
הקבועות שמחוץ לשינויים שנעשו בהסכמים הקואליציוניים, בין    אני מציע לגבי הסעיף: אישור הרכב ועדות השרים"

נשארים    ועדות שרים, תקנון  שלא הובאו לידיעת הכנסת, כל שאר הדברים    האל  ןהכנסת ובי   אלה שהובאו לידיעת
 ". אין בידי רישומי הוועדה מן השנים הללו.  כמו מקודם ולא צריך להחליט עליהם מחדש
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ועדת השרים לענייני ביטחון, אין בידי הדיונים של הוועדה וגם לא  ובנוגע לחברותו ב   67כשר אוצר. 

 68.כי אשכול שמר על חברותו בוועדה, בזהירות, מינוי חבריה, אולם אני מניחעל את הדיון 

הזירה   דווקא  התעוררה  שכעת  הרי  הצבאית,  החזית  במעט  התקררה  מסיני  הנסיגה  לאחר  אם 

שוב צבר תאוצה על רקע דרישתו של פנחס    -  "ק הביש עס"  – הפנימית. העיסוק בסוגיית "הפרשה"  

לבון, שר הביטחון, לזכותו ממתן ההוראה להפעלת החוליה. דבריו הקשים בוועדת חוץ וביטחון  

אשכול    69גוריון. -בהם בן  ,התפרשו כהתקפה בלתי מקובלת על מנגנון מפא"י ועל מנהיגיה הבכירים

ן, חששו מתדמית מפא"י בעיני הציבור  לתווך בפרשה, נאלץ לאזן בין קרבתו האישית ללבושנדרש  

דרש    גוריון-ןב גוריון לפטר את לבון מתפקידו כמזכ"ל ההסתדרות.  - ודרישתו הבלתי מתפשרת של בן

אשר תפקידה    -ועדת השבעה    -להקים ועדת חקירה משפטית והתנגד להקמת ועדת שרים לנושא  

לבון לא נתן את ההוראה. בתגובה  עדה קמה בניגוד לדעתו, ואף קבעה כי  והיה לחקור את הפרשה. הו 

  1961באוגוסט    15-, לבון פוטר מתפקידו כמזכ"ל ההסתדרות, ונערכו בחירות בגוריון-בן   התפטר

מפא"י.  שוב  ןבה בן  70ניצחה  התקשה  איבדה  -הפעם  מפא"י  כי  העובדה  ממשלה.  להקים  גוריון 

של  אלה  יקים שלהם לוהמפלגות השותפות ביקשו להשוות בין מספר הת   ,מנדטים בבחירותחמישה  

ינהל  שגוריון לאשכול  -פנה בן  ,. בצר לו, ובתמיכת מוסדות מפא"יהמפא"י, הקשו על הקמת קואליצי

וני  והציג הסכם קואליצי כמעט  אמן  יבלתי יהבנובמבר עשה אשכול את    2-את הרכבת הממשלה. ב

ממשלה שמר אשכול על תפקידו    הבאות  גוריון. -פשר להקים ממשלה בראשותו של דוד בןיאשר א

ומעמדו אף התחזק בשל הצלחתו להרכיב   71,עדת השרים לענייני ביטחוןו תו בוועל חבר ו  כשר אוצר

 72ממשלה. את ה

גוריון. אם בבעיות הביטחון השוטף  -היו במוקד ממשלתו האחרונה של בןסוגיות ביטחוניות    תיש

ת הביטחון היסודי עמדו על הפרק שני  י אזי בסוגי  ,השישים  שנות   בתחילתנרשמה רגיעה משמעותית  

ק וסוריה; והשני, פרשיית הטילים המצריים  אנושאים: הראשון, איחוד שלא צלח בין מצרים, עיר

סיכ  כחסר  האיחוד  התברר  במהרה  גרמנים.  מדענים  בעזרת  של  שפותחו  לביטחונה  ומשמעות  וי 

גוריון לבין ראש המוסד איסר הראל.  -. בסוגיית המדענים הגרמנים פרץ ויכוח חריף בין בןישראל

לישראל, ואילו    הטמונה בהםאת חומרת הפיתוח של טילים אלו ואת הסכנה    בליטהאחרון ביקש לה

,  ר ליכולתה של מצריםגוריון תמך בדעתו של ראש אמ"ן מאיר עמית כי הפרויקט שאפתני ומעב-בן

 
 . 92, עמ' 16.12.59, "דברי דוד בן גוריון", 9, ישיבה דברי הכנסת 67
גוריון: "לא תעשה שום פעולה מבלי שזה יובא לוועדת השרים לענייני  -בןאמר    1956בינואר    1-בישיבת הממשלה ב  68

 .1.1.56ביטחון"; כלומר, הוועדה המשיכה להתקיים. ראו: א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", 
 .  0.6017.1, 15.10.60, 11.10.60, 4.10.60שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי פנחס לבון",  69
 .  387 , עמ'אבנידיין, ; 31.1.61שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",  70
מחליטים: הרכב ועדת  . בהחלטות הממשלה על ועדת השרים נכתב: "19.11.61א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    71

 ".מ. דיין, ג. מאיר, ח.מ. שפיראאשכול,  ר, י. אלון, ל."יו -גוריון -השרים ד. בן השרים לענייני בטחון: 
 .  204, עמ' 2.11.61, "דברי דוד בן גוריון", 18, ישיבה דברי הכנסת 72
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סיבות אשר ציינתי בראשית הפרק, התפטר  העל רקע ויכוחים אלו, ו  73.כפי שהתברר בסופו של דבר

 .  1963ביוני   16-גוריון מראשות הממשלה ב-בסופו של דבר בן 

מתי החלטות, אירועים, התבטאויות ומעשים של לוי אשכול, ניתן לסווגו  ואודות צעל  מהסתכלות זו  

מחלוקת הנוגעת להפעלת  כשהתגלעה  כאקטיביסט ביטחוני בסוגיית הפעלת הכוח. פעמים רבות,  

שקל ושלל    ןלה. אומנם, ניתן לזהות פעמים שבהוהכוח הצבאי, תמך אשכול באופציה המחייבת פע

ם זאת, חשוב לבחון גם  עעל הכלל.    ות מן הכלל אשר מעיד  ותוצא הי ןהאת הפעלת הכוח, אולם אלו 

רב להפעלת  י, ולהעלות בשלב זה של המחקר את ההשערה כי לפחות במקרה אחד שבו אשכול סןאות

אש  רנשא בתפקיד ממלא מקום  היה כאשר  ,  "הר געש" מבצע    ח צבאי במתכונת שהביאו לפניו,וכ

הפעם השנייה  החלטתו.    כובד האחריות השפיע עלשהה בחו"ל. לא מן הנמנע כי  ששרת    הממשלה

 הבולטת הייתה בהתנגדותו לפעולת כנרת.  

ונדמה    ,סוגיית הפעלת הכוחאת  לסיכום, חשוב לראות את הקו הכללי המאפיין את אשכול ותפיסתו  

 כי באופן מובהק ניתן לסווגו כאקטיביסט ביטחוני.  

 

 סגן ראש הממשלה - אבא אבן

  יו בקייפטאון שבדרום אפריקה להור   1915בפברואר    2-אבא אבן, נולד ב לימים    , אוברי סולומון איבן

שניהם מהגרים מהעיירה יאשינקי אשר   (Sacks) ואלידה סקס  (Solomon) אברהם מאיר סולומון 

המשפחה    יסולומון נדדה המשפחה ללונדון, שם נפטר אבבליטא. בשל המצב הכלכלי והבריאותי של  

(. האם החלה  Eban)  אייזיק איבןלרופא יהודי בשם  בשנית    אמו נישאה    1921. בשנת  1916בשנת  

של   במשרדו  ומזכירה.    סוקולוב  נחום לעבוד  על  ת במסגרת  כמתורגמנית  אחראית  הייתה  פקידה 

ו לרוסית  בלפור  הצהרת  בגיל  .  צרפתיתלתרגום  ציוניות.  17כבר  לאגודות  הצעיר  אבן    הצטרף 

זו   ביאליק את  אף  שמע  הוא  במסגרת  נחמן  חיים  של  שאול    הרצאותיהם   74. יטשרניחובסקושל 

לימודיו האקדמיים    1934אוקטובר  ב את  אבן  קלאסיים    'גבקיימבריד החל  ללימודים  במחלקות 

הצטרף אל    1935בשנת    .במקום  ובפרסית ואף החל להרצות ובלשנות המזרח. הוא התמחה בערבית 

היו ידועות בקרב  זיקותיו הציוניות  שבשל כוחו הרטורי יוצא הדופן והעובדה    מפלגת פועלי ציון.

לממלא מקום המזכיר המדיני של הסוכנות    1938ודית בבריטניה, התמנה אבן בשנת  הקהילה היה 

ויצמן חיים  עם  לעבוד  והחל  הציונית.   ,היהודית  העולם    75נשיא ההסתדרות  של מלחמת  פריצתה 

קצין קישור  כצנזור בקהיר וכ  ואחר כךכקצין חי"ר  בתחילה    ;יה הביאה לגיוסו לצבא הבריטייהשנ

 
 .  494, עמ' , אשכולגולדשטיין; 45, עמ' אשכול גלוסקא, 73
 פרקי.  -. להלן: אבן7-15(, עמ' 1978, תל אביב, מעריב )פרקי חייםאבא אבן,   74
75 , Overlook Duckworth, New York London (2015), p.24.BiographyAbba Eban A , SiniverAsaf   

 . אבא -סיניוור להלן: 
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לבין (  Special Operations Executive)  מנהלת המבצעים המיוחדים הבריטית  –  SOEמתאם בין  ה

לימד    לבסוף  . הגרמנים יכבשו את ארץ ישראלשכהכנה לקראת האפשרות  וזאת  הסוכנות היהודית,  

נשא לאישה את סוזי אמבש, בת לאחת   1945בשנת    ים.יתיכוני ללימודים ערב-במרכז המזרחאבן  

 76בקהיר.  ידועותהמשפחות היהודיות ה

, תחת ניהולו  יה הצטרף אבן למחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ילאחר מלחמת העולם השנ 

שרת  משה  )שרת(של  המתאם  . וק  היה  הסוכנות   בהמשך   UNSCOP  (- United Nations  אל   של 

Special Committee on Palestine,)  ופעל באו"ם  ,   הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל

למען אישור תוכנית החלוקה. אבן התנגד לרעיונות לדחות את הכרזת העצמאות, ולאחר הקמת  

מונה גם לשגריר    1950בשנת    77. בארגון  לשגרירה  1949או"ם ובשנת  ללנציג ישראל  המדינה התמנה  

באר הבריתישראל  בין    78. צות  נשק  אספקת  הסכם  לידי  להביא  ביקש  כשגריר  פעילותו  במסגרת 

 79ולכריתת חוזה ביטחון בין שתי המדינות.  "בלבין ארהישראל 

גוברת והולכת   1951בסוף דצמבר    אבן.  אצל   עד מהרה תפסו המאורעות הביטחוניים תשומת לב 

בתגובה  את הנערה לאה פייסטינגר.    'אלאג   ביתאנסו ורצחו פליטים פלסטינים אשר התיישבו באזור  

בעקבות    80התנגדות עזה.בו  צה"ל על פאתי הכפר והרג שישה אנשים. מתווה הפעולה עורר  פשט  

התנגד  אבן  .  1953באוקטובר    14- ב  "פעולת קיביה " ליצא צה"ל    , זריקת רימון לבית משפחה ביהוד

ל  נעשתה עזר על הטענה הלא מדויקת של בן גוריון כי הפעולה לא חבתחילה הוא  - ה לפעולבדיעבד  

  82. ייהוא ראה בה טעות ותגובה אכזרית מיד  , בדומה לשרת,אבל בפועל  81, יחידת צבא ישראלית  ידי

לניתוקו    שהייתו רבות  פעמים  הביאה  אבן  בחו"ל במסגרת תפקידו  כוח,  על  מדיונים  של  הפעלת 

בפעולת    , למשל,צבאיים של ישראל. כך היהה המהלכיעל  מדיונים  גם  ופעמים לא מועטות אחרות  

במכתב   .מחרתיום ל  יהולמעשה שמע על  ,הפעולה  . אבן לא שותף בדיונים לפני1955פברואר  ב  עזה

ב הפעולה  המחהוא  באפריל    3-ששלח  עצם  על  התגמול  ה ואף    ,נמרצות  מדיניות  לכלל  תנגד 

הציע בן גוריון לכבוש את רצועת    ,במרץ, בעקבות הרצח במושב פטיש  25-ב קודם לכן,    83הישראלית. 

ביומנו   התנגהוא  עזה.  החוץ  ומשרד  בסוגיה  דעתו  את  להביע  החוץ  משרד  את  הזמין  כי  ד:  ציין 

 
7689,  , Garden City, New York, Doubleday (1972), pp.Biography of Abba Eban -Eban Robert St John,  

 .55-52, 43-36, עמ' פרקי; אבן, ביוגרפיה - ון ' גסנט : להלן ;.99-100
 . 132, 114, 108, 75, עמ' שם 77
 .145 , עמ'פרקיאבן,  ; 7.9.50א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, "דברי משה שרת בישיבת ממשלה",  78
 .  24.2.55, יומןשרת,  79
 .  234, עמ' מלחמותמוריס,   80
81  1,  IX, Part .1954, The Near and Middle East, Vol–, 1952(FRUS) Foreign Relations of the United States

"Memorandum of Conversation, by the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South Asian, and 
African Affairs (Byroade)", 28.11.53. 

, "מכתבי אבן אל שרת",  2440/  3-; שם, חצ22.11.53, "מזכר של השגריר בוושינגטון אל שר החוץ",  2432/  3-א"מ, חצ  82
 .  12.11.53, יומן; שרת, 24.10.53, 16.10.53

 .  286, עמ' ביוגרפיהסנט ג'ון,  83
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והצעתי לגרש המצרים מרצועת עזה. משח התנגד לכך בכל    ...()]משרד החוץ[    נתי את משחהזמ"

מתווה פעולות התגמול  לו   פעולת עזהל  באפריל  3-מ  מכתב ההתנגדות של אבןכי    תכןיי  84. "תוקף

התנגדותו של אבן למדיניות התגמול הייתה קיצונית  .  זומסוימת  גם את התנגדותו לתוכנית    ביטא

שרת   של  מזו  יותר  שה  –אף  שרתאת  כתיב  מי  בממשלה.  המתון  על  עצמו  הקו  התנגדותו    זעם 

  סממן  וראה בה  85" לקלוט את תחושת המצב למתווה התגמול, פקפק ביכולתו " של אבן  המוחלטת  

את סקירתי פתחתי בקריאת מברקו  : "הוויה הישראליתהלניתוקו של השגריר בוושינגטון מן   חוזר

היה נוקב    . הניתוח]מועצת הביטחון של האו"ם[  טהארוך ללא גבול של אבן לסיכום הדיון במועב"

צדדי עד להרגיז אפילו אותי, תוך התעלמות גמורה לא רק מהרקע החי של מעשה תגמול  -אך חד

 86. "לא גם מתגובות בחו"ל כזה בארץ א

  1955בניגוד לקו המתון שבו דגל אבן, התלכדות של מספר מאורעות הביאו אותו בראשית אוקטובר  

תחושת המלחמה הקרבה, עסקת הנשק  "מלחמת מנע".  על    ,לחשיבה אחרת, מחייבת הרבה יותר

 87, באוקטובר מכתב לשרת  12-לשלוח ב  ות וא   דחפומצרית והכישלון להשיג נשק מארה"ב  -הצ'כית

רב לקבל את ההצעה וראה בה חוסר הבנה של  יציע לפתוח במלחמה יזומה נגד מצרים. שרת סה  ובו

  88לחצים. עם    שדרה ויכולת להתמודד עמוד    ו של את היעדר   -, ואולי חמור יותר  את המציאות  אבן

זה סימל איזה שהוא שינוי בגישתו של אבן להפעלת הכוח, מגישה מתונה לגישה    עאירו אם נדמה כי  

שוב את    ביטאהו,  1955בדצמבר    12-ב  פעולת כנרת, הרי שבמהרה באה התנגדותו לאקטיביסטית

הוא, ומשרד החוץ, לא  שהתנגדותו לאחר הפעולה מאחר  ה באהדגל. גם במקרה ז ובש עיקריהקו ה

העובדה כי בעקבות הפעולה סירבו האמריקאים    מתהליך קבלת ההחלטות טרם המבצע.  היו חלק

 89לספק נשק לישראל רק חיזקה את עמדתו של אבן. 

הר  יאשר מ  ,צרמה מאוד לאבן  1956ביוני    18- גוריון מתפקיד שר החוץ ב- הדחתו של שרת בידי בן

גם אבן  אשר היה ממודר מן ההכנות למלחמת סיני,    ,כמו אשכול  90לשלוח מכתב הזדהות עם שרת.

והדגיש כי ישראל לא תפתח    , לא היה בסוד העניינים. הוא אף נאם באו"ם זמן קצר לפני המבצע

הערבים.  מול  אל  אבן    ערב המלחמה   במלחמה  גתדרך  מזכיר המדינה האמריקאי  פוסטר  ' את  ון 

כי    ( Foster Dulles)  דאלס לו  הישראליתואמר  הביון  אש  הכוננות  סוכנות  ידי  על  נצפתה  ר 

ישראל    תגובה למתיחות מצד מדינות ערב, ואםהיא    ;איננה מיועדת לפעילות התקפית  האמריקאית

 
  .6.4.55 , 219788, פריט מספרגוריון-בן דוד  יומן אב"ג,  84
 .  30.3.55 ,יומןשרת,  85
   .3.4.55 ,שם 86
 . 184-185  , עמ'פרקיאבן,  ; 11.10.55, "מכתב אבן לשרת", 2456/  3-א"מ, חצ 87
 .  12.10.55, ןיומשרת,  88
 .  13.12.55  ,יומןשרת, ; 187, עמ' פרקיאבן,  89
 .387, עמ' אבאוור, יסינ 90
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באמת ובתמים בעקבות  האמין בכך  אבן  ש. העובדה  תפעל בכל זאת, אזי ירדן תהיה היעד ולא מצרים

  91בארץ. מן המתרחש ניתוקו  על  נה  ובחזקת את הת גוריון מ- תדרוך שקיבל מבן

מהרה  עד  לא פשוט למדיניות החוץ הישראלית.    המלחמה שפרצה העמידה במהרה אתגר דיפלומטי 

וגבר    לך , הה בעתבמערכה. ב   ןתברר כישלונן של בריטניה וצרפת למלא באופן משביע רצון את חלק ה

בי מסיני- ןלחץ  לסגת  ישראל  על  ש  , לאומי  המעצמות  לחץ  שתי  של  קואליציה  כלל  מפתיע  באופן 

(  Bulganinניקולאי בולגנין )  ברה"מבנובמבר שלח ראש ממשלת    5-. בארה"ב וברה"מ   –העולמיות  

ושגינתה  איגרת   פעולותיה  על  ישראל  כנגד  איימה את  צבאית  ארה  . הבפעולה    דוויט   "בנשיא 

הוא  שלח  (  Eisenhower)  ראייזנהאוא אבן  ת נסיגשדרשה את  בנובמבר    7-ב  איגרתגם  ישראל.  ה 

אולם ביקש להוסיף אליה דרישה ישראלית להבטחת    ,הציע לקבל את ההצעה האמריקאית לנסיגה

של וצ הביטחון  בן  בפועל,.  הרכי  הדיפלומטי  -נתן  המשבר  את  לנהל  המנדט  את  אבן  בידי  גוריון 

קבלת העמדה של אבן לפתרון    למעשה את  ביטאן באותו יום  גוריו -נאומו של בן  .מדיני החמורוה

  92. ם תנאיםע נסיגה  –הרצוי 

והראשונות    ראש הממשלה,  ראשותגוריון ל- בישראל היו הראשונות לאחר שובו של בן  1959בחירות  

רמטכ"ל דיין,  משה  סיני.  מלחמת  הצעירים"    לאחר  "דור  לכנסת,  מפא"י  ברשימת  הוצג  סיני, 

אבן נקרא גם    .שמעון פרס, טדי קולק ויצחק נבון  –במפא"י החל תופס את מקומו בהנהגת המפלגה  

כשגריר בארה"ב והוצב ברשימת מפא"י    דויתפקהתפטר אבן מ  1959בפברואר    22- הוא אל הדגל. ב

את חזרתו של אבן לארץ,    דרששורות המפלגה    לרענן את  ביקשגוריון אשר  - בן  ,למעשה  לבחירות.

,  לוי אשכול, פנחס ספיר  -  דור הביניים במפא"יאנשי    93המפלגה.   עורקימתוך רצון להזרים דם חדש ב

גוריון לדחוף את נציגי הדור הצעיר  -של בן  וניסיונאת    ולא אהב  -  וגולדה מאיר  פנחס לבון, זלמן ארן

עוררו  לכנסת ברשימה   13-וה  12- דיין ושל אבן במקומות ההצבתם של , ו על חשבונם לקדמת הבמה

  94. אצלם כעס רב

 עמר  חכים-אל   המרשל עבד, במצעד צבאי מצרי, נשמעו איומים כלפי ישראל מצד  1959  ארסבמ

(Amerהערבית המאוחדת הקהילה  של  המלחמה  ושר  הנשיא  סגן  שהיה  בין    –  (ם)קע"  (  האיחוד 

 
 . 197-198, עמ' פרקיאבן, ; 149שם, עמ'  91
(, 1959, תל אביב, עם עובד )דבר אל העמים. אבא אבן,  1956  ר בנובמב  1-ראו למשל, נאומו של אבן בעצרת האו"ם ב  92

, "איגרת מראש הממשלה נ' בולגנין אל ראש הממשלה ד' בן גוריון",  2507/  4-מ, חצדבר; א"  -. להלן: אבן  220-208עמ'  
; שם, שם )ישיבת אחה"צ(; אבן תמך בנסיגת  8.11.56של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",    ל; שם, פרוטוקו5.11.56

ל מפא"י, "דברי אבא אבן",  , פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון ש2-007-1957-66ישראל מרצועת עזה. ראו: אמ"ע,  
30.8.57  . 

 .333-336, עמ' ביוגרפיה, ון' ג סנט 93
 .253-262, עמ' פרקיאבן,  94
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את חוסר  בתגובה  מצרים וסוריה. דיין הציע להגיב בעוינות כלפי הגישה המצרית, ואילו אבן הדגיש  

 95דרך המלחמה.  סיני ושל התוחלת של מלחמת

ב נערכו  ל  ,1959בנובמבר    3- הבחירות  כוחה  את  מפא"י  הגדילה  הקודרות  התחזיות    47-ולמרות 

  3-בו  96,(תחת גולדה מאיר  ,במשרד החוץ  , בלי תיק)  מנדטים. אבא אבן מונה לראשונה בחייו לשר

המשך העיסוק בפרשת לבון הביא    .זלמן ארןמונה לשר החינוך והתרבות במקומו של    1960באוגוסט  

גוריון  -ניצחה מפא"י ובן  ן שובבה ש, 1961באוגוסט    15-בגוריון ולבחירות -נוספת של בן להתפטרות

ממשלה נוספת  הקים  אבן  פעם  אבא  אשכול.  בעזרת  החינוך  ,  כשר  זו  בממשלה  לכהן  המשיך 

 98אשכול.   תוהקמתה של ממשל  1963ביוני  16-גוריון ב-עד להתפטרות נוספת של בן   97, והתרבות

ח של מדינת  בכל הנוגע להפעלת הכו  ,של הגישה המתונה  המובהקיםם  המייצגי מנדמה כי אבן הוא  

העובדה  ישראל הגן  ש.  הוא  המקרים  ובאו"ם  במרבית  בארה"ב  כשגריר  תפקידו  על  במסגרת 

מרכיב ההגנה העצמית בפעולותיה והיה סנגור רהוט של    את  המדיניותה הצבאית של ישראל, הדגיש

  ת התגמול או על דומיננטיות הגישה האקטיביסטיפעולות  על  ביקורתו הרבה  סתרה את  מעשיה, לא  

הוא העיד  כך  מדיני ו -על הנתיב הדיפלומטי  יהבו   את   י אבן שםבקרב מקבלי ההחלטות. אין ספק כ

במחשבה   צבאי  הלא  הדיפלומטי  ההדגש  את  שאשקף  עלי  הייתה  חזקה  "תמיד  עצמו:  על 

  99. הישראלית"

 

   שר האוצר ושר המסחר והתעשייה  - פנחס ספיר

בשנת  פנחס   נולד  )קוזלובסקי(  שבפולין  1906ספיר  סובלק  קוזלובסקי  בעיירה  ומרדכי  .  למלכה 

  יצחק שם התיידד עם    , בוורשה  ולמד בבית הספר תחכמוני   בנערותו היה חבר בתנועת השומר הצעיר

בשביס זינגר.  כאשר חזר לסובלק מלימודיו הקים יחד עם חבריו את אגודת החלוץ הצעיר. בהמשך  

טפל  תחיל לוספיר ה  ,הרלהכש  1925ביולי  יצא  ש   נתמנה לעוזרו של אחד הרכזים של ארגון החלוץ

בפולין.  חוות החלוץ  מ  בענייני  בני  יצחק טבנקין,  פגש את  בן  רשקהכך  בעת שביקרו  -ודוד  גוריון 

בפולין.  בקיבוצי ישראל  1930בינואר    7-ב  החלוץ  לארץ  ספיר  פנחס  חודשים  ו   עלה  מספר  לאחר 

 100. התיישב בכפר סבא

 
 .353-354 , עמ'ביוגרפיהון, ' גסנט  95
 .131, עמ' 17.12.59, "הצהרת אמונים של חברי הממשלה", 11, ישיבה מס הכנסת  דברי 96
  .31.1.61 גוריון",א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן  97
 .205, עמ' אבאוור, יסינ 98
 .185, עמ' פרקיאבן,  99

  -  להלן: ספיר   .17-59  (, עמ'2011דיעות אחרונות )י תל אביב,  ,  היש הגדול: ביוגרפיה של פנחס ספירמיכל ספיר,    100
 .היש
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במפעל המים המקומי  ומהרה עזב ספיר את העבודה החקלאית והחל עוסק בהנהלת חשבונות  עד  

, על  1934-ב  רשימה המפלגתית בבחירות למועצת הפועלים המקומית. נכלל ב היה נציג מפא"י ו ואף  

בכלא  שבגינה ישב  רקע מאבק בין הפרדסנים לבין הפועלים, ארגן ספיר שביתת תמיכה בפועלים,  

הכלא.  הבריטיהמנדטורי   מן  שחרורו  ש  ספיר  חבר  לאחר  אשכול  לוי  בראש  אל  "משה  קרן  עמד 

ס  ,"ביילניסון את  הפועלים. אשכול לקח  של  הדיור  בעיות  לפתור את  הייתה  פיר תחת  שמטרתה 

לבצע קידוחי מים ניסיוניים  ל אשכול  יחת, ה בעצתו של מהנדס המים שמחה בלאס  ,1935-ב  .חסותו

  - בפועל  . ספיר היה עוזרו של אשכול ו1937בשנת    מת מפעל המים "מקורות"קשהיו התשתית לה

 101מזכיר חברת מקורות.

החלוקה  תוכנית  הצבעה על ארץ ישראל והב סיומה של מלחמת העולם השנייה, קץ המנדט הבריטי 

לתפוס    המפלגתיים עתידוהלות בתחומים הכלכליים  יהפעשלכך    יםברור  ניםהיו סימ  1947בנובמבר  

.  עשייתו  ליבתיותר ויותר ל   יות נתח קטן יותר מעיסוקיו של ספיר. מעתה עתיד המרחב הביטחוני לה 

שתפקידה היה להכין את הנגב למלחמה. בהמשך    ,היה ספיר חבר בוועדת הנגבמת העצמאות במלח

בחימוש הכוחות הלוחמים ובהעברת    ועסק  ורכש  , אחראי קניותספיר סגן ראש אגף האפסנאותהיה  

 102. ציוד לחזיתות השונות

חלפו  מנכ"ל משרד הביטחון.    -גוריון מספיר לקבל על עצמו תפקיד חדש  -ביקש בן  1949בסוף מאי  

כארבעה חודשים עד אשר הסכים ספיר לקחת על עצמו את המשימה. הוא נקרע בין אהבתו לעבודתו  

ל ספיר  יחתה  1949באוקטובר    ,גוריון. בסופו של דבר-במקורות ונאמנותו לאשכול לבין הערצתו לבן 

כמנכ"ל משרד הביטח כמנהל מקורותלעבוד  לעבוד  ובמקביל המשיך  בעבודתו    103.לצד אשכול  ון 

אולם במהרה הרגיש    ;כמנכ"ל משרד הביטחון התרכז ספיר בארגון משרד הביטחון, במימון וברכש

וב  שני התפקידים  למילוי  אינו מצליח להקדיש את הזמן הראוי  הוא  פרש    1951בנובמבר    15-כי 

  104מתפקידו במשרד הביטחון. 

ש באוקטובר  בממשלה  והפיתוח,   1951הוקמה  החקלאות  לשר  אשכול  את    105התמנה  מינה  והוא 

, ולאור יחסי הקרבה בין השניים  אוצרהמונה אשכול לשר   1952ביוני    25-ב  106. ספיר למנהל הפיתוח

 
נאור,    101 ספיר  מרדכי  פנחס  מנהיג,  של  אביב,  ,  1930-1949צמיחתו  )תל  נאור.  67-82עמ'    (,1987פפירוס    -   להלן: 

מי מריבה;    -. להלן: בלאס  120-116עמ'  (,  1973, גבעתיים ורמת גן, מסדה )מי מריבה ומעש; שמחה בלאס,  צמיחתו
 . 89-88, עמ' היש,  ספיר; 14.9.63 , "ראיון ראש הממשלה לוי אשכול עם יהושע א. גלבוע",7934/ 4-א"מ, א

 . 11.11.48 ,224819ר מספגוריון, פריט -אב"ג, יומן דוד בן 102
,  ספיר; למפרום  - . להלן: נאור  182-194(, עמ'  1987פפירוס )תל אביב,  ,  פנחס ספיר איש כפר סבאמרדכי נאור,    103

 .136עמ'  ,אשכול
-   להלן: גרינברג  .41,  19-21  (, עמ'2011רסלינג )תל אביב,  ,  פנחס ספיר ביוגרפיה כלכלית פוליטיתיצחק גרינברג,    104
 . פירס

 .  6 , עמ'7.10.51 , "דברי דוד בן גוריון",12 , ישיבה הכנסת  דברי 105
הפוליטיקה    -   היד הלא נעלמה פאור,  -; דויד לוי16.12.51א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    106

 היד.   -ור פא -. להלן: לוי38(, עמ' 2001ירושלים, יד יצחק בן צבי ) של התיעוש בישראל,
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בתקופתו    107. 1953ביולי    5-זה רק עניין של זמן עד אשר מונה ספיר למנכ"ל משרד האוצר ב היה  

סוגיית מי הירדן ותוכנית ג'ונסטון.  סביב  כמנכ"ל משרד האוצר החלו העימותים בין ישראל לסוריה  

אשר תמך בהגעה לפשרה בהתאם למתווה שהציעה ארה"ב ושלל    ,ספיר היה ממובילי הקו הפשרני

 108את השימוש בכוח לכפיית מפעל ההטיה הישראלי. 

לנצל את חוסר היציבות בסוריה על מנת להשתלט על  ,  ןלבו   ספיר התנגד להצעתו של שר הביטחון

 109לאומי של ישראל. -ןתפגע במעמדה הבי שפעולה  אתאזורים מפורזים. הוא ראה בז

  ,הערביםמעשי  הישראלי לפעול צבאית כנגד  בצורך    ספיר  תמך  ,פעולת עזהלאחר  ,  1955  ארסבמ  6-ב

פעולות  שמאחר    בחשבון גם שיקולים מדיניים,  מביאה  אולם תהה האם קיים תכנון לטווח ארוך

ספיר,    נערכו בחירות לכנסת השלישית. 1955ביולי    110.לאומי כבד על ישראל-ןאלו מביאות ללחץ בי 

קח  יביקשו כי י שגוריון ואשכול  -רות הציבורי, נלחץ אל הקיר על ידי בןיאשר ביקש לפרוש מן הש 

לחצים  בעקבות  אולם    111. ספיר התנגד בתחילה לרעיון, הוהתעשייל עצמו את תפקיד שר המסחר  ע

, והוא הצהיר  , אף כי לא היה חבר כנסתרבים הסכים לקבל על עצמו את תפקיד השר הראשון שלו

 112. 1955בנובמבר  14-אמונים ב

בממשלה   כנרתל  ספיר התנגד  כשר  לפעולת  של    "עומר"  תוכנית,  הרעיון  עמד    פתיחת שבבסיסה 

  ם, מבצע זה ]...[ אם במבצע כנרת הזמן לא היה מתאי  "הייתי בין אלו ששללו מבצע כנרת  -  צריםהמ  

אגב, בשל שלילתו  .  כנגד מצריםמלחמה יזומה  ולכלל הרעיון של    -  113משום בחינה אינו מובן"   []עומר

מצרים   נגד  היזומה  המלחמה  רעיון  הפוליטי  "עומר"  ואתאת  פטרונו  אף  נגדו  על    ,אשכול  ,יצא 

   114מתינותו הרבה. 

תמך   את    .1956באוקטובר    10-ב  ("שומרון ")מבצע    קלקיליה  פעולתב ספיר  להצמיד  ביקש  הוא 

ואף לא חשש מפגיעה    -  רצח שני פועלים באזור אבן יהודה   -  התגובה של ישראל לפעולות הערבים

 115באזרחים. 

המתון   הקו  ושראה  למרות  אחרון  מוצא  הכוח  פניו,  הבהפעלת  על  המדיני  הדיאלוג  את  עדיף 

תמך בה ספיר בסופו של דבר    116לרעיון המלחמה היזומה,   1956והתנגדותו הברורה בראשית שנת  

 
ספירבלה קרני,    107 כורחו  -  פנחס  בעל  )שליט  ביאליק  ירושלים, מוסד  עמ'  1996,  להלן: קרני  13(,  א"מ,    -.  ספיר; 

 .  5.7.53פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זאב שרף", 
 .76-78, עמ' ספיר; גרינברג, 4.6.55, "דברי פנחס ספיר בוועדה המדינית של מפא"י", 70-1955-3-2אמ"ע,  108
 .28.2.54", פנחס ספירא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  109
 .6.3.55", פנחס ספיר, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם 110
 . 23, עמ' פנחס,  , "סקירות על פועלם של בכור שטרית, פנחס ספיר ומשה כרמל"; קרני945-1965-13-2אמ"ע,  111
 . 289, עמ' 14.11.55ספיר", , "דברי פנחס 22, ישיבה הכנסת  דברי 112
 . 8.1.56של ישיבת ממשלה, "דברי פנחס ספיר",  ל א"מ, פרוטוקו 113
 .79, עמ' ספירגרינברג,  114
  .10.10.56 ",פנחס ספירא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  115
  .8.1.56 של ישיבת ממשלה, "דברי פנחס ספיר", ל, פרוטוקושם 116
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רצועת עזה,  חזקת  המשך  לאחר המלחמה, תמך תחילה ספיר בה  117.לחמהוהצביע בעד היציאה למ

והבנתו את עומק  -ןאולם בהמשך, בעקבות הלחצים הרבים של המערכת הבי לאומית על ישראל 

 118. מנההבעיה הדמוגרפית הנובעת משלטון ישראלי בעזה, הפך ספיר את דעתו ותמך בנסיגה מ

  1959בדצמבר    17( , התשיעית )1959בדצמבר    17- עד ל  1958בינואר    7בממשלות ישראל השמינית )

( המשיך ספיר לכהן כשר  1963ביוני    26-לעד    1961בנובמבר    2( והעשירית )1961בנובמבר    2-עד ל

ור  בן ד  ,למעשה  , הנהגת מפא"י. ספיר היהבקרב  ברור  באופן  ומיצב את עצמו    ההמסחר והתעשיי 

,  והשתייךראה את עצמו,  הוא  , אשכול וארן אבל מבוגר מדיין, פרס ואבן.  מאירהביניים, צעיר מ

לדור הוותיק אשר ראה בהתחזקותם של הצעירים איום על מקומו בהנהגת המפלגה והמדינה. הוא  

  119אף סלד אישית מפרס והתנגד לגישתו האקטיביסטית של דיין בנושאי ביטחון. 

כי   ספק  הכוחאין  הפעלת  ביציאה    שתייך ה  בסוגיית  תמיכתו  למעט  המתון.  למחנה  ספיר  פנחס 

הנושאת בחובה    , העמיד את עצמו בצד הרואה באפשרות המדינית, הדיפלומטיתהוא  ,  סיני  לחמת למ

,  1955-במשא ומתן ודיאלוג, את המתווה הראוי והנכון שבו על מדינת ישראל לצעוד. העובדה כי  

על   הדיונים  חיבר  "עומר" ית  תוכנ בזמן  המתון,  הגוש  לבין  בינו  בן  אשכול    שרי ,  גוריון-בממשלת 

 מעניקה חיזוק משמעותי לחברותו של ספיר במחנה המתון., המפד"ל ומפ"ם

 

   שרת החוץ  -גולדה מאיר 

ואח)  מאבוביץגולדה   מאירסון  כךלימים  יצחק    1898במאי    3-בנולדה    (מאיר  ר  ומשה  לבלומה 

שבאוקראינהמאבוביץ   ה  ,בקייב  הרוסיתבתחומי  היה    .אימפריה  ישיבהבתחילה  אביה    , תלמיד 

בעיר פינסק,    , שיינה,מאירנולדה אחותה הבכורה של  נישואיהם של ההורים  זמן קצר לאחר  אולם  

  מאיר   אחותה.תשע שנים אחרי  ,  מאירולדה  והאב החליט לעבור לקייב ולעבוד שם בנגרות. שם נ 

מדזיני  ,הייתה מירון  שלה  הביוגרף  של  "  ,כדברי  אירופי,  המזרח  היהודי  הגטו  של  קלאסי  מוצר 

, של עוני מחריד ומנוון ומאבק אכזרי לקיום, של חיים עלובים תוך מאמץ על  ]העיירה[  השטעטל

  120. "אנושי יומיומי להישרד

רומים שחוו היהודים ברחבי  זוועות הפוגאחת מן החוויות המעצבות את ילדותה הייתה קשורה ב 

של יהודי העיירה בכלל, ושל אביה    מוק נתקלה בחוסר האונים העהיא  כילדה  האימפריה הרוסית.  

, והדבר השפיע עליה  פינסק שאליה שבו מקייבטף את רחובות  שש  בפרט, אל מול גל השנאה והרצח

 
 . 214, עמ' מקומולמפרום, ; 27.10.56, 218282גוריון, פריט מספר  -אב"ג, יומן בן 117
 .  80-81, עמ' ספירגרינברג, ; 25.12.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי פנחס ספיר",  118
 . 176 , עמ'שם 119
  - . להלן: מדזיני  22-27  , עמ'(2008ספרי חמד )/ידיעות אחרונותתל אביב,    ,גולדה: ביוגרפיה פוליטיתמירון מדזיני,    120

 גולדה.
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ידעתי שהוא    [...]  לבוא עלינואני יכולה לזכור בבירור גמור איך שמעתי על פוגרום שעמד  : "מאוד

עד היום הזה אני זוכרת כמה פחדתי וכמה כעסתי על שכל מה שהיה    [...]  קשור בזה שאתה יהודי

היה רק חיבור של כמה לוחות עץ    ו עשות להגנתי בזמן שחיכינו לבריונים שיבואלאבא שלי יכול  

 121". במסמרים

תינוקות אשר נולדו    , וזאת לאחר מספרשלוש נולדה אחותה הצעירה ציפקהבת    מאיר   כאשר הייתה 

אחותה הבכירה שיינה  , ו1903לבדו לארה"ב בשנת  היגר    מאיראביה של    תוך זמן קצר.בונפטרו  

קבוצות לימוד מחתרתיות של יהודים  חשפה אותה אל  והדמות הדומיננטית בראשית חייה  יתה  הי

בעקבות האב לארה"ב  כל המשפחה    היגרה  1906בשנת    . בעיקר מתנועת פועלי ציון  ואשר הושפע

 122בעיר מילווקי.  והשתקעה 

פרט,  הלערכים מערביים רבים כדוגמת זכויות  לתכנים ציוניים אולם גם    מאיר   נחשפהשוב  בארה"ב  

עם לוחמי הגדודים העבריים   ה הביטוי והדיבור. היא נפגשוחופש חופש הבחירה חופש ההתאגדות, 

עם   ואף  הראשונה  העולם  מלחמת  סירקי בזמן  ה  ,ןנחמן  המחשבה  סוציאליסטית.  מהוגי  ציונית 

ע1921בשנת   מאירסון,  למאיר  שנישאה  לאחר  ישראל    השניים  לו,  בקיבוץ    והתיישבולארץ 

רה לוועידה  ציל  ההיא נבחר   1922-לפעול גם במישור הציבורי. ב  מאירתחילה  העד מהרה    123מרחביה. 

בן  הפגשהשלישית של ההסתדרות מטעם מפלגת אחדות העבודה. שם היא   דוד  גוריון,  -שוב את 

 124לאחר מפגש קצר ביניהם במילווקי, ואף את ברל כצנלסון.

את התפקיד סידר    ;עבוד כפקידה במשרדי חברת סולל בונהלהחלה  ו,  תל אביבעברה מאיר ל  1924-ב

מנחם ולאחר מכן    םבנלזוג מאיר  נולד    זו  במהלך תקופה.  דוד רמז  ,עמד בראשות החברהש לה מי  

-1939)במרחב הציבורי. בזמן המרד הערבי  יותר ויותר  פועלת  מאיר  לה  יחתבמהרה ה  שרה.  םבת

עד הפועל של ההסתדרות ועסקה בעיקר בגיוס כספים מיהודי  והייתה חברה במזכירות הוהיא  (  1936

אז נשיא  שהיה  התייצבה מול חיים ויצמן  ובכך    126, התנגדה לתוכנית החלוקה  מאיר   125חוץ לארץ. 

הציונית בןההסתדרות  היהודית   שהיה   גוריון- ,  הסוכנות  ראש  שרתוק    יושב  מנהל    ,)שרת(ומשה 

  127המחלקה המדינית של הסוכנות. 

 
 חיי. -. להלן: מאיר 11(, עמ' 1975) מעריבתל אביב,  , חיי, גולדה מאיר 121
העמותה להנצחת  תל אביב,  ,  שרת העבודה  –שבע השנים המאושרות. גולדה מאיר    ,חן  זלמן;  30, עמ'  גולדהמדזיני,    122

 שבע. - . להלן: חן 10-9(, עמ'  1987) זכרה של גולדה מאיר
 . 12.6.62, תקציר ביוגרפיה של גולדה מאיר, 452-1964-932-2אמ"ע,  123
 .58-59, עמ' גולדהמדזיני,  124
עבודת  ,  1956ועד לשנת    1936תפיסתה הביטחונית מדינית של גולדה מאיר התפתחותה ועיצובה משנת  יניב פרידמן,    125

החוג ללימודי    , הפקולטה למדעי הרוח  ,אוניברסיטת חיפה מך",קבלת התואר "מוס גמר מחקרית )תזה( המוגשת לאחר  
 תפיסתה. -. להלן: פרידמן 19(, עמ' 2012) ארץ ישראל

  .31.7.37 פרוטוקול ועדת האיחוד בציריך, ,","דברי גולדה מאיר3-1937-22-3, ע"אמ 126
 . 9.7.37 המדיני אחרי פרסום מסקנות הועדה המלכותית,רור המצב ילב ,""דברי משה שרת, 22-1937-22-2שם,  127
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השנשנות   העולם  בבריטים  ,ייהמלחמת  המאבק  מאיר.    ,ובמקביל  של  בחייה  מעצבות  שנים  היו 

  1940בנובמבר    25- בצורה מעניינת את גישתה להפעלת כוח. בשופך אור  ישובי  י-פנים  עאירו דווקא  

אשר ביקשו לגרש את יושביה למאוריציוס. המחנה    ,על ידי הבריטים  טריה"א"פ  האונייה  נתפסה

 ;ביקש לפעול נגד כוונת הבריטים  ,כצנלסוןו  גוריון- בן  ונמנ  מוישע  ,האקטיביסטי בתנועת העבודה

. בסופו של  פעולהביקש להימנע מ  ,ואף פנחס לבון  רמז   ונמנ  מו שעהעברי,    מחנה המתונים ביישוב

איתה  ולקחה   , והיא הוטבעההמוקש הוצמד לבטן האוניי ם.התקבלה דעתם של האקטיביסטידבר 

נקטה דווקא הפעם קו    האקטיביסטי,רור למחנה  י, אשר השתייכה בב מאיר  עולים.  252למצולות  

  -וחמור מכך    ,וראתה בה הפעלה פזיזה של כוח ללא מטרה מדינית ברורה  מתון, התנגדה לפעולה

 128הפוגמת בלכידות היישובית.  פעולה

הייתה מאיר נחושה יותר    –  כנגד אלו שפרשו ממנו  היישובהמאבק של    -  סזון""הפת  תקובדווקא  

רבה בהשלטת  בעת ש היא ראתה חשיבות  למול חברי האצ"ל.  כוח  להפעיל  האם  נדרשה לשאלה 

אם רוצים למנוע   ]...[  גם להשמיד אנשיםמרות מדינית ואף לא חששה מעימותים ומשפיכת דם: " 

  [...]  יש לפעול נגדם ולא להירתע אפילו מחיסול כמה בחורים "יהאצ"ל והלחאת פעולות הטרור של  

 129. "להם הכול הם מביאים אסון עלינו לא רק על קצינים בריטים, ולכן מותר לעשות

מאיר    1946בדצמבר    28-ב מקומו  מונתה  שרת  לממלאת  של  כשל  המדינית  המחלקה  מנהלת 

ההכנות של היישוב    במסגרת  על ידי הבריטים.רון  בלט, וזאת לאחר שהאחרון נשלח למעצר  הסוכנות

לקראת  בניסיון להגיע להבנות    ,פעמיים עם עבדאללה מלך ירדן  מאירלמלחמת העצמאות נפגשה  

מאיר אמנם חתמה על מגילת העצמאות אולם לא מונתה כחברה בממשלה    130המלחמה הקרבה. 

היא נשלחה לארה"ב על מנת לסייע בגיוס כספים למאמץ המלחמתי של    ך כהונתההזמנית, ובמהל 

בשגרירות    כתמוסמ  ה לצירמאיר  , במהלך שהותה שם, מונתה  1948ביוני    25- המדינה הצעירה. ב

 131הישראלית במוסקבה. 

היא חזרה לארץ, נשבעה אמונים    1949  ארסבמ  8-מוסקבה לא נמשכה זמן רב, ובשליחותה באולם  

   132בחודש מונתה לשרת העבודה והשיכון.  10- כחברת האספה המכוננת וב 

 
 . 363-364, 322-351, עמ' מתינותחזן,  128
  גולדה  ,)עורך  מדעי(  מאיר אביזוהר   ."מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית"  ,הפרוטוקול מובא אצל: מאיר אביזוהר  129
מנהיגה   - של  אביב,    ,(1956-1921)  צמיחתה  עובדתל  אביזוהר  .176-177  'עמ(,  1994)  עם  יוסי  מעסקנות   -  להלן:   ;

 גולדה. -. להלן: גולדשטיין 175(, עמ' 2012)  בנגבגוריון  -אוניברסיטת בן ,שבע באר, ביוגרפיה -גולדה גולדשטיין, 
,  יואב גלבר;  158-163, עמ'  חיי; מאיר,  17.11.47  ,"פגישת גולדה מאיר עם המלך עבדאללה"  ,2-4004/25Sאצ"מ,    130

קתדרה  ,  ("1948-1946)  המשא והמתן בין הסוכנות היהודית למצרים וירדן  -ם טרם התנגשות צבאית  ידיפלומטי"מגעים  
 מגעים. -. להלן: גלבר 131-125(, עמ' 1985צבי, ירושלים )- , יד יצחק בן35 לתולדות ארץ ישראל ויישובה 

 .  208, 202 , עמ'גולדהמדזיני,  131
 .144, עמ' 10.3.49גולדה מאיר", , "דברי 12, ישיבה הכנסת  דברי 132
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במהלך כהונתה כשרה  .  והרביעית  השלישית,  מאיר כיהנה כשרת העבודה בממשלת ישראל השנייה

ואף הייתה חברה    ויותר בסוגיות של הפעלת כוחגוריון היא נדרשה לעסוק יותר  -בממשלתו של בן 

היא ראתה    .1953  באוקטובר  14,  פעולת קיביהתמכה ב  מאיר  בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון.

  ןדו ינ   1953  במהלך אוקטובר  של המעצמות אל ישראל.  ן הלא הוג  ןבה הצלחה גדולה ותקפה את יחס 

ליד גשר  של מימי הירדן  פעם נוספת לחצה של ארה"ב על ישראל לשנות את תוואי תוכנית ההטיה  

לקבלת התכתיב האמריקאי, הסכימה בסופו של  מאיר  בנות יעקב. למרות התנגדותה הנחרצת של  

 133דבר ממשלת ישראל לשנות את מקום העבודות. 

פרש  רועילאבמקביל   וכראש ממו  י גוריון מתפקיד-בן  קיביה,  ביטחוןשלה  לראש  ,  שר  מונה  שרת 

שמרה על מקומה )בניגוד  אף  מאיר נשארה בתפקיד שרת העבודה, ו   .הממשלה ולבון לשר ביטחון 

הוקמה    לבוןלשרת    בשל מערכת היחסים הרעועה בין  134לאשכול( בוועדת השרים לענייני ביטחון. 

 135. החבר מאיר בה הייתה אשר    חוץ,  ועדת שרים מיוחדת לענייני ביטחון ומדיניות

בן   1955  בפברואר  21-ב של  הפרישה  תקופת  הביטחון  -הסתיימה  שר  לתפקיד  חזר  והוא  גוריון 

בן  של  החזרה  כי  מציין  גולני  שרת.  משה  של  באופן  -בממשלתו  סימלה  החלוקה  ברור  גוריון  את 

מאיר מצויה הייתה באופן מובהק במחנה    .למחנות האקטיביסטים והמתונים בשאלות הביטחוניות

 136. האקטיביסטי

בהצעתו  בפורום מצומצם  תמכה מאיר    137, 5195  ארסבמ  25-במושב פטיש בלפעולת החבלה  בתגובה  

. היא הייתה מודעת  כךגם בישיבות הממשלה אשר דנו בכך  ו  138,גוריון לכבוש את רצועת עזה-של בן

אולם במכלול הבנתה עדיפה הייתה האפשרות הזו על המצב    ,כיבוש הרצועההכרוכה בלמורכבות  

גוריון לבצע  - בדרישתו של בן  מאיר, תמכה  1955אפריל  ב  לאחר פיצוץ בית במושב זכריה  139הקיים. 

 140פעולת תגמול כנגד נכס ירדני, אף כי הדבר עלול היה לעלות בחיי ישראלים וירדנים רבים.

צה"ל   חיילי  של שלושה  במלאחר מותם  כיסופים  17-מוקש  באזור  בנוגע    ,במאי  התלבטה מאיר 

, אולם בסופו של דבר  רבהגילתה התלהבות  לא  . בתחילה היא  תלצורך ולאופי התגובה הישראלי

    141ביקשה לפעול באופן של "מידה כנגד מידה" ולמקש דרכים בצד המצרי של הגבול. 

 
; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 14.12.53עד    16.6.53א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,    133

-2; אמ"ע, 4.10.53; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", 29.11.53, 22.11.53"דברי גולדה מאיר", 
 . 258, עמ' גולדהמדזיני, ; 28.10.53יעת מפא"י בכנסת, , ישיבות ס11-1953-26

 . 30.11.54עד  9.2.54א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  134
 .139, עמ' אבנידיין,  135
 .30, עמ' תהיהגולני,   136
 .  25.3.55, יומןשרת,  137
  .6.4.55ו  3.4.55 , 219788גוריון, פריט מספר-אב"ג, יומן דוד בן 138
. בדבריה חוזרת מאיר על חששה מתוצאות  4.4.55ו    29.3.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",    139

 שלום אפשריות ולא מתוצאות הפעולה הצבאית.
   . 20.4.55 ,יומןשרת,  140
 .  363, עמ' מלחמותמוריס,   141
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המשיכה  הממשלה, וממשלתו נהפכה לממשלת מעבר. מאיר    ותהתפטר שרת מראש  1955  יוניב  29-ב

  כאשר,  1955  בסוף אוקטובר   142ני חוץ וביטחון. י לכהן כשרת העבודה וחברה בוועדת השרים לעני

נוספים    שרת  של  ימיו  כי  לכול  ברור  היה כוחות מצריים  ולאחר הכנסת  ספורים,  כראש ממשלה 

- בן  143 גוריון לגרש את הכוחות המצריים מהאזור.- בדרישת בן  מאיר לאזור המפורז בניצנה, תמכה  

של שרת אשר שהה בחו"ל וכפה את דעתו על שאר   ומחליפשימש   אשכול שגוריון ניצל את העובדה 

וחמישה  במהלכו חיילים מצרים נהרגו    81הר געש". "  בנובמבר יצא צה"ל למבצע   3-כך שב  ;השרים

, ושרת שב למשרת שר החוץ.  ראש הממשלהגוריון אל תפקיד  - יום קודם לכן חזר בן  144לוחמי צה"ל. 

 145בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון. ו כשרת העבודה  מאיר המשיכה לכהן

בדצמבר, ומאיר ידעה לספר לאבן    12-ב  לדעתה טרם מבצע "עלי זית"   , כנראה  , גוריון לא שאל-בן

דחתה    1956בינואר    146כי לא נערך כלל דיון בממשלה בנושא.   ,חודשב  11- ב  לארה"בכאשר הגיעה  

מ  ש  " עומר"תוכנית  ממשלת ישראל את     מאז   החסומים  טיראן  צריכללה מהלך ישראלי לפתיחת 

את אישור  גוריון -בן ביקש    1956  באפריל  147. שהתה באותה השעה בחוץ לארץ  מאיר   .1955  ספטמבר

ולא  ה זו  תמכה בהצע  מאירהם יחזרו לפעול.  אם  עזה  רצועת  פדאיון ב  יכנגד בסיס   פעולההממשלה ל 

  148. צפויהלאומית ה-ן חששה גם מעוצמת הביקורת הבי

של ו  ותראשלגוריון  -בן  חזרתו  של  הממשלה  כהונתו  היכשרת  המשך  לא  החוץ    פסוק   סוף  ושר 

שר   כיסארצונו העז כי שרת יפנה את מקומו גם מממשלתית ומפלגתית.  -במערכת היחסים הפנים

מרכז מפא"י מינה את מאיר לתפקיד והיא    .עת התפטר שרת מתפקידו  ,ביוני  81-החוץ התממש ב

 149הוצגה בישיבת הממשלה יום לאחר מכן.

גוריון  -דנו השרים בבקשתו של בן  150ביולי, בעקבות המשך הפעילות החבלנית מגבולה של ירדן,   11-ב

היו  ביקורים מדיניים אמורים אף על פי שלהמשיך ולפעול כנגד הירדנים והכוחות המסייעים להם,  

.  הגוריון ייפוי כוח להפעיל את צה"ל ללא כינוסה של הממשל-תקופה זו. עוד ביקש בןלהתקיים ב

  אך הדגישה את הצורך שלא לפגוע באזרחים   -הפעולה וייפוי הכוח    –  תמכה בשתי הבקשות  מאיר

  ,ילדים וחפים מפשע ,פגיעה בנשיםמחשש  ה   לצד אותה התמיכה בפעילות התקפית  151לא מעורבים. 

 
 .3.7.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שרת",  142
 . 270, עמ' גולדהמדזיני,  143
 .  8.11.55א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  144
 .13.12.55שם, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  145
 . 127, עמ' גולדהמדזיני,  146
 . 8.1.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",  147
 13.4.56", גולדה מאיר , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 148
   .12.6.62 , תקציר ביוגרפיה של גולדה מאיר,452-1964-932-2אמ"ע, ; 18.6.56שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  149
גוריון מציין כי מאז חודש אפריל היו  -בן  .11.7.56  ",דוד בן גוריון  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה  150
 . 418, עמ' מלחמותתקריות בגבול ירדן; מוריס,   99
 . 11.7.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  151
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הריגת ששת חיילי צה"ל.    בעקבות  א באידנ  לפעולה בדיון הממשלה ערב היציאה    גםהפגינה מאיר  

גדלה    בו נגד מטרות צבאיות ולא נגד הכפר ש  תבצעפעולה, אולם ביקשה כי היא תתמכה ב מאיר  

 152הסבירות לפגיעה בבלתי מעורבים.

רצחו מסתננים שני פועלים באזור אבן יהודה. בישיבת הממשלה יום לאחר    1955  באוקטובר  9-ב

דיין לתקוף תמכה בפעולה  מאיר  .  בקלקיליה  המשטרה  מצודת  את  ולהרוס  מכן הציע הרמטכ"ל 

כנראה מתוך חשש כי אנשי או"ם  ,  העיתוי  להימנע מפגיעה באזרחים ולחשוב על   ב,ו, ש אולם ביקשה

 153נו למתקפה. נ יתכוש ,עבירו מידע זה לירדניםמודעים להכנות שישראל עושה וי

יזומה עם מצרים, נטלה מאיר חלק בוועידת   30-ב  ז'רמן  סאן   כחלק מן ההכנות לקראת מלחמה 

נשק  שבה    ,1956בספטמבר   על עסקאות  סוכם  ואף  וצרפת  ישראל  בין  תואמו מהלכים מבצעיים 

לא נטלה מאיר חלק, כנראה בשל חילוקי דעות    1956154באוקטובר    21-24-ב ועידת סוור  ו נוספות. ב

-מוליכים את בןהשניים  הביוגרף של מאיר מציין כי היא חששה ש  155פרס ודיין.בינה לבין  ומתח רב  

אולם בהמשך שינתה מאיר את    156בשלב זה התנגדה לרעיון המלחמה. ו גוריון להרפתקה מסוכנת,  

המתהדק במצור  רב  זמן  עוד  לעמוד  תוכל  לא  ישראל  כי  חשש  מתוך  ביציאה    ,דעתה,  ותמכה 

לאומי הכבד על ישראל לסגת, התנגדה לכך  - ן, ולמרות הלחץ הבית סינילאחר מלחמ  157למלחמה. 

נסוגה    ידוע,, כבסופו של דבר  159ובכך הצטרפה לדעת רבים במערכת הביטחון.   158מאיר באופן נחרץ 

 ישראל מסיני. 

. היא  גוריון-תחת הנהגתו של בן  והתשיעית  השמיניתת ישראל  ומאיר כיהנה כשרת החוץ בממשל

חברה   להיות  ה  בוועדתהמשיכה  בממשלה  ביטחון  לענייני  הבחירות    160, שמיניתהשרים  ולאחר 

החוץ  החמישית לכנסת   שרת  לתפקיד  נוספת  פעם  לענייני    התמנתה  השרים  בוועדת  ולחברה 

. בתקופה זו  1963ביוני    26-גוריון והקמתה של ממשלת אשכול ב -עד להתפטרותו של בן  161ביטחון 

 ותמיכתה בפנחס לבון.  "הפרשה "בעיקר בשל התמשכות סוגיית   ,גוריון-גבר המתח בינה לבין בן 

 
 . 11.9.56 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", שם 152
 . 0.10.561שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  153
334-(, עמ'  2007, ירושלים, כתר )1948-1967עת מלחמה ועת שלום: עיונים בתולדות מדינת ישראל  און,  -מרדכי בר  154

 עת.  -און -. להלן: בר326
 . 264-273, עמ' תהיהגולני,   155
 . 298, עמ' גולדהמדזיני,  156
  רק   כי  מציין  גם  גוריון-בן.  23.12.56  גוריון",; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן  270, עמ'  אבנידיין,    157

 . תמכו השרים שאר כל  כי להעריך השלילה  דרך על ניתן  כן  ועל, למלחמה להצעה  התנגדו "ם מפ שרי
, ירושלים, יד יצחק בן צבי ואוניברסיטת  1948-1967עיונים בתולדות מדינת ישראל    -  גבולות עשניםאון,  -מרדכי בר  158
 גבולות.  - און -. להלן: בר161(, עמ' 2001)גוריון -בן
 . 13.1.57א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  159
. כדוגמת אשכול, אני מעריך כי מאיר המשיכה לכהן בוועדה גם בממשלת  12.1.58שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    160

 ישראל התשיעית.  
 . 19.11.61, , פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם 161
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הביטחונית    וז  בחינה דרכה  מציב של  מאיר  גולדה  הנוגע    ה של  בכל  האקטיביסטי  במחנה  אותה 

הכוח  ת ראו  המוצעתכמעט תמיד בפעילות  תמכה    מאירלהפעלת הכוח.   ה חשיבות רבה בהפעלת 

 162גוריון ואשכול. -את בןשכלל במחנה האקטיביסטי  באופן מובהק , ובכך הייתה מצויה  הצבאי

 

  שר החינוך והתרבות – זלמן ארן 

ב  יקטרינוסל  שבפלך  (דונצק)  יוזובקה  עירב  1899  ארסבמ   1-ב   נולד  (לימים ארן)  'אהרונוביץזלמן  

אחת מחוויות  .  'ץאהרונוביהוריו היו אגנסיה ומרדכי    אוקראינה של היום.   –  באימפריה הרוסית

בני משפחתו בשעה  שעטפה  והמשמעותיות שלו קשורה בתחושת האימה  הילדות הראשונות   את 

 163.("י, פוגרום, הצילו את נפשכםייקיר ")"  זיך  אגראם, ראטעוועט עירינקע, א פשזעקת "מיינע טיי

ציוניים   בעיר חרקוב, ושם נחשף לרעיונות  גבוהים  לימודים    יםי סוציאליסטבבגרותו עבר ללמוד 

ארן החל לסייע לפליטים יהודים בזמן מלחמת העולם  .  אשכולל  בדומה,  והצטרף לתנועת צעירי ציון

ואף ארגן את יהודי יוזובקה לוועד להגנה עצמית.    חברותו בוועד צעירי ציון"במסגרת  הראשונה  

 164עלה לארץ ישראל.   1926ובשנת סוציאליסטית  -עבר למפלגה הציונית  הוא בהמשך

ישראל   ארן  בארץ  חרוד,עבד  עין  השלושה    בקיבוץ  יפוובגבעת  תקווה  - בכביש  הצטרף  אף  ופתח 

מזכיר הוועד הפועל  וא שימש  ה   20-של המאה השלושים  לתנועת אחדות העבודה. במהלך שנות ה

המפלגה מפא"י  של  ובהקמת  הצעיר  הפועל  תנועת  עם  באיחודה  תמך  אף  ,  חבר  היה  ובהמשך 

 165.נבחר להיות מזכיר מועצת הפועלים של תל אביב  1931בשנת   המזכירות של מפא"י.

ואף התנגד באופן מובהק למדיניות ההבלגה    166מעשי הערבים   עלחש ארן זעם רב  בזמן המרד הערבי  

הוא ראה בה איוולת שאיננה משרתת את מטרות היישוב    גוריון.-בן  בתמיכת  העבריהיישוב    הוביל ש

הבריטים. כלפי  ואף  הערבים  כלפי  חולשה  את    אולם  ומשדרת  ארן  שינה  תמך  דעתובהמשך   ,

ואף   ההבלגה  ל במדיניות  פיל,  ועדת  של  החלוקה  תוכנית  את  הראשונית אימץ  אכזבתו    מרות 

 167. ממנה

 
 ,Harper Collins, New GoldaElinor Burkett ,;356,  332, עמ'  גולדהגולדשטיין,  ;  286-299, עמ'  גולדהמדזיני,    162

York (2009), p. 188.  גולדה.  –להלן: ברקט 
ספרים   אוטוביוגרפיה. ארן חיבר עוד כמה  -. להלן: ארן  11(, עמ'  1971עם עובד )תל אביב,    אוטוביוגרפיה,זלמן ארן,    163

חבלי; זלמן   - (. להלן: ארן 1971משרד התרבות )תל אביב, , חבלי חינוךאשר עוסקים בתחומי עיסוקו. ראו: זלמן ארן, 
 חבלי גדול.    - (. להלן: ארן 1941ההסתדרות הכללית )תל אביב,  ,גדולחבלי ארן, 

של מאיר נאמרו, כנראה, במהלך ההכנות  . דבריה  6.7.70, ארכיון זלמן ארן, "דברי גולדה מאיר",  62-1929-7-4אמ"ע,    164
 להספדתו של ארן. 

 חזית.  -. להלן: ארן  8(, עמ' 1972עם עובד )תל אביב,  , חזית וחזותזלמן ארן,  165
באפריל    19-. "ואני זוכר את ה1951, ארכיון זלמן ארן, "דברי זלמן ארן", ללא תאריך מדויק, שנת  9-1926-7-4אמ"ע,    166

חדר   באבן, מקל  של אותה השנה, את  שנרצחו  בפני ההרוגים  שעה ארוכה  והסתכלתי  ישבתי  בו  של הדסה,  המתים 
 וסכין".

. להלן: גרינברג  84-85עמ' (, 2018הקיבוץ המאוחד )בני ברק,  ,פוליטיקאי כאינטלקטואל –זלמן ארן יצחק גרינברג,  167
 זלמן.  -
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כללי של    כיהן כמזכיר  1951עד לשנת    1948ומנובמבר    ,וועד הפועל הציונינבחר ארן ל  1946בשנת  

מכן לכנסת הראשונה,    לאחר  ייתהן לאספה המכוננת, אשר הנבחר אר  1949בינואר    25- מפא"י. ב

  20-עד ל  א, תפקיד אותו מילשלה  ביטחוןהחוץ ו הראש של ועדת  הליושב    ארסבמ  23-בואף התמנה  

נחת במגעיו עם אנשי הצבא, בשל חוסר ידע  חש חוסר    כתב כי הוא   הביוגרף של ארן  .1951באוגוסט  

זאת,  ביטחוניות.  בסוגיות    מקצועי הוועדהישיבתו  עם  אמ  בראשות  האישים  ו יצבה  כאחד  תו 

על הקו המתון בהשקפת  שמר ארן כראש הוועדה . עסקו בסוגיות ביטחוניותש הבולטים של מפא"י 

  168עולמו הביטחונית. 

בממשלתו של משה  מונה ארן לתפקיד שר בלי תיק , ם, לראשונה בחייו הפוליטיי1954בינואר  26-ב

לאחראי על  ולאחר זמן קצר גם    אשכול,  םבמקו  לחבר בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון  ,שרת

ושירה,    .ההסברה  מנהל  תרבות  פעל  כחובב  בעצמו,  לקידום    ארן ומשורר  רבה  יצירה  ה בנחישות 

 169.במסגרת תפקידו זה ספרותיתה

גוריון הביאה אל  -אמור, פרישת בןהביא את ארן גם לעימותים בשל גישתו הביטחוני. כ מינויו לשר

לבון לבון.  פנחס  את  הביטחון  שר  מתון  נחשב  ש   ,משרת  דרכו  -יותהמדינ  בדעותיובראשית 

כאקטיביסט. העימות בין שני האישים היה רק שאלה  התגלה בהמשך הדרך דווקא    170ביטחוניות, 

הציע לבון מהלך צבאי של השתלטות על שטחים    1954בפברואר    28-בישיבת הממשלה ב של זמן.  

.  ארן דחה את הצעתו של לבון וראה בה חוסר אחריות משווע  מפורזים בגבולה של ישראל עם סוריה.

ויגרום נזק-ןהוא טען כי מהלך כזה יערער את יחסיה של ישראל עם המערכת הבי    יותר  לאומית 

 171מאשר תועלת. 

מתח ביחסים עם מצרים קיים שרת ישיבה מיוחדת  עליית הו מקיבוץ עין השופטבעקבות גנבת עדר  

  ,בתגובה בשתי החזיתות, גם אל מול המצרים וגם אל מול הירדניםעל מנת לגבש תגובה. ארן תמך 

חייב מעשי  גיון הירדני: "]ארן[  התנגשות עם הלשיכלול  למבצע רחב  אולם דחה את הצעת הצבא  

אבל   ירדן,  כלפי  הן  מצרים  כלפי  הן  רחביתגמול  ועזי-לא  מצומצמים  -ממדים  אלא  מחץ 

 172". ומפוזרים

 
 ;  129-137עמ'  שם, 168

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommitte
e.aspx -  הכנסת. של  וביטחון חוץ  ועדת  אתר 

; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  26.1.54, "דברי זלמן ארן",  362, ישיבה  הכנסת דברי  169
שרש; ראו למשל,    -(. להלן: ארן  1972, רמת גן, הקיבוץ המאוחד )שרש וכוכב; זלמן ארן,  9, עמ'  חזית; ארן,  31.1.54

, ארכיון זלמן ארן, ללא תאריך;  4-7-1927-90"ע,  תרגומו של ארן לרוסית את שירו של נתן אלתרמן "מגש הכסף", אמ 
 . 173, עמ' זלמן, גרינברג

 .5, עמ' הפיכחון, חזן 170
; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  15.2.54א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, "דברי זלמן ארן",    171

 .28.2.54"דברי זלמן ארן", 
 .    26.10.54, יומןשרת,  172

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx
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  שלל את אופן ההתנהלות הישראלית הוא    .אף הביע ביקורת על היקפהו  פעולת עזהלארן התנגד  

ספיגת פעולות חבלה מצד הערבים, התאפקות, צבירת  שגרסה  הגישה    ,. לדעתו בכלל פעולות התגמול

לאומי  - ןהד בימעוררת  היא  שמאחר    –  היא משגהרחבה  אז פעולה מסיבית  ו  לאומית-ןבי לגיטימציה  

  173בישראל.  ופוגענרחב 

עת וגוריון לכבוש את רצ- פרצו במהרה חילוקי דעות. רצונו של בן  ,גוריון-בן,  לבון  של  גם עם מחליפו

במושב   הרצח  לאחר  ארן.  ,1955במארס    פטישעזה  של  בהתנגדותו  נוספת  פעם    , כאמור  נתקלה 

בן    ה של רצועתלאפשרות כיבושבנוגע    ושרים נוספים  גוריון -השתתף ארן בישיבה מצומצמת עם 

בישיבת הממשלה,    ,. למרות זאתמדינות העולםסכנה ליחסי ישראל עם  כזו  הוא ראה בפעולה    .עזה

 174. בהצבעה  מנע יהוא הודיע כי י   יתכן אף בשל חששו ממנו,וי  גוריון-הערכתו הרבה לבן  של כנראה ב

כי מסיביות,    מסתמן  גדולות,  פעולות  מפני  לחששותיו  הבי   העלולותבניגוד  בזירה  נזק  -ןלגרום 

נראתה לו  הן  ב  המדינית  לאשר פעולות נקודתיות אשר סכנת ההסתבכות  ארן מוכןלאומית, היה  

בחודש מאי של  ו תגמול כנגד מטרות ירדניות,    ת פעול  1955לאשר באפריל    הסכים  וא. כך ה הפחות

 175.לאחר מותם של שלושה חיילי צה"ללאשר תגובה נגד המצרים   מוכןהיה   אותה השנה

התקיימו בחודש  שהמשיכה לכהן כממשלת מעבר עד לבחירות  ו  ממשלתו של שרת  נפלה  1955ביוני  

הוא  במקביל    176וחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון.   תחבורה שר הארן  היה    ה זו בממשל  . 1955  יולי

בסמכויות   לאחוז  בן.  ההסברההמשיך  של  ראש הממשלה  -חזרתו  לתפקיד    1955בנובמבר  גוריון 

ארןה של  למינויו  החינוך  ל  ביאה  חוץ    חברותוולהמשך    177והתרבות שר  לענייני  השרים  בוועדת 

והאפשרות כי ישראל תצא   ,1955ספטמבר  ב  21-ב   מצרית-בעקבות עסקת הנשק הצ'כית  178וביטחון. 

   - גוריון אשר ראה בדחייה  - בניגוד לבן  .חלטת לרעיוןו התנגדותו המ  , הביע ארן אתלמלחמה יזומה

-התנגד להצעתו של בןהוא    179. מהודחייה מותנית, שלל ארן באופן עקרוני את נושא המלחמה היז

בינואר   המ  ל   1956גוריון  אות   "עומר"תוכנית  במסגרת  צרים  פתיחת  לדחות  רצון    הוביקש  מתוך 

 180לאומית נוחה יותר לישראל ואף, אולי, לנצל את הזמן לרכישת נשק. - ןבמערכת בילפעול בעתיד 

גוריון  - בןלנוכח הצעת    ,1956באפריל    13-ניתן לראות ב חששו של ארן מפעולה רחבה  ל   נוספת  הדוגמ

ציע  הפעולה של כוחות פדאיון. בתגובה לכך  בעתיד  תהיה  אם  נגד רצועת עזה  לאשר מראש פעולה  

 
 .6.3.55 ",זלמן ארןפרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  א"מ, 173
; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן  6.4.55ו    3.4.55  , 219788גוריון, פריט מספר-אב"ג, יומן דוד בן  174

 .29.3.55ארן", 
 . 363, עמ' מלחמות; מוריס,  20.4.55 ,יומןשרת,  175
 .3.7.55"דברי משה שרת", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  176
 .6.7.70"דברי גולדה מאיר",  ארן, זלמן ארכיון , 62-1929-7-4אמ"ע, ;  9, עמ' חזיתארן,  177
 .13.12.55א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  178
 .181 , עמ' זלמןגרינברג,  179
 .8.1.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",  180
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חשש מפגיעה    הוא פעם  ה  , גם  תנגד לגישה רחבה זוהלכבוש את כל רצועת עזה. ארן  השר משה כרמל  

 181גוריון.-חשש כבד להצעתו של בןהסכים מתוך  לאומי של ישראל. עם זאת, הוא- ןבמעמדה הבי

לקראת   המוצע.  התנגד  באידנא  הפעולהבדיון  למתווה  קשור  שתכן  יי  ארן  לחששו    שובהדבר 

  גורם ההפתעה שאבד לטעמו גם  פגיעה בנשים וילדים.  עקב    לאומית-ןמהסתבכות עם המערכת הבי

  ה בעת ב ביקש למצוא יעד אחר לפעולה וועל כן הוא    ,מחייב מחשבה מחודשת על המתווה המוצע

 182הצורך לבוא חשבון עם הכפר. לא לשכוח את 

לנושא    ות ומציאותי מיום ליום. הוא הביע את התנגד  יההש  היזומה   המלחמה  לרעיון  התנגד   אףארן  

חשב שאף    ,גוריון-עורר עליו את זעמו של בן ו בישיבות משותפות של שרי מפא"י ואחדות העבודה  

 183ההתקפית". "בעל עמדות תואמות יותר לגישה על האפשרות להחליפו בשר  

בעד   ()למעט שרי מפ"ם כמובןכל שרי הממשלה  םהצביע ארן יחד עבהצבעת השרים ערב המלחמה 

שיתוף הפעולה  מ  כנראה נובע  ההסבר אשר נתן לכך הביוגרף שלו הוא כי הדבר    184. היציאה למלחמה

פחד שלו כי התנגדותו תביא להדחתו על  מה ו  ,מעט מן החששות שלו  פחית הש  עם בריטניה וצרפת

וביקש את  עזה  רצועת  ד לאחר המלחמה התנגד ארן לסיפוח  ימי  גוריון, כפי שקרה לשרת.-ידי בן

 185לאומי. -ןחזרתה של ישראל לגבול הבי 

במאי    10-ב  186. שמינית והתשיעיתארן המשיך לכהן כשר החינוך והתרבות גם בממשלות ישראל ה

 187בהסתדרות המורים בשאלת ייצוגם, התפטר ארן מתפקידו כשר. גוריון  -, בשל תמיכתו של בן 1960

 188. 1963הוא חזר לתפקידו רק עם כינונה של ממשלת אשכול ביוני 

תפיסתו הביטחונית של זלמן ארן מובילה להבנה כי מדובר באחד מעמודי התווך של הגישה   ת בחינ

  בוודאיו  מרובן ביע הסתייגות הפעולות התגמול הוא בשאלת  תנגד למלחמה יזומה,ההוא  המתונה. 

גוריון. עם זאת חשוב להסב את תשומת הלב  -בן  שהוצעו על ידי   נרחבות, אף  שלל תוכניות יזומות

חששו הגדול  ו  ,שלל באופן עקרוני את הפעלת הכוח  לא  ארן  הראשונה,  :לשתי נקודות משמעותיות

הבי  יהה בזירה  שני  ;לאומית-ןמהסתבכות  במקרים  נוגעת  ה  י נקודה  המוצע.  הפעולה  להיקף 

נט ממוקדותארן  ה  שבחנתי,  פעולות  לדחות  יוב   לאשר  נרחבותקש  מחשש    ;פעולות  שוב,  וזאת, 

 לאומית. -ןמערכת הבי עם הלהסתבכות 

 
; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  11.4.56א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד בן גוריון",    181

 .   13.4.56זלמן ארן", 
  .11.9.56 ",זלמן ארן, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם 182
 .218, עמ' זלמןגרינברג,  183
   . 23.12.56 א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", 184
 .182, עמ' זלמןגרינברג,  185
לכהן    ךהמשי  גם ארן ,  , מאיר ושפיראכדוגמת אשכולאני מעריך כי  .  12.1.58א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    186

 התשיעית.בוועדה בממשלת ישראל 
 .29.3.60"שר החינוך והתרבות, מר ארן, התפטר מן הממשלה", , הבקר 187
 .2158-2162, עמ' 24.6.63,"דברי לוי אשכול", 262, ישיבה הכנסת  דברי 188
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  שר המשטרה -בכור שלום שטרית 

אולם במהרה החל  התחנך במסגרת דתית,   הואבטבריה.  1895בינואר   1- בכור שלום שטרית נולד ב

ולאחר זמן קצר, כנראה בהשפעת קבוצת    ,אגודת התחיהבפעילות ציונית. הוא ייסד בטבריה את  

מלחמת העולם הראשונה    ךהצטרף אל מפלגת הפועל הצעיר. שטרית למד הוראה ובמהל  , הואדגניה

למפקד המשטרה    נתמנה למנהל משטרת טבריה,  בתום המלחמההתמנה ל"מוכתר" המושבה כנרת.  

 189משטרת הפרשים היהודים. של המארגנים  ולאחר מכן לאחד   בגליל התחתון

היה    ן ולאחר מכביפו  פרשת רצח חיים יוסף ברנר    של  החוקרמונה להיות  ושטרית למד עריכת דין  

התמנה שטרית    1935בשנת    190פרשת רצח חיים ארלוזורוב על שפת ימה של תל אביב.החוקר של  

ובהמשך אף מחוזי. ראשי  לשופט שלום  היה  שנים  וכעבר ארבע  שלום,  של  רב  ע  לשופט  הקמתה 

מחותמי מגילת העצמאות שהיה  יליד הארץ.  והיחיד  מדינת ישראל היה שטרית חבר מנהלת העם,  

. שטרית היה שר המשטרה  הייתה קשורה למפא"ישת ספרדים ועדות המזרח  הוא היה ראש מפלג

אחראי    זה היהבמסגרת תפקידו    .( שר המיעוטים1949-1948ואף היה למשך שנה אחת )הראשון,  

  191ישראל. ארץהקשרים עם ערביי על 

פעולת  לאחר    . 1953דצמבר  ב  לפרישתו   גוריון עד-היה שר המשטרה תחת ממשלותיו של בן   שטרית

, יצא כנגד ההלקאה  יהאת התנגדותו ללקיחת אחריות ישראלית פומבית על  שטריתהביע    קיביה

 192. מירדןהעצמית וחשש מהגברת פעולות ההסתננות 

הוא    לכהן בתפקיד שר המשטרה.  שטריתהמשיך    ,עם הקמת ממשלתו של שרת  ,1954  בינואר  26-ב

לטובת כיבוש שטחים  יצא כנגד הצעתו של לבון לניצול המצב האזורי הלא יציב, בעיקר בסוריה,  

  שטרית   ישראל.המוצע עלול לאחד מחדש את ארצות ערב כנגד    המהלך  ,באזורים המפורזים. לדעתו

ישראל לא עשתה שימוש בחוסר היציבות  ש העובדה    -לאומית   - ןאף התייחס לשיקולי התדמית הבי

  193האזורית לשינויים טריטוריאליים היא נקודת זכות לטובתה.

. הוא ראה בה  פעולת עזהב  שטריתתמך    ,1955גוריון לתפקיד שר הביטחון בפברואר  -של בן  שובועם  

- ןלחץ בימפני  התנער מן החשש  אף  הוא  .  של ישראל לבעיית ההסתננותומענה הולם  תגובה הכרחית  

 
189 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=643 – תר הכנסת. א 
. בידיעה על פטירתו של שטרית נכתב: "כחוקר  29.1.67; שם, "בכור שלום שטרית",  21.6.33, "אבל ארלוזורוב",  דבר  190

ברנר ]...[ כאשר עבד במחלקה לחקירת פשעים    .י.חבמחלקה לחקירת פשעים, בתפקיד זה ניהל את  החקירה בעניין רצח  
 חקירת רצח ארלוזורוב בתל אביב".  במרכז הבולשת בירושלים הוטל עליו לנהל את

כרמל"945-1965-13-2אמ"ע,    191 ומשה  ספיר  פנחס  שטרית,  בכור  של  פועלם  על  "סקירות  מועצת  הכנסת  דברי;  ,   ,
 . 16.5.48המדינה הזמנית, הישיבה הראשונה, 

 . 29.11.53-ו 22.11.53א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, "דברי בכור שטרית",  192
 .28.2.54ל של ישיבת ממשלה, "דברי בכור שטרית", שם, פרוטוקו 193

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=643
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כזה   לחץ  יהיה  אם  גם  כי  ואמר  לאזרחיה    -לאומי,  לדאוג  והצורך  הישראליים  הפנים  שיקולי 

 194גוברים. 

הוא חשש כי פעולה כזאת  רצועת עזה.  ב  נוספת  פעולהל  גוריון-של בן  להצעתו  שטריתבהמשך התנגד  

  ולא תסתיים במהלך   נגדה,את העולם הערבי  , משום שתאחד  תוביל למלחמה עם כלל מדינות ערב

לאומית  -ן, ביקורת ביכלכלת ישראל אינה מוכנה למלחמהחשש כי  גם   שטרית.  מוגבל ברצועת עזה.

אני בדרך ]...[  "  :פגעי ת  לארץ  העלייה  אףבשל העובדה כי יזמה את המהלך הצבאי, ו תופנה כנגדה  

הוסיף כי איננו מתנגד    שטרית  ".ליה אכלל נגד מלחמה. אבל אם צריך לנהל מלחמה, עלינו להתכונן  

לחפש תואנה לפגוע  ו  ן הפעולהאולם לטעמו יש לדחות את תזמו  ,ועבסמיכות לארלתגובה ישראלית  

 195החיצונית. כדי להחליש את עוצמת הביקורת במצרים 

פעולת  אדווק הביע  1955בדצמבר    11כנרת,    לאחר  הוא    שטרית,  במהלך.  עמוקה  תמך  תמיכה 

כי   היו באים בטענות אל ישראלגם  בתזמונה של הפעולה בטענה  ראה    שטרית.  בכל תזמון אחר 

בעיקר בשל החיסרון    ,המבצעי הנכון לפעולה מן הסוג הזה  סדר הכוחותבהיקף הכוח הפושט את  

כי אם    שטריתשל ישראל לקבל נשק מארה"ב, ענה    ע פגם ביכולתה בצלטענה כי המ  .הטופוגרפי

לנשק והם כבר   הבטחה  נשק ואז פועלת, היו אומרים: "רק עכשיו קיבלה  הייתה מקבלתישראל  

  196מתגרים ותוקפים". 

  צרי טיראן )מבצע כתגובה על חסימת מ    'שיח-צרי שארם אמ    לכבוש אתאפשרות  בבממשלה      בדיון

טען("עומר" למרות    שטרית  ,  היעדר    במלחמה  תמיכתוכי  כגון  מבצעיות  משאלות  מודאג  הוא 

הבטחת העורף של הצנחנים הישראלים, ואף חשש מן האפשרות כי ירדן תצטרף למלחמה לצידה  

ר כי יש לברר את הסוגיות הללו בטרם מחליטים על היציאה  של מצרים. הוא חידד את דבריו ואמ

 197. ונגד  בסופו של דבר הצביעהיה דווקא מתומכי המהלך, אולם  שטרית. נדמה כי למהלך הצבאי

,  בחו"ל  שטריתשהה   פעם נוספת את הצעתו לכיבוש עזה,  1956באפריל     13-בגוריון  -כאשר הביא בן

שטרית חולה ולא נכח בדיון    הביוני אותה שנה, הי  11-ההצעה לפעולה אל מול ירדן ב  נידונה שוכ

שטרית אף נעדר מדיון הממשלה אשר עסק בפעולת התגובה אל מול הכפר אידנא    הממשלה בסוגיה.

 199בצע "קדש"מתמך ביציאה להוא    198מן הדיון בפעולת קלקיליה.גם  ו  לאחר רצח ששת חיילי צה"ל

אין נסוגים ממקום   –המניע שלו היה מוראלי ו , בסיומו ואף היה ממחייבי ההישארות ברצועת עזה 

 
 .6.3.55", בכור שטרית, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  שם 194
 .29.3.55שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי בכור שטרית",  195
 .25.12.55, "שטריתדברי בכור ", פרוטוקול של ישיבת ממשלה, שם 196
 .  105, עמ' תהיה; גולני, 8.1.56", שטרית, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי בכור שם 197
 . 10.10.56, 11.9.56, 11.6.56, 13.4.56ראו: א"מ, פרוטוקולים של דיוני ממשלה,  198
 .   23.12.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", שם 199
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החל    המשיך לכהן כשר המשטרה בממשלות ישראלהוא    200שעל כיבושו נהרגו ונפצעו חיילים רבים. 

 גוריון. -האחרונה של בן תו, ממשלהשביעית ועד לממשלה העשיריתמ

של  בחינת   הביטחונית  הבחנה  שטריתתפיסתו  מעלה  גישתו  -חד   איננה  פעמים  ברורה.  משמעית 

ביקורת העצמית המוגזמת לטעמו ואף  דעה לוחמנית התומכת בפעולות המוצעות, מתנגדת למייצגת  

דווקא רצון למנוע    שטריתאת רעיון המלחמה היזומה. עם זאת, פעמים ניתן לראות אצל    מברכת

לאומית או פשוט בגלל  -ןרגישות של המערכת הבי ,  בשל שיקולי תזמוןתים  לעיפעולות מיותרות,  

לאקטיביזם  כנוטה   שטרית, נראה כי ניתן לסווג את  בסופו של דבר  מוכנות מבצעית או כלכלית.-אי

 ביטחוני. 

 

  שר השיכון והפיתוח - יוסף אלמוגי

  1924בשנת . 1910במאי  5-בפולין בבעיירה הרוביישוב נולד  (לימים אלמוגי) יםי אהרן קרלנבויוסף 

  ה"נ הג" , לאחר מכן הצטרף לארגון העלה לארץ ישראל  1929  בשנתהצטרף לתנועת הנוער דרור.  

"הכובש"   סבאשולגרעין  וכפר  תקווה  פתח  באזור  וחרפעל  עברית.  ת,  עבודה  דגלו  זה,    גרעין  על 

ומונה    1937אלמוגי עבר לחיפה בשנת    .1932הכובש בשנת  ממייסדי קיבוץ רמת  היו    ,ואלמוגי עצמו

  שמירה על הסדר הציבורי   – תפקידן היה כפול  ש  ,פלוגות הפועל של ההסתדרות  להיות אחראי על

היהודי ליישוב  עתידי  מגן  כוח  של  כוח   ןה   ,למעשה  .ובנייה  שימשו  הר-גם  לימין  יזיוניסטי  וונגד 

  201בארץ.

צבא הבריטי ושירת בחיל החפרים. במסגרת  לפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס אלמוגי בעת ש

לאחר המלחמה התמנה אלמוגי    1945.202בשנת    ושוחרר  1941שירותו זה נפל בשבי הגרמני באפריל  

היה מזכיר מועצת פועלי    1959-1951לממלא מקום מזכיר מועצת פועלי חיפה, ולאחר מכן בשנים  

  203התמנה למזכ"ל מפא"י.   9195בשנת  .חיפה

מפא"י  1955בשנת   מטעם  לכנסת  לראשונה  אלמוגי  לראשונה    1961בנובמבר    2- ב  .נבחר  מונה 

תיק בלי  שר  כיהן  לתפקיד  זה  בתפקיד  ל.  השיכון  ו  1962באוקטובר    30-עד  שר  להיות  מונה  אז 

 204גוריון. - והפיתוח בממשלתו האחרונה של בן

 
 .25.11.56", שטריתכור , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי בשם 200
201 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=643 – אתר הכנסת . 
 בקולמוס.   -. להלן: אלמוגי 11-12(, עמ' 1982, תל אביב, עם עובד )בקולמוס ובפולמוסיוסף אלמוגי,  202
203  http://tnuathaavoda.info/people/home/people/1106208673.html  -    ,אלמוגי יוסף  העבודה;  תנועת  אתר 
 לנוכח. - . להלן: אלמוגי 13(, עמ' 1987, ירושלים )חברתי למחקר הרבעון  ,"ציוני  אתגר  לנוכח"

בעובי;    - . להלן: אלמוגי  219,  213,  139(, עמ'  1980, ירושלים, ידיעות אחרונות/עידנים )בעובי הקורהיוסף אלמוגי,    204
מעל. הספר מכיל נאומים נבחרים של אלמוגי    -(. להלן: אלמוגי  1981עם עובד )תל אביב,  ,  מעל הדוכןיוסף אלמוגי,  

 השונים. ואותם נשא בתפקידי 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=643
http://tnuathaavoda.info/people/home/people/1106208673.html
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של   עמדתו  את  להעריך  ביטחוניותקשה  בסוגיות  לשאלת  ואין    ,אלמוגי  גישתו  של  ברורה  הבנה 

ו הכוח  בהפעלת  אומתולמחנה    חלוקהמקומו  העובדה    .אקטיביסטי  ן  בשל  מצוי  שזאת  היה  לא 

  , כאמור,הוא היה  אומנםול.  אשכהחלטות בשאלות הללו טרם כניסתו לממשלת  ה במוקד קבלת  

ב הפועל  ו  "הגנה"חבר  שירת  ובפלוגות  הבריטיאף  עשייתו  ,בצבא  עיקר  התרכזה    בהמשך  אולם 

לא שכשר    בשל כך, ולצורך עבודה זו, אגדיר את אלמוגי  .וכלכלייםמנהלתיים    ,חברתייםבנושאים  

 העבודה. בחן במהלך  יועמדתו בסוגיית הפעלת הכוח ת  ,בהק לאף אחד מן המחנותובאופן מ  השתייך 

 

   שר הדואר - אליהו ששון

ב  )אליאס(  אליהו נולד  תנועות  .  הבדמשק שבסורי  1902בפברואר    2-ששון  בשתי  פעיל  היה  ששון 

אף  שתי התנועות ו של  תנועה הציונית. הוא ערך כתבי עת  התנועה הלאומית הסורית וה  –לאומיות  

    205כתב מאמרים רבים.

מאחר שהיה פעיל  ששון נשאר בדמשק עוד שנה וחצי.  ו  ,1919הוריו של ששון עלו לארץ ישראל בשנת  

נרדף על ידי שלטונות המנדט הצרפתי עד שאולץ לעזוב את סוריה    , הואבתנועה הלאומית הסורית

על    וכותב   עלה לארץ ישראל והחל מרצה  1927בשנת    .בטורקיהבעיר מרסין  והתיישב    1922בשנת  

  206.אודות נושאי המזרח התיכון 

בעקבות הצבת מחיצה על ידי מתפללים יהודים ברחבת הכותל, הסרתה על    ,1928בספטמבר    23-ב

בין יהודים לערבים בירושלים. ששון, אשר  פרצו מהומות    - ידי שלטונות המנדט הבריטי וזעם ערבי  

  ' חאג תקף את דברי ההסתה של הערבים ובעיקר של המופתי של ירושלים    ,בערביתכתב מאמרים  

.  ששון עם חוסייני  , נפגשמאמריופרסום  ( והאשימם בשקר. בעקבות  Husseini-alני )חוסיי-אמין אל

על הר הבית    שיח או פשרה, האשים את היהודים בכוונה להשתלט -בפגישה סירב חוסייני לכל דו

אלימות. מסקנתו של ששון מן הפגישה הייתה כי אין סיכוי להידברות עם הפלסטינים  מעשי  ואיים ב

 207ראשם המופתי.כל עוד יעמוד ב

לאחר מתיחות הולכת וגוברת בין ערבים ויהודים   .דמים בארץ תפרצו מאורעו 1929באוגוסט  23-ב

המערבי בכותל  קוו  הסטטוס  הא,  סביב  ערביי  כדיז החלו  תוך  הבית  בהר  מתאספים    השמעת   ור 

  השכונות היהודיותלעבר  מאזור הר הבית    לצאתהחלו  הם  לאחר זמן מה    .קריאות לאומניות ודתיות

.  עודחברון, צפת ו  –ברחבי הארץ    אלימותה במהרה התפשטה  ם.  יעוברי אורח יהודותקפו    בירושלים

 
205 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=673 –  .אתר הכנסת 
.  207-208,  185-186(, עמ'  2018, ישראל, אפי מלצר )הערביסט: אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערביירון רן,    206

. להלן:  16-15,  9(, עמ'  1978עם עובד )תל אביב,    ,בדרך אל השלום: אגרות ושיחות הערביסט; אליהו ששון,    -להלן: רן  
 בדרך.  -ששון 

 .211-212, עמ' הערביסטרן,   207

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=673
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ששון חש כי אחת הבעיות המרכזיות היא היעדרה    208יהודים.   133במהלך שבוע המאורעות נרצחו  

יהודים ידי  נפץ את הפצת השקרים הנרחבת על ידי ההנהגה  שת  ,של עיתונות כתובה בערבית על 

למנותו לעורך של עיתון כזה, אולם נדחה  לחץ על חברי ההנהלה הציונית  הוא  פלסטינית.  - הערבית

 209על ידם והרעיון נגנז. 

ארל   1931ביולי   חיים  הסוכנותנבחר  של  המדינית  המחלקה  למנהל  התמנה  ו  , וזורוב  שרת  משה 

שרת והציע  מכר משותף פנה ששון אל  באמצעות  ומנהל הלשכה הערבית.  למזכיר המחלקה המדינית  

חלק מן הממסד הציוני בארץ.  להיה  הוא  מכאן    210. את עזרתו בתרגום מאמרים מערבית ולערבית

בראשלעהתמנה    1934במאי   היהודית  המחלקה  מוד  הסוכנות  של  בעיתונות  הערבית  עסק  הוא   .

מודיעים   בהפעלת  מוד הערבית,  מידע  במסגרת  על  עיני  יובהבאת  הערבי.  והעולם  הרחוב  אודות 

לח לסדרת  נש הוא  יה  י לאחר מלחמת העולם השנ  211: תפקידו נפגש ששון עם מנהיגים ערבים רבים

כולל ראש ממשלת    ,גורמים מדיניים מצריים  ד עו  ירדןמלך  עבדאללה  מ  מפגשים עם מנהיגים ערבים 

 212.מצרים

לאחר    גם  ששון המשיך למלא שורה של תפקידים הקשורים ביחסיה של ישראל עם העולם הערבי

היה חבר    ,התמנה למנהל מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ  . הואהקמתה של מדינת ישראל

הנשק   שביתת  הסכמי  על  והמתן  המשא  את  העצמאות  מלחמת  לאחר  ניהלה  אשר  המשלחת 

 214ם. יבראש המשרד המיוחד של משרד החוץ בצרפת לקשר עם גורמים ערביעמד  ואף    213, בלוזאן

עת    1950באפריל  כירים, כך היה  במפגשים עם בגם  יחסיו עם העולם הערבי המשיך ששון  במסגרת  

 215נפגש עם ראש לשכתו של המלך עבדאללה על מנת לדון בסוגיות מדיניות שעל הפרק. 

היה ציר ישראל    ,1960-1953בשנים    ,התמנה ששון לציר ישראל בטורקיה ולאחר מכן  1950בשנת  

  להיכנסכוונת כוחות עיראקיים  על    )שגויות(  ידיעות  ששון  עבירה  ףמשם א   216. ושגרירה באיטליה

 התמנה לשגריר ישראל בשוויץ.   1960בשנת  217. סיני ערב מלחמת ירדןלתחומה של 

 
(. 2013)  כתר ירושלים,  ,  ערבי-שנת האפס בסכסוך היהודי  -תרפ"ט  הלל כהן,  ראו:    1929להרחבה על מאורעות    208

 תרפ"ט.   -להלן: כהן 
 .223, עמ' הערביסטרן,   209
בטאון הצבור הספרדי    –במערכה מוריס ר. סיטון, "ג'וליה יעל ששון לגבורות )אלמנתו של השר אליהו ששון ז"ל(",  210

 ג'וליה.  - . להלן: סיטון 18(, עמ' 1985, ירושלים )298 ועדות המזרח 
 אתר הכנסת. – https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673;  22-29, עמ' בדרךששון,  211
, עמ'  בדרך; ששון,  13.8.46  ,1946אוגוסט  -מכתבים מאת שרת בזמן מעצרו במחנה בלטרון, יולי  ,105/245A  ,מ" צא  212

373-367 . 
213  https://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_egypt.htm -    נשק שביתת  על  הסכמים  הכנסת,  אתר 

 .  1949כללית, 
214 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673- .אתר הכנסת 
 . 123 'עמ, גבול, גולן 215
, ירושלים  215  בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח  –במערכה  חיים, "אליהו ששון ז"ל המדינאי וההוגה",  -שאול בר  216
 אליהו.  -חיים  -. להלן: בר19, 8(, עמ' 1978)

 .331, עמ' תהיהגולני,   217

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673
https://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_egypt.htm-
https://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_egypt.htm-
https://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_egypt.htm-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=673-
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בממשלת   1961  רבנובמב  2-ב לחבר  לראשונה  של  התמנה  עד  -בןו  הדואר  לשר  והיה  גוריון, 

 שון בתפקיד זה. עם הקמת ממשלת אשכול המשיך ש 218. אש הממשלהר ו של להתפטרות

טרום תקופת המחקר המרכזית  שמאחר    ,לאפיין את גישתו של ששון לסוגיות של הפעלת הכוח קשה  

ב ששון  עסק  מובהקאלו    שאלותלא  המדיני  באופן  במישור  היה  הוא  אומנם  .  דיפלומטי-והתרכז 

אך לא נדרש לשאלה של הפעלת עוצמה    ,מעורב במרבית המגעים המדיניים בין ישראל למדינות ערב

מגעיו  על סמך  ערבי -ניתן לחוש את גישתו הכללית כלפי הסכסוך הישראלישתכן  יי צבאית. עם זאת  

 219.היחסים בין ישראל לשכנותיה  ת  תקווה עזה לשלום או לפחות להסדר  –העולם הערבי  ים עם  הרב

דון במהלך  יוגישתו ת אאפיין את ששון כשר שעמדתו איננה מובהקת בסוגיית הפעלת הכוח,  לפיכך 

 המחקר. 

 

   שר המשפטים -דב יוסף 

כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה    קנדה.  ,במונטריאול  1899באפריל    21-דב )ברנרד( יוסף נולד ב

  1918בשנת  לגדודים העבריים בקנדה, והגיע לארץ ישראל  ההתגייסות  את  הוא היה בין המארגנים  

התיישב בה והחל לעסוק בעריכת דין  ,  הוא חזר לארץ ישראל  1921בשנת    .39- עם גדוד קלעי המלך ה

  220ובמשפטים. 

מטרתה הייתה  ש  ,מוסדות היישוב את הפעילות המשפטיתריכז יוסף עבור    1929לאחר מאורעות  

בשנת   הערבים.  הפורעים  את  דין  לידי  וה  1933להביא  למפא"י  רשמית  יוסף  לחבר    יההצטרף 

  221. מפלגה

יוסף לתפקיד היועץ המשפטי של המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית,    התמנה  1936  ארסבמ

שרת.  משה  של  ניהולו  שלטונות    תחת  מול  אל  יוסף  פעל  השנייה,  העולם  מלחמת  התקרבות  עם 

עם סיומה    222. ישראלי לטובת המאמץ המלחמתי- של כוח אדם ארץ  והמנדט על מנת שיסכימו לגיוס

חזר לארץ, גבר המתח  כש.  מטעם הסוכנות היהודיתה"ב  יוסף לאר של מלחמת העולם השנייה נשלח  

  – "  אגתה"מבצע    –  1946ביוני    29-ב  על ידי הבריטים  שלטונות המנדט הבריטי. יוסף נעצראל מול  

  223בלטרון.ונשלח למחנה המעצר 

 
 .  204, עמ' 2.11.63, "דברי דוד בן גוריון", 18, ישיבה הכנסת  דברי 218
 .8, עמ' אליהו, חיים-בר 219
 קריה.  -. להלן: יוסף 9-11(, עמ' 1960, ירושלים ותל אביב, שוקן )קריה נאמנהדב יוסף,  220
221 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188- .אתר הכנסת 
 . 13, עמ' קריהיוסף,  222
223  https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-    יוסף של  השלילי  יחסו  הכנסת.  אתר 

, ירושלים,  פרשת כשלונו של משטר  –השלטון הבריטי בארץ ישראל  למנדט הבריטי בא לידי ביטוי בספרו: דב יוסף,  
  ' עמ,  הנציב,  גולני:  השלטון; להרחבה על מבצע "אגתה" )"השבת השחורה"( ראו  -(. להלן: יוסף  1948מוסד ביאליק )

101-84 . 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=188-
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העצמאות מלחמת  הח  בזמן  ועדת  ראש  ליושב  יוסף  ויהתמנה  בירושלים,  הסוכנות  של    2- ברום 

מושלה הצבאי של ירושלים והאחראי לניהול    מונה על ידי ממשלת ישראל להיות   הוא  1948באוגוסט  

 224. עירב תיאם יוסף את חלוקת המזון זו העיר. במסגרת 

שעיקרה    ,. הוא היה אחראי על מדיניות הצנע1949  ארסבמ  10-יוסף מונה לשר האספקה והקיצוב ב

הוא  ביוני אותה השנה    1-ב  225היה הגבלה של רכישת מוצרי מזון וצריכה לשם חיסכון במטבע חוץ. 

 226מונה גם לתפקיד שר החקלאות.

הוא כיהן    227. בה  לשר התחבורהמונה    יוסףודב    היי ממשלת ישראל השנהוקמה    1950בנובמבר    1-ב

  , . לאחר הבחירות לכנסת השנייה הוקמה ממשלת ישראל השלישית1951באוקטובר    8- בתפקיד עד ל

. בתפקיד  1952ביוני    25עד    נמשכהשר  כהונתו כ   228ויוסף מונה לשר המסחר התעשיה והמשפטים. 

לאחר התפטרות ממשלת ישראל השלישית    .1952בדצמבר    24שר המסחר והתעשייה הוא כיהן עד  

אז מונה להיות  ו   ,1953ביוני    15- ל  גוריון ממשלה חדשה. יוסף כיהן בה כשר בלי תיק עד -ם בןהקי

הפיתוח.  הדיו   229שר  קיביה אודות  על    ניםבמסגרת  ל  פעולת  לישראל  לה  אל  כי  יוסף  הפריז  טען 

טען כי ההחלטה    אף   יוסף   כי הדיון עוסק בצד הפורמלי.  אותה, בחשיבות הדיון באו"ם וברצון לגנות  

  ומלח   פלפל  מידיהפעולה הייתה "יותר  שתכן  י אך חשב כי י  ,על הפעולה הייתה של כלל הממשלה

לטשטש את הרושם בעולם  יוסף חשש מההיבט התדמיתי וביקש    ."]עוצמתה הייתה חזקה מידי[

הודעת הגינוי של האו"ם  כי  ישראל תדגיש  שש להקפיד  דר, ושהפעולה יצרה זעזוע מוסרי בישראל

 230. םימונעת משיקולים פוליטיים ולא ענייני

- בדצמבר התפטר בן  7-ב  .ממלא מקומוושרת התמנה ל  ,לחופשה  גוריון -בןיצא    1953  רבנובמב  2-ב

בג לאישור הממשלה  ושרת התמנה לראש ממשלת מעבר עד  זו    .1954בינואר    26- וריון  בממשלה 

עלתה הצעתו של לבון לכבוש אזורים מפורזים בגבול סוריה, שהה  כש  התמנה יוסף לשר הפיתוח.

  פעולת עזה. יוסף תמך ב גוריון לתפקיד שר הביטחון-שב בן   1955בפברואר    21-ב  231יוסף בחופשה. 

נדרשה   לא  כן  ועל  ידי הממשלה,  על  המאושרת  הישראלית  המדיניות  את  תואמת  היא  כי  וחשב 

 232. סבירים ומידתייםהתייעצות מוקדמת לפניה. הוא גם חשב כי היקפה ותוצאותיה  

 
, ארכיון דב יוסף, קורות  3039/  24-יונה; א"מ, פ  -. להלן: יוסף  216(, עמ'  1978, גבעתיים, מסדה )ה וחרביונדב יוסף,    224

 . 6.77חיים, 
ורד,    225 ראו: משה  על מדיניות הצנע  ורד  1949-1950החברה הישראלית בצנע  להרחבה  , הוד השרון, הוצאת משה 
 החברה.  - (. להלן: ורד 2013)

 ;  144, עמ' 10.3.49"דברי דב יוסף", , 12, ישיבה הכנסת  דברי 226
https://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13-  .אתר הכנסת 

 .13.10.50שר התחבורה",  -"בן גוריון מסר לממשלה על חילופי גברי ]...[ דב יוסף  ,הבקר 227
 . 261, עמ' יונהיוסף,  228
 . 26, עמ' 15.6.53, 247, ישיבה הכנסת  דברי 229
 . 29.11.53- ו 22.11.53א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, "דברי דב יוסף",  230
 .  28.2.54שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  231
 .6.3.55", דב יוסף, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  שם 232

https://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13-
https://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13-
https://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13-
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נדמה כי לא היה תומך נלהב  ו   ,הצעתו לכיבוש רצועת עזהגוריון את  -בן העלה    1955  ארסבמ   29-ב 

וכי לטעמו זה    ,כדב יוסף. הוא טען כי הוא איננו נרתע מהגישה הרואה במהלך מלחמה מנע  להצעה

-ן גם מבחינת המערכת האזורית וגם מבחינת המערכת הבי  –הזמן לסלק את המצרים מרצועת עזה  

.  יחזק את ההרתעה הישראלית ו לאומית. לטעמו המהלך הצבאי הישראלי דווקא יקדם את השלום

לחברה הישראלית ולהתנגדות אפשרית של חלקים ממנה למלחמה  בהקשר זה  יוסף אף התייחס  

יזומה: "שואלים איך העם שלנו יקבל זאת. ישנם שני עמים: יש עם היושב בבתי הקפה בתל אביב  

]..[   וישנו עם היושב בנקודות הספר, על הגבול. אלא היושבים בבתי הקפה בודאי לא יהיו מרוצים

 233הוא יבין זאת".  עםה כלפי ת  אבל מי שיש לו רגש אחריו

חבר ועד העזרה    –  קסטנרמשפט ישראל  פרש שרת מתפקידו כראש ממשלה בעקבות    1955ביוני    29-ב

אך המשיך לכהן    -  אשר נטען נגדו כי שיתף פעולה עם הנאצים  ,וההצלה בהונגריה במהלך השואה

היה  ויוסף    ,גוריון כשר הביטחון-בן. בממשלת מעבר זו כיהן  1955לנובמבר  עד  כראש ממשלת מעבר  

 234שר הבריאות ושר הפיתוח. 

  הוקמה בנובמבר    3-וב  ,שר הביטחוןלתפקיד  ו  הממשלה  ות אשגוריון לר- חזר בן  1955  באוגוסט  12-ב

קיץ    את  אר יוסףיבספרו "יונה וחרב" ת  והפעם ללא חברותו של דב יוסף.  ,ממשלת ישראל השביעית

העמידו אותה בסיכונים  ש צבאיות    כתקופה שבה פעולות הערבים גררו את ישראל לתגובות  1956

ביע זעם רב על  הו   –  1956באוקטובר    10  – וון בעיקר לפעולת קלקיליה  י מדיניים וצבאיים. יוסף כ

עם ירדן    שראל במערכת היחסיםלי  בעקבותיה  המתווה המבצעי שנבחר ועל הנזק המדיני שנגרם

 235עזה.רצועת תנגד לנסיגה מהואף    סיני  למלחמתיוסף בהמשך ביציאה תמך  עם זאת, . ובריטניה

- ב  –  עשירית ממשלת ישראל ה  –גוריון  -חזר לכהן כשר המשפטים בממשלתו האחרונה של בן  יוסף

 . 1963ביוני  26-של ממשלת אשכול בראש הממשלה והקמתה עד להתפטרות  ,1961בנובמבר  2

אקטיביסט בכל הנוגע להפעלת הכוח.  בבחינה זו של יוסף מעלה באופן ברור את הקביעה כי מדובר 

הפועלת על פי שיקולים פוליטיים  מערכת  לאומית  -ן במערכת הבישראתה    ,מעבר לגישה הכללית שלו

הדבר  שיתכן  ית הצבאיות של ישראל.  ומתבוננת במציאות כפי שהיא, נטה יוסף לתמוך בפעול שאינה  

גוריון לכיבוש  -ובהצעת בן פעולת קיביה. בכל מקרה, תמיכתו בגוריון-קשור בקרבתו הרבה לדוד בן 

כמשתייך    בדב יוסףה  רצועת עזה מאששת את הגישה, הבאה לידי ביטוי גם אצל גולני ומוריס, הרוא 

 236.באופן מובהק למחנה האקטיביסטי

 
 . 29.3.55שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דב יוסף",  233
 . 2147, עמ' 29.6.55, 623, ישיבה הכנסת  דברי 234
 . 19.12.56יוסף", , ישיבת ועדת חוץ וביטחון של מפא"י, "דברי דב 64-1956-007-2; אמ"ע,  284-288' עמ , יונה, יוסף 235
 ,Clarendon prees, Oxford, New 1956-Israel's Border Wars 1949Benny Morris ,;  44,  30, עמ'  תהיהגולני,    236

York (1993), pp. 234, 259.     ישראל. נדרשתי למהדורה באנגלית של ספרו של מוריס משום שבמהדורה    - להלן: מוריס
 ל יוסף.  בעברית המחבר איננו מתייחס לפועלו ש
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   (1964 בנובמבר 4- ב הממשלה מן התפטר) שר החקלאות  - משה דיין

והיה  שמואל ודבורה דיין, להוריו בקבוצת דגניה, לימים דגניה א',  1915במאי  20-משה דיין נולד ב 

הוא קרוי היה על שמו של ההרוג הראשון בדגניה, משה ברסקי, שנרצח    לילד השני שנולד בקבוצה.

המשפחה  נמנתה    1921בשנת    לאביו של דיין. ביא תרופה  , בשעה שרכב לה1913בידי ערבים בשנת  

מייסדי   יזרעאל.  מושב  עם  שבעמק  מאורעות  ימינהלל  לאחר  לארגון    1929ד  המושב  הצטרף 

אודות יחסי היהודים והערבים  על  תבססה אצל דיין הנחת בסיס  בשנותיו בנהלל ה  כבר  237הגנה". "ה

 238שתי אוכלוסיות בעלות רצונות מנוגדים.עימות לאומי בין הוא  ערבי-היהודיהסכסוך   -

היה חלק  הצטרף דיין למשטרת היישובים העבריים ולאחר מכן אף  ,  1939-1936  המרד הערבי,בזמן  

ומ השדה  אורד  מפלוגות  של  הלילה  )  'ארלס צפלוגות  מלחמת    (. Wingateוינגייט  שפרצה  לאחר 

במאבקם בכוחות צרפת  הגנה" אשר חברו לצבא הבריטי  " יה, נלחם דיין עם כוחות היהעולם השנ 

  במהלך   האוסטרלית.  7יזיה  וודי . דיין מונה למפקד פלוגה ב' ושימש מוביל של  משטר וישי בלבנוןשל  

 239איבד את עינו. ודיין      במשקפתו   פגע צלף  שבלבנון   ניסיון תפיסה של שני גשרים על נחל איסקנדרון 

הוא החל לעבוד במחלקה המדינית של    1942- . בהשדה הצבאימן    זמנית  בשל פציעתו התרחק דיין

רבו  יתפקידים אלו קאף היה בעל תפקיד ב"סזון". כלל    ,1944הסוכנות היהודית, ובהמשך, בשנת  

הפוליטי  אותו השדה  מפא"י  ,אל  אל  עולמו    ,בעיקר  ולתפיסת  הפוליטית  להבנתו  רבות  ותרמו 

מונה דיין    1947באפריל  אולם דיין לא נשאר זמן רב מחוץ למערכת הצבאית.    מדינית.-הפוליטית 

ולאחר פלישת הכוח הסורי לעמק הירדן במאי    ",הגנה "לקצין לענייני ערבים במטה הכללי של ה

דיין    עסק   1948בזמן ההפוגה של יוני    ק.ים בעמ ימונה לפקד על הגנת היישובים היהוד הוא    1948

  .אוניית הנשק של האצ"ל "אלטלנה" עצרה את המשך הקמת הגדוד    של   ה תהגע  .89  גדוד  תבהקמ

יה עגנה מול כפר ויתקין. בעימותים שפרצו נהרגו שני  ידיין נשלח לאסוף את הנשק לאחר שהאונ 

 240אשר בתגובה פתח באש על לוחמי האצ"ל.  ,מהכוח של דיין םלוחמי

גדוד   על  לפקד  שחזר  דיין   89לאחר  התמנה  ולוד,  רמלה  באזור  למפקד    1948ביולי    23-ב  ונלחם 

מינויו זה היה קשור לא רק להצלחתו בשדה הקרב, אלא גם, ואולי  ירושלים ולמח"ט "עציוני".  

הצבאי היו חברי הפלמ"ח וקשורים  בעיקר, לסוגיה פוליטית. באותה תקופה, רבים מסגל הפיקוד  

ביקש לקיים מרות ממשלתית  ,  אשר חשש מעוצמתה של התנועה  ,גוריון-לתנועת אחדות העבודה. בן

  ליישם את עקרון הממלכתיותת על צה"ל. דיין, איש נהלל, היה האיש המתאים מבחינתו  על מפלגתי

 
 .31-32, 27, 1, עמ' אבנידיין,  237
 משה.    -. להלן: טבת 120(, עמ' 1971) שוקן , ירושלים ותל אביב,משה דיין: ביוגרפיה שבתי טבת,    238
239  https://main.knesset.gov.il/mk/pages/MkPersonalDetails.aspx?MKID=688  –  אבי,  אתר הכנסת; יעל דיין ,

 אבי.  -. להלן: דיין 37-36(, עמ' 1986, ירושלים, ידיעות אחרונות/עידנים )בתו
-. להלן: בר54-65(, עמ' 2014עם עובד/ספריית ספיר ) תל אביב, , 1916-1981משה דיין: קורות חייו און, -רדכי ברמ 240
 משה.  -ון א

https://main.knesset.gov.il/mk/pages/MkPersonalDetails.aspx?MKID=688
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עם מפא"י מזוהה  היה  כי  אף  בןבצה"ל.  עבור  דיין  סימל  ואת  גוריון  -,  את הדבקות בממלכתיות 

 241נכונותו לממשה. 

במשותף עם דב יוסף כדי לנהל את העיר בימי המלחמה. דיין  דיין  במסגרת תפקידו בירושלים פעל  

  ,(Talתל )-, עבדאללה אהערבי בירושלים  הלגיון עם מפקד    ומתן  ניהול המשאאף היה אחראי על  

 242ועל ההגעה להסכם הפסקת אש.

אשר עסקו    ,נתמנה דיין להיות סגנו של ראובן שילוח לשיחות המשא והמתן ברודוס  1949בפברואר  

מונה לעמוד בראש ארבע הוועדות של    הוא  בהמשך  בין ישראל למדינות ערב.  שביתת הנשק  בהסכם

 243. התמנה דיין לאלוף פיקוד הדרום 1949באוקטובר  25-ב .שביתות הנשק

ההסתננות   בעיית  מול  אל  הגנתי  מענה  בעיקר  דיין  קידם  הפיקוד  נפח  ש כאלוף  תופסת  החלה 

נשלח דיין ללימודים צבאיים באנגליה    1952בתחילת שנת  משמעותי מבעיות הביטחון של ישראל.  

בטענה כי יקשה עליו להביע את דעתו בשעה    ,הצעת הרמטכ"ל להתמנות לסגנווכאשר חזר סירב ל

  . 1952פיקוד הצפון, והוא נכנס לתפקידו ביוני    אלוףלחלופין, נענה דיין להצעה כי ימונה ל  שהוא סגן.

  היררכיההבמהרה במעלה  סייעה בידיו לטפס  גוריון  -אין ספק כי נאמנותו לפטרונו הפוליטי דוד בן

 244. "םאג ראשתפקיד ל דיין מונה 1952 בדצמבר .הצבאית

התנגד יחידבתחילה    דיין  של  באוגוסט  101  הלהקמתה  לוחמיה  ,  1953,  עם  מפגש  לאחר  אולם 

חמישה  רק    ,ראה בה סמל לגישה ההתקפית החדשה של צה"ל. למרות זאת,  ומפקדה אריאל שרון

פעולת    .תחת דיין כרמטכ"ל  890ואוחדה עם גדוד הצנחנים    נסגרה היחידה  חודשים לאחר שהוקמה

יחידה    ,1953באוקטובר    14-ב,  קיביה בפעולות  את  ,  101הבולטת  אצלהותירה  בשני    ו רישומה 

  הצביעות העולמית ה כי  חההנ ו   ,הצורך לפעול צבאית רק מול יעדים צבאיים ולא אזרחיים:  נושאים

ישות בפעולותיהן, מרווח אשר  ולמדינות אחרות מרווח גמלמדינות ערב    , לדעתו,מאפשרתה  היא

 245נהנית ממנו. אינה  מדינת ישראל 

לאר דיין  נשלח  הפעולה  על  ה"ב  לאחר  שובו    .עליהלהגן  מונה  ,  1953בדצמבר    6- בעם  כי  נתבשר 

גוריון פורש מתפקידו כראש הממשלה ושרת ימונה  -וכי בן  ,מרדכי מקלף כרמטכ"ללמחליפו של  

וראש הממשלה החדש אינם חולקים    כי הרמטכ"ל החדשלמן ההתחלה היה ברור    כמעט  במקומו.

ביטחונית נגד  אותה השקפה  נוספת  לצאת למערכה  רצונם  על  ויתרו  כי הערבים לא  דיין העריך   .

 
. להלן: 105-107(, עמ' 1997) ההוצאה לאור  -משרד הביטחון תל אביב, , סיפורו של משה דיין - אומץ אהוד בן עזר,  241

  אוניברסיטת ,  חיפה,  למדינאי  אסטרטג  בין  -  דיין  משה בראשות המטכ"ל",    דיין אומץ; מוטי גולני, "משה    -בן עזר  
 .73, עמ' משהאון, -משה;  בר  -. להלן: גולני 34(, עמ' 2003חיפה והמרכז לחקר הביטחון הלאומי )

להלן: הראל  .  111,  106-107(, עמ'  1968)הוצאת מוקד  תל אביב,  ,  הלוחם: חייו ועלילותיו של משה דייןיהודה הראל,    242
 הלוחם. -

243 (1976), p. 185. Jerusalem, Warner Books, Story of My Lifeoshe Dayan, M  סיפור.   -להלן: דיין 
 .85-86, 81, עמ' משהאון, -בר 244
 .114-115, עמ' אבנידיין,  245
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להחליש את  מדינת ישראל   :מטרתן אחת  -צרים וכי פעולות ההסתננות, חסימת המ   מדינת ישראל

,  על ישראל לקיים מדיניות ביטחונית אקטיבית  ,עד לפתיחתו של הסיבוב הנוסף. לשיטתו של דיין

 246לעשות שימוש רב בכוחה הצבאי גם אם הדבר יוביל בסופו של דבר לעימות צבאי ולמלחמה. 

עם ישראל  שחתמה  הנשק  שביתת  גבולות  כי  התפיסה  עמדה  דיין  של  גישתו  שכנותיה    במוקד 

הסכמים טובים יותר  לאינם משרתים אותה יותר, וכי עליה להגיע להסדר או   1949  שנתב ותהערבי 

שכנותיה נוסף    –עם  צבאי  סיבוב  רק לאחר  תפתח  אולם  ר  247ישראל. אותו  שרת  היה  עוד  אש כל 

- עם חזרתו של בןאולם  ולבון היה שר הביטחון, הצליח שרת לבלום את גישתו זו של דיין.    הממשלה 

  החל   .הביטחונית  גישתו יותר ל  תאוזן קשבדיין  מצא    1955גוריון למשרת שר הביטחון בפברואר  

להגשים את מטרותיו.  "  הדרדורביקש דיין באמצעות "מדיניות    1956ספטמבר    עדאפריל    חודשב

הרעיון אשר עמד מאחורי אותה מדיניות היה שימוש בפעולות הביטחון השוטף על מנת להגיע לידי  

האפקטיביות של פעולות התגמול יורדת, אולם עוצמתן  לכך שדיין היה מודע  הסלמה ולידי מלחמה.  

 248א לידי מלחמה. את תגובותיה ולהבי  סליםמצרים, להגרום, בעיקר לוזאת מתוך רצון ל -גברה 

הוא ביקש    1954בספטמבר    כבר  .1955בפברואר    28-בעזה  רצועת  דיין תמך בפעולת "חץ שחור" ב

. כעת  אותה  לאחר רצח של שני אזרחים בבית שקמה, אולם שרת דחה וזאת   , דומה  להעביר החלטה 

פרידמן במושב  לאחר הרצח של ורדה    249גוריון את מתווה הפעולה החדש.-הביא דיין לאישורו של בן

 250. גוריון לכבוש את רצועת עזה-בכוונתו של בן  היה דיין לאחד המצדדים  ,1955רס  אבמ  25-ב  פטיש

נהרגו ליד כיסופים ממוקש מצרי1955במאי    19-ב ל , לאחר ששלושה קציני צה"ל  - דיין ובן חצו  , 

. צה"ל מוצב מצריפלשת". במסגרת המבצע תקפו כוחות  "מבצע    –  וריון לפעול אל מול המצריםג

הרוגים.  נגרמו  לא  הצדדים  בצה"ל    1955באוקטובר    251לשני  לכיבוש    "עומר "תוכנית  אושרה 

 252. ם התוכנית המוצעתודחף באדיקות לקיו . דיין היה תומך נלהב בפעולהצריםהמ  

. פעם  תקפו כוחות מצריים את הכוחות הישראליים באזור המפורז בניצנה  1955  באוקטובר  25-ב

מ  והרמטכ"ל דיין  גוריון-שר הביטחון בן נוספת לחצו     , אשכוללוי    ,אש הממשלה ר  קוםממלא  על 

את פעולת כונתילה. לחציהם של    אשכול  לאשר לצה"ל פעולת תגמול נרחבת. בסופו של דבר אישר 

בהיסוס של אשכול, אשר התנגד    גם הם ( נתקלו  "הר געש"מבצע  גוריון לאשר פעולה נוספת )-דיין ובן

 
 .99 , עמ' משהאון, -בר 246
,  "1956ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר  דיין מוביל למלחמה: מקומו של הרמטכ"ל בהחלטת  "מוטי גולני,    247

   דיין.    -. להלן: גולני 117 עמ' (, 1994, שדה בוקר )4 עיונים בתקומת ישראל 
 .599' מ, ע תהיהגולני,   248
 .  31-32שם, עמ'  249
 . 142, עמ' אבנידיין, ; 106 , עמ' משהאון, -בר 250
 .  17.5.55, יומןשרת,  251
 .104, 70 , עמ' תהיהגולני,   252



 

56 
 

גוריון  -של דוד בן שובו , יום לאחר 1955בנובמבר  3-לפעולה. בסופו של דבר יצאה הפעולה לדרכה ב 

  253ושר הביטחון.  אש הממשלהלתפקיד ר 

, החלו מנשבות בעוז רוחות המלחמה  1955  בספטמבר  27-ב  מצרית-הצ'כיתבעקבות עסקת הנשק  

-אולם בן   ;הזדמנות להאיץ את המלחמה היזומה  ,לטעמו של דיין  ,העסקה הייתה  במזרח התיכון.

ש כי מלחמה יזומה כעת תפגע אנושות בסיכויי הרכש של ישראל, ובשל  . הוא חשאחרתגוריון חשב 

הייתה עסקת   בפועל,  גורם ממתן אבכך,  בןהנשק  כי בסוף שנת  -צל  גולני אף מציין    1955גוריון. 

 254גוריון אל דיין כי על צה"ל "לתכנן התגוננות". -הייתה הנחייתו של בן

על מנת להביא  גוריון ליזום התנגשות עם מצרים  -בבןשדחק  העביר דיין תזכיר   1955בנובמבר    13-ב

בנובמבר חזר דיין על הצעתו לכיבוש    17-ב  ועת עזה.תוך שימת דגש על כיבוש רצשם,  לשינוי המשטר  

 255הוא נתקל בהתנגדותו של שר הביטחון.  ה, ושוברצועה

אם בחזית הדרומית אל מול המצרים נכשל דיין ביישום מדיניות הדרדור שלו, אזי דווקא בחזית  

דיין ביקש לגרור את המצרים    היה כי הוא נוחל הצלחה מסוימת.הצפונית, בגזרה הסורית, נדמה  

יוכלו לשבאמצעות פעולה כנגד הסורים. מאחר    לתגובה לעמוד מן הצד בשעה    דעתוהמצרים לא 

ת ערבית,  וקפתשישראל  כנגד  מדינה  ישראל    ,הויפעלו  זאת  למלחמה  תנצל  אלו  תקריות  ותהפוך 

 . יזומה

סוריות לדייגים ישראלים  ההצקות  בשררה רגיעה מסוימת  קודם למבצע "עלי זית"  ש  על אף  וכך,

הכנרת דיין  במימי  ביקש  התנכלו  בדצמבר  1-ב ,  על  בתגובה  סוריות  אזרחיות  במטרות    ת יולפגוע 

ישראלים  קודמות בר.  לדייגים  פי  ב-על  לבן אף  בדצמבר    8-און,  דיין  המצרים  "  כי  גוריון-אמר 

, יצטרכו לעשות משהו. הם  ]עם סוריה[  ף ההסכםוקבת  , חוששים שניכנס בסכסוך עם סוריה, והם

גוריון לדיין לבצע את  -בסופו של דבר אישר בן  256יצטרכו לעשות את הצעד הראשון של התוקפנות". 

התוצאות החמורות של    .1955בדצמבר    11-10ומבצע "עלי זית" יצא לדרך בליל    ,הפעולה המוצעת

ינואר  בלסגת מתוכניות המלחמה היזומה, וכך, החל  גוריון  -לאומי הביאו את בן-ןהזעם הבי ו  המבצע

  257. התכוננות לבלימת מתקפהה יזומה ל מעבר הצבא מהתכוננות למלח  1956

גזרת עזה. מארב מצרי הרג  החלה מתחממת שוב    1956אפריל  בלמרות רגיעה של מספר חודשים,  

- הוראה שכנראה גובתה על ידי בן  ;צה"ל, ובתגובה הורה דיין על הפגזת העיר עזהחיילי  שלושה  

 נהרגו.  ומדריכם  וחמישה ילדים ,מושב שפרירעל בית כנסת בנזרקו רימונים באפריל   11-ב. גוריון

 
 . 388, עמ' , אשכולגולדשטיין ; 3.11.55ה, א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשל  253
. 17(, עמ'  1965עם הספר )תל אביב,  ,  יומן מערכת סיניגישה אחרת של דיין ראו: משה דיין,    .112  , עמ'תהיהגולני,    254

 יומן.  -להלן: דיין 
 .166, 162-163, עמ' אבנידיין,  255
 .103 , עמ' תהיהגולני, ; 94-96, עמ' זיתעלי און, -בר 256
 .118-119, עמ' משהאון,  -בר; 426, עמ' משהטבת,  257
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,  עזה כנגד בסיסי פדאיוןרצועת  לפעולה בהצעה  גוריון לממשלה  -ה על גל טרור זה, הביא בןבתגוב

 258הכין את צה"ל למלחמה, זעם זעם רב על ביטול התוכנית. , אשרדיין נדחתה. יאאולם ה 

ביקש דיין לפעול כנגד הכפר    1956בספטמבר    11- ששת חיילי צה"ל באזור בית גוברין בבעקבות הרג  

אידנא בןהירדני  של  אישורו  לאחר  בתיו.  את  ולפוצץ  אותו  לכבוש  לישיבת  - ,  דיין  נשלח  גוריון, 

"קיביה    עלאירוהממשלה להציג את תוכניתו, אולם רוב השרים התנגדו לתוכנית המוצעת מחשש  

 259ה ירדנית באזור חברון. תקיפה של משטר –שלא כנגד יעדים אזרחיים  ,", ואישרו מתווה אחר2

הגיעו לאזור אור יהודה ורצחו שני פועלים יהודים. בתגובה  ,  חודש לאחר מכן חדרו מסתננים מירדן

אידנא, לאשר    ערב פעולתשל השרים  םסירובתכן כי יהצעה לכיבוש משטרת קלקיליה. י  הביא דיין 

והפעולה אושרה.    ,הביא את דיין לבקש הפעם תקיפה של מתחם צבאיתקיפה של יעדים אזרחיים  

 260. צנחנים נהרגו םחיילי 18  - היו קשות מאוד מבחינתה של ישראל יהאותתוצ

יזומה על ידי ישראל.  -הקשר הישראלי   261כאמור, היה דיין מראשי האישים התומכים במלחמה 

של  -צרפתי בסופו  הבשיל  למלחמתבריטי  ב  דבר  במהלך  1956באוקטובר    29-סיני  לראות  ניתן   .

וניצחון של הגישה האקטיביסטית במדיניות הפעלת הכוח  הגשמה של תפיסתו הביטחונית של דיין 

 הישראלית. 

הדבר בלתי נמנע, עשה ככל יכולתו  , אך לאחר שהבין כי  התנגד דיין לנסיגה מסיני  לאחר המלחמה

ד ישראל  מערכה המדינית נגהוככל שגברה    ,. הוא אף התנגד לנסיגה מרצועת עזההתועל מנת לעכב א 

המדיני לבין ראייתו של דיין. בסופו של דבר,    והמתן  למשאגוריון  -כך גדל הפער בין גישתו של בן

 262סיני. חצי האי עזה ומרצועת  תיאם דיין את נסיגתה של ישראל מובלב כבד, 

כרמטכ"ל  דיין   פרש   1958בינואר    29-ב לומד    , מתפקידו  החל  הוא  מצה"ל.  פרש  לא  עדיין  אולם 

העברית,  בכנסים    באוניברסיטה  מופיע  החל  הוא  חייל,  היה  עדיין  רשמית  שמבחינה  ולמרות 

. במהרה החל דיין להיות מזוהה  פוליטיות רחבות  סוגיותביו  דעות  ע אתביהמפלגתיים של מפא"י ו

בשל כך ניתן לומר כי לא היה    .יוספטלגיורא  פרס ושמעון  אבן,  לצד אבא    - עם דור הצעירים במפא"י  

שהיה מבוגר    ,אשכוללוי  לבון.  פנחס  ארן ו זלמן  ספיר,  יוסף  מאיר,  גולדה    - מחביבם של דור הביניים  

  הוא השתחרר דיין רשמית מצה"ל.    1958בנובמבר    1-ב  263גם הוא לקבוצה זו.   , השתייךמעט מהם

 
; 13.4.56; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 11.4.56א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד בן גוריון",  258

-127, עמ'  משהאון, -בר;  190-185, עמ'  אבנידיין,  ;  12.4.56"שלושה ילדים ומדריכם נהרגו בהתקפה בשפריר"    ,למרחב
126 . 

 . 224-225, עמ' אבנידיין, ; 11.9.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה דיין",  259
 .246-248, עמ' אבנידיין, ; 146, עמ' אומץ; בן עזר, 10.10.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  260
אמר דיין: "יתכן וכי תצטרכו להוביל את אנשיכם לקרב עוד הקיץ". ראו:    1956בטקס סיום קורס קצינים במארס    261

 .22.3.56, דבר
שיחות;    -. להלן: ארז וכפיר  44(, עמ'  1981, גבעתיים, מסדה ומעריב )שיחות עם משה דייןיעקב ארז ואילן כפיר,    262
 .181-174 , עמ'משהאון,  -בר
 . 285, 282, עמ' מקומו; למפרום,  452, 420, 403, עמ' אשכולגולדשטיין, ; 382, 328, עמ' גולדהמדזיני,  263
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הרביעית. לאחר הבחירות  בבחירות לכנסת    פא"יהחליף את אביו, שמואל דיין, כחבר כנסת מטעם מ

בן אותו  בשנת  - מינה  הבחירות  לאחר  גם  מילא  אותו  תפקיד  החקלאות,  שר  להיות    1961גוריון 

 264. . בממשלה זו היה דיין גם חבר בוועדת השרים לענייני ביטחוןגוריון האחרונה - בממשלת בן

דיין  משה  של  זו  מאוד  סקירה  עד  ברורה  למסקנה  דיין  מובילה  המחנה  היה  .  בלב  עמוק  מצוי 

יוזם  ,  רבות  הכוח המניע מאחורי פעולות תגמולהוא היה  האקטיביסטי בכל הנוגע להפעלת כוח.  

"מדיניות הדרד  מנע  ו  ור"ומפעיל  של    את  וסימל   –סיני    מלחמת  –הדוחף למלחמת  הגישה  ליבה 

עם    גוריון.-דוד בן  -מורו ופטרונו הפוליטי חניך מצטיין של ו תלמידהיה  ככזה הוא   . האקטיביסטית

דבריו של  . ערבי-אודות הסכסוך הישראליעל   משלימה, זאת, בדיין מצויה הייתה גם ראייה נוספת,

בתפקידו כרמטכ"ל ביטא דיין  . טבת טוען כי  באופן מהפנטמתארים זאת    ,טבתשבתי  ,  והביוגרף של

גם משלימות. הוא העמיד את השימוש בכוח בעימות עם העולם  תים  י שתי גישות מנוגדות, אך לע

נועד לייאש את הערבים בניסיונם לחסל  , והערבי ככלי המרכזי שיכול להבטיח את קיומה של ישראל 

את מדינת ישראל. מן הצד האחר, הבין דיין את גודל מצוקתם של הערבים ואת עומק הפער בין  

   265כגורם מניע להמשך העימות.מדינת ישראל לבין מדינות ערב 

 מורכבות זו של דיין, אל מול גישתו האקטיביסטית הברורה, תיבחן בהמשך המחקר. 

 

 ( 1963 בדצמבר 1- ב לתפקיד  )התמנה שר בלי תיק  –עקיבא גוברין 

שהייתה  בעיר שפיקיב, כיום באוקראינה,    1902באוגוסט    12-חיות( נולד ב- עקיבא גוברין )גלובמן

עלה    1922בשנת    266אימפריה הרוסית. גוברין היה ממייסדי תנועת החלוץ באוקראינה. שלטון ה תחת  

היה חבר בוועד הפועל של הסתדרות    1925העלייה השלישית. בשנת    תקופתגוברין לארץ ישראל, ב

 267היה לראש המחלקה לאיגוד מקצועי בהסתדרות. ,1943-1949בשנים  ,העובדים ולאחר מכן

  5-גוריון ב-. בהתייעצות חברים שערך בן1929 פרעות בזמן עטרות שובי הי  על הגנהב השתתף גוברין

מצרים 1948באוקטובר   נגד  גדולה  צבאית  לפעולה  לצאת  האם  בשאלה  דנו  אשר  תמך,  גוברין    , 

גוברין    1950.269גוריון בוועדה למינוי בכירים במערכת הביטחון ביוני  -הוא אף ייעץ לבן  268בהצעה. 

מטעם מפא"י החל מן הכנסת הראשונה ועד לתקופת מחקרנו, הכנסת החמישית.  כיהן כחבר כנסת  

)של הכנסת  וביטחון  חוץ  ועדת   היה חברהוא  בכנסת הרביעית   ( היה  1955-1951. בכנסת השנייה 

 
; א"מ,  377, עמ'  אבני; דיין,  92, עמ'  .5916.12,  9, ישיבה מספר  שם;  3, עמ'  30.11.59,  1, ישיבה מספר  הכנסת  דברי  264

. ייתכן כי דיין היה חבר בוועדה זו גם בממשלת ישראל התשיעית, אולם אין  19.11.61פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  
 את הדיונים. בידיי 

   .433-434, 120עמ' , דייןטבת,   265
 בעקבי. -מספר עמוד. להלן: גוברין (, ללא  1974עם עובד )תל אביב, ,  בעקבי המשימותעקיבא גוברין,   266
267 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=326- .אתר הכנסת 
 . 76, עמ' מקומולמפרום,   268
 . 88, עמ' שם 269

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=326-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=326-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=326-
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נבחר גוברין    1959בנובמבר   20-ב  270(. 1955-1959, וכך גם בכנסת השלישית )הגוברין יו"ר הקואליצי

  הראשונה  תיק בממשלתו  בליהתמנה לשר  הוא    1963בדצמבר    1-ב  271.גם לעמוד בראש סיעת מפא"י

 של אשכול. 

מתונים בקרב  ולהערכת מיקומו של עקיבא גוברין בשאלת הפעלת הכוח ובחלוקה לאקטיביסטים  

ביטחון ואף חבר ועדה  החוץ וההיה חבר ועדת  הוא  ממשלת אשכול מורכבת עד מאוד. אומנם  שרי  

 זו של מפא"י, אולם לא הצלחתי לברר עד תום את גישתו לנושא.  

קבוצת השרים אשר עמדתם בשאלת הפעלת הכוח איננה ברורה   בתוךבשל זאת, אמקם את גוברין  

 מספיק. 

 

 ( 1964בנובמבר  9-שר החקלאות )התמנה לתפקיד ב   –חיים גבתי 

אימפריה  שהייתה תחת שלטון הבעיירה פינסק  1901בינואר  29-, נולד ב(גבתי ,לימים)חיים סוישץ 

חינוך מסורתי בצעירותו התחנך  התחיה  ל  היה בגר  וכש  ,הרוסית.  בני  כגון  ציוניות  בתנועות  פעיל 

  בעת שהותו של ארן, והחלוץ בליטא.  זלמן  אשכול ווי  לולאחר מכן היה פעיל במפלגת צעירי ציון, כ

חווה את אחד הפוגרומים הרבים שנעשו ביהודים בזמן מלחמת  הוא  גבתי בעיירה יקאטרינוסלב  

   272האזרחים ברוסיה.

באותה שנה אף  ו,  בפולין  פועלי ציון  - גבתי למזכיר הכללי של מפלגת צעירי ציון    יהה  1924בשנת  

.  משם לקח את שמו העברי  היה ממקימי קיבוץ גבת שבעמק יזרעאל,  1926-ב  .ישראל  לארץ  עלה

התמנה להיות מנכ"ל    1950גבתי היה חבר מזכירות הקיבוץ המאוחד וחבר המרכז החקלאי. בשנת  

, עם הפילוג בתנועה  1954קודם לכן, בשנת    273. 1958עד לשנת  ושימש בתפקיד זה  משרד החקלאות  

מקורות ואף שימש בשנים  חברת  יבוץ יגור. גבתי היה חבר בהנהלת  הקיבוצית, עבר גבתי מגבת לק

והקיבוצים  1959-1964 הקבוצות  איחוד  מכן    ,מזכיר  הקיבוצית.מזכיר  ולאחר  התנועה   274ברית 

ב  275עם אשכול.   בשיתוףבתפקידים אלו אף פעל   ,  1964בנובמבר    9-גבתי התמנה לשר החקלאות 

 לאחר פרישתו של משה דיין מהממשלה. 

 
270 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=326 –  .אתר הכנסת 
 .3.12.59, "הילדים והנכדים ]...[  עקיבא גוברין, הח"כ, יו"ר סיעת מפא"י", מעריב 271
 סיפור.    -להלן: גבתי . 60(, עמ' 1985)הקיבוץ המאוחד תל אביב,  , סיפור חייחיים גבתי,  272
273  https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=324-    תקציב" גבתי,  חיים  הכנסת;  אתר 

 .305-297(, עמ' 1955ב, תל אביב ) הרבעון לכלכלההפיתוח החקלאי",  
גבתי,   חיים  ראו:  החקלאות,  ובתחום  בקיבוץ  העוסקים  רבים  ספרים  כתב  התיישבותגבתי  שנות  אביב,  ,  מאה  תל 

(. להלן: 1987הקיבוץ המאוחד )תל אביב,  ,  הכר את הקיבוץמאה; חיים גבתי,    -(. להלן: גבתי  1981הקיבוץ המאוחד )
 הכר. -גבתי 

 .191-199עמ'  , סיפור, גבתי 274
 . 16.2.62פועלי ציון אל לוי אשכול, -, פתק מאת אחדות העבודה4915/ 3-אי"א, פ 275

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=326
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=324-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=324-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=324-
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עד מאוד להעריך את גישתו של חיים גבתי לסוגיית הפעלת הכוח. לאורך שנותיו, טרם חברותו  קשה  

אשכול,   הערבי  הוא  בממשלת  המרד  בזמן  גבת  חבר  של  הירצחו  אומנם  אלו.  בסוגיות  עסק  לא 

מטרה להתחמש ולהגן על  לאשר שם לו    ,השפיעה עליו רבות, והוא אף היה חבר בארגון גוש נהלל 

אולם לא ניתן לדלות מתוך אותם אירועים את תפיסתו הביטחונית. לכן    276מזרחי, יישובי העמק ה 

 אקבע לצורך עבודה זו כי גישתו של גבתי איננה ידועה, והיא תיבחן בהמשכו של המחקר.

 

 ( 1965במאי  25-ב  )התמנה לתפקידוהפיתוח   היהתעשי, המסחרשר  –חיים יוסף צדוק 

( ב  וילקנפלד( חיים יוסף צדוק  בעיירה רווה רוסקה שבפולין. צדוק למד    1913באוקטובר    2- נולד 

עלה צדוק לארץ    1935פילוסופיה והצטרף לתנועת גורדוניה ולמפלגת התאחדות פועלי ציון. בשנת  

ה  יהישראל, ה והצטרף למשטרת היישובים העבריים. במלחמת העצמאות  "לחבר בארגון  הגנה" 

פרקליטות  בלאחר מכן  ו  הגנה" וק החל את דרכו כמשפטן בשורות הרת כקצין בצה"ל. צדיהוא ש

הצבאי   בהסדרת המשפט  הצבאית  הפרקליטות  עסקה  בתקופתו  העמוק  הזעזוע    לאחרהצבאית. 

(, קצין יהודי שנחשד בריגול לטובת  Tobianski)  טוביאנסקי   מאירהוצאתו להורג של    בציבור בשל

 277הבריטים והוצא להורג. 

בינואר    28-כחבר כנסת מטעם מפא"י החל מאמצע מושב הכנסת השלישית ב  יפותצדוק כיהן ברצ

- בממשלת ישראל הה  יהמסחר והתעשילשר  התמנה    1965במאי    25-ב.  ועד לכנסת החמישית  1959

   278שר הפיתוח שישה ימים לאחר מכן.לו 21

את    פייןלא  קשה  ,מכיוון שעד להצטרפותו לממשלת אשכול עסק צדוק בעיקר בנושאים משפטיים

הכוח להפעלת  בנוגע  א  , גישתו  אמקם  ידועה  ות וולכן  איננה  שגישתו  בהמשך   ,כשר  תיבחן    והיא 

 . המחקר

 

 

 

 

 

 
 .129-130 , עמ' סיפורגבתי,  276
. להלן:  22(, עמ'  2001, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה )ספר חיים צדוק  -ליד ערש המשפט  רון חריס )עורך(,    277

 ליד.  –חריס 
 ; 21.6.65מאת מזכירת הממשלה אל החשב הכללי בנוגע לצירוף חיים צדוק לממשלה,    , מכתב6270/ 31-א"מ, ג 278
 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=585- .אתר הכנסת 

,  סדרי שלטון ומשפטנפתלי )עורכים(,  -חיים צדוק ואברהם בןק בנושאי משפט, חוק וממשל. ראו:  צדוק הרבה לעסו
 סדרי.  -(. להלן: צדוק ובן נפתלי 1971תל אביב, נציבות שירות המדינה ) 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=585-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=585-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=585-
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 פועלי ציון - שרי אחדות העבודה

 שר העבודה   -יגאל אלון 

 279הוריו חיה וראובן פייקוביץ. ל   1918באוקטובר    10-נולד בכפר תבור ב  (אלון  ,לימים)יגאל פייקוביץ  

אביו היה  לו  קיבל לרשותו אקדח ונשלח לעבודת השמירה. המסר העיקרי שהעביר  הוא    13כבר בגיל  

  280לתורת חיים.   עבורו  יהכי הקיום והכבוד הם שני ערכים שעליהם יש להיאבק ולהילחם. מסר זה ה 

המצב הביטחוני התערער    ,פרץ המרד הערבי  1936ספר כדורי. בשנת  ההתקבל אלון לבית    1934בשנת  

כוח הגנה יהודי שהוקם    -  לחיל נוטרותעד מאוד ואלון, כפי שעשו צעירים אחרים מבני גילו, התגייס  

ם ועל דרכי התנועה. במהלך  יעל ידי הבריטים והסוכנות היהודית ועסק בהגנה על יישובים יהודי

הגנה" ומקים  "של ארגון ה, מפקד הנודדת, היחידה הניידת  שירותו שם פגש אלון את יצחק שדה

 281פלוגות השדה. 

נקודה מרכזית ומעצבת בחייו.    1939-1936מאורעות  ב  רואההביוגרפית של אלון, אניטה שפירא,  

היהודים.   של  העצמית  ההגנה  יכולת  חשיבות  את  לאלון  הוכיחה  הערבית  האלימות  לטענתה, 

על השפיעה  הקשה  הביטחונית  האונים  יוהמציאות  וחוסר  בתחי ,  היהודי  ב  להששרר  במה  יישוב 

הפריע לו קשות. מדיניות ההבלגה נראתה לו לא    -  מענה צבאי הולם למתקפות הערבים ל  שקשור

 282היעדר עוצמה צבאית יהודית. של חשיבה מדינית, אלא ראה בה פרי של רלוונטית, והוא לא 

קורס  קיבוץ גינוסר. בהמשך עבר אלון קורס מפקדי כיתות ואף  התגורר בעבר אלון ל  1937בשנת  

 במסגרת מבצע "חומה ומגדל".  1938ה ליישוב חניתה בשנת  ימחלקות והשתתף בעלימפקדי 

צורך מבצעי בגוף  היה  להקים את הפלמ"ח.    "הגנה" החליטה המפקדה הארצית של ה  1941במאי  

ית לארץ ישראל. יצחק שדה נתמנה כאחראי  סדיר אשר יתאמן ויהיה מוכן לפלישה הגרמנית האפשר 

  במערכה השתתפה הפלוגה  1941על אימון הפלוגות. אלון נתמנה למפקדה של פלוגה א', וכבר ביוני  

 283ם.י ים בלחימתם בכוחות צרפתי ילצד כוחות אוסטרל  בלבנון

שלטון  בהכריז ארגון האצ"ל על מרד    1944התמנה אלון לסגן מפקד הפלמ"ח. בשנת    1943בשנת  

למנוע  הייתה    שמטרתו   ,"הסזון"  המכונה "הגנה" כנגד האצ"ל במהלך  ההבריטי. בתגובה פעל ארגון  

יעקב דורי  בכוח  פעילות אולם הביע הסתייגות    ,כנגד הבריטים. אלון היה סגנו של מפקד המטה 

 284במעשים. "ח פלמ  אנשי  ומשיתוף  מפעולות

 
 בית. - . להלן: אלון 10(, עמ' 1974, תל אביב, הקיבוץ המאוחד )בית אבייגאל אלון,   279
, 15-16  (, עמ'2004המאוחד )  הקיבוץ/החדשה  ב, הספריהתל אבי,  יגאל אלון: אביב חלדו: ביוגרפיהאניטה שפירא,    280

 יגאל.  -להלן: שפירא . 70, 43-42
281 kPersonalDetails.aspx?MKID=682https://main.knesset.gov.il/mk/pages/M – .אתר הכנסת 
 .132-136, עמ' יגאלשפירא,  282
מערכות;    -. להלן: אלון  13-18(, עמ'  1965, תל אביב, הקיבוץ המאוחד )מערכות פלמ"ח: מגמות ומעשיגאל אלון,    283

 .188, עמ' ביתאלון, 
 .249-255, עמ' יגאלשפירא,  284

https://main.knesset.gov.il/mk/pages/MkPersonalDetails.aspx?MKID=682
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  , , עזב את הפיקוד על הפלמ"ח"הגנה "התמנה שדה לרמטכ"ל בפועל של ארגון ה  1945בסוף שנת  

  אשר ובמקומו מונה אלון. בנובמבר אותה השנה פרסמה ממשלת הלייבור בבריטניה הצהרה מדינית  

ה ורכישת קרקעות על ידי יהודים בארץ  יבנושאי עלי  1939הגבלות הספר הלבן משנת    את  אישררה

  גולני כאמור,    ישראל. אכזבתה של הנהגת היישוב היהודי הובילה להקמת "תנועת המרי העברי".

שנזקו היה רב לבניית "הצבא    ו כי מדובר בעיקר באמירה פוליטית ולא בגוף ממשיי מראה במחקר

  285אלון חלק ב"תנועת המרי" כחלק מהפלמ"ח. נטל  ו . במסגרת זשבדרך"

הוקמה מפלגת מפ"ם שהייתה למעשה איחוד של שתי מפלגות קיימות: מפלגת    1948בינואר    23-ב

גינוסר השתייך אלון לזרם של  קיבוץ  ב  כחברפועלי ציון.    -  השומר הצעיר והתנועה לאחדות העבודה

המאוחד הייתה  ש  , הקיבוץ  שלו  הפוליטית  בכנס  המסגרת  השתתף  אלון  העבודה.  אחדות  תנועת 

 286ההקמה של מפ"ם. 

לשלב את יחידות הפלמ"ח   ת במלחמת העצמאות מונה אלון למפקד חטיבת "יפתח" ועסק בניסיונו

נועד להכין את הגליל המזרחי לפלישת  ש ( 1948מאי - לאפרי)יפתח" "בצה"ל. הוא היה מפקד מבצע 

שבמסגרתו ניסה צה"ל לכבוש פעם נוספת    ,יורם"" היה אלון מפקד מבצע    1948ביוני    287צבאות ערב. 

  10את לטרון. הוא פיקד על כוחות צה"ל אשר לחמו נגד אוניית הנשק של האצ"ל "אלטלנה", ובין  

 288דני" שבמהלכו נכבשו לוד ורמלה. "הוא קיבל את הפיקוד על מבצע   1948ביולי  18-ל

בן   הוא    1948באוקטובר    15-ן למפקד חזית הדרום ואף קיבל דרגת אלוף. במונה אלו  30בהיותו 

  הלך חורב". במ" בדצמבר אותה השנה על מבצע    22-יואב" לפתיחת הדרך לנגב וב " על מבצע  פיקד  

גוריון החזירם אלון לשטח  -ובן  "בארהמבצע זו אף חדרו כוחות ישראליים לשטח סיני, ורק בלחץ  

 290עובדה" אשר בסופו הגיעו כוחות צה"ל לאילת. "פיקד אלון על מבצע   1949 ארסבמ 289ישראל. 

לנצל את    -  גוריון הצעה לממשלת ישראל- הביא בן  ,1948בספטמבר    26-במהלך ההפוגה השנייה, ב

ההתגרות הירדנית באזור לטרון ולצאת למבצע צבאי רחב במטרה לכבוש חלקים נרחבים מן הגדה  

גוריון ושטח את  -אלון פנה במכתב אל בן  291גוריון. -הצעתו של בן  המערבית. הממשלה דחתה את

 
  , ויידנפלד וניקולסון ירושלים,  קשת לוחמים  ; יגאל אלון,661עמ'  ,  האב; גולני,  74-75  ,66-69,  45, עמ'  הנציבגולני,    285
מירון מדזיני, "אחת הנבלות  ;  107, עמ'  מערכותן,  אלו קשת;    -. להלן: אלון  165-163,  154-153,  138-137(, עמ'  1970)

;  אחת  -  . להלן: מדזיני 34(, עמ'  2016), תל אביב  48  קשרמשה שרת, הארץ ופרשת הפיגוע במלון המלך דוד",    – הגדולות  
http://www.palmach.org.il/veterans/veteranpage/?itemId=84187 – אתר הפלמ"ח . 

 יגאל.  -. להלן: מנור 29, עמ' (2016דביר )אור יהודה,  , 1949-1980ביוגרפיה פוליטית  -  יגאל אלוןמנור, אודי   286
  -   . להלן: אלון 13-31(, עמ'  1990הקיבוץ המאוחד )תל אביב,  ,  ביטחון  יסוגיות בענינ  -   בתחבולות מלחמה יגאל אלון,    287

 . בתחבולות
 . 365-370, 337-341, 315-325 , עמ'יגאלשפירא,  288
289David Tal, "Between Intuition and Professionalism: Israeli Military Leadership during the 1948  

Palestine War", The Journal of Military History, Vol. 68 (2004), p. 907.   בין. -להלן: טל 
מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל  -עתבוש אילת לעיצוב גבולות הקבע",  מכי   -און, "געגועים לדגל הדיו  -מרדכי בר 290 

 געגועים. - און -. להלן: בר6-4(, עמ' 2008, תל אביב )199 ועם ישראל
 .26.9.48א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה הזמנית,  291

http://www.palmach.org.il/veterans/veteranpage/?itemId=84187
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ישראל    לגביטענותיו   ארץ  על  השתלטות  בעד  טען  הוא  המהלך.  בדחיית  האסטרטגית  הטעות 

חולשת הלגיון הירדני, היעדר מחויבות בריטית ושיפור    :המערבית כולה, ומנה נימוקים צבאיים כגון

הגיאוגרפי  ישראל.-מצבה  של  ירדן    ביטחוני  עם  הנשק  שביתת  הסכם  בחתימת  כי  טען  אף  אלון 

ניצול ההזדמנות לכיבוש הגדה המערבית מנע לדעתו  -"ניצחנו במלחמה, אך הפסדנו את השלום". אי 

 292ייצוב של העימות בין ישראל לבין שכנותיה. 

טס  הוא  לאחר סיומה של מלחמת העצמאות המשיך אלון לפקד על פיקוד  הדרום. בסופה של השנה  

וכי משה דיין מונה במקומו.    ,הפיקוד  אלוףובזמן שהייתו שם נודע לו כי הוא הודח מתפקיד    ,לחו"ל

גוריון שחשש מעוצמתו הפוליטית של אלון ומחברותו במפ"ם,  -הוראה ישירה של בןבההדחה הייתה  

של הזיהוי  מן  מלחמת    וובעיקר  של  הצבאית  ההצלחה  ועם  המאוחד  הקיבוץ  עם  הפלמ"ח,  עם 

יצא   1950  רחזר לקיבוצו גינוסר, ובאוקטובו התפטר אלון מן הצבא    1949בדצמבר   29-. בהעצמאות

 293ללימודי היסטוריה ופילוסופיה באוקספורד. 

כבר בתחילת האיחוד הפוליטי שהקים את מפ"ם התקשו אנשי    294חזר אלון מן הלימודים.  1952-ב

אחדות העבודה להזדהות הזדהות מלאה עם הנטייה השמאלית של אנשי השומר הצעיר. בעוד  ל

כלכל ש ע הם    תיותוחבר   יות בסוגיות  וזהות  דמיון  נקודות  לראות  ביטחוניות  ימנטו  בשאלות  ם, 

, האמינו באקטיביזם ביטחוני והעדיפו  ה"מלבר   העמוקה סלדו מהקו המתון ומהזיקה    ם ומדיניות ה

במאב-אי הבין הזדהות  אלון  יצחק  גושי.  -ק  ממפ"ם  ציזלינג  אהרןוטבנקין,  הפילוג  את    , הובילו 

מש  יאלון ש  . פועלי ציון  -  פרשו מן המפלגה והקימו מחדש את מפלגת אחדות העבודה  1954ובשנת  

 295מזכ"ל המפלגה. 

  28לילה שבין   ב אלון המשיך להביע דעות אקטיביסטיות ביטחוניות. בתגובה לפעולת "חץ שחור",  

מאחר    ,, טען אלון כי זכותה של ישראל לפעול בכל זמן נגד מדינות ערב1955  ארסבמ  1- בפברואר ל

לאומי. אלון המשיך והרחיב  -ן , במשפט הבילדבריו. זכות זו מעוגנת,  ימההן מצויות במצב לחימה עש

בלתי נסבלת  תבוסה צבאית  שאת משנתו הביטחונית מעבר לפעולה הבודדת. הוא גרס כי משום  

 
446-  , עמ'יגאלשפירא,  ;  מסך  -  להלן: אלון   .80,  53  (, עמ' 1959הקיבוץ המאוחד )תל אביב,  ,  מסך של חוליגאל אלון,   292 

דיון היסטורי    -או החלטה מכוונת?    'בכייה לדורות;  ליאור לביד, "' 254, עמ'  בתחבולותאלון,  ;  221, עמ'  קשת; אלון,  445
. 84,  80(, עמ'  2012, שדה בוקר )4  ישראלים",  ח"שטחי הגדה המערבית במלחמת תש אי כיבושוהיסטוריוגרפי בסוגיית 

 בכייה.    -לן: לביד לה
  לדרכו של יגאל אלון,  -לקראת הימים הבאים ", 1979אורי מילשטיין, "ראיון עם יגאל אלון שנערך בסוף ספטמבר  293

ראיון; מנור,    -. להלן: מילשטיין  166-162(, עמ'  2010יגאל וגנר, מוקי צור ואדם רז )עורכים(, גנוסר, בית יגאל אלון )
 .58-56, עמ' יגאל

, "חזר יגאל אלון ]...[ בין הבאים ]...[ גם האלוף יגאל אלון שהשתלם במשך שנתיים באוניברסיטת אוקספורד",  הארץ  294
3.9.52 . 

, חיבור לשם  : בין דימויים למציאות 1948-1954מפ"ם  ; אלי צור,  164-168,  129-134,  124,  49-55, עמ'  בין,  יזהר  295
 . בין - צור: להלן. 244-229(, עמ' 1991תל אביב ) קבלת תואר "דוקטור בפילוסופיה", אוניברסיטת
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מאמר המערכת של עיתון    296תבוסה משמעה השמדה, עליה ליזום כעת מלחמה. ש, מאחר  לישראל

לא   ,זאת"התגוננות פעילה". עם  אותה  , פרסם תמיכה ברורה בפעולה והגדיר  "למרחב"התנועה,  

החלטות   בקבלת  צורך  על  ורמז  יותר  תקיף  לקו  הטיף  הממשלה,  מן  ביקורתו  את  המאמר  חסך 

  לפיקטיבית בסוגיות ביטחון באופן נרחב יותר: "למען לא תהיה האחריות הציבורית לענייני ביטחון  

 297בלבד". 

השלישית,   לכנסת  החדשה1955ביולי    26בבחירות  המפלגה  הדגישה  עמדותיה  - ,  את  ישנה 

 299מנדטים. אלון הוצב במקום הרביעי וכיהן לראשונה כחבר כנסת.  עשרהוזכתה ב  298הביטחוניות 

המשיך להפגין קו אקטיביסטי גם בסוגיות הקשורות לפעולותיה המדיניות של ישראל. בעקבות    הוא

מצרית הוא תקף את הפרות הסכמי שביתת הנשק על ידי הערבים, -הנשק הצ'כית פרסום עסקת  

לדורות". הוא אף המשיך לטעון בפומבי בדבר הצורך של ישראל    הי"בכי  בר קשור לאותהוטען כי הד

לפתוח במלחמה על מנת לשפר את מצבה הביטחוני. בנאום הבכורה שלו בכנסת הצדיק אלון את  

ראה כנרת,  כח    אותה  פעולת  שהן  נגד  "התקפות  במסגרת  אותה  והניח  מוסרית  מבחינה  צודקת 

  300הגנתי". 

חיזקה את    ,1956גוריון לתפקיד שר הביטחון, ולאחר מכן לתפקיד ראש הממשלה ביוני  - בןשובו של  

,  מלחמת העצמאותב  שלא כמוהקו האקטיביסטי שמפלגתו של אלון ואלון עצמו תמכו בה. אולם  

הוא  ההחלטות.    כעת  לקבלת  שותף  היה  היה לא  ממוקדי    אלון  מרוחק  אך  כנסת,  חבר  אומנם 

עצמו תומך במהלכיה של ישראל במלחמה אולם ללא יכולת ניהוג או    מצא אתהוא  ההשפעה. וכך  

אך מנגד היה    301הוביל אלון את תנועת המחאה כנגד הנסיגה,   מלחמת סיני ניווט של מהלכיה. לאחר  

 
; אלון עסק רבות בסוגיות המלחמה היזומה, מלחמת מנע והתקפת הנגד המקדימה. אלון גרס כי  82, עמ'  יגאלמנור,    296

בשל מצבה הביטחוני של ישראל, עליה לנקוט שיטה של "התקפת הנגד המקדימה" כנגד ריכוזי כוחות ערביים, בטרם  
; לדיון נרחב בנושא תפיסתו זו של אלון  82-69, עמ'  מסךערבים ויפתחו במלחמה כנגד ישראל. ראו: אלון,  יקדימו ה

אור,  -כלים; עמיר בר  -. להלן: אלון  111-101(, עמ'  1980הקיבוץ המאוחד )תל אביב,  ,  כלים שלוביםראו: יגאל אלון,  
ויחסים  ממשל  אלון",  מדינה,  יגאל  בחשיבתו  הביטחונית  של  התפתחותה  מקדימה'   ושלבי  נגד  "'התקפת 

 בינלאומיים 30, ירושלים )1989(, עמ' 79-61. להלן: בר-אור -התקפת.
 .2.3.55"לעמידה איתנה",  ,למרחב 297
 . 17.4.55"מי מנע כיבוש עזה, חברון וירושלים? נשאלת מפא"י באסיפת הבחירות",  ,למרחב 298
נור,  ממנור כותב כי אלון התמנה גם כחבר ועדת חוץ וביטחון, אולם מעיון בשמות חברי הוועדה נפקד שמו. ראו:    299

 , ראו: 1955. לרשימת חברי ועדת חוץ וביטחון לשנת 84, עמ' יגאל
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommitte

e.aspx-  .אתר ועדת חוץ וביטחון 
ובל נניח לאויב לבחור מועד",    –"יגאל אלון: בל נמצא עצמנו במלחמה בהיסח הדעת    , למרחב  ;78עמ'  ,  יגאלמנור,    300

; לטענתו של אלון, ישראל כבר מצויה במצב של מלחמה בשל ההפרות של הערבים ולכן "לאמיתו של דבר קיימת  3.1.56
מל פתיחת  על  הדיבורים  ולכן  קץ,  לה  שמו  לא  שביתת הנשק  הסכמי  כי  ומזיקים.  המלחמה  מיותרים  מנע הם  חמת 

  עלהשאלה האמיתית היא לשים קץ למלחמה הקיימת ואם זה לא יצליח, אזי תהיה 'אופנסיבה לצורכי הגנה'". ראו:  
 .3.1.56"הויכוח המדיני",  , המשמר

ץ ישראל  מול: עיתון לתולדות אר-עתיגאל אלון כמשל",    -יחיעם ויץ, "על דור הבנים ונפתולי הפוליטיקה הישראלית    301
 על.  -. להלן: ויץ 62(, עמ' 2008, תל אביב )199 ועם ישראל

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx-
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx-
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx-
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx-
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נכון להחזיר את סיני בתמורה לסידורי ביטחון. דווקא בשאלת רצועת עזה הוא גילה קו נוקשה ואף  

 302שראל. ראה בה חלק חשוב ממדינת י

התלבטה קשות.  הנהגת המפלגה    ,כאשר גברו הלחצים המדיניים על ישראל לסגת מכלל השטחים

כנגד חזרה למצב טרם המלחמה, בשילוב עם עמדתה    עזה  עוטףמצד אחד ניצבו לחצם של יישובי  

  .בממשלה  ולכהן  להמשיך  של המפלגה  עמד הצורך  האחרומן הצד    303של המפלגה,   תהאקטיביסטי

פועלי ציון שלא לפרוש מן הממשלה ולהמשיך ולהיות    -  בסופו של דבר בחרה הנהגת אחדות העבודה

 304חברה בקואליציה. 

לכנסת הרביעית. מפלגת אחדות העבודה   1959  רבנובמב  3-ב נחלה    -  נערכו הבחירות  ציון  פועלי 

כשר    התמנה  , אהרן-בן  שר אחד מטעמה, יצחק  .מנדטים  בשבעהאכזבה גדולה לאחר שזכתה רק  

גלילי  ישראל  לסמינר קיץ, הוצב במקום השני ברשימה לאחר    1957שיצא בשנת    ,התחבורה. אלון

 305. והוא שב לאוקספורד להמשך לימודי 1960וכיהן כחבר כנסת חלק מן התקופה. באוגוסט 

בן של  התפטרותו  ב  ,גוריון-לאחר  אחדות  הבחיר   1961באוגוסט    15-נערכו  החמישית.  לכנסת  ות 

ב -העבודה  זכתה  ציון  בחייו מונה אלון לשר העבודה בממשלתו    שמונהפועלי  ולראשונה  מנדטים, 

במשא ומתן הקואליציוני התעקש   306גוריון ולחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון. -האחרונה של בן

נו לחזור אל מוקדי קבלת  רצו ל  בהתאםוזאת    ,אלון על החזרת כוחה של ועדת השרים לענייני ביטחון

ההחלטות הביטחוניות תוך דגש על שאלת האופציה הגרעינית של ישראל. הביוגרף של אלון מתאר  

שלו הגדולות  ההצלחות  כאחת  הקואליצי  ;זאת  הרכב  כי  טוען  הוא  חשוב,  פחות  שהקים    הולא 

ותפיסותי  ,גוריון חיזקה את אלון-אשכול לבן  עוצמתו הפוליטית  גם חיזקה את  ו של אשכול  וכך 

 307עצמו. 

בממשלה   הדיון  נערך  נוקייב,  על  כאשר  פעולת  ולא  1962  ארסבמ  17-16אודות  חולה  אלון  היה   ,

 השתתף בישיבה. 

את התפיסה של    308אלון מייצג בתפיסתו את ליבו של האקטיביזם הביטחוני. מי שהעלה על הכתב 

"התקפת הנגד המקדימה", שראה בהימנעות מכיבוש הגדה המערבית במלחמת העצמאות טעות  

 
"אלון  ,  למרחב;  256-257,  138, עמ'  בין; יזהר,  91, עמ'  יגאלמנור,  ;  75, עמ'  מסך; אלון,  264  , עמ'בתחבולותאלון,    302

יהיה חלק של מדינת ישראל",   בלונדון: סיני לא יהיה בסיס להתקפה על ישראל ]...[ ישראל איננה דורשת שחצי האי סיני  
 .6.12.56"אלון: יש לבדוק מחדש פינוי סיני נוכח התגרות הרודן המצרי", , למרחב; 20.11.56

 . 5.12.56, "החלטות ועדת אחדות העבודה ]...[ רצועת עזה מוכרחה להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל", הארץ 303
 . 258-259 , עמ' ביןיזהר,  304
 . 23.10.60הגיש לקונסול בלונדון התפטרותו מהכנסת", "י. אלון , למרחב 305
 .19.11.61א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, ;  204, עמ' 2.11.61, 18, ישיבה מס' הכנסת  דברי 306
 . תיאור הדיון סביב סוגיית הנשק הגרעיני מצוי בהמשך העבודה. 150 , עמ'יגאלמנור,  307
החורגות מתחום    308 ומדיניות,  ביטחוניות  בסוגיות  העוסקים  רבים  ולפרסם ספרים  על הכתב  להעלות  אלון המשיך 

ה;  בחתיר  - (. להלן: אלון  1989, תל אביב, הקיבוץ המאוחד )בחתירה לשלוםהעיסוק של מחקר זה. ראו: יגאל אלון,  
 מוקדים.  - (. להלן: אלון 1981, תל אביב, קו אדום/הקיבוץ המאוחד )מוקדיםיגאל אלון, 
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ו המוסרית  יש  כי    סבראסטרטגית  הזכות  ערב  לישראל  מדינות  נגד  במלחמה  לפתוח  והמשפטית 

 בעיצומן של פעולות התגמול, החזיק ללא ספק בגישה פרואקטיבית לסוגיית הפעלת הכוח.  

 

 שר התחבורה  -יהודה -ישראל בר 

אידלסון   ב  (יהודה-בר  ,לימים)ישראל  קונוטופ    1895בנובמבר    15-נולד    תחומי בשנכללה  בעיר 

  – האימפריה הרוסית וכיום בשטחה של אוקראינה. בצעירותו היה חבר בארגון הציוני צעירי ציון  

נועה והשתתף בוועידת צעירי  נבחר לחבר מרכז הת  1917-גבתי. בחיים  ארן ו זלמן  אשכול,  לוי  כמו  

לימים לחברת כנסת מטעם  הייתה  באותה שנה הוא נשא לאישה את בבה טרכטנברג אשר    309ציון. 

וכיהנה   יהודה להיות חבר  - . לאחר הפילוג במפלגת "צעירי ציון" עבר ברבכנסת יחד עימומפא"י 

מפלגת   הייתה  אשר  לארן,  בדומה  סוציאליסטית",  "הציונית  יהודיתבמפלגה  ופועלים  עמד ,  אף 

, הייתה זו המפלגה היהודית הגדולה ביותר בברית המועצות. בשנת  1920. באותה התקופה,  הבראש

בר 1922 נעצר  הציונית  פעילותו  בעקבות  ברה -,  ידי שלטונות  על  שנה    אך  "מיהודה  שוחרר לאחר 

ישראל. בעקבות  עלה לארץ    1926והמשיך לעמוד בראש המפלגה ולעסוק בפעילות ציונית. בשנת  

עלייתם    ,זאת ישראלועקב  לארץ  סוציאליסטית  הציונית  המפלגה  חברי  מרבית  חדלה  היא    ,של 

אחדות העבודה  . בשל העובדה שרבים מאנשיה הכירו פעילים רבים של מפלגת  1926להתקיים בשנת  

 310המפלגה בה.  התמזגה  עוד בחו"ל,

הצטרף לקיבוץ יגור אשר למרגלות    1930ובשנת    ,יהודה היה למזכיר הפועלים של פתח תקווה-בר

הכרמל. הוא היה ציר באספת הנבחרים, חבר הוועד הלאומי ומאנשי סיעה ב' במפא"י, אשר עם  

נמנו   גלילי  יצחק,  אהרן-בן  יצחקראשיה  וישראל  עם    ,טבנקין  מזוהה  הקיבוץ  והייתה  תנועת 

 311לאחדות העבודה. פרשה סיעה ב' ממפא"י והקימה את התנועה   1944המאוחד. בשנת 

שמאל    1946בשנת   ציון  פועלי  מפלגת  עם  התנועה  חדשה  להתאחדה    לאחדות נקראה  ש מפלגה 

מפלגת    ,כאמור  ,עם מפלגת השומר הצעיר והוקמהזו  התאחדה    1948פועלי ציון. בינואר  -העבודה 

הראשונה  –הפועלים המאוחדת   הכנסת  המכוננת,  לאספה  בבחירות  במפ"ם.  ,  1949בינואר    25-, 

ברשימת מפ"ם וכיהן לראשונה כחבר כנסת. אף כי   15- יהודה )אז עוד אידלסון( במקום ה-וצב ברה

 
.  12-20(, עמ'  1992יד טבנקין והקיבוץ המאוחד )תל אביב,  ,  יהודה: איש בשליחות תנועה-ישראל בריעקב גורן,    309

 ישראל. -להלן: גורן 
310 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=310 –   .אתר הכנסת 
עיונים;    -. להלן: ליסק  367(, עמ'  2009, ירושלים, מוסד ביאליק )עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראלמשה ליסק,    311

כנרי,   פילוג  :  סנווריםברוך  על  הסמינריון  אפעל  פרוטוקול  סמינר  המאוחד:  טבנקין  1968הקיבוץ  יד  אפעל,  רמת   ,
 סנוורים. -. להלן: כנרי 183(, עמ' 2011)

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=310
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ב זכתה  בן   19- המפלגה  של  הראשונה  בממשלתו  חברה  הייתה  לא  היא  ונשארה  -מנדטים  גוריון 

  312באופוזיציה. 

כיהן  יהודה במקום השני ברשימת מפ"ם. הוא  -, הוצב בר1951ביולי    30בבחירות לכנסת השנייה,  

פועלי ציון. לאחר הפילוג  -והקמתה של אחדות העבודה  1954עד לפילוגה בשנת  מה  מטע   בר כנסת כח

היה חבר בוועדת  הוא    1952במהלך שנת    313יהודה כחבר כנסת מטעם המפלגה החדשה. -כיהן בר 

 314החוץ והביטחון של הכנסת למשך תקופה קצרה. 

-התמודדה לראשונה מפלגת אחדות העבודה   1955ביולי    26-בבחירות לכנסת השלישית שנערכו ב 

שר הפנים בממשלתו של    –יהודה הוצב במקום השני ברשימה ומונה לראשונה לשר  - ועלי ציון. ברפ

 315גוריון.-בן

בישיבת    יהודה אומנם נטל חלק- עולת ניצנה. ברפ  1955  רבנובמב  3-התקיימה בד עם מינויו לשר  ימי

 316אולם לא הביע את גישתו מעבר לשאלות טכניות.  ,הממשלה לאחריה

  11   -דונה פעולת כנרת  ייהודה נדרש להביע את דעתו לראשונה כשר בישיבת הממשלה שבה נ -בר

הוא    ,. הוא תמך בה באופן עקרוני וחשב שהמצב הביטחוני חייב את ביצועה. עם זאת1955בדצמבר  

בתחילה לבין האופן שבו התפתחה ונוהלה בסופו  שהוצע הפער בין היקפה בדבר  העלה תחושת בטן 

ב- של דבר. בר בן "יהודה לא הטיל ספק  או בסמכותו של  על -חוקיות" הפעולה  ,  יהגוריון להורות 

התזמון המורכב  נגד  כי היה פער בין התכנון המקורי לבין הביצוע. הוא אף טען  כאמור  אולם חשש  

הכנת  - יהודה הוסיף בדיון כי אי-עמדה על הפרק. בר  "בהנשק מארהשאלת אספקת  כששלה, בעיקר  

ואף   המדינית  פגמ הזירה  הזירה  לפעולה  ה  ההפנימית  "לשווקה"    יאגם  ישראל  של  ביכולתה 

  317בהצלחה. 

 
312-lections/Documents/1949https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_e 

%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201  –    אתר
הספרייה הלאומית, רשימת מועמדי מפ"ם לכנסת הראשונה; לתיאור המשא והמתן הקואליציוני בין מפא"י ומפ"ם  

מאסף לבעיות  :  נים בתקומת ישראלעיו",  1949ראו: זאב צחור, "מפא"י, מפ"ם, והקמת ממשלת ישראל הראשונה,  
ישראל  ומדינת  הישוב  )4  הציונות,  בוקר  שדה  עמ'  1994,  צחור  399-378(,  להלן:  עמ'  ביןיזהר,  מפא"י;    -.  טל    ; 10, 

" אלמליח ובמפ"ם,  הארצי  בקיבוץ  ההיסטורית'  'ההנהגה  עידן  חברתיים   ,1973-1956,  קץ  כלכליים,  היבטים 
.  309(, עמ'  2014, שדה בוקר )24  מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל:  עיונים בתקומת ישראל",  ופוליטיים

 קץ.  -להלן: אלמליח 
313 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=310 –  ;1, ישיבה מס' הכנסת  דבריאתר הכנסת  ,

 .6, עמ' 20.8.51
 .  20.8.52, 19.8.52, 13.8.52, 12.8.52, 5.8.52א"מ, פרוטוקולים של ועדת חוץ וביטחון,  314
מס'  הכנסת  דברי 315 ישיבה  עמ'  15.8.55,  1,  הכנסת,  6,  דברי  מס'  ;  עמ'  3.11.55,  21ישיבה   ,286  ;

-https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955

-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA--3-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA

5%D7%93%D7%94.pdf%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%9-D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%   – 
 .279, עמ' ישראלאתר הספרייה הלאומית, רשימת מועמדי אחדות העבודה לכנסת השלישית; גורן, 

 .3.11.55 יהודה",-א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר 316
ברשם   317 ישראל  "דברי  ממשלה,  ישיבת  של  פרוטוקול  בר25.12.55  יהודה",-,  את-.  בישיבה  מפרט  חידלון    יהודה 

יהודה חשב כי ישראל צריכה להקשות על ברה"מ  -מאמציה של ישראל למניעת מכירת נשק מערבי, בעיקר לירדן. בר

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1949-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1949-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=310
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
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בן מ  גוריון לממשלה את הצעתו לפתוח  -כאשר הביא  בר  –מבצע "עומר"    -  טיראן  צריאת  -פתח 

להתקיים. גם    צריך  היה  וטען כי הוא  ,פעולת כנרת  ,יהודה את דבריו בדברי תמיכה במבצע אחר

ולעובדה    נהיהודה, אך הוא ביקש להעלות שתי שאלות הקשורות לתזמו-בפעולה המתוכננת תמך בר 

-לאומית. בר- ן כי היא עלולה להוביל למערכה רחבה כנגד מצרים ואף ללחץ על ישראל בזירה הבי

גישתם של אנשי הצבא לשתי הסוגיות גדול",    הוא.  יהודה רצה לשמוע את  טען "אינני אסטרטג 

תרגיש  והבין כי במקרה כזה    –בעיקר תל אביב    –עורפה של ישראל    לעבראולם חשש מתגובה מצרית  

 318ישראל מחויבת לכבוש את רצועת עזה. 

יהודה.  -ניות המגרה לא הרגיעו את ברמוכנות צה"ל למלחמה וריבוי תוכ על גוריון - גם דבריו של בן

ו הראשונה  העולם  מלחמת  במהלך  נעשו  אשר  טעויות אסטרטגיות  להעלות  המשיך  מלחמת  הוא 

היא מלחמה, תמך  העולם   של התוכנית הישראלית המוצעת  כי ההשלכה  במפורש  השנייה, אמר 

ים. אולם  עם הסובייטשל מצרים  במלחמה כזאת וראה את נאצר אחראי לה בשל עסקאות הנשק  

בעת ב בר  ה  כי  -המשיך  לעובדה  ואף  ארוכה  למלחמה  הישראלי  העורף  את  להכין  לדרוש  יהודה 

 319על אדמתה.  ישהודרשו לסייע לישראל ויי בריטים חיילים אמריקאים ו

גוריון את הצעתו לפעולה נרחבת  -, העלה בן1956באפריל    11-בעקבות פעולת הפדאיון בכפר חב"ד ב

נגד   עזה  )ברצועת  המרשלד  דאג  האו"ם  מזכ"ל  פעל  העת  באותה  ( Hammarskjöldבסיסיהם. 

ואף אמר:    הללויהודה התנגד ליוזמותיו המדיניות  -להרגעת המתח שבין ישראל למדינות ערב. בר

תמך    ,גוריון-"אני חושש מפני המרשלד יותר מאשר מפני הפדאיון". בהמשך, כמענה להצעתו של בן

  -   פעם הראשונה, שתי סוגיות למרכז הדיון. האחת קשורה בתזמונהיהודה אך העלה, ולא ב-בה בר

יתכן  י בעזה יודעים כי תבוא תגובה ישראלית לאחר הפעולה שלהם, ו  יונים אכי הפד דאגתו הייתה  

נוסף  ש חשש  למלכודת".  תהפוך  שזו  כזאת  בצורה  מוכנים  "יהיו  בעורף  היה  הם  לפגיעה  קשור 

בדומה לחבר מפלגתו משה כרמל שר התחבורה, תמך גם  יהודה לא עצר בכך.  -הישראלי. אולם בר 

  320הוא ברעיון של כיבוש כלל רצועת עזה. 

 
בקשה לרכישת נשק סובייטי, קבלת תשובה    ת למשל, באמצעו  –לאומי  -במכירת נשק לערבים, ולהביכה במישור הבין

 שלילית וניצול זאת למטרותיה של ישראל.  
פי שאף  כי    כותב   יזהר הגדה המערבית את המענה  -שרי אחדות העבודהעל  פועלי ציון תמכו בגישה הרואה בכיבוש 

. הוא אף מציין את התנגדותם לגישתו  מדיני ההולם, דווקא בשאלת הפעולה בכנרת הם הסתייגו מהיקפה-הביטחוני
 . 256, עמ' ביןיהודה: "שהגנרל לא ידבר". ראו: יזהר, -הלוחמנית של דיין ומתאר אירוע בישיבת ממשלה שבה צעק בר

 . 8.1.56יהודה", -א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר 318
 .8.1.56יהודה", -ראל ברישו  דוד בן גוריון  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 319
 .13.4.56יהודה", -, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל ברשם 320
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מאיר התמנתה במקומו. תנועת  גולדה  ו  ,שרת מתפקידו כשר החוץ משה  התפטר    1956ביוני    18-ב

בזמן הדיונים על פעולות תגמול בירדן    321פועלי ציון ראתה בזה שינוי חשוב ומבורך.-אחדות העבודה 

 322ונעדר מישיבות הממשלה.   ,בחופשההיה  יהודה חולה ולאחר מכן  -היה בר  1956ולי ובספטמבר  בי

בר  יהודה,  באור  הפועלים   רצחלאחר   באו -תמך  קלקיליהיהודה  בפעולת  עקרוני  חשש פן  אולם   ,

וזאת על מנת    –"המבצעים"    – ועבר לצה"ל  תהתזמון    עליהודה הציע כי ההחלטה  -. ברמתזמונה

גוריון להפעיל את  - לשמר את גורם ההפתעה. בסיומה של ישיבת הממשלה הוחלט להסמיך את בן

  לגבי את ההחלטה  לצה"ל  יהודה להעביר  - צה"ל כנגד משטרת קלקיליה ולקבל את הצעתו של בר

 323זמן הפעולה.

יותר הוא צירף    רמאוח  סיני. בשלבגוריון לא שיתף את כל שרי אחדות העבודה בהכנות למלחמת  -בן

בעד היציאה למלחמה אף כי    את כרמל לנסיעה לצרפת. בכל מקרה, הצביעו שרי אחדות העבודה

 324הסתייגו משיתוף הפעולה עם בריטניה וצרפת.

אשר התנגדה לנסיגה מסיני ומרצועת עזה.    ,יהודה בקו הנוקשה של מפלגתו- לאחר המלחמה דבק בר

וכי ההסדר המוצע איננו הולם את    ,לאומיות "אינן מחזיקות מים"-ן הביהערבויות  הוא חשש כי  

למרות התנגדות עזה זאת, נשארו שרי אחדות העבודה בממשלתו    325צרכיה הביטחוניים של ישראל.

 326גוריון. -של בן

גוריון מראשות הממשלה בשל כעסו על הדלפות מישיבות הממשלה.  -התפטר בן  1957בדצמבר    31-ב

יהודה  -מפלגת אחדות העבודה. בר  בהשתתפות  שמיניתמה ממשלת ישראל הד לאחר מכן הוקימי

ברישומי  יהודה הנחיה למשרדו לרשום  -המשיך לכהן כשר הפנים. במסגרת תפקידו זה הוציא בר

ללא קשר להלכה היהודית, דבר אשר הוביל לפרישת    כזה,  כל מי שמצהיר על עצמו ככיהודי  המשרד  

שרי אחדות  כש  ,1959ביולי    5-הממשלה המשיכה לכהן עד ל  327. 1958המפד"ל מן הממשלה ביוני  

 שק לגרמניה המערבית. נ  למכור הממשלה  החלטתהעבודה הצביעו נגד 

הרביעית  1959בנובמבר    3-ב לכנסת  בחירות  בר נערכו  ברשימה,  -.  השלישי  במקום  הוצב  יהודה 

רק  - אחדות העבודה זכתה  ציון  בן   בשבעה פועלי  יצחק  היה  והשר מטעמה  שר    –אהרן  -מנדטים, 

 328התחבורה.

 
 . 18.6.56אלא שינוי ערכין",   –"לא חילופי גברי , למרחב 321
 . 11.9.56; 11.7.56א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה,  322
 .10.10.56 יהודה",-, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל ברשם 323
 .299, עמ' ישראל; גורן, 256-257, עמ' בין; יזהר, 23.12.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", שם 324
 .1.3.57יהודה", -א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר 325
 . 258-259 , עמ' ביןיזהר,  326
; 25.3.58חוקיות",    –הוראות המירשם   בכנסת:  חהוויכו"שר הפנים בסיכום  ,  למרחב;  48-49, עמ'  , ביןיחיא-דון  327

 . 2.7.58, "דוד בן גוריון מסר בכנסת על פרישת שרי הדתיים מהממשלה", חרות
328 D=310https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKI –  .אתר הכנסת 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPositions.aspx?MKID=310
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יהודה במקום השלישי ברשימה,  -, הוצב בר1961באוגוסט    15- נערכו בש  ,בבחירות לכנסת החמישית

גוריון,  - ל העשירית, האחרונה בראשות בןממשלת ישרא תקופת  מנדטים. בבשמונה והמפלגה זכתה  

במאי    28-יהודה כחבר כנסת. הוא מונה לשר התחבורה ב-כיהן בר  ,1961בנובמבר   2- אשר הוקמה ב

 329אהרן אשר פרש.-החליף את בןו  1962

האקטיביסטית. הוא תמך יהודה את ליבה של הגישה  - אלון, מסמל בריגאל בדומה לחברו למפלגה,  

עזה ואף הוסיף עליה הצעה רחבה יותר, גיבה את פעולת  רצועת  גוריון לפעולה ב-בהצעותיו של בן

 עזה.  רצועת ומחצי האי והתנגד לנסיגה מ  ,כנרת ואת היציאה למלחמת סיני

דברים   לשני  לב  לשים  ונשנוניתן  בר  שחזרו  הראשון-אצל  לעורף    יהודה.  הרבה  בדאגתו  קשור 

על נהלים    שהקפידשיותו. הוא מצטייר כאדם  הדבר השני הוא אי  ;הישראלי במקרה של מלחמה

בהן  ש. יעידו על כך הפעמים הרבות  וירד לפרטיםקש לעיין במידע טרם  יבאשר  ועל שמירת החוק,  

יהודה מייצג נאמנה את הגישה  -העלה בדיונים קודמים. אין ספק כי ברשביקש תשובות לשאלות  

 330 האקטיביסטית בכל הנוגע להפעלת הכוח.

 

 ( 1965במאי   4-יהודה לאחר פטירתו ב- שר התחבורה )החליף את בר –משה כרמל 

שבפולין,-מינסק  בעיירה  1911בינואר    17-ב  נולד  (כרמל  ,לימים)זליציקי    משה תחת    מאזובייצק 

, היה פעיל בתנועת הנוער העובד שהייתה  1924- הוא עלה לארץ ישראל ב  האימפריה הרוסית.שלטון  

בתנועת העבודה, והשתייך לקבוצת מקימי קיבוץ נען. כרמל  שייכת להסתדרות העובדים וקשורה  

, ולאחר מכן מונה  1941-1939  שנים הגנה", נאסר על ידי הבריטים בכלא עכו ב"הצטרף לארגון ה 

 331לקצין גדנ"ע ראשי. 

ישנה  -והיה חלק מהמפלגה החדשה  המפלגה פרש מ   1944כרמל היה חלק מסיעה ב' במפא"י, ובמאי  

ציון שמאלהיא    1946בשנת    332העבודה. לאחדות    התנועה פועלי  מפלגת  עם  והמפלגה    , התאחדה 

התאחדה המפלגה עם מפלגת השומר    1948פועלי ציון. בינואר  -העבודה  לאחדותהחדשה נקראה  

 מפ"ם.   –הצעיר והוקמה מפלגת הפועלים המאוחדת 

"כרמלי"  טרם מלחמת העצמאות היה כרמל מפקד מחוז חיפה, לאחר מכן מונה למפקד חטיבת  

ותחת פיקודו    , מונה כרמל למפקד חזית הצפון 1948מערב הגליל. במאי   אשר כבשה את חיפה וצפון

, אשר במסגרתו שוחררו הגליל המערבי והתחתון ונכבשו הערים  (ביולי 19-8)  דקל""מבצע    התבצעו

 
 .2057, עמ' 28.5.62, 134, ישיבה מס' הכנסת  דברי 329
 . 300, 298, עמ' ישראלגורן,  330
331 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=467 –  .אתר הכנסת 
 .40 , עמ' ביןיזהר,  332

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=467
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כל  ו השלים צה"ל את השתלטותו על  מהלכ, שב(באוקטובר  31-28)חירם"  "ומבצע    ;נצרת ושפרעם

   333הגליל.

ה במקום  כרמל  הוצב  הראשונה  לכנסת  מצה"ל    1950-ב  334. נכנס()ולא    59-בבחירות  כרמל  פרש 

- היה ממובילי הפרישה של אחדות העבודה ממפ"ם וממקימי המפלגה החדשה  הוא בדרגת אלוף.  

  , זכתה1955ביולי    26-שהתקיימו ב   ,פועלי ציון. בבחירות לכנסת השלישית-העבודה  אחדות  ,ישנה

מונה    335ברשימת המפלגה לכנסת,   12-מנדטים בלבד. כרמל אשר הוצב במקום ה  עשרההמפלגה ב

 336.אף על פי שלא היה חבר כנסת  לשר התחבורה ואף היה לחבר בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,

הש בוועדת  כנרת. בדיון  בפעולת  כרמל  תמך  וביטחון,  חוץ  לענייני  הממשלה    337רים  על  בישיבת 

  ה אמור  -   מעבר לשאלת הצורך בפעולה הנקודתית הזו  - אודותיה העיר כרמל כי הסוגיה המרכזית  

מצרית ובמצב  -להיות מוכנותה של ישראל למלחמה האפשרית. כרמל ראה בעסקת הנשק הצ'כית

וקר  ממשית  סכנה  הרעוע  ההביטחוני  כי  חשב  הוא  כעיקר    עיסוקובה.  השוטף  הביטחון  בשאלת 

ה את הקשב מן הנושאים הקריטיים. הדבר  ט היא טעות, ומסי,  ולא בשאלת הביטחון היסודי  ,השיח

הוא השגת נשק, ומבחינה זו תוצאות הפעולה אינן    , טען כרמל,המרכזי שישראל צריכה לשאוף אליו

היא הייתה בלתי מידתית:  כי  מסייעות. הוא הוסיף כי לדעתו חרגה הפעולה מהיקפה הראשוני ו

]...[ לדעתי זה לא היה נחוץ.    30-20" גם זה פרופורציה לא    –הרוגים    50שבויים זה אקט פוליטי 

בסופו    ,בצורה מספקת. אולם למרות דבריו אלו  לדבריוואף סוגיית ההסברה לא נעשתה    ;מתאימה"

הוא    -כי אילו היה נשאל לפני הפעולה, והוא לא נשאל, האם הוא מצדד בקיומה    אמרשל דבר הוא  

לקיומה הוא ההכרח של ישראל    ,לטענתו  ,היה משיב בחיוב אולם מבקש לצמצם את היקפה. הצידוק

  338לשמר את ריבונותה בכנרת. 

. הוא  טיראןצרי  גוריון לכיבוש מ  -תר בישיבת הממשלה אשר דנה בהצעת בןיואף  כרמל היה נחרץ  

  אין לשלול את האפשרות למהלכים  ,טען כי בשל מצב המלחמה השורר בין ישראל לבין מדינות ערב

להביא לידי מלחמה כוללת. כרמל אף חידד את דבריו ואמר    הם עשוייםצבאיים ישראליים, גם אם  

מחייבים את ישראל ליזום פעולות צבאיות  מדינות ערב  והתעצמות    הרעועכי המשך המצב הביטחוני  

 
של חזית הצפון",    333 "לידתה וצמיחתה  כרמל,  )279-280  מערכותמשה  להלן: כרמל  23-29(, עמ'  8119, תל אביב   . -  

 לידתה. 
334w/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/194https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebre

%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201-9  –   אתר
 הספרייה הלאומית, רשימת מועמדי מפ"ם לכנסת הראשונה. 

335-https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955 

-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA--3-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA

%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf-D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%   – 
 פועלי ציון לכנסת השלישית. -לאומית, רשימת מועמדי אחדות העבודהאתר הספרייה ה

 . 13.12.55; א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  7 , עמ'11.5514., 22, ישיבה מס' דברי הכנסת 336
 . 13.12.55", משה כרמל, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, "דברי  שם 337
 .25.12.55של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל", שם, פרוטוקול  338

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1949-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1949-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%201-%20%D7%9E%D7%A4%D7%9D.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/Documents/1955-moamadim/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-3--%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
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  , כפי שהוצע  , כדי לשבש את היערכות הערבים למלחמה. ברור היה לכרמל כי מהלך צבאי ישראלי

לכך  עשו ההכנות  יועל כן הוא ביקש כי י   ,בחינת "פשיטה" אלא מהלך פתיחה של מלחמה באיננו  

 339בעורף. 

קודם עוד  כי  חשב  ובמ    כרמל  בסיני  הישראלי  הצבאי  האיום    טיראןצרי  למהלך  את  להסיר  יש 

התכוננות למצב שבו המצרים ינצלו תקריות גבול על   כזה מרצועת עזה ולכובשה. הוא ראה במהלך 

המ   בכיבוש  יותר  רבה  קלות  יאפשר  אשר  וחלק ממהלך  ישראל,  עם  במלחמה  לפתוח  צרים.  מנת 

 340. הת במהריכולה לעשות זאהייתה  ישראל   , להערכתו

הציע  הוא  כרמל. בישיבת הממשלה לאחר פעולת הפדאיון בכפר חב"ד,  את    העסיקהשאלת עזה  

עזה  ל רצועת  את  בסיסי  אם  כבוש  נגד  נקודתית  פעולה  כי  חשב  כרמל  תתחדש.  הפדאיון  פעילות 

עזה לא תפתור את האתגר הביטחוני שהם מעמידים לישראל, ורק פעולה צבאית  רצועת הפדאיון ב

גרס כרמל, תמנע ישראל ממצרים    ,תיטיב את מצבה של ישראל. בכך  הכיבוש את    שתכלולמקיפה  

. כרמל אף שב לסוגיית  באותה עתביניהן    שחצצו  סיני  למרחבי, וזאת בניגוד  אליהגם בסיס קרוב  

תפרוץ:    אםלה ישראלית כזו לא תביא לידי התלקחות מלחמה, אבל  הוא העריך כי פעו  ;המלחמה

להכות את הכוח המצרי בהיקף כזה שהוא ירחיק    ההזדמנות  אתתן לנו[  י ]ת  לנו  לתת  ]הפעולה[  זו"

   341".את סכנת המלחמה לפחות לכמה שנים 

בן לפעול אל מול  -בעקבות התרבות פעולות החבלה מירדן, ביקש  גוריון מחברי הממשלה אישור 

מטרות ירדניות בגדה המערבית. כרמל חשב כי חובתה של ישראל לפעול אל מול ירדן וכי אף מדינה  

אף    הואבעולם לא הייתה מאפשרת מצב שבו ריבונותה מופרת ואזרחיה נתונים למתקפות אלימות.  

ראו ישראלית  תגובה  ללא  ימשיכו  הפעולות  אם  כי  בקרב  הוסיף  ישראל  של  תדמיתה  תיפגע  יה, 

לאומית. בסיום דבריו שם כרמל דגש על הימנעות מפגיעה בחפים מפשע ובלא  - ןהבי  זירהאזרחיה וב

שפירא    –מעורבים   לדעת  של    -בניגוד  הגעתו  טרם  דווקא  הוא  לפעולה  הנכון  התזמון  כי  וחשב 

 342המרשלד לביקור. 

אידנא, תמך    הכפר  מן  כפריים  יחידות  ידי  עלגוברין    בית  באזור  העתודה  לאחר הריגת ששת חיילי

הצמדת המבצע    -אופן התגובה הישראלי    לדעתו,דיין לפעול כנגד הכפר.  שה  מכרמל בהצעתו של  

היא דבר שחוק ושגרתי, אולם הפעם אין בררה ועל ישראל לפעול    -לזמן ולמקום הפעולה של היריב  

ויחידות המשמר הלאומי שביצעו  את הירי. כרמל הדגיש כי גם אם יחידות אלו    נגד הכפר עצמו 

מחויבת ישראל לפעול כנגדן.    –שבכך הן יהיו מוגנות    סבורות"עוטפות" את עצמן בנשים וילדים ו

 
 .8.1.56 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל",שם 339
 . שם, שם 340
 .13.4.56 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל",שם 341
 .11.7.56 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל",שם 342
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כעת הנשים והילדים  שלטעמו עדיפה פעולה בזמן הקרוב ולא לאחר שלושה או ארבעה ימים, מאחר  

וד מספר ימים יחזרו הם לבתיהם ואז הפעולה  בע  ;אינם מצויים בכפר וכוחות הצבא מוכנים לתגובה

 343תקל באזרחים ולא בחיילים, ומספר הנפגעים האזרחים יהיה רב יותר. יהישראלית ת

יהודה שהה כרמל בחופשה. כמו מרבית השרים,    האפשרות לפעולה לאחר הרצח באורדונה  יכאשר נ

לחמת סיני. רק בשלב מאוחר  שותף לתכנון המהלכים ערב מכרמל  , לא היה  יהודה- וחברו למפלגה בר

באחד    אותוהקשרים המתהדקים עם צרפת ובריטניה ואף שילב את    אתגוריון לכרמל  -יותר גילה בן

 344מן המפגשים עם הצרפתים ערב המלחמה. 

לאחר המלחמה התנגדה המפלגה    345כאמור, שרי אחדות העבודה תמכו במלחמה וכך גם המפלגה. 

  346כרמל. זו הייתה גם דעתו של ו -עזה רצועת גם מסיני וגם מ –לנסיגה מלאה 

  חוץ   לענייני  השרים  לכהן כשר התחבורה וכחבר בוועדת  כרמל  השמינית המשיך  ישראל  בממשלת

  כרמל כחבר והחמישית כיהן    הרביעית  . בכנסת 1959בדצמבר    17-עד לסיום כהונתה ב  347וביטחון, 

  348התמנה לעורכו של עיתון "למרחב".   1960בשנת ו  ,פועלי ציון-כנסת מטעם אחדות העבודה 

כרמל ושב להיות שר התחבורה בממשלתו של לוי    החליפֹו  1965במאי    4- יהודה ב-עם פטירתו של בר

 אשכול.  

ובר למפלגה, השרים אלון  הגישה האקטי-כמו שני חבריו  כרמל את מהות  סימל  ביסטית  יהודה, 

ובחלקם אף ביקש להרחיבה    ,תמך בפעולה המוצעתהוא  בהפעלת הכוח. במרבית המקרים שסקרתי  

עזה. כרמל אף היה מתומכיה הבולטים של פעילות  ורצועת  צרים  כיבוש המ    עלבדיונים    ,למשל  –

מקדימה מנע  מכת  של  ואף  יזומה,  ההולמת    ,התקפית  גישה  הביטחוני  באקטיביזם  את  וראה 

 התמודדות עם אתגריה הביטחוניים של מדינת ישראל. ה

 

 

 

 

 
 .11.9.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל", שם 343
 .256, עמ' ביןיזהר,  344
היבטים מדיניים",    –; משה כרמל, "מערכת סיני  23.12.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון",    345

סיפת סטודנטים: אנו נמצאים  "משה כרמל בא ,  למרחבמערכת;   -. להלן: כרמל  9-6(, עמ'  1984, תל אביב )296  מערכות 
"מבצע שהעניק  ,  שם;  3.5.57במצב שונה מזה שנמצאנו בו לפני שנה, תודות למבצע סיני והמאבק המדיני שלאחריו",  

 . 1.11.57נשימת בניו", 
, "הרצועה לא תשוב  שערים;  256, עמ'  ביןיזהר,  ;  1.3.57א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה כרמל",    346

,  הארץ;  20.1.57]...[ לא נפקיר את מפרץ שלמה ]...[ הדרך היחידה היא כי רצועת עזה תישאר בשלטון ישראל",    למצרים 
 . 20.1.57"כרמל: לא ניסוג ממפרץ שלמה",  

 . 21.1.58א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  347
 .186 , עמ' ביןיזהר,  348
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 שרי המפד"ל 

 שר הפנים והבריאות   –חיים משה שפירא  

בתחום האימפריה הרוסית,  הייתה  בגורדונה ש  1902  ארסבמ  26-חיים משה בצלאל שפירא נולד ב

היה פעיל בארגון צעירי מזרחי. בשנת    הואדת.  כיום בלארוס. מראשית נערותו למד שפירא במוסדות  

ונבחר לוועד הפועל הציוני    1925  349שייך להסתדרות הציונית העולמית.שהיה  עלה שפירא לארץ 

של    1928שנת  ב הפועל  הוועד  למרכז  המזרחי" נבחר  בראשהפועל  עמד  ובהמשך  בשנת  ו",   .1936  

הסוכנות   של  העלייה  מחלקת  למנהל  שפירא  חבר    נבחר   ,1946  ובשנת   היהודיתהתמנה  להיות 

  350. ההנהלה הציונית ולראש מחלקת העלייה

בתוכנית החלוקה של ועדת    שפירא הביע תמיכה ברורהבניגוד למרבית מנהיגיה של הציונות הדתית,  

בשנת   גל  1937פיל  נוכח  אירופה  יהודי  של  עלייתם  את  תמנע  לתוכנית  התנגדות  כי  חשש  הוא   .

לשמש כלי לקידום המפעל הציוני.    עשויהאך ה  מנםוא  האנטישמיות, ודגל בהקמה של מדינה, קטנה

שי נקם של יהודים  והתנגד למע  (1939-1936) שפירא אף תמך במדיניות ההבלגה בזמן המרד הערבי

יהודי. היישוב    יישובי- , התפתח מאבק פנים1939במאי    17בערבים. לאחר פרסום "הספר הלבן",  

אשר קראו להמשך שיתוף הפעולה    ,צמןי וחיים  של    תונחלק בין תומכי הקו המתון בראשוהעברי  

בתנועת    יזיוניסטית אך גםוו עם הבריטים, לבין האקטיביסטים, בעיקר בקרב תומכי התנועה הר

אנשי  מצוי בעמדת מיעוט בקרב  שהיה    אף על פי, אשר ביקשו לפעול אל מול הבריטים.  העבודה

 351בעמדתו המתונה של ויצמן.תמך שפירא  הציונות הדתית,

חבר בוועד הביטחון, הגוף האזרחי שאמור היה לנהל את הגנת  שפירא  מאות היה  ערב מלחמת העצ

היה חבר  שלמעשה מתוכן ממשי, ושפירא,  קן  רּו, וחבריו היו נציגי המפלגות. הגוף  היהודי  היישוב

בראשות משה שרת    1941הוקמה ביולי    אשר  ( 18-)ה  ועדת הח"י  - אחרת  בוועדה ביטחונית  קודם לכן  

 352מחה על ההשתלטות של אנשי הצבא על ניהול המערכה. –

מועצת המדינה הזמנית  במועצת העם,  בנה לחבר  מּו ו  שפירא היה בין החותמים על מגילת העצמאות

 353במנהלת העם. ו

 
 לזכרו.  -. להלן: ארגון 6(, עמ' 1971) ז"ל לזכרו של חיים משה שפירא ארגון המועצות האזוריות,  349
350 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663 –  .אתר הכנסת 
שפירא והמאבק על ארץ ישראל  בין שלום לשלמות הארץ: הציונות הדתית בהנהגת חיים משה יחיא, -אליעזר דון 351

1970-1936( כי "רוב    ,יחיא-בין. כך למשל כותב דון  –יחיא  -. להלן: דון120-119,  101,  60(, עמ'  2019, ירושלים, כתר 
המנהיגים הפוליטיים של הציונות הדתית שללו את תוכנית החלוקה של ועדת פיל ]...[ בקרב המיעוט שתמך עקרונית  

ג הפועל המזרחי שפירא". בהתייחס לעימות עם הבריטים לאחר פרסום הספר הלבן, כותב  בתכנית החלוקה בלט מנהי
יחיא: "הפולמוס בין שתי הגישות ]אקטיביסטים ומתונים במאבק כנגד הבריטים[ חצה את שורותיה של הציונות  -דון

 דת מיעוט במחנה הציוני דתי". ]...[ מדיניותו של וייצמן ]...[ נתמכה בידי שפירא ]...[ ששוב מצא את עצמו בעמ הדתית 
, הורכבה מתשעה נציגים של הסוכנות היהודית  18  -. ועדת הח"י, על שם מספר חבריה  156-157, עמ'  ביןיחיא,  -דון  352

 ותשעה נציגים של מנהלת הוועד הלאומי. 
 . 7, עמ' לזכרוארגון,  353

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663
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"אלטלנה".   ,אוניית הנשק של אצ"ל מולגוריון בזמן המאבק -שפירא התנגד לקו התקיף שהנהיג בן

הוא כעס כעס רב על ההחלטה לפתוח באש על האונייה וחשש מאוד מפני מלחמת אחים אשר עלולה  

הממשלה מן  שפירא  התפטר  דבר  של  בסופו  מכך.  כתוצאה  מול    לפרוץ  ההתנהלות  על  במחאה 

 354, וחזר רק לאחר ששוחררו עצורי האצ"ל. אלטלנה""

גוריון לנצל את התגרות הירדנים באזור  -להצעתו של בןהתנגד שפירא נחרצות    1948בספטמבר    26-ב

לכ כתואנה  כשר    355בגדה המערבית.   בוש חלקיםילטרון  שפירא  כיהן  ישראל הראשונה  בממשלת 

שפירא החזיק בתפקידים  .  (1950  ר בנובמב  1- ועד ל  1949  ארסבמ   10-מ  )  והעלייה   הפנים ,  הבריאות

. בשתי הממשלות היה שפירא  1951באוקטובר    8-כיהנה עד לש  ,אלו גם בממשלת ישראל השנייה

המאוחדת" הדתית  "החזית  מטעם  הדתיות.   ,חבר  המפלגות  של  מאוחדת  רשימה   356שהייתה 

. בממשלת  1951בדצמבר    24-בממשלת ישראל השלישית היה שפירא שר הפנים ושר הדתות עד ל

, ואף חבר  ושר הסעד  , היה שפירא שר הדתות1954בינואר    26עד    1952בדצמבר    24ישראל הרביעית,  

היה חבר מטעם מפלגת הפועל  הוא  בשתי הממשלות הללו    357בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון. 

 358המזרחי לאחר שניסיונות איחוד חוזרים של המפלגות הדתיות לא צלחו.

למתווה  התחילה  ישראל  ש  בזמן שפירא  התנגד  הירדן,  הטיית  לצורך  המפורז  באזור  בעבודות 

פעם בסוגיית  גם הלאחר מכן,    די מלחמה. שנתייםככי העימות עם סוריה יגלוש ל  העבודות וחשש

טעות    אות את המשך ההטיה היהלהשלבקשת האו"ם  שפירא כי התנגדותה של ישראל    ןהמים, טע

 359מרה.

הפעולה  שעובדה  המוסרית ומדינית.    ,ראה בה טעות חמורהו  פעולת קיביה ל   נחרצותשפירא התנגד  

  ; טעות מדינית קשה  הייתה בעיניו  שישראל דנה בשאלת ההטיה בגשר בנות יעקבהתרחשה בזמן  

הרג האזרחים נתפס בעיניו כהפעלה לא שקולה של הכוח הצבאי ותוצאה חמורה מאוד של הפעולה.  

ונזקה עולה עשרות מונים    ,שפירא הוסיף וטען כי הפעולה איננה שונה במהותה מפעולת דיר יאסין

 360על תועלתה. 

גוריון.  -טוען כי עמדתו המתונה של שפירא הייתה מנוגדת לקו האקטיביסטי שהתווה בן   יחיא-דון

 גוריון בדצ -פרישתו של בן

 
-חיים  השר יחיא,  -דון  ; שבתאי6.4822.א"מ, ישיבה שלא מן המניין של הממשלה הזמנית, "דברי חיים שפירא",    354
 שפירא.   -יחיא  -. להלן: דון138-132(, עמ'  1980יד שפירא והוצאת דון )תל אביב,  ,  דיוקנו של מדינאי דתי:  שפירא  שהמ

 . 26.9.48פרוטוקול של ישיבת הממשלה הזמנית, "דברי משה שפירא",  א"מ,  355
356https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663 -   אצ   אתר ,  30-1-003  "ד,הכנסת; 

 .6.7.50פגישה של  החזית הדתית עם ראש הממשלה,  פרוטוקול
 . 14.12.53עד ל   16.6.53ענייני חוץ וביטחון, א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים ל 357
358 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663-  .אתר הכנסת 
 .11.10.53א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",  359
שפירא", שם  360 משה  "דברי  ממשלה,  ישיבת  של  פרוטוקול  אצ"ד,  18.10.53  ,  חיים  7-1-003;  "דברי  סיעה,  ישיבת   ,

 . 18.10.53, יומן; שרת, 22.11.53; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא", 22.10.53שפירא", 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663%20-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663%20-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663%20-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663-
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 361ומינויו של שרת לראש ממשלה יצרו זהות בין גישתו של שפירא לגישת ראש הממשלה.   1953מבר  

כי    סבר. הוא  לו   שפירא התנגדדבר ש  ,דיין לרמטכ"למשה  את  גוריון  -בן אולם טרם פרישתו מינה  

והיכולת לאזן בין שיקולים שונים.  רש את  ייחיא פ- דון  362דיין חסר את קור הרוח, שיקול הדעת 

דיין   למינוי  שפירא  של  ממבעיקר  כנובעת  התנגדותו  בנושאי  פני  חששו  האקטיביסטית  גישתו 

 363ביטחון. 

  יה שפירא שר הדתות ושר הסעד, ה1955ביוני    29עד    1954בינואר    26בממשלת ישראל החמישית,  

שפירא הסתייג מגישתו של שר הביטחון החדש, פנחס לבון.    364וחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון. 

כי ישראל תנצל את המצב הלא יציב בעולם הערבי לביצוע    אפשרותהעלה לבון את ה  1954בפברואר  

התנגד לכך. הוא חיזק את עמדתו השוללת  ושפירא    –בעיקר בגבול עם סוריה    –מהלכים צבאיים  

התפארות הרמטכ"ל    עלארן בסוגיה, הוסיף את צערו על גיוס המילואים שנעשה ועוד יותר  זלמן  של  

 365החיילים העומדים לרשותו של צה"ל.  מספרדיין ברדיו בנוגע ל

. שפירא  זהפעולת ענערכה    בחודשב 28-בו  ,גוריון לתפקיד שר הביטחון- חזר בן  1955בפברואר  21-ב

  – אומנם חיזק את הטענה כי מדובר בהצלחה צבאית ישראלית, אולם העלה את השאלה המדינית  

  366.והאם היא תורמת להפסקת האלימות  ,כיצד הפעולה מקדמת את מדיניותה של ישראל

שחור" "חץ  פעולת  ה  367, לאחר  בן  רצחובעקבות  העלה  פטיש,  לכיבוש  -במושב  הצעתו  את  גוריון 

נטה שפירא לתמוך בהצערצועת   ובניגוד לעמדת שרת ורוב שרי הממשלה,    ה עזה. באופן מפתיע, 

פעולות התגמול כדרך פעולה מיצו את עצמן, הן מדרבנות את הערבים לפעול נגד ישראל  שבנימוק  

ומחמירות את מצבה. שפירא אף הוסיף כי עדיפה מלחמה עם צבאות ערב, כי רק בדרך זו תימנע  

  368נמנע בהצבעה.   הוא ע. בסופו של דברפגיעה בחפים מפש

 
חי דווקא העריך שפירא כי שרת לא ייבחר לראש ממשלה:  ; בישיבת סיעת הפועל המזר197-198, עמ'  , ביןיחיא-דון  361

, ישיבת  003-1-7אצ"ד,  "אשכול המועמד הרציני ביותר לראש הממשלה. ברור שלא שרת יהיה ראש הממשלה". ראו:  
גוריון, אם הוא "יעמוד  -. באותה ישיבה עלה חשש כי למרות פרישתו הצפויה של בן22.10.53"דברי חיים שפירא",    סיעה,

[ בראש הצבא ולא בממשלה פרושו קץ הדמוקרטיה במדינה". שפירא ענה: "איני חושב שיעשה משהו ללא בחירות  ]...
 הוא אוהב להיות דיקטטור ע"י בחירה לא בכוח".   –

; שם, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון,  29.11.53א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",    362
 . 1.12.53ירא", "דברי משה שפ

 .197-198, עמ' , ביןיחיא-דון 363
אף על פי שבתחילה התנגדה סיעת הפועל המזרחי לכניסה לממשלה, בסופו של דבר היא התרצתה. ראו: אצ"ד,     364

 ;11.1.54, פרוטוקולים של סיעת המפד"ל, 003-1-7
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663  –    ;הכנסת ועדת  אתר  של  פרוטוקול  א"מ, 

 .30.11.54עד ל  9.2.54השרים לענייני חוץ וביטחון, 
"דברי  שם  365 וביטחון,  חוץ  לענייני  ועדת השרים  של  פרוטוקול  שפירא,  ישיבת  ; שם15.2.54",  משה  של  פרוטוקול   ,

 . 28.2.54"דברי משה שפירא", , ממשלה
 .6.3.55 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",שם 366
עיתון "הֹצפה" פרסם לאחר פעולת עזה מאמר תמיכה בה ובגנות המהלכים המדיניים. ראו: "הקרב בשערי עזה ]...[  367

צבא הגנה לישראל עשה מעשה שעושה כל צבא ]...[ כלפי אויב ]...[ שאינו מכיר לא בחוזה שביתת הנשק, לא בפניות  
היא תשובת הגמול הממשי. פעולה הכרחית זו היא  תכופות להפסיק את התגרויותיו, שמכיר כנראה, בתשובה אחת,  

 . 2.3.55, הֹצפהחוליה במערכה שהאויבים כפו עלינו", 
 .29.3.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",  368

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663
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  3-התפטר שרת מתפקידו כראש ממשלה, והממשלה כיהנה כממשלת מעבר עד ל  1955ביוני    29-ב

והמשיך    , ממשלת ישראל השישית, כיהן שפירא כשר הפנים, הדתות והסעדוז  הבנובמבר. בממשל 

ביטחון.  לענייני  בוועדת השרים  ב  369להיות חבר  כוחות סיעות    26-בבחירות שנערכו  ביולי איחדו 

ישראל   ממשלת  הוקמה  וכאשר  הלאומית,  הדתית  החזית  את  והקימו  והמזרחי  המזרחי  הפועל 

  7-עד ל  ולחבר בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  השביעית מונה שפירא לשר הדתות ושר הסעד

  370. 1958בינואר 

זה   לפעולתהתנגד  בתפקידו  ה1955באוקטובר    28-27כונתילה,    שפירא  כי  חשש  הוא  וביל  ת  יא . 

לפרוץ   עלולה  וזאת  מצרים,  עם  רצויה  לא  הביכשלמלחמה  את  - ןהמערכת  מגבה  איננה  לאומית 

גוריון לא התייעץ  -. מאחר שבןכנרת  שפירא אף התנגד לפעולת  371ישראל ורואה בה אחראית למצב.

הממשלה בישיבת  זאת  להדגיש  שפירא  טרח  הפעולה,  טרם  הממשלה  שרי  השרים    עם  ובוועדת 

וביטחון חוץ  שללענייני  התזמון  עצם  כי  וטען  בין    ה,  הקביל  שפירא  מוטעה.  וקיומה  שגוי  היה 

לא    ן"ואף על פי כ  ,תוצאותיה של פעולת כנרת לקיביה, וגרס כי המצב בגבול עזה חמור עוד יותר

מבידוד מדיני  עשינו ברצועת עזה מה שעשינו בחוף כנרת". שפירא חזר והדגיש את הצורך להימנע  

תוצאות הפעולה למדינות אחרות, יש להסביר מה הייתה תכליתה לציבור    יוסברווטען כי בטרם  

תיאר את הפעולה    פה" דווקא "הצֹ   עיתון בניגוד לקו של שפירא, מאמר המערכת של    372הישראלי. 

הסורי והמצרי    יםמספר הנפגעים הרב על המשטרלכמבצע הגנה של ישראל, הטיל את האחריות  

גורמים מערערי יציבות באזור. בהמשך הוא    –בעיקר ברה"מ  –וראה במדינות המספקות להן נשק 

 373אשר ראה בישראל אחראית לתקרית.  ,אף תקף את מהלכי מתווך האו"ם

עומר". הוא טען כי הוא איננו מבין את  "מבצע    - צרים  גוריון לפתיחת המ  -בן  שפירא התנגד להצעת

מבצע יוביל את ישראל למלחמה שהיא איננה מוכנה  ההוא חשש כי    ;תכליתו של המבצע ואת תזמונו

אליה. שפירא שם דגש רב על סוגיית אספקת הנשק וראה בה גורם כבד משקל המכתיב את דחיית  

 374הפעולה. 

, כאשר  1955  במארסגוריון לכיבוש רצועת עזה  - בניגוד לתמיכתו של שפירא בהצעתו הראשונה של בן

הוא  ,  1956באפריל    13-גוריון פעם נוספת את הצעתו לפעולה וכיבוש חלקים מרצועת עזה ב- הביא בן

 
 .3.7.55, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שרת", שם 369
;  194, עמ'  השר  יחיא,-; דון13.9.53-11רית העולמית,  , פרוטוקולים של ההנהלה הראשית של הב4-1-007אצ"ד,    370

דתית",  הצפה חזית  בעד  דעות  ברוב  החליט  המזרחי[  ]הפועל  הפוהמ"ז  "מרכז  ועדת  10.6.55,  של  פרוטוקול  א"מ,   ;
 . 13.12.55, 11.1.55השרים לענייני חוץ וביטחון, 

 .326-327, עמ' , ביןיחיא-דון 371
, פרוטוקול של ישיבת  שם;  13.12.55א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון, "דברי משה שפירא",    372

 . 25.12.55ממשלה, "דברי משה שפירא", 
 .15.12.55, "לפני הדיון במועצת הביטחון", שם;13.12.55, "הקרב על הכנרת", פההצֹ  373
 .8.1.56ירא", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפ 374
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נחרצות. דבר ראשון דווקא לפתוח במהלכים    , טען שפירא, התנגד לה  ולאו  יש לחזק את ההגנה 

פעם  גם ההיקפה המוצע.    עלקפיים. הוא חשש כי הפעולה תקרב את המלחמה אל ישראל, ותהה  הת

פקפק שפירא בתכליתה של הפעולה וגרס כי היקפה הגדול לא יפתור את בעיית הפדאיון, היא תגרור  

לאומית  - ןאת ישראל למלחמה שהיא איננה מוכנה אליה, וחמור לא פחות, היא תואשם בקהילה הבי

 375. בתוקפנות

בדרך   אחד  שלב  רק  היה  "המזרחי  וסיעת  המזרחי"  הפועל  סיעת  בין  הבחירות  לקראת  האיחוד 

 376המפד"ל.  הוקמה 1956ביוני   20-לאיחוד כולל של שתי המפלגות הדתיות, וב

-חששו הגדול של שפירא מפני תגובה ישראלית העלולה להוביל למלחמה לא רצויה הובילה אותו ב

לייפות את כוחו    377גוריון, אשר באה לאחר ריבוי תקריות, -לתמוך בהצעתו של בן  1956ביולי    11

לפעול כנגד ירדן. באופן מפתיע העדיף שפירא כי ישראל תפעל כנגד אזרחים ולא כנגד מחנות צבא  

להסלמה    ולא תביאוזאת מתוך מחשבה כי פעולה נגד אזרחים מסוכנת פחות    ,או חיילים ירדנים

אף שפירא  הבי  ולמלחמה.  הכפול  המוסר  נגד  של  - ןיצא  הפעולה  שיטת  את  לאמץ  והציע  לאומי 

  378אזרחים. באמצעות פשיטות   –הפדאיון 

  חיילי   ששת  , בתגובה לרצח1956בספטמבר    11-זו זמן רב. כבר ב  התקפיתשפירא לא נשאר בגישה  

שפירא באופן מוחלט את הצעתו של דיין לפעול כנגד הכפר אידנא.  דחה  גוברין,    בית   באזור"ל  צה

קרוב לקו הגבול? לאחר מכן    :בשאלהפתח  שפירא   כל כך  צורך להתאמן  היה  כי  הוא  מדוע  טען 

  סביב  טיעונו המרכזי נסבואומנם יש לפעול, אולם נגד מחנות צבא, להימנע מפגיעה בנשים וילדים,  

  שהצדיקהמשיך בקו    "פההצֹ "עיתון    379מימדים יותר גדולים".זה עלול להיות קיביה ב"חששו כי  

  380אחראית.   האת פעילותה של ישראל וגינה את ירדן ואת גורמי משרד החוץ הבריטי אשר ראו ב

בן   , גוריון את האפשרות לפעול כנגד מצודת המשטרה בקלקיליה-חודש לאחר מכן, כאשר העלה 

  חשש לאחר הפעולה    381ם היהודים באור יהודה. חשש שפירא מתזמונה הסמוך לרצח שני הפועלי

תישאר ללא    שהיא לאומי על ישראל ולכך  -ןביא לידי מלחמה עם ירדן, לכעס בי פן היא תשפירא  

תמך בשמירה על חיי חיילי צה"ל גם במחיר  הוא אולם פעם נוספת  382; לאומית-ןידידים בזירה הבי 

 383של פגיעה באזרחים ערבים.

 
 .13.4.56 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",שם 375
מוועיד PA-151-1אצ"ד,   376 וחשבון  דין  בישראל,    ת,  המזרחי  הפועל  המזרחי  הלאומית  הדתית  המפלגה  של  היסוד 

 . 197, עמ' השר יחיא,-דון; 20.6.56
 .418, עמ' מלחמותמוריס,   377
 .11.7.56 ממשלה, "דברי משה שפירא",א"מ, פרוטוקול של ישיבת   378
 .11.9.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא", שם 379
 .16.9.56, "בגבולות ירדן", הֹצפה 380
 .10.10.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",  381
 . 336, עמ' , ביןיחיא-דון 382
 .14.10.56 ",יראמשה שפ א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  383
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התנגד שפירא ליציאה למלחמה, אולם בישיבת הממשלה הצביע בעד, כנראה בשל  ערב מלחמת סיני  

שפירא, ולא בפעם הראשונה, הביע   384ההבנה כי בריטניה וצרפת תומכות בישראל ונלחמות לצידה.

גם מסיני ואף מרצועת עזה. אף   –ותמך בשתי הנסיגות    385דעה שונה מן הזרם המרכזי של המפד"ל 

עזה, בהמשך חזר לדרכו  רצועת  ואף נטה להתנגד לנסיגה מבתחילה  סס  הי  הוא המקרים  כי בשני  

השטחים מן  ביציאה  הביהללו  ותמך  הלחץ  מן  חשש  הוא  ישראל  - ן.  של  מדימויה  הכבד,  לאומי 

 386כסרבנית ומהתחדשות מעשי האלימות. 

בראשו    1957באוקטובר    20-ב נפצע  שפירא  הכנסת.  מליאת  אל  רימון  בנפשו  מעורער  צעיר  זרק 

 387יום והוסיף את השם "חיים" לשמו.  50ובבטנו מרסיסי הרימון, התאושש לאחר  

המפד"ל סיעת  כיו"ר  שפירא  כיהן  השמינית  ישראל  והסעד,  בממשלת  הדתות  בוועדת    שר  וחבר 

וביטחון  חוץ  לענייני  ב  388.השרים  הממשלה  מן  פרשה  "מיהו    1958ביולי    1-המפד"ל  משבר  עקב 

בר,  יהודי" הפנים  שר  בהנחיית  במרשם  - הנוגע  כיהודי  עצמו  על  שמצהיר  מי  כל  לרשום  יהודה 

 389האוכלוסין.

מנדטים, ושפירא מונה לשר    12-המפד"ל זכתה ב  .הרביעית  לכנסתנערכו בחירות    1958  רבנובמב  3-ב

  15-. בוריון לא נשארה בשלטון זמן רב, והיא התפזרה לאחר התפטרותגו-הפנים. ממשלה זו של בן

קיבלה    1961באוגוסט   המפד"ל  סיעת  החמישית,  לכנסת  הבחירות  הנערכו  מנדטים,    12פעם  גם 

הבריאות ושר  הפנים  לשר  מונה  ביטחון  ושפירא  לענייני  השרים  בוועדת  להתפטרותו  ולחבר  עד   ,

  390. 1963ביוני   16- בגוריון -בןהאחרונה של 

, בעקבות תקרית אש שבה פתחו הסורים באש מקלעים על סירות ישראליות  1962  ארסבמ  16-ב

תקף את המוצב    האוויר  נוקייב. חילאשר שטו במימי הכנרת, תקפו כוחות צה"ל את המוצב הסורי 

 
 .443, עמ' , ביןיחיא-דון;  23.12.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", שם 384
. במאמר נכתב, כי "אין להעלות על הדעת נסיגה מעמדות המפתח העלולות לשוב לידי  19.12.56, "במערכה",  הֹצפה  385

המצרים"; העיתון פרסם בהמשך מאמר הקורא למפד"ל לגלות אחריות קואליציונית, ועם זאת דרש להימנע מנסיגה  
חזרת האיום המ  את  ולסכל  אילת  במצרי  השיט  חופש  את  להבטיח  עזה,  הגבול. במקביל תקף  מרצועת  לקרבת  צרי 

אחת כלפי פנים ואחרת כלפי חוץ. ראו:שם,    –המאמר את מפלגת אחדות העבודה המקיימת, לדעתו, מדיניות כפולה  
-; לקראת הנסיגה הישראלית מסיני פרסם העיתון מאמר הקורא לא להיכנע ללחץ הבין28.12.56"עמדה אחראית",  

 .11.2.57, "נוכח השידול והאיום", שםה"ב. ראו: אומי הכבד אף במחיר של עימות עם ארל
 . 18.2.57, 14.2.57, 25.11.56א"מ, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, "דברי חיים שפירא",  386
 . 218 , עמ'השר  יחיא,-דון 387
388  ov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663https://main.knesset.g-    ;א"מ, פרוטוקול של  אתר הכנסת

 .21.1.58ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן גוריון", 
, "הממשלה דחתה למחר את הדיון  הארץ;  13.10.58פרוטוקולים של סיעת המפד"ל בכנסת,    ,11-100-003,  אצ"ד 389 

 . 30.6.58מ. שפירא וד"ר י. בורג הגישו את התפטרותם בכתב",  –בהוראות הרישום שגרמו למשבר  
390  https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663  –  במהלך כהונת הממשלה  אתר הכנסת ;

גוריון מתערער בציבור בשל התמשכות "הפרשה" והחשש מבחירות.  -ו של בןנדמה היה לחברי סיעת המפד"ל כי מעמד 
שפירא טען כי  קיימת "פסיכוזה בציבור נגד בן גוריון. גורם לנו מצב קשה ]...[". שפירא המשיך בניתוח המצב הפוליטי  

"הבעיה   אצ"ד,    -ואמר:  ראו:  בשלטון".  חלשה  מפא"י  מוטב  ולכן  למפא"י  אלטרנטיבי  פוליטי  , 003-100-14כוח 
סיעת   של  שפירא",  פרוטוקולים  משה  חיים  "דברי  בכנסת,  ממשלה,  6.2.61המפד"ל  ישיבת  של  פרוטוקול  א"מ,   ;

ומאיר 19.11.61 אשכול  כמו  כי  מעריך,  אני  כהונת    שפירא   גם  .  במהלך  גם  ביטחון  לענייני  בוועדת השרים  חבר  היה 
 התשיעית, אולם הדיונים אינם בידי. ממשלת ישראל  

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=663-
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=663
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צה"לשמונה    . הסורי עצם  חיי  35-ו   נהרגו   חיילי  את  הממשלה  בישיבת  תקף  שפירא  סורים.  לים 

היא חרגה מהקו  שלתקריות שגרמו לה ואת העובדה    פההפעולה, את היעדר המידתיות שבין היק

מחשש    , הזהיר שעליו החליטה הממשלה. שפירא יצא גם כנגד ההחלטה להפעיל מטוסים בלחימה

פגיעה בתדמיתה ובמעמדה של  חשש  כי הדבר יעודד את הסורים להפעיל מטוסים נגד אזרחים ומ

 392חיל האוויר. תמנגד, עיתון המפלגה תמך בפעולה ואף נתן גיבוי להפעל 391ישראל בעולם. 

אחד המייצגים הבולטים של הגישה המתונה בכל הנוגע להפעלת הכוח.    יהאין ספק כי שפירא ה

חששו המתמיד מפני הפעלה נרחבת מידי של הכוח אשר תוליך למלחמה לא רצויה, דאגתו לפגיעה  

לאומי של ישראל ורצונו לממש תהליכים מדיניים או נתיבים אחרים לפתרון עימותי  - ןבמעמדה הבי

ומחברים אותו אל החלקים המתונים    המתון בממשלתו של אשכול  מציבים אותו בלב המחנה  -גבול  

עזה בפברואר  רצועת    בכיבוש  בעת שתמך  -  הפעמים שבהן הפגין סטייה מן הקו המתון  393במפא"י. 

היוצא מן הכלל המעיד    ןה   -  1956רצונו לפעול כנגד אזרחים ולא כנגד מטרות צבאיות ביולי  ו  1955

 ני הנדרש. מתינות היא הקו הביטחו :על הכלל

 

 שר הסעד   -יוסף בורג 

ב נולד  בורג  יוסף  דרזדן  1909בינואר    31-שלמה  אקדמיים  שבגרמניה  בעיר  לימודים  למד  בורג   .

,  בפעילות ציונית בתנועת המזרחי  עסק  הואבאוניברסיטת ברלין ובמקביל למד להסמכה לרבנות.  

 .  התמנה כחבר בוועד הפועל הציוני 1937-ב

הרשל גרינשפן, יהודי גרמני שעבר לגור בפריז, במזכיר השלישי בשגרירות  ירה    1938בנובמבר    7-ב

על גירוש משפחתו מגרמניה לפולין. ניסיון    , במחאה (vom Rath)  ארנסט פום ראטגרמניה בפריז,  

אלימה של שלטונות    להתפרצות הוביל    ,הרג את פום ראטאך    , הגרמני  השגרירשכוון אל  ההתנקשות  

ביצעה המפלגה    1938בנובמבר    10-9  בליל  "ליל הבדולח".   –גרמניה הנאצית כלפי אזרחיה היהודים  

נשרפו ונהרסו בתי כנסת, בתי  וכן    יהודים   800-כנרצחו  ו  מהלכ וב  ,יהודי גרמניהב הנאצית פוגרום  

 394עלה לארץ ישראל.  1939קברות ועסקים של יהודים. בורג שהה באותו הזמן בפרנקפורט. בשנת 

 
; הפעולה נידונה בישיבת סיעת המפד"ל אולם  18.3.62פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה שפירא",    שם,  391

, פרוטוקולים של סיעת המפד"ל בכנסת, ללא תאריך.  003-100-15תוכן השיחה איננו מפורט בפרוטוקול. ראו: אצ"ד,  
 תקרית כנרת". סקירה רחבה:   –בחלק העוסק בפעולת כנרת נכתב: "שפירא וורהפטיג 

הסורי",  הֹצפה  392 בגבול  "הפעולה  הפעולה  18.3.62,  על  בעיתון  לשון  למשחקי  הביאה  אף  הפורים  לחג  הקרבה   ;
ואכן    –"המגן של ימינו ]...[ דור דור וההמן שלו. הפעם זכינו לראות במפלת הסורים שהתנכלו לדייגי הכנרת    ,שםוהחג:
 .20.3.62דגש במקור[", וקייב ]הנוצבי  מושמדו הראשי תיבות   –המ"ן 

 . 280-285 , עמ'השריחיא,  -דון 393
.  81,  55,  28-31,  9(, עמ'  2000)  יד שפיראירושלים,  מאיר חובב,    :ראיין וכתב  ,פרקים מאוטוביוגרפיה  ,יוסף בורג  394

 פרקים. -להלן: בורג 
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בגימנסיה הרצליה, בבית צעירות מזרחי וכמנהל מוסד להשכלת מבוגרים    כמורה  בורג  עבדבארץ  

  ,ונוער. לאחר מלחמת העולם השנייה נסע בורג לפריז וניהל שם את המשרד לעזרה והצלה באירופה

פעיל בתנועת  לארץ היה    עם חזרתו  395לפליטים יהודים לעלות לארץ ישראל.  לסייעשתפקידו היה  

אשר הייתה המשכה של סיעת הרשימה החקלאית ודגלה    ,הפועל המזרחי והקים את סיעת למפנה

 396בחיבור עם מפא"י ובמתינות פוליטית. 

לאחר הקמת המדינה היה בורג חבר בכנסת הראשונה מטעם החזית הדתית המאוחדת וסגן יושב  

, כיהן בורג כחבר כנסת  1955באוגוסט    15  עד  1951באוקטובר    8  ,בכנסת השנייה  397ראש הכנסת. 

פעולת  תמנה לשר הבריאות. בדיונים בממשלה  לאחר  המטעם מפלגת הפועל המזרחי ולראשונה  

  398ה. ל להעריך כי הוא התנגד ניתן לא מצאתי את דעתו של בורג, אך    קיביה

כיהן בורג כשר הדואר מטעם  ,  1954בינואר    26עד    1952בדצמבר    24בממשלת ישראל הרביעית,  

  29-שר הדואר מטעם הפועל המזרחי עד ל הוא היה    ממשלת ישראל החמישית ב  . הפועל המזרחי

 . 1955ביוני 

פעולות יזומות  ללנצל את המצב הלא יציב בארצות ערב    1954בפברואר    28-לבון בפנחס  כאשר הציע  

לארץ.   -  ישראליות בחוץ  בורג  עזה,    הוא  399שהה  בפעולת  לא  ש  משום,  1955בפברואר    28תמך 

 400קיביה או נחלין". "  לא הייתההתבצעה נגד אזרחים אלא נגד מטרות צבאיות והיא  

בן  1955  ארסבמ  29-ב של  להצעתו  נחרצות  בורג  הביטחון,  - התנגד  שר  לתפקיד  חזר  אשר  גוריון, 

טען   בורג  להתיר את הרצועה".  נוטה  "אינני  עזה:  רצועת  גורמים  לכבוש את  קיימים שלושה  כי 

  , לאומי הקשה של ישראל, מצבה הכלכלי ומצבה הפנימי-ן המונעים את קיום הפעולה: מעמדה הבי

  401. ישראלית םפני והסכמהבדגש על מוכנות העורף 

איחוד בן תנועת המזרחי    -ביולי נערכו הבחירות לכנסת השלישית, והחזית הדתית הלאומית    26-ב

שרת כשר משה  המעבר בראשותו של    מנדטים. בורג כיהן בממשלת  11-זכתה ב   -  והפועל המזרחי

  1955.402בנובמבר  3-הדואר עד ל

 
הפועל  -, שמחה רז )עורך(, ירושלים, הוצאת הסתדרות המזרחילזכרו של הרב ד"ר יוסף בורג  -קובץ הציונות הדתית    395

 . להלן: קובץ.16(, עמ' 2000המזרחי )
 אתר הכנסת. – https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=288 ; 29 , עמ', ביןיחיא-דון 396
 .145, עמ' פרקיםבורג,   397
ישיבות    398 של  פרוטוקולים  א"מ,  ראו:  קיביה.  בנושא  בורג  לא התבטא  הממשלה,  ישיבות  של  הפרוטוקולים  פי  על 

 . אני משער כי עמדתו כראש סיעת למפנה שללה את הפעולה.  29.11.53, 22.11.53ממשלה, 
 . 28.2.54שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  399
 .6.3.55רג", , "דברי יוסף בו, פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם 400
 . 29.3.55שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יוסף בורג",  401
402 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=288 –  .אתר הכנסת 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=288
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=288
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כנרת,  ב בורג התנגדות  1955בדצמבר    11הדיון לאחר פעולת  לפעולה, אך   משמעית -חד, לא הביע 

   403.אישור פעולות צבאיותלביקש למסד נוהל  

עומר". הוא  "מבצע    –  טיראןצרי  גוריון לכבוש את מ  -בןהתנגד בורג להצעתו של    1956בינואר    8-ב

הישראליים להשיג נשק והתוצאות החמורות    תבשל הניסיונו  ,טען כי התזמון המדיני איננו הולם

אני מפחד שאחרי ים כנרת מעשה ים סוף יכול  "ה ביקורת על קיומה:  תמדבריו על ו  , של פעולת כנרת

כי התוכנית ה לאומית לא  -ן וכי דעת הקהל הבי תקינה    צבאית איננהלהיות ים סוף". בורג חשש 

 404. על ידי ישראל שטח של מדינה זרה כיבושתקבל 

ארן.  תמך בה זלמן  ,  1956גוריון את הצעתו לפעולה גדולה ברצועת עזה באפריל  -כאשר העלה בן

בה   וראה  המוצעת  הפעולה  מעוצמת  בורג  הסתייג  ארן,  לדברי  מידתיות בתגובה  חסרת    פעולה 

  405איננה הולמת את פעולות הפדאיון. ש

 406המפד"ל.   –אוחדו הסיעות הפועל המזרחי והמזרחי לידי מפלגה אחת  1956ביוני  20-ב

לפעול נגד ירדן במידת הצורך.  גוריון לייפות את כוחו  -בעקבות החרפת המצב בגבול המזרחי הציע בן

צאת אל  אמורה הייתה ל  העתידית  שהפעולהבדיון ביקש בורג להתחשב בזירה המדינית ואף בכך  

בתשעה באב. הוא אף חשש כי פעולת צה"ל בשעה שיש ידיעות על התפוררות המשטר הירדני,    הפועל

ך הגבול. בסופו של דבר  במקומות אחרים לאורגם תגרום להפעלת ריכוזי הצבא הירדני נגד ישראל  

   407., כפי שביקשגוריון- הצביעו השרים בעד ייפוי כוח לבן

בפעולה אפשרית נגד הכפר  כאמור  ן, דנה הממשלה  באזור בית גוברי   "לצה  לאחר רצח ששת חיילי

התקרית הקשה  שיתכן י  ,הסיור פועל על פי ההנחיותהיה אידנא. בתחילת דבריו אמר בורג כי אילו 

הבי הייתה   בהמשך  לתגובה    ענמנעת.  מוכן  יהיה  הכפר  כי  וטען  המוצעת  הפעולה  מן  חשש  בורג 

 408הוא גבוה מידי ואיני רוצה להוסיף".]הסיכון[  הריזוקו  "   הישראלית והדבר יעלה באבדות רבות:

. הוא אומנם לא שלל לחלוטין את הצורך לפעול,  פעולת קלקיליהבורג אף התנגד למתווה המוצע של  

הצמדת הפעולה    -ק את התנגדותו בכך שהירדנים כבר התרגלו לאופן התגובה הישראלית  אולם נימ

לאחר הפעולה טען בורג,    409וראה בכך משגה לפעול ללא תחכום בסיסי.   -  למיקום ולזמן התקרית

דילמה האם לשמור על חיי    לנוכח, כי  1956כמו שפירא בעת הדיונים על פעולה אפשרית בירדן ביולי  

 
 .25.12.55", יוסף בורג, "דברי א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה 403
כי לפי קלאוזביץ    -. בתגובה לדברי בורג  8.1.56שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יוסף בורג",    404 יודע  "אני 

 גוריון: "אולי תעזבו פעם את קלאוזביץ במנוחה". -ענה בן  -המלחמה היא המשך המדיניות" 
 . 13.5.56 ורג",, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יוסף ב שם 405
מוועידPA-151-1אצ"ד,     406 וחשבון  דין  בישראל,    ת,  הפועל המזרחי  של המפלגה הדתית הלאומית המזרחי  היסוד 

 . 197, עמ' השר יחיא,-דון; 20.6.56
 . 11.7.56 ",יוסף בורג  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 407
 . 9.5611., פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יוסף בורג", שם 408
 . 10.10.56 ",יוסף בורג  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 409
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סיכון    האוכלוסיי  של  במחיר  ערבית  החיילים    לשאזרחית  של  החיים  "להעדיף  יש  צה"ל  חיילי 

 410היהודים". 

דרדרות במצב יה   חלהגוריון עדכן אותו כי  - סיני התנגד בורג למלחמה. אולם לאחר שבן  לחמתערב מ

ישראל עם  במשותף  פועלות  ובריטניה  צרפת  וכי  דעתו  בורג  שינה  ,הביטחוני,  בספרו  את   .

ייך  תשמכי גם ללחצם של היישובים הסמוכים לעזה, למשל קיבוץ סעד הכתב בורג,  האוטוביוגרפי  

 411תמך ביציאה למלחמה. הוא בהצבעה בממשלה ו ,לציונות הדתית, היה משקל רב בהחלטתו

אנו יכולים  "לאומי.  - ןחשש עד מאוד מלחץ ביולאחר המלחמה תמך בורג בנסיגה ישראלית מסיני  

",  "לפעול רק עם שותפים בורג,  לעמים אחרים,  הצהיר  ולוותר  לתת  גם    בלי אווירהאנו צריכים 

אולם בהמשך    ]תומכת[ בשום מלחמה";  לעמוד  נוכל  וקרא  הוא  לא  עזה  לנסיגה מרצועת  התנגד 

הודיע בורג כי יצביע    לאומיים- ןהבי  הלחציםהמשך  ם  ע  412בישראל ולשקם את תושביה.   התולשלב א

  413הנסיגה. בכנסת בעד  

המגעים המדיניים עם  על  גוריון בשל עימות עם שרי אחדות העבודה  -התפטר בן  1957בדצמבר    31-ב

כיהן  הוא    1958בינואר    7- גרמניה. ב ובורג  ישראל השמינית,  כשר הדואר  בה  הקים את ממשלת 

   414. "מיהו יהודי"  בשאלת משברהעקב   1958ביולי  1-ב מטעם המפד"ל. הוא התפטר מתפקידו

מושבים ובורג מונה לשר    12-נערכו בחירות לכנסת הרביעית, המפד"ל זכתה ב  1959  רבנובמב  3-ב

מראשות הממשלה, ובבחירות שנערכו באוגוסט זכתה    1961בינואר    31- גוריון התפטר ב-בן  415הסעד. 

 416מנדטים. בורג המשיך לכהן כשר הסעד.  12-המפד"ל ב 

לאחר פעולת נוקייב הדגיש בורג את חובתה של ישראל להגן על ריבונותה בכנרת,  בישיבת הממשלה  

קבלת  אופן . בורג חלק על בצעה בפועלאך טען לפער גדול  בין היקפה המוצע לבין הפעולה כפי שהת

ההחלטות טרם הפעולה ובמהלכה, וגרס כי הפעלת כוח כזאת מחייבת החלטת ממשלה ולא דעת  

 417יחיד. 

 
 . 14.10.56 ",יוסף בורג  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 410
א"מ, פרוטוקול של  ;  27.12.56, פרוטוקול של ישיבת הוועד הפועל של המפד"ל, "דברי יוסף בורג",  154-100-1  אצ"ד,  411

 . 397, עמ' תהיה; גולני, 212-211, עמ' פרקים; בורג,  23.12.56גוריון", ישיבת ממשלה, "דברי דוד בן 
המזרחי הפועל המזרחי, מחלקת    –המפלגה הדתית לאומית    , תל אביב,דיונים, הערכות וסיכומים  –פרשת סיני    412

, פרוטוקול של ישיבת הוועד הפועל של המפד"ל, "דברי  1-100-154אצ"ד,  . להלן: פרשת סיני;  9(, עמ'  1957ההסברה )
 .27.12.56יוסף בורג", 

 . 364 , עמ', ביןיחיא-דון 413
 .213-224, עמ' פרקיםבורג,   414
והמפ  415 הסיעה  הנהלת  אישרה  בכנסת  המפד"ל  סיעת  שני  בישיבת  והביאה  הפנים  לשר  שפירא  של  מינויו  את  לגה 

, פרוטוקולים של  003-100-12מועמדים לתפקיד השר הנוסף: בורג ויצחק רפאל. בסופו של דבר נבחר בורג. ראו: אצ"ד,  
 . 14.12.59ישיבת סיעת המפד"ל בכנסת, 

 ;1.11.61, התכתבות עם לשכת ראש הממשלה, 68-1-003שם,  416
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=288 –  .אתר הכנסת 

 .18.3.62 ",יוסף בורג א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  417

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=288
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שפירא, מייצג בורג את הגישה המתונה בכל הנוגע להפעלת הכוח. הוא שם דגש רב  בדומה מאוד ל

בעל   הביההתחשבות  רב  -ןמערכת  משקל  העניק  הצבאיות,  הפעולות  מהשלכות  חשש  לאומית, 

  , לתזמונן של הפעולות וביקש לוודא כי התגובה הישראלית היא מידתית. בדומה לשפירא טען בורג

מנגד  ש  בעתיק משקל רב יותר לשמירה על חייהם של חיילי צה"ל  לפחות פעם אחת, כי יש להענ

עזה. עם    מרצועת  לנסיגה  בתחילה  התנגד  אף  אזרחית. בורג  הפגיעה באוכלוסייה עומדת אפשרות  

משנתו    יתהקנה הברורה כי מתינות בהפעלת הכוח הימובילה למסעל דרכו  הסתכלות רחבה    ,זאת

 הביטחונית.

 

 הדתותשר  - זרח ורהפטיג

בעיירה וולקוביסק באימפריה הרוסית. ורהפטיג היה פעיל    1906בפברואר    2-זרח ורהפטיג נולד ב

- שימש סגן יו"ר של המשרד הארץהוא משפטים.  לושילב בין לימודים תורניים  418בתנועת המזרחי 

ישראלי בוורשה, שתפקידו היה לסייע לפעילות ההתיישבותית בארץ ישראל. הוא אף נטל חלק כציר  

משם  ופרצה מלחמת העולם השנייה עבר ורהפטיג לליטא  כש.  21-עד ה  17- בקונגרסים הציוניים ה

לארה"ב, שם כיהן כסגן נשיא הפועל המזרחי וחבר הוועד המנהל   1941ליפן, ולאחר מכן עבר בשנת 

  419הקונגרס הציוני. של 

עלה ורהפטיג לארץ ישראל, נתמנה לחבר מועצת המדינה הזמנית ואף היה בין החותמים    1947בשנת  

וחוקה משפט  בשאלות  עסק  ורהפטיג  העצמאות.  מגילת  למדינת    ,על  חוקה  לכתיבת  ניסיון  כולל 

האוניברסי מטעם  במשפטים  דוקטורט  לימודי  סיים  הוא  האקדמית  דרכו  בהמשך  טה  ישראל. 

 420העברית. 

בכנסת הראשונה הוא היה ח"כ מטעם חזית  הראשונה ועד החמישית.  מורהפטיג היה חבר כנסת  

בכנסת הפועל המזרחי.  ובכנסת השנייה מטעם  שר    לסגן   ורהפטיג  התמנה   אף   זו  דתית מאוחדת 

בכנסת השלישית היה ורהפטיג בתחילה ח"כ מטעם החזית הדתית הלאומית, לאחר מכן    421הדתות. 

המזרחי   הפועל  כסגן  ,מזרחי  –מטעם  ורהפטיג  כיהן  זו  בכנסת  גם  המפד"ל.  מטעם    שר   ובסופה 

 
 תאריך. , ארכיון אישי ד"ר זרח ורהפטיג, ללא PA16-193-100אצ"ד,  418
.  21(, עמ'  2018)  דני ספריםמעלה אדומים,    ,עליך זרח: חייו ופועלו של השר ד"ר זרח ורהפטיגאיתמר ורהפטיג,   419

 אתר הכנסת.   –  398https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID= עליך;  - להלן: ורהפטיג 
; ורהפטיג העניק  15.2.81, שיחה עם חבר הכנסת זרח ורהפטיג,  ארכיון אישי ד"ר זרח ורהפטיג,   292a-1-PA16אצ"ד,    420

ייעוץ משפטי להנהלת הוועד הלאומי שעסק בשאלה האם לאחר סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל והכרזת מלחמה  
לסייע למהלך הצבאי    –בשל החוזה בינם לבין ירדן    –יו הבריטים מחויבים  על עבדאללה מלך ירדן "על הציונות" יה

הירדני. תשובתו של ורהפטיג הייתה כי בריטניה לא תהיה מחויבת לכך. במהלך המלחמה חצו כוחות צה"ל את הגבול  
על העובדה    לאומי. ורהפטיג התנגד לחצייה, אולם כעס כעס רב יותר-בין ישראל למצרים ונאלצו לסגת בשל לחץ בין

, ארכיון אישי ד"ר זרח  PA16-100-194שנסוגו לאחר מכן וזאת מבלי שהדבר נידון במועצת המדינה הזמנית. ראו: שם,  
, הודעת האוניברסיטה העברית לזרח ורהפטיג על אישור עבודת הדוקטורט, ללא  PA16-200-36; שם,  7.5.48ורהפטיג, 
 תאריך.

 חמישים. -. להלן: ורהפטיג 133(, עמ' 1998, ירושלים, יד שפירא )ושנה: פרקי זכרונותחמישים שנה  זרח ורהפטיג,  421

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=398
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הרביעית הדתות בכנסת  ב  422.  המפד"ל.  מטעם  ח"כ  היה  הוא  הוהחמישית  כהונת  כנסת  מהלך 

 423לראשונה כשר הדתות בממשלת ישראל העשירית. התמנה הוא החמישית 

  20-עד ל   1949פברואר  ב  14-ורהפטיג כיהן כחבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הראשונה מ 

ה  424. 1951באוגוסט   הכנסת  של  והביטחון  החוץ  בוועדות  ברצף  כיהן  הוא  מכן  ,  תשלישילאחר 

 425. 1965 רבנובמב 22-עד ל 1955באוגוסט   15- , מ והחמישית תהרביעי

ביקש  שפירא  אך  גוריון את שרי המפד"ל ועדכנם על המלחמה הקרבה,  -ערב מלחמת סיני הזמין בן

- חזר עם תשובה חיובית אל בן  ההתייעצות  להמתין עם תשובתו עד אשר יתייעץ עם ורהפטיג. לאחר 

רות  ורהפטיג אף תמך בסופו של דבר בנסיגה מרצועת עזה והתנגד לגישה המחייבת הישא 426גוריון. 

 427בשל "שלמות המולדת".  הב

פעולת   לאחר  הממשלה  הרהרבדיון  פבקול:  ורהפטיג    נוקייב  אינן  זה  מסוג  פעולות  גמות  והאם 

. ורהפטיג ביקש שלא  באותה עתהארצי אשר נבנה  המים  ברצונה של ישראל להצניע את מפעל מוביל  

  לטענתו, והוא אף נדרש לשאלת הפעלת חיל האוויר.    , לייצר הסלמה והחרפה בעימות עם הסורים

הפעלה של ארטילריה בתגובה לירי ארטילרי    , כלומר  ; יש להעדיף תגובה המותאמת לפעולה הסורית

לחזור   האפשרות  את  לבדוק  החוץ  משרת  ביקש  אף  ורהפטיג  האוויר.  חיל  של  הפעלה  ולא  סורי 

 428צי שיח מדיניים. לוועדת שביתת הנשק עם הסורים מתוך כוונה לפתח ערו

, את ליבת הגישה המתונה  האחריםניתן לומר כי ורהפטיג מייצג גם הוא, כמו שני שרי המפד"ל  

טרם  בממשלה   זו  לשאלה  שלו  רבות  התייחסויות  לאתר  קשה  כי  אף  הכוח.  הפעלת  בסוגיית 

 . מתוןמחנה הבלומר על רקע המידע הקיים כי רגליו נטועות עמוק    ניתןהצטרפותו לממשלת אשכול,  

 

 

 

 

 
 . 26.1.60, ארכיון אישי ד"ר זרח ורהפטיג, PA-35-2אצ"ד,  422
423 https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=398 –  .אתר הכנסת 
. מתוך סקירה של דיוני הוועדה לאורך השנים  1.3.60;  1.11.49ראו למשל: א"מ, פרוטוקולים של ועדת חוץ וביטחון,    424

שכיהן   העובדה  כי  ייתכן  הוועדה.  בדיוני  ורהפטיג  נכח  לא  מועטות  לא  פעמים  כי  בממשלה  נמצא  שר  סגן  בתפקיד 
הרביעית, השביעית והשמינית מנעה זאת ממנו. ייתכן גם כי היה הסדר של חלוקת ההופעות בוועדה עם ח"כ ד"ר יצחק  

. בסעיף נוכחות נכתב:  11.4.49יעקב גרינברג. ראו למשל: שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  -רפאל ועם ח"כ אהרן
 רינברג(""מר ז. ורהפטיג )במקום מר י. ג

425https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommi
ttee.aspx - רשימת חברי הוועדות של  2ל הכנסת; ראו למשל: דברי הכנסת, ישיבה מס אתר ועדת החוץ והביטחון ש" ,

 . 17, עמ' 4.9.61הכנסת החמישית: ועדת החוץ והביטחון", 
חופש שיט בים סוף". ראו:    –; ורהפטיג כתב בזכות תוצאות המלחמה: "אחרי מבצע סיני  212, עמ'  פרקיםבורג,    426

 ורהפטיג, ללא תאריך.  , ארכיון אישי ד"ר זרחPA16-100-204אצ"ד,  
 .29-30, עמ' סיני פרשת  427
 . 18.3.62א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח ורהפטיג",  428

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKGovRoles.aspx?MKID=398
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeHistoryByCommittee.aspx
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 ים הרמטכ"לסגן שר הביטחון ו

 (  1965במאי   25-סגן שר הביטחון )התפטר מתפקידו ב -שמעון פרס 

. הוריו, יצחק ושרה   1923באוגוסט   2-נולד בעיירה וישיניבה שבפולין ב   ( פרס , לימים)שמעון פרסקי 

עלו גם פרס,    1935עלה יצחק לארץ ישראל, ובשנת    1931פרסקי, היו סוחר עצים וספרנית. בשנת  

אימו ואחיו לארץ. בתחילה התגורר פרס בתל אביב ובהמשך למד בפנימיית בן שמן, היה בהכשרה  

בהיותו    429בו היה חבר להקים את קיבוץ אלומות.שעלה עם הגרעין    ,1942  בשנת   ,בקיבוץ גבע ולבסוף

אשכול של  הלב  תשומת  את  ומשך  שבועי  עיתון  ייסד  הוא  מחלקת    ,באלומות  ראש  היה  אשר 

לעבוד   וימונה  בקיבוץ  עבודתו  את  יעזוב  פרס  כי  ביקש  אשכול  היהודית.  בסוכנות  ההתיישבות 

נציג של חבר הקבוצות של מפא"י.  ה עבר לתל אביב והיה  במזכירות הנוער העובד" בתל אביב. פרס 

נסע לקונגרס הציוני בבאזל    אף   י והואבהמשך מינה אותו אשכול לחבר במטה הבחירות של מפא"

בכל הנוגע   גוריון, הציג קו אקטיביסטי-דיין ותחת כנפיו של בן משה . בקונגרס, יחד עם1946בשנת 

 430ליחסים עם בריטניה ובשאלת הצורך בהקמה מיידית של מדינה יהודית ושלילת מתווה ההמתנה. 

,  עסק בסוגיות של רכש. הוא  "הגנה"מונה פרס על ידי אשכול לראש אגף כוח אדם של ה  1947במאי  

ה"ל.  תגייס פרס לצזה יהיה שייך למשרד הביטחון, לא האגף  ומנהלה. בשל ההחלטה כי    תעשייה

מונה להיות אחראי על חיל הים ועל הרכש הצבאי והלוגיסטי של החיל  הוא  במסגרת תפקידו זה  

שם עסק פעם נוספת    , הצעיר. לאחר מלחמת העצמאות מונה פרס לראש משלחת הרכש לארה"ב

 431ברכישת ציוד לחימה לחיל האוויר בפרט ולצה"ל בכלל. 

ון להיות סגן מנהל משרד הביטחון. בתפקיד זה  גורי - חזר פרס לארץ ומונה על ידי בן  1952בשנת  

  ות ראש מגוריון  -, יום אחד בלבד לפני התפטרותו של בן1953בדצמבר    6-כיהן פרס זמן קצר, עד שב

 432ביטחון.ההממשלה, הוא מינה את פרס למנכ"ל משרד הביטחון, את דיין לרמטכ"ל ואת לבון לשר  

של   למסלול  עברה  היא  במהרה  תקינה,  ללבון  פרס  בין  היחסים  מערכת  הייתה  בתחילה  כי  אף 

כוח   על  ומריבות. מאבקים על תקציבים,  הובילו לעימותים    ועל חיכוכים  סופיים  -אין רכש צבאי 

"עסק    -  שיא הגיע עם התפוצצות פרשת הפעלת רשת הריגול והחבלה היהודית במצריםביניהם. ה

שמטרתה הייתה למנוע את הפינוי הבריטי הקרב. לאחר לכידת הרשת והוצאתם להורג של    -הביש"  

"מי    ה ראש אגף המודיעין, בשאל  ,שניים מחבריה, נפתח מחול האשמות בין לבון לבין בנימין גיבלי

 
, 23-24(, עמ'  2016, ראשון לציון, ידיעות אחרונות/ספרי חמד )הביוגרפיה המלאה  -שמעון פרס  זוהר,  -מיכאל בר  429
 שמעון.  -זוהר -. להלן: בר65, 58-54, 40, 31, 28
 פרס.  -. להלן: גולן 22-23, 17-18(, עמ' 1982, ירושלים ותל אביב, שוקן )פרסמתי גולן,  430
  - . להלן: פרס  60-63(, עמ'  2018, ראשון לציון, ידיעות אחרונות/ספרי חמד )אין מקום לחלומות קטניםשמעון פרס,    431

 . 2016אין. הספר פורסם על ידי משפחתו של שמעון פרס לאחר מותו בשנת  
תל אביב,  ,  פרס במלכודת סיזיפוס שמעון  ,ע לנצחהאיש שלא ידכץ, -; אורלי אזולאי128-129, עמ'  שמעוןזוהר, -בר  432

 האיש.  -כץ -. להלן: אזולאי48(, עמ' 1996ידיעות אחרונות/ספרי חמד )
et.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=104https://main.kness –  .אתר הכנסת 

https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPub.aspx?MKID=104
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דורי, שהוקמה לחקור את הפרשה זימנה את דיין,  -". ועדת החקירה, ועדת אולשןנתן את ההוראה?

- את תוכן דבריו בוועדה. ב  ופרס ולבון לעדות. כעסו של לבון על פרס גבר כאשר סירב פרס לספר ל

ברור מי נתן    באורחלהצביע    הלא הצליחלאחר ש  ,ועדה את מסקנותיהו פרסמה ה  1955בינואר    13

בפברואר    17-החוליה. בסופו של דבר התפטר לבון מתפקידו כשר ביטחון ב את ההוראה להפעלת  

. שבוע לאחר מכן נערך מבצע "חץ שחור" ברצועת עזה, ופרס, תחת שר ביטחון חדש, הביע  1955

  433תמיכה רחבה בו: "]המבצע הוא[ ניצחון צבאי מזהיר ומעלה המוראל". בדיעבד 

וון תחומים. הוא היה אחראי מרכזי לקידום הברית  בתפקידו כמנכ"ל משרד הביטחון עסק פרס במג

החל    ,עסקאות נשק רחבות -והעמקת הקשרים עימה הייתה אחת ממשימותיו העיקריות    עם צרפת

יואורגאן, דרך טנקי  2- ממטוסי מיסטר   434וכלה בתותחים ובציוד אלקטרוני.  13-אקס-ֶאם-א 

נגד    1956נאצר ביולי  נשיא מצרים  הלאמת חברת תעלת סואץ על ידי   ותמיכתו במרד באלג'יריה 

  435ים. ים לאלו הצרפתילחיבור נוסף בין האינטרסים הישראלי וצרפת הביא 

צרפתי. לצד "גיאות", ההסדר שעסק ברכש הצבאי,  -החל ממשבר סואץ התהדק הקשר הישראלי

 מודיעין ונערך תכנון מבצעי משותף.  הועבר "זית" שבו  להקמתחברו שתי המדינות  

-Bourgèsמונורי )  -נפגש פרס בפריס עם שר ההגנה הצרפתי מוריס בורז'ס  1956בספטמבר    18-ב

Maunouryעקרונית ליטול  הישראלית  הנכונות  ב( והשניים דנו באפשרות של תיאום לוחות הזמנים ו

, הוסכם עקרונית על מהלך צבאי  1956בר  בספטמ   28חלק בלחימה נגד מצרים. בוועידת סאן ז'רמן,  

, בפריז, חתם  1956באוקטובר    10-צרפתי ובריטי ועל עסקת נשק גדולה לישראל. ב  , משותף ישראלי

נשק,   אספקת  ועל  הצבאי  המבצע  של  הכללי  המתווה  על  על  ופרס  חתמו  מכן  לאחר  ימים  כמה 

תוכנית הפעולה הסופית   גם ממשלות הצדדים.  באוקטובר    24-22  ,סוור  דת יוועגובשה בההסכם 

   436, והיא חיברה בין הפעולה הישראלית לבין פעולות צרפת ובריטניה.1956

סיני  29-ב מלחמת  לדרך  יצאה  הצרפתי  .באוקטובר  והבריט יהכוחות  למלחמה,  ים  הצטרפו  ים 

לאומי על ישראל לסגת  -ןבאוקטובר. עם סיום הקרבות החל הלחץ הבי   31-בהפצצות אוויריות, רק ב 

אדמת  על  גוריון ורבים אחרים, להישאר  -עזה. בתחילה ביקש פרס, כמו בן רצועת  סיני ומחצי האי  מ

 437סיני ועזה, אולם מאוחר יותר הבין את מורכבות המצב וקיבל בחוסר השלמה את הצורך לסגת. 

 
 .164, 139-148, עמ' שמעוןזוהר,  -בר 433
 .40-43, עמ' פרסכעת; גולן,   - . להלן: פרס 67(, עמ' 1978, ירושלים, כתר )מחר - כעת שמעון פרס,   434
 קלע.  -פרס . להלן: 32(, עמ' 1970, ירושלים, ויידנפלד וניקולסון )קלע דודשמעון פרס,   435
ביתן והוצאת קוראים  -זמורה-, חבל מודיעין, כנרתפרס: האיש שתמיד היה שםאילן כפיר, דני דור ומשה מילנר,    436
-274,  257-245, עמ'  תהיה; גולני,  266-252,  240-231  , עמ' אבנידיין,  פרס;    -. להלן: כפיר, דור ומילנר  91-90(, עמ'  2016)

259 ,393-375 . 
 .  60, עמ' פרס; גולן,  229עמ' , שמעוןזוהר,  -בר 437
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המשותפות למלחמה עם צרפת על מנת לשפר את יכולותיה של ישראל  פרס ניצל את מהלך ההכנות 

  שנגעצרפתי  -רקם את ההסכם הישראלי הוא    דת סווריוע   במהלךכבר  אנרגיה הגרעינית.  בתחום ה

של   צרפתית  בכ לבנייה  נחתמו  עצמם  ההסכמים  בישראל.  גרעיני    30- וב  1956בדצמבר    12-ור 

 1957.438באוקטובר  

,  החמישים לא רק עם צרפת עמל פרס על יצירת קשרים. באופן קשה לעיכול בישראל של סוף שנות

יכולות לסייע לישראל בתחומי הביטחון והרכש  הראה פרס בגרמניה המערבית את אחת המדינות  

החדשה המדינה  של  הכלכלית  עוצמתה  את  זיהה  פרס  חובה   - הצבאי.  את  לנצל  וביקש  ישנה 

מוסרי כלפי העם היהודי על מנת לחזק את מדינת ישראל. פרס רקם קשרים עם משרד -ההיסטורי

ה  ביטחוני    ,גרמניהביטחון  וציוד  טנקים  צוללות,  לרכוש  ביקש  עבודה  פגישות  ,  אחרובמספר 

 439ובתמורה למכור לגרמניה רובי "עוזי" תוצרת ישראל. 

נקשר    ,ביקש פרס לעזוב את תפקידו כמנכ"ל משרד הביטחון. אף כי היה פקיד ממשלתי  1958במאי  

בן של  הצעירים  חבורת  אל  הקבוצה  -פרס  חברי  בקרב  וגובר  הולך  כעס  של  למוקד  והיה  גוריון 

  פרס   בעיניאשכול. לטענתו של גולן,  לוי  ספיר ואף  יוסף  ארן,  זלמן  ,  מאיר  גולדה  –הוותיקה במפא"י  

  [ וריון ג -פרס וצעירי בןהם ]סימלו את הגולה את המנטליות של הגטו היהודי. את עצמם  הוותיקים "

 440ראו כישראלים החדשים, אולי כישראלים האמיתיים". 

הרביעית  בב לכנסת  הפרס  הוצב    1959בנובמבר    3-בחירות  ב  24- במקום  מפא"י.    21- ברשימת 

בן זו המשיך לעסוק  ו  441.,גוריון-בדצמבר התמנה פרס לסגן שר הביטחון בממשלתו של  במסגרת 

וצרפת.   גרמניה  עם  בממשל  הואבקשרים  גם  זה  תפקיד  בן  המילא  של  ה  ממשלהגוריון,  -הבאה 

  443שלא היה שר. אף על פי והוא אף נטל חלק בישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון,  442, העשירית

לא  מנם הוא  כוח. אוהבחינה זו מביאה להבנה כי פרס מסמל גישה אקטיביסטית בנוגע להפעלת  

אולם  בחלק    לקח עזה,  בפעולת  תמיכתו  את  הביע  כי  אף  התגמול,  פעולות  על  ההחלטות  קבלת 

כי רגליו היו נטועות    ותמעיד   ,הראייה שלו את חשיבות המלחמה היזומה, ודחיפתו למלחמת סיני

  את הראייה כי אף יותר  גוריון מחזקות  -עמוק במחנה האקטיביסטי. החיבור עם דיין והקרבה לבן 

 בדעות דומות ובגישות תואמות בסוגיות של הפעלת כוח.  ויה זו החזיק ישלישחברי 

 

 
himon Peres and Robert S; ראו התייחסות נוספת של פרס לכך: 33, עמ'  דימונה  בין,  ; שלום90-92, עמ'  אין,  פרס  438

Littell, For The Future of Israel, The Johns Hopkins University Prees, London (1998), pp. 58-59.    :להלן
 למען.  -פרס וליטל 

 .94-96, עמ' פרס; כפיר, דור ומילנר,  78, עמ' פרס; גולן, 69-70, עמ' כעתפרס,  439
 .91, עמ' פרסגולן,  440
 . 104, עמ' אין, פרס; 4, עמ' 21.12.59, 12דברי הכנסת, ישיבה מספר  441
 .117, עמ' פרסגולן,  442
 . 21.1.62, 9.1.62ביטחון, א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני  443
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 הרמטכ"ל השישי  - צבי צור

  היה בן שנתיים כשבאוקראינה.  שבעיירה זסלב    1923באפריל    17-נולד ב  (צור  ,לימים)צבי צ'רטנקו  

חבר  צור  היה    ,1939-1936המרד הערבי,  עלתה המשפחה לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב. במהלך  

קורס    הארגוןשר ומעביר ידיעות בין חברי הארגון. בהמשך עבר במסגרת הגנה" ושימש ק  " בארגון ה

נעצר צור על ידי הבריטים    444, 1946ביוני    16-17ליל  מפקדי מחלקות. בעקבות פעולת ליל הגשרים,  

מונה    במלחמת העצמאות"הגנה" והשתלב בחיל השדה.  לחזר  הוא  והושם במעצר. אחרי שחרורו  

  1948ובאפריל    ,השתתף בקרבות באזור סלמה ויאזור  " וגבעתי"בחטיבת    53צור לסגן מפקד גדוד  

 445. 54מונה למפקד גדוד 

שלח הגדוד בפיקודו של צור לדרום לעצור  נ   ,ופלישת צבאות ערב  ה על הקמת המדינההכרז הלאחר  

עיראק משטרת  כיבוש  על  נלחם  צור  המצרי.  הצבא  כיס  יסוו -את  ובכיתור  בנגבה  בקרבות  דאן, 

ד לאחר מינויו של  י, אולם מי17מונה למפקד חטיבה  הוא  פאלוג'ה. לקראת סיומה של המלחמה  

 446צור לראש המטה שלו. , הוא מינה את 1949באוקטובר  21אלוף פיקוד הדרום החדש, לדיין  

וכאשר מונה מקלף לרמטכ"ל הוא    ,אלוף מרדכי מקלף  ,םמונה צור לעוזרו של ראש אג"  1951-ב

תחת מקלף וגם תחת  זה  הוא כיהן בתפקיד    447אדם. הלראש אגף כוח    1952מינה את צור בדצמבר  

 מחליפו משה דיין. 

במסגרת זו נערכו בגזרתו שני מבצעים מרכזיים:    448מונה צור לאלוף פיקוד המרכז.  1956באפריל  

  הארכאולוגים   , בתגובה לרצח 1956בספטמבר    26-25-בלולב", הפשיטה על משטרת חוסאן  "מבצע  

-11  בליל שומרון", הפשיטה על משטרת קלקיליה  "ימים קודם לכן, ומבצע  כמה  רחל    רמת  בקיבוץ 

טבח כפר קאסם. בתחילתה    יהל צור ה . אולם האירוע המרכזי תחת פיקודו ש1956באוקטובר    10

ם באזור הגבול עם ירדן. הזזה  י, הוטל עוצר על הכפרים הערבי 1956אוקטובר    29של מלחמת סיני,  

גרמה לכך   העוצר הראשונית  על  מתושבים רבים  ששל שעת  ידעו  ולא  נמצאו בשדות  כפר קאסם 

  43-ב  ה טבחו הגבול באש משמר  של  יחידה  עליהם   פתחה  לכפר בחזרתם  הצורך לחזור מוקדם יותר.  

מונה צור לראש    1958בינואר    449. בהתנהגותו  אזרחים ערבים. ועדת הבדיקה מצאה כי לא היה פסול 

 
ההוצאה לאור    –, תל אביב, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון  פלמ"ח: הכוח המגויס של ההגנהמאיר פעיל,    444
 פלמ"ח. -. להלן: פעיל 75(, עמ' 1996)

  גיא ,  ראש המטה הכללי השישי של צה"ל  –אלוף צבי צור    רב הרמטכ"לים,    סדרתלהיסטוריה בצה"ל,    המחלקה  445
)  יעדאב , תל אביב, הוצאת  : גבעתי במלחמת העצמאות54גדוד    ;אלוף   רב. להלן:  12-7(, עמ'  2016)תחקיר וכתיבה(, 

 . גדוד. להלן: 16(, עמ' 2004) 54ותיקי גדוד 
1953-כשהצבא החליף מדיו: פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות  און,  -מרדכי בר  446

 כשהצבא.  - און -. להלן: בר27(, עמ' 2017ירושלים, יד יצחק בן צבי ), 1949
, "שינויים נוספים במטכ"ל ]...[ אלוף משנה צבי צור נתמנה מהיום ראש אגף כוח האדם במטה  דבר;  281שם, עמ'    447

 . 23.12.52הכללי", 
 .31.12.63, מכתב אשכול לצור, 4792/ 4-אי"א, פ 448
; רוביק רוזנטל, "מי הרג את פאטמה סרסור: הרקע האירועים וההשתלשלות בפרשת טבח כפר  17, עמ'  אלוף-רב  449

-19,  14(, עמ'  2001, תל אביב, הקיבוץ המאוחד/קו אדום )כפר קאסם: אירועים ומיתוסקאסם", רוביק רוזנטל )עורך(,  
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,  ולסגנו של הרמטכ"ל חיים לסקוב. חיבור זה לא האריך ימים. מאבקי כוח בתוך המטכ"ל  םאג"

גם שני האישים  כמו  ולנסיעתו    ,אופיים השונה של  צור את התפקיד  הביאו במהרה לעזיבתו של 

   450ללימודים בצרפת. 

משלה  לאחר שנתיים של לימודים חזר צור לארץ וביקש להתמנות למחליפו של לסקוב. בישיבת המ

גוריון למנות את צור לתפקיד, ציין ראש הממשלה כי צור ולסקוב לא  -אשר דנה בהצעתו של בן

ראש אג"ם אצל לסקוב ]...[ אבל מפני שלא חי אתו כל כך בסדר    ההיטיבו לעבוד יחדיו: "מי שהי

הוצאתי אותו מראשות האג"ם והוא נסע לצרפת ללמוד ]...[ אלוף צבי צור". שרי הממשלה העלו  

אהרן  -בןיצחק  עבודתו תקינה.  אשר  רמטכ"ל אשר ביקש להמשיך בתפקידו ו   לגבי החלפתתהיות  

ולא צור. השר שפירא רמז כי מינויו של צור    ,ם לתפקידאף טען כי יצחק רבין הוא המועמד המתאי

כך גם דיין,  וגוריון על הבחירה בצור,  -קשור בהיותו "איש מפלגה מובהק". בסופו של דבר הגן בן

 451והממשלה אישרה את מינויו.

הוא מינה את    ן הרמטכ"לראש אג"ם וסג לתפקידי  נכנס צור לתפקידו כרמטכ"ל.    1961בינואר    1-ב

  452רבין. 

שנתית "חשמונאים" הייתה  -במישור של בניין הכוח עמל צור על חיזוקו של צה"ל. התוכנית הרב

לגולת הכותרת של כהונתו, ובמסגרתה חוזק חיל השריון על ידי רכישת טנקי צנטוריון, נבנו שתי  

חטיבות שריון חדשות, הוקמו שני מתקני אימונים חדשים, נרכשו מסוקים, הושלמה עסקת רכישת  

השקעה נרחבת    שתה כוחות האוויר ונעלזק שיתוף הפעולה בין כוחות היבשה  , חּוז'סי המיראמטו

 453בכוח האדם בצה"ל. 

הייתה    1962בכל הנוגע לסוגיית הפעלת הכוח, כהונתו של צור אופיינה בשקט יחסי. החל משנת  

טרי  ,מצרים של נאצר שקועה במלחמת האזרחים בתימן עוד היה  פעולות    .וזיכרון מלחמת סיני 

היה    –סורי  ה  –פחתו במידה רבה, והגבול הצפוני    ומרצועת עזההחבלה וההסתננות מגבול ירדן  

 לחזית העיקרית.  

לפעולת נוקייב כנגד    1962  ארסבמ  16- לדייגים ישראלים במימי הכנרת הובילו ב  ה התנכלויות סורי

כי ההחלטה על  צור    ם ברמת הגולן. בישיבת הממשלה שנערכה לאחר מכן הסביריהמוצבים הסורי

מקומי  הסוריות האחרונות לא היו יוזמה של מפקד    ות הפעולה נבעה מן ההבנה הישראלית כי הפעול

 
, ירושלים, כרמל  : ביוגרפיה פוליטיתטבח כפר קאסםכפר; להרחבה על המקרה ראו: אדם רז,    -. להלן: רוזנטל  18
 טבח. -(. להלן: רז 2018)

283-,  273-275(, עמ'  1989ההוצאה לאור וכתר ) –אביב, משרד הביטחון    תל ,  לסקוב: לוחם, אדם, חברמרדכי נאור,    450
 לסקוב.  -. להלן: נאור 282

 .27.11.60אהרון ומשה דיין",  -גוריון, יצחק בןא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה חיים שפירא, דוד בן    451
 . 1.1.61צור נכנס",   –, "לסקוב יוצא מעריב 452
 .21-23 , עמ'אלוף-רב 453
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לדברי השר    בתגובה  .תמיכה  בה  אלא הנחיה "מגבוה". צור סקר בישיבה את מתווה הפעולה, והביע

תה עת. הוא אף  המדיניות הישראלית עד לאוזו הייתה  טען צור כי    ,הצורך בהבלגה  בדברשפירא  

אופרטיבי וטען כי לפעולה  -גיבה את הפעלת חיל האוויר. צור הרחיב את דבריו מעבר לשדה הצבאי

כיוון בדבריו למפעל מוביל  - ןיש חשיבות מבחינת המרחב הבי ההולך  המים  לאומי והאזורי. הוא 

יג בכנרת  השיט והד  –ואמר כי ישנה חשיבות "להקפדה יתרה" עם סוריה על כללי המשחק    ,ונבנה

להשפיע על    עלולה  יתנרפ  תגובהוכי    ,מתוך הבנה כי כל מדינות ערב צופות בנחישותה של ישראל  –

 454פעולות הסורים בהמשך. 

 סיים צור את תפקידו כרמטכ"ל וחזר להיות אזרח.  1963בדצמבר  31-ב

רמטכ"ל הוא  קשה לסווג את הרמטכ"ל צור כאקטיביסט או מתון בשאלת הפעלת הכוח. בהיותו  

  שישרתו הרבה ביצירת כללי משחק    הגיבה באופן הברור ביותר את פעולת נוקייב וראה את חשיבות

טוב יותר את האינטרסים הישראליים. הוא אף תמך בהפעלת חיל האוויר וראה בכך גישה ראויה  

 ישובים אזרחיים.ילנוכח הפגזת 

אוכל   כן  לאפיין    ,בזהירות המתבקשתלטעון,  על  ניתן  הנוגע  כי  בכל  לאקטיביזם  כנוטה  צור  את 

 לשאלות של הפעלת הכוח. 

 

 ( 1964בינואר  1-)התמנה לתפקיד ב  הרמטכ"ל השביעי –יצחק רבין 

בירושלים לרוזה ונחמיה רבין. אביו שירת בגדוד העברי ואימו    1922  ארס במ  1-יצחק רבין נולד ב

בבית חינוך בתל אביב, עבר רבין    ו"הגנה". לאחר לימודיההייתה חברה במפקדה הארצית של ארגון  

התקבל ללימודים בבית הספר כדורי אשר למרגלות התבור.    1937ללמוד בגבעת השלושה. בקיץ  

, תקפו ערבים את בית הספר, ורבין וחבריו שימשו  (1939-1936)י  המרד הערב שם, בעתבזמן שהותו  

ההגנה.   עמדות  בין  ב מקשרים  אלון  זו  תקופהמדריכו  יגאל     לארגוןהצטרף    אף  רביןו  היה 

 455"ההגנה". 

הצטרף רבין להכשרת הנוער העובד בקיבוץ רמת יוחנן, אולם מלחמת העולם השנייה    1940בדצמבר  

בסוף מאי  י הגרמני   הכוחות   והתקרבות הוא התנדב  תוכניותיו.  שינו את    1941ם במדבר המערבי 

עם הכוחות הבריטשליחידה חדשה   בשיתוף  ב  –ים  יפעלה  רבין חלק    7- הפלמ"ח.  נטל  כבר  ביוני 

וללבנון לסוריה  בפלישה  אוסטרליים  וכוחות  הפלמ"ח  של  משותפת  את    ,בפעולה  לסלק  במטרה 

 
 .18.3.62א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי צבי צור",  454
 פנקס.  -. להלן: רבין 12-18(, עמ' 1979, תל אביב, מעריב )פנקס שירותיצחק רבין,  455
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  ,מונה רבין למפקד מחלקה בפלמ"ח  1943רס א. במחלק גם אלון. בפעולה זו נטל  כוחות משטר וישי

 456ובמסגרת זו היה שותף בפעולות "הסזון" כנגד חברי הארגונים הפורשים. 

התמנה רבין לסגן מפקד הגדוד הראשון של הפלמ"ח והשתתף בפעולת שחרור המעפילים    1945-ב

, הוא נעצר  1946ביוני    29. במהלך "השבת השחורה",  1945באוקטובר    10  ,נה המעצר בעתליתחממ

על ידי הבריטים והוחזק בלטרון. לאחר שחרורו מן הכלא מונה על ידי אלון למפקד הגדוד השני של  

מונה לקצין המבצעים של הפלמ"ח    1947הפלמ"ח. רבין לא כיהן בתפקיד זה זמן רב, ובאוקטובר  

   457ולסגנו של אלון.

  יהודית וערבית   – על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות    "ם עצרת האוהחליטה    1947בנובמבר    29-ב

 .  ערביםל החלו עימותים בין יהודים יד לאחר מכן י. מועל סיום המנדט הבריטי -

  ,לאחראי על הדרך לירושלים. בשל הצורך להתמודד טוב יותר עם הצרכים המבצעיים  מונה  רבין

פיקודו של  ב"הנגב" בפיקוד נחום שריג, "יפתח"   שלוש חטיבות:להפלמ"ח  אורגנו מחדש יחידות  

, נטלה חלק במבצע  1948באפריל  16-שהוקמה ב ,"הראל" . חטיבת פיקודו של רביןבאלון ו"הראל" 

ה לירושלים.  אפריל    -   יבוסי""במבצע    השתתפה  יא"הראל" להעברת אספקה  תחילת מאי  ו סוף 

ח, בעיר העתיקה  אר'ג  'ובקרבות בשיח  1948מכבי" לפתיחת הדרך לירושלים במאי  ", במבצע  1948

 458וברמת רחל. בירושלים 

האו"ם    11-ב של  הביטחון  מועצת  הכריזה  שעליה  האש  הפסקת  לתוקף  נכנסה  ההפוגה    -ביוני 

קיבל תחת פיקודו את שתי  הראשונה. רבין מונה פעם נוספת לקצין המבצעים ולסגנו של אלון, אשר  

 חטיבות הפלמ"ח "הראל" ו"יפתח".  

ביוני הגיעה אוניית הנשק "אלטלנה" לחופה של תל אביב והחלה לפרוק את נשקה. במקביל    22-ב

אשר היה בביקור במטה    ,החלו מתאספים תומכי אצ"ל רבים באזור חוף ימה של תל אביב. רבין

אש על אנשי האצ"ל הצרים    להגנה על המטה, ולאחר שהשיבהאחריות  קיבל מאלון את    ,הפלמ"ח

 459האונייה ואת אנשי האצ"ל.  עליו, נתפנה לסייע לאלון להכניע את

ב ההפוגה הראשונה,  של  סיומה  אלון  1948ביולי    10-לאחר  של  וסגנו  קצין המבצעים  רבין  היה   ,

. לאחר מינויו של אלון  דני""רמאללה, או בשמו הנוסף מבצע  -לטרון-רמלה  -לוד  –לרלר"  "במבצע  

  ים מבצעההיה שותף לתכנונם של  ומונה רבין פעם נוספת לקצין המבצעים שלו    ,למפקד חזית הדרום

משא והמתן  בשיחות רודוס ו לקח רבין חלק בעובדה". עוד קודם לכיבוש אילת  ו" חורב"  "יואב",  "

 
 רבין.   - . להלן: גולדשטיין 29-35(, עמ' 2006, ירושלים ותל אביב, שוקן )ביוגרפיה - רבין יין, יוסי גולדשט 456
יצחק  רבין;    -. להלן: סלייטר  56,  50  (, עמ'1993ידיעות אחרונות )/עידניםתל אביב,  ,  ביוגרפיה  -  רביןוברט סלייטר,  ר  457

 . יצחק. להלן: 43(, עמ'  1996מאיר )עורך(, תל אביב, אביבים )-, דב בן1995-1922רבין 
 .  50-60, עמ' רבין; גולדשטיין, 40-52, עמ' פנקסרבין,  458
. להלן: רבינוביץ  32-33(, עמ'  2017ביתן )-זמורה- , מודיעין, כנרתיצחק רבין: חייל, מדינאי, מנהיגאיתמר רבינוביץ,    459
 יצחק.  -
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הישראלים בשיחות,    על הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב. בניגוד למרבית המשתתפים

פעמים רבות לצד המצרי המובס.    ה ויתר  –הצד המנצח במלחמה    –ישראל  משום שחש רבין החמצה  

 460הוא אף עזב את השיחות בטרם נחתמו ההסכמים. במחאה על כך 

     14-פיקד על קורס מפקדי הגדודים. ב  1949, ובסוף  12לאחר המלחמה מונה רבין למפקד חטיבה  

ולמזג    ואת מטה  גוריון לפרק-נה נטל חלק רבין בכנס הפלמ"ח, לאחר החלטת בןשבאוקטובר אותה  

, אולם מתוך מחויבות  ע. ראש הממשלה אסר על לובשי מדים להשתתף באירואת החטיבות בצה"ל

רבין  אלון שהודח מפיקוד על חזית הדרום, ומתוך תחושת מחויבות עמוקה לחבריו, הפר  למפקדו  

בסופו  שציות לפקודה,  -גוריון והתייצב במפגש. הוא הועמד למשפט באשמת אי-את הוראתו של בן 

 461רק ננזף. 

פיקודו של מקלף   כ תחת  מבצעים  -לראש אג"ם  1950בספטמבר  רבין  ראש אג"ם, מונה  בתפקידו 

התוכניות  ה  היהתפקידו  במרכזי    עיסוק  .במטכ"ל תכנון  ועם  ההסתננות  בעיית  עם  התמודדות 

בריטניה.    ,סיים רבין את תפקידו ויצא ללימודים בקימבלרי  1952  רהאופרטיביות של צה"ל. בנובמב

בו כיהן  שדיין להיות ראש אגף ההדרכה, תפקיד  משה  לאחר שחזר מן הלימודים, הציע לו הרמטכ"ל  

. הביוגרף של רבין ציין כי הוא תמך במתווה פעולות התגמול  1956עד לאפריל    1953רבין מדצמבר  

  462כפי שבאו לידי ביטוי. 

,  1956באוקטובר  10התנגד לפעולת קלקיליה,  הואהתמנה רבין לאלוף פיקוד הצפון.  1956באפריל 

תועלתה משגה.  בה  לדבריו,וראה  באותם    ,  נחשב  לא  הצפון  פיקוד  מחירה.  את  שווה  הייתה  לא 

ומצרים.    ירדן  בגזרתפעילות הביטחון השוטף הייתה    , שכן רובהימים מוביל בפעילות המבצעית

רעיון של  מה  הסתייג, ולאחר ששותף בתכנון  ת סינירבין לא היה שותף להכנות המוקדמות למלחמ

ובדה כי רבין הוצב בפיקוד הצפון קשורה לרצונו של  הע ייתכן שמצרים.    נגדפעולה התקפית יזומה  

 463כפי שהיה רבין.  ,דיין להרחיק מקדמת הבמה כל אישיות המזוהה עם יגאל אלון

  - רפובליקה ערבית מאוחדת    –  םרע"  ן,ביניההכריזו מצרים וסוריה על איחוד    1958בפברואר    22-ב

החל   הסורים,  פעולות  עם  להתמודד  נדרש  באזורים  ורבין  ועימותים  לירי  ועד  מהסתננות 

 464המפורזים.

 
המתווך:  ;  אלעד בן דרור,  31.12.63, מכתב אשכול אל רבין,  4833/  1-; אי"א, פ75-76,  68-73,  62  מ' , ערביןגולדשטיין,    460

(, עמ'  2012בנגב )  גוריון-אוניברסיטת בן  -גוריון  -, ירושלים, מכון בן1949-1947ישראלי  -ראלף באנץ' והסכסוך הערבי
 המתווך.  -. להלן: בן דרור 187

 .84-87, עמ' פנקסרבין, ; 21.10.48, 1/294/2010א"צ,  461
 . 95-97, 87 , עמ'רביןגולדשטיין,  462
; רבינוביץ טוען לחלופין, כי העובדה שדיין דחף למנות את רבין לראש אגף ההדרכה ואחר כך  86, עמ' רבין, סלייטר 463

,  יצחקלאלוף, וזאת למרות )או אולי בשל( התנגדות שר הביטחון לבון, מעידה על הערכתו הרבה לרבין. ראו: רבינוביץ,  
 עותי ומרכזי ערב מלחמת סיני ובמהלכה.. בכל מקרה, אין מחלוקת כי פיקוד הצפון היה פחות משמ 54-53עמ' 

 .10.12.58, "ישראל ממשיכה להסביר רקע התוקפנות הסורית", הארץ 464
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לסקוב   ומינוי  דיין  פרישת  הצפון  לרמטכ"ל,  לאחר  בפיקוד  רבין  ללימודים  ונשאר  לצאת  ביקש 

בארה"ב לאחר שלא קיבל את תפקיד ראש אג"ם. אולם "ליל הברווזים", תרגיל גיוס ברדיו שהוביל  

, ולמינויו של רבין במקומו  זורעחדש, מאיר  לבהלה כי פרצה מלחמה, הוביל להדחת ראש אג"ם ה

 465. 1959באפריל   28-ב

  מדינית   ואוריינטציההיה בבניין הכוח של צה"ל, בסוגיות של רכש  בתפקיד זה  עיקר עיסוקו של רבין  

 466ובמקומו של פרויקט דימונה בתפיסת הביטחון הישראלית.

אירועים   אג"ם התרחשו מספר  כראש  כהונתו  מבצע  בזמן  תאופיק,  פעולת  ביטחוניים מרכזיים: 

  1960בפברואר  467ם בכפר תאופיק; י"חרגול", שבמסגרתה תקפו כוחות צה"ל את המוצבים הסורי

מצר  כוחות  לסיניינכנסו  זאת,  -רותם"  "כוננות    –  ים  זיהה  צה"ל  של  המודיעין  שמערך   468מבלי 

תפקיד  ופעולת נוקייב. לאחר שצור מונה לרמטכ"ל, המשיך רבין לכהן כראש אג"ם ואף קיבל את  

 469"סגן הרמטכ"ל". 

  בדבר מינויוגוריון  -לקראת סיום כהונתו של הרמטכ"ל צור, ובעקבות הבטחה אשר קיבל רבין מבן

ביוני    16-וריון בג-הצבא. אולם התפטרותו של בן   עמוד בראשחש רבין כי הגיע זמנו ל  470לרמטכ"ל, 

. למרות חששו של רבין, ראש הממשלה הנכנס לוי אשכול הקפיד לקיים את  כךאיימה לפגוע ב  1963

רבין טוענים    של את רבין לרמטכ"ל. לא מעטים ממחברי הביוגרפיות    ומינהגוריון  -הבטחתו שלו לבן

נערך עם כניסתו  מקורה בדיון מטכ"ל אשר    ,כי דחיפה נוספת לרצונו של אשכול למנות את רבין

מבוססת הרתעה להתמודדות עם אתגרי הביטחון  ו לתפקיד ובו הציג רבין גישה מאוזנת, הגנתית  

  אחר את תפיסתו של אשכול, לעומת הגישה ההתקפית אשר הציג מועמד    שהלמהגישה    ;של ישראל

  471עזר ויצמן.   –לתפקיד 

מובהק מבחינת גישתו להפעלת הכוח. מן הצד  בכדוגמת צור, גם את הרמטכ"ל רבין קשה למקם  

ממלחמת    ,אחדה מאוד  חשש  טעות,  קלקיליה  בפעולת  ראה  מרעיון    בפרט  סיניהוא  מסויג  והיה 

אולם מן הצד האחר הוא תמך במתווה פעולות התגמול ובפעילות    472; באופן נרחב  ,מלחמת המנע

אודות רבין: "יצחק  על  גוריון  -ןעליי אמירתו של ב   תבלוצפון. מק הבפיקוד    כהונתוכנגד הסורים ב

  473בחור ישר ונבון ]...[ אם כי הוא זהיר קצת יתר על המידה".

 
 . 100 , עמ'פנקסרבין,  465
 . הרחבה במכלול הסוגיות הללו ראו בחלק העוסק בראשית דרכה של ממשלת אשכול. 110-115  , עמ'רביןגולדשטיין,    466
 .17.2.60ן, "דברי מאיר זורע", א"מ, פרוטוקול של וועדת חוץ וביטחו 467
שפי,    468 ישראל  יגאל  של  הביטחון  ותפישת  רותם  פרשת  במבחן:  אביב,  ,  1960–1957התרעה  משרד  ומערכות  תל 

 . התרעה -  (. להלן: שפי2008) ההוצאה לאור   – הביטחון
 . 57 , עמ'יצחקרבינוביץ,  469
 . 26.2.63, 1/294/2010א"צ,  470
 .93-94 , עמ' רביןסלייטר, ; 58-61 , עמ' יצחקרבינוביץ, ; 121-122 , עמ'רביןגולדשטיין,  471
 . 93 , עמ'שם 472
 . 123 , עמ'רביןגולדשטיין,  473
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 פרק ב 

 של ממשלת אשכול בוצתיתביוגרפיה ק
 

   של השרים מפלגתי-יהבסיס האידאולוג

  שאלת תפיסתם בשורשי  בהבנת  מסייעת רבות    האישים  פעלו מפלגתי שבו  -האידאולוגיהרקע  הכרת  

הוספת מרכיב    את ז  כרה ה.  הפעלת הכוח מ  מפתחמאפשרת  כל אחד  של    הם בביוגרפיה האישית 

 יצירת התמונה השלמה של הקבוצה שהרכיבה את ממשלת אשכול. ותורמת רבות ל 

 

 )מפא"י(   לגת פועלי ארץ ישראלמפ

הפועל הצעיר    -  מפלגות כתוצאה מאיחוד בין שתי    1930מפלגת פועלי ארץ ישראל הוקמה בשנת  

 ואחדות העבודה.  

חברים בתנועת צעירי ציון. חברי    י על יד  1905באוקטובר    21-הפועל הצעיר נוסדה בפתח תקווה ב

חשיבות רבה בהגשמה מעשית של הציונות והשתתפו בהקמת  שראתה  הפועל הצעיר החזיקו בגישה  

היה   של המפלגה  מוכתר  הבלתי  מנהיגה  ונהלל.  בישיבות    דוד  אהרןדגניה  חלק  נטל  אשר  גורדון 

אליעזר קפלן, פנחס לבון וחיים    ,ההקמה של המפלגה. מנהיגים נוספים בולטים היו יוסף שפרינצק

  1920-"הפועל הצעיר". ב  -קרוי על שמה  שהיה  נוסד עיתונה של המפלגה    1907ארלוזורוב. בשנת  

  , ם הכללית בארץ ישראל הקימו את הסתדרות העובדייחדיו  חברה המפלגה אל אחדות העבודה ו

 1שמטרתה הייתה לייצר מסגרת מאחדת לכלל העובדים בארץ.

ורב משמעותי  זרם  היה  הצעיר  הפועל  ב  -במפלגת  ראה  אשר  החשוב  עוצמה  הערך  את  מתינות 

"הראייה הדורשת איפוק    - והמרכזי שיכול לסייע לתנועה הציונית לקדם את מטרותיה. המתינות  

את גישתו של הזרם כלפי הפעלת  שכיוון  הייתה למצפן    –  2עלת הכוח" והטלת סייגים רבים על הפ

יישובית ואף החוצה, אל מול הערבים והבריטים. רשימת האישים אשר החזיקו בעמדה  -כוח פנים

היא רחבה וכוללת דמויות מפתח רבות בפוליטיקה היישובית ולאחר  מתונה במפלגת הפועל הצעיר 

עם  ארלוזורוב, לבון ועוד רבים.    ,רמז,  ניתן למנות את שפרינצק, קפלןבהם  מכן במדינת ישראל.  

אודות הקשר בין עמדות האישים  על  פרם תמונה מורכבת יותר  ציירים בסינהרץ מזאת, גולני ורי 

 
. להלן: שפירא  297-301,  277-290,  22-35(, עמ'  1967, תל אביב, עיינות )הרעיון והמעשה  -   הפועל הצעיריוסף שפירא,   1
 הפועל. -
, 1905-1945המתינות בסוגיות ביטחוניות ופוליטיות בהפועל הצעיר ובמפא"י בשנים  הפיכחון הבונה:  מאיר חזן,    2

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור בפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר למדעי  
 הפיכחון.  - . להלן: חזן 3 (, עמ'2005היהדות )
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ויצמן חיים  לבין  בתנועה  השניים  המתונים  המתונה.  הגישה  עם  ביותר  המזוהה  האישיות  אולי   ,

, וזאת למרות  מתארים את המתח הרב בין ויצמן לבין שניים מבכירי הפועל הצעיר, קפלן ושפרינצק

  השתייך אשכול. אף כי    ילו יה  יוצא דופן לעניין מחקר זה הבגישה מתונה.   ,כאמור  ,ששלושתם אחזו

  3למפלגת הפועל הצעיר נטה בחלק מן המקרים דווקא לעמדות אקטיביסטיות. 

ה אשר  הנוספת  מפא"י  רכיבההמפלגה  העבודה  ,את  היא  נוסדה  ,  אחדות  שתי  גם  של  מאיחוד 

מפלגת הבלתי מפלגתיים אשר מנהיגיה היו  וגוריון  -מפלגות: פועלי ציון אשר הונהגה על ידי דוד בן

ובה    , בפתח תקווה נערכה ועידת היסוד של המפלגה  1919ברל כצנלסון ויצחק טבנקין. בפברואר  

  הוחלט על הקמת איחוד כללי של הפועלים בארץ ישראל ועל ייסוד התאחדות ציונית סוציאליסטית 

משאר    בדילה כדי לה  ,ת העבודה ההיסטוריתאחדות העבודה. פעמים רבות מכונה המפלגה אחדו  -

ניתן למנות    ,גוריון, טבנקין וכצנלסון -המפלגות בעלות השם הזהה אשר נוסדו בהמשך. בנוסף לבן

פועלי פעלה המפלגה לקיום  -במישור החקלאי  4מנהיגי המפלגה החדשה גם את יצחק בן צבי.עם  

"הגנה"  הארגון    תהדגל של המפלגה הקמ  מיזםבמישור הביטחוני היה    5מיזמים של תעסוקה ובינוי. 

ם תחת  יארצי שתפקידו לספק ביטחון ליישובים היהודי -לא עוד מסגרות מקומיות, אלא ארגון כלל  -

אחדות  והוקמה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל    1920-ב  6שלטון המנדט הבריטי. 

המפלגות  הייתה  העבודה   שבין  כאותה.  שהרכיבו  לגדולה  היו  יותר  מאוחרת  מן    30%-בתקופה 

"הגנה", כמפעלים רבים  הגם    7והיא צברה כוח רב.   ,חברים בהסתדרותבארץ ישראל  היישוב היהודי  

 8. 1921- אחרים, עבר להיות תחת ניהולה של ההסתדרות ב

מפלגת פועלי    –התאחדה אחדות העבודה עם הפועל הצעיר והוקמה מפלגה חדשה    1930בינואר    5-ב

בעת  , פרעות תרפ"ט,  1929חלקן קשורות במאורעות    ;שראל, מפא"י. הסיבות לאיחוד הן רבותארץ י

נעוצות  אחרות  סיבות    ;קרב תנועות הפועלים חשו איום חמור על קיומו של היישוב היהודיברבים  ש

 
. חזן מעמיק בסוגיה ומוצא הבחנה בין שני סוגים  3-6, עמ' הפיכחון; חזן, 690-691, 636, 35, עמ' האב, גולני וריינהרץ 3

הענקת קדימות לדרך העבודה, התרחקות מצבאיות, רתיעה  של מתינות בקרב מפלגת "הפועל הצעיר": "]הסוג הראשון[  
דפוס ה'מתינות' השני  ]...[    ם פנימייםומדחיקת קץ בחיים הציבוריים והסתייגות ממעשי אלימות בעימותי  ממהפכנות 

השאיפה  וטיפוח  והפוליטיקה,  הביטחון  בתחומי  לאקטיביזם  התנגדות  גם  הראשון,  הדפוס  יסודות  על  נוסף    כלל, 
-1917ראשית המתינות במפלגת 'הפועל הצעיר' בשנים    –". ראו: מאיר חזן, "בימי מנדט  להידברות בין יהודים לערבים

 בימי.  -. להלן: חזן 241-240(, עמ' 2002), שדה בוקר 12 ישראל עיונים בתקומת ", 1905
אחדות; אורי יזהר,    -. להלן: שפירא  25-43(, עמ'  1975, תל אביב, עם עובד )אחדות העבודה ההיסטוריתיונתן שפירא,    4

-20(, עמ'  2005טבנקין ), רמת אפעל, יד  פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה-בין חזון לשלטון: מפלגת אחדות העבודה
 בין.  - יזהר: . להלן16

גורני,    5 העבודהיוסף  המדינית  -  1919-1930  אחדות  והשיטה  הרעיוניים  המאוחד  היסודות  הקיבוץ  אביב,  תל   ,
 אחדות.  -. להלן: גורני 107-94(, עמ' 1973ואוניברסיטת תל אביב )

 . 140, עמ' חרבשפירא,  6
)עורך(,   יונתן שפירא, "המקורות ההיסטורי  7 ים של הדמוקרטיה הישראלית: מפא"י כמפלגה דומיננטית", אורי רם 

ביקורתיים היבטים  הישראלית  אביב,  ,  החברה  )תל  עמ'  1993ברירות  שפירא  44-43(,  להלן:  אלקנה    - .  המקורות; 
אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ  , תל אביב, (1936-1919מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני )  –השומר הצעיר מרגלית,  
 השומר. -. להלן: מרגלית 56(, עמ' 1985המאוחד )

 . 176, עמ' חרבשפירא,  8
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שנים רבת  אידאולוגית  נסובות   ,בקרבה  החשש    ואחרונות  של  מסביב  כוחם  עליית  פני 

 9. שות זאב ז'בוטינסקיהרוויזיוניסטים ברא

מההנהלה  1923  בשנת ז'בוטינסקי  המפלגה    ושנתיים  ,הציונית  פרש  את  הקים  מכן  לאחר 

ה 1931  בשנת  הרוויזיוניסטית. הציוני  בקונגרס  בבאזל,  -,  נערך  ז'בוטינסקי  י"ז אשר  ים  להקתבע 

הירדן. אנשי תנועות הפועלים התנגדו לגישה זו וביקשו להמשיך  עברי  מדינה יהודית בשני    לאלתר

כישלונו של ז'בוטינסקי בהצבעה בדבר "המטרה הסופית"  ולקיים שיתוף פעולה עם המנדט הבריטי.  

ז'בוטינסקי  הושלם עם    ההיפרדות  הוביל אותו לקרוע את תעודת הציר שלו. מהלך פרישתם של 

יצירת ההגמוניה של  לרבות  תרמה  פרישה זו  .  1935בשנת  מההסתדרות הציונית    ם והרוויזיוניסטי

מפא"י בארץ ישראל. השנים הללו היו התקופה שבה ביססה מפא"י את כוחה ביישוב היהודי עת  

בידה   האוחזת  למפלגה  בהסתדרות  הפכה  בסוכנות,  שלטה  מפא"י  השלטון.  מושכות  כלל  את 

בונה, המ בנק הפועלים, סולל  כגון:  דן    חולים   שביר, קופתובחברות הקשורות בה  כללית, חברת 

  10"הגנה". ה , ארגון הנוער העובד והלומד וכמובן "דבר" וחברת אגד, עיתון 

בן  1935בשנת   כיהן-נבחר  הנהלת הסוכנות    ליושב ראש  ההסתדרות, גםאז כמזכיר    גוריון, אשר 

 ובכך ביסס את שלטונה של מפא"י על היישוב היהודי בארץ ישראל.   ;היהודית

כפי שבא לידי   - מפא"י התמודדה במהרה עם שאלות הקשורות בהפעלת כוח, גם כלפי אויב חיצוני 

הווה אומר היחס אל המנדט    -יריב  -גם כלפי ידיד  11, 1936-1939מרד הערבי בשנים  תקופת הביטוי ב

  היסטוריון עם יהודים מזרמים וממפלגות שונות. ה  םיישוביי- הפניםואף כלפי המתחים    -הבריטי  

הזרם המתון במפא"י מצוי בעימות פנימי עם חסידי    ארבעים היה מאיר חזן מראה כי במהלך שנות ה

בן  את  מונה  חזן  במפלגה.  האקטיביסטי  ואחרים  -הקו  טבנקין  כצנלסון,  הקו  עם  גוריון,  מובילי 

מונה את  הוא  צד המתון  במפלגתי בתנועת אחדות העבודה.  האקטיביסטי, ומדגיש את מוצאם ה

 12שפרינצק, קפלן, רמז, ארלוזורוב, לבון ואחרים, ומפנה למוצאם המפלגתי בהפועל הצעיר. 

אותה אופוזיציה    -  , עת פרשו חברי סיעה ב'1944בשנת    רחשהפיצול המשמעותי בתוך מפא"י הת 

. ראשיתה של סיעה ב' במאבק פנימי אשר החל  מן המפלגה  - פנימית אשר הונהגה על ידי טבנקין  

בין פועלי בניין מובטלים לבין הנהגת המפלגה הוותיקה בהסתדרות.   ,בימי המרד הערבי בתל אביב 

בן דב  בהנהגת  הסיעה  חברי  מצאו  והקיבוץ  - במהרה  טבנקין  אצל  חם  בית  ליבשיץ  ודוד  ירוחם 

 
 . 209, 196-197 , עמ' הפיכחוןחזן,  9

(, עמ' 2018עם עובד/אפקים )תל אביב,  ,  1965-1977': קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים  77-הדרך לערן אלדר,    10
ארנון גולן, "בחירות עירוניות בתל אביב בשנות החמישים, תהליכים, תוצאות והשלכות",    ; הדרך  -. להלן: אלדר  16-15

  -. להלן: גולן  80(, עמ'  2010, שדה בוקר )20  מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל:  עיונים בתקומת ישראל 
 . 335, 327, 316-314, עמ' האבבחירות; גולני וריינהרץ,  

שפירא מתארת בפירוט רב את המאבק בתנועת מפא"י בין "האתוס הדפנסיבי" לבין "האתוס האופנסיבי", מראשית    11
 . חרבהציונות ועד להקמת מדינת ישראל. ראו: שפירא, 

 .2-5 , עמ' הפיכחוןחזן,  12
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זו  תמיד)לא    המאוחד. זהות ובירוקרטיות  מלאה(  אולם גם סביב    ,נסבה סביב סוגיות שלטוניות 

 החלוקה של ועדת פיל.   תוכניתנושאים מדיניים וביטחוניים כגון התנגדות ל

ות  י קיום סיעות במפא"י. סיעה ב' המשיכה לה  החלטה לאסורבלה ועידת מפא"י  יק  1942באוקטובר  

ועד הפועל של ההסתדרות כנגד הצעות  גוריון ואף הצביעה עם מפלגות המיעוט בו-אופוזיציה לבן

גוריון להקדים  - ביקש בן,  על מנת להחליש את כוחה של סיעה ב'זאת, ושהעלתה מפא"י. בעקבות  

וחבריה הקימו    1944במאי    19- בתגובה פרשה הסיעה ממפא"י ב  .את הבחירות לוועידת ההסתדרות

 13את התנועה לאחדות העבודה.

ץ גם לאחר הפיצול של סיעה ב' ממנה. הסוכנות היהודית  מפא"י המשיכה לנהל את היישוב באר

אז  גוריון אשר עמד בראש הסוכנות מ-והוועד הלאומי שימשו כמעין ממשלת המדינה שבדרך. בן

 14שלה. ביטחוני - הוביל את הקו המדיני 1935שנת 

ה את   קמתלקראת  להוות  במטרה  הציונית,  ההנהלה  ידי  על  העם  מועצת  הוקמה    הגוף   המדינה 

מפא"י כמפלגה הגדולה ביישוב  והיהודי. מועצת העם הורכבה מנציגי המפלגות,  היישוב של העליון 

  , שימש יושב הראש שלה. מועצת העם בחרה את מנהלת העם   גוריון-הייתה בעלת עשרה נציגים, ובן

מלחמת העצמאות. היא הייתה אחראית על ניהול היישוב  היישוב במהלך    לנהל את   שתפקידה היה 

  גוריון-בן  היה  העם מנהלת    של  הראש  מן הבחינה האזרחית וגם על ניהול המערכה הצבאית. יושב

   15.מדינת ישראלכרזה הקמתה ו, ה , בישיבה של מועצת העם1948במאי  14-ב

את מוסדותיה של המדינה החדשה    ייסדנועדה ל שהוקמה מועצת המדינה הזמנית  ההכרזה    לאחר

היה  גוריון  -בןו   זו,ה  ממשלה הזמניתמושבים בעשרה  ולהכין את הבחירות הראשונות. למפא"י היו  

  16שר האוצר.  שרת שר החוץ וקפלןמשה , בה ראש הממשלה ושר הביטחון 

  25- מערכות הבחירות החל מהבחירות לכנסת הראשונה, במפא"י הייתה למפלגה אשר זכתה בכל  

  . 1961באוגוסט    15-תקופת מחקרי, הבחירות לכנסת החמישית שנערכו ב   לסיוםועד  ,  1949בינואר  

ראשי  כל  ו  ,מפלגה הגדולה בקואליציההמפא"י הקימה את כל הממשלות בתקופה זו, הייתה כמובן  

הגיעו ממנה. ושרי הביטחון  הובי  הממשלה  במערכותיה הצבאיות  היא  ישראל  מלחמת    –לה את 

סיני, ומלחמת  התגמול,    העצמאות  ערב.  חתמה  ו בפעולות  מדינות  עם  הנשק  שביתת  הסכמי  על 

היא עסקה הפנימי  יהודי    במישור  של  העלייה  בבניית הכלכלה הישראלית  ארצות  בקליטת  ערב, 

 
 .36-40, עמ' ביןיזהר,  13
מפא"י  בן גוריון; אבי בראלי,  -. להלן: שילון  14עמ' (,  2013עם עובד/ אפקים )תל אביב,  ,  בן גוריון אפילוגאבי שילון,    14

 מפא"י.  -. להלן: בראלי 470, 41(, עמ' 2007צבי )-, ירושלים, יד יצחק בן1953-1948בראשית העצמאות 
העם;    15 ישיבות מנהלת  דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי  א"מ, פרוטוקולים של  לעולם לא:  עכשיו או 

. 367-363(, עמ' 1989יר אביזוהר )עורך ראשי(, אבי בראלי )עורך משנה(, צופית, עיינות ובית ברל ), מא מבואות ותעודות
 להלן: עכשיו.

 א"מ, פרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית.  16
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במרבית מוקדי הכוח  ובמיסוד הדמוקרטיה הישראלית. היא המשיכה להחזיק באמצעות אנשיה  

  17בחברה הישראלית והצליחה לייצר זהות כמעט מלאה בין המפלגה לבין המדינה. 

בב  לזהות  ניתן  מפא"י,  בתוך  המדינה,  הקמת  גישות  י לאחר  שתי  הכוח  לרור  הפעלת  סוגיית 

מרכזיותו של הכוח במערכת היחסים של ישראל עם העולם הערבי. את השורשים של שתי הגישות  לו

לאחר מלחמת העצמאות,  מובהק באו לידי ביטוי    ן ניתן לזהות עוד בתקופת טרום המדינה, אולם ה

אחד הקשור לשאלת    –, כאשר ישראל נדרשה להתמודד עם שני אתגרים בסיסיים  חמישיםשנות הבו

כנגד    הביטחון ישראל  של  פעולותיה  בעיקר  השוטף,  הביטחון  בסוגיית  קשור  והשני  היסודי 

של    שקלהבמועסקה  קשורה אל שתי הסוגיות האחרות  ייתה  איון. סוגיה שלישית הוהפד  ההסתננות 

 אומית בשקלול מדיניותה הביטחונית של ישראל. - ןהמערכת הבי

גוריון אשר ייצג את הגישה האקטיביסטית ומשה שרת  -שתי הגישות היו דוד בן את  שני המובילים  

 אשר ייצג את הגישה המתונה.

האפשרות כי הערבים ייצאו פעם נוספת למלחמה כנגד   –גוריון העריך כי סכנת "הסיבוב השני" -בן

בעלת ברית על מנת לחזק את עוצמתה.  מעצמה היא ממשית וקרובה, וכי ישראל זקוקה ל –ישראל 

  יורחב   במלחמה  דיין   של  המרכזי  בגישתו כלפי המלחמה המונעת, ומקומותנודות  אף כי ניתן לראות  

  – בראש המלחמה היזומה הישראלית הראשונה    שעמד   הואגוריון  -ובמלחמה, בן  בו  העוסק   בחלק

 מלחמת סיני.  

ישראל עם איום   בחומרה   להעניש  גוריון-בן  ביקש  והפדאיון  ההסתננות  בשאלת התמודדותה של 

ון  בתחילה כנגד הפוגעים עצמם, לאחר מכן כחלק מן הרצ  ;ערביות  לפעולות  בתגובה  בעוצמה  ולפעול

 
יולי    -  1948הנשק עם מדינות ערב, דצמבר  -תעודות למדיניות החוץ של ישראל: כרך שלישי: שיחות שביתתשם,    17

1949( ירושלים  )עורכת(,  רוזנטל  ימימה  אביזוהר,  1982,  מאיר  תעודות;  להלן:  חברתיים (.  אידיאלים  סדוק:  בראי 
בראי;    -. להלן: אביזוהר  382-381(, עמ'  1990)  אפקיםעם עובד/ תל אביב,  ,  ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא"י

ופוליטיקה של ממשל: הנהגת מפאאבי בראלי, " עת  ישראל",  "י במעבר מיישוב למדינהפוליטיקה מפלגתית  : כתב 
פוליטיקה; הנרי    -. להלן: בראלי  33(, עמ'  2004, תל אביב )5  היסטוריה, תרבות, חברה  –לחקר הציונות ומדינת ישראל  

אילן ויד יערי  -יד טבנקין, אוניברסיטת בר  ,ירושלים,  איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה  – תנועה במלכוד  ניר,  
–Abraham Dorn, "The labour movement and welfare policy in Israel, 1948תנועה;    -. להלן: ניר  73עמ'  (,  2013)

1977", Israel Affairs, Vol. 24 (2018), p. 30.     העלייה הגדולה בשנות  מפלגת העבודה; משה ליסק,    -להלן: דורון
כור ההיתוך ירושלים, מוסד  החמישים: כישלונו של   ,( ליסק  126-125(, עמ'  1999ביאליק  העלייה; אלדר,    -. להלן: 

; אבי בראלי מראה בעבודת הדוקטורט כי הניסיון לייצר רצף בין מפא"י של טרום הקמת המדינה,  17-16, עמ'  הדרך
כי   לבין מפא"י בשנים הראשונות למדינה הוא מוטעה. בראלי בוחן את תהליך המיסוד הפוליטי של מפא"י ומראה 

ר בשתי תקופות נפרדות מבחינת התהליכים הפוליטיים הפנימיים, ובעלי השפעה גם על החברה בישראל. בראלי  מדוב
מפלגתי ]...[ למתן את כוחו", ומצד  -מראה כי בתוך מפא"י החלו לצוץ דעות שביקשו "לאזן את המנגנון ההסתדרותי

במפא השתמשה  החמישים  שנות  בראשית  גוריונית  הבן  "הממלכתיות  הממסד  שני,  של  הראשית  הסוכנות  בתור  "י 
הסוכנות לכוח אדם מנהלי, לגיוס עיליות, לייצוג קבוצות אינטרס תמורת רכישת תמיכתן". בהמשך כותב    –השלטוני  

קידם מאוד את   הוותיקה ממנה  האזרחית  על החברה  השתלטות המדינה החדשה  לשם  "השימוש במפא"י  בראלי: 
-1953בין מרות לשיתוף: המאבק על דרך המיסוד הפוליטי במפא"י,  אלי,  המגמה למסד את מפא"י". ראו: אבי בר 

. להלן: בראלי  447,  445,  8(, עמ'  2000, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב )1948
 בין.  -
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אתלגרו לפעול  ר  ערב  גרס  .הממשלות  מקרה  את    גוריון-בן  בכל  לשרת  נועדה  החוץ  מדיניות  כי 

   מדיניות הביטחון.

הוא הבין היטב את    ;מוביל הקו המתון, משה שרת, לא היה "צמחוני" בכל הקשור להפעלת הכוח

גם מטעמים של ענישה וגם    כךוהפעלתו במרחב שבו ישראל נטועה, ותמך לעיתים בהכוח  חשיבות  

הרתעה. אך שרת מטבעו היה אופטימי יותר בנוגע לאפשרות להגיע להסדר מדיני עם מדינות  מטעמי  

הביטחון כפוף    ,ערב, ומשכך שם דגש רב יותר על הנתיב המדיני מאשר על הנתיב הצבאי. לטעמו

יצירת באמצעות  לפעול  צריכה  ישראל  כי  גרס  שרת  המדיניים.  לשיקולים  בשטח,    הוא  עובדות 

 לשקוד על התעצמות צבאית.    - לאומית, ובמקביל- ןשמירה על יחסים תקינים עם המערכת הבי

לא שלל לחלוטין את הצורך של    , הואשרת ראה בפעולות התגמול תגובה ישראלית מופרזת. כאמור

וד  לפעול, אולם הוא חשש מארב  לחץ    מית מופעלבזירה הפניבעת שישראל להפעיל כוח, בוודאי  

כזאת,   מפעולה  כתוצאה  תיווצר  אשר  מבוקרת  לא  לא  המהסלמה  מלחמה  לידי  להביא  עלולה 

  18רצויה. 

אשכול בממשלת  מפא"י  שרי  כלל  של  קפדנית  ב  סקירה  ארחיב    ,הקודם  פרקנעשתה  לא  כן  ועל 

אקטיביזם או    -תאר בנוגע להפעלת הכוח  יניתן לראות באופן ברור כי קווי המבסוגיה. עם זאת,  

  וחצו את מפא"י, חבריה ושריה   ,לא נשארו נחלת ראשי הממשלה או שרי הביטחון והחוץ  –   מתינות

הדרך.   ראשית  חלקית(  למן  )רשימה  למנות  האקטיביסטיעם  ניתן  הקו  לוי  ביטחוני  -תומכי  את 

ניתן למנות את    יבמפא"   הקו המתון  בין תומכי.  אשכול, גולדה מאיר, דב יוסף ובכור שלום שטרית

וזלמן    פרץ נפתלי  ,בן ציון דינוראליעזר קפלן, פנחס לבון )אף כי היה יריב של שרת לאחר מכן(,  

 19ארן.

 

 פועלי ציון -  מפלגת אחדות העבודה

לאחר החלטת מרכז מפא"י לאסור על קיומן של סיעות בתוך המפלגה, פרשו  שנתיים  ,  1944בשנת  

התאחדה התנועה עם    1946התנועה לאחדות העבודה. בשנת    טבנקין וחבריו מסיעה ב' והקימו את

 פועלי ציון.  - העבודה לאחדותמפלגת פועלי ציון שמאל והוקמה התנועה 

 
: מדיניות הביטחון השוטף  מדיניות בצל מחלוקת; זכי שלום,  27, עמ'  ישראל,  ; גולני71-84עמ'    , גוריון-ןבביאלר,    18

תפיסת הביטחון השוטף של  ; דוד טל,  80-71עמ'  ,  מדיניות,  (,. שלום1996מערכות )תל אביב,  ,  1956-1949של ישראל  
ואוניברסיטת ,  1956-1949ישראל: מקורותיה והתפתחותה   '  עמ ,  תפיסת,   (, טל1998)  בנגב   גוריון -בן  ירושלים, כתר 

.  166,  25,  10-8(, עמ'  1994, רמת אפעל, יד טבנקין )1957-1956מלחמת ברירה: הדרך לסיני וחזרה  אייל כפכפי,    ;141
 .  266-255מ' , ע מלחמותמוריס, ; 22-18, עמ' תהיהגולני, מלחמת;  -להלן: כפכפי 

 . 328, 255, עמ' מלחמות; מוריס,  5, עמ' הפיכחון; חזן, 30, עמ' תהיהגולני,   19
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העבודה  1948בינואר   לאחדות  התנועה  פועלים- התאחדה  מפלגת  עם  ציון  הצעיר  -פועלי  השומר 

עת פרשו    1954למחצה זה החזיק מעמד עד   חיבור טבעי  20. (מאוחדת  פועלים  לגת)מפ   םוהוקמה מפ"

יגאל אלון,    אהרן,-בן  יצחקיצחק טבנקין, אהרן ציזלינג,    -פועלי ציון  -ממפ"ם חברי אחדות העבודה

 פועלי ציון. -והקימו את מפלגת אחדות העבודה  - יהודה ואחרים-משה כרמל, ישראל בר

י סכנת "הסיבוב השני" מרחפת מעל  ייצגה קו ביטחוני אקטיביסטי עד מאוד. היא גרסה כזו  מפלגה  

שלא  ראשה של מדינת ישראל באופן תמידי, וכי הערבים מתארגנים על מנת להשלים את המלאכה 

ועל כן אמורה מדינת    , מלחמת העצמאות. השלום, כך חשבו בכירי המפלגה, איננו אפשריסיימו ב

ת ישראל לבין מדינות  מצב מלחמה שורר בין מדינ  ,ישראל להתעצם צבאית. לטענתה של המפלגה

 21כיבוש הגדה המערבית לקראת סיומה של מלחמת העצמאות. -הם חשו החמצה רבה נוכח אי ו  ,ערב

העבודה למדינ - אחדות  התנגדו  ציון  ההבלגהיפועלי  כראש  ששרת    ,ות  כהונתו  בזמן  לקיים  ביקש 

לקדם  גוריון  - בן ממשלה, ותמכו באופן ברור בפעולות התגמול ובמדיניות האקטיביסטית אשר ביקש  

אין מקום לשני עמים בין הים    ,פועלי ציון-אחדות העבודהשל אנשי  לראייתם המדינית    22עם חזרתו.

בולותיה של מדינת ישראל, אלא  אולם הם לא האמינו במלחמה יזומה על מנת לשנות את גלירדן,  

ריכוזי צבא ערביים  אם יהיו  התקפת נגד מקדימה"  " רק כתגובה למלחמה יזומה על ידי הערבים או כ

,  סמוך לגבולותיה של ישראל. המפלגה אף תמכה במלחמת סיני וראתה בה מהלך הכרחי ישראלי

 23עזה. רצועת  התנגדה בחריפות לנסיגה מסיני ומ ואף

הזדהות. היא  - העבודה במדיניות של אי  אחדות  דגלה במיוחד למול המעצמות  מדיניות החוץ    תחוםב

מערבית  -עד מאוד מן המדיניות הפרו  חששהמצד אחר  אך    ,אומנם לא סגדה לברה"מ כדוגמת מפ"ם

 24גוריון ושרת.-אשר קידמו בן

 

 המפד"ל()  לאומית  הדתית המפלגה

עם איחודן של שתי מפלגות דתיות המזרחי    1956הוקמה בשנת    -  מפד"לה   -פלגה הדתית לאומית  מה

 והפועל המזרחי. 

כנס היסוד  ו ,באירופה  1902המזרחי )"מרכז רוחני"(, המפלגה הוותיקה מן השתיים, הוקמה בשנת 

לאזן    והקמתה הייתה כפופה לכוונה   ,ריינסמקימיה היה הרב יצחק יעקב    עםשלה נערך בסלובקיה.  

 
. להלן:  15(, עמ'  2013עם עובד/ אפקים )תל אביב,  , האדמו"ר ממרחביה, שנות המדינה  – מאיר יערי  אביבה חלמיש,   20

-1956תבנית ותדמית )  – מאיר; על הדומיננטיות של מרכיב הביטחון במפ"ם ראו: גידי אילת, "מפלגת ביטחון    -חלמיש  
דליה  , יד יערי ויד טבנקין,  1956-1948ם בשאלות חוץ וביטחון  עמדות מפ"  –לא יוכלו בלעדינו  (", אלי צור )עורך(,  1948

 מפלגת.  - . להלן: אילת 174-91(, עמ' 2000)
 .87-90, עמ' יגאלמנור,  21
 . 296, עמ' ישראלגורן,  22
 בחלק העוסק ביגאל אלון.   -ראו הרחבה על שתי הסוגיות  23
 .298-299 , עמ'ישראלגורן,  24
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צ חילוניות  לארץ  תנועות  התנועה  של  הכובד  משקל  עבר  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  יוניות. 

זרם המזרחי    הקמתהייתה אחראית על  והיא החלה לפעול בתחום החינוך והרבנות    בארץ  .ישראל

החינוך  – בב  25דתי. -הציוני  זרם  מנדטים,    1949- בחירות  בארבעה  המפלגה  חלק    בהיותהזכתה 

מנדטים. בכנסת    16  בסך הכול  אשר קיבלה  -החזית הדתית המאוחדת   -מאיחוד המפלגות הדתיות  

מנדטים בשני  ושלישית  מנדטים  בשני  זכתה  היא  והפועל    אלו   בבחירות.  השנייה  המזרחי  חברו 

 מנדטים.  11-ב יחד וזכו  – החזית הדתית הלאומית  – המזרחי לרשימה משותפת 

בסיומה של מלחמת העולם הראשונה   , אולםילה חלק מתנועת המזרחיה בתחית הפועל המזרחי הי

במסגרות פוליטיות אשר חלקן נקראו צעירי המזרחי או    להתאגדקבוצות של צעירים דתיים  החלו  

אותם היה    שאיחדהרעיון  .  החלוץ המזרחי. לאחר שעלו לארץ ישראל הם החלו בפעילות פוליטית

.  מזרחיה  הפועלנערך הכינוס הראשון של    1922-ת ישראל. בשילוב של ערכי תנועת העבודה עם תור

סביב השאלה האם להצטרף  נחלקו    פנימיים  שני זרמיםכאשר    1924ראשון נרשם בשנת  הפילוג  ה

לאחד את   ,הצליחו מנהיגי התנועה, חיים משה שפירא ושמואל חיים לנדוי 1927להסתדרות. בשנת 

  26שני הזרמים. 

שני נציגים, בכנסת הראשונה במסגרת החזית    ת הפועל המזרחי הזמנית היו למפלגבמועצת המדינה  

ובכנסת    ,, בכנסת השנייה היא זכתה בשמונה מנדטיםמנדטיםשבעה  ב  א זכתה הדתית המאוחדת הי

 היא הגדילה את כוחה לתשעה מנדטים.  -תחת החזית הדתית הלאומית  -השלישית  

  1956ביוני    20- הפוליטי המלא בין שתי המפלגות, וב  היה תחילתו של החיבור  הוק זה- אד  איחוד

 27המפד"ל.  –אוחדו שתי המפלגות לידי מפלגה אחת 

בגישה   הבדלים  ביניהם  מצויים  היו  עדיין  אחת,  מפלגה  תחת  הזרמים  שני  בין  החיבור  למרות 

המזרחי נתפסו כאקטיביסטים יותר בשאלות  אנשי ביטחונית ובסוגיות של הפעלת הכוח.  -המדינית

  מהם רבה  במידה  ואילו זרם הפועל המזרחי החזיק בתפיסת עולם מתונה    ,כוחהשל ביטחון והפעלת  

שאחד ממנהיגיה היה יוסף בורג. זרם    , תנועת למפנה  יתה ללו. סיעה שלישית וחשובה היבסוגיות ה

יותר עם תנועת העבודה, ביקש להצטרף להסתדרות והיה מתון בהשקפתו    עמוקה  הזדהותבזה דגל  

 28הביטחונית. הסיעה זכתה בתמיכה רבה בקרב הקיבוצים הדתיים ובמושבי הפועל המזרחי. 

 
33-(, עמ'  2003ההוצאה לאור )  -משרד הביטחון  תל אביב, ,  תולדות ופרקי אידיאולוגיה  –הציונות הדתית  דב שוורץ,    25
 הציונות. -. להלן: שוורץ 21

אוניברסיטת תל אביב  תל אביב,  ,  1922-1928התפתחותו והתגבשותו של "הפועל המזרחי" בשנים  בנימין אילני,    26
 .66-57, עמ' הציונות  ,שוורץהתפתחותו;  -(. להלן: אילני 1978)

מוועידPA-151-1  "ד,אצ   27 וחשבון  דין  בישראל,    ת ,  המזרחי  הפועל  המזרחי  הלאומית  הדתית  המפלגה  של  היסוד 
הציונות הדתית בעשור הראשון של    –, מרוממות לחרדה  ; להרחבה בדבר האיחוד ראו: דב שוורץ ואשר כהן20.6.56

 מרוממות.   -. להלן: שוורץ וכהן 88-61(, עמ' 2020אילן )-רמת גן, אוניברסיטת בר   המדינה,
; להרחבה על אודות הקיבוץ  11.1.46, "מצע סיעת 'למפנה' לוועידה התשיעית של הפועל המזרחי בארץ ישראל",  הֹצפה  28

אדמון,   בן  מיכאל  ראו:  בההדתי  ויצירה  הדתית  מרד  הציונות  הדתי  –גות  הקיבוץ  ומהפכת  אונא  גן,  משה  רמת   ,
 מרד.   -(. להלן: בן אדמון 2013אילן )-אוניברסיטת בר
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 1966-1963 בוצתיתביוגרפיה ק - שמעון פרססגן השר  ו א"ישרי מפ

 אשר התכנסה תחת קורת הגג של מפא"י מעלה מספר נתונים מעניינים.  29קבוצה התבוננות ב 

וסגן השר   – אלמוגי  יוסף ו  ספיר  פנחס ,ארן זלמןמאיר, גולדה אשכול, לוי   – שרים  חמישהראשית, 

 30. "המושב"תחום    שכונהמה    ;נולדו בתחומי האימפריה הרוסית, פולין או אוקראינה  ,פרס  שמעון

  שטרית,  ששון,  שרים  לושהש ו  ,שהיו תחת שליטה בריטית  נולדו במדינות  ,ויוסף  אבן  אבא,  שני שרים

  . ישראל  רץודיין ושטרית בא  ,בסוריה  נולד  ששון.  ;ניתאהאימפריה העות'מ  יבתחומ  ונולד  דיין  משהו

  בתחילת   68בני    שהיו  , ושר המשטרה שטרית  אשכול  ראש הממשלה   וביותר הי   יםהמבוגר   שריםה

פרס  ההי  ביותר  הצעיר  .הממשלה  כהונת הביטחון  שר  חברי    ממוצע.  40בן    היהש  ,סגן  של  הגיל 

  שרים, מאיר   ניש  ;יה השנייהי בעל  שראלירץ  היחיד אשר עלה לא  השר  היה   אשכול  .57  היה  הקבוצה

העלייה השלישית  ,ויוסף בזמן  ארן  ארבעה  ;עלו  ספיר,  עלוואלמוגי  , ששוןשרים,  העלייה    ,  בזמן 

  .השנייה  העולם מלחמת לאחר רץ גיע לאה החמישית. אבן היפרס עלה בעליו הרביעית,

תנועתית  ,שנית שייכות  במפא"י  -  פוליטית-מבחינת  ההתכנסות  חברים    אשכול   היו  טרם  וארן 

מאיר ואבן היו חברים בתנועת    .גם שטרית  , שם היה חברפועל הצעירהבצעירי ציון ולאחר מכן ב

של הנוער העובד    פרס היה בגרעין  חלוץ הצעיר.הוספיר ב  בתנועת הנוער דרור אלמוגי    31, פועלי ציון

קיבוץ    ,והלומד את  הקים  דייןלומותא אשר  ו .  ששון  לא  ,  טרם    ה לתנועהשתייכו  יוסף  פוליטית 

 מפא"י. 

שירת בגדודים העבריים    אשכול  כי   מראה  האישים  ביטחוני של -עבר הצבאיהתבוננות בשלישית,  

  . אבן והיה חבר בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון  כיהן כמעין מנכ"ל משרד הביטחון ,  "הגנה"בו

כיהן אף הוא כמנכ"ל משרד  ספיר  .  "הגנה " חבר בגם  האחרון היה  ו  ,בצבא הבריטי  ושירת  ואלמוגי

  ונוכח בישיבות ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון.   סגן שר הביטחון גם  היה שפרס    , וכך גםהביטחון

. לשטרית היה  וחבר ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון  של הכנסת  ארן היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון 

משטרתי,   היה  ניסיון  ואף  העבריים  לגדודים  גויס  ירושליםמהיוסף  של  הצבאי  שירת  ושל  דיין   .

  כיהן כאלוף בצה"ל וכרמטכ"ל. ו,  "הגנה"ב ו  , בפלוגות הלילה של וינגייטשל הפלמ"ח  בפלוגות השדה 

. עם זאת יש לשים לב כי מאיר כיהנה  רשמי  עבר צבאי  ומאיר וששון הם האישים היחידים אשר חסר 

ה  כל  במהלך ישראל  חמישיםשנות  בממשלות  חוץ    כשרה  לענייני  השרים  בוועדת  חברה  והייתה 

 
בחלק זה ייבחנו, כמובן, רק האישים אשר החלו את כהונתם בתחילת דרכה של ממשלת אשכול, ללא השרים גוברין,    29

 גבתי וצדוק, שהצטרפו בהמשך. 
",  דמוגרפי-ההגירה היהודית לארץ ישראל ולארצות הברית בראשית המאה העשרים: ניתוח חברתיגור אלרואי, "  30

)48  רבעון למדעי ההתנהגות :  מגמות  ;  661, עמ'  גולדה,  מדזיניההגירה;    -. להלן: אלרואי  464(, עמ'  2012, ירושלים 
 .   17-14, עמ' אשכולגולדשטיין, 

31http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1134578523.html?highlight -    בהמשך העבודה.  תנועת  אתר 
 . תנועת התאחדות פועלי ציוןל  מפלגת הפועל הצעיר ומפלגת פועלי ציוןהתאחדו 

http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1134578523.html?highlight%20-
http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1134578523.html?highlight%20-
http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1134578523.html?highlight%20-
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ששון עבד במחלקה המדינית של הסוכנות ועמד בראש המחלקה הערבית, ולאחר הקמת    .וביטחון

 להיפך.  ביטחוני לא היה זר לשניהם,-עבד במשרד החוץ והיה ציר ושגריר. העיסוק הצבאיהמדינה 

למעט אלמוגי  שעל כך    מצביעה  המכהן  הממשלה  ראש  הותוזבין תפקידי האישים    הצלבה,  רביעית

גוריון כראש ממשלה, אם בממשלות אשר הקים  - האישים כיהנו כשרים תחת בןתשעה מן  ופרס,  

אשר לא  דם אחד  אהממשלה.    ותראשל  שובו  ממשלות אשר הקים לאחרב  ואםטרם החלפתו בשרת  

היה סגן מנכ"ל    . הואפרס  –  ביטחוני-בעיסוק המדיני   עמוק  נטועהיה  גוריון  -בממשלתו של בן  שר  ההי

-מחוץ למעגל המדיני ההיאחד רק אדם משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון וסגן שר הביטחון. 

 . אלמוגי  –ביטחוני 

התמונה מעט. חמישה אישים כיהנו תחתיו כשרים  השתנתה  תחת כהונתו של שרת כראש הממשלה   

ויוסף. עם זאת  – נעלמו מן העשייה הביטחונית  ,אשכול, מאיר, ארן, שטרית  - שאר האישים לא 

מדינית. אבן היה שגריר ישראל בארה"ב, ספיר היה מנכ"ל משרד האוצר, ששון היה הציר והשגריר  

מרוחק  ושוב היה אלמוגי  בטורקיה ובאיטליה, דיין היה הרמטכ"ל ופרס מנכ"ל משרד הביטחון.  

  בתקופת ,  כלומר  . חיפהמזכיר מועצת פועלי  , מאחר שהיה  ביטחונית-י העשייה המדיניתמעט ממוקד

מלחמת    ערב  .ויוסף   שטרית ,  ארן,  מאיר,  ספיר,  אשכול  –  אישים  שישה  כשרים  כיהנו  התגמול   פעולות

 אשכול, ספיר, מאיר, ארן ושטרית.  – סיני ובמלחמה עצמה כיהנו כשרים חמישה אישים 

 :סיכום הביוגרפיה הקבוצתית של שרי מפא"י, וסגן השר פרס, מביא למספר תובנות

הכוח הפעלת  כלפי  האישים  של  בעמדות    :עמדתם  החזיקו  אחד  שר  וסגן  שרים  חמישה 

שרים  שלושה    .58ממוצע הגיל שלהם היה    , דיין, יוסף ופרס.שטריתאשכול, מאיר,    –אקטיביסטיות  

הקבוצה השלישית במפא"י    .56היה  שלהם  ממוצע הגיל    אבן, ספיר וארן.  -היו בעלי עמדה מתונה  

בשאל  שני  כללה עמדתם  דיה  ברורה  הייתה  לא  כהונתה של ממשלת אשכול,    תשרים אשר טרם 

המאזן בקרב חברי מפא"י בממשלת אשכול    . 57ממוצע גילם היה    ששון.ו  אלמוגי  –הפעלת הכוח  

  ניש בעלי עמדות מתונות, ו  שרים  על שישה אישים בעלי עמדות אקטיביסטיות, שלושה  , אם כך,עמד

על עמדות  ברורה  ; ולגיל לא הייתה השפעה  מובהקת או ידועה דיה  לא הייתהשרים אשר עמדתם  

 האישים. 

כי קיימת    בשאלות של הפעלת כוח מעלה  עמדתם   מולללארץ  האישים    שלהעלייה  מועד    בחינה של

איש העלייה השנייה אשכול החזיק בעמדה אקטיביסטית. בקרב  .  בלבד  בין השניים זיקה חלשה

. אצל אנשי העלייה הרביעית  תהחזיקו בעמדות אקטיביסטיומאיר ויוסף  אנשי העלייה השלישית,  

ה  - ו  יושניים  וארן,  ספיר  שנייםלגבימתונים,  פרס  ,  אחרים  ו  ידועה.  לא  עמדתם  וששון,  אלמוגי 

וה אקטיביסטית  בעמדה  ה  יההחזיק  ושטרית,  דיין  הארץ,  ילידי  שני  החמישית.  העלייה    יו איש 

   אקטיביסטים בעמדתם, ואילו אבן אשר עלה לאחר מלחמת העולם השנייה החזיק בעמדות מתונות. 
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נתון חשובמעלה    נוספתבחינה   ובהמשך ב"הפועל  חברים בצעהיו  ש. בקרב האישים  עוד  ציון  ירי 

אשכול ושטרית אימצו השקפה אקטיביסטית, ואילו ארן    -   מפלגות בעלות גישה מתונה     הצעיר" 

למפלגת פועלי ציון בעלת העמדות האקטיביסטיות    שהשתייכועמדות מתונות. בקרב האישים  ב  דבק

   ה המתונה.לאחד ממסמלי הגיש  יהה  אבן ואילו,  זהות בעמדותיותר, המשיכה מאיר להחזיק 

לעובדה    יה ה   הקבוצה  חברי   של  ביטחוניוה  מדיני ה ,  יהפוליט   הניסיון  ,שנית מעבר  ביותר.  רב 

ומלחמת   ישראל  מדינת  הקמת  השואה,  השנייה,  העולם  מלחמת  את  חוו  הם  כי  הכרונולוגית 

ההחלטות    העצמאות וקבלת  העשייה  במוקדי  היו  גם  הם  האישיים,  מחייהם  מהותי  כחלק 

לא   ,סיני מלחמתבו  התגמול פעולות בזמן – תקופות מרכזיות וחשובות   בשתיביטחוניות -המדיניות

הביטחון משרד  מנכ"לי  כשרים,  המקרים  במרבית  אלא  זוטרים  כפעילים  או  הצד  מן    כצופים 

   "ל.רמטככו  של הכנסת חוץ וביטחון בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון,  בוועדת והאוצר, 

ניסיון קבוצתי משותף.    היה  העובדה כי זה  הנוספ  מהםהניסיון האישי של כל האחד    אל  ,שלישית

באופן נפרד, אלא    המעצבות אשר כל אחד מן האישים חוורק חוויות    ןאלו אינ   ,במילים אחרות

מאיר,    אבן,  אשכול,  מרבית חברי הקבוצה חוו יחד.ש  ,משותףביטחוני  י ומדינ פוליטי,  ניסיון  ב   מדובר

, אם בתפקידי שרים או במערכת  ושרתגוריון  - ביד בממשלות בן  יד  והלכ  32יוסף ו  שטרית  ,ספיר, ארן

היו  ו מאותם ראשי ממשלה    ו תרשמההם חוו אותם אתגרי ביטחון ומדיניות,    ביטחונית.-המדינית

  למכלול השיקולים ולצורך לאזן בין אילוצים שונים ומנוגדים הקשורים להפעלת הכוח.חשופים  

ניתן כמובן לצרף שניים זו  ודיי  ,לקבוצה  שאר  לזה של    דומהביטחוני  -ן, אשר עברם המדיניפרס 

אשכול, ספיר  התקופות השונות.    במשך  חברי הקבוצהעל ידי  מולאו    רביםזהים  תפקידים    האישים.

ארן ואבן  בדומה לדיין.    ,ופרס כיהנו בתפקיד מנכ"ל משרד הביטחון. אשכול אף היה שר חקלאות

יוסף  , ו אבן היה שר בלי תיק במשרד החוץ, מאיר כיהנה כשרת החוץ ,כיהנו כשרי החינוך והתרבות 

 ארן. פי שעשה כיהן כשר התחבורה כ

בקרבם, אשר יצרו    אישיים רבים-, ומעבר לניסיון המשותף הקבוצתי, היו חיבורים ביןיתרה מכך

ניתן לראות שתי קבוצות משנה ברורות:    א"י.קבוצות משנה בתוך הקבוצה הכללית של אישי מפ

וספיר  –"הטרויקה"   ארן  מאיר,  בין  היה    ,החיבור  אשכול  גם  המקרים  במרבית  השתייך  אשר 

דורי שיחק  -מובן שהפער הבין  34. ופרס    וקבוצת הצעירים במפא"י, אשר כללה את דיין, אבן  33, האלי

 . תפקיד משמעותי במתח שבין שתי הקבוצות

 
ביטחונית באותן השנים; ששון אשר היה  -ואלמוגי היו מעט שונים. אלמוגי היה מעט מרוחק מהעשייה המדינית  ששון  32

ציר ושגריר באיטליה ולאחר מכן שר הדואר, היה מקורב יותר לתחומי העיסוק הללו, אך העובדה כי שירת בחו"ל, ולא  
 המרכזית. הקבוצה  אותו בצדבמדינה מרכזית, ממקמת  

 .245, 244, 11עמ'  קומו,מלמפרום,   33
 . קבוצת הצעירים במפא"י כונתה בלעג "התורכים הצעירים". 382, 328, עמ' גולדהמדזיני,  34



 

106 
 

אקטיביסטים או מתונים   - להפעלת הכוחעל גישתם של האישים  בבירור הסקירה המעידה למרות 

 :חשוב לשים לב לכמה דברים -

  גישה מתונה להפעלת הכוח. כך פעמים  לגם השרים האקטיביסטים גילו  מן הצד האחד,  ראשית,  

בשעה שהחליף את  למשל באוקטובר    נהג אשכול  כנגד  -ובן,  1955שרת  לפעול  ביקשו  ודיין  גוריון 

התנגדה בתחילה  כש  מאיר גם  כך נהגה    1955.35דצמבר  ב  פעולת כנרתערב  , ואף  ניצנה  פעולתב  מצרים

  36  ,תגובות הצבאיות בזמן פעולות התגמוללמלחמת סיני והביעה פעמים רבות חשש מהרחבה של ה 

נהג שטרית במ  וכך  בעזה  לפעולה  מ  ו  1955  ארסכאשר התנגד  א לכיבוש  בינואר  - צרי שארם  שיח' 

1956 .37  

  1955באוקטובר    12-במן הצד האחר, גם שרים מתונים הפגינו מידי פעם גישה לוחמנית. כך נהג אבן  

ש לשרת  בעת  מצרים, שהציע  מכתב  שלח  כנגד  יזומה  במלחמה  ב   38לפתוח  ספיר  תמך  פעולת  כך 

באפריל  וכך נכון היה ארן לתמוך בפעולות כנגד המצרים והירדנים    195639באוקטובר    10-ב  קלקיליה

  40. 1955ובמאי  

שתי קבוצות ברורות היו בקרב    ,מפא"י. כאמור  הקבוצות בתוך-תתי  בבחינתהדבר מקבל חיזוק  

והצעירים. בקבוצה הראשונה, שני שרים היו מתונים )ספיר וארן( ואחת  הטרויקה    -  המפלגהבכירי  

 )אבן(.ואחד מתון   )פרס ודיין( אקטיביסטיםהיו בקבוצה השנייה, שניים   ;אקטיביסטית )מאיר(

הברורה  למרות  כלומר,   כוח  ב  למדיההבחנה  הפעלת  של  בשאלות  תפיסתי  האישים  קו  בקרב 

עמדה    הביעו  חברי קבוצה אחתלעיתים    ;בקרבם  לא מעטה  "גמישות"גם  לראות    ניתן  ממפא"י,

שונה או  הקודמתמ  הפוכה  השני. תפיסתם  במחנה  מתמקמים  ובעצם  ב  ,  תלוי  את    הבנתםהדבר 

למרות שארן התנגד להצעתו של  ,  כך למשלמם הפוליטי ואף בשיקולים אישיים.  במקוהמציאות,  

  של ב  בעניין זה  , הוא נמנע בהצבעה בישיבת הממשלה1955גוריון לפעול ברצועת עזה באפריל  -בן

"גבולות פרומים"  תופ  41הערכתו הרבה לראש הממשלה. זו של  כי  – עה  ניתן    מצד אחד,  , ההבנה 

כי    לראות  , אך מן הצד האחר ניתןבשאלות של הפעלת הכוח  להגדיר קו מבחין בין עמדות האישים

היא נקודה    –  השני  צד דו האחד של הקו אל הימצ  רלעבועשויים  והם  עמדות של אישים משתנות  

 
, פרוטוקול של  שם;  3.11.55; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה דיין",  388, עמ'  , אשכולגולדשטיין  35

 . 8.11.55ועדת חוץ וביטחון, "דברי משה דיין", 
 . 298, עמ' גולדהיני, מדז 36
 . 8.1.56, 29.3.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי בכור שטרית",  37
 . 184-185, עמ' פרקי; אבן, 11.10.55, "מכתב אבן לשרת", 2456/  3-, חצשם 38
 . 10.10.56ישיבת ממשלה, "דברי פנחס ספיר", א"מ, פרוטוקול של  39
 . 363, עמ' מלחמותמוריס,  ; 1955באפריל  20. 20.4.55, יומןשרת,  40
; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן",  6.4.55ו    3.4.55,   219788גוריון, פריט מספר-אב"ג, יומן דוד בן  41

29.3.55 . 
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  של  בשאלות  אשכול  בממשלת  ההחלטות  קבלת  לדרךו  האישיםהבנת עמדות  וחשובה למשמעותית  

 .הכוח  הפעלת

  אלה   שניים  של  עמדתם.  ששוןו  אלמוגי  –  בקרב אישי מפא"י  מעניינת  לקבוצה  לב  לשים  יש ,  שנית

כוח,    אינה של הפעלת  ברורה מספיק בשאלות  איננה  או  באופן    אותם  ם למק  קשה  כן  ועלידועה 

י הקבוצות.  באחת  המדינית   הםש  עובדה ל  קשור  הדבר  כי  תכןי מובהק  העשייה  במרכז  היו  - לא 

כך או כך,   .בהם  העוסקים  בחומרים  ממחסור  נובע  שהדבר  וייתכןביטחונית טרם ממשלת אשכול,  

"י, ויש לבחון בקפידה האם כאשר האישים הללו יהיו חלק ממשלת  במפא  ובחנתמ מדובר בקבוצה  

ביטחוני, ניתן יהיה לסווגם לאחת מן הקבוצות, או  -יותר בתחום המדיני  מעורביםכך    ובשלאשכול,  

 .ללוותם משיךת עמדותיהם בדבר הוודאות -איש

ת החוויות  . למשל, אחשונים  אישים   על   דומים  אירועים   של  השונה   בהשפעה  עוסק   האחרון  והדבר

התגוררו   אשר  היהודים  של  והפוגרומים    המושב  בתחוםהמרכזיות  העזה  האנטישמיות  הייתה 

ביהודים קשרשנערכו  יש  האם  לחפש  ביקשתי  מ  .  מסויםי או  עמדות  תאם  האנשים בין  של    יהם 

 . הםאשר מצוי בביוגרפיה האישית של כזה אירוע בשאלת הפעלת הכוח לבין  

את הפחד אשר אחז בה כאשר   הבזיכרונותיציינה  מאיר    42, במהלך פוגרוםאביו של אשכול נרצח  

של  זו  חוויה דומה ל  עברוארן    43, שההמון שעט ברחובותלהתחבא בביתה בשעה  בילדותה  נאלצה  

של  ו  ,מאיר האימה  לבית  עם התקרבות   משפחתובני  צעקות  שנים    באוזניוהדהדו    םהמתפרעים 

 44.רבות

השפעת האירוע    ,כלומר  ;ארן אימץ תפיסה מתונה  , אךאקטיביסטיתאשכול ומאיר אימצו תפיסה  

  כל אחד מן האישים. למרות המדגם הזעיר, הדבר חשוב על מנת להבין את מורכבותעל  הייתה שונה  

הנפש האנושית, ומשמש נורת אזהרה מפני חלוקת אישים אוטומטית רק על סמך עבר היסטורי  

   משותף.

 

 1966-1963 ,בוצתיתביוגרפיה ק –פועלי ציון  -שרי אחדות העבודה

 פועלי ציון. - שרי אחדות העבודה יתה יהקבוצה האחרונה בממשלת אשכול ה 

באוקראינה  יהודה נולד  -שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי. ברבעת    אלון נולד בארץ ישראליגאל  

  גילם הממוצע של השרים היה   ועלה לארץ ישראל בעלייה הרביעית.  ,באימפריה הרוסיתכללה אז  נש

חבר  אלון  .  56 העבודהב היה  לאחדות  מפ"ם- התנועה  חבר  ציון,  הפילוג    , פועלי  חבר  היה  ולאחר 

 
 .3.3.65, פגישה עם גרשון זק, 4912/ 10-, פשם 42
 .11עמ' , חיי, מאיר 43
 .11, עמ' אוטוביוגרפיהארן,  44
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היה חבר במפלגת צעירי ציון, כדוגמת אשכול וארן,  בר יהודה    פועלי ציון.-מפלגת אחדות העבודה

פועלי  -סיעה ב' במפא"י ומן המקימים של התנועה לאחדות העבודה ולאחר מכן חבר אחדות העבודה  

 . ציון

הוא    סגן מפקד הפלמ"ח ולאחר מכן מפקדו.היה  ,  "הגנה "חיל הנוטרות ולאחר מכן בשירת ב  אלון

 יהודה לא שירת במסגרת צבאית.   בר ;מפקד חזית הדרום בדרגת אלוףגם  היה 

הכנסת הרביעית. בכנסת החמישית מונה אלון    תקופתובחלק מ   חבר בכנסת השלישיתהיה  אלון  

 ולחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון.   לראשונה לשר העבודה

לכנסת השלישית. ועד  למן הכנסת הראשונה  היה ח"כ  יהודה  חוץ    בר  בוועדת  היה חבר  הוא אף 

ת ישראל  ובממשלשר הפנים  כיהן כהוא    הכנסת השנייה.   תקופתלזמן קצר בשל הכנסת    וביטחון

וכך גם בעשירית.    בר כנסת,ממשלת ישראל התשיעית היה בר יהודה חתקופת  ב  והשמינית.  השביעית

 הוא מונה לתפקיד שר התחבורה. של זו  במהלך כהונתה 

כראש   שרת  בר כנסת בתקופתרק בר יהודה כיהן כחגוריון כראש ממשלה, אך  -שניהם כיהנו תחת בן 

.  בר כנסתחשר, ואלון היה  בר כנסת ולאחר מכןפעולות התגמול היה בר יהודה חתקופת . בממשלה

 .  בר כנסתבמלחמת סיני היה בר יהודה שר ואלון ח

 מבט היסטורי וביוגרפי זה מעלה מספר מסקנות: 

ציון  -שני שרי אחדות העבודה בנושא הפעלת הכוח.אחזו  פועלי  תמכו  הם    בדעות אקטיביסטיות 

באופן זה הם  את פעולותיה הצבאיות של ישראל.  וגיבו  את מלחמת סיני  חייבו  בפעולות התגמול,  

יהודה היה  -למרות הבדלי הגילים ביניהם, בר  הדבר הוא  מעניין כי  נאמנה את הקו המפלגתי.ייצגו  

 . 1963בשנת   45 ואלון היה בן  68בן 

אלון  ביטחוני עולה תמונה מעניינת. ללא כל ספק,  -מדיני-פוליטיהניסיון הצבאי והניסיון ה  בבחינת

העשיר ביותר בממשלת אשכול.  כנראה  ,  )ובהמשך כרמלי(   למעט דיין  ;החזיק בניסיון צבאי עשיר

  1955לראשונה בשנת    בר כנסתהן כחיכ  הוא  -  מעט חסרהיה    מדיני שלו-פוליטיהניסיון ה  ,עם זאת

  למעשה עד לשנה זו  . 1961צטרף כשר לממשלה, וכחבר בוועדת השרים לענייני ביטחון, רק בשנת הו

מהיה   מרוחק  מעט  ומקבלת  האלון  בנושאיה עשייה  וביטחוניים החלטות  מדיניים  הוא  אולם    ;ם 

החשובים   האסטרטגיתהמחשבה  י את ספרו החשוב "מסך של חול", אחד מספרבאותן שנים בר יח

 שנכתבו בישראל. 

אולם  ,יהודה-בר צבאי,  ניסיון  או  עבר  ללא  היה  זאת,  רב    לעומת  ניסיון  הפוליטיתעם    , במערכת 

היה חבר  ,  תחמישילכנסת המן הכנסת הראשונה עד    בר כנסתכיהן כח  . הוא  והביטחונית  המדינית

, ולאחר מכן  מלחמת סיני בבזמן פעולות התגמול ו  הפנים  ביטחון של הכנסת, שרהחוץ וה בוועדת  

 שר התחבורה.  כיהן כ
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. מן הצד האחד  גיוון מעניין  היה   פועלי ציון-שרי אחדות העבודהקבוצה זו של  בלומר כי  אם כן  ניתן  

מתי  ו, בצמערכת הפוליטית הישראליתבשנים ארוכות ללא ניסיון צבאי מובהק אבל עם  ,בר יהודה

בעל  היה  מן הצד האחר, אלון    ;ממשלות ישראל השונותשר בואף כ  מדיניים וביטחונייםאירועים  

אולם נרחב  צבאי ניסיון   לתקופה  כאמור  ,  המדיניים  "גלה"  ההחלטות  מקבלי  ממעגל  - מסוימת 

 ביטחוני.-תהליך איטי לפורום המדיני בחזר אך ביטחוניים, 

גישתם  מ  ציון  פועלי-העבודה  אחדותשרי  חרגו    ןשבה   בפעמים  קשורה   האחרונה   מסקנהה

של אלון קשה למצוא התבטאויות שונות    ת התנהלותו סקירב. בנוגע להפעלת הכוח האקטיביסטית 

בעיקר פירוז חצי    ,בכפוף להסדרי ביטחון ראויים,  בהחזרת סיני  ו, למעט תמיכתכאלה  אחרותאו  

  45. כך שהוא מבטא לאורך שנותיו קו מחשבה וגישה רציף ואחוד האי

היחידות בדיונים אשר    יו. הסתייגויות לאורך הדרך  עד מאוד   עקביתטא גם הוא גישה  יבר יהודה ב 

לוודא כי היקפה של הפעולה לא יעלה על כוונתה    לרצונו  ותעסקו בהפעלת הכוח של ישראל קשור 

הפעולה, ו  46הראשונית  טרם  נוספות  גישות  שלו    48המדויק.   מועדהל  או  47לשמוע  הטענות  כלומר, 

להפעיל    לישראל  האם נכון  -  צבאית-לא בשאלה האסטרטגית  ,או טקטיות  נקודתיותבסוגיות  עסקו  

 כוחה הצבאי. את 

אוקראינה ועלה לארץ  במקומו של הרמטכ"ל צור. הוא נולד  את  גם  בסיומו של חלק זה אבקש לבחון  

ב  ;ישראל בעלייה הרביעית מרכז,  ה, אלוף פיקוד  בצה"ל  ם אדה, ראש אגף כוח  "הגנה" היה חבר 

 . 40ממשלת אשכול היה צור בן  כהונתה של בתחילת ולבסוף רמטכ"ל.   ,ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל

דרום, וכאשר היה דיין רמטכ"ל צור  הכיהן כאלוף פיקוד  זה  צור היה ראש המטה של דיין כאשר  

 מלחמת סיני.  עתגם במילא תפקיד זה  מרכז.האדם וכאלוף פיקוד  הו כראש אגף כוח  י כיהן תחת

 49תמך בפעולת נוקייב ואף גיבה את הפעלת חיל האוויר. ,צור נטה לאקטיביזם ביטחוני

הלכו פעמים רבות יחד בנתיב  השניים  עובדה כי  ל אל דיין ותו  קרבבמיוחד לתכן שיש לשים לב  יי

אפשר כי    50,פלגה מובהק"שפירא כי מינויו של צור קשור בהיותו "איש מ השר  הצבאי. טענתו של  

 צור. ושל   דיין של הכוחמצביעה על קשר זה ועל גישה דומה לסוגיות הפעלת 

 

 

 
"אלון בלונדון: סיני לא יהיה בסיס להתקפה על ישראל ]...[ ישראל איננה דורשת שחצי האי סיני יהיה חלק  , למרחב 45

 .20.11.56של מדינת ישראל", 
 . 25.12.55יהודה", -א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר 46
 8.1.56 יהודה",-, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל ברשם 47
 . 13.4.56, 25.12.55 יהודה",-רוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר, פשם 48
 . 18.3.62צבי צור",   , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 49
 .27.11.60משה שפירא",   , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 50
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 1966-1963ביוגרפיה קבוצתית   – שרי המפד"ל 

 שרי המפד"ל.  יתה הי אשכול  לוי של ממשלתו את הרכיבה אשר הנוספתהקבוצה 

  הממוצע   גילם.  בגרמניה  נולד  בורג  יוסףנולדו בתחומי האימפריה הרוסית, בעוד    ורהפטיגּו  שפירא

. שפירא עלה לארץ ישראל בתקופת העלייה הרביעית, בורג  57של הממשלה היה    דרכה   בתחילת 

 . 1947בחמישית ואילו ורהפטיג עלה בשנת 

מכן   ולאחר  המזרחי  צעירי  בתנועת  פעיל  היה  המ היה  שפירא  הפועל  במפלגת  לאחר  חבר  זרחי. 

תנועת המזרחי   עם  בהוא  האיחוד  היה חבר  בורג  בראש המפד"ל.  מכן חבר  העמד  מזרחי, לאחר 

ו למפנה  סיעת  את  הקים  המזרחי,  פעיל  היה  בהפועל  היה  ורהפטיג  הקמתה.  מיום  במפד"ל  חבר 

 מזרחי, לאחר מכן היה חבר בהפועל המזרחי ובסוף חבר במפד"ל.  הב

ד מבין שרי המפד"ל התגייס או שירת בגוף צבאי. אולם מן ההיבט  אחלא מבחינת ניסיון צבאי, אף 

ביטחוני התמונה משתנה. שפירא היה חבר בוועד הביטחון ערב מלחמת העצמאות, והחל  -המדיני

ישראל העשיריתמ ועד לממשלת  לענייני חוץ    היה חבר  ממשלת ישראל הרביעית  בוועדת השרים 

חבר הוועדה    מכןורהפטיג היה חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הראשונה, ולאחר    51וביטחון. 

 ועדה צבאית או ביטחונית.  באף כיהן לא בורגת השלישית, הרביעית והחמישית. ובכנס

  שר הדתות   הפנים והעלייה,  ,בריאותהשר  היה שפירא  כראש ממשלה  גוריון  -כהונותיו של בןבמהלך  

כיהן כשר הדתות והסעד. בורג היה שר הבריאות והדואר  הוא  ו של שרת  . תחת כהונתהסעדושר  

וחבר בוועדת החוץ והביטחון של    בר כנסתשרת. ורהפטיג היה ח  בכהונתו של  גםגוריון ו- תחת בן

בן של  כהונותיו  בזמן  ח-הכנסת  היה  שרת  ותחת  כנסתגוריון,  התגמול  בר  פעולות  בזמן  כלומר,   .

 וחבר בוועדת חוץ וביטחון.   בר כנסתורהפטיג היה ח, ּוכשרים רגומלחמת סיני כיהנו שפירא ובו

 מבט היסטורי וביוגרפי זה מוביל לכמה מסקנות: 

ראשית, כלל השרים של המפד"ל אחזו בתפיסה מתונה בשאלת הפעלת הכוח. הם נטו להעניק משקל  

- ןההשלכות הבי נועד לפתור סכסוכי גבול, חששו מן  שם כמתווה  ירב למגעים מדיניים ודיפלומטי

 לאומיות של הפעולות הצבאיות וביקשו לשמור על מידתיות כאשר נדרש לפעול צבאית.

בנוגע להפעלת הכוח,    דםלעמדותיו של הא  זיקה בינההעלייה לארץ ישראל וה  למועדשנית, באשר  

. כל אחד מן השרים עלה לארץ בתקופה שונה, וכולם החזיקו בעמדה  מובהק תאם  יקשה למצוא מ

שבמסגרתה הגיע שפירא לארץ, היה מספר האישים    ,יה הרביעיתיעם זאת מעניין כי בעל  מתונה. 

 השרים ספיר וארן.    –כיהנו לאחר מכן בממשלת אשכול אשר הרב ביותר שהחזיקו בעמדה מתונה ו

 
השרים לענייני חוץ וביטחון, ולא מצאתי  כאמור, אין בידי נתונים קודמים לממשלת ישראל הרביעית על אודות ועדת    51

את הרכב הוועדה בזמן ממשלת ישראל התשיעית. עם זאת, אני מניח כי הרכב הוועדה היה זהה להרכבה בממשלות  
 השמינית והעשירית.
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נוגעת לניסיונם הפוליטי מחזיק    ברור  אורח ב .  ביטחוני של אישי המפד"ל-מדיני-מסקנה שלישית 

מאיר ממפא"י, הוא היה חבר    לצדביטחוני הרב ביותר בקרב חברי הקבוצה.  -המדינישפירא בניסיון  

הרב  הפעמים  מספר  ביטחון  לענייני  השרים  החל    בוועדת  ישראל  בממשלות  חלק  ונטל  ביותר 

ןאף על  עשירית. בורג היה שר בממשלות ישראל השלישית עד לעשירית,  להראשונה ועד    הממשלמה

 יטחונית, הניסיון המדיני שלו היה רב מאוד. לא היה חבר באף ועדה בפי ש

 במשך שלושה מושבים של כנסת ישראל.    של הכנסת וביטחון  חוץ ועדתורהפטיג היה כאמור חבר  

כ גם  כי  ברור,  לומר באופן  ניתן  כשרים מאז    –וגם כקבוצה    יחידים לכן  יחד  כיהנו  ובורג  שפירא 

  עימם ורהפטיג היה חבר כנסת מן הכנסת הראשונה עד לחמישית יחד  ממשלת ישראל השלישית, ּו

 של ניסיון פוליטי, מדיני וביטחוני. עמוס משא  אשכולאיתם חברי המפד"ל לממשלתו של  הביאו  –

עה מנוגדת לקו תפיסתם  החזיקו השרים של המפד"ל בד  ןהנקודה האחרונה קשורה לפעמים בה 

הביעו   אשר  מפא"י  שרי  כדוגמת  כלל.  בדרך  או  לעיתים  המתון  המתונה  לגישתם  הפוכה  דעה 

 מקרים שבהם הם תמכו בהפעלת הכוח.  ניתן למצוא בעברם של שרי המפד"ל   גםהאקטיביסטית,  

בדרישתו ביולי  גוריון לפעול ברצועת עזה,  - בהצעתו של בן  1955  ארסלמשל, תמיכתו של שפירא במ

או היעדרה של התנגדות )אבל גם לא הסכמה    52לייפות את כוחו לפעול צבאית אל מול ירדן,   1956

מאשר   שכיחים פחותאומנם מקרים אלו היו    53. 1955בדצמבר    11-במלאה( אצל בורג לפעולת כנרת  

זו    תוגניגם בקבוצה הומיש להבין שכי    ;גם עליהם חשוב לתת את הדעת  ולםאצל שרי מפא"י, א 

תוקף   משנה  מקבל  הדבר  אחרות.  גישות  לעיתים  היו  קיימות  הכוח,  הפעלת  אודות  בדעותיה 

ובורג. בשל  כשמ   מפני  הגדול  חששםתברר קיומה של מגמה מסוימת בקרב שרי המפד"ל שפירא 

"ל, בחלק מן המקרים  צה   חיילי  של   חייהם  על   לשמור  רצון, ובשל  לאומית- ןהבי  בזירה   הסתבכות 

יעדים  שבהם   כנגד  ולא  אזרחיים  יעדים  כנגד  פעולה  העדיפו  הם  הכוח,  בהפעלת  השרים  תמכו 

וכך    .עמדה האפשרות של פעולה ישראלית כנגד ירדןכש  1956  ביולי  11- צבאיים. כך טען שפירא ב

, כאשר גם השר בורג הצטרף  1956באוקטובר  14- לאחר פעולת קלקיליה בדיון ממשלה ב אמר  הוא

 54אל עמדתו. 

 

 

 
משה    , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ; שם29.3.55א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",    52

 .11.7.56 שפירא",
 . 25.12.55יוסף בורג",   , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 53
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה  ; שם11.7.56, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",  שם  54

 . 14.10.56 ",יוסף בורג, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ; שם14.10.56שפירא", 
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   בוצתיתביוגרפיה ק –  1966-1963הראשונה,   לשלת אשכוממ

אשר הרכיבו    הסיפור ההיסטורי של כל אחד מן האישיםאת  ו  הביוגרפיה  את  תיבחנ  שלעיל  בפרק

פי    תיהצג  זהבפרק    את ממשלת אשכול. על  את הקבוצות אשר הרכיבו את ממשלתו של אשכול 

. כעת, בחלק זה,  קבוצתימפלגתי והמן המרחב האישי אל המרחב ה  , תוך כדי תנועהמפתח מפלגתי

המסגרת הרחבה ביותר, את ממשלת אבקש לעשות צעד נוסף לעבר המרחב הקבוצתי ולבחון את  

 . אשכול עצמה

אישים אשר  שני  גם    ,כאמור  לרשימה זו אוסיף, שרים.    15בראשית דרכה    כללהממשלתו של אשכול  

סגן שר הביטחון שמעון    -  החלטות בנושאי ביטחון היה מרכזי ה לא היו שרים אך מקומם בקבלת  

 פרס והרמטכ"ל צבי צור. 

 מספר תובנות עולות מניתוח הביוגרפיה הקבוצתית של ממשלת אשכול הראשונה. 

  רוסיה של יוצאי עד מאוד הקבוצה מתוך כלל האישים שהרכיבו את הממשלה, דומיננטית  ראשית, 

  ; יהודה נולדו בתחומי האימפריה הרוסית-אשכול, מאיר, ארן, שפירא, ורהפטיג ובר   ומזרח אירופה.

נולדו  הללו  האישים    17מתוך    11בפולין, וצור נולד באוקראינה.    נולדו  וצדוק  אלמוגיפרס, ספיר,  

אפריקה וקנדה, ובורג  -נולדו בארצות מערביות, דרום  -   אבן ויוסף  -  שני שרים  ה של העולם.בחלק ז

נולד בסוריה שהייתה תחת האימפריה העות'מנינולד בגרמניה.     17-משלושה שרים  רק  , ותששון 

בתחילת כהונתה של  ממוצע הגיל של האישים    דיין ואלון.  ,שטרית  –נולדו בארץ ישראל  האישים  

צור היה  הרמטכ"ל  , ואילו  68המבוגרים ביותר, בני    יואשכול ושטרית ה   .56היה  ממשלת אשכול  

 . 40בן  - הצעיר ביותר

  - שישה אנשים    –  הגדולה ביותר בחינה של האישים על פי תקופת העלייה לארץ מראה כי הקבוצה  

שכול היה איש  א  .וצור  יהודה  בר,  שפירא  אלמוגי,  ,ארן,  ספיר  :העלייה הרביעית  עולישל    יתההי

ויוסף ומאיר  השנייה,  העלייה    היו  העלייה  בתקופת  עלו  ופרס  בורג  השלישית.  העלייה  אנשי 

 במניין העליות. םלארץ שאינמועדים שונים ורהפטיג עלו באבן, ששון ּו בעוד , החמישית

 והביטחוני העשיר של חברי הקבוצה.התובנה השנייה היא בדבר עברם וניסיונם הפוליטי, המדיני  

וכמובן לצור. אשכול היה    בדרגות הפיקוד הבכירות  ניסיון צבאי משמעותי היה רק לדיין, לאלון 

יוסף  ו  , אבן ואלמוגי שירתו בצבא הבריטי, שטרית במשטרה40-חייל פשוט בגדוד קלעי המלך ה

 עבר צבאי. היה  , ששון, שרי המפד"ל ובר יהודה לא  מאירארן, ספיר, פרס,  לבגדודים העבריים.    שירת

אשכול,    נכונה.מלאה והאשר איננו מציג את התמונה ה  מאוד  עד  וחסר  חלקי   מבט  זהוי,  דעת ל  ,אולם

ארן, ספיר,  אבן,  יוסף,  דיין,  שטרית,  כיהנו    מאיר,  יהודה  ובר  אלון  בורג,  שפירא,  כשרים  ששון, 



 

113 
 

שרת כראש ממשלה כיהנו כשרים אשכול, מאיר, שטרית,  תחת    .גוריון-בממשלותיו השונות של בן

 יוסף, ארן, שפירא ובורג.

אשכול, מאיר, דיין, אלון, שפירא, ארן ופרס )כמשקיף( חברים  היו  קודם לממשלת אשכול הראשונה  

לענייני   השרים  ומאירביטחון.  חוץ  בוועדת  משלת  ממ  55כנראה,ברצף,    בוועדה  כיהנו  אף  שפירא 

עד הרביעית  החוץ    העשירית.  הלממשל  ישראל  בוועדת  חברים  היו  יהודה  ובר  ורהפטיג  ארן, 

   אשכול, ספיר ופרס היו מנכ"לי משרד הביטחון. והביטחון של הכנסת.

נטועה    את ממשלתו הראשונה של אשכול  האשר הרכיבבאופן מובהק כי הקבוצה  שניתן לומר  כך  

המדיניהייתה   במעשה  הייתה    ביטחוני,-עמוק  החלטות  מצויה  קבלת  של  חשובים    - במוקדים 

  של   והביטחון  החוץ   ועדת ,  "לי משרד ביטחוןמנכ,  יטחוןועדת השרים לענייני חוץ וב ממשלת ישראל,  

 . רחביטי נפול  ןניסיו בעלתו – "לרמטכ וכמובן  הכנסת

מבט    ?מתינות או אקטיביזם  –חלוקה הפנימית בשאלת הפעלת הכוח  התובנה השלישית מצויה ב 

היו אקטיביסטים או  מאנשי הממשלה    שבעהמספק את ההתפלגות הבאה:    היסטורי- על ביוגרפי

. אליהם יש להוסיף את  , שטרית, דיין, יוסף, אלון ובר יהודהאשכול, מאיר  -  לכךנטו  לכל הפחות  

בסך הכול היו תשעה  .  אשר היו כמובן ללא זכות הצבעה בממשלההרמטכ"ל צור,  את  סגן השר פרס ו

אבן, ספיר,    -  החזיקו בגישה מתונה שישה שרים    אישים בעלי גישה אקטיביסטית להפעלת הכוח.

 אלמוגי וששון.  –ברורה מספיק  של שניים אינהעמדתם , וורהפטיגארן, שפירא, בורג ּו

,  ערי של שר אחד לטובת הקבוצה האקטיביסטיתיתרון מז  היהר מצב שבתוך ממשלת אשכול  צכך נו

 לשון מאזניים. שימשו שבעה לעומת שישה, והשרים אשר עמדתם אינה ברורה דיה 

 .נוספות תי סוגיותלש שים לבעם זאת, יש ל

הממשלה הראשונה,   מן  חלק  היו  לא  אשר  האישים  הצבעה  שני  זכות  החזיקו  וללא  וצור,  פרס   ,

כך שלקבוצה  סגן שר הביטחון והרמטכ"ל.    –והיו בעלי תפקידים מרכזיים בעמדות אקטיביסטיות  

 מאישים בעלי חשיבות.   האקטיביסטית בקרב חברי הממשלה הייתה תמיכה "חיצונית" משמעותית 

  רבה מידה  ב  עטהומ ובמידה    שרי מפא"י  בקרב  בקרב השרים, בעיקרשהייתה  היא הגמישות  השנייה  

הפעלת הכוח. לא מעטים הם שרי מפא"י אשר ניתן למצוא    ת בכל הנוגע לשאל  אצל שרי המפד"ל,

קומם בקבוצה זו או אחרת. כלומר,  יהשונות ממ,  גישות אחרות להפעלת הכוחבעברם ובתפיסתם  

א למקם  היכולת  בקבוצה  רוב  ת  למרות  איננו  מסוימת,  השרים  הדבר  מתונה,  או  אקטיביסטית 

 
כאמור, לא עלה בידי לאתר את הרכב הוועדה בזמן ממשלת ישראל התשיעית, אולם אני מניח כי ההרכב נשאר זהה    55

 לשמינית, ובהמשך לעשירית. 
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עמדות מתונות,  גם  בעלי עמדות אקטיביסטיות הביעו  שהיו לרוב  . שרים  ת עובדה מוגמרתבבחינ

  56ושרים בעלי עמדות מתונות הביעו גם עמדות אקטיביסטיות. 

להתגבשות קבוצות  הובילו    והמוצא המשותף   הקרבה בגיל,  הפוליטיים  הצרכים  לעיתים  , זאת ועוד

הטרויקה   יצרוכדוגמת  הכוח  להפעלת  הגישה  או  הביטחונית  התפיסה  אולם    חיבור   והצעירים, 

  . כך הייתה מאיר קרובה בגישתה הביטחוניתחוצה קבוצות, אל אישים בקבוצה מנוגדת  ,מקביל

מאשר    ריות שני האחרונים מאשר לארן וספיר, וכך היה אבן קרוב בגישתו זו אליותר פרס  ללדיין ו 

 ." הצעירים" אל חברי קבוצת 

למרות החלוקה הבסיסית המציינת את הגישה הרחבה של כל שר   -  להיות זהיר עד מאוד  נדרשולכן  

   ולא להתקבע או "להתמסד" תחת ההגדרות הראשוניות.  - לנושא הפעלת הכוח

מצויה  והת הרביעית  של  בבנה  האקטיביסטים  גיל  בחינה  זו המתוניםהשרים  גיל    מול להשרים   .  

משמעות בקביעת הגישה. ממוצע הגיל של השרים האקטיביסטים    זה כחסר  על משתנה  המצביע

לקבוצה    השתייכו אשר    האישיםשני    .56ממוצע הגיל של השרים המתונים עמד על  ו  ,60עמד על  

אף על  ,  בחשבון  גם אותםאם מביאים  .  40  בניכ  היו,  צור"ל  כוהרמט  פרס  השר  סגן,  האקטיביסטית

הקבוצה האקטיבפי   של  הממוצע  הגיל  בממשלה,  הצבעה  זכות  בעלי  היו  לסטית  י שלא    56-יורד 

המתונה. הקבוצה  של  הגיל  ממוצע  עם  היא  ומתאזן  הדבר  אשכול    שבממשלתו  משמעות  לא  של 

היו  לבין נטייה או גישה כלפי הפעלת הכוח. שתי הקבוצות  - צעיר או מבוגר -גיל הזיקה בין הייתה 

 ממוצע הגיל. מבחינת לכל הפחות קרובות עד מאוד  זהות, או 

ב  מצויה  החמישית  הגישה  ולישהתובנה  לבין  לארץ  העלייה  מועד  בין  הכוחב  הפעלת  איש  .  כלפי 

ביסטית. בקרב  העלייה השנייה אשכול ואנשי העלייה השלישית מאיר ויוסף החזיקו בגישה אקטי

יו  ממשלת אשכול, שניים ה שכיהנו במספר האישים הגדול ביותר  היה  בה  שאנשי העלייה הרביעית,  

ספיר,    –, בר יהודה והרמטכ"ל צור, ושלושה היו מאבות הגישה המתונה  אקטיביסטיתבעלי גישה  

מישית, פרס  ידועה. בין אנשי העלייה החשניים, אלמוגי וששון, לא הייתה  עמדתם של  ארן ושפירא.  

ובורג   עמדה אקטיביסטית  בעל  במניין    עמדה מתונה.  הפגיןהיה  לארץ שלא  עלו  שני שרים אשר 

,  ורהפטיג, החזיקו בעמדות מתונות. הקבוצה האחרונה היא של ילידי ארץ ישראלהעליות, אבן ּו

 .  אקטיביסטיתהחזיקו בגישה  ,, אלון, דיין ושטריתשכל חבריה

  הפעלת הכוח.   סוגייתבין מועד העלייה לבין הגישה ל  מסוימת  זיקהקיימת  כי  מתוך נתונים אלו עולה  

לא במועד    בקרב מי שעלהו  כלל אישי העלייה השנייה והשלישית החזיקו בעמדות אקטיביסטיות, 

 
מפלגתית. ניתן לציין  -ראו פירוט בחלק העוסק בביוגרפיה האישית של השרים, ובחלק העוסק בביוגרפיה הקבוצתית 56

אשכול, מאיר ושטרית, ומן הצד האחר    – יביסטית, אשר הביעו עמדות מתונות  באופן ברור מספר אישים בקבוצה האקט 
אבן, ספיר וארן. בקרב שרי המפד"ל   – ניתן לציין גם לא מעט אישים במחנה המתון אשר הביעו עמדות אקטיביסטיות 

 מדובר בשפירא ובבורג המתונים, שהביעו עמדות אקטיביסטיות. 
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הרוב הגדול  שהיו    –בקרב אנשי העלייה הרביעית    כלל האישים היו מתונים.  -  הרשמיות  העליות

  מצוי היה  איזון מלא  כמעט מאוזנת עם רוב קל למתונים, כאשר  החלוקה היא    – משלת אשכול  מב

החמישית. העלייה  אנשי  הארץ    בקרב  ילידי  אישים  היה  בקרב  של  מוחלט  בגישה  שאחזו  רוב 

 ך לכל הפחות )שטרית(. לכנטו או  תאקטיביסטי

 :המחקר אשר יסייעו לי בהמשך ,מרכזיות תמסקנו שתימעלה  סיכום כלל התובנות 

 הראשונה מכילה בתוכה ניגוד. 

בגישות שונות כלפי הפעלת  שהחזיקו  קבוצות    לוששין  בבצורה ברורה    הבחיןניתן ל  ,אחדהד  ן הצמ

יהודה  אתשכללה    אקטיביסטיתקבוצה    :הכוח ובר  אלון  יוסף,  דיין,  שטרית,  מאיר,    ,אשכול, 

אבן, ספיר, ארן,  את  שכללה  קבוצה מתונה    ;והרמטכ"ל צוראליהם יש להוסיף את סגן השר פרס  ו

  –   דיהעמדתם לא הייתה ברורה  קבוצה השלישית היא של השרים אשר  הו  ;ורהפטיגשפירא, בורג ּו

 אלמוגי וששון. 

עמדות   בין  הגמישות, המעבר  השני,  שרי מפא"י  חוצות  מן הצד  בקרב  בעיקר  מן  וקבוצות,  מעט 

  ת ומייצר,  הקבוצות  בין  ההפרדה   קוויביכולת לשרטט בצורה חדה וקבועה את    " מת"ל, "פוגהמפד

 . נוקשות  הגדרות תואמת הנ אינ אשר, יםמציאות מורכבת, בעלת רבדים רב

  הקבוצתית  בחלוקה  שימוש  אעשה גיסא,    מחד:  מקבילים  לשני נתיבים  אותי  מובילה  הזו   השניּות

  ממשלת   של  יותר   טובה  הבנה   מאפשר  הדברשמאחר    ולמתונים בהמשך המחקר,  לאקטיביסטיים

, לבחון כל עמדה של שר גם באופן פרטני  זהיר  להיות  אותי  מחייב  הדברגיסא,    אידך מ  אך   ;אשכול

   .השרים  של העמדות לגמישותוגם כחלק מקבוצה, ולתת דגש רב 

  הקבוצתית ומן הביוגרפיה האישית    מעברל  ר והקש  בכל   הנדרשת   בזהירות   קשורה  השנייה  המסקנה 

  הוא מזערי   –שרי ואישי ממשלת אשכול    – "קבוצת המדגם"    היקףאחרות,    במיליםאל ההכללות.  

 . גורפות ואיננו מהווה דגימה סטטיסטית מובהקת המאפשרת לייצר הכללות 

ת כסממן  קשה עד מאוד לייצר קשרים בין מוצא, גיל או חוויות מעצבו  הקיימים,על פי הנתונים  

הגיל של  למשל, קשה למצוא קשר בין  לאימוץ גישה אקטיביסטית או מתונה כלפי הפעלת הכוח.  

עלייה  מועד ה קשה גם למצוא הסבר משכנע המקשר בין מוצא או  ם בסוגיה.  תהאישים לבין עמד

כלל העליות החל מהרביעית    לבין עמדת האישים. על  ומתונות מתפרסות  עמדות אקטיביסטיות 

  יחסית הנתון המובהק  עם זאת,    .הרשמיות  במניין העליותארצה  שלא עלו    לאישיםועד  החמישית  ו

מחייב    -  החזיקו בגישה אקטיביסטיתאשר כולם    -ילידי הארץ  ו   השלישיתו אישי העלייה השנייה    של

   קבוצה זו.-המשך בחינה של תת

לצאת  מאפשר  קודם לממשלת אשכול  ביטחוני של האישים  -המבט אל עבר ניסיונם המדיני דווקא  

המסגרת  הקבוצתית  מן  או  גורפתול   ,מפלגתית-האישית  מסקנה  המדיניבדבר    הסיק  - הניסיון 
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, במעבר  ת המבטהדבר קשור בסקירה רחב .  הקבוצה שהרכיבה את ממשלת אשכול  הרב של  ביטחוני 

,  מתי קבלת ההחלטות, הוועדותו צ  ,םהאירועים ההיסטוריי  במעקב אחרי ואל הקולקטיב  מן הפרט  

   .שרים והאישים בכלל אלהומקומם של ה ,התפקידיםוהממשלות  

האם ניתן לראות בממשלת   -עבודה זו  תת המלווות המחקר הראשיושאלאחת מרור יכעת עולה בב 

בה כחלק מביוגרפיה    ולדון  משלה  מיוחדים  ואופיאשכול הראשונה קבוצה בעלת זהות, מאפיינים  

 קבוצתית או שהיא אוסף של מפלגות ויחידים? 

כי בתחילת  רור  יהסקירה מעידה בבאיננה מוחלטת. מן הצד האחד,  בשלב זה  נדמה כי התשובה  

. העובדה כי שלוש  תוקבוצתי  פתמרכיבים רבים של זהות משותממשלתו של אשכול  הכילה  הדרך  

  ה עידעבר פוליטי ומדיני משותף מ  ומהם חלקוכי אישים רבים    ,כבר כיהנו יחד בממשלההמפלגות  

גם קרבה רבה בשל מוצאם וגילם של מרבית   ,כמובן  ,לכך יש להוסיף  זהות קבוצתית ברורה.  על

האישי,.  האישים למישור  אשכול  העובדה  עצם    מעבר  בממשלת  לכהן  נוספת  פעם  חברו  שהם 

הממשלה  שגם היא סממן משמעותי לכך    - כלומר קיבלו את קווי היסוד של הממשלה    –הראשונה  

   .יותר מאוסף של מפלגות ויחידים יתההי

  למשל, עמדותיהם השונות   ;הממשלה  תוךמקווי חלוקה ברורים ב מן הצד האחר, לא ניתן להתעלם  

אל מול שרי אחדות  בקרב שרי מפא"י    והמתונים  של שרי המפד"ל  הפעלת הכוח  הגישה אל  בדבר

במפא"י-העבודה  האקטיביסטים  והשרים  ציון  גם    ;פועלי  המפד"ל  כך  בין  הרב  אחדות  להמתח 

ומדינה דת  בדבר שאלות  בין מפא"י    העבודה  הביטחונית  על ההגמוניה  אחדות  לוכמובן המאבק 

אלא גם בתוך מפא"י עצמה.    ,מפלגתית ניתן לזהות קווי שבר-אולם לא רק בזירה הבין  העבודה. 

גוריון אל מול מחנה  -מול מחנה ותיקים; אקטיביסטים אל מול מתונים, אנשי בן אל  מחנה צעירים 

   ועוד.  ,מתנגדיומול תומכי לבון  אשכול,

  דומיננטי יותר בממשלתו הראשונה של אשכול? האם   –המאחד או המפריד    –מן החלקים    זהאי

ודרך  המטרה  הרעיונית,  הלכידות  ה  מבחינתהממשלה היא קבוצה     שניתן או    ,הגשמהה משותפת 

לכך תתקבל בהמשך מאחדים? תשובה ברורה מאשר יותר  כמפרידים אלו  מאפיינים לזהות
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 גפרק 

 וביטחון י משילות אתגר  –ך של ממשלת אשכול תחילת הדר

 

ועדת שרים לענייני    , ממנים שר ביטחון ומקימיםמרכיבים ממשלה  -בירוקרטיה  

 ביטחון 

בסוגיות פנים, פעמים רבות מאפשרים הגורמים  שבעוד  מעטים הם ימי החסד של ממשלה בישראל.  

חוץ   שבסוגיות  הרי  לימוד,  ושל  התאקלמות  של  חודשים  מספר  הנבחרת  לממשלה  הפוליטיים 

 וביטחון לא נוהגים יריביה של ישראל לפעול על פי אותם כללי הגינות שלטונית.  

 1בראשה.לעמוד  ה והחליטה סיעת מפא"י להטיל על לוי אשכול את הקמת הממשל   1963 ביוני  18-ב

ר, על אשכול להקים ממשלה חדשה, ולאחר חמישה  "הטיל נשיא המדינה, זלמן שז  1963ביוני    19-ב

בהצגת ממשלתו חזר והדגיש   2. 11-, הציג אשכול את ממשלת ישראל ה1963ביוני  24-ימים בלבד, ב

בקווי היסוד  ו  יציוניבהרכבה הקואל  –גוריון  -היא ממשלת המשך לממשלתו של דוד בן  כי  אשכול

 3גוריון. - למעט נוכחותו של בן –המדיניים והביטחוניים שלה 

עוד קודם להצגתה של הממשלה נדרש אשכול להתמודד עם סוגיית איוש תפקיד שר הביטחון. למן  

בן של  דיין-התפטרותו  משה  החל  בממשלתו  ,גוריון  החקלאות  איתותים  האחרונה  שר  לשלוח   ,

החליט לא למנות  ,  גוריון-הבכיר. אולם אשכול, בעצה אחת עם בן  התאמתו לתפקידבדבר  ורמזים  

אשר העדיף את שמעון פרס    הקודם  אש הממשלהללא קשר לדעתו של ר יתרה מזו, אף  .  את דיין

פרס.    אצל  למנות את דיין מצא אשכול  ולסירוב  נוסף  . חיזוקלעצמו  בתפקיד, רצה אשכול בתפקיד

העריך מאוד את פרס ורצה אותו בתפקיד סגן שר הביטחון, ידע כי הוא יסרב להיות סגנו  ש ,אשכול

דיין דיין    ובסירובוכך    .של  את  כפוללמנות  שלו  הרווח  ופרס  היה  בידו  נשאר  התפקיד  סכים  ה: 

 4להתמנות לסגנו. 

 
,"דברי ראובן ברקת",  84-1963-23-2; אמ"ע, 17.6.63פא"י, "דברי ראובן ברקת", , ישיבת מזכירות מ4847/ 5-א"מ, פ 1

; דוד הכהן טען בישיבת מזכירות מפא"י, כי לוי אשכול צריך לשאת בתפקיד ראש הממשלה וגם בתפקיד שר  18.6.63
רעה חמורה  "זאת הייתה הכ הביטחון, וזאת כלקח היסטורי מן המקרים שבהם ראש הממשלה לא היה שר הביטחון:

, ישיבת מזכירות מפא"י, "דברי דוד הכהן",  4847/  5-ואנחנו שלמנו בעדה ועד היום הזה אנחנו משלמים". ראו: א"מ,  פ
18.6.63 . 

 . 2158-2162, עמ' 24.6.63,"דברי לוי אשכול", 262, ישיבה הכנסת  דברי 2
, ישיבת מרכז מפא"י, "דברי לוי  4747/  5-; אי"א, פ24.6.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    3

 .24.6.63אשכול", 
, שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות  7933/  9-א"מ, א  4

גוריון מכתב ובו טען כי  -כתב בן  1961; הביוגרף של דיין כותב כי כבר בפברואר  13.1.64אחרונות, "דברי לוי אשכול",  
רק אשכול מתאים להחליפו בתפקיד ראש הממשלה, שאשכול איננו מתאים לתפקיד שר הביטחון, ולא ציין את דיין  

ד, ראשון פרס,  גוריון טיוטה שלו שבה רשם שלושה מועמדים מתאימים לתפקי -כמועמד. לפני פרסום המכתב הכין בן
 .529, עמ' משהשני דיין ושלישי ידין. ראו: טבת,  
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מי שהיה  . מדוע  רבות  תהיות  תמעוררגוריון לאשכול שלא למנות את דיין לשר הביטחון  -עצתו של בן

- בן  אחת, ה  .היו לכך  - ומנוגדות    –  אפשריות   סיבותשתי  לדעתי,    תנגד למינויו זה?הפטרונו של דיין  

בהצלחת שרצה  של  גוריון  המדרגה  ,אשכול  כהונתו  קפיצת  את  עשה  לא  דיין  כי    הנדרשת   חשב 

כיר את  הגוריון אשר  -כי בן  גםתכן  ילתפקיד. יאיננו מתאים  עדיין  ועל כן    ,מרמטכ"ל לשר ביטחון

של    םובכך תהפוך כהונת  ,כפי שעשה כרמטכ"ל  ,דיין חשש כי הוא יפעל לקדם מדיניות עצמאית

 תנגד למינויו. ה , ועל כן הוא לבון-שרתדיין לדומה לכהונת  -אשכול

למנוע את    קשי וב  עריך מאוד את דייןה  הוא  .רצה בהצלחת אשכוללא    גוריון-בן  :שנייהאפשרות  

אם  גוריון,  -חשוב ממעגל מקבלי ההחלטות. הכוונה של בןמינויו מתוך רצון להרחיק גורם מקצועי  

מה שקרה בתקופת  הכין את הקרקע לחזרתו העתידית, כדוגמת ל יתהמקבלים הלך מחשבה זה, הי 

של   המדיניאז    שרת.כהונתו  א-המצב  אילץ  שרת  ביטחוני  בןת  את  שר  -להחזיר  למשרת  גוריון 

אשכול  אם    תפקיד ראש הממשלה.חזר גם אל  הוא    ,בלתי נמנעשנראה  בתהליך    ר כך,הביטחון ואח

  , ולא רק אחד, גוריון להזיז שני אנשים מתפקידם- בן  נדרשהיה ממנה את דיין לשר ביטחון, היה  

 תנגד למינוי דיין. ההוא   ,חזרתושתכנן מראש את   מתוך ,ועל כן .לצורך חזרתו

ולכן שלל את מינוי    גוריון רצה בהצלחת אשכול- בן  ;סבירההראשונה היא ה  האפשרות  כי  היא  דעתי

באופן  מעודכן  גוריון  - היה בן,  1965עד לתחילת שנת  כנראה  . ראשית,  יםשניהבנה זו נסמכת על    . דיין

,  עם ראש הממשלה  מדינית של אשכול, גם באמצעות פגישות ישירות- הביטחונית  מדיניותבשוטף  

ידי   פרס,  סגן שר הביטחון  כדוגמת    - באישורו של אשכול    –  אנשיו בלשכת ראש הממשלה גם על 

בקבלת תכתובות וסיכומים של החומרים  אף  טדי קולק ומנכ"ל הלשכה  אורי לוברני ומנהל הלשכה  

שנית, לאחר פרישתו    5. ל אשכולמהקו שביטחוניים. הוא לא גילה התנגדות או הסתייגות  -המדיניים

גוריון  -בשל עזיבתו. הקו המנחה של תשובת בןמכתבים רבים מאזרחים מודאגים    גוריון- בןקיבל  

-ההסתייגות הברורה של בן  6הייתה כי אשכול הוא ממשיך דרכו ואף טוב ממנו בתחומים רבים. 

 
ביטחוניות של  - גוריון היה מעודכן וקיבל את ההתכתבויות המדיניות-העובדה כי בן  . 339,  283'  עמ ,  מקומו,  למפרום  5

רת מן  גוריון על המכתב של אשכול אל חבו-אשכול באה לידי ביטוי בשעת משבר "מכתב חולדה", כאשר זעמו של בן
'  עמ,  שם  ראו: כי יפסיקו להעביר אליו את ההתכתבויות המדיניות של אשכול.    1964במאי    5-היסוד הביא אותו לבקש ב

366 . 
, מכתבים יוצאים. בתיק זה בארכיון צה"ל מצויים מכתבים רבים אותם קיבל ושלח לוי אשכול.  8/1356/1988"צ,  א  6

בן שלח  אותם  מכתבים  גם  מצויים  המדינה.  גוריון  -בתיק  לגורל  דאגתם  את  הביעו  אשר  לאזרחים  פרישתו  לאחר 
שיבח את מחליפו אשכול, טען כי מדיניות החוץ והביטחון מצויה בידיים בטוחות, כתב שאשכול אף  הוא  במכתבים אלו  

הממשל    עלעולה עליו במספר תחומים ואף חלק מחמאות במכתב לאשכול, שבו הוא טען כי שמע את נאומו ברדיו  
גוריון אף החמיא לאשכול על "החתירה לעצמאות  -ו"דיבר מגרונך לא רק חבר דגניה אלא מדינאי פיקח ונבון". בן הצבאי  

גוריון  -; למכתבים נוספים של בן10.7.63גוריון אל לוי אשכול,  -, מכתב דוד בןשם, שם  ראו: כלכלית לפני הביטחון".  
בהם   אשר  אשכול,  את  והוא  המשבחים  ה ה חזר  אשכול  כי  ושר  מדגיש  הממשלה  ראש  לתפקיד  המתאים  האדם  וא 

תאריך; במכתב אל המשוררת והסופרת אנדה עמיר    ללא גוריון אל משה חדד,  -, מכתב דוד בןשם, שם  ראו:   ,הביטחון
שנתיים תתגאי בפעולות של לוי  -דאגתה: "לא אלמן ישראל. אני בטוח כי אחרי שנהל  בתגובה גוריון  -פינקרפלד כתב בן

 שם, שם,תאריך;    ללא גוריון אל אנדה עמיר פינקרפלד,  -מכתב דוד בן  שם,שם,אשכול כראש ממשלה וכשר ביטחון",  
 . 5.7.63גוריון אל יוסף שמשי, -מכתב דוד בן
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והקמת    לבון,  המשך העיסוק בסוגיית "הפרשה"  לאחר   רק   מלואהב  הפציעהגוריון ממדיניות אשכול  

 הרחבה בהמשך(.  ו)רא  רשימת פועלי ישראל

ביוני    19-גוריון, ב-מינויו של דיין לשר ביטחון. על פי יומן בן  דחיית  ציג גישה אחרת לשאלתהפרס  

כשר ביטחון. אשכול  ]דיין[  לאשכול "למנות משה  כי הוא הציע    לוסיפר  אשר  ו פרס  עימ  , נפגש1963

 7אמר שלא יסכימו לכך". 

כך, בישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת אשכול אושר מינויו של שמעון פרס לסגן שר  כך או  

 8הביטחון. 

קד חזית  פמומפקד הפלמ"ח  ניסיונו כמועמד נוסף לתפקיד שר הביטחון היה באופן טבעי יגאל אלון.  

- אחדות העבודה  –האקטיביזם הביטחוני  ה על דגלה את  תהדרום והשתייכותו למפלגה אשר חר

אוסיף לכך  אם    9. לפחות בעיני עצמו,  כמועמד ראוימיצבה אותו באופן כמעט אוטומטי    –ציון  פועלי  

דרישתו של    מובנת וקבלת החלטות,    גוריון, זז לרגע מעמדות השפעה- בן  ,  מרכזי לאלוןכי מתנגד  

כי הממשלה,  הקמת  על  הקואליציוני  והמתן  המשא  בעת  מאשכול    לשר   אותוימנה    הוא   אלון 

כנראה כי  הייתה  . כוונתו  אישיים  כי לא יערוך שינויים  התחייב   אלון   .זמני   מקום  ממלאכ   הביטחון

אולם    .וכי לא יבצע מהלכים אחרים ללא אישורו של אשכול  שרהלא יזיז את פרס מתפקידו כסגן  

ספיח מעניין לדרישתו   : "זו תביעה שהמפלגה שלי לא תוכל לעמוד בה".סירב לדרישת אלוןאשכול 

לתפקיד אלון  הביטחון   של  "  הייתה   שר  העבודה:  אחדות  של  ומתן    הדגשנואמירתה  ]במשא 

אשכול[  עם  ביטחון"  הקואליציוני  כשר  בחשבון  בא  אינו  ומי  מי  ברורה  .אולטימטיבית   : הכוונה 

  10התנגדות למינוי דיין או פרס לתפקיד. 

 

 ביטחון חוץ והרכב ועדת השרים לענייני 

נוספת, אך בעלת חשיבות   בירוקרטית  להתמודדותה של ממשלת אשכול עם אתגרי  רבה  משוכה 

  קואליציוני  פורום הייתה זו ועדה. ביטחון  לענייני השריםהביטחון שלה, הייתה שאלת הרכב ועדת  

ביטחון.  ההחלטות  את  לקבל   הוסמך  אשר  מצומצם בשאלות  במסגרת    ,1963ביולי    7-ב  הנוגעות 

-בימי בן   .אשכול כי הוא מבקש לשנות את הרכבה של הוועדהלהם  של שרי מפא"י, סיפר  ישיבה  

גוריון, מאיר, אשכול ודיין, אלון מאחדות  -בן  – : ארבעה ממפא"י  חבריםשישה  וועדה  ב   היו  גוריון 

 11למרות רצונו של דיין לפרושו  -  העבודה ושפירא מן המפד"ל. אשכול ביקש להרחיב את הוועדה

 
 . 19.6.63, 226062גוריון, פריט מספר -אב"ג, יומן דוד בן 7
 . 30.6.63; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 28.6.63מינוי סגני שרים,   –, סדר יום ישיבות ממשלה 6272/ 6-א"מ, ג 8
 . 21.6.63, "אלון תובע מאשכול את תיק משרד הביטחון", הבקר 9

 . 18.6.63, ", פרוטוקול של ישיבת המזכירות, "דברי יגאל אלון15/46/25/1אי"ט,  10
 .  19.6.63"משה דיין לא יכנס לממשלה",  ,למרחב 11
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השר על הנושא עם    ןהוא דלדברי אשכול,    .ולצרף גם את ספיר, אבן ופרס  -  ביקש להשאירוהוא  

עורר קשי והדבר  אצלשפירא  הקואליציה    ים  דרשוחברות  גם את מספר    ,בתגובה  , אשר  להגדיל 

דרש שטרית    שלום   בכור  השרכשבישיבת "שרינו"  עדה הסתבכה והלכה  ושאלת הרכב הו   .םחבריה

יום,    12ששון. את השר  גם  לצרף   יותר באותו  ל,  ממשלההבישיבת  מאוחר  אשר את  ביקש אשכול 

שאר חברי    .לטענתו בשיחה בינו לבין יגאל אלון, ואף עם משה חיים שפירא  , שסוכםהחדש  הרכבה

של שרי המפד"ל ושל יגאל אלון  ם  בשל התנגדות  הממשלה ראו את ההצעה כמה ימים קודם לכן.

  13. ההחלטה  נדחתה

יכהן כסגנו במשרד הביטחון  שהעובדה   פרס  כי  לענייני  ואשכול ביקש  בוועדת השרים  יהיה חבר 

על מינויו של פרס כסגן שר לא יכלו שרי אחדות  שקואליציונית. בעוד  -ביטחון נתקלה במשוכה פנים

אינו  פרס  שותלו זאת בעובדה    וטו  העבודה להטיל וטו, הרי שעל חברותו בוועדת השרים הם הטילו

 ,משה בן זאב  ,על מנת לעקוף את המכשלה הבירוקרטית פנה אשכול ליועץ המשפטי לממשלה  14שר.

כהן בוועדה. תשובתו השלילית של בן  יסגן שר  ש  בדבר האפשרות  שיחווה את דעתו המשפטית  כדי

 15הזו מסדר היום. הסוגיהזאב הסירה את 

בישיבת  "ל גישה מאפשרת הרבה יותר.  , נקטה המפדבניגוד לעמדתה הלעומתית של אחדות העבודה

על הדיונים   בורג  דיווח  לעעל  סיעת המפד"ל בכנסת  ועדת השרים  ועל  אודות הרכב  ביטחון  נייני 

המשתתפים הגדירו  פרס כחבר בה. אף כי חלק מן    לצירוףבפני אשכול בנוגע  עמדו  הקשיים אשר  

ביקשו  ,  חדש במיוחד בשבילווחששו מיצירת מעמד    את  מדיניות החוץ של פרס "מסוכנת ביותר"

. בסיומה של הישיבה  חבר בוועדהולאפשר לפרס להיות  ,  מפא"יעל  ו  ורהפטיג ובורג להקל על אשכול

כי "את המפד"ל    16, להחלטת שרי המפד"ל  הסוגיההועברה   דיווח אשכול  "שרינו" כבר  ובישיבת 

 17. אפשר להביא לידי כך שהם יסכימו לצירופו של פרס לוועדה"

בלקחי  נעוצה  פרס לוועדה  כניסתו של  את  אפשר  ול  נכונותם של שרי המפד"ל לסייע לאשכולש תכן  יי

ונהג פעמים רבות    ,קן מתוכן את ועדת השרים לענייני ביטחוןו גוריון ר- . העובדה כי בןםהעבר שלה

או פעולת    פעולת כנרתמצומצם או שאיננו פורמלי, כדוגמת    בפורום  ד,ביטחוניות לב לקבל החלטות  

 
  .7.7.63 בכור שטרית",ו  , ישיבת שרינו, "דברי לוי אשכול7921/ 9-, אא"מ  12
 .  319-320, עמ' אשכול; למפרום, 7.7.63שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  13
  הרכב  אודות  שרינו  ישיבת,  7921/  9-א,  שם;  10.7.63,  שפירא  חיים, שיחת טלפון בין לוי אשכול ומשה  7931/  4-א"מ, א  14

 . 10.7.1963, 8/1356/1988"צ, א; 14.7.63", אשכול לוי , "דברי ביטחון לענייני  השרים ועדת
 .13.12.64", אלמוגי  יוסף, "דברי  המפלגה מרכז ישיבת, 7933/ 1-א, שם; 11.7.63, 7931/ 4-א,  א"מ 15
, "דברי יוסף בורג, זרח ורהפטיג, משה אונא ובנימין שחור",  בכנסת"ל  המפד  יעתס  של  פרוטוקולים,  16-1-003"ד,  אצ  16

. 11.7.63, "יש להקל על ממשלת אשכול ולא להכביד ]...[ ש. פרס יצורף לוועדת השרים לענייני ביטחון", הֹצפה; 8.7.63
 .המאמר לא דייק בצורה מלאה. פרס לא היה "חבר מלא" בוועדה אלא חבר ללא זכות הצבעה

 .14.7.63, ישיבת שרינו אודות הרכב ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי לוי אשכול", 7921/ 9-א"מ, א 17
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וכך גם הבטיח    ,הם ביקשו לחזק את הוועדהכלקח,    18., ולא רק להםצרמה לשרי המפד"ל ,  נוקייב

מתכוון    אשכול  גוריון,-בניגוד לבן   של פרס להיות חבר בוועדה קשור גם בהבנתו כיונו  רצ  19אשכול. 

אף כי  ועל כן,    20של ממשלת ישראל.   המדיניות הביטחונית  תבהתוויילתת משקל רב יותר לוועדה  

תמיד-המדיניות   עמדותיו לא  פרס  של  את    ביטחוניות  העריכו  הם  עמדתם,  את    וניסיונ חפפו 

והסיקו כי אם אשכול מתעקש על    את קרבתו לאשכולראו  הם    -   ואולי חשוב יותר   ;מדיני-הביטחוני 

 . משקלה בקבלת החלטות יהיה רב יותרשתכן יי 21בוועדה, של פרס חברותו 

נה  איזולדווקא    דעתיל  והוא קשורלוועדה,    פרס  את   למנות  בכוונתם   נוסףגם היה שיקול  ואפשר  

  של   סוגיות בשל אחדות העבודה    האקטיביסטית  שרי המפד"ל הכירו את גישתההוועדה.  הפנימי של  

חו ומדיניות  אלון  והחזיקו  ץ,  ביטחון  כי  העובדה  שונה.  בדעה  וסממן    –כאמור  המפלגה  נציג 

בוועדה   –הביטחוני    האקטיביזם לכהן  היה  להם.    אמור  ידועה  הייתה  הייתה  להם  גם  מוכרת 

מאשר לשפירא, בורג  יותר  , ואף כי פרס החזיק בעמדות קרובות לאלון  היריבות בין אלון לבין פרס

, והעובדה כי  םי שני הבין  כי היריבות    והעריכו  ו תקוותתל  שרי המפד"לורהפטיג, לא מן הנמנע כי  ּו

  -  22אשר "מעולם לא היה אקטיביסט ביטחוני לשמו"  - גוריון-כדוגמת בןזהירה לפרס יוחסה גישה 

 של ממשלת ישראל המתגבשת.באיזונה   , וכמובןדווקא תסייע באיזון דרכה של הוועדה

 
יהודה בדיון על פעולת כנרת: "אילו שאלו אותי לפני זה ]הפעולה[", שם, פרוטוקול של  -ראו למשל, דברי ישראל בר  18

דבריו של חיים משה שפירא על האישור לפעולה והפעלת חיל  ;   25.12.55יהודה",  - ישיבת ממשלה, "דברי ישראל בר
פעולה צבאית לא תיעשה בלי שהעניין יובא לפני הממשלה או    שוםהאוויר בפעולת נוקייב עוסקים באותה הסוגיה: "

ועדת השרים אני הבינותי מאד מאד את ההצעה שהי  לפני  לשר    למסור זאת  -תה בישיבה הקודמת  ילענייני בטחון. 
גוריון נתן את ההיתר  -דווקא בןש  שותחשתי מאד מפניה, ועכשיו הששאני לא הייתי מאושר מהצעה זאת, כי ח  הבטחון,

והלאה, על מנת שגם אנו נוכל לשאת באחריות זו כלפי המדינה,    להשתמש באווירונים התאמתו ואני תובע שמהיום
  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם   ",לפני עובדות מוגמרות וכל דבר יביאו לפי הממשלה  שלא יעמידו אותנו

לא ייתכן  ; דבריו של יוסף בורג נוגעים גם הם בשאלת קבלת ההחלטות בפעולת נוקייב: "18.3.62חיים משה שפירא",  
יחידים,קשמ בהכרעת  יהיו  כזה  והיקף  נחלת מספר חברים  רים כאלה  להיות  צריכה  , ", שםהגישה החיובית הזאת 

בישיבת סיעת המפד"ל בכנסת עסק הדיון    1960; באוקטובר  18.3.62יוסף בורג",    ה, "דבריפרוטוקול של ישיבת ממשל
באופן קבלת ההחלטות במערכת הביטחון ובצורך לקבל החלטות בצורה רחבה ומסודרת יותר. שפירא הציע "וועדת  

סיום הדיון המפלגתי סוכם  ואחדות העבודה". ב  םצבא ואזרחים )אנגליה וארה"ב( ]...[ להדבר ]על כך[ עם הפרוגרסיביי 
, פרוטוקול של סיעת המפד"ל בכנסת, "דברי חיים  003-100-14על "וועדה ממשלתית בעלת כל הסמכויות". ראו: אצ"ד,  

 .26.10.60משה שפירא", 
בישיבת "שרינו" אמר אשכול: "עם כינון הממשלה הבטחתי שתוקם ועדת בטחון פעילה ויעילה בענייני צבא".  ראו:   19

, "יהיה  הצפה;  14.7.63, ישיבת שרינו אודות הרכב ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי לוי אשכול",  7921/  9-א"מ, א
בכך שמר אשכול יקיים את הבטחתו שוועדת השרים לענייני ביטחון היא היא אשר תדע את כל אשר נעשה ואשר יש  

החשובות ולא תעמוד בפני עובדות מוגמרות",  לעשות בתחום הביטחון. שוועדה זו תשותף בכל ההכרעות הביטחוניות  
;שם, "אחריות משותפת ]...[ אשכול דיבר בשם ממשלה האחראית כולה לכל העניינים ]...[ הוא יפעיל לעיתים  11.7.63

; הרצון להקנות לוועדה משקל רב  14.7.63יתר של ענייני ביטחון",  -מוזמנות יותר את הוועדה המיוחדת לבירור וליבון
מדיניות לא היה סוגיה חדשה. שאלת מיקומה והשפעתה של הוועדה על  -ליכי קבלת ההחלטות הביטחוניותיותר בתה

מדיניות הביטחון והחוץ של הממשלה, היה אחד הנושאים המרכזיים במשא ומתן הקואליציוני בין אחדות העבודה  
מיעדיה של אחדות העבודה. ראו:    גוריון. חיזוק הוועדה היה לאחד-למפא"י, טרם הכניסה לממשלתו האחרונה של בן

 .150, עמ' יגאלמנור, 
בממשלת בן גוריון לא היית חבר ועדת השרים,    - פרס אמר בישיבת "שרינו" כי: "רבים מעמידים לפני את השאלה    20

מה שקרה עכשיו אתה עומד על כך? ועל כך אני משיב. הממשלה הזו איננה סטטוס קוו מאחר שחלו בה שני שינויים:  
א"מ,    ש הממשלה ושר הביטחון מבקש להפעיל את הוועדה בצורה שונה מאשר הפעיל אותה בן גוריון ]...[". ראו:א( רא

 . 14.7.63, ישיבת שרינו אודות הרכב ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי שמעון פרס", 7921/ 9-א
יזהר מעלה שיקול נוסף אשר הניע את אשכול להתעקש על מינויו של פרס כחבר בוועדה, והוא הרצון באחדות השורות    21

 . 366, עמ'  ביןבתוך מפא"י. ראו: יזהר, 
 .18, עמ' תהיהגולני,   22
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דבר,   של  זכות  בסופו  ללא  ועדה אבל  להיות חבר  והסכים  מועמדותו  רק לאחר שפרס הסיר את 

ממפא"י יהיו  אשכול, מאיר, ספיר, דיין ואבן,  חבריה  הצבעה, נסגר הרכבה של הוועדה ונקבע כי  

של ספיר    השתתפותוכי    ,לשים לב  עם זאת  חשוב  23אלון ומן המפד"ל שפירא. יהיה    מאחדות העבודה

 24.בוועדה הייתה רק כאשר הדיונים עסקו בשאלות תקציביות

התאמה  שיקפה בהיא  הרכב הוועדה מראה כי בשאלת היחס בין אקטיביסטים לבין מתונים  תבחינ

אשכול,    –בממשלת אשכול. ארבעה שרים היו אקטיביסטים  בתחום זה  כמעט את החלוקה  מלאה  

אקטיביסט    , כאמור  , פרס היה  ;ספיר, אבן ושפירא  – ונים  שלושה שרים היו מת  ; מאיר, דיין ואלון

לעיתים יתרון של שניים  ו,  אבל ללא זכות הצבעה כך שלמחנה האקטיביסטי היה יתרון של קול אחד

 . לא נטל חלקספיר בדיונים שבהם 

 

 מקומו של משה דיין 

של  כאמור,   דיין שאלת השתתפותו  היום  אשכול  בממשלת  שר החקלאות משה  מסדר  ירדה  ,  לא 

ימים ספורים לאחר מינויו של    25. עיטרה את כותרות העיתוניםאכזבתו מאי קבלת תיק הביטחון  ו

תייחס לכך שאשכול "הוא האיש"  הוא  השלח אליו דיין מכתב שבו  אמנם  אשכול לראש ממשלה,  

בזאת את    אשכול אף ראהמינויו לתפקיד שר הביטחון לא שככה.  -אכזבתו הרבה מאיאך  לתפקיד,  

  26הסיבה לכעסו של דיין כלפיו גם בהמשך דרכם הפוליטית. 

  התפטר דיין במחאה ממספר מוסדות מפלגתיים   ,כי לא ימונה לתפקידשהבין  ימים ספורים לאחר  

בשל    תואשכול ביקש להשאיר את דיין בממשל  27את רצונו לא להצטרף לממשלת אשכול.   עהבי   ואף

חבריך קרוב ואת אויביך קרוב יותר", ולצורך    את "שמור    בחינתב  גםאך    הביטחוני,נו  ו הערכתו לניסי

  28אישית מספר פעמים.  תויא כך נפגש 

  ועדת השרים לענייני ביטחון  לצדכחלק מן המשא ומתן בין דיין לבין אשכול, ביקש שר החקלאות כי  

גם בסוגיות    תמונה  לדון  מפא"י  שרי  יוכלו  שבה  קואליציונית,  לא  מפלגתית,  ביטחון  ועדת 

 
פ;  321  , עמ'אשכוללמפרום,    23 ישיבת  4747/  5-אי"א,  ל9.8.63  ",שמעון פרס  מפא"י, "דברי   מזכירות,  א מחל  . פרס 

במהרה על יחסה של אחדות העבודה אליו ועל התנגדותה לצירופו לוועדה. בתגובה ניסה לצמצם את כוחה של ועדת  
, פגישת רה"מ עם  7934/  7-השרים לענייני ביטחון, אשר פעמים נקראה גם "וועדת השבעה", ולהחלישה. ראו: א"מ, א

 . 25.7.63, 225768ר יון, פריט מספגור-, יומן דוד בן; אב"ג11.11.63חבר הכנסת מ. ארגוב, 
 .7.7.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  24
, "שר החקלאות, מר משה דיין, לא רצה להישאר עוד שר החקלאות ואולי ראה את תפקיד שר הביטחון  קול העם  25

  .26.6.63 יותר מתאים לעצמו",
אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות  שיחתו של מר ל.  ,  7933/  9-אא"מ,    26

; עקיבא גוברין אמר שנתיים לאחר הקמתה של ממשלת אשכול, כי בישיבת מרכז  13.1.64  אחרונות, "דברי לוי אשכול",
, "דברי 4848/  1-, פמפא"י טרם הקמת הממשלה הציע דיין כי: "]...[ את הממשלה ירכיב רק לוי אשכול". ראו: אי"א

 .14.5.65עקיבא גוברין", 
 . 30.6.63, "מ. דיין התפטר ממזכירות מפא"י ומבקש חופשה ממושכת מן הממשלה", העם  קול 27
, עמ'  בעובי,  אלמוגי;  1.7.63, "אשכול נפגש עם דיין",  דבר;  .637.8  ",לוי אשכול, ישיבת שרינו, "דברי  7921/  9-א  א"מ,  28

236-235 . 
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, במסווה של דאגה  בדבריו חשף דיין .לדיון בוועדת השרים לענייני ביטחון ןהביטחוניות טרם הגעת 

: "כשיש  שפיראבינו לבין  ואף    נו לבין יגאל אלון י את מורכבות מערכת היחסים ב  ללכידות המפלגה,

אותו טון גם  נקט  דיין    . "לפרס ולי אינני רוצה לברר אותן בנוכחותם של שפירא ואלון  דעות שונות 

לוועד  לבוא  אסכים  "לא  ואמר:  הדיון  של  אחרים,    הבהמשכו  דברים  שם  ולשמוע  לממשלה  או 

אשכול התנגד להצעתו של    29כדי שיגאל אלון ישפשף ידיו מנחת".   ]פרס[  ולהתווכח שם עם שמעון

  משנת   חוץ  במדיניות  עוסק  אני":  המדיני  ניסיונו  אתהדגיש  הדיון  במהלך  אשר    -  דיין. כך גם ארן

אבא    הממשלה  אשר  סגן .  יוסף  ודב  ששון,  אלמוגי,  גוברין,  ספיר  -  30" בזה  מבין  שאני   חושב   ואני  1914

לא הביע את דעתו. שרת החוץ מאיר נעדרה מן הדיון. בסופו של דבר, דחה    ךאבן השתתף בדיון א

  , גוריון-בןמכיוונו של     רוח גבית לדחיית ההצעה הגיעה פעם נוספת  .אשכול את הצעתו זו של דיין

החקלאות.  שר  של  לדרישתו  לסרב  לאשכול  ייעץ  מן    בסופו   31אשר  חזר  דיין,  התרצה  דבר  של 

 32. הממשלה  בישיבותלהיות שותף    שבו  שר החקלאות  סאיכ   על  חזרה  התיישב,  שהה  הב  "החופשה"

 

 המדינית ואופן בניין הכוח הצבאי  , האוריינטציהורכש ארה"ב

הקשורים  מעבר   האתגרים  עם  אשכול  ממשלת  של  הכוח להתמודדותה  נדון  ש  בהפעלת  עליהם 

  . ביטחוני-המדיניבלב העיסוק  נמצאו  ,  זה בזה  משולבים  ,נוספים  שלושה נושאים  בהמשך הפרק,

ה ו   פרויקטוא  הראשון  בסוגיהדימונה  ארה"ב  עם  הוא  הדיאלוג  השני  האוריינטציה ;    סוגיית 

האם להמשיך ולהישען על צרפת וגרמניה או שמרכז    -  ושאלת אספקת הנשק  המדינית של ישראל

האם    ,כלומר  ;ישראלהשלישי הוא אופן בניין הכוח הצבאי של  הנושא  ו   ;הכובד צריך להיות ארה"ב

 דימונה.  -ם נציונלייוו קונ-נציונלי גדול או לפנות לנתיבים הלאוולהסתמך על צבא קונ

 

 דימונה 

של   בהסכם    פרויקטראשיתו  בהגרעין הישראלי  וצרפת  ישראל  בין  שבו הסכימה    ,1957-שנחתם 

לצעוד בנתיב    בחר  גוריון-בן שלכך    הביאו   האחרונה להקים כור גרעיני באזור דימונה. מספר סיבות 

לנתיב הקונווקונ-הלא בנוסף  כי  וונציונלי  יתכן מבחינתה של  ילעולם לא  נציונלי. ראשית, ההבנה 

הצלחתה של ישראל  העצום של מדינות ערב. שנית,    ןהרב ושטח  ןבשל מספר  , ישראל "קרב אחרון"

יתרון ישראלי  ם  אולבמלחמת העצמאות מקורה גם בפירוד העמוק שהיה חלק מן העולם הערבי.  

 
 דבריי דיין נאמרו כבר לאחר חזרתו לממשלה. .7.8.63 ",משה דיין, ישיבת שרינו, "דברי  7921/ 9-א  א"מ, 29
 .7.8.63 ",זלמן ארן, "דברי שם, שם 30
, שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות  7933/  9-א"מ, א  31

  .13.1.64 אחרונות, "דברי לוי אשכול",
; א"מ, פרוטוקול של ישיבות ממשלה,  25.7.63, "משה דיין עומד לחזור בו מכוונתו להתפטר מן הממשלה",  הבקר  32

4.8.63  . 
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, עלול לאחד  מנאצר   גוריון-זה וחיסרון ערבי זה אינם גזרת גורל, ו"אתא טורק ערבי", כפי שחשש בן

האיבה של העולם הערבי למדינת    נצל זאת להכנעת המדינה היהודית. שלישית,את העולם הערבי ול

אינה    וזוהי,  זמניותות  ההפוג ואף  ועל כן כל ניצחון צבאי הוא זמני,    ה,ועמוק תשורשי  יתההי   ישראל

יאפשרו להם  כוחות צבאיים, כלכליים ונפשיים אשר    הערבים  יצברו  אשר   עד  זמן  של  שאלה  אלא

הביאו   אלו  נסיבות  מכלול  ישראל.  עם  נוספת  במלחמה  בןלפתוח  הנתיב  -את  אל  לפנות  גוריון 

הרתעתי מובהק כלפי הצד הערבי, יצמצם את הפערים הנרחבים    ממדאשר לטעמו יספק    ,הגרעיני

וה המשאבים  הגאוגרפיה,  לישראל  ,צבאבתחומי  האזרחי  ויאפשר  לתחום  משאבים  - הפניית 

 33. חברתי

מעל בימת  הצהיר  גוריון אף  -בן  , אם בתחילה התקבל המהלך הישראלי בהבנה אמריקאית מסוימת

  "ב האר  נשיא  בהמשך ראה,  מקוםופקחים אמריקאים ביקרו ב  34, על "כור למטרות שלום"הכנסת  

והתייחס אליה   סוגיית הגבלת תפוצת הנשק הגרעיני ברבה  חשיבות( Kennedy) קנדי ג'ון פיצג'רלד 

ביקורי  סוגיית    –לוחצת על ישראל בשתי סוגיות    ארה"בבעקבות כך החלה    שליחות אישית.אל  כ

המתווה המדיני שקידמה ארה"ב    -ת הפליטים הפלסטינים ותוכנית ג'ונסון  יהפקחים בדימונה וסוגי 

לקבל לתחומיה  ו ישראל  נדרשה  בין    100במסגרתו  לכרוך  קנדי  ביקש  אף  בתחילה  פליטים.  אלף 

ירדה התוכנית    בסופו של דבר  .תקבלת התוכנילבין  הסכמתו למכירת טילי הנ"מ מדגם הוק לישראל  

היום  בספטמבר    35מסדר  לישראל  המערכת  מכירת  על  פומבית  הודיעה  נוצרה    .1962וארה"ב  כך 

ביקורימציאות שבה   נשארה  הפקחים  סוגיית  בין ארה"ב    בדימונה  ביחסים  הנגף המרכזית  אבן 

אישית.   מחויבות  בה  ראה  ארה"ב  נשיא  אשר  וכזאת  אחרים  מחלוקלישראל  גורמים  כמו  זו,  ת 

 36גוריון מתפקיד ראש הממשלה. -לפרישתו של בן ברבסופו של ד הביאו  שציינתי קודם,

"העניין    -  גוריון עיכבה במעט את הלחץ של ממשל קנדי על ישראל בסוגיית דימונה -פרישתו של בן 

להפעיל לחץ על ישראל    במהרה חזר הממשל  רגיעה זו לא נמשכה לאורך זמן.  אולם  37. העדין והרגיש"

  1963ביוני    15- גוריון ב-ב חריף ששלח קנדי לבן במכתו  ,בשאלת הסדרת ביקורי הפקחים במקום

 
 Shlomo Aronson, "Israel's nuclear programme, the;  24-30  , עמ'דימונה  בין,  שלום;  93-94, עמ'  יגאלמנור,    33

six day war and its ramifications", Israel Affairs, Vol. 6 (2000), pp. 83-84.  ישראל. -להלן: אהרונסון 
 . 545, עמ'  21.12.63, "דברי דוד בן גוריון", 198, ישיבה מס' הכנסת  דברי 34
  .19.11.63 א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן", 35
, תל אביב, ידיעות  ישראל-וראשית שקיעתם של יחסי ארצות הבריתעלייתם    -  מטרומן עד אובאמה אברהם בן צבי,    36

( עמ'  2011אחרונות/ספרי חמד  צבי  68-62(,  בן  להלן:  -Mordechai Gazit, "The Genesis of the USמטרומן;    - . 
Israeli Military-Strategic Relationship and the Dimona Issue", Journal of Contemporary History, Vol. 

35 (2000), p. 414.   ראשית.  -להלן: גזית 
  .22.9.63 ",זרח ורהפטיגא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  37
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ב  דרש    5-והועבר לאשכול  עוד    הנשיא האמריקאיביולי,  בכור  לבקר  לפקחים  ישראל תאפשר  כי 

  38.ישראלוכי לסירוב יהיו השלכות נרחבות על התמיכה של ארה"ב ב   ,במהלך הקיץ הקרוב

אולם גם לא לומר כן. במסגרת חילופי    ,לא לומר לא  –אשכול ביקש להתנהל בזהירות ובחוכמה  

קנדי  הנשיא  עם  בן  39איגרות  כמו  אשכול,  אך  - הסכים  אמריקאים  פקחים  לביקורי  לפניו,  גוריון 

הולמת תמורה  לקבל  וביקש  הפיקוח  לתדירות  מדינת    –  התנגד  של  לביטחונה  רשמיות  ערבויות 

נדמה היה כי הלחץ האמריקאי בנושא דימונה החל דועך.    1963סופה של שנת  את  לקר  40ישראל. 

שלום מעלה מספר סיבות לשינוי זה במערכת היחסים בין ארה"ב לישראל ובין קנדי  החוקר זכי  

וזאת מתוך הבנה כי משא    ,אשכול: ראשית, רצון אמריקאי לחזק את ממשלו הצעיר של אשכולל

- בן   בראשות  ממשלה   עם   כזהיהיה קל עשרות מונים מאשר משא ומתן    דימונה  בשאלת   תויאומתן  

  ;שנית, הערכה של גורמי מודיעין אמריקאים כי הפעילות בכור פחתה עד מאוד בתקופה זו  גוריון.

נאצר    סירובו שלישית,   -הלא   פעילותו  על  לאומי -ןבי   לפיקוח"ב  ארה   הצעת  את  לקבלשל 

  אף   הממשל   .ישראל  על   כזה יכולתה של ארה"ב לכפות פיקוח    החליש במידה רבה את  נציונלית ווקונ

,  לבסוף .  אזורית  למלחמה  יוביל  אשר  דבר,  בדימונה  לפגוע  נאצר  את  יעודד  ישראל  על  לחץ  כי  חשש

מדינת ישראל. במידה    כלפיהמוסרית שהוא חש    מחויבותללהתכחש    היה  לו יכ  לא "ב  בארה   הממשל

ת ש ערבית,  למתקפה  נתונה  תהיה  עם  יוישראל  בקשריה  תפגע  ובכך  לטובתה  לפעול  ארה"ב  אלץ 

לבחור  בפני הצורך  ארה"ב    עמודשבו ת  מצבלמנוע  עשויה  העולם הערבי. דווקא "הרתעה גרעינית"  

לפתוח במלחמה. גם ההבנה   הערבים מן שתמנע בכך, הערביבאופן ברור ומוצהר בין ישראל לעולם 

נציונלית, ואף מוכנה להגיע  וו של פיתוח אופציה לא קונ כי ההנהגה הישראלית נחושה ללכת בנתיב  

 41ל המדיניות האמריקאית. שלידי התנגשות עם הממשל בארה"ב, הייתה גורם ממתן  

 

 

 

 
הדיון במכתבו של  .  22.9.63; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  107-110, עמ'  דימונה  בין,  שלום  38

. חלקים נרחבים מן הדיון מצונזרים, אולם  1963ביולי  28נשיא ארה"ב לאשכול נערך כנראה בישיבת ממשלה בתאריך 
  פרוטוקול של ישיבת ממשלה,שאלות השרים לאחר החלק החסוי מעידות כי הדיון עסק במכתבו של קנדי. ראו: א"מ, 

הועבר גם מכתב אישי מאת מאיר "מייק" פלדמן, יועצו הפוליטי של  ; במהלך חלופת המכתבים המתוחה הזו  28.7.63
הנשיא קנדי לענייני הקהילה היהודית, ובאופן לא רשמי גם "קצין קישור" לישראל, לידי אשכול. במכתב הוא מברך  
ת  את אשכול על כניסתו לתפקיד ראש הממשלה ומביע את שמחתו על כך שלא נוצר ואקום הנהגתי בישראל לאחר פריש 

 . 30.7.1963, מכתב מאת מאיר פלדמן אל לוי אשכול, 8/1356/1988גוריון. ראו: א"צ, -את בן
, "איגרת קנדי לאשכול מבשרת הימנעות מלחץ על ישראל",  למרחב;  20.8.63, "נמסרה תשובת אשכול לקנדי",  מעריב  39

 . 25.10.63ל", אשכו-, "העניין העדין ובעיית הפליטים בחילופי איגרות קנדיקול העם; 17.9.63
)המאבק על הפצצהאדם רז,    40 ירושלים, כרמל  חוכמת  חורין,  -המאבק; דניאל בן  -. להלן: רז  358-359(, עמ'  2015, 

(, עמ'  2017חולון, אוריון ) חייו והשקפת עולמו של ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, לוי אשכול, – המהסס 
 . 65, עמ' אשכול גלוסקא,חוכמת;  -חורין -. להלן: בן160-159

 . 120-128 , עמ' בין דימונהשלום,  41
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 וריינטציה מדינית ואספקת נשק א

ש  נושא היה  נוסף  על הפרק  ישראל-המדינית  האוריינטציהשאלת  עמד  מדינת  של  מי    :ביטחונית 

   ?המרכזית שלה הנשקספקית  שמש תהמדינה אשר 

ישראל להישען על מעצמה לצורכי  מדינת  ביקשה  ה,  הקמת  לפניבארץ  כמו התנועה הציונית והיישוב  

אולם גם לשם תמיכה צבאית וכלכלית. בראשית דרכה של ישראל הייתה צרפת    ,תמיכה מדינית

מדינית    ה משענת משענת  עבורה  והיוותה  המרכזית  הנשק  ספקית  הייתה  היא  סגריר.  ליום 

מכור לישראל  לא הייתה בידי ישראל בררה. ארה"ב סירבה ל  1962למעשה עד לשנת    42וביטחונית. 

אחת    ה אפשרותנותר דימונה, כך שלישראל    בפרויקט בוודאי שלא לקחת חלק  ו  43נציונלי וונשק קונ

ם זאת, כבר בסוף שנות  עלהישען על צרפת כספקית נשק וכתומכת ומסייעת לבניית הכור.  והיא  

לפנות אל    ויקש שב  44, כדוגמת יצחק רבין  , היו גורמים במטכ"ל  השישיםובתחילת שנות    החמישים

כי יש  גולדה מאיר    טענה  החוץובמשרד    , נציונליווכש צבאי קונ הנתיב האמריקאי בכל הקשור לר

  45להעמיק את הקשרים עם ארה"ב. 

, משה דיין  שמעון פרס  והי  מבחינת אוריינטציה ואספקת נשק  הישענות על צרפתשגרס הקו  י  מוביל 

החיבור הטבעי של    ,לטעמו  הבולט שבהם בתקופת ממשלתו של אשכול היה פרס.  .גוריון- ודוד בן

ביכולתה    ריחוקה הגאוגרפי של ארה"בואירופה,  ב  מצויישראל   פוגע עמוקות  מן המזרח התיכון 

"הצרפתית"  סירובה למכור נשק לישראל חיזק את עמדתו    להבין את צורכי הביטחון של ישראל.

להיות המכתיב  עמדה  , על סף עידן שבו הטכנולוגיה  צרפת בפרויקט דימונהתמיכתה של  ו  , של פרס

 
; גולני מציין כי המפנה ביחסי ישראל עם צרפת מבחינת רכישת נשק והחלפת מודיעין  205-207,  200, עמ'  אבנידיין,    42

צרפתי בתחומי המודיעין והרכש.  -עם חתימת "הסכם ורמאר", שבו סוכם על שיתוף פעולה ישראלי  1956ביוני    22-חל ב
-1956  בשנים   לצרפתחסים הביטחונית בין ישראל  . להרחבה בנושא מערכת הי 139-129,  109-108, עמ'  תהיהראו: גולני,  

מלצר   אפי ,  מכבים, 1956-1948,  לישראל  צרפת   בין  ביטחוניים  יחסים...  סגריר  ביום  מטריה און, -בר  יצחק  : ראו   1948
 .מטריה -און -בר: להלן(. 2010)

נותנים כסף אך לא  ראו למשל את דברי לוי אשכול בנושא: "אמריקה אומרת שאיננה רוצה להיות ספק נשק 'אנו    43
  .15.7.63, דיון מטה, "דברי לוי אשכול", 4837/ 7-אי"א, פ נשק".

גוריון ערב  -, בפגישה אשר התקיימה אצל דוד בן1960-הוא אמר כי ב  1986בנובמבר    2-בראיון אשר נערך עם רבין ב  44
כה ומפורטת מן האמריקאים.  נסיעתו לארה"ב, הציגו הרמטכ"ל חיים לסקוב והוא עצמו, כראש אג"ם, רשימת רכש ארו

בדיון השתתף גם שמעון פרס, אשר לטענתו של רבין לא התנגד להעלאת הדרישה מארה"ב אולם "המגמה של משרד  
הביטחון הייתה שלא להפסיק להישען על צרפת ]...[ הייתה לו ]לפרס[ נטייה שבאה לידי ביטוי במטבע לשון שהוא טבע,  

, "דברי 1/294/2010נו האמנו כי אמריקה היא הכתובת ליום סגריר". ראו: א"צ,  אירופה ליום סגריר, בה בשעה שכול
 .3.11.86יצחק רבין", 

, הרצליה, מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל  תחילתה של ידידות אווירית  –מעיט לקורנס  שאול ברונפלד,     45
ביטחונית אשר  -תיאור החלוקה מצוי למשל בדיון על האוריינטציה המדיניתמעיט.    - . להלן: ברונפלד  16(, עמ'  2011)

באותו דיון    .18-15,  6-1עמ'    ,21.10.63  , "דברי לוי אשכול ויונה כסה",283, ישיבה  דברי הכנסת נערך בכנסת ישראל.  
מנחם בגין מתנועת חרות: "]הייתי רוצה להסב את תשומת ליבה של הכנסת לתופעה מעניינת, לוויכוח בין שר    אמר

תכן כי בגין  יי  .10-7, עמ'  21.10.63  , "דברי מנחם בגין",שם, שםהביטחון, לסגן שר הביטחון על אסכולות הביטחון";  
שאלת האוריינטציה הרצויה לישראל ומה מקומה של  רמז בדבריו על מתח כפול בין גישתו של אשכול לזו של פרס ב

 הרחבה בהמשך(. ו דימונה בדוקטרינה הצבאית הישראלית )רא
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הצבאי,   הכוח  פנחייבה  של  היא  גםי אף  כי  האמין  אף  פרס  האירופי.  הנתיב  אל  וגם    יה  בצרפת 

 46לעם היהודי.   העצום"  ןוזאת בשל "חוב  ,תומדיני  תצבאי ות פבגרמניה יכולה ישראל למצוא שות

קנדי   של  טילי    1962ספטמבר  בהחלטתו  את  לישראל  במערכת    ביטאה  ההוקלמכור  חדש  שלב 

"ב  מארה  לרכוש  יהיה  ניתן  כי  בישראל  רבההיחסים בין ישראל לבין ארה"ב. הדבר עורר תקווה  

המתיישן    הדחוף  הצורך.  נוסף  נשק הטנקים  מלאי  את  להחליף  את    כחלק היה  לאזן  הרצון  מן 

  בה   שראה  הקו  מצדדיל  משמעותי  חיזוק  העניקהארה"ב    של   זו  הסכמה  47. מצרים  מול  אל  הכוחות

  מאיר ו  רבין, אשכול  -  זה  קו  תומכי.  המרכזית  הנשק  ספקית  ואת   ביטחונית -את המשענת המדינית

או    לנאצר  התנגדותכדוגמת    הדדיים  אינטרסים  על  מבוססצרפתי  -הישראלי   הקשר  כיחששו    -

את המגעים עם    1963-1961אשר ניהל בשנים    ,אשכול  להשתנות.   הוא עלול וככזה  ,  שמאל  ממשלות 

  49ים.י השינוי באינטרסים הצרפת  מסכנתגוריון  - הזהיר כבר אז את בן 48, "השוק המשותף"

עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון נפגש אשכול עם פורום מטכ"ל. שם הוא שטח את  

בפני  פרס  אודות אתגריה הביטחוניים של ישראל ואף נגע לסוגיית האוריינטציה. הוא  על  הבנתו  

על    בלעדית  מהישענותהעמוק  אלופי המטכ"ל את העזרה הגרמנית לישראל, אולם הוסיף את חששו  

  לא הייתי מן המאושרים בעולם לו הייתי יודע שיהבנו מושלך על גרמניה ורק על גרמניה גרמניה: "

   50הם עשו".  יהודיםה]...[ סוף סוף את חלקם בהשמדת 

צרפת   של ההתקרבותן את לסמ העלול  יהר אלג'יכי סיומה של מלחמת   העריכו ואשכול   מאיררבין, 

טיעונים נוספים העלו    לושה. שלפגיעה בקשר עם ישראל  -וכתוצאה ישירה מכך    ,אל העולם הערבי

על זה    עולה  הנשק האמריקאי   איכות:  מדיני- בזכות העתקת כובד המשקל הצבאי  תומכי ארה"ב

ועוצמתה הפוליטית   יהדות ארה"ב.ההצרפתי, הסיוע הכספי האמריקאי  אל שלושת    פנימית של 

רא סגן  את  גם  לצרף  ניתן  אבןהאישים  אבא  הממשלה  המשענת    ,ש  את  בוושינגטון  ראה  אשר 

על ארה"ב, כאשר נתמנה לרמטכ"ל הוא    ן חשוב לציין כי למרות הנטייה של רבין להישע  51הראויה. 

צד לחזק את כוחו הצבאי, ומשכך  יעיני צה"ל הוא כ מול  הדבר היחיד העומד למול עיניו ור כי  הצהי

 
46  p. 270. ,(2005) 24 Vol. ,Journal of Israeli History, "Israel's Nuclear Option Revisited, "Zaki Shalom 

, "פרס טוען בכנסת בזכות אוריינטציה  למרחב;  16, עמ'  יטמע; ברונפלד,  31, עמ'  מדיניות,  און-ברישראל;    -להלן: שלום  
-2אמ"ע,  ;  26.6.63, "פרס מנסה לבסס האוריינטציה על גרמניה המערבית וצרפת",  על המשמר;  26.6.63על גרמניה",  
 .  16.10.63של מפא"י, "דברי שמעון פרס,  9-, הועידה ה3-1964-64

עמ'  אשכולגלוסקא,    47  ,62  ;France or the US? The Struggle to " ,Yossi Goldstein & Yvette Shumacher
Change Israel's Foreign Policy Orientation 1956–64" (Part II), Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 4 

(2010), p. 126  צרפת.   -להלן: גולדשטיין ושומכר 
 במעלה. -. להלן: אשכול 175-185(, עמ' 1965עיינות )תל אביב, , במעלה הדרךלוי אשכול,  48
 .153 , עמ' חוכמתחורין, -בן 49
 . 15.7.63, דיון מטה, "דברי לוי אשכול", 4837/ 7-אי"א, פ 50
168-, עמ' חוכמת, חורין-בן; 110-111, עמ' רבין  גולדשטיין,; 105, עמ' פנקסרבין,   ; 461-462, עמ' אשכולגולדשטיין,  51

אירופאית שפירושה אוריינטציה אל צרפת וגרמניה    ה, "אשכול בין הסגנים ]...[ דיבר מר פרס על אוריינטצימעריב;  167
 . 25.10.63]...[ בעוד הדגש של סגן רה"מ הוא באמריקה", 
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טציה: "אני חושב שזו תהיה שגיאה לא לנסות בכל  חסיד של אף אחת מגישות האוריינאין הוא  

]...[ אנו צריכים לנצל כל קשר עם    yאו    xכים להיות פטריוטים של מדינה  י]...[ איננו צר  הכיוונים

 52כל מדינה כדי לחזק את צה"ל".

 

 אופן בניין הכוח הצבאי 

  , הכוח של צה"ל  היא אופן בנייןהאחרונה, הקשורה בעבותות בשתי הסוגיות הקודמות,    הסוגיה

הצבאיתו הדוקטרינה  לו  מהי  להשקיע    -  הנחוצה  בבניית    מרבית  אתהאם  ישראל  של  מאמציה 

והסתמכות על  דווקא בניית צבא גדול  מא  ש   אוהרתעה גרעינית גלויה  להישען על  ו   אופציה גרעינית

מהשיח  גם  הושפעו    שהובעו בו  ועמדות האישים  הדיון בנושא  הנתיב הרצוי.  ןהנציונלית  ווהרתעה קונ

 ואספקת הנשק, וכמובן גם מהקשרים עם צרפת.  המשא ומתן עם ארה"ב בשאלת דימונהמו

לקבוצות והחלוקה  האישי  הניתוח  זה  לפני  ההבחנה   להבהירחשוב  ,  בנושא  תומכי    מהי  בין 

במהותו לשאלה    המתח בין שתי הגישות נגעלמעשה,  המתנגדים לכך.  ההישענות על דימונה לבין  

או שעליה להשאיר    )תומכי האופציה הגרעינית(  בקש הרתעה גרעינית מפורשתהאם על ישראל ל

ידיה  להצהיר במילים או במעשים )ניסוי( כי ב  האם  ,. כלומר)מתנגדי האופציה הגרעינית(  זאת עמום

או שעליה לשמור על עמימות בנושא,   נציונלי,ווובמקביל לצמצם את צבאה הקונ  ,גרעיניתאפשרות 

  את  שולליםה  גם.  נציונלי חזק וגדולוולהשאיר בידיה "אופציה" גרעינית ולבנות במקביל צבא קונ

לא התנגדו  ה הגלויה  הגרעינית  בידה אפשרות שכזאת,שהרתעה  ותחזיק  תפתח  רק  אלא    ישראל 

אחת לא  הם אף ביקשו לוודא כי אף    פומביות ולמיקומה של אופציה זו בכלל בניין הכוח.התנגדו ל

 53נשק מן הסוג הזה.תקדים את ישראל בהשגת  ממדינות ערב 

גוריון, שמעון פרס  -ניתן למנות את דוד בןימם  ע   :גלויהגרעינית  הרתעה  וב   אתחיל במצדדים בפיתוח 

וצא דופן בתמיכתו היה יצחק  י  צרפתית של ישראל.האותם אישים שתמכו באוריינטציה  ,  ומשה דיין

תפקיד  החל את  טרם  עוד ב  ,בהמשך  54בשל עלותו הגבוהה,   לפרויקטאף כי בתחילה הוא התנגד    ;רבין

ולמרות שביקש לפנות    ,של ישראל  הצרים  גבולותיה מ  חששו בשל    זו באופציה    הוא תמך   ,רמטכ"לכ

את ההרתעה המושלמת מפני כוונות  ראו באופציה הגרעינית    התומכים  55.אל שוק הנשק האמריקאי

נציונלי העלול למוטט  וו, וזאת מבלי להיגרר למרוץ חימוש קונהערבים לחסל את הפרויקט הציוני

לה במעצמה  . אופציה עצמאית כזו אף תשחרר את ישראל מהתלות שאת ישראל מבחינה כלכלית

 
   .1.1.64 , פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",47/1962176/8א"צ,  52
; קיימת חלוקה משנית נוספת המבחינה בין "אופציה גרעינית", "פצצה במרתף" ו"הרתעה  329-330, עמ'  המאבקרז,    53

פלדמן,   גרעינית לישראלגלויה". ראו: שי  )תל אביב,  ,  הרתעה  . להלן:  20-17(, עמ'  1983הקיבוץ המאוחד/קו אדום 
 הרתעה.  -פלדמן 

 .110, עמ' רביןגולדשטיין,    54
 ראיתי.   -. להלן: מרגלית 60(, עמ' 1997זמורה ביתן )תל אביב, , ראיתי אותםדן מרגלית,  55
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לביטחונהזרה   בעצמה  לערוב  לה  כ  רז אדם    56. ויאפשר  פרס  של  מציג את  והבהיר  המובהק  דובר 

- לגישתו של בן  ותלחיובה של אופציה זו זה   מן הטענות שלו  ותרבבאופן ברור,    57. ניתהתפיסה הגרעי

בנוש ההולךאגוריון  הסימטריה  חוסר  את  תאזן  גרעינית  אופציה  כי  גרס  פרס  ישראל    .  בין  וגדל 

,  מאזן אימה אשר יסיר  רשייווצהיא תנתב את הערבים לעבר מסלול דומה, כך    ;העולם הערביל

 58מסדר היום.  בין ישראל למצרים תנציונליוואפשרות המלחמה הקונאת  בפועל,

של מתנגדים. בראשם ניתן למנות את  לא פחות  מרשימה  אל מול קבוצת התומכים התייצבה קבוצה  

העבודהיגאל   אחדות  תנועת  מראשי  גלילי  ישראל  ואת  מאיר ו  ,אלון  גולדה  ספיר   את    ופנחס 

טמון  עומס הכלכלי אשר  בתחילה חשש מה  משמעית.-דעתו של אשכול לא הייתה חד  59. ממפא"י

, אולם  , לאחר מכן השתכנע כי דווקא פיתוח כזה יקל כלכלית על ישראלפיתוח גרעינישל  בחובו  

העקרונית  לאחר   בןהחלטתו  בנושא-של  עליה  ש,  גוריון  לאחר  בהמשך,  ארחיב  שהתמנה  ובעיקר 

לטובת בניין  המיועדים לביטחון  המשאבים  ם הארי של  חלקאת  להפנות  נטה אשכול    ,אש ממשלהלר

  60עמימות גרעינית. דבוק בנציונלי ולווצבא קונ

היו גם הן רבות    ותומכי העמימות  עיניתאפשרות הגרהישענות הבלעדית על השל שוללי ה  םטענותיה

ואת גלילי כמייצגים    ,בצורה ברורה  שהעלה זאת על הכתבכמי    ,שלום מציב את אלון  ומנומקות.

הוא המענה לבעיות    שכזה  נשק  כי  האופציה  תומכי  של  דעתם  אתהם שללו    61. הברורים של הגישה

  לאתגריה של ישראל.הולם  נציונלית ובצבא כזה מענה  וו ראו בהרתעה הקונ , והביטחון של ישראל

התומכים של  הקונ  לטענתם  יתרונה    ,בנציונליתוובאופציה  על  ולשמור  להמשיך  ישראל  יכולה 

  מדינהגם המחשבה כי ישראל תהיה ה  .זה  ך זמן, גם במרוץ חימושורהערבים לא למול  האיכותי  

משוללת יסוד. במהרה    ,לדעתם  ,הייתהגרעינית    אפשרות  הברשות ה  במזרח התיכון המחזיק  ההיחיד

  , לטענתם  .יוון זהמדינות נוספות למועדון היוקרתי, או לפחות ישקיעו משאבים רבים בכיצטרפו  

לבין שכנותיה  -הפערים הגאו  ישראל בשלמטובתה של  ן" הסכסוך איננו  "גרעּו  בינה  אסטרטגיים 

היציבות  ותהערבי  מן  להשליך  הניסיון  ואף  גרעיני  ביחסים  ,  נשק  המחזיקות  המעצמות  שתי  בין 

 
(, עמ'  1987, תל אביב, יד טבנקין/ מכון ישראל גלילי, הקיבוץ המאוחד )הדילמה הגרעינית של ישראליאיר עברון,    56

. להלן: כהן  195-194(, עמ' 2000, ירושלים ותל אביב, שוקן )ישראל והפצצההדילמה; אבנר כהן,  -. להלן: עברון 18-16
מאסף לבעיות  :  ת ישראלעיונים בתקומ ",  1963יוני  -ישראל; אבנר כהן, "קנדי, בן גוריון והקרב על דימונה: אפריל  -

, נשק גרעיני  קנדי; שלמה אהרונסון  -. להלן: כהן  111-110(, עמ'  1996, שדה בוקר )6  הציונות, הישוב ומדינת ישראל 
, ירושלים, אקדמון  נפתולי האופציה הגרעינית של ישראל באזור ובפוליטיקה הישראלית  2031-1948במזרח התיכון  

עמ'  2014) ל149,  112-110,  99(,  אהרונסון  .   Zeev Maoz, Defending the Holy Land a Critical נשק;  -הלן: 
Analysis of Israel's Security & Foreign Policy, 1st Paperback ed. Ann Arbor: University of Michigan 

(2009), p. 303.  340, עמ' , ביןהגנה; יזהר -להלן: מעוז . 
 .335, עמ' המאבקרז,  57
 השלב.  -. להלן: פרס 122, 116עמ' , (1966עם הספר ) ,ים  בת השלב הבא,,  פרסשמעון  58
 .  17, עמ' הדילמה; עברון, 195-196, עמ' ישראלכהן,  59
 .456, עמ' אשכולגולדשטיין, ; 17-20, עמ' הדילמהעברון,  ; 181, 136, עמ' נשק, אהרונסון 60
 . 340, עמ' , בין; יזהר87-93, עמ' בין דימונה, שלום 61
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יציבותם של המשטרים והמנהיגים הערבים.  למזרח התיכון נכון, בשל חוסר  ים אף  ל השול  איננו 

העלולות מתקלות  ב  חששו  או  עת  להתרחש  כזה  נשק  של  אימונים  הפעלתו  וההשפעה  ,  בובזמן 

 62.םצבשל שטחה המצומ על ישראלמעין זו תקלה ל  עלולה להיותההרסנית ש

. ליום זה  של אליהו גולומב  לזכרו, ביום עיון סודי  1962ביוני    4-ב הייתה  ההכרעה בסוגיה חשובה זו  

חלק מן    של מדינת ישראל.בתורת הלחימה  לדון  כדי  ,  וגלילי  ידין  דיין,  גוריון את פרס, אלון,- זימן בן

הצדדים הכינו לקראת המפגש    שני  בדיון.  משתתפים נוספיםהמקורות מציינים את אשכול וצור כ

בסוגיה   טיעוניהם  לעומת  את  המצדדת  .  נציונליתוו הקונ הגישה  הגרעינית  הגישה  את  הציג  דיין 

את    נציונליווקונ כצבא    בפיתוחו של צה"לשראו  באופציה הגרעינית ואילו גלילי העלה את הטענות  

בשאלת מקומו של  על הישיבה חלוקים  שכתבו  השונים  חוקרים  ה  המענה הנכון לאתגרי הביטחון.

- החשובות. בן  ועל תוצאותי מסכימים    ם ככולםאולם רוב,  הדיון ואף בשאלת הרכב המשתתפים

וב  נציונלי ונית וואלון וגלילי בדבר המשך חיזוקו של הצבא הקונלקבל את גישתם של גוריון החליט  

נכבדים של תקציב הביטחון לטובת אוגדות שריון וחיזוק חיל האוויר  חלקים  על חשבון    נוספות 

הגרעינית.  האופציה  של  מואץ  בן  63פיתוח  של  ההחלטה  תוצאות  צבא    גוריון -את  על  להישען 

לאחר כניסתו לתפקיד    ,אשכול  ,המשאבים לבנייתו יישם מחליפורוב  נציונלי חזק ולהעביר את  ווקונ

 64. אש הממשלהר

 

 ן לנשיא רצח ג'ון קנדי ומינוי לינדון ג'ונסו –חילופי הנהגה בארה"ב 

דימונה,    –כאמור, השיח עם ממשלו של קנדי היה נרחב מאוד וכלל, כפי שציינתי לעיל, סוגיות רבות  

סביב    שהיהיחס כלפי ירדן ומצרים ועוד. למרות המתח  ה הטיית המים,  רכישת נשק, אוריינטציה,  

  שנת בחירות בארה"ב, נועדה להיות    1964-1963כי בשל העובדה כי    הבינושאלת דימונה, בישראל  

יותר מתמיד לתמיכה של הקול  זקוק  קנדי  היה    בחירותיכולת המיקוח של ישראל. בשנה  גוברת  

מבחינתה    ,הנכון  הזמן  זהו.  אותו  לא תשרת  ישראל  היהודי, ולכן עימות או סרבנות אמריקאית כלפי

ישראל והסיוע    , של  מול ארה"ב להשגת התמיכה הביטחונית, להבטחת אספקת האשראי  לפעול 

ארה" של  אישורה  לקבלת  ולדחיית    בהכלכלי,  לישראל  נשק  למכור  ידידותיות    ביקורי למדינות 

 65. בדימונה  םהפקחי

 
, רמת  ישראל גלילי שומר המסד ונוטה הקו; עמוס שיפריס,  400-402, עמ'  מסך; אלון,  193-196, עמ'  בתחבולותאלון,    62

 ישראל.   -. להלן: שיפריס 157(, עמ' 2010אפעל, יד טבנקין )
, עמ'  ישראלשש; שיפריס,    -. להלן: גלבוע  29-30(, עמ' 1968עם עובד )תל אביב,  ,  שש שנים שישה ימיםמשה גלבוע,   63

. פרט מעניין הוא כי אף  151-149, עמ'  המאבקרז,  ;  18-17, עמ'  הדילמהעברון,  ;  197-195, עמ'  ישראלכהן,  ;   158-157
מדיניות של מלחמה  גוריון קיבל את עמדותיהם של גלילי ושל אלון, הוא דחה את מסקנתו של אלון בנוגע לאימוץ  -שבן

 .30, עמ' ששיזומה על ידי ישראל. ראו: גלבוע,  
 .158, עמ' ישראלשיפריס,  64
 .3.11.63, שיחה של לוי אשכול עם ולטר איתן, "דברי יעקב הרצוג", 7934/ 7-א"מ, א 65
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ארה"ב החל מתייצב על מישור של הסכמות יותר  לביטחוני בין ישראל  - בזמן שהשיח המדיני  דווקא

  1963בנובמבר    22- מאשר על נתיב של חיכוך, אירוע פנים אמריקאי עיצב מחדש את המציאות. ב

)ה נרצח   אוסוואלד  הרווי  לי  ידי  על  קנדי  ג'ון  טקסס.Oswaldנשיא  שבמדינת  דאלאס  בעיר   )66  

של קנדי שלחה ישראל את    להלווייתו (.  Johnson'ונסון )גלינדון ביינס    ,די מונה סגנולמחליפו של קנ

לשרי הממשלה את    מאירהציגה    שובה  חר ואת שרת החוץ מאיר. לא  67ר "נשיא המדינה זלמן שז 

  היא,  חדש  דבר  איננה  לישראל'ונסון  ג  של  אהדתו.  לישראל  ויחסו  החדש  הנשיא  אודות  עלהערכתה  

על ישראל וניכר כי הוא חש    אייזנהאואר  הנשיא הוא התנגד לסנקציות של    1956  בשנת  כבר   ,טענה

קנדי, חזר ג'ונסון על תמיכתו בישראל:    יתהלווילאחר    החוץ   שרת. בפגישתו עם  אליה  עמוק קשר  

משמעי  -חד", ואף שב ואמר זאת באופן  ידיד גדול שלכם, את יודעת שגם אני ידידהיה  ]קנדי[  "הוא

שז  אף הנשיא  אל  פנה  ""יותר כאשר  כי  בישראל  לעם  בבקשה למסור  של  ר  גדול  ידיד  היה  קנדי 

אם יהיה כל    שינוי ]...[ הוא הוסיף ואמר:יהיה    לא  -  ישראל, אני רוצה שאתה תדע ותגיד זאת לעמך

זה    -   עם ואמר: אם בכלל יהיה שינויהפ  זה יהיה לטובה. בתוך השיחה הוא חזר עוד  -   שינוי שהוא

   68".יהיה יתר הידוק היחסים 

מאיר הוסיפה לדבריה שתי נקודות חשובות הנוגעות לממשל החדש ולישראל. הממשל אשרר את 

ה  ית היתחילתו של המפעל    שעליו שקדה ישראל באותו הזמן.   הארציהמים    תמיכתו בפרויקט מוביל

-ב הוא נחנך )בצנעה רבה( .מדינת ישראל אל הנגב נה שלהמים מצפור י עבלה  והוא נועד 1953בשנת 

אלא    ,הצהיר זאת בפני ישראל  הממשל האמריקאילא רק ש  הרחבה בהמשך(.  ו)רא  1964ביוני    10

מאיר    69שהוא אף פנה אל הערבים ויידע אותם כי בסוגיה זו ישראל זוכה למלוא התמיכה והגיבוי. 

לי  לפנות  הצורך  והדגישה את  הנשיא  חזרה  על  מנת שישפיעו  על  ולחברי הסנאט בארה"ב  הודים 

מקנדי    יותר   עוד   רגישהחדש לקיים מדיניות אוהדת כלפי ישראל. היא אף ציינה כי ג'ונסון יהיה  

יהודים".  פנימיות בעיקר מהמדינות המאוכלסות  דין ראסק    70"להשפעות  דייוויד  גם בשיחה של 

(Rusk),    ומקורב מאוד לאשכול, חזר    " מעריב"מזכיר המדינה האמריקאי, עם אריה דיסנצ'יק, עורך

 
 .   24.11.63שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  66
דחו את שעת הטיסה של מטוס אל על ואף את מקום הנחיתה מניו יורק לוושינגטון.    לשם הגעת נשיא המדינה להלוויה  67

 .24.11.63יהודה אל חברת אל על,  -ארה"ב, מכתב מטעם שר התחבורה ישראל בר-יחסי ישראל,  4794/  4-אי"א, פראו:  
, מנכ"ל משרד  שלח טדי קולק  24.11.63-. כבר ב1.12.63  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  68

ראש הממשלה מכתב לשגריר ישראל בארה"ב, אברהם הרמן, ובו רשימה של אישים, לא מעט מהם יהודים, המקורבים  
ארה"ב, מכתב מאת טדי קולק אל אברהם  -יחסי ישראל,  4794/  4-אי"א, פלג'ונסון, וזאת לבניית קשרים עתידיים. ראו:  

 .24.11.63 הרמן,
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה  ; שם1.12.63  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  69

   . 29.12.63 מאיר",
 .   2.12.63, מברק מישראל לוושינגטון, 3377/ 10 -שם, חצ 70
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ארה"ב   של  מחויבותה  על  וכספית    –ראסק  מדינית  ועל    –מוסרית,  הארצי  המוביל  כך  למפעל 

 71. "ישראל כלפי של קנדיהחם והידידותי ממשיך הקו  הוא " ג'ונסון ש

 

 

 

 

 

 

 
רהם הרמן היה שותף לראייה של  ; גם שגריר ישראל בארה"ב אב 5.12.63, מברק אל אברהם הרמן,  7938/  7-שם, א  71

   .17.12.63"דברי אברהם הרמן",  , פרוטוקול של וועדת חוץ וביטחון,ג'ונסון כידיד ישראל. ראו: שם
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 פרק ד 

 1סיף" "מה שאפשר לעשות על ידי עט לא צריך לעשות על ידי  

 שקט יציב"-"אי – סוריה

חטפו    1963ביולי    13-בלאחר כינונה של ממשלת אשכול החל מתעורר הגבול הסורי לחיים.  זמן קצר  

שלושה בעלי אזרחות בלגית ושלושה    –חופה המזרחי של ימת הכנרת שישה אנשים  סמוך ל הסורים  

לטענת הסורים חצו השישה את הגבול    2.דאקוש, רוחמה גינסבורג ואיריס באדר   אסליל  –  ישראלים

כ- ןהבי וחדרו  הישראלים   .םלשטח  'מ  30-לאומי  ואילו  מה,  זמן  לאחר  שוחררו  הבלגים    שלושת 

או"ם על מנת  של ה  ישראל פנתה לוועדת שביתת הנשק ולמועצת הביטחון   הוחזקו בכלא דמשק.

   3לפעול לשחרורם.

שאלת החטופים הישראלים הייתה רק מרכיב אחד בכלל מערכת היחסים הסבוכה שבין ישראל   

פרויקט    לסוריה. המתח בין שתי המדינות נסוב סביב מספר נושאים: חופש השיט והדיג בכנרת,

ומאוחר    ,האזורים המפורזים  והניסיון הסורי להטות את מי הירדן בתגובה,  הארציהמים  מוביל  

 לפעולות הפת"ח. גם סביב התמיכה אשר העניקה סוריה   -  1965שנת בהחל    - יותר

בין    –בצפון    :מפורזים  אזורים  שלושה  נקבעו  סוריה  לבין  ישראל  בין  הנשק   שביתת  מהסכם  כחלק

מח. היקפם של  מאזור עין גב ועד לצ  –בין משמר הירדן לשפך הירדן ובדרום    –  הבניאס לדן, במרכז 

אלף דונם, והם נקבעו בשל היעדר חפיפה בין קו הגבול שנקבע    65-כלל השטחים המפורזים היה כ

בין ארץ    לאומי-ןלבין קו הגבול הבי   1949ביולי    20-בין ישראל לסוריה ב  שביתת הנשק הסכם  בעת  

המנדטורית   היה    .סוריה לישראל  המפורזים  השטחים  של  קיומם  מאחורי  עמד  אשר  העיקרון 

למרחב עימות והתנגשות בין  הללו  אולם בפועל היו השטחים    ;עימותים  תחיכוך ודחייה  פחתתה

בסוריה המתחלפים  המשטרים  לבין  בישראל    4. ישראל  כריבון  עצמה  את  השטחים  ראתה  כלל 

לאומי וסירבה לאפשר לסורים סמכות כלשהי בנוגע לתושבים הערבים  - המצויים ממערב לגבול הבין

  5בשטח. שבאזור או לגבי מפעלי הפיתוח של ישראל 

 
 .  20.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יוסף בורג",   1
ים, שספינתם נסחפה בכנרת,  מטייל  6, "למרחב  ;25.9.63אל אוד בול,    קדרון, מכתב מאת מרדכי  6301/  15-, גשם  2

 . 16.7.63נחטפו על ידי הסורים", 
; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה  16.7.63, "שישה ישראלים ששטו בכנרת נשבו על ידי הסורים",  דבר  3

דברי גולדה  ; שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "25.8.63; שם, שם, "דברי לוי אשכול",  11.8.63-ו  4.8.63מאיר",  
 האם בבגדי ים הם ביקשו לכבוש את דמשק". –: "נניח שהם עברו את הגבול 16.9.63מאיר", 

(, 2000)  מערכות ,  אביב  תל ,  1949-1953  ישראל  של  הביטחון  מדיניות  התגבשות :  קרה  מלחמה,  חם  גבול,  גולןשמעון    4
",  1967באפריל    7, "הגפרור שהצית את מלחמת ששת הימים: תקרית  כהן  אביחי ;  גבול  -  גולן:  להלן.  330-301'  עמ

גוריון לחקר  -מכון בןשבע,    באר ,  27, כרך  ומדינת ישראלהציונות, היישוב    עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות
,  דבר;  81-80'  , עמאשכולהגפרור; גלוסקא,    -. להלן: כהן  237'  עמ(,  2017)  בנגב וןגורי-ישראל והציונות, אוניברסיטת בן

 .  20.4.62"גבולנו עם סוריה", 
; גדעון ביגר, "קווי שביתת הנשק של מדינת ישראל",  8.9.63",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי אבא אבן  5

 קווי.  -. להלן: ביגר 150-149(, עמ' 2018, כרך י"ח, מרכז גלילי לחקר כוח המגן )עלי זית וחרב
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כי האו"ם יסמן את    1962, ביקשה ישראל בדצמבר  הדרומי  לאחר עימותים רבים באזור המפורז

  . הקטן  והשולחן   הפרסההבוסטר,    –  האון קיבוץ    ושל   קציר   תחומי העיבוד המזרחיים של שדות תל

בינואר    7-ה ישראל בישראל והאו"ם, ולמרות הפרעות הסורים החל לצורך כך יצאו לשטח נציגי  

ניתן לעבד    אישר האו"ם כי  ארס. במסימון קו העיבודים באמצעות קו תילום  - תלם"  "במבצע    1963

ה לקו  ממערב  השטחים  גם  ש  ,תלםאת  השחור". נקרא  הב  6"הקו  המרכזישטח  אזור  ב,  מפורז 

,  יתה זכאית לעבדם, ובמפורז הצפוניכורזים ביקשה ישראל לעבד שטחים שלטענתה הי באשמורה ו

הדן והשטחים שבאזור  נחל  דרך על מנת לשמר את מקור  עיבדה אדמות וסללה    , היאבאזור תל דן

  7בריבונות ישראלית. 

רבים    , כבר הייתה חלוקה בפועל של שטחים1963ממשלת אשכול, יוני  בתחילת כהונתה של  למעשה,  

; אולם ישראל ביקשה לממש באמצעות עיבוד בפועל של השטח את ריבונותה  באזורים המפורזים

לאומי, ואילו הסורים ביקשו לדחוק את קו הגבול מערבה ולהשתלט על שטחים  -עד לקו הגבול הבין

מבחינה   לישראל  שייכים  ועימות  שהיו  אליהם  ועדרים  רועים  שליחת  באמצעות  וזאת  משפטית, 

 8צבאי.

   סורית.-מרכיב רגשי במערכת היחסים הישראליתגם מעבר לחיכוכים הפיזיים, היה 

בישראל   והמדינאים  הצבא  אנשי  מבין  רבים  והתנהגותה    שררבקרב  סוריה  כלפי  מצטבר  כעס 

הישראלי מדינ  הסורים:  ערבי-בסכסוך  של  לשטחה  ונשארו  פלשו  העצמאות  במלחמת  ישראל  ת 

, הזירה הסורית נשארה דוממת במהלך  בנוסף ;לאחר סיום הלחימה במובלעת באזור משמר הירדן

. מכלול הסוגיות  כנגד חיילים וחקלאים  לפעול באלימות בהמשך חזרו הסורים  אך  מלחמת סיני,  

"התסמונת  . תופעה זו אף זכתה לכינוי  ולהחזיר לסורים כגמולםפעול  ל   עז   רצון ישראליעורר    הללו 

  9. הסורית"

האקלים המדברי של מדינות    למוקד חיכוך בין ישראל לבין סוריה.  שאלת המיםעד מהרה הייתה גם  

הפכו את שאלת המים מנושא אקולוגי לנושא פוליטי    -מצרים  ו  ישראל, ירדן  –רבות במזרח התיכון  

 
שם, שם, פרשת התלם בהאון,    ;, ללא תאריך(1962-1964סיכום פרשת מבצע תלם בתל קציר והאון ),  7935/  8-א"מ, א  6

, הערימו  1961בפברואר    8-"הקו השחור" מ  –. למרות ההבנה הישראלית, וההסכמה של האו"ם לקו התלם  25.8.64
בפברואר    8-ובה לטענתם קו ההסורים קשיים רבים וסיפקו מפות שונות וגרסאות שונות. כך למשל סיפקו הסורים מפה  

השונה מן "הקו השחור" הישראלי. קו זה כונה "הקו החום". ראו: שם, שם, מכתב מאת משרד החוץ בירושלים    1961
 .26.8.64יורק וושינגטון, -אל שגרירויות ישראל בניו

 .1967דצמבר  -1964סקירה תקופתית, ינואר  –, יצחק רבין 48/63/1948א"צ,  7
כותרתו "דרכים ושטחי עיבוד", העוסק בהתפתחות דרכי הביטחון ושטחי העיבוד בגבול סוריה ובגזרת  במסמך אשר    8

, מציינים המחברים כי סלילת דרכים ועיבוד שטחים באזורים המפורזים הובילו להרחבת  1964-1958לטרון בשנים  
א תאריך; א"מ, פרוטוקול של ישיבת  , לל דרכים ושטחי עיבוד,  176/546/1967השטחים שבריבונות ישראלית. ראו: שם,  

"דברי לוי אשכול",    ,נאום בטקס הסיום של מחזור העשור בפו"ם,  4793/  4-; אי"א, פ11.6.63ממשלה, "דברי צבי צור",  
. בנאום אמר אשכול: "פועלת כאן מגמה ברורה של שלטונות דמשק ]...[ להפוך את העובדה הצבאית של אזורים  31.8.64

 .83-79, עמ' אשכולובדה מדינית של הזזת גבול ישראל מערבה"; גלוסקא, מפורזים בגבול לע
 היום. -. להלן: הבר 95-96(, עמ' 1987ידיעות אחרונות )תל אביב, ,  היום תפרוץ מלחמהאיתן הבר,   9
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בשנת   צבאי.  להטות    1953ואף  ישראל  לנגב  ביקשה  ולהעבירם  בשטחה  הזורמים  הירדן  מי  את 

הובילו את ישראל    ,לחץ אמריקאיתלונות סוריות, ובעיקר  הארצי.  המים  הצחיח במסגרת מוביל  

תוכנית אשר הוכרה על ידי    –( לחלוקת מים באזור  Johnstonלקבל את תוכניתו של אריק ג'ונסטון )

ולשנות את תוואי יציאת המוביל מגשר בנות יעקב לאזור    –  התנגדובעוד הסורים    ,ישראל וירדן

 10הכנרת. 

ה המתח סביב נהר הירדן.  אשוב גכעת, כעשור לאחר ההסדרה היחסית של חלוקת המים באזור,  

להיערך   הייתה אמורה  ניסיונית  והזרמה  סיומו,  על סף  עמד  ישראל  של  הארצי  פרויקט המוביל 

   1964.11במחצית השנייה של שנת 

 

 12סוריה -רים המפורזים בגבול ישראלהאזו

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שרת,  ; שם, שם, "דברי משה  28.10.53, ישיבת סיעת מפא"י בכנסת, "דברי מאיר ארגוב",  26-1953-011-2  אמ"ע,  10

 .4.6.55 וועדה המדינית של מפא"י, ה, 2-3-1955-70 ; שם,10.11.53
 . 17.4.63לפי התוכנית",  –, "העבודה במוביל למרחב; 15.3.63, "מבט רגוע על אזור תוסס", מעריב 11
 . 78, עמ' אשכולגלוסקא,  12
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 13"שלוש בעיות פתוחות" 

:  קיימות  שלוש בעיות הדגיש  סקר הרמטכ"ל צור את מוקדי הסכסוך עם סוריה ו בישיבת הממשלה  

בשטחה  שבו  השנייה, בכורזים,  ;  ודרך שוקה העוברת בסמוך אליו  -  דן  תל-קאדי-הראשונה, תל אל

אזור האון   ; מעבדים הסורים חלקת אדמהשל ישראל   גב. באזור  -תל קציר-והשלישית,    -  זה עין 

, חדלה, וכעת חזרה לעבד. האו"ם הכיר  1960שנת  לעיבדה ישראל את השטח עד    -  הדרומי   מפורז ה

שישראל    כל אימתבאש    ובכך ופתח   הכירו  לאבכך שהשטח הוא בריבונות ישראלית, אולם הסורים  

ישראל  הרמטכ"ל הדגיש בדבריו כי מבחינת הסורים    בעיקר באזור האון.  ,םלעבד את השטחי  ניסתה

 :אלא עקרונית  –השטחים  עיבוד  –ולגישתו השאלה איננה כלכלית    ,את הסטטוס קוו  השמפר  היא

ונסוגים לסורים  מוותרים  שבו  באש    ,במקום  ופותחים  העימות  מעגל  את  מרחיבים  בתגובה  הם 

אחרת. הפע   בחלקה  אפשרויות  האש  מבחינת  ברור,  טופוגרפי  יתרון  לסורים  כי  צור  הדגיש  ולה 

  להמשיך בעיבוד   צור הציע  הישראלית איננה יעילה והסורים מגיבים באש על היישובים בעמק. על כן  

פעולה שונה מן הרגילל ו  הקרקע יפתחו באש  אם    נקוט  להשמיד    ,לתקוף עמדה סורית  -הסורים 

  בגבול  היחסית  היציבות  כי  הסורי  ולמשטר"ם  לאומתוך כוונה להעביר מסר    וזאת  -  סגתאותה ול

  14. תמובטחאיננה 

עבר, עת פעלה ישראל  ה להצעתו של הרמטכ"ל. הוא ראה בה חזרה על משגי    התנגד  שפירא  השר

וזמן קצר לאחר מכן   ,נסוגה ממנו, כנגד עמדה צבאית סורית שממנה נורתה אש, כבשה את המקום

במידה  יש לפעול בדרך של "איזון הטרדות".    ,לטעמו של שפירא  15. עמדה זוחזרו הסורים לפעול מ 

בגזרת  הש סורים  חקלאים  להטריד  צה"ל  על  האון,  בגזרת  ישראלים  חקלאים  מטרידים  סורים 

וך תפקידים  . הם חששו מהיפובורג  מאיר,  גם אשכול, ששון  מוהוצור התנגד לכך וכ  למשל.  ,כורזים

  ;הפעלת המוביללמועד  ה  ומקרבת, מתזמון גרוע טרם דיון באו"ם  ניתשבו ישראל תיתפס כתוקפ

ים  ימאוד מהפעלת מטוסים סור   ו חששובורג אף    מאיר .  טתירוץ לפגוע בפרויקלסורים  ייתן  שדבר  

הסכים לרעיון הדחייה של   יהודה-בר 16.יםישראלי   ת מטוסיםעל יישובי עמק הירדן בתגובה להפעל

 UNTSO    (United(, ראש מטה המשקיפים של  Bullהפעולה עד לאחר פגישת אשכול עם אוד בול )

Nations Truce Supervision Organization  ,)  אחראי על קיום הסכמי הפסקת האש בין ישראל  שהיה

שני    ,בנוסף  ,וא העלה . אולם הומאיר והסכים לדחייה  יהודה-ברלשכנותיה. אשכול חיזק את דברי  

הפעלת הכוח. ראשית    בנושאעיבוד החלקות ו  בנושא למדיניות הישראליות  שנגעו  טיעונים עקרוניים  

 
 .11.8.63", צור צביקה , "דברי ממשלה  ישיבת של פרוטוקול "מ, א 13
,  7935/  8-ראו: שם, א  1963-1964לסקירה מפורטת של כל תקריות עיבוד החלקות בגזרת האון בשנים  שם, שם;    14

 .25.8.64פרשת התלם בהאון, 
 .17.3.62-16שפירא כנראה התייחס בדבריו לפעולת נוקייב,  15
ששון ויוסף בורג",  , "דברי חיים משה שפירא, לוי אשכול, גולדה מאיר, אליהו  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה  16

11.8.63  . 
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הללו האדמה  חלקות  עבור  להסתכן  צורך  יש  האם  שאל  תהה  ;הוא  הוא  העובדה    ,ושנית,  האם 

דיניות  לאחרת היא המעוברת  ישראל את עיבוד החלקה ו  פתיחת אש בידי מפסיקה  שבתגובה לכל

שר החקלאות משה דיין צידד ברעיון ההבלגה. הוא העמיד    17הנכונה: "הרי אין לדבר הזה סוף". 

הארצי המוביל  פתיחת  את  העליון  הישראלי  חלקות    , כאינטרס  עיבוד  על  התעקשות  כי  וחשש 

להפעלתו עלולה לפגום בכך. גם בשאלת "איזון ההטרדות" שהציע שפירא    ל כךבסמיכות קרובה כ

בתגובה לדברי דיין, העלה הרמטכ"ל את שאלת "המדרון החלקלק". הוא    הביע דיין עמדה שלילית.

כי ב ישראל "מספקת"    תקופה האחרונהבחן את כלל המדיניות הישראלית כלפי הסורים וחשש 

הסורים הם הקובעים את כללי  שבפועל נוצר מצב  אך    בה,לעצמה הסברים על מנת להימנע מתגו

עקרונית,    המשחק. אולם העלה שאלה  הישראלית,  עם התגובה  בהצעה להמתין  תמך  אלון  יגאל 

הבלגה אל מול הסורים איננה מעודדת  ההאם מדיניות     :דומה עד מאוד לדילמה שהעלה אשכול

בפעולותיהם? להמשיך  מפתי  18אותם  אינם  אלון  של  לכן  דבריו  קודם  שבועיים  תכנסה  ה עים. 

לא  אם  ובסופה התקבלה החלטה כי    ,פועלי ציון לדון במצב בגבול הסורי-מזכירות אחדות העבודה 

בסיומה של הישיבה הוחלט להמתין    19יהיה שינוי בהתנהגות הסורית "יגאל צריך לדרוש פעולה".

 20עם עיבוד החלקות ולהמתין לפגישתו של אשכול עם בול. 

יו בולבאותו  עם  נפגש אשכול  באזור האון. ראש הממשלה    ,ם  דנו בתקריות  הדגיש את  והשניים 

וזאת  ,  אדמה  עיבדו חלקותשהסורים באש לעבר חקלאים ישראלים  פתחו  חומרת האירועים שבהם  

העניין  בול ענה כי לדעתו  בשטחה של ישראל.  הללו    החלקות  היו  פי נתוני האו"םעל  למרות שגם  

בכל פעם שלדעתם ישראל מעבדת חלקות    באש  מייד  הבטיחו הסורים כי לא יפתחו תה  מע  -  נפתר

. בסיומה של הפגישה  יפנו לישראל  ולעמדת משקיפים של האו"ם, ואל  , אלא יפנומעבר לתחומהשהן  

,  את פעולת האו"ם לקביעת קו הגבול המזרחי בין ישראל לסוריההאפשר  לקצר ככל  ביקש אשכול  

מ ביקש  יש  צידוובול  בכי  תנהג  לב  -  בזהירות   ,כלומר  -Prudence" "- ראל  הנוגע    עיבודים כל 

ו  םהחקלאיי המפורזים,  מהרחבת  שבאזורים  ובול    21מזרחה. העיבודים  תימנע  ניהלו  ישראל  אף 

 
יהודה על כך שהדיון על המענה הישראלי  -בדיון קבל בר  .11.8.63יהודה ולוי אשכול",  - שם, שם, "דברי ישראל בר  17

 לפעולות הסוריות לא התקיים קודם לכן בוועדת השרים לענייני ביטחון. 
 . 12.8.63, נאום אשכול בפני צנחנים, 4793/ 4-, פ; אי"א11.8.63"דברי משה דיין, צביקה צור ויגאל אלון",  שם, שם, 18
 .22.7.63פועלי ציון" בכנסת, -ישיבות סיעת "אחדות העבודה 11-10-/181"ט, אי 19
דיין, צביקה צור ויגאל אלון",    20 , נאום  4793/  4- ; אי"א, פ11.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה 

 .12.8.63אשכול בפני צנחנים, 
; 25.8.64, פרשת התלם בהאון,  ; שם, שם11.8.63, מברק מהמשרד בירושלים אל ניו יורק וושינגטון,  7935/  8-א  א"מ,  21

( והאון  בתל קציר  מבצע תלם  פרשת  סיכום  שם,  עיבוד  1964-1962שם,  קו  לסמן את  ביקשה  ישראל  (, ללא תאריך. 
ם הסכים למעשה, אולם הסורים, כך לפחות  . האו"1963החלקות המזרחיות שלה בעזרת חרישת תלם עוד בתחילת שנת  

על פי הטענה הישראלית, חיבלו למן הרגע הראשון בפעולות הסימון, כאשר אנשי האו"ם מגלים רפיסות רבה: "ביצענו  
. תוך כדי העבודה החלו הסורים לחבל בה בשיטתיות. הרמטכ"ל הסורי עצמו  7.1.63תילום ]...[ בשדות תל קציר ביום  

 ליונה ]...[ במשך כל המבצע נכנעו אנשי האו"ם בשטח לדרישה אחר דרישה של הסורים".נכח בתאופיק הע
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לייעל את    , כדיעמדת משקיפי או"ם זמנית בקיבוץ האון  תצבה  תאודועל  דיון    בעקבות התקריות

 22התקשורת בין שני הצדדים.

צבאיים  להמתין עם התגובה הצבאית, הודיעו הסורים כי ישראל מרכזת כוחות  בחרה   בעוד ישראל

  ן לאותהידיעות  וכי  ערכה בישראל הייתה כי ההודעה נועדה לצרכים פנימיים,  ה בגבולה הצפוני. ה

 23ם. יממקורות ערביים ישראלי והערכות סוריות הגיע 

 

 3196באוגוסט   19, תקרית כורזים

על גבי טרקטור לסגור ברזי השקיה    24כורזים  נח"להחברי היאחזות  ירדו שלושה  באוגוסט    19-ב

בשדה חקלאי. בדרכם חזרה, סמוך לשטח המפורז המרכזי, הם נתקלו במארב סורי אשר הרג שניים  

ופצע את השלישי. רכבים    על  באש  דרדרה  באזור ם  יפתחו המוצבים הסורי   לאחר מכןיום    מהם 

ים חדרו לשטח ישראל באזור מנחמיה. לאחר קרב אווירי  יסור  17-, ושישיית מטוסי מיגםיישראלי 

סוריה. לשטח  המטוסים  חזרו  מיגים,  שני  נפגעו  שבמהלכו  של    קצר  סגן    רבין, יצחק  להערכתו 

עקב אותן ידיעות שגויות    -  הוא בחשש סורי מוטעה  ירי()המארב וה מקורן של הפעילויות    הרמטכ"ל,

תכן כי המארב שהרג את  י. יהכי ישראל מבקשת לפעול כנגד  -  אודות ריכוזי כוחות ישראליים על  

ישראליתשני   מתקפה  לקדם  נועדה  אשר  סורית  פעילות  במסגרת  היה  כורזים  שר   25. כזו  חברי 

וראה בתקרית יוזמה מקומית או תקלה מבצעית    הרמטכ"להחקלאות דיין תמך בגרסתו של סגן  

  26סורית. 

להמתין עם המענה הצבאי עד לאחר בירור  שביקשה  תמכו בגישה    יהודה - ברו  ששון ,  , ורהפטיגאשכול

על ידי עט לא  : "מה שאפשר לעשות  בורג כך גם   27.של האו"ם  התקרית בכינוס של מועצת הביטחון 

  לתאם את המהלכים עם ארה"ב ובוודאי שלא להגיב   הם אף ביקשו  28צריך לעשות על ידי סיף". 

הביטחון  שעתב  צבאית מועצת  של  הייתה    29. כינוסה  מאיר. גם  זו  גולדה  החוץ  שרת  של   30דעתה 

 
; שם, שם, מכתב )טיוטה( מאת מרדכי קדרון אל  13.8.63, מכתב מאת אוד בול אל מרדכי קדרון,  6301/  15-א"מ, ג  22

 .14.8.63אוד בול, 
; שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  81  18.8.63, "דברי גולדה מאיר",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה  23

לצרכים    -, "דעת חוגים מדיניים בירושלים: הכרזות סוריה על ריכוזי צבא ישראל בגבול  הֹצפה;  21.8.63יצחק רבין",  
 .  19.8.63פנימיים", 

היאחזות   1961בשנת    24 כורזים.  הוקמה  היישוב    1965בשנת    הנח"ל  אלמגור"אוזרח"  מאז  ראו:ונקרא   .  
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%

AA/ - .אתר הנח"ל 
שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק   ;20.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  25

 .  21.8.63הנחלאים",  2, "כיצד נרצחו הֹצפה; 21.8.63 רבין",
 . 20.8.63"דברי משה דיין",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 26
 .20.8.63יהודה", -אליהו ששון וישראל בר , "דברי לוי אשכול, זרח ורהפטיג,שם, שם 27
 .20.8.63יוסף בורג",  , "דברישם, שם 28
 .20.8.63 ",יהודה-לוי אשכול, יוסף בורג, זרח ורהפטיג, אליהו ששון וישראל בר, "דברי שם, שם 29
  .21.8.63 ",גולדה מאיר , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברישם 30

http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/


 

139 
 

זהו צעד אחד לפני  כי  תכן  יתוך הבנה שימארן ואלמוגי תמכו גם הם בנתיב הדיפלומטי    אבן,  יםהשר

בתגובה לדברי    31במקביל את דעת הקהל הישראלית לכך. להכין  ואף ביקשו    ,מהלך צבאי ישראלי

כי ישראל בוחרת שלא להצמיד את התגובה  האם העובדה    ותהה  בקול רם  הרהר אשכולהשרים  

השר יגאל אלון חיזק    32. משרתת אותה  ,ולפנות קודם למועצת הביטחון  ,הצבאית לפעולה הערבית

את דברי התומכים במהלך הדיפלומטי. הוא טען כי בשלב זה ישראל מאזנת בצורה מוצלחת בין  

לבין תגובה עזה מידי    בתחומה  רצונה להגן על ריבונותה ולעבד את השטחים החקלאיים הנמצאים

הוא מרשה    אם הוא צריך,  –שגם לוחם שאינו מהסס לתת מכה    לפעולות הסוריות: "יש סיטואציות

הופעה מתונה".  הצורך    33לעצמו  והדגיש את  חזר  דעת  אלון  ולהכין את  למועצת הביטחון  לפנות 

פעולות  הקהל   למתווה  התנגדותו  את  העלה  הוא  עתידית.  צבאית  להתנגשות  ובישראל  בעולם 

את רמת  זמנית  נוסף עם סוריה, תכבוש ישראל    התגמול הנוכחי והציע כי בעתיד, במקרה של עימות

שלא תלה בכך  אף על פי  יה למועצת הביטחון,  י שר החקלאות דיין תמך גם הוא בפנ  34הגולן הסורית.

גדולות.   מאימונים  תקוות  ואף  הכנרת,  בגזרת  מיותרות  חקלאיות  מעבודות  להימנע  ביקש  הוא 

  35כאילו ישראל מתכוננת למבצע צבאי כנגדה.צבאיים העלולים לטעת רושם מוטעה אצל הסורים  

והצביע על    ,את האפשרות למלחמה כוללתבהמשך דבריו סקר דיין    36השר ספיר תמך בדברי דיין. 

  37. םוכך גם הסורי ,תימן אינם מעוניינים בכךמלחמה בכך שהמצרים השקועים ב

הזירה",  את  "לקרר  ישראל  ממשלת  החליטה  דבר  של  פנ  38בסופו  למועצת    יהילהעביר  דחופה 

סורית  דית במקרה של פעולה  יובמקביל לאשר לשר הביטחון אשכול להורות על תגובה מי  39הביטחון 

  40נוספת אם היא תבקש לעבד שטחים חדשים באזור הכנרת.

המתנה לקיום הפגישה עם בול ולמיצוי ההליך    -  שני האירועים בגזרה הסוריתהתגובה הישראלית ל

באו"ם הביטחון  הדיפלומטי  האש  ובמועצת  נצירת  מקרה  ובכל  שעה  ,  בהסכמה   תקבלה  ה  – לפי 

 
 .20.8.63, "דברי אבא אבן, זלמן ארן ויוסף אלמוגי", ישיבת ממשלה , פרוטוקול של שם 31
 . 20.8.63שם, שם, "דברי לוי אשכול",  32
 .20.8.63", יגאל אלון, "דברי שם, שם 33
לא השמטנו מידנו הזכות    – , "י. אלון באסיפת בחירות בבאר שבע  למרחב;  20.8.63  "דברי יגאל אלון",,  שם, שם  34

 .  25.8.63ית", להתגוננות עצמית אקטיב 
 . 20.8.63 א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה דיין", 35
  .20.8.63  , "דברי פנחס ספיר",שם, שם 36
, "מ. דיין אמר כי על אף התקריות שגרמו הסורים בזמן האחרון, לא נראה  דבר;  20.8.63  ",משה דיין, "דברי  שם, שם  37

 .   25.8.63כי הם יפתחו במלחמה, שכן שום מדינה ערבית לא תפתח במלחמה ללא מצרים", 
למרות ההחלטה לא להגיב צבאית "ולקרר" את המתיחות בגזרה הסורית, המשיך אשכול לחשוב על פעולה צבאית.    38

בה לטענה שעל ישראל להבליג: "אפשר לצנן באש ]את הגזרה[". כוונתו הייתה כי גם הפעלה של כוח  הוא אף אמר בתגו
  ", לוי אשכולפרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  צבאי יכולה להביא לרגיעה בגזרה, לא רק הבלגה. ראו: א"מ,  

21.8.63 .  
; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  20.8.63עולם,  , מברק ממשרד החוץ בירושלים אל שגרירויות ב7935/  8-שם, א  39

, עמ'  26.8.63; דברי הכנסת, ישיבה מיוחדת של הכנסת, ישיבה רפ"ב, "דברי לוי אשכול",  25.8.63"דברי לוי אשכול",  
ממשלה,  2703 ישיבת  של  פרוטוקול  שם,  ערב  1.9.63;  באו"ם  הכוחות  מארג  את  מאיר  סקרה  זו  ממשלה  בישיבת   .

 להצעת הגינוי של ארה"ב לתקרית, ותיארה את תדרוכיה לעיתונות במטרה לייצר לחץ על האו"ם.   ההצבעה בנוגע 
   . 21.8.63 ",לוי אשכולפרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי שם,  40
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את מרבית    בתוכו  כלל   הוא ו   קונצנזוס זה חצה מפלגות .  בקרב שרי ממשלת אשכול  ת כמעט מוחלט

 41ורהפטיג, בורג, שפירא,    –  . חברי המחנה המתון והמתון  אקטיביסטיה  האישים מקרב המחנות 

אשכול, מאיר, דיין,    – של חברי המחנה האקטיביסטי    זו החזיקו בגישה דומה ל  -  ארן, ספיר ואבן 

ובר מספיק  - אלון  מבוררת  הייתה  לא  עמדתם  אשר  השרים  שני  שלפני  יהודה.  ממשלת  בתקופה 

 אשכול, ששון ואלמוגי, התייצבו הפעם עם הקונצנזוס ותמכו בגישה הנמנעת מן הפעולה הצבאית.  

. בשל חששו מפני פעולות  בעבר  הפנים והבריאות  שרנהג  מן הקו שבו    לא חרגהגם הצעתו של שפירא  

הפעולות   כי  להציע  שפירא  נהג  רבים,  ולנפגעים  צבאית  להסתבכות  להוביל  העלולות  צבאיות 

  סורית   עמדהכיבוש  לדחה את הצעת הרמטכ"ל  הוא  כך    42הישראליות יהיו נגד מטרות אזרחיות. 

  43. השרים כל כמעט  ידי על הסף  על נדחתה  אשר הצעה, "הטרדות"איזון  כחלופה הציעו

אשכול ואלון. למרות    –ניצנים של אקטיביזם אצל שני אישים  כבר באותה עת  ניתן לראות    ,עם זאת

האם    - ה מהותית  דומים הנוגעים לסוגי  העלו הרהוריםהם  התמיכה של שניהם במתווה ההמתנה,  

  בהרתעה הישראלית עד למועד הפגישה עם בול, או הדיון באו"ם, אינה פוגמת  ההמתנה הישראלית  

רמת הגולן    ת אתזמניאת הרעיון לכבוש  אלון אף העלה    ?מעודדת את הסורים להגביר את תגובתםו

נוסף.  ניתן לזהות    44הסורית במקרה של עימות  התייצבות  את  גם  בבירור  נוסף על אשכול ואלון, 

שביקש   לאחר  במחנה האקטיביסטי,  צור  הסורים    לנצל אתהרמטכ"ל  עם  הבאה  הגבול  תקרית 

כוונה ישראלית לכב  וש מוצב סורי ברמת  ולהביא לידי הסלמה משמעותית, אשר במרכזה תהיה 

 45הגולן. 

כי   של אשכול מן המענה הישראלי לתקרית לא הרפה ממנו גם שבעה    רצונו  חוסר שביעות נדמה 

מצב  על  נפגשו אשכול ואלוף פיקוד המרכז יוסף גבע לשיחה    1964  ארסבמ  20- . בחודשים לאחריה

אגב, שאל אשכול    בדרךהשיחה, כמוטיבציה קרבית ועוד. בסיומה של  על  ,  כוח האדם בפיקוד המרכז

אולם    דיפלומטית,נקט לשון  . יוסף  1963, אוגוסט  אודות היחס בצה"ל לתקרית כורזיםעל  יוסף  את  

המענה הנדרש לבעיות הגבול  הפער בין הראייה של הדרג הצבאי את    את בדבריו ניתן היה לשמוע  

על ידי ממשלת ישראל. יוסף של חיילים קרביים להגיב    טען לרצונם  לבין המדיניות אשר בוצעה 

לתגובה הישראלית    –שם השיבו באש    –  נוטרדאם  מנזר  תקרית  לאחר  ישראלוהנגיד את פעולתה של  

 
עמד  41 המפד"ללעומת  שרי  של  הברורה  המתונה  התנועה    תם  בעיתון  המערכת  מאמר  לחלוטין    " פההצֹ "היה  שונה 

 . 20.8.63, "תככי תוקפנות סורים", פההצֹ  ראו: והמעיט בתוצאות הנתיב המדיני.  
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה  שם;  11.7.56א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה שפירא",    42

 . 14.10.56שפירא", 
שפירא, לוי אשכול, גולדה מאיר, אליהו ששון ויוסף בורג",  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה  שם  43

11.8.63 . 
  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יגאל אלון", ; שם11.8.63, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  שם  44

20.8.63 . 
 .  11.8.63, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי צביקה צור", שם 45
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הר הצופים    באזורלהבנות    בניגוד  פעם נוספת  הירדנים   שלנוכח פעולת לטענתו, העובדה    בכורזים.

בראש    נובעת  -  אזור הישראלי להוציאם מן ה  הספיק האיום   (בהמשך  ו , רא"התקרית"בית    אירוע )

כי דווקא אופי    של גבע  מדבריו  כך ניתן היה להביןמהפעלת הכוח בתקרית בנוטרדאם.    ובראשונה

ומן השאלה   ; בגזרה הסוריתהמענה בגזרת ירושלים עדיף לראיית הצבא על אופי המענה שהתייצב 

הנכונה גם    אופי התגובהבדבר    פנימית  תהתחבטו   ניתן היה לחוש את המשך קיומה שלשל אשכול  

   46לאחר פרק זמן לא קצר.

 

 המוביל הארצי והפעלת הכוח

קשורה הדיפלומטי  המסלול  אל  לפנות  אשכול  של  הארצי    מועדל  גם  החלטתו  המוביל  הפעלת 

ו,  ושל   המתקרב ומגיע, וחשש כי הערבים ינצלו עימות שולי על מנת לסכל את    אבן של  של מאיר 

אשכול    47.שנועד להעביר מים מצפונה של ישראל אל דרומהמפעל המים    -  הארצי  פרויקט המוביל

בנושא "רכה מידי"חשש   דיבורים    ,כי הצנזורה  עימות באמצעות מניעת  רבין ביקש למנוע  ואילו 

פרסום הזרמות  -אי  :ויקט המוביל הארציישראל ביקשה להטיל איפול על חלקים בפר  48פומביים.

  השאיבה מנחל הדן הידיעות על  נזור  יה ותאריכי השאיבה, צהניסיון, מניעת פרסום מועד ההפעל 

נתבקשה להקפיד על הנחיות אלו ומשרד החוץ אף נערך    הצנזורה הצבאיתועדכון ועדת העורכים.  

  49כך. על  ח למינוי "קומיסר" אשר יפק

והאפשרות כי סוריה תבקש לסכל את הפעלתו השתלבה בניסיון איחוד נוסף    המובילשאלת הפעלת  

כשל סופית בספטמבר    ,גוריון-אשר הדיר שינה מעיניו של בן  ,, עיראק ומצרים. ניסיון זהבין סוריה

 
. בפגישה הועלתה  20.3.64אלוף פיקוד המרכז,    –ישת שר הביטחון מר לוי אשכול עם אלוף יוסף גבע  , פג7934/  9-שם, א  46

סוגיית הקידומים במערכת הצבאית. יוסף סיפר לאשכול כי קצינות בפיקוד המרכז סיפרו לו שעל מנת לדאוג לקידומן  
לו מוזר וטען כי צמרת הצבא והממשלה    בצה"ל יעצו להן להיפגש עם יגאל אלון. אשכול בתגובה אמר, כי הדבר נראה
בשל העובדה שהיא מזוהה כמשתייכת    –איננה "חשודה במפא"יות". גבע הסביר לו כי חששה של הקצינה הוא הפוך  

קידומה בצבא נעצר, ועל כן המליצו לה ללכת לדבר עם אלון. נראה שכוונתו של גבע הייתה כי צמרת המטכ"ל    -למפא"י  
למ"ח לשעבר אשר היו מקורבים למפקדם לשעבר, והם נהגו לסייע למי שהיה מזוהה עם מפלגת  מורכבת הייתה מאישי פ

 פועלי ציון. -אחדות העבודה
, פגישה של ראש הממשלה לוי אשכול עם עורכי עיתונים, בקשר למתיחות בגבול סוריה, בהשתתפות  7934/ 4-שם, א 47

פגישה ביקש אשכול מעורכי העיתונים לא לפרסם מהדורות  . ב20.8.63סגן הרמטכ"ל יצחק רבין, "דברי לוי אשכול",  
מיוחדות על אודות התקרית כדי למנוע חרדה בציבור הישראלי. בנוסף, ביקש מעורכי העיתונים לא לפרסם כתבות  

. אשכול הסביר כי בול נוהג בהגינות רבה כלפי ישראל, והוא  UNTSOאוהדות על הגנרל בול, ראש מטה המשקיפים של 
שם הערבי;  בעולם  בו  לפגוע  עלול  הישראלית  בעיתונות  לו  אוהדות  כתבות  פרסום  כי  ישיבת  חושש  של  פרוטוקול   ,

 . 20.10.63; שם, שם, "דברי אבא אבן", 20.8.63"דברי לוי אשכול וגולדה מאיר",  ממשלה,
 .  27.10.63, מוביל המים הארצי, "דברי לוי אשכול ויצחק רבין", 7934/ 4-שם, א 48
/  4-; א"מ, פ14.3.63סיכום מישיבת הועדה הבינמשרדית להסברת מפעל הירדן,    – , מפעל הירדן  4881/  1  -אי"א, פ 49

; בישיבה של ועדת  31.10.6סיכום התייעצות בלשכת רה"מ,    –; שם, שם, מפעל הירדן  25.10.63, מפעל הירדן,  4905
קופתית של ראש הממשלה לוי אשכול עם עורכי  ההסברה תחת סעיף "ענייני ביטחון" הוחלט כי יש לקיים פגישה ת 

פ שם,  ראו:  העיתונות".  את  לכוון  "שיוכל  כדי  ההסברה,  4789/  7-העיתונים  ועדת  ישיבת  סיכום  א"צ,  ;  2.9.63, 
 .21.10.63, סכום דיון, 121/758/1967



 

142 
 

ישראל הבינה    50. 1963באוקטובר    8-נחתם בין סוריה לבין עיראק ב  וכלכלי  , אולם הסכם צבאי 1963

בין הצהרות פומביות לבין    , מצוי בין דברים הנאמרים ונחתמים לבין פעולות ממשיותאת הפער ה

  51חודשים קודם לכן. כמה  גוריון-ןהייתה שותפה לחששו של ב ועל כן לא  ,מעשים

לא להתייחס לברית באופן פומבי בשל סוגיית המוביל הארצי, ואף    וביקש  ומאיר  אבןבכל מקרה,  

רואים בשקט הישראלי הוכחה לחולשתה של    עיראקית-רית הסוריתכי המצרים המתנגדים לב  נו טע

צבא  שכוחות  במידה  להסכם שביתת הנשק עם סוריה, ומחויבת  כי ישראל    והדגיש  שניהם  הברית.

להגיב   היה רשאיתצמה ישראל משוחררת מהסכם זה ות אל הגבול, תראה את ע ים יתקרבועיראקי 

  52צבאית על כל התגרות סורית.

את  המוביל. הוא הפנה    הפעלתמשחשש    הציבורי  הרוח  מהלך  מודאגשר הדתות זרח ורהפטיג היה  

בעיתון  שומעיו   ספקות    "הארץ"לכתבה  הועלו  הנכונותשבה  המוביל  ה  בדבר  את  לבנות  כלכלית 

. בכור שלום שטרית הוסיף לכך וביקש לבחון האם ישראל כבר הכינה את  המדיני  עיתויה  בדברו

   53המים.  למובי הזירה המדינית להפעלת

אבן יסוד בהחלטתה של ישראל להתחיל בפרויקט.  בניית המוביל הייתה  לשאלת התיאום המדיני  

,  1953המרים מן הניסיון הראשון להטות את מי הירדן באזור גשר בנות יעקב בספטמבר    תהזיכרונו

האמריקאי הלחצים  בשל  העבודות  של  ההחלטות    , םיוההפסקה  מקבלי  של  מראשם  משו  לא 

הכנרת עצמה, והבטיחו כי להבא תתאם ישראל  אל  המוביל    פרויקטהביאו להסטת  . הם  הישראלים

  –נערך. הגיבוי האמריקאי היה בשני נושאים מרכזיים  אכן  ם כזה  תיאו  54את מהלכיה עם ארה"ב.

עשה בטקסים מפוארים  יכת המוביל לא ת ו. ארה"ב ביקשה גם היא כי חנ תמימון ותמיכה דיפלומטי

שותף לגישה זו: "אינני מעלה על   ,כאמורהיה,  אבן   55וכי הצנעת הזרמת המים היא המתווה הנכון. 

 
יות הציונות,  יונים בתקומת ישראל: מאסף לבעע",  1959-1967משה שמש, "המאבק הערבי על המים נגד ישראל    50

, "עיראק וסוריה החליטו על  דברהמאבק;    -. להלן: שמש  127(, עמ'  1997, שדה בוקר )7כרך  הישוב ומדינת ישראל  
 .  3.9.63איחוד כלכלי ותיאום מערך ההגנה", 

 . 45, עמ' אשכולגלוסקא,  51
דת חוץ וביטחון, "דברי אבא  ; שם, פרוטוקול של וע20.10.63  פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי אבא אבן",   א"מ,  52

. אבן היה שותף לדבריו של דיין כי  19.11.63"דברי אבא אבן",    ועדת חוץ וביטחון,א"מ, פרוטוקול של  ;  21.10.63אבן",  
; שם, 27.10.63, "דברי גולדה מאיר",  פרוטוקול של ישיבת ממשלהסכנת המלחמה פחתה במידה משמעותית; שם,  

  . בנאומיו בכנסת נמנע אשכול להתייחס באופן פומבי 29.10.63פרוטוקול של וועדת חוץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר",  
, עמ'  21.10.63,  283, ישיבה  הכנסת  דברילאיחוד, וזאת על אף דבריו של ח"כ מנחם בגין אשר העלה את הנושא. ראו:  

 . 23.10.63, 285; שם, ישיבה 22.10.63, 284; שם, ישיבה 7, 6-1
 .  3.11.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח ורהפטיג ובכור שלום שטרית",  53
 .109-111עמ' , המאבקשמש,  54
. במסמך נכתב: "עד כה ראינו כמשימה ראשית  25.10.63, הערכת מצב ומסקנות לגבי מפעל הירדן,  4881/  1  - אי"א, פ  55

ג'ונסטו , תוך הנחה שהמפתח לנטרול הערבים מצוי בידה,  ןהשגת אחדות דעים בינינו לבין ארה"ב על בסיס תוכנית 
גילתה ארה"ב נכונות    ,1963באוקטובר    , ל דיפלומטיה שקטה". עם זאת כעתועלינו לסייע לה ביצירת תנאים נוחים לניהו

מסוימת להביא את סוגיית המים לדיון במועצת הביטחון של האו"ם, וזאת בשל לחץ סורי. המטרה הישראלית הייתה  
]לפרויקט המוביל[" ובמקביל "לעשות כל האפשר כדי להבטיח הסכמה מלאה של האמריקאים  ,  א"מ;  למנוע זאת, 

אבן הדגיש כי התיאום של ישראל עם ארה"ב בסוגיית    .19.11.63  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן",
, מכתב מאת  7938/  7-המים מתחיל עוד בשנות החמישים בתוכנית ג'ונסטון וכך גם בנוגע לפרויקט המוביל. ראו: שם, א

. בתזכיר  2.1.64, תדריך על מפעל הירדן,  4881/  1  -אי"א, פ ;  30.12.63מנהל לשכת סגן ראש הממשלה אל יעקב הרצוג,  
של משרד החוץ נכתב בקשר לעמדת ארה"ב כלפי מפעל המוביל כי "ממשלת ארה"ב התחייבה בפנינו ברמה הגבוהה  
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סגן המנהל הכללי    ,ויעקב הרצוג  ;הדעת כי ראש עיריית טבריה יחתוך איזה סרט ושתנגן תזמורת"

החוץ משרד  יודעות  של  ערב  מדינות  כי  טען  של  ש,  הפעלתו  תחילת  את  להצניע  מבקשת  ישראל 

המוביל וזאת  פרויקט  להביכ,  לא  רצון  והבין  ןמתוך  הפנימית  מהתגרות  ער-בזירה  ולהימנע  בית 

מצרים וירדן אינן מעוניינות להיגרר לעימות צבאי עם ישראל בשל הרצוג גם העריך כי    .ןמיותרת בה 

 56סוגיית המוביל. 

בדצמבר    7-9-ב   .התנגדות הערבים לפרויקט המוביל הארציקו ההצנעה הישראלי, לא שככה  למרות  

ולהמליץ למשתתפי ועידת  המוביל  בהשלכות  התכנסו בקהיר הרמטכ"לים של צבאות ערב לדון    1963

כי    ,למן הרגע הראשון היה ברור  57על דרכי פעולה.   1964הפסגה הערבית שנועדה להתכנס בינואר  

מטרתה של מצרים לסכל כל ניסיון סורי לגרור את האזור למלחמה עם ישראל. מצרים אף הודיעה  

   58סורי.     מהלך התקפיניסיון לולמעשה חיבלה בכל    ,כי היא מסרבת לפתוח חזית עם ישראל מגבולה

קפה. הצנעה,  ות ב  נשארה מבחינתה של ישראל מגמת "ההשקטה" של פרויקט המוביל  כך או כך,  

ם כל פרסום העלול לגרות את הערבים לפעולה היו קו  עתרה ושימוש בוועדת העורכים כדי לעמ הס

  59". גלוריפיקציההמדיניות הישראלית: "אין לנו שום עניין לא של פרובוקציה ולא של 

מגוון רחב של  לאזן בין    המוביל הארצי הפעלת  כלפי    אליתהמדיניות הישרנדרשה  בסופו של דבר  

לשדר למדינות ערב כי היא נחושה בכוונתה  מחויבת  הייתה  היא  לעיתים מנוגדים.    -   שונים  אילוצים 

ולהגן עליו באופן שהן יידחקו     ןועם זאת ביקשה שלא להתגרות בה   ,להפעיל את המוביל הארצי 

חובת   מבחינת  להבהיר ישראל    ;תגובההלפינה  לארה"ב,  למערב  נדרשה  איננה   ,ובעיקר  היא    כי 

ולבסוף    ומעדיפה לדבוק בקו של הרתעה;  בשל איום ההטיה הערבי  מלחמת מנעמבקשת לפתוח ב

הפנימיתפעלה  א  הי מחשש-בזירה  בזהירות  הביטחוניים  ש  תודעתית    ת יצירליביאו  האירועים 

  60.בקרב אזרחיה ת חירוםתחוש

 
, פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי רם רון",  176/847/1962ביותר כי תתמוך בזכותנו לבצע את מפעל הירדן"; א"צ,  

זה כל נושא תוכנית    –. רון אמר בישיבה: "ארה"ב עומדת מאחורינו בצורה ברורה מאוד עם מגבלות מסוימות  3.3.64
 המים".

  . 19.11.63 ",ויעקב הרצוג א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן  56
 .   17.12.63שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי שמעון פרס",  57
עמ'המאבקשמש,    58  ,  128-129" בנושא:  אבן  אבא  של  דבריו  ראו  ונועזות ;  אמיצות  היו  המצריות  בתנאי    ההצעות 

 .  15.12.63, "דברי אבא אבן", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלהבד", שהמאמץ וההעזה נדרשו מהסורים בל
   . 17.12.63 , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי שמעון פרס",םש 59
, שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות  7933/  9-, אשם  60

ורהפטיג",  13.1.64אחרונות, "דברי לוי אשכול",   / 4-; שם, א8.9.63; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח 
, סיכום ישיבת ועדת ההסברה מיום  4789/  7-; שם, פ7.10.63, ראיון ]של ראש הממשלה לוי אשכול[ לרדיו צרפתי,  7934

כרגע". קו    -. בסעיף "תודעה ביטחונית ותקריות גבול" נכתב כי "לגבי גבולות יימשך הקו המרגיע  16.10.63,  14.10.63
הפנים וה-ההסברה  רציף  היה  לא  לישוב  ישראלי  שוב מתח  "להכניס  ביקשו  לעיתים  הצורך.  לראיית  בהתאם  שתנה 

ביום  , סיכום ישיבת ועדת ההסברה  4789/  7-, פבעקבות המאורעות האחרונים", ולעיתים דגלו בקו של הרגעה. ראו: שם
 28.10.63-ב. פעמים אף היו שתי המטרות מופיעות יחד באותה ישיבה. למשל, בישיבה של ועדת ההסברה  2.9.63,  2.9.63

נכתב תחת סעיף "הגברת התודעה הביטחונית" כי קיים צורך בהסברה שוטפת של ענייני ביטחון, ולאחר מכן צוין כי  
מיום    , סיכום ישיבת ועדת ההסברהשם, "המדיניות הנוכחית היא לא לעורר מתיחות בקשר לתקריות גבול". ראו: שם

28.10.63 ,30.10.63 . 
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 מינוי דוד הכהן ליו"ר ועדת חוץ וביטחון ועקיבא גוברין לשר בלי תיק 

הב עם  בבד  התפקידיםשל  שינויים  ד  ב   ממלאי  החוץ  1963בנובמבר    ארה"בשנערכו  בוועדת  גם   ,

   התבצעו כאלה.  והביטחון של הכנסת ובממשלת ישראל

  אידלסון  ובבה  ,ארגוב  מאיר  הכנסת   של  וביטחון  חוץ  ועדת  ראש  שביו   נפטר  1963  בנובמבר  23-ב

ליו"ר הזמנית שלה.  של  ימי  61מונתה  מינויה  לחפש את המועמד  ד לאחר  במפא"י  אידלסון החלו 

הקבוע לתפקיד. גולדה מאיר המליצה על דוד הכהן כמועמד המתאים. בתחילה היה מרדכי נמיר  

לתפקיד היו"ר, אולם בהמשך היא קיבלה את דעתו של אשכול כי עומס התפקידים על    מועמדה 

א את התפקיד החשוב  נמיר אשר שימש באותה העת כראש עיריית תל אביב, לא יאפשר לו למל

 17-וב 63בדצמבר קיבל הכהן את ברכת המפלגה  9-ב 62בהצלחה, וראתה בהכהן את המועמד הראוי.

 64.וביטחון  חוץ ועדתבדצמבר הוא כבר ניהל את ישיבתה של  

הערכת    בלי תיק בממשלתו של אשכול.  לשר  גוברין   עקיבא   שלבדצמבר    1-שינוי נוסף היה מינויו ב

מתונים בקרב ממשלת אשכול  ולשאלת הפעלת הכוח ובחלוקה לאקטיביסטים  מקומו של גוברין ב

( ואף חבר  1961-1959כנסת הרביעית )בהיה חבר ועדת חוץ וביטחון    הואמורכבת עד מאוד. אומנם  

 "י, אולם לא הצלחתי לברר עד תום את גישתו לנושא.  מפא של זוועדה 

 בשאלת הפעלת הכוח איננה ברורה מספיק. קבוצת השרים אשר עמדתם באמקם את גוברין לכן 

ל גוברין לממשלת אשכול עלה מספר השרים  הפנימי לא השתנה  ו,  16-עם הצטרפותו של  האיזון 

זהה    מידהב בין אקטיביסטים למתונים נשארה  והחלוקה  נוסף שר אחד,    - משמעותית. למפא"י 

ורה, ששון ואלמוגי,  שבעה אקטיביסטים ושישה מתונים. שני השרים אשר עמדתם לא הייתה בר

  אופןלצד המתון, אולם עדיין לא התייצבו ב  ,1963באוגוסט    19כורזים,    נטו במעט לאחר תקרית

את מספר השרים שעדיין אין הבחנה  לשלושה  ברור באחד המחנות. לכן ההצטרפות של גוברין מעלה  

 ת.. סגן שר הביטחון פרס והרמטכ"ל צור נשארו בעמדתם האקטיביסטי לגביהםברורה 

 

 השלכות פנימיות  –פרשת החטופים הישראלים בסוריה 

הישראלים   1963בדצמבר    21-ב פרשת  לסיומה  ב  הגיעה  לסוריה  נחטפו   65. 1963ביולי    31-אשר 

שלושת החטופים  אשר נערכה בין שתי המדינות, שחררו הסורים את    עסקת חילופי שבוייםבמסגרת  

 
, ישיבה  הכנסת  דברי;  2.12.63  ,ועדת חוץ וביטחון, פרוטוקול של  ; שם 1.12.63  ממשלה,, פרוטוקול של ישיבת  שם  61

 .379, 375, עמ' 2.12.63, דברי הספד לחבר מאיר ארגוב וצירופו של החבר ע. גוברין לממשלה, 301
 . 3.12.63, ארוחת צהרים של רוה"מ, גולדה מאיר, אבא אבן, ח. יחיל, אורי, 7934/ 8-א"מ, א 62
 .   9.12.63, ישיבת אספת סיעת מפא"י בכנסת, 129-1961-11-2אמ"ע,  63
 .  . 17.12.63א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  64
 .25.9.63, מכתב מאת מרדכי קדרון אל אוד בול, 6301/ 15-שם, ג 65
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הוחזקו מצבם הרפואי    66סורים.   18שחררה ישראל    ובתמורהידם,  ב  ועוד שמונה ישראלים אשר 

שמונת הישראלים עורר זעם רב בקרב חברי הממשלה, ורבים מהם דרשו כי ישראל תפנה  הקשה של  

: "אינני  להחריף את התגובה הישראליתלא להסתפק בקו זה ו  ביקש  ןידי  67ם ולאו"ם. לצלב האדו

צריך לשקול אפשרות כזאת או אחרת,    בטוח שאין מה לעשות, מה שניתן לעשות לא רק בכנסת,

שאינני רוצה לדבר עליהן אפילו פה. אינני יכול להסתפק בביטוי הרגשת הזוועה, צריך לסכם גם  

ה  68בבדיקת אמצעים אלה".  לפנות אל  ואל  בסופו של דבר החליטה ממשלת ישראל  צלב האדום 

ים  ישבו   הימצאותם של    על להתלונן על היחס הסורי לשבויים ולברר האם נכונות השמועות  ,  האו"ם

  69. דמשקישראלים נוספים ב

דיין  אולם   של  נותרההצעתו  לא  אחרת"  אפשרות  בו בא  תלויה   "לשקול  נערכה    31-ויר.  בדצמבר 

ופרס    בהשתתפות אשכול, מאיר, דיין, אבן   , גם כיום  חסוי   ה תוכנ  , אשר מרביתישיבה מצומצמת

לייצר "מאזן אימה" עם סוריה  כי הוא מבקש    . בישיבה הסביר דייןשר החקלאותבנושא הצעתו של  

  .אל השבוייםהיחס  לשנות את  החטיפה ו ם לחדול מפעולות  העל מנת לגרום ל וזאת  ,  בנושא החטופים

ישראל   כי  הציע  כי  הוא  הסורים  בפני  ימשיתתריע  הם  הישראלים  אם  כלפי  באכזריות  לנהוג  כו 

ביקש  הנמצאים בידיהם, תנהג ישראל באותה מידה כלפי אסירים סורים המצויים בידיה. למעשה  

:  תפעל ישראל באופן דומה ותתחיל לחטוף סורים  , אם הם ימשיכו בקו זהכי  הסורים    דיין עללאיים  

]...[   לנהוג כפי שנוהגות כל המדינות"אני אומר לבצע חטיפה אבל אין כוונתי לחטיפה ממש, אלא  

נ גרועה  בצורה  שבידיכם  השבויים  כלפי  תנהגו  כלפי  יאם  הצורה  באותה  לנהוג  אנחנו  גם  אלץ 

מאיר התנגדה    70אצלנו שבויים".   ו]...[ פירושה צריך להיות שאמנם יהי  השבויים הנמצאים אצלנו

  , בם של אנשיהם בכלא הישראלימצמלהצעתו של דיין. היא טענה כי לסורים בכל מקרה לא אכפת  

טענה    בוחרים ללכת בדרך זו,אם  עם זאת,    .אצלם  וכי הם לא יסכימו לביקורים של הצלב האדום

  71יהיו מקורבים לשלטון הסורי.   שהחטופים יש לדאוג, שרת החוץ

 
 . 22.12.63סורים",  18ישראל החזירה  –ישראלים אחרים הוחזרו מסוריה.    8-, "שלושת חטופי הכנרת ודבר 66
; הנושא המשיך  22.12.63  ",גולדה מאיר, משה חיים שפירא, עקיבא גובריןא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי    67

פועלי ציון" בכנסת,  -ונים של סיעת "אחדות העבודה, די10/11/81/1לעורר כעס רב גם בזירה המפלגתית. ראו: אי"ט,  
17.2.64  . 

 .  22.12.63, "דברי משה דיין", פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם,  68
א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  ;  595-596, עמ'    25.12.63, "דברי לוי אשכול",  311, ישיבה  הכנסת  דברי  69

  . 24.12.63 ",גולדה מאיר ומרדכי קדרון
. דיין מזכיר כי בעבר היה היחס הסורי  31.12.63, השבויים הישראלים בסוריה, "דברי משה דיין",  7934/  8-שם, א  70

ציון ואחותו  -ו"ם, ומאיר הרלשבויים שונה. את חברי החוליה של אורי אילן, שהתאבד בכלא הסורי, ביקרו אנשי א 
 שנתפסו על ידי הסורים, הוכו, אולם אחר כך הוחזרו לארץ. 

 .31.12.63 ", גולדה מאיר , השבויים הישראלים בסוריה, "דברישם, שם 71
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שיהיה  : "עלינו לדאוג  בעיקרי המחשבה  והוא תמך  הצעתו של דיין   אתאשכול היה נכון יותר לקבל  

סירה שעוברת  במקרה  מלאי,  אחרת  אצלנו  בצורה  לסורים    או  שתהיינה  לדאוג  עלינו   ]...[

 72לטעות ולהגיע אלינו".   "תיואפשרו"

מתח רב שהחל מתעצם ביחסי    -  ואולי בשל  -  על רקע   התמיכה של אשכול בהצעתו של דיין באה

דיין למנותו לשר הביטחון עם  רב אשכול לבקשתו של  י, סאמורראש הממשלה ושר החקלאות. כ

ע על  נסמך  אשכול  ממשלתו.  בןהקמת  של  בנושא  -צתו  פרס  זה  גוריון  את  למנות  שלו  רצונו  ועל 

,  את פרס, דייןשכלל    בתקופתו של אשכול גבר המתח בין דור הצעירים כאמור,    ו,יתרה מז  73לסגנו. 

  ארן, ספיר לל את מאיר,  שכ  הביניים דור  לבין  גוריון,  -ונחשב מקורב לבן  , וגיורא יוספטל  , אלמוגיאבן

לבוןו ש,  פנחס  באופהיה  אשכול  בשעה  מאוד  עד  מקורב  אולם  הוותיק  לדור  לדור    ןמשויך  טבעי 

  אישי   של  ורצונםההחלטות    קבלת  עלבמוסדות המפלגה,    מקומם  על  נסב   ביניהםהמתח    .הביניים

  74. המפלגה בהנהגת  הבינייםדור   את  עקוףל הצעירהדור 

האישים   נמנו. בפתק המיועד לאשכול  ,אלמוני מחבר  של בפתקציורית לחלוקה זו מופיעה  המחשה

  יש "אשכול,    : ופרס  דיין ,  אלמוגי  את   בהם  סופרהאלמוני    הכותבו  ,לאשכול  מיעוט המצויים בדעת  

,  פרס, פיינרמן, סורקיספחד )אלמוגי, -אסף: המיעוט  בחבורת"ב( באח"ש,  עד"סימנים" )דל"ק,  לך

  27-ם כלל האישים הללו שנערכה בתק נכתב כנראה כהכנה לפגישה של אשכול עהפ  75. "(דיין,  חושי

 76. 1965באפריל  

עם   אשכול  של  אביגורבפגישה  אליאב,  סמילנסקי  יזהר  ,אבידוב  )יאני(  יעקב,  שאול  ונתן    אריה 

לדור הוותיקים  מתח בין דור הצעירים  בו  עסקה באיחוד האפשרי של מפלגות הפועלים ש  אלתרמן 

אשכול    .של דיין  ווכוונותי   התנהגותולגבי  רשמיו  ואת    פנימיהניתוחו הפוליטי  שטח את  הוא    ,במפא"י

הוא מחפש לכך תואנה    וכי  כי דיין מבקש לעזוב את הממשלה   המחודדים   ם הפוליטייבחושיו  הבין  

ומעלה  הוא    77ת. חוניביט ובארץ  בחו"ל  בכנסים  נואם  הוא  כאשר  סבלנותו  את  בוחן  דיין  כי  טען 

 
  .31.12.63  ",לוי אשכול, השבויים הישראלים בסוריה, "דברי שם, שם  72
ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות    , שיחתו של מר 7933/  9-אשם,    73

  . 13.1.64 אחרונות, "דברי לוי אשכול",
; השלישייה  285,  282, עמ'  מקומו; למפרום,  452,  420,  403, עמ'  אשכולגולדשטיין,  ;  382,  328, עמ'  גולדהמדזיני,   74 

 .420 , עמ' אשכולגולדשטיין, ו "הקואופרטיב". ראו: ארן, מאיר וספיר נקראו גם "הטרויקה" א
 , פתק מתאריך לא ידוע וללא שם מחבר.  4915/ 3-אי"א, פ 75
 .27.4.65, סדר יום –, יומן רה"מ 4838/ 1-, פשם 76
רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור,    –, פגישת חברים  7934/  8-; א"מ, א26.12.63סדר יום,    –, יומן רה"מ  4837/  10-שם, פ  77

. דיווחים על הפגישה התפרסמו בעיתונות  26.12.63י. אבידוב, י. סמילנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי לוי אשכול",  
: ]...[ חברים אחדים וביניהם  , "מציעים לצרף את ש. פרס למו"מ עם מפ"םמעריבכעשרה ימים לאחר קיומה. ראו:  

הסופר נתן אלתרמן קיימו לפני זמן קצר שיחה עם ראש הממשלה מר ל. אשכול והעלו לפניו את משבר היחסים בין  
שואף לקרב את פרס ולהרחיק את דיין: ]...[ לפני שבועיים מסתבר התייצבה    , "הגושחרות;  5.1.64הצעירים לוותיקים",  

דה בה נכחו בין היתר ה"ה נתן אלתרמן, שאול אביגור, יאני אבידוב ואחרים ]...[ הם  אצל ראש הממשלה משלחת נכב
 .   10.1.64הזכירו במפורש כי דוחקים את רגלי ה"ה דיין ופרס, בני חסותו בעבר של בן גוריון", 
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 78בקרב חברי הממשלה.  גם  זעם רב  דבר אשר מעורר  על דעת עצמו,  הצעות מדיניות או פוליטיות 

דיין  שללו את התאמתו של    גוריון-כי גם הוא וגם בן  המפגש  חבריל  נוספת   פעם  סיפר  אף  אשכול

נו שהוא צריך להיות שר ביטחון בימים  : "לא אני לוי אשכול ולא בן גוריון חשבהביטחוןלתפקיד שר  

]...[ איני יכול לראות בו מנהיג הדור, אחשוב את זה לאסון האסונות, אם זה יהיה מנהיג    האלה

אמירות קודמות  ל  הדברים הללו מתחברים   מקבל משנה תוקף כאשר  הדבר   79.הדור, נתן ]אלתרמן["

כי דיין עלול לעשות "הפיכה    1958בנובמבר    26-גוריון ב-בןשלו את  אזהרתו  בעיקר ל   , אשכולשל  

 80צבאית". 

בדבריו של אשכול    גם   שר החקלאות ניתן למצואלבין ראש הממשלה    ששררה  יחותעדות נוספת למת 

בטקס הסיום של בית הספר לפיקוד ולמטה של צה"ל. בטקס לקחו חלק אשכול, דיין ופרס. בתשובה  

, ענה  בשלוש השנים הבאות  קביעתו של דיין כי קיים סיכוי קטן למלחמה  בדברלשאלת עיתונאים  

ואף   אחרים,  אישים  שעושים  כפי  בנבואות  עוסק  איננו  כי  "וציטט  הוסיף אשכול  שחרב  מי:  ום 

   81המקדש פסה הנבואה מישראל". 

יעשה מחוץ  הוא  בשל רצונו של אשכול למנוע את פרישתו של דיין מחשש לנזק ש,  זאת  למרות כל

וב הביטחונישלממשלה  לניסיונו  הרבה  הערכתו  רבות,  הוא  ,  ל  בסוגיות  לקראתו  לבוא  נכון  היה 

מבצעיות ואף  של  י  82. בירוקרטיות  זו  תמיכתו  כי  במתווהיתכן  דיין    "החטיפות"  אשכול  שהציע 

 מפלגתית.  -רצונו לאזן בין אילוצים שונים הקשורים לפוליטיקה פניםבקשורה גם 

המאבק  י, כאמור, , בא לידי ביטואת מהלכי דיין , מעבר לניתוחו הפוליטי של אשכולבאותה פגישה

נו בתחום הביטחוני  וניסי   טמע ל  – בתוך מפא"י. הסתייגותו של אשכול מיכולותיו של דיין  דורי  -הבין

וזאת דווקא    ,ולארן  מאיר באו בניגוד גמור להערכתו הרבה של אשכול ל  83של אלמוגי מסגנונו  ואף    –

  "אני מוכן לעשות צנזורה בהרבה   אודות דור הצעירים:על    מאירלאחר שלא הסכים עם דבריה של  

 
"מפ"ם    ,על המשמר;  15.11.63, "דיין קורא בלונדון לגישה חדשה באשר לבעיות של החלוציות בישראל",  למרחב  78

. ב"מעריב"  5.12.63, "צמרת מפא"י דנה ב'הופעות' מ. דיין",  מעריב;  28.11.63תבעה לדון בכנסת על דברי דיין בלונדון",  
נכתב כי "ראש הממשלה ושרים אחרים טוענים, כי אסור לעבור על הופעה כזו לסדר היום, וכי יש לקרוא את מ. דיין  

מפא"י, הקואליציה הממשלתית". באותה תקופה עסקה הממשלה בפיתוח  לסדר, שלהבא יקבל על עצמו את מרות שרי  
נמל אשדוד, והאחריות על העבודות חולקה בין משרד האוצר ומשרד החקלאות. דיין לא היה מרוצה מחלוקת הסמכות  

וב, י.  רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אביד   –, פגישת חברים  7934/  8-א"מ, אוכנראה הדליף לעיתונות על כך. ראו:  
 .  10.11.63; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 26.12.63 ",אריה אליאבסמילנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי  

, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי  סמילנסקי, י. אבידוב, י.  רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור  – , פגישת חברים  7934/  8-, אשם  79
סקי את מורת רוחו ממנגנון המפלגה והביא כדוגמה את שרגא נצר, אחד  בפגישה הביע סמילנ   .26.12.63  לוי אשכול",

העסקנים הבכירים של מפא"י, הנחשב ל"ממליך המלכים". אשכול  הגן על נצר ואמר כי הוא "מסור בלב ובנפש למפלגה, 
ית נאמן עד כדי  אז הוא כלב ב  – במידה שבן גוריון, ובמידה גדושה עד היום הזה, ובמידה שבן גוריון דגלה של המפלגה 

 שיגעון. זה חטאו אצלך?". 
 . 26.11.58, 217705  גוריון, פריט מספר-אב"ג, יומן בן 80
 .  27.8.63, "אשכול עוקץ את דיין", הבוקר 81
רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמילנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי    –, פגישת חברים  7934/  8-א"מ, א  82

  . 26.12.63 אשכול",לוי 
לפגישה, שלח אשכול מכתב    83 וחצי קודם  איננה דבר חדש. חודש  שם, שם; אי שביעות הרצון של אשכול מאלמוגי 

, 7931/  6-לאלמוגי בנוגע להתבטאויות הפומביות בנושאי שיכון עולים וביקש ממנו "להנמיך את המתח". ראו: שם, א
 .   3.11.63מכתב מאת לוי אשכול אל יוסף אלמוגי, 
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פז    מהרגשותיה ודבריה של גולדה ]זלמן ארן[, ואני מעריך את    –וגם של ידיד היקר מיני  זיאמה 

 84זיאמה, מעריך את גולדה מאוד". 

 

 ירדן -יחסי ישראל

בהסכם בין    עוד   שראשיתה   , בין ישראל לבין הממלכה ההאשמית התקיימה מערכת יחסים מיוחדת

בין התנועה הציונית  הייתה לתאם    ומטרתש,  1919( בשנת  Faisalלבין האמיר פייסל )  חיים ויצמן

  ,עבר הירדן  אמיר(  al-Husseinעבדאללה בן חוסיין )  נפגש  בהמשך  לבין הממלכה הערבית של סוריה.

מנת    , 1922-ב על  ויצמן  הציונית. עם  התנועה  בתמיכת  הסוכנותקשריה    85לזכות   86היהודית   של 

העצמאות  מלחמת  ערב  עבדאללה  המלך  עם  מאיר  את  לא    87וגולדה  ירדן  מנעו  של  השתתפותה 

בגדה   סהירדני התפר  שהלגיוןו לכך אההבנות האסטרטגיות בין שתי המדינות הביאולם  במלחמה,

החלוקה בתוכנית  היהודית  למדינה  יועדו  אשר  לשטחים  פלש  ולא  צה"ל    ;המערבית  נמנע  ואילו 

של בןהמערבית  הגדה מלכבוש את    פי הנחייתו הישירה  על  כך    גוריון, -,  יכול היה לעשות  כאשר 

נחתם הסכם שביתת נשק בין ישראל לבין ירדן,  בסיומה של מלחמת העצמאות    88המלחמה. ך  במהל

. ההסכם אף חצה את ירושלים  יתערב  הונקבע גבולה הארוך והמפותל ביותר של ישראל עם מדינ 

המדינות שתי  בי  ,בין  בהר  והשאיר  מובלעת  ישראל  של  שכללה  דיה  האוניברסיטה  הצופים  את 

לאחר המלחמה החלו מגעים בין שתי המדינות על חתימת חוזה    העברית ואת בית החולים הדסה.

ביולי   בהר הבית  ירדן  מלך  עבדאללה  רצח  אולם  מסדר    אתהז  את האפשרות  סיר ה  1951שלום, 

 89היום. 

ה עמחמישיםבשנות  התגמול,  פעולות  בזמן  אחד,  ,  מצד  למבחן.  המיוחדת  היחסים  מערכת  דה 

ממשלת    ,האחר  הצדפעולות רבות של מסתננים, ואף של ירדנים עצמם, יצאו מתחומי הגדה. מן  

   90להילחם בתופעה.  ןירדן השקיעה מאמצים רבים בניסיו

במדיניותה,   הירדנית מרכיב מרכזי  בגזרה  קוו  ישראל ראתה בסטטוס  כי  סיני,  אף  מלחמת  ערב 

כנס צבא  יאפשרות לשנותו אם יעל  גוריון  - התבטא ראש הממשלה דוד בן   ,1956נובמבר  - אוקטובר

 
רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמינלנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי    –, פגישת חברים  7934/  8-, אשם  84

  . 26.12.63 לוי אשכול",
רן,    85 יחסים  ירון  של  אנטומיה  היהודית,  והסוכנות  עבדאללה  הירדנית:  האופציה  אביב,  ,  1921-1948שורשי  תל 

 שורשי.  -. להלן: רן 17' (, עמ1991ציטרין )
  ,1946אוגוסט  - מכתבים מאת שרת בזמן מעצרו במחנה בלטרון, יולי  ,105/245A,  (מ" צרכיון הציוני המרכזי )אאה  86

13.8.46  . 
א"מ, ישיבת מנהלת העם, "דברי גולדה   ;17.11.47  , "פגישת גולדה מאיר עם המלך עבדאללה"  ,25S-/2-4004,  שם   87

 .   12.5.48מאיר", 
  - . להלן: שיפטן 80, 61-62(, עמ' 1987, רמת אפעל, יד טבנקין )ישראל, ירדן והפלסטינים-אופציה ירדניתדן שיפטן,   88

 .   26.9.48אופציה; א"מ, פרוטוקול ישיבת הממשלה הזמנית, 
 .159-160, עמ' אשכולגלוסקא,  89
 .  442, עמ' ותמלחממוריס,   90
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  , הצהרה זו השתלבה היטב בתוכנית ההונאה הישראלית טרום המלחמה  91. של ירדן  עיראקי לשטחה

ל    92. מצריםמלחמה עם    -  של ישראל  תיותי האמהסיח את תשומת הלב מן הכוונות  אשר ביקשה 

בעצמאותה  שראתה  דווקא הגישה    93ואמירות דומות נוספות שלו,   גוריון -למרות אמירה זו של בן

והיא אף החלה לשמש    ,ובחיזוקה של ירדן אינטרס ישראלי הפכה להיות מדיניות ישראלית ברורה

נאצריסטי  -החשש כי יעלה משטר פרולמשל,    ;משטרהשינוי    כנגד אפשרות של  גורם מרתיע ומסכל

לאפשר לצנחנים בריטים לעבור במטוסים מעל    גוריון-ת בןא  בגבולה הארוך ביותר של ישראל הביא

 94ן. חוסייעל מנת להציל את משטרו של  , 1958בחודשי הקיץ של שנת  של ישראל שטחה

ירדן. על אף חילוקי  ל התקבעה מערכת היחסים בין ישראל  השישים  ניתן לומר כי בראשית שנות  

דעות ואף עימותים אלימים בין שתי המדינות, ראתה ישראל בשלמותה של ירדן אינטרס ישראלי  

 מדיני והצבאי את מתווה המדיניות הרצוי.הברור, ושתיהן ראו בסטטוס קוו הפוליטי,  

הירדנית  ישראל   בשאלה  אינטרסים  זהות  חלקה  במעט    אף"ב.  ארה  עםאף  הסתייגה  ישראל  כי 

מחזקת את   מהיקף ההשקעה האמריקאית בשכנתה המזרחית, היא הבינה כי תמיכה כלכלית זו 

 95ישראל.לביטחונה של  בעקיפיןרבות יציבותה של ירדן ותורמת 

 

 ועימותים מחלוקות פתוחות

אשכול    בתקופת ירדן  התגלעו  הראשונהממשלת  לבין  ישראל  בין  ועימותים  מחלוקות  .  מספר 

מקורה    השנייה  97ובמובלעת הר הצופים,   96הראשונה קשורה הייתה בקו התפר העירוני בירושלים 

  . אלימות של ירדן עצמה כנגד ישראל  פעולותב בפעילות חבלה של ארגון הפת"ח משטחה של ירדן ו

  98. שטח ההפקר בלטרוןנקודת העימות האחרונה הייתה מצויה בשאלת עיבוד 

 
, התבטאויות בכירים בנוגע  7935/  7-; שם, א28.9.56  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי דוד בן גוריון",  א"מ,  91

 .   15.10.56לכניסת צבאות זרים לירדן, "דברי דוד בן גוריון", 
 . 351-354, עמ' תהיהגולני,   92
  xviii ol.V ear East,NFRUS, The ,ורית ועיראקית. ראו:עקב חששו לברית מצרית, ס  1963למשל, גישתו באפריל    93

1961-1963, "Memorandum of Conversation", 28.4.63.  
לוריא",    94 וביטחון, "דברי ארתור  ועדת חוץ  לוריא ציין את המשבר והסיוע הישראלי  14.1.64א"מ, פרוטוקול של   .

גבולות ההרתעה: פעולות  לבריטניה להצלת משטרו של חוסיין כנקודת משמעותית ביחסי שתי המדינות; אביחי כהן,  
  -. להלן: כהן  207(, עמ'  2016רסלינג )  ,אביב  לתהתגמול ומדיניות ההרתעה בעשור השני לקיומה של מדינת ישראל,  

עיונים בתקומת  ", 1958 יולי אוקטובר  אמריקניות מעל ישראל לירדן,-ישראל והטיסות האנגלוגבולות; מיכאל אורן, " 
ברבת עמון. כוחות    –, "צנחנים בריטים  מעריבישראל;    –. להלן: אורן  275-262(, עמ'  1991, שדה בוקר )1, כרך  ישראל
, "ישראל מחתה על  על המשמר;  17.7.58ים נמצאים בדרך לירדן. כוחות הנחיתה הגיעו בדרך הישירה ביותר",  נוספ

הייתה   הצהריים  אחר  המטוסים  שהטסת  טענו  בלונדון  מדיניים  חוגים   ]...[ בהסכמה  לונדון:  הראשונה,  הטיסה 
 .   18.7.58בהסכמת ישראל. דובר ממשלת ישראל לא הכחיש טענה זו", 

   . 11.8.63 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי אברהם הרמן",א"מ 95
גד,    אריאל   96 בירושלים  בן  העירוני    האוניברסיטה ,  בהיסטוריה  מוסמך   תואר  קבלת  לשם  חיבור ,  1948-1967הקו 

 .   הקו  - גד בן: להלן. 52-47(, עמ' 2018) להיסטוריה החוג,  הרוח למדעי הפקולטה, העברית
 .  30.4.63תלונה ירדנית נגד התאורה בהר הצופים", , "הבקר 97
 Asher Susser, "Israel's Place in a Changing Regional Order;  121, עמ'  פנקס; רבין,  234, עמ'  גבולותכהן,    98

(1948-2013)", Israel Studies, Vol. 19 (2014), p. 225.     מיתוס, מציאות  בין    -לטרון  ישראל; ליאור לביד,    - להלן: ססר
הפקולטה למדעי הרוח  גוריון בנגב,  -, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך במדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בןואוטופיה
, "תלונות נגדיות של ירדן  למרחבלטרון;    - . להלן: לביד  42-38(, עמ'  2012)  המסלול ללימודי מדינת ישראל,  והחברה
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כללו   אשר  מבצעיות  תוכניות  כמה  היו  חלקים  לצה"ל  על  ואף  המערבית  הגדה  על  השתלטות 

שינוי המשטר בירדן, תגובה להפעלת תוכנית המים או סגירת  "וזאת במקרה של    ,ממלכת ירדןמ

 100. מוכנות לכיבוש מובלעת לטרון נקודתיות אף תוכניות מבצעיותו 99, לשיט בים סוף" םהמייצרי

העיבוד   בלטרון  שטחי  של  בפועל  חלוקה  ההפקר.   התקיימה  היו    והישראלים  הירדנים   101בשטח 

במסגרת    .במסגרת הסכמי שביתת הנשק  ם לה  הוקצוגם כאלו אשר לא    ,חקלאיות  מעבדים חלקות 

לוועדת שביתת    ותתלונ   הגישוהירדנים אשר    בדרך כלל   המציאות אשר התקבעה באזור, היו אלו

. כך נוצרה תמונה  זאתמלעשות    , ואילו ישראל נמנעה על עיבודים "לא חוקיים" של ישראל  הנשק

אז החלה    ,1962הדבר נפסק בשנת    פר של ההסכמים.מעוותת שלכאורה רק ישראל היא הצד המ

 102ם "לא חוקיים". יולהגיש תלונות על עיבודים ירדני לנקוט אותה דרךישראל 

על מנת לעבד    םהשתמש בטרקטורילה ל יחת ה  המתח בין שתי המדינות החל מתעורר לאחר שישראל

כך נוצר    מסורתיים יותר.כלים    המשיך להישען על, בעוד העיבוד הירדני  חקלאיותה   חלקותאת ה

את    שבפועלמצב   ישראל  העיבוד  ושטחיה  חלקותיההרחיבה  קצב  הירדנים  שלהם  המהיר  בשל   ,

וביל להסדרה של השטח  עלול לה   כי הדבר הבנה  בשל  מהגשת תלונה לוועדת שביתת הנשק  חששו  

הייתה    ,הירדנים, כך לפחות חשבו  כזאתשהסדרה  .  עצירת העיבודים של שני הצדדיםל   או  המפורז

  103המתח בין שתי המדינות גבר. . כך או כך,  כאשר הרחיבה את עיבודיה  כוונתה הסמויה של ישראל

היו   ה הלמעשה,  מטרה  ת  וישראליפעולות  ובעלות  מחלקת  מתוכננות  של  מסמך  פי  על  ברורה. 

להרחיב את     - והסורית  –ביטחון בגזרה הירדנית ה נועדו בניית דרכי מבצעים באגף המטה בצה"ל, 

חקלאיים שטחים  לעבד  הישראלית  וההיכולת  החקלאיים    רחבת,  העיבוד  לאפשר  שטחי  נועדה 

להתפתחות וליצירת  : "לחזק את שליטתה באזורי הגבול ולייצב את המציאות הביטחוניתלישראל  

  טה על המרחב עד לגבול מאידך דרכי ביטחון השפעה ישירה על הגדלת שטחי העיבוד מחד ולשלי

 
; בין ישראל ובין ירדן היו מחלוקות שנגעו לחלוקה המדויקת של שטח  23.1.63וישראל הוגשו לוועדת שביתת הנשק",  

ההפקר ביניהן, ולמקומו המדויק של קו הפסקת האש. תוכניות ישראליות ביקשו לעשות שימוש בכוח צבאי על מנת  
בצעה  לקבוע עובדות בשטח כפי שהיה במקרה של הכפר הערבי קטנה בפרוזדור ירושלים, אולם בסופו של דבר לא הת

 . 2.12.1952, "תוכנית על השתלטות שטח המריבה באזור הכפר קטנה", 312/1338/1979התוכנית. ראו: א"צ, 
הגדה המערבית בהערכות המצב,  85/50/1967שם,    99 על  של התוכניות  14.12.64, השתלטות  ניתנה סקירה  . במסמך 

 ואת תוכנית "מתתיהו".   1963ביולי  15-מ  המבצעיות לגדה המערבית ולירדן. הסקירה הכילה את תוכנית "בני אור"
 .7.5.63, תכנון כיבוש מובלעת לטרון, 25/393/1964שם,  100
לאורך השנים היה הסכם בין ישראל לבין ירדן לגבי חלוקת עיבוד האדמות בשטח ההפקר. גם במסגרת הבנה זו    101

ו הוקצו להן, והחקלאים הירדנים  הישראלים היו מעבדים, בהסכמה  חרגו שתי המדינות ביודעין מן השטחים אשר 
שם,   ראו:  בתחילה.  המדינות  לשתי  הוקצה  אשר  לשטח  מעבר  נוספות  חלקות  אדמות  354/66/1971שקטה,  עיבוד   ,

של המסמך נכתב: "בולטת העובדה שהן היישובים הישראליים הגובלים    4. בסעיף  15.11.61בשטחי ההפקר בלטרון,  
דים אדמות מחוץ למסגרת החלקות שעליהן הוסכם במסגרת הסכם עיבוד  בשטח לטרון, והן הכפריים הערביים, מעב

 האדמות". 
  ת )כנראה(. הירדנים היו הראשונים להגיש תלונות לוועד  3.11.65סקירה,    -שטח ההפקר    -, לטרון  177/546/1967שם,    102

ואילו האמצעים  שביתת הנשק, משום שהמיכון החקלאי איפשר לישראל לעבד את השטחים עוד בטרם עונת הגשמים, 
 הירדניים אפשרו להם לעבוד רק לאחר העונה הגשומה. םהפרימיטיביי

, מכתב בנושא ענייני גבול בשטח ההפקר של לטרון, מאת רשיד עריקאת, יו"ר משלחת ירדן לוועדת  4/4/2016שם,    103
 . המכתב תורגם על ידי אמ"ן.  26.7.63שביתת הנשק המעורבת אל שר החוץ הירדני, 
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]...[ הרחבת שטחי העיבוד בעקבות הרחבה הדרכים בססה את השליטה לאורך הגבול ויצבה את  

  104. "הביטחון באזור הגבול

פתחו חיילים ירדנים באש לעבר   1963באוגוסט    25-24בליל  .  בירושלים  קו התפרגם  במהרה התעורר  

בירוש נוטרדאם  למנזר  ישראלית מדרום  חיילי  עמדה  מוסררה.  בשכונת  נוספת  עמדה  ולעבר  לים 

נשק   של  בירי  השיבו  על הצמדה  )בזוקות(  ם טנקינגד  צה"ל  סיכום קודם בממשלה  פי  על  וזאת   ,

נפצע קשה חייל ישראלי  105. םהישראליות לאירועי  תדית של התגובוימי אשר  ,  מן האש הירדנית 

ישראל וירדן פנו לוועדת שביתת הנשק בדרישה לקיים חקירה   106נפטר מאוחר יותר בבית החולים. 

צורעהאירושל   הרמטכ"ל  של  לדעתו  לשינוי    ,.  או  יזום  למהלך  ירדנית  בכוונה  היה  מדובר  אין 

 107במדיניותה של ירדן, אלא יוזמה מקומית של מפקד מקומי.

המענה המבצעי של    ,יהודה ראה בתזמון ובאופי התגובה הישראלית טעות. לטעמו-שר התחבורה בר

ירי בבזוקה למול יריית צלף ירדני מהווה תגובת יתר. הוא חשב גם כי התזמון לוקה בחסר נוכח  

  108המארב באלמגור. על  התקרבות מועד הדיון בעצרת הביטחון של האו"ם בנוגע לתלונה הישראלית  

צור ברו  אשכול,  של  לגישתו  התנגדו  אשכול  - ארן  הולמת.  התגובה  כי  וחשבו  אף התאכזב  יהודה 

  109ממספר הנפגעים הנמוך של הירדנים )פצוע אחד(. 

הישראלי היה  התגובה  בישיבת הממשלה אשר דנה בתקרית נוטרדאם, דיווחה שרת החוץ כי ירי  

-. ברכמה מקומות נוספיםוב  סנטה  בקולג' של טרה  יתומים,  ביתב,  עומר  במסגדופגע  נרחב מאוד  

הודה ניצל את הדיון על מנת להטיל ספק פעם נוספת בתגובה הישראלית. הדיווח על היקף הפגיעות  י

טענה   נוספה  ולכך  התגובה,  עוצמת  על  כעסו  את  החמיר  אשר  על  רק  מוטעים  דיווחים  אודות 

על ידי אשכול    יהודה אף התלונן על מידורו-עביר לשרי הממשלה. ברההרמטכ"ל, או מי מפקודיו,  

ממעט    ראש הממשלהכי  הבנתו  בקשורה  יהודה  -טענה נקודתית זו של בר  110קשור לתקרית. ממידע ה

יהודה וישראל גלילי( בקביעת החלטות  -ברישראל  לשתף את שרי וחברי אחדות העבודה )יגאל אלון,  

 
היו היוזמה והיתרון בעיבוד    1963. על פי המסמך, עד לשנת  , דרכים ושטחי עיבוד, ללא תאריך546/1967/176,  שם  104

השטחים בידי הירדנים. אולם עם השימוש באמצעי עיבוד מודרניים החלה ישראל מעבדת דונמים רבים מאוד. בשנים  
 .  1961-1958דונם בשנים  1,520דונם, לעומת   3,500היא כבר עיבדה  1963-1962

להשיב    - "בקשר לתקרית האחרונה בגבול ירושלים, אמר כאן שר הביטחון דאז שקיימת הוראת קבע, שעל כל תקרית    105
מיד בכוח עדיף ]...[ האם ההוראה עדיין קיימת ]...[". ראו: א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רפאל",  

 .   25.8.63ל, , הודעת דובר צה"4793/ 4-; אי"א, פ21.8.63
 .  26.8.63, "אלפים ליוו את מ. דניאל פור למנוחות", על המשמר שם, שם;  106
 .   25.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי צבי צור",  107
  . 25.8.63 ",יהודה -ישראל בר, "דברי שם, שם 108
   . 25.8.63 ",צבי צור, זלמן ארן ולוי אשכול  , "דברישם, שם 109
 . 1.9.63 יהודה",-פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישראל ברשם,  110
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אינם    אבל[]  ביטחוניות ומדיניות מראש, ולטענתו הם "בין המוציאים טכנית לפועל את הדברים 

  111שותפים לקביעת הדברים מראש".

  – יםרבמסתננים ירדנים , ו1963אוקטובר - ספטמבר  םחודשיבירדן לא פסק גם להמתח בין ישראל 

נורו על ידי ישראל. לטענתם של הירדנים היה הדבר בשל שינוי מדיניות    –פליליות  למטרות    םרוב

,  " בין שתי המדינות בנוגע למסתנניםיקיטת קו שונה כלפי "ההסכם הג'נטלמנישראל כלפי ירדן ונ

, אולם  הכי אין שינוי במדיניות ישראל  ה הבהירה  ת. בתשובוצרםהקובע כי אין להרוג אותם אלא לע

במר כי  העובדה  במסתננים  לנוכח  נתקלו  אשר  בודדים  אזרחיים  בשומרים  מדובר  המקרים  בית 

לא לחשוש לחייהם ולא לפתוח באש   לטעון כלפיהםקשה עבר אלים של שוד וחבלה, בעלי  הירדנים

  112סכנת חיים. חשים כאשר הם 

  חבריל  הסבירה  מאיר  .1963  שנת  של  בסופה  יחסיתאלו היה הגבול הירדני שקט    תקריות  למרות

אשר מתרחשות בגבול  , והקשות לפעמים,  הבודדותהתקריות ש יודעת   ישראלכי  וביטחון  חוץ ועדת

אינ  ירדנית  ןהמזרחי  נמסר  ו  113, מכוונת  מדיניות  הוועדה  קיימת  ירדן  ובין  ישראל  בין  כי  לחברי 

 114. אזרחים החוצים את הגבול בטעות מהירה של ההסכמה לטיפול הוגן ולהחזר 

בא לידי ביטוי  ישראל וירדן  בין  נדמה כי שיתוף הפעולה והסממן הטוב ביותר ליחסים המיוחדים  

  115חשאיות להבנות    . שתי המדינות הגיעוקום ת חלוקת המים ומפעל המוביל הארצי העתיד ליבסוגי 

   ירדן אף הבטיחה לארה"ב כי היא , ו ןונסטו'את חלוקת המים על פי תוכנית ג שהמשיכו  משותפות  

אינה  , ולבטח  הערבית  תוכנית ההטיה  –חלק בתוכנית הסורית למנוע את מפעל המוביל    חלא תיק

מידי פעם במחוות כלפי הירדנים,  ישראל  בנוסף לכך המשיכה    116.על כך  רוצה בעימות עם ישראל

 117פים. הר הצו שטח  ב המפורז כדוגמת היתר לעבד ולזרוע חלקות חקלאיות באזור

 
יהודה אל  -, מכתב מאת ישראל ברשם, שם  ;4.6.63יהודה אל לוי אשכול,  -, מכתב מאת ישראל בר7931/  6-שם, א  111

 .30.9.63 לוי אשכול,
; שם, שם, הריגת מסתננים  port of the Sub Committee MeetingExtract from Re  ,21.10.63,  7935/  7-שם, א  112

אודות החזרת הילד אליהו מימון  על  להתנהגות ירדנית כזו ניתן לראות בכתבה    הדוגמ;  21.10.63ירדנים בשטח ישראל,  
יד ...[ הנער סיפר  ]  , "הנער אליהו מימון הוחזר לאשקלוןעל המשמר  ראו:.  האשר עבר לשטחה של ירדן והוחזר על 

 .  26.2.63שחצה את הגבול באזור לטרון. הנער אמר, ששלטונות ירדן נהגו בו יחס הוגן", 
 . 29.10.63, "דברי גולדה מאיר", א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון 113
. ייתכן כי ההסכם שקדרון הזכיר הוא המשך  24.12.63, "דברי מרדכי קדרון", , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחוןשם 114

 .  1963אוקטובר -לדיונים בין ישראל וירדן לאחר הריגת המסתננים הירדנים בחודשים ספטמבר
. במסמך,  14.3.63להסברת מפעל הירדן,    ת משרדי-סיכום מישיבת הועדה הבין  –, מפעל הירדן  4881/  1  - אי"א, פ  115

ה ישראל  בחלק  בין  משתמעת,  או  עקיפה  חלקית,  הבנה  כאילו  שיש  לרמוז  "אין  נכתב:  לפעולה"  ב"מסקנות  עוסק 
לבין מפעלנו"; שם, שם ירדן  בידי  הירמוך  בין מפעל  ביצוע מקביל  בדבר  ירדן  . 27.10.63המוביל הארצי,    ,לממשלת 

ות להפעיל את המוביל הארצי על  בישיבה הוסכם כי ההצהרה הישראלית הסודית אשר תועבר לירדן תכלול התחייב 
 בסיס תוכנית ג'ונסטון.

; שם, 31.10.63  סיכום התייעצות בלשכת רה"מ,  –, מפעל הירדן  שם, שם;  25.10.63  , מפעל הירדן, 4905/  4-, פשם  116
-, אשם;  10.1.64מברק מהשגרירות בוושינגטון למשרד החוץ בירושלים,    ,שם, שם;  17.12.63  , מוביל המים הארצי,  שם
 .  19.11.63, "דברי יעקב הרצוג", , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון; שם27.10.63 , מוביל המים הארצי,7934 /4

 .   6.1.64, שיחת ראש הממשלה בעניין עבוד אדמות במפורז של הר הצופים, 7933/ 9-שם, א 117
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של   הירדניתהמורכבות  לידי- השאלה  באה  שנת    ישראלית  של  בקיץ  כי  1963ביטוי  היה  ברור   .

ירושלים באזור  אינן  התקרית  הנוספות  הגבול  הירדנית  מהוות   ותקריות  במדיניות  אולם  שינוי   ,

, ובהרגשה כי לא  םמבצעי להגן על חיי החיילים והאזרחי  קשור בצורךהיה    להגיבהצורך הישראלי  

 ניתן לעבור על מעשים אלו ללא תגובה. 

באופי המענה לירי  תמכו    האקטיביסטיבמחנה    בממשלה נוצרה תמונה מעניינת של חלוקת האישים.

ב נוטרדאם  במנזר  צור  ,באוגוסט  25- הירדני  והרמטכ"ל  המחנה  האליהם  ו,  אשכול  איש  צטרף 

תכן כי  יי  .המגנים את הפעלת הכוח המופרזת למדי לטעמודווקא בר יהודה היה מן    המתון, ארן.

גוריון,  -חש בתקופתו של בןהוא  בתחושה של איבוד שליטה על קבלת ההחלטות, כפי שנעוצה  עמדתו  

למועד התכנסותה  עוצמתה של פעולת התגובה סמוך  מלהסתייגותו מתזמונה ותכן כי הדבר קשור  יוי

 אלמגור.עצרת האו"ם אשר נועדה לעסוק בתקרית  של

  בקרב שרי הממשלה בכל הנוגע להפעלת הכוחשהייתה  את הגמישות  ניתן לראות  שוב  ,  בכל מקרה

 ואת "חציית המחנות" של אותם שרים. 

 

 הספינקס המצרי  

מערכת היחסים בין ישראל לבין  בחינה של  באמצעות  גם  ערבי  -ניתן להסתכל על העימות הישראלי

בעלת הצבא הערבי הגדול ביותר, היא הייתה מעורבת בכל  ומצרים. כמדינה הגדולה בעולם הערבי  

ההסתננות    (, דרך התמיכה והעידוד של פעולות1948)  עימות עם ישראל החל ממלחמת העצמאות

- סכסוך הערבי המרכזי ב  הייתה הציר  . מצרים(1956( ומלחמת סיני )1956-1955)  הפדאיון  (,1955עד  )

סיני  גם    .שראליי לא חדלה מלבקש את היעלמותה של מדינת ישראל, אולם  היא  לאחר מלחמת 

מנהיגה    קידמה בפועל מדיניות כזו. ולא  במישור המעשי ואף המבצעי היא לא החזיקה בתוכנית כזו  

  מנהיג(  Naguib) מד נגיב  מוח  (, אשר תפס את מקומו שלNasserנאצר )-גמאל עבד אלשל מצרים,  

הבין את פערי העוצמה בין  ,  1952יולי  ב  Farouk)פארוק )מלך  ההדיח את  ש  "הקצינים החופשיים" 

לדחות   וביקש  מצרים  לבין  האפשר  ישראל  הבאהככל  המלחמה  וזאת  את  הצלחתו  ,  למרות 

מדינית להצלחה  סיני  את תבוסת מלחמת  להפוך  כיוון את    118. הראשונית  לפגנאצר    יעה מאמציו 

ביהערבי   םבמשטרים המלוכני ובירדן  ם  מערבי בלבנון.  -להפיל את המשטר הפרו  ן ובניסיועיראק 

למשטרים    הצלחתו בעיראק וכישלונותיו בירדן ובלבנון, בעקבות סיוע אמריקאי ותמיכה ישראלית

ב הגדול  הישגו  למול  בצל  הועמדו  של    –  1958  שנתהערביים,  וכינונה  סוריה  עם  איחוד  הסכם 

 
.  33(, עמ'  2004ה, דביר ), אור יהודהמערכה ששינתה את המזרח התיכון  –שישה ימים של מלחמה  מיכאל אורן,    118

,  למלחמת ששת הימים  בדרך  ומאוויים  דימוייםדיפלומטיה בצל מלחמה: אילוצים,  שישה; זכי שלום,    -להלן: אורן  
 דיפלומטיה.  -. להלן: שלום 41(, עמ' 2007ההוצאה לאור והמכון למחקרי ביטחון לאומי ) – תל אביב, משרד הביטחון 
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אולם   119.ם(קע" )הקהילה הערבית המאוחדת    -  הרפובליקה הערבית המאוחדת או בשמה האחר

ברית לא קדושה שבה הצד המצרי מבקש להימנע מעימות עם ישראל, ואילו הסורים    יצרהסכם זה  

פברואר  -ינוארב  כוננות "רותם"גם    120התעמת עם שכנתם מדרום.ל  ,בעיקר משיקולי פנים  ם,מבקשי

דימהלכשב  121, 1960 שתי  נכנסו  לסיני ווה  מצריות  הפגזות    יזיות  מול  אל  צה"ל  לפעילות  בתגובה 

- את שירת הברבור של החיבור הבין  למעשה  ערבית, סימלה  תסולידריוהפגנת  כ  נדמתהו  סוריות,

של  ערבי.   בוודאי  היה    1961בשנת    םקע"פירוקה  זמן,  של  שאלה  הפנים  נוכחלרק  סורי  -המתח 

בין למתנגדיו.  והמאבק  נאצר  קע"   תומכי  של  ו  םפירוקה  האיבה  את  מצרים  הגביר  בין  המתח 

השאלה הנלווית לכך  ו  ,"? כאשר השאלה שבמוקד הייתה "מי אחראי לפירוקה של הברית  ,סוריהל

פעלה  ,  1964ובתחילת שנת    1963בסוף שנת  בשל כך,    "? הייתה "מי נאמן יותר לסוגיה הפלסטינית

ומגלה נרפות למול    המפקיר את סוגיית פלסטיןכמנהיג  נאצר    מצרים  סוריה על מנת להציג את שליט

 122. ישראל

כן,  א נאצר  אתגרהם  החוץ  של  מדיניות  בהיה    בתחום  עם  בין  ן  זלא  צורך מצוי  המלחמה  דחיית 

דימוי של חולשה והפקרת פלסטין  התבססות  פערי העוצמה, לבין חששו מאת  , בשל הבנתו  ישראל

זה לא נשאר היחיד בתחום מדיניות החוץ    מרכזי  אתגר  אולם   ה זו. כתוצאה מדחיי   במערכת הערבית 

  במזרח התיכון מהפכני  של כל משטר  כפטרון וכתומך  נאצר מיצב את עצמו  כאמור,  של מצרים.  

במשטרים   כוחות    1962בספטמבר  .  םיהמלוכניהנאבק  בין  בתימן  אזרחים  מלחמת  פרצה 

המלוכני  לבין  םירפובליקני  נאצרהשלטון  כפטרו.  האנטי  נם,  הכוחות  לסייע    ם, ימלוכני -של  נזעק 

 123במדינה.  מצרים במלחמת האזרחיםשקעה כתוצאה מכך ו בתימן, יםי לכוחות הרפובליקנ

נאצר איננו מעוניין להיקלע  כי    הייתה   מאיר עמיתראש אמ"ן  ערכה של  הה,  1963בראשית שנת  

בין שתי המדינות לא  , ופערי העוצמה  שעה ששליש מצבאו מצוי בתימןב  ם ישראללעימות צבאי ע

צמה עד  כי סכנת המלחמה הכוללת הצטמ  אמ"ן   ךגם עם ראשית כהונתו של אשכול הערי  124. נסגרו

וסגן הרמטכ"ל רבין    125,עיראק-סוריה -מצריםשל    מאוד, בוודאי לאחר כישלון האיחוד המשולש

 
האיחוד יצר חשש גדול בישראל. מאיר הדגישה את עוצמתו של נאצר ואף אמרה: "מצרים תבלע את סוריה לגמרי    119

, פרוטוקול של  2-007-1958-67]...[ קודם כל נאצר יהיה הנאצי, היינו הוא יהיה השליט בשני השטחים". ראו: אמ"ע,  
 .17.2.58ועדת החוץ והביטחון של מפא"י, "דברי גולדה מאיר", 

(, 2013ידיעות אחרונות/ספרי חמד )תל אביב,  ,  אהר'לה, אלוף אהרון יריב, ראש אמ"ן   –מר מודיעין  עמוס גלבוע,    120
 . 116 , עמ'אשכולגלוסקא, מר;  -. להלן: גלבוע 105עמ' 

 . 106-107, עמ' פנקס,  רבין; התרעה , שפי 121
 . 148, עמ' גבולות; כהן, 39-40, 34, עמ' שישהאורן,   122
1949-התיכון כחלק ממדיניותה במרחב,  -מעורבות ישראל בסכסוכים במזרחגל?  האמנם 'וילה בג'וניוגב אלבז,    123

. 24(, עמ'  2016, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי הרוח )ישראל  י בלימודחיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,  1970
אלף חיילים ובשיא המעורבות הגיע    32-כבר הגיע מספר הכוחות המצרים בתימן ל  1964האמנם; במארס    -להלן: אלבז  
, מברק מאת מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ אל שגרירויות ישראל,  746/  18-אלף. ראו: א"מ, חצ  70מספרם לכדי  

 .116' , עממר; גלבוע, 40 , עמ'שישהאורן,  ; 15.3.64
 .46-47 , עמ'אשכולגלוסקא,  124
 . 50, עמ' שם 125
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ואמר: למ  חידד  לצאת  ערב,  עמי  בתודעת  גם  סבירה  אפשרות  היום  בלי  "אין  ישראל  על  לחמה 

   126מצרים".

  ם נציונליי ווהקונ  -   את מאמציה הצבאיים של מצריםניכר    בחשש, ראתה ישראל  זולמרות הערכה  

שלא.  הצבאיים    127ואלו  המאמצים  פיתוח    םנציונלייווקונ-הלאבמוקד  עמדו  טילי  של  המצריים 

ביולי    21-ב  128. ללא הזדקקות לפצצה גרעינית  פיזור חומר רדיואקטיבי  –   רדיולוגיקרקע ונשק  -קרקע

שונים.    1962 דגמים  טילים משני  של ארבעה  שיגור  ניסוי  המצרים  כי  ביצעו  בישראל  אל החשש 

באמצעות טילים אלו על העורף האזרחי בישראל, נוספה גם העובדה, הקשה  לאיים  מצרים יכולה  

גרמנים הם המסייעים למצרים לפתח אותם  -ערבמ  י מדענים כ  השישיםלעיכול בישראל של שנות  

פנתה    129טילים.  לכך,  המערבית  ישראלבתגובה  גרמניה  בעצירת  לה    תסייעשבבקשה    לממשלת 

מאיימת    החלה  בזמן-ובו  130, וההצהרתי  ישראל לא הסתפקה במישור המדיני  אולם  .פעולת המדענים

  131ם. יהתו פוגעת במדענים הגרמנים ובבני משפחאף ו

ימיהסלקראת   בן  וף  ממשלת  ומקבלי  -של  המודיעין  קהילת  בקרב  פנימי  ויכוח  התפתח  גוריון 

,  מאיר עמית  ,ראשו העומד בו  אמ"ן  .הנדרשות  ודרכי התגובה  יוםחומרת האעל  ההחלטות המדיניים  

ממשי,  כוהערי צבאי  איום  איננה מהווה  היכולת המצרית  על    ראש המוסד  ואילו  132כי  והממונה 

 
; גם שר החקלאות דיין היה שותף להערכה זו:  21.8.63א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רבין",    126
,  ". ראו: שםלא במצב שתוכל לעשות מלחמה, היא אינה רוצה לעשות מלחמה שתדע מראש שתפסיד 1963-מצרים ב"

( Lourie; בשיחה של שגריר ישראל בבריטניה ארתור לוריא )20.8.63, "דברי משה דיין",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה
עם חברי ועדת חוץ וביטחון, הוא דיווח להם כי בפגישות של דיפלומטים בריטים עם נאצר הם חוזרים עם הרושם כי  

, "דברי ארתור לוריא",  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  להד"ם". ראו: שם  –נאצר "חלילה ]רוצה[ מלחמה עם ישראל  
12.1.64  . 

; שר החקלאות משה דיין טען כי האיום המתפתח במצרים, רכישת מטוסים ופיתוח טילים,  50'  , עמ אשכולגלוסקא,    127
ברי  של מפא"י, "ד  9-, הועידה ה2-3-1964-64אמ"ע,  חמור יותר מאשר האיומים של הפדאיון בשנות החמישים. ראו:  

   . 16.10.63 ,משה דיין"
, תל אביב ללא מספר  175  מבט על הסבר מפורט על נשק רדיולוגי ראו: אפרים אסכולאי, "פסגת הביטחון הגרעיני",    128

 פסגת. -להלן: אסכולאי  .(2010) עמוד
, "מדענים נאצים הקימו  שם;  2.5.62, "מצרים מפתחת קליעים מונחים ונשק חדיש בסיוע מדענים גרמנים",  חרות  129

; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  20.3.63מחלקה לפיתוח נשק בקטריולוגי וגזי במצרים",  
, נאום של שר האוצר לוי  4919/  2-שם, פ  ;11.8.63  ",יעקב הרצוג, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  ; שם30.6.63

. בנאום אמר אשכול כי נאצר מפתח בעזרת מדענים גרמנים,  1962אשכול בפני המגבית היהודית המאוחדת, ספטמבר  
נאצים לשעבר, טילים המכוונים לישראל, ומטרתם להמשיך "את העבודה אשר היטלר ואייכמן לא סיימו". עוד סיפר  

עסקת נשק חדשה שמצרים חתמה כעת, גדולה לבדה פי אחד וחצי מכלל תקציב הביטחון של  אשכול לבאי הכנס כי "
 . 117, עמ' מרמדינת ישראל";  גלבוע, 

אשכול בתפקידו כשר אוצר ביקש להרתיע את נאצר משימוש בטילים אשר מצרים פיתחה: "מרוץ הטילים הגיע    130
ביכולתנו לשכנע את נאצר כי המרחק מתל אביב לקהיר,  למזרח התיכון. תקוותנו היחידה להרחיק את האסון מצוי  

, נאום של שר האוצר לוי אשכול בפני חברי  4919/  2-כאשר הטיל טס, זהה למרחק מקהיר לתל אביב". ראו: א"מ, פ
 .   21-23.9.62הבונדס בוושינגטון, 

; 17.3.63עובד במצרים",  , "ישראלי ואוסטרי נעצרו בשוויץ באשמת לחץ על בתו של מדען טילים גרמני, ההבקר  131
, "ישראל תובעת מבון להפסיק פעילות  על המשמר;  20.3.63, "חקירה במערב גרמניה בעניין חבילות הנפץ",  למרחב

 .1.9.63; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, 21.3.63מדעניה במצרים", 
ז'קונט,    132 והמוסדאמנון  )ידיעות אחרונות/ספרי חמ תל אביב,  ,  מאיר עמית: האיש  . להלן:  111,  108(, עמ'  2012ד 

  ימי עמוס: ראש השב"כ השלישימאיר. תמיכה בעמית הביע גם ראש השב"כ עמוס מנור. ראו: יאיר שפיגל,    - ז'קונט  
 -. להלן: שפיגל  154-151(, עמ'  2017, בן שמן, משרד הביטחון ומודן )(1963-1953עמוס מנור, המבצעים והפרשיות )  -

 ימי. 
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ן  גוריו -בן  .ממשיבפיתוח זה איום    ורא  134גולדה מאיר,   בשיתוף עם  133,איסר הראל  ,שירותי הביטחון

ל משלוחי נשק  ו להיו לכ  שאמורים  גרמניה-מערבאשר ביקש לשמור על היחסים המתפתחים עם  

  יה ימה על הקשרים המתהדקים ע   מענקים כספיים, דחה את הביקורת הציבורית כנגדו עתידיים ואף  

בסופו    1963.135באפריל    1-בתגובה התפטר הראל ב  .יחד עם שמעון פרס,  מך בעמדתו של עמיתות

  מדויקת יותר אמ"ן התבררה כ   תהערכ  והסערה הציבורית בישראל,ת חששו של הראל  למרושל דבר,  

והנושא דעך    136, לא התפתח מעבר לאותם שני ניסוייםו  המצרי סבל מקשיים רבים  םהטילי  ופרויקט

 137במהלך כהונת ממשלת אשכול.

מההתעצמות הצבאית  אשכול  חשש  איום הטילים והשקיעה המצרית בבוץ התימני,  למרות דעיכת  

,  ישראלכי מצרים איננה מוכנה לצאת למלחמה כנגד הצהרותיו של נאצר , למרות  לטעמוהמצרית.  

המענה  ועל כן  ,  של נאצר  אלו   רכותיווהעבין כוונותיו    מוחלטת  הבחנה   לעשות  היכול  ישראל איננה

  138. מצוי בשני דברים: הרתעה והתכוננות הישראלי להתעצמות המצרית

 מצריםדה של  מלכּוהבנה ישראלית את  במקביל לו  החששות של אשכול מההתעצמות המצרית בא

  הוא   הסורי  הפרויקט ההטישמטרתו של    מעריכים  ערבית. ישראל הבינה כי המצרים-במערכת הבין

עימות    זוםטח לא ביקשה לי, ולבםילמהלכים הסורי לסבכם בעימות אל מול ישראל, ועל כן התנגדה  

 139.זו סוגיהשל  עם ישראל ב

בסוגיה המצרית היו  ארה"ב בשאלת המדיניות כלפי ירדן,  לההבנות שהתקיימו בין ישראל  לעומת  

במזרח    במחלוקת. למרות חששה של ארה"ב מכוונות ההתפשטות של נאצרנתונות  שתי המדינות  

את השפעתו והתנגדה    עמיקלה   שאפשרה לוישראל ראתה בכך טעות    .היא סייעה לו כלכלית  התיכון,

סיו   לכך כי  זבטענה  אזרחי  צבאית   הע  התעצמות  לצורך  משאבים  לנאצר  מפנה  ארה"ב   140.של 

 
- משבר; מיכאל בר  - (. להלן: הראל  1982מעריב )תל אביב,  ,  1962-1963משבר המדענים הגרמנים  איסר הראל,    133
- . להלן: בר246-239(, עמ'  1971ניקולסון )ו  ינדלפלדיו , ירושלים,  הממונה: איסר הראל ועלילות שירותי הביטחוןוהר,  ז
 הממונה.  -והר ז

 ,Telegram From the Embassy in , 1963-xviii, 1961 .East, Vol The NearFRUS;  392, עמ'  גולדהמדזיני,    134
Israel to the Department of State, 21.8.62. 

135 Six  Foxbats Over Dimona: The Soviets Nuclear Gamble in theIsabella Ginor and Gideon Remez, 
Day War, Yale University Prees, New Haven and London (2007), pp. 41-42.     עטלפים.    -להלן: גינור ורמז

-44עמ'    ,עטלפים,  גינור ורמז רומזים בספרם כי הראל היה מקור של הק.ג.ב, ארגון הביון הסובייטי. ראו: גינור ורמז
 .68, עמ' אשכולגלוסקא, ; 117, עמ' מרגלבוע,  ;  43
136  , ssessment Prepared by the Defense Intelligence AgencyA ,1963-xviii, 1961 .he Near East, VolFRUS, T

Missile Potential of the United Arab Republic, 24.1.63.  
 .68-69, עמ' אשכולגלוסקא, ; 28.1.63א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי שמעון פרס",  137
, ראיון של לוי  7934/  4-; שם, אPrime Minister Interview With David Schoenbrun  ,2.1.64,  7933/  9-א"מ, א  138

צרפתי,   לערוץ רדיו  פ7.10.63אשכול  רה"מ  4837/  10-; אי"א,  יומן  יום,    –,  , מסיבת  7934/  8-; א"מ, א7.10.63סדר 
 .  20.11.63עיתונאים מסורתית, "דברי לוי אשכול", 

, "דברי  , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחוןשם ;19.11.63פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יעקב הרצוג",  שם,  139
, פרוטוקול של ישיבת  שם;  29.12.63; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  17.12.63שמעון פרס",  

 .2.1.64תדריך על מפעל הירדן,  -משרד החוץ ,  4881/ 1 -אי"א, פ; 27.10.63 ממשלה, "דברי גולדה מאיר",
אברהם הרמן",    140 "דברי  ישיבת ממשלה,  של  פרוטוקול  א; שם11.8.63א"מ,  הרמן, 7938/  7-,  אברהם  אל  מברק   ,  

גוריון. למשל באיגרת  -. הגישה הישראלית הזו איננה תולדה של ממשלת אשכול, ומקורה כבר בממשלותיו של בן5.12.63
]...[ הסיוע  גוריון לנ-ששלח בן ]...[ מדינות המערב מגישות לו סיוע כלכלי  שיא קנדי נכתב: "ברה"מ מספקת לו נשק 
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לידי ביטוי בניתוחו של סגן שר   הארה"ב בא  בידיישראל ובידי  מצרים  את    התפיסתי  המחשה לפער

הביטחון את מדיניות מכירת הנשק של ארה"ב. פרס טען כי טילי הוק ניתנו מחוץ לברית נאט"ו רק  

הבדל בין שתי המדינות: "האויב של שוודיה היא    היהינת ארה"ב  דיה. אולם מבחוולישראל ולש

רוסיה ושל ישראל היא מצרים. אבל מצרים איננה האויב של ארה"ב ]בעוד הרוסים הם אויב של  

  141ארה"ב[". 

 

  סיכום

הזדמנות    םה  –גוברין    שלכניסתו    –והשינוי האישי הראשון בממשלת אשכול    1963סופה של שנת  

 .לקבוצות  הראשונית תן אל החלוקהולהשוו  טובה לבחון את עמדות האישים בשאלת הפעלת הכוח

את עמדתו של  בודקים  הבחנה נוספת כאשר    כבר כעת  נדרשת   ,הסתכלות משווה זובטרם אדרש ל

כלפי הפעלת הכוח.    כקבוצה  עמדתה של קבוצה מובחנת או את עמדת ממשלת אשכולאדם, את  

לא ניתן    :כלפיו מופעל הכוח, ולעיתים אף בגזרה עצמה. במילים אחרותש ביריב    תלויההחלוקה הזו  

מדיניות או  גרסאות שונות של  לדבר על מדיניות אחת או על גישה אחת כלפי הפעלת כוח, אלא על  

  – ת כוח, המביאות בחשבון התייחסות נפרדת לכל אחת מיריבותיה של ישראל  גישות להפעלושל  

 סוריה, ירדן, לבנון, מצרים ובהמשך ארגון פת"ח.  

לכן, קודם  שציינתי  אשכול,   התבראשי  כפי  ממשלת  לכל    של  או  אקטיביסטים  היו  שרים  שבעה 

אליהם יש להוסיף את סגן  יהודה.  - אשכול, מאיר, שטרית, דיין, יוסף, אלון ובר  -לכך    נטוהפחות  

השר פרס והרמטכ"ל צור, אשר היו כמובן ללא זכות הצבעה בממשלה. בסך הכול היו תשעה אישים  

בגישה מתונה   החזיקו  להפעלת הכוח. שישה שרים  גישה אקטיביסטית  ארן,    - בעלי  ספיר,  אבן, 

 וששון. אלמוגי  –עמדתם לא הייתה ברורה מספיק  ,ורהפטיג. שני שריםשפירא, בורג ּו

ביטחון לענייני  השרים  זהה  היה    בוועדת  כמעט  מתונים  לבין  אקטיביסטים  בין  חלוקה  להיחס 

אשכול, מאיר, דיין ואלון. שלושה שרים היו    –בממשלת אשכול. ארבעה שרים היו אקטיביסטים  

אבל ללא זכות הצבעה. כך שלמחנה    ,ספיר, אבן ושפירא. פרס היה כאמור אקטיביסט  –מתונים  

 ללא ספיר.יסטי היה יתרון של קול אחד, לעיתים יתרון של שניים בדיונים האקטיב 

 מחדש את החלוקה. , ועל סמך גישות האישים נדמה כי אוכל לשרטט 1963, בדצמבר בתקופה זו

לזירה   בעמדתםהסורית  בהתייחס  להחזיק  המתונים  השרים  ורהפטיג,    ;המשיכו  בורג,  שפירא, 

, אבן וארן ביקשו למצות את הנתיב המדיני קודם להפעלת הכוח. אליהם הצטרפו שרים אשר  ספיר

 
-האמריקאי מיועד לשיפור רמת החיים ]...[ במצב הנוכחי הסיוע האמריקאי מאפשר לו רכש מברה"מ". ראו: אי"א, פ

 . 25.4.63ארה"ב, איגרת בן גוריון לקנדי, -, יחסי ישראל4794/ 4
 . 30.7.63, התייעצות עם אנשי משרד החוץ ואנשי ביטחון, "דברי שמעון פרס", 7934/ 3-א"מ, א 141
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גם השרים שעמדתם    .יהודה-ברו  דיין  אשכול, מאיר, אלון,  –עמדתם הייתה אקטיביסטית עד אז  

"נשאר" בקבוצת  תמכו בקו זה. היחיד אשר    –אלמוגי וששון    –לא הייתה ברורה עד לתקופה זו  

   .הסורים"ל צור אשר ביקש לפעול צבאית כנגד הרמטכ  יההאם שלו ה

אשכול   בממשלת  דצמבר  של  כלומר,  היחס    13  החזיקו   1963סוף  בשאלת  מתונה  בעמדה  שרים 

 . כמובן גם לוועדת השרים לענייני ביטחון משליך כלפי סוריה. הדברלהפעלת הכוח 

אלון  אשכול,    –חשוב לטעמי לראות כבר כעת את ניצני האקטיביזם אצל שלושה שרים    ,עם זאת

 לאורך זמן.   מההשלכות של ההבלגה הישראליתחששו אשר   -ודיין 

אשכול   של ממשלת  שבין הקמתה  הזמן  בפרק  הירדנית,  לזירה  ה   1963דצמבר  לבהתייחס  יו  לא 

מעניינת היא    .1963באוגוסט    25-ב  םאנוטרד  במנזר  התקרית, למעט  רבים  עימותים משמעותיים

  , הרחבה הישראליתסתייג מן התגובה  ה יהודה-דווקא השר האקטיביסט בר זה  ע באירוי העובדה כ

 באופי התגובה. מך גם הוא ת  ,ירדןכלפי בה אותה. אשכול, למרות יחסו המכיל יואילו ארן המתון ג 

 ?של עמדות השרים בשינוי זמנילקבוצות או    החלוקה מוחלטת של שבירההאם מדובר ב

גורפות   עוד מוקדם להסיק מסקנות  בדבראודועל  בפרק הזמן הזה  או  חלוקה    ת עמדות השרים 

לקבוצותמח כי  ודשת  ברור  ו  וגיב ההשרים  .  ולשיקוליה  היו  למציאות  לעמדתםלא    מקובעים 

הסורית.הקודמתאו  ההיסטורית   בגזרה  מתונה  מדיניות  היא  והתוצאה  זו    י,דעת ל  ,  כי  ההבנה 

ביטחונית,  -של ממשלה חדשה ושל ראש ממשלה חדש, יחדיו עם המציאות המדיניתדרכה    תחילת

 לנהוג במתינות רבה בכל הנוגע להפעלת הכוח.  הביאה אותם

  ונטל האחריות.   הקו המתון היה הבנתו את המציאות  קביעת המרכיב העיקרי שלו ב לאשכול,    אשרב

מדיני לא נוח מבחינתה של ישראל    ועיתוי  בול  עםהעתיד לקום, המגעים  המים הארצי  פרויקט מוביל  

גישתו האקטיביסטית ההיסטורית. רמז    זאת על אף.  בקביעת ההחלטההיו לשיקולים המרכזיים  

  התנגד ך  כ  .אימץ גישה מתונה בשעה שנטל האחריות מוטל על אשכול ניתן למצוא בעברוכי  כך  ל

נוספת  גוריון- דיין ובןלדרישותיהם של    אשכול ניצנה  –  לפעולה צבאית  בנובמבר    3-2, ליל  פעולת 

  142שרת.משה  ראש הממשלה ממלא מקום בשעה שכיהן כ – 1955
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 ה פרק 

 אשכול עםלוי לפגישות עד   הראשונה הפסגה הערבית מוועידת

 גול -דהשארל ג'ונסון ו לינדון
 

אין  "  -   1964בינואר    16-13הפסגה הערבית הראשונה,  ועידת  ו  חילופי רמטכ"לים

 1משך" נוגעת בחברתה, אבל אין מלכות נשארת בלי ה מלכות

אשכול נענה    2הרמטכ"ל צבי צור לסיים את תפקידו לאחר כשלוש שנות שירות.  ביקש  1963בנובמבר  

ר מינויו של  בדצמבר אוש  15-ב  רמטכ"ל הבא של צה"ל.לובמקומו ביקש למנות את יצחק רבין    ול

רך הדיון  אבישיבת הממשלה  .  1964בינואר    1-והוא אמור היה להחליף את צור ב   ,רבין בממשלה

בהשכלתו הצבאית, ורהפטיג ביקש    התעניין  שפירא,  ברביןרך על הבחירה  יבמינוי זמן קצר. אלון ב

החקלאות, שהוא מחייב    שמעתי פעם משרלברר מדוע צור ביקש לסיים את תפקידו ויוסף העיר: "

 3". תפקידו שיטה לפיה הרמטכ"ל העוזב אינו עוזב את הצבא, אלא רק את

והתמנה  במילואים צבי צור    א"ל נכנס יצחק רבין לבסיס הקריה, לחץ את ידו של ר  1964בינואר    1-ב

  4לרמטכ"ל. 

  את מאזן הכוחות בממשלת אשכול.  ,לכאורה , לא שינתה  תפקיד במקומו של צורלכניסתו של רבין 

עדיין   1964בתחילת שנת  מתונים.  היו    שרים  ושישה ,אקטיביסטיבמחנה ה מצויים  היו    שריםשבעה  

   .וגוברין  אלמוגי, שרים, ששון לושה שלא הייתה ברורה מספיק עמדתם של  

אקטיביסטית בשאלות של הפעלת כוח. לכך ניתן להוסיף  רבין, כצור, היה בעל נטייה ברורה לגישה  

נקודות    עם זאת,  את היותו יליד הארץ ואת קרבתו לאלון כגורמים המחזקים את מקומו במחנה זה.

תו המאוזנת  ש גוריון על זהירותו, בחירתו לרמטכ"ל על סמך הצגת גי-דברי בן   –לא מעטות בעברו  

הביטחון   על  –לאתגרי  ו  מעידים  הכוח.  הפעלת  לסוגיות  יותר  פרגמטית  גישה  בעלת  לכן  אישיות 

 
 .15.12.63", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול 1
ברא  2 עמד  מכן  ולאחר  מקורות  למנכ"ל  מונה  דבר  של  בסופו  אולם  בכור,  לעבוד  ללכת  ביקש מאשכול  ועדת  צור  ש 

; אשכול, כנראה,  15.11.63, שיחת טלפון בין אשכול וה. הכהן, 7934/ 7-ההתפלה במשרד ראש הממשלה. ראו: א"מ, א
פגישה עם דן    ,התייעץ בשאלת מינוי הרמטכ"ל גם עם מפקד חיל האוויר לשעבר אלוף דן טולקובסקי. ראו: שם, שם

ית הטילה איפול על כל השיח על אודות החלפת הרמטכ"ל  ; הצנזורה הצבא 4.11.63טולקובסקי )מפי ראש הממשלה(,  
האפשרית, והרמטכ"ל צור, אשר עתיד היה להיפגש עם ועדת העורכים, אמור היה להעביר להם את המסר כי הנושא  

 . 21.10.63, סכום דיון, 121/758/1967"לא לפרסום". ראו: א"צ, 
 .  15.12.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול, יגאל אלון, חיים שפירא, זרח וורהפטיג ודב יוסף",  3
; שם, שם, מכתב רה"מ ושר הביטחון לוי  31.12.63לוח זמנים,    –, טכס מסירת ראשות המטה הכללי  4793/  4-אי"א, פ  4

; 31.12.63, טכס החלפת הרמטכ"לים,  סדר יום  –יומן רה"מ    ; שם,31.12.63אשכול אל הרמטכ"ל הנכנס יצחק רבין,  
 . 31.12.63, טקס העברת נס הרמטכ"ל לידי רא"ל יצחק רבין, 24/185/1980א"צ, 
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אולם    ,עובדה קיימת  בבחינתהוא אומנם    בתחילת ממשלת אשכול   מיקומו במחנה האקטיביסטי

 כזאת הזקוקה למבט בוחן תמידי. 

ת להציג את תפיסתו הביטחונית  על מנ  ם עם חברי המטכ"לעם תחילת כהונתו ערך רבין סבב דיוני

האזין לדעתם של האלופים בסוגיות ביטחון. רבין הציג את עצמו כממשיך הקו התפיסתי של  וכדי ל 

ישראל   מדינת  על  הקיומי  באיום  ראה  הוא  הקודם.  האיבה    תמוחשי  סכנה הרמטכ"ל  כי  וטען 

מיידית מצידן של    . עם זאת, לא ראה רבין סכנת מלחמה נתון יסוד בסכסוךהערבית לישראל היא  

של פערי העוצמה בין    ליתארציונ  ראייה   בשלו  , חוסר נכונות מצרית לכךמדינות ערב, בעיקר בשל  

והיא הופכת לעובדה  גורם הזמן פועל לטובתה של ישראל    ,ישראל לבין שכנותיה. לטעמו של רבין

 5.מדינות ערבהפער האיכותי בינה לבין גם  יישמר בסבירות גבוהה,  ,רקיימת באזור, כאש

שתי  היו  טען רבין, בעבר,. מלחמה יזומה על ידי ישראללהניח רבין את עיקרי גישתו בהמשך דבריו 

כיבוש שטח.  צורך ב השמדת כוח צבאי ו –היציאה הישראלית למלחמה יזומה  הנחות מוצא בבסיס 

של כוח צבאי על ישראל המחייב פעולה יזומה, ובנוגע לכיבוש  אין היום איום    , אמר רבין,לטעמו

שטח, הבעיה איננה כיבושו אלא אחזקתו לאחר מכן, תחת מעטה לחצים מדיניים. המסקנה של  

. רבין ציין גורם  קטנה עד מאוד האפשרות של מלחמה יזומה על ידי ישראלרבין מניתוחו זה היא כי  

של מערכת היחסים עם מדינות ערב. כזרז העיקרי לכך    דרדרותיה  -  העלול להביא למלחמה נוסף  

אשר הפך מנקודת המבט של    הרצון הערבי למנוע את הפעלתו של המוביל הארצי,את  ראה רבין  

זמו מלחמה כוללת עם ישראל  ישהערבים יסבור  הוא איננו  הערבים לעניין תדמיתי. רבין אמר כי  

במוביל לפגוע  ניסיונו  ואה  אולם  , כדי  כי  חבלה  ת העריך  הגבולוח  של  הפעולה    ימום  מתווה  יהיו 

  6אחרת תיפגע יכולת ההרתעה שלה. , וכי על ישראל להגיב בחומרה על פעולות אלו  הנבחר,

 

 דת הפיסגה והחלטותיהידיוני וע

ערבית  -ה של ממשלת אשכול, מעטים היו ימי החסד שהקנתה הזירה האזוריתכהונת  כמו בתחילת

ברור היה כי    בקהיר ועידת הפסגה הראשונה של מדינות ערב.  התכנסה  1964בינואר    16-13-. בלרבין

פתחן של מדינות  העומדות להתגובה סוגיית המוביל הארצי ואפשרויות  יהיה בוועידה  מרכז העניין 

- הכינוס הכללערב. ברור אף יותר היה העיקרון אשר הביא את נאצר לכינוסה של אותה ועידה.  

 
. באותה השיחה כיוון רבין גם לאפשרויות  1.1.64, פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  176/847/1962שם,   5

 בפיתוח ישראלי, אשר אמורות לשמור על היתרון האיכותי אל מול מדינות ערב.לא קונוונציונליות הנמצאות 
שם, שם; הערכת אמ"ן הייתה כי מצרים איננה מוכנה ללכת לעימות צבאי עם ישראל על נושא המים והיא מציעה    6

הן: "חוסר  הטיה של מקורות המים בכל אחת מן הארצות הערביות. הסיבות לגישה המצרית הזו   –נתיב אחר לעימות 
שליטתו ]של נאצר[ בעולם הערבי, עמדת המערב, בעיקר ארה"ב כלפי תוכנית ישראל לשאוב את מי הירדן, ריתוקו של  

נאום נאצר בפורט סעיד, דבריו על תגובות    - , סקירת מודיעין מיוחדת  579/1356/1988צבא היבשה לתימן". ראו: שם,  
 . 25.12.63ומשמעותם,  -הערבים להטיית מי הירדן 
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כמנהיג   ויוקרתו  עוצמתו  את  לו  להחזיר  היה  אמור  ההערבי  העולם  לשל  לערבי,  את  החזיר  ידיו 

היות  ל  ,זה כעתהמבקשים עימות כ  ,הסוריםמן    ולמנוע  עימות עם ישראלמועד ההיכולת לשלוט ב

מה סביב סוגיית  יפתוח במלחמה עלמרות ההבנה בישראל כי נאצר איננו רוצה ל   7בי המדיניות. ימכת

כי אחת האפשרויות העומדות בפני הערבים היא הטיית מי הירדן,    הועל רקע חשש  8, המוביל הארצי

כי ישראל תסכל כל ניסיון להפריע להפעלתו    להעביר מסר ברור וחד  עוד טרם הוועידה  הזדרז אשכול

הארצי המוביל  הדגיש    9, של  במקביל  ישראל  מרכזיות    אתוכמעט  של  ההרתעה  במניעת  יכולת 

 10דרדרות האזור למלחמה. יה

לפני  1964  וארבינ  12-ב יום  הוועידה,  את    ,תחילת  סקרה  החוץ  שרת  ממשלה.  ישיבת  התכנסה 

והאפשרות  המגעים עם ממשלות המערב  בדגש על    תיתפעילותה של ישראל בזירה המדינית וההסבר

שתי אפשרויות: הפיכת הפעלת המוביל  מצויות טענה כי בפני ישראל מאיר  דון באו"ם.יכי הנושא י 

פומבי   ציבורית לנושא  הקו    וא  וגלוי  על  בנתיבים  המבקש  שמירה  ולפעול  יותר להמשיך    שקטים 

בקו  צידדה  היא  .  הצהרתייםופחות   להמשיך  ל בהחלטה  אתהמתנגד  ומקדש  העשייה    פומביות 

- ברו  , ורהפטיג , אלמוגיששוןהשרים יוסף, אלון,  ם  מוהוכאשכול תמך בכך, והדיפלומטית השקטה.  

    11.יהודה

העלה במהלך  הוא  המוביל,  הפעלת  למרות תמיכתו הבסיסית של אשכול בקו המדיני של הצנעת  

קודם  המערב כי ישראל פונה  התנער מן הדימוי אשר נוצר אצל מדינות  הדיון בממשלה את רצונו ל

אל  וכ המדיני  ל  ליצ  לפעולהבתגובה  הנתיב  ביקש  אשכול  נגדה.  כי  וצבאית  הרושם  את  אצלם  ר 

דווקא ארן    12"הכנות למלחמה".   םבינתיי  תעשה , ואף  צבאית  ישראל תגיב  במקרה של פגיעה במוביל  

כי שאלת המוביל היא עניין  על ישראל לטעון  שבה    ,וטען בעד "מתקפת הסברה"  ההצנעההתנגד לקו  

 
, פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל,  176/847/1962א"צ,    ;12.1.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יגאל אלון",    7

, עמ'  גבולות; כהן, 14.1.64", , "דברי גולדה מאירוועדת חוץ וביטחון א"מ, פרוטוקול של ;  13.1.64 ",אהרון יריב"דברי  
149 . 

, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק  ; שם20.8.63  רי משה דיין",א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דב  8
, פרוטוקול של ועדת חוץ  שם  ;19.11.63  , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יעקב הרצוג",; שם21.8.63  רבין",

פרס",וביטחון שמעון  "דברי  מאיר",שם;  17.12.63  ,  גולדה  "דברי  ממשלה,  ישיבת  של  פרוטוקול  ,  שם  ;29.12.63  , 
   . 27.10.63 פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",

שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון עם העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות  ,  7933/  9-שם, א  9
אשכול", לוי  "דברי  מאוד  13.1.64  אחרונות,  מקורב  שהיה  "דבר"  בעיתון  מערכת  מאמר  התפרסם  לכן  קודם  עוד   ;

למפא"י, ובו שוגרה אזהרה לסוריה לבל תבקש לפגוע במוביל הארצי: "מוטב שיובהר לממשלת סוריה כי ישראל לא  
"טיח ואיומים",   , דברתניח לכל גורם להתערב בתוכניות הפיתוח שלה וכי כל המבקש לעשות כן יכווה ברותחין". ראו:  

17.9.63  . 
 . Prime Minister's Interview with David Schoenbrun ,2.1.64, 7933/ 9-א"מ, א 10
, אליהו ששון, יוסף אלמוגי,  יגאל אלוןלוי אשכול, דב יוסף,    גולדה מאיר,   , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם  11

הערבי  הבלטת הפעלתו של המוביל הארצי, אמר ששון: "-אודות חשיבות אילהצדקת דבריו על    .12.1.64  ",וזרח ורהפטיג
 ". הוא יכול להתחייב על דברים שלא יכול לקייםכאשר מתגרים בו, למרות שהוא מכיר בחולשתו 

אשכול אף התלונן על כך שכל שר מביע את דעתו בנושאי מדיניות הביטחון    .12.1.64  ",לוי אשכול, "דברי  שם, שם  12
 והחוץ. 
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כי אשכול ממדר מידע חשוב מן השרים וביקש    חששויהודה חזר פעם נוספת על  -בר  13. ישראלי פנימי

  14. ביטחון יעדת השרים לעניינובו גם דון יהעניין י כי 

כי יש להכין את הציבור    סכםהו  התקבלו החלטות.  ישראלית-הפנים  ה, גם בזירלשדה המדיני  בנוסף

המוביל  הישראלי הפנימוהצנזורה    ,להפעלת  הפרסומים  שוחרר על  הסמנטיקה  ב  היים  גם  מעט. 

כי אין לעשות שימוש במושג "הטיית    ועדת ההסברה הנחתה.  הפכה כלי להעברת המסר הישראלי

מאחר שישראל איננה מטה אותו אלא עושה שימוש במים העוברים בשטחה, ויש להכניס   - הירדן"

   15"ישראל שואבת מים מהירדן למטרות השקיה".  לפיו לשיח את המסר

  , בסוגיית המוביל הארצי  נרחב בחו"להסברתי    מאמץ   ז כי יש לרכ  גם  הוסכם ערב הפסגה הערבית  

קו בארץ,  נקוט ה  ההצנעה  ולמרות  לפרסומים  מבצע    בנוגע  פתיחת  על  ההסברה  ועדת  המליצה 

 16ישראלי נרחב. - הסברה פנים

מדיני שבו על ישראל לנהוג, במטכ"ל כבר היו התוכניות  -בעוד ממשלת ישראל דנה בקו ההסברתי

ים לאורך הכנרת,  י פגיעה במתקני מים סור  :הצבאיות מוכנות למקרה של פעולה ערבית נגד המוביל

פגיעה במתקן המים הראשי המוביל מים לדמשק, פגיעה בחיל הים הסורי ואף פגיעה בכל מטרה  

תוכננה תחת שם הקוד "עיט", ואילו הפעילות  פעילות חיל האוויר  ל האוויר.  סורית בגזרה על ידי חי

במתקני המים באזור הגבול ואת הפעילות    האת הפגיע  תחת השם "בדולח" וכללהכונסה  הקרקעית  

 17דמשק.  יבבמרח

,  הערבית, ועוד בטרם התקבלו והתפרסמו החלטותיה בנוגע לישראל  הפסגהתחילת ועידת  יום לאחר  

כי קיים פער בין  הדגישה    היא  יות העומדות בפני מדינות ערב ונאצר.ו האפשר  ןמההעריכה מאיר  

בעוד  רצונו לבין אלו של מצרים.  נגד מפעל המוביל    פעול צבאיתל  וביקש  םסורי התיה של סוריה 

לסורים להטות  הציעו  מחשש כי הנטל ייפול על כתפיהם, ובתמורה    לכך המצרים  ותנגד ה,  הארצי

לא  הערבים  ש מאוד  סביראף טענה כי    מאיר.  לבנוןשטח  וב  בתחומםהזורמים  את החצבני והבניאס  

א "להצית" תקריות גבול עם ישראל באזורי  ישל הסורים ה   מטרתם  כי, וצבאית נגד ישראליפעלו  

ובכך,   והאו"ם לכך שאזור המזרח התיכון איננו יציבעל מנת לעורר את תשומת לב העולם , המוביל

לבחינת    רבות מערביות  מדינות  שלכך    הביאלאולי,   ועדה  הקמת    , כןעל    המוביל.   פרויקטידרשו 

 
 .12.1.64", זלמן ארן, "דברי שם, שם 13
 . 12.1.64", יהודה -ישראל בר, "דברי שם, שם 14
 . 8.1.64 ,6.1.64סיכום ישיבה של ועדת ההסברה מיום , 4879/ 7-, פשם 15
 . 14.1.64, 13.1.64מיום  , סיכום ישיבה של ועדת ההסברה שם, שם 16
 . 13.1.64", לב-חיים בר, פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי 176/847/1962א"צ,  17
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מאיר,  השקט   הסבירה  נועד  אותו  והדיפלומטי    הקו  ישראל  של נוקטת  ההגעה  את  מפעל    למנוע 

 18לדיון באו"ם.  הארצי  המוביל

והתקבלו בה שלוש החלטות: להטות את מי הירדן    נחתמה ועידת הפסגה הערבית  1964בינואר    16-ב

סטין )אש"ף( ואת  הארגון לשחרור פללהקים את    ; על מנת לחבל במפעל המוביל הארצי של ישראל

וההחלטה האחרונה קבעה כי יש לכונן מפקדה ערבית מאוחדת    ;צש"ף(הצבא לשחרור פלסטין )

של צבאות ערב    םתעקוב אחר הכנותיהו  שתתאם את המאמצים המשותפים להטות את מי הירדן

  19לעימות עם ישראל. 

 

 תגובת ישראל להחלטות ועידת הפסגה

סקרה את תוצאות    מאיר  נדרשה ממשלת ישראל לגבש את תגובתה.  ,ועידהו לאחר סיומה של ה

פעולה  לנקוט  רצון הסורי  ה, וכי למרות  כי המתח בין מצרים לבין סוריה לא נפתר  עידה וטענהווה

  הרואה בדחיית העימות את מתווה   גישתולכפות עליהם את  תוקפנית כנגד ישראל, הצליח נאצר  

להתבטא  -מאישנובע    םהסורישל  התסכול    הנכון.  הפעולה עלול  עמדתם  הגבול  קבלת  בחימום 

צריכה ישראל    ,ועידת הפסגה  סיומה של  לאחר  ,אף טענה כי כעת  מאיר  ובפעולות חבלה כנגד ישראל. 

בהיר  להעליה    תגובה להחלטות ועידת הפסגהבו  ,אודות פרויקט המובילעל  לצאת בהודעה רשמית  

 20. כיצד היא תפעל

האם   לשאלה  נגע  הממשלה  בישיבת  המרכזי  רשמית  עליה  הדיון  בהצהרה  את  לצאת  המסבירה 

  בהצהרה שתמש  מונחים יש לה  באילוו  ,דת הפסגהילהחלטות וע של ישראל    תגובותיה האפשריות

לכן,  .  כזו קודם  הסורים  עוד  כי  האיום  חבלה    ובצעילנוכח  הלב  כדי  פעולות  תשומת  את  להסב 

הערכתו כי המצב המדיני השתנה מאז ההחלטה להפעיל    נוכחבאזור, ול העולמית לנפיצות המצב  

לקבל    שביק  אף  . הוא ידון פעם נוספתי ה  הפעלהיהודה כי מועד  -את המוביל הארצי, הציע השר בר

 21יכולת ההטיה הסורית של יובלי הירדן.כתובים העוסקים במסמכים 

 
; הערכה דומה לאפשרויות הפעולה של הערבים  14.1.64",  , "דברי גולדה מאירוועדת חוץ וביטחוןא"מ, פרוטוקול של    18

רוטוקול של ישיבת מטכ"ל,  , פ176/847/1962א"צ,  הציג ראש אמ"ן אהרן יריב בפני פורום מטכ"ל יום קודם לכן. ראו: 
במסמך פנימי של דובר צה"ל נסקרו העמדות הערביות כלפי מפעל המוביל הארצי ועל    .  13.1.64  ",אהרון יריב"דברי  

אודות האפשרות כי הערבים יפעלו צבאית כנגדו. המסמך טען כי על סמך ההתבטאויות הפומביות של נאצר ושל אישים  
י אין למעשה אפשרות של פעולה צבאית ערבית יזומה כנגד ישראל, וכי לערבים אין  נוספים, טוענים הערבים עצמם, כ

בין במפעל  -לגיטימציה  וחבלה  הירדן  הטיית  של  האפשרויות  כי  המסמך  מציין  עוד  מישראל.  מים  למניעת  לאומית 
ביצוע לא מעטים. ראו: שם,   גם בעלות קשיי  קיימות, אולם  ערבי    , האספקט הביטחוני 49/708/1968המוביל  והבין 

 .15.1.64על בסיס ציטוטים ערביים,  -)מוביל המים( 
 . 150, עמ' גבולותכהן,  19
פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי גולדה  ; שם,  19.1.64"דברי גולדה מאיר",    א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  20

כי ישראל כבר פועלת על מנת להקשות על כוונות הסורים להטות את יובלי    מאירבסיום דבריה סיפרה  .  20.1.64,  מאיר"
 . לאומית-ןהירדן והיא מונעת מהם לגייס כספים במערכת הבי

  שם, שם. 21
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  , "נפנוף חרב"  -איום    ארן מן הכוונה להוסיףבשאלת ההצהרה הרשמית, הסתייג  אשר עסק  בדיון  

לקונית  תמך בהודעה  . אשכול  בתוכן ההודעה מחשש כי הדבר יוביל לדיון במועצת הביטחון  -  בלשונו 

. דיין תמך בהצהרה רשמית בכנסת,  שתבהיר כי ישראל לא תעבור על ניסיון הטיה שכזה לסדר היום

האינטרסים  וטען כי    –מצרים, ירדן, לבנון וסוריה    – ן בין ארבע מדינות ערב  אולם ביקש להבחי 

"ולכלכל את    בכנסת יש לתת לכך דגש  הצפויה  הממשלה  תולכן בהודע  ,להטיה שונים  סביח  ןשלה

 22. מעשינו"

האבן   לתוצאות  אחדהערבית  ועידה  והתייחס  מצד  מורכב.  כלל    התקיים  ,כדבר  של  כללי  כינוס 

ועידה מאוכזבת  וסוריה יצאה מן ה ,  אחרמדינות ערב, דבר המצביע על אחדות מסוימת, מן הצד ה

הושגה לא  התגובה  אחריםשל    פעולות   לנוכח   לב   אומץ   להיגונאצר    , כי מטרתה  לשאלת  בקשר   .

יש  הערבית    הההטי תוכנית  אבן טען כי אין לומר דבר על המוביל הארצי, אולם בשאלת  הישראלית,  

בסופו של דבר החליטו שרי    23. הלסיכול לאומי וכי ישראל תפעל  - ןלומר כי הדבר מנוגד לחוק הבי

, אולם  הפסגההנוגעת לתגובתה של ישראל להחלטות ועידת    פומביתכי יש למסור הצהרה  הממשלה  

  האופוזיציה  מפלגותמ  לבקש  , ושםהשרים לענייני ביטחון  קודם לכך יש להביא את הנושא לוועדת

סקרה  של הכנסת  ועדת חוץ וביטחון  ההמשך של  בדיון    24א יבקשו לקיים דיון בנושא. של  בכנסת

או"ם  בדיון  ל  ההדגישה את רצונה של ממשלת ישראל במניעת הגע תוצאות ועידת הפסגה,  את  מאיר  

  אש הממשלהמנעו מלקיים דיון לאחר הודעת ר ימועצת הביטחון וביקשה כי מפלגות האופוזיציה יבו

מאוחדת  ליצור  כדי  בכנסת   ישראלית  חזית  של  הקומוניסטית    –תדמית  )המפלגה  מק"י  למעט 

הסכימו לבקשת מאיר שלא לקיים דיון לאחר    הצי נציגי הסיעות החברות בקואלי  25.הישראלית(

  – הליברלים ומפ"ם    –חברות בקואליציה   שלא היוהסיעות    שתי, ואילו נציגי  אש הממשלההודעת ר

יציג לפני חברי שתי    אש הממשלהביקשו לדון בנושא. ישראל גלילי, חבר אחדות העבודה, הציע כי ר

 26. בסוגיה זו קיום דיון-וזאת על מנת שיתמכו באי ,הסיעות את דבריו טרם ההצגה במליאה

ת  הוא הציג א  להחלטות ועידת הפסגה.  באותו היום מסר אשכול בכנסת את תגובת ממשלת ישראל

באזור,   ולחלוקת המים  המוביל  למפעל  כבסיס  ג'ונסטון  כב  טעןתוכנית  ערב  מדינות  עושות  כי  ר 

במסגרת  הכנרת  מן  השאיבה  בפעולות  תמשיך  ישראל  כי  והדגיש  והירמוך  הירדן  במי  שימוש 

סבורה  תגן על זכויותיה. בסיום דבריו אמר אשכול כי הממשלה איננה  אף  ו  לאומיות -ן ההחלטות הבי

 
    . 19.1.64 ",זלמן ארן, לוי אשכול ומשה דיין , "דברישם, שם 22
 .19.1.64שם, שם, "דברי אבא אבן",  23
 . שם, שם 24
 .20.1.64 דת חוץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר",, פרוטוקול של וועשם 25
 .  20.1.64", ישראל גלילי, "דברי שם, שם 26
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ויכוח בכנסת אודות הודעה זו הוא הכרחי, והישיבה עברה לדון בסעיף אחר אשר היה על  כי קיום  

   באותו היום. הדבר קשור בקיום המתווה אשר יזם גלילישתכן יי 27סדר היום. 

מועד  אודות  על  כי הצהרות פומביות    הישראלי  החשש  גבר  מועד הפעלת המוביל, כךהתקרב  ככל ש

.  לסיכולודת הפסגה והחלטותיה, ידרבנו את הערבים לפעול  יהזרמת המים, בייחוד לאחר ועהתחלת  

נסיגה אמריק  מפני  בישראל  לה בשאלת המוביל.  אעוד חששו  שניתנו  הגיבוי    מאירית מהבטחות 

ואשכול סיכם ואמר כי יש להפעיל את    ,ית מגיבוי ישראל אחזרה אמריקעל  סתרה את השמועות  

 28המוביל. 

ביטחון בכוחה, נחישות בהפעלת  כעת להמשיך ולאזן בין הצורך לשדר    ישראל נדרששל  קו ההסברה  

לא צפויה מלחמה כי לערבים ברורים פערי    –פנימית  המוביל הארצי והמשך בניית תחושת יציבות  

ביקשה  לכן  .  אל מול אתגרי המדיניות והביטחון  ומוכנות   לבין דריכות;  העוצמה בינם לבין ישראל

  וההנחיה ,  הפסגה הערבית  תאת התגובה הישראלית לוועיד  גם  השל  רהשיעו  למערכי  להוסיף   ישראל

  29חשיבותה של הוועידה הערבית. מ אך גם לא להמעיט לא להאדיר   ;הייתה לאזן גם פה

התראיין לרדיו  הוא   1964בינואר    25-במי שחרג מן הקו הרשמי הממשלתי היה שר החקלאות דיין.  

 30סיירו אשכול, דיין, פרס ורבין לאורך תוואי המוביל הארצי.  ריאיון"קול ישראל". יומיים קודם ל

וטען כי "אין לזלזל  על ידי הערבים,  בריאיון התייחס דיין בחומרה לאפשרות הטיית מקורות הירדן  

  31בהשפעת הטיית מקורות הירדן". 

שב נוספת  פעם  להיותה  עצמאית   המעבר  מדיניות  "מקיים"  נוספה   -   32דיין  אשר  זו,    התבטאות 

חריגה ברורה מקו ההצנעה   הייתהההתקררות האפשרית ביחסי ישראל וצרפת,  ו בדברלהתבטאות

הארצי   המוביל  בשאלת  פומביות  להתבטאויות  הנוגע  בכל  ישראל  ממשלת  עצמה  על  גזרה  אשר 

מאיר )אשר לא נכחה בדיון( לקיים דיון בסוגיה  את  והטיית מקורות הירדן. הדבר הביא את אשכול ו

בישיבת "שרינו". אף כי סעיף הדיון היה "הצהרות חברי ממשלה בעניין מדיניות חוץ", ברור היה  

הממשלתי. גישתו    וכי הדיון עוסק בדברי דיין ובהצהרותיו המדיניות והפוליטיות אשר חרגו מן הק

  "חופש הביטוי" של שר בממשלה לא נתקבלה על ידי מרבית שרי מפא"י אשר הבחינו בין לשל דיין  

 
יום לאחר הצהרת אשכול בכנסת, וכנראה על סמך ההצעה    .20.1.64, "דברי לוי אשכול",  321, ישיבה  הכנסת  דברי  27

החברה שתכננה את מפעלי המים בישראל בהם המוביל    ,מנכ"ל תה"ל )תכנון מים לישראל(    וינר יום קודם לכן כי אהרן  
הארצי, יופיע בפני ועדת חוץ וביטחון, הציג וינר את עיקרי תוכנית המוביל הארצי ולחלופין את מפעל ההטיה הערבי.  

האפשרויות העומדות בפני הסורים, מהם המשאבים הכלכליים והכספיים הנדרשים    את הוא בחן בפני חברי הוועדה  
א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ    . ראו: לכך ואף גרס כי דווקא לסוריה לא עומדת הטענה המשפטית בדבר הזכות להטות

 .  21.1.64וביטחון, "דברי אהרון וינר", 
  . 26.1.64"דברי גולדה מאיר ולוי אשכול",   יבת ממשלה,, פרוטוקול של יששם 28
 . 22.1.64, 20.1.64 מיום , סיכום ישיבה של ועדת ההסברה 4879/ 7-, פשם 29
 .23.1.64סדר היום, -, יומן רה"מ4837/ 10-אי"א, פ 30
 .26.1.64, "דיין: אין לזלזל בהשפעת הטיית מקורות הירדן", למרחב 31
  פיץ. ההעצמאיים שהוא    םנזעקו במפא"י לדון בהופעותיו הפומביות של דיין ובתכנים הפוליטיי  1963כבר בדצמבר    32

 . 6.12.63, "מי יאמר למי שלום?", מעריבראו: 
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הזכות של כל חבר ממשלה להתבטא בנושאי משרדו לבין הצורך לשדר קו ממשלתי אחיד בסוגיות  

בהצהרות   להרבות  ולא  אחידה  ממשלתית  מדיניות  לקיים  יש  כי  הוחלט  הדיון  של  בסופו  חוץ. 

 33פרטיות. 

. דווקא אז  שאננות בקרב שרי הממשלה  תלא יצר תחוש   השקט היחסי לאחר ועידת הפסגה הערבית

, ובשל המאמץ המדיני הערבי,  כי למרות היציבות הביטחונית היחסיתשגרסה  וצמחה גישה    עלתה

ראש  כי  ראשון את הרעיון  ארן העלה  ישראל.  של  מדיני  לרכז "מאמץ התקפי"  זה הזמן ההולם 

, יציג  בה, על רקע איומי הערבים לפעול נגד מדינת ישראלוהממשלה ישלח איגרת אל מדינות העולם  

ארן המשיך    34. הללוואת עמדתה של ישראל בנושאים    ערבי-ה של הסכסוך הישראלי את ההיסטורי 

נוספיהצטרפו  הפעם  ובנושא,    פעולל מתקפה מדינית",  " הצורך בבדבר  בורג טען    –ם  אליו שרים 

  שטרית ו  ,יוסף חיזק זאתשפירא הביע את דאגתו מן המאמץ המדיני הערבי וטען בזכות מאמץ נגדי,  

אשכול, מאיר ואבן אומנם    . ףבירדן ובאש"דווקא  כי הסכנה לישראל מצויה    טען  הסכים עימם אך

וכי  ,לא סתרו את עמדות השרים בנושא  פועלת  כי ישראל  צואולם טענו  יש  בין  , כרגיל,  רך לאזן 

היעדרה.  לבין  מידי  נמרצת  הדגיש    35פעילות  דבריו  הראשון,  אשכול  בסיום  נושאים.  הסיוע  שני 

  של   רצונה  זאת  ועם  ,בטנקים  בעיקר,  ישראל  של   הצבאיתההתעצמות    לתהליך  הנרחב   האמריקאי

יכולתה של  הכרה בחוסר    יהבגויים. הנושא השני ה  לוי בגורלו חסות" הת-"יהודי   להיות   לא  ישראל

לאומי, לפתוח במלחמה יזומה או במילותיו של אשכול: "ברגע זה  -ןישראל, כנראה בשל מצבה הבי

 36. "]מונעת[ איננו חושבים שנעסוק במלחמה פרבנטיבית 

 

  , עימותים בסוריהעם ירדןהסכמות וחיכוכים 

גם    1964בתחילתה של שנת  בנוסף לחזית המדינית ולמאמץ הדיפלומטי, נדרשה ישראל להתמודד  

 בגבולותיה.  עם בעיות הביטחון השוטף

היב ישראל  ניתרדחזית  כנדרשה  מנוגדיםלהמשיך    ,בעבר,  אינטרסים  בין  רצונה    ;ולתמרן  בין 

ה  עם הממלכה  היחסים המיוחדת  של מערכת  הפרות  האבשימורה  על  להגיב  לבין ההכרח  שמית 

 משטחה. ירדניות של הסכמים או על פעולות חבלה

להעביר  , אישר אשכול  הרמטכ"ל  , לאחר שקיבל את הסכמתו של רבין1964בינואר    6-כך למשל ב

ר לחקלאים ירדנים לזרוע חלקות באזור  לירדנים דרך האו"ם את הסכמת ישראל להמשיך ולהתי 

 
 . 30.1.64, ישיבת "שרינו", 7933/ 10-א"מ, א 33
 .2.2.64שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן",  34
דברי זלמן ארן, יוסף בורג, משה חיים שפירא, דב יוסף, בכור שלום שטרית, לוי  " , פרוטוקול של ישיבת ממשלה,שם 35

 . 22.3.64אשכול, גולדה מאיר ואבא אבן", 
 . 22.3.64שם, שם, "דברי לוי אשכול",  36
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הצופים בהר  ירדנית    אך   ,המפורז  התנצלות  שתתקבל  לפני  האפשר    –לא  ככל  גבוה  על    –בדרג 

אל הר הצופים ושימוש לא מאושר  בהמשך, למרות חדירות ירדניות נוספות    37התקרית בהר הצופים.

זו  מים  בבאר בתגובותיה. הבלגה  ישראל  של שרת    ,"בבית התקרית", הבליגה  בדרישתה  מקורה 

 38החוץ מאיר "שלא לגעת בירדנים". 

  המפורז   באזור  םיהחקלאי   השטחים   עיבוד  שאלת  גם,  ירושלים  באזור  הירדנים  עם  לעימותים  בנוסף

עיבוד    – מתכונת העיבוד הקבועה    את  ולשמר  להמשיך   יש  כי  הייתה  ההנחיה.  הפרק  על   עלתה  בלטרון 

על ידי הצבא,    הנחרשים  שטחיםבהעיבוד    ולא להגביר את פעולות  -ישראלי ובמקביל עיבוד ירדני  

עם זאת, ולמרות ההנחיה הישראלית הנקודתית הזו, במהלך שנת    39.לחקלאים  אלא להשאיר זאת

דונם, ואילו הירדנים    3,800-לוהגיעה  הרחיבה ישראל את שטחי העיבוד שלה    1964-1963העיבוד  

. הדבר הוביל לתלונות ירדניות רבות לוועדת שביתת הנשק, בדרישה להפסקת  דונם  3,000עיבדו  

  40. ההפקר לשטח  הישראליות  העיבודים והכניסות

מתכננת כנגדה מהלך התקפי, ועיבדה שטחים   היא כי   הסורי חשש ה אתהצפון ניצלה ישראל   בגבול

  והשקט   החשש. כעת,  סורית  התנגדות  מעוררתכניסה ישראלית אליהם הייתה    בעבר  אשר  חקלאיים

  חלקת "הבוסטר", "השולחן   אל   גם   החקלאיים  העיבודים  את  להרחיב   לישראל   אפשרו  יםהסורי 

ירי שנועד להבריח    –  ב"אש חיץ"לעשות שימוש  החלה    אף  ישראל  ".המערבית "הפרסה  ו"  הקטן

באזור המפורז הדרומי על מנת למנוע את    -אל האזורים המפורזים חקלאים ורועים סורים שחדרו 

  41.חדירותיהםהמשך 

ועידת   ימים לאחר  לפעילות הישראלית לא איחרה לבוא. ארבעה  הפסגה פתחו  התגובה הסורית 

בפברואר הפעילה ישראל אש    17-ב  42;קו הגבולאת    ,לטענתםחצה,  הסורים באש לעבר טרקטור ש

  .בשתי תקריות שונות לעבר מטוסי צה"ל אשר עסקו בצילום  הסורים פתחו באשו כנגד רועים,    חיץ

 43לאחר שעלו על מוקש באזור תל דן.  צה"ל  חייליחמישה  חודש נפצעו ב 18-ב

 
. בתקופה הקודמת לפגישה  6.1.64, שיחת ראש הממשלה בעניין עבוד אדמות במפורז של הר הצופים,  7933/  9-שם, א  37

מ  של אשכול  התרחשו  כי בקשת ההתנצלות  ייתכן  מסתננים.  של  לחדירה  ועד  בירי  הצופים, החל  בהר  ספר תקריות 
,  1964בינואר  9, 1964בינואר  9-2, סקירת מבצעים שבועית לתאריכים 83/758/1967קשורה בתקריות אלו. ראו: א"צ,  

 .2.1.64בינואר,  2 -בדצמבר  27סקירת מבצעים שבועית לתאריכים 
, סקירת מבצעים  83/758/1967,  ; שם13.1.64לב",  -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר176/847/1962  שם,  38

 . 16.1.64, 1964בינואר  16-9 שבועית לתאריכים
. מן המסמך עולה כי במקביל לעיבוד  20.1.64  לב",-, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר176/847/1962  ,שם  39

 השטחים על ידי היישובים, גם פיקוד המרכז נטל על עצמו חלק מן המשימה החקלאית. של 
 )כנראה(. 3.11.65סקירה,   - שטח ההפקר-, לטרון177/546/1967, שם 40
 .85, עמ' אשכול; גלוסקא, 13.1.64, לב"-, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר176/847/1962 ,שם 41
 . 20.1.64לב", -וקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר, פרוט176/847/1962 א"צ, 42
מבצעים83/758/1967,  שם  43 סקירת  רבות  2.3.64,  64פברואר    -  ,  פעולות  מופיעות  התקופה  של  הבט"ש  בסקירות   .

 חדירת רועים, כניסת בעלי חיים, אירועים פליליים ועוד.   –נוספות 
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  נוצר הקשר נוח לישראל בגזרה הסורית. למרות קיומן של תקריות  1964  אפריל-ארס מ  חודשיםב

  תלוועידקשור  היה  באזורי הגבול, הבינה ישראל כי הסורים מבקשים לעת עתה שקט יחסי. הדבר  

מ  הפסגה, לרכז  ולרצונם  ההטיהלתוצאותיה  בתוכנית  עיקרי  הירדן  אמץ  יובלי  האילוצים  של   .

השימוש באש    תכך היה הרחבהביטוי המוחשי לואפשרו לישראל מרחב פעולה נוח יותר,    םיהסורי 

  האיפוק שהסורים כפו על עצמם, נודע את  להבנה  כחיזוק    של רועים סורים.  תםחיץ למניעת חדיר 

בגבולכי    לישראל המוצבים  הכוחות  הסורים    עימה   על  ואיסוריםהטילו  בתחום    כבדים  סייגים 

 44. פתיחה באשה

הערביבנוגע   ההטיה  ופרויקט  הארצי  המוביל  כבר  לסוגיית  חוץ  1963בדצמבר  ,  בוועדת  בדיון   ,

וביטחון של הכנסת אשר עסק בתגובות אפשריות של הערבים להפעלת מוביל המים הארצי, העריך  

הביטחון, כי לערבים שלוש אפשרויות תגובה: מלחמה, חבלה והטיה. פרס טען  שמעון פרס סגן שר  

כי סיכויי המלחמה אינם גבוהים, ובאשר לאפשרות של הטיה ערבית הוא המעיט בהיתכנות הטכנית  

  45והכלכלית של הערבים לבצע מהלך כה מורכב. 

של   ביטחוןהחוץ וה ועדת   של לדיון הגיעו ראש הממשלה, הרמטכ"ל וסגן שר הביטחון 1964ינואר  ב

דבריו בציינו כי שאלת המוביל  רבין פתח את    46. נושא המוביל הארציאת    חבריהבפני  והציגו    הכנסת

תדמיתית לסוגיה  הערבי  בעולם  כךו  , הפכה  א  בשל  מחייב  של  הלפעול  ןת והדבר  בסקירה   .

 : צבאיות מספר דרכיםמנה רבין האפשרויות העומדות לפניהן, 

 ; מלחמה כוללת .א

 ; ארטילריה או מטוסים הפצצת  ידי  על או חוליות באמצעותחבלה  פעולות .ב

בעולם  וזאת על מנת לעורר את דעת הקהל   , בעיקר על ידי הסורים,תקריות גבול  של  יזימה .ג

ליצור לחץ מדיני על ישראל להפסיק את הזרמת כדי    ,לנפיצות האזור  ובמוסדות האו"ם 

 . המים במוביל

ידוגדרונוספת אשר לא הרבין מנה דרך פעולה   הטיית מקורות הירדן אשר מחוץ    -צבאית    ה על 

האפשרויות הצבאיות טען רבין כי  המימוש של    סבירותת  בהערכ  47של מדינת ישראל.  ותיהלגבול 

מצרים שקועה עמוקות  מאחר שישראל, ו   כנגד ללא מצרים לא תיתכן מלחמה כוללת של מדינות ערב  

 
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  שם  ,; שם 23.3.64  לב",-חיים בר  , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי176/847/1962  ,שם  44

 .  13.4.64אהרון יריב",   "דברי
וביטחוןא"מ,    45 ועדת חוץ  לשלוש את  בדיון חילק פרס    , ישיבת בוקר.17.12.63, "דברי שמעון פרס",  פרוטוקול של 

: "פעולה כללית שלא נראית כאפשרית, פעולת חבלה והסתננות, שתיתכן,  הערבים  ת לפני ואפשרויות הפעולה העומד 
שהם יתפסו את המים במקום שלהם, אפשרות שלנו לא נראית כמתקבלת על הדעת.   –פעולה טכנית    –ופעולה שלישית  

 .זה כרוך בהרבה אמצעים. לפי הערכתנו זה יקר ומסובך"
שום כי הרמטכ"ל הוא צבי צור, ורק לאחר מכן תיקנה בעט  הקרבה למועד החלפת הרמטכ"לים גרמה לקצרנית לר  46

 ליצחק רבין. 
 .   28.1.64א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רבין",  47
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מצוי  מצריות  יזיות  וו דיחמש  יזיות מתוך סך כולל של  וו די שלוש  בעת שבמלחמת האזרחים בתימן,  

קיימת התנגדות מצרית בעיקר    גם בנוגע לפעולה צבאית מוגבלת,  אפשרות זו נראית קלושה.בתימן,  

בגלל החשש כי "פעולה צבאית מוגבלת יכולה להיות מוגבלת מבחינת המתכננים אותה, אין וודאות  

ישראל".  של  מבחינתה  מוגבלת  תהיה  כי    48שהיא  רבין  אמר  במוביל  חבלה  של  לאפשרות  בנוגע 

הפעם נתקלו בחשש  גם  ו  ,אם הם יתמכו בפעולות מן הסוג הזהה"גיששו" אצל המצרים  הסורים  

כי הביצוע  רבין,  העריך  בשאלת אפשרות ההטיה    מצרי מהסתבכות עם ישראל ובתשובה שלילית.

זה יהיה    –גם לאחר הצלחה עתידית של ההטיה הערבית    –בכל מקרה  הטכני מורכב עד מאוד, וכי  

ה  כנית ההטיבתו היו  מצויות  גם להערכת משרד החוץ    49ג'ונסטון עם כמה שינויים קלים". ]תוכנית[  "

"לדעת האנשים שלנו אין להתייחס    ומאיר אף טענה:  50, מימושה על  להקשות  ותהעשויבעיות רבות  

   51ברצינות להטיית מי הירדן". 

בפני    ,ממשי  הערכה כי ביצועה של התוכנית איננוה למרות     הערבים וכי מחסומים רבים עומדים 

הפועל אל  להוציאה  החוץ  בדרך  משרד  קפא  לא  שמריו  הישראלי,  הסברתיות  על  פעולות  נוכח   .

ים אשר  של מ  כגזלההעתיד לקום  אשר ביקשו להציג את מפעל המוביל הארצי  ,  ערביות נרחבות

יביא  כגורם  ,  לערביםחוקית  שייכים   לנצרותאשר  שאלות  בשל  ו",  "לפגיעה באתרים המקודשים 

  , גיבש המשרד מענה הסברתי לטענות הערבים בעולםאשר החלו עולות מן השגרירויות הישראליות  

 52. וזכותה של ישראל להפעילנתונים אשר נועדו לחזק את והציג המוביל הארצי  על 

 

 פוליטיקה פנימית   

 

-אחדות העבודה  מפלגת  הקמת המערך עם" והמגעים לקבוצת "מן היסוד  ,", שאלת לבון"הפרשה

 פועלי ציון

ותשפיע עמוקות על    1964בשנת  תצוץ שוב  ש  ,החמישיםפרשת הפעלת סוכנים כושלת באמצע שנות  

הישראלית הפנימית  מפא"י   ,בכלל  הפוליטיקה  של  עשויהבפרט  וזו  בדיוני    ,  מדע  סרט  להיחשב 

 
 .  שם, שם 48
לאחר דברי רבין, סקר סגן שר הביטחון שמעון פרס את פרויקט הטילים המצרי, טען לפער עצום בין הצהרות  .  שם, שם  49

עדה כי ישראל פנתה לצרפת ולחברת "דאסו"  וטילים לבין פיתוחם בפועל והניסויים בהם, וסיפר לחברי הוה  על המצרים  
 קרקע.-על מנת שיפתחו בשבילה טיל קרקע

 . 24.2.64האיום הערבי בהטיית יובלי הירדן )הערות רקע(,  ,49/708/1968 א"צ, 50
 .6416.2., "דברי גולדה מאיר", פרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  51
. הנייר הוא המשך לקו הסברתי מדיני אשר ראשיתו עוד  4.3.64נקודות להסברה,  -מוביל המים   ,49/708/1968 א"צ, 52

. תחת הכותרת "הנחיות אופרטיביות" הפריד  2.1.64, תדריך על מפעל הירדן,  4881/  1  -אי"א, פ. ראו:  1964בינואר  
המסמך בין קווי הפעולה ההסברתיים בקרב מדינות העולם. בקרב חברות מועצת הביטחון נדרש לקיים פעולה יזומה  
להסברת העמדה הישראלית בקשר למוביל המים. לעומת זאת, אל מול המדינות אשר אינן חברות במועצת הביטחון  

 זומה" במישור המדיני.  נדרש "לא לקיים פעולה י
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  במקרה הרע.   מופרז וחוסר חיבור למציאות  דמיוןלסרט אשר נפסל מחמת    תסריטאו  במקרה הטוב,  

 . 1964אולם זוהי בדיוק המציאות אשר התפתחה בישראל בתחילת שנת  

רק את עיקרי הדברים ואת    ועל כן אביא  53אודות הפרשה עצמה ואף על השלכותיה,על  רבות נכתב  

אשכול.  יהםהשפעות  ממשלת  יהודים  1954ביולי    על  חוליה  חברי  במצרים  אשר מצרים,  -נתפסו 

במצרים. כוונתם הייתה למנוע את הפינוי  הופעלו על ידי ישראל במטרה לפגע במטרות מערביות  

סואץ,   מתעלת  הקרב  מטעני  הבריטי  והנחת  מצרית  לאומנית  למחתרת  הידמות  באמצעות  וזאת 

ידי   על  נתפסה  בטרם  פעמים  שלוש  לפעול  הספיקה  החוליה  מערביים.  תרבות  במוסדות  חבלה 

ושאר החברים,    –  רושמואל עז  משה מרזוק  –מחבריה הוצאו להורג    יםהשלטונות המצריים. שני

 ם ריצו עונשי מאסר ארוכים בכלא המצרי. המ שישהבמספר נשפטו, ושמונה 

הביש" "עסק  פרטי  את  לברר  ביקש  שרת  הורכבה    כך  ולצורך   ,ראש הממשלה  אשר  ועדה  הקים 

העליון בית המשפט  ו  מנשיא  אולשן  דורייצחק  יעקב  לשעבר  הרמטכ"ל  אולשן  –  מן    דורי. -ועדת 

ומסקנתה הייתה כי לא ניתן לדעת בוודאות מי נתן את    ,עדה לא הצליחה לרדת לשורש הענייןוהו

   54ה. יההוראה להפעלת החול

ביקש כי ראש לכן  ו  זייפו מסמכים,ו  רקחו קציני צה"ל מזימה להפילו  ,לטענתו של שר הביטחון לבון 

גיבלי, יפוטר. אמ"ן   בסופו של דבר, תחושתו של שרת כי לבון אחראי    55באותה התקופה, בנימין 

גוריון למשרת שר הביטחון  -לפרשה, גם אם לא נתן את ההוראה, הובילה להדחתו ולחזרתו של בן

 56למזכ"ל ההסתדרות.   1956 יונימונה ב עצמו לבון   .1955בפברואר 

בן שחזר  ה-לאחר  ראש  לתפקיד  גם  כהן,  גוריון  ועדת  נוספת,  חקירה  ועדת  מינה  הוא  ממשלה, 

  באופן מלא.   עדה תזכה אותו ולבון ביקש כי הו  , לחקירת זיוף המסמכים.בראשות השופט חיים כהן

מסמכים    –ו  פוי ז על ידי גיבלי    דורי-עדת אולשןועדה אומנם קבעה כי המסמכים אשר הוגשו לווהו

 
מי נתן את ההוראה  דברים; חגי אשד,  -גוריון -(. להלן: בן1965) עם הספרתל אביב, , דברים כהוויתםגוריון,  -דוד בן 53
,  אביעזר גולןמי;    -(. להלן: אשד  1979)ידיעות אחרונות  תל אביב,  ,  גוריון-"העסק הביש" פרשת לבון והתפטרות בן  –

נדוני "הפרשההסיפור    – מבצע סוזאנה   גולן  1990)ידיעות אחרונות  תל אביב,  ",  המלא של  איסר  מבצע;    - (. להלן: 
קם;    -(. להלן: הראל  1982, כתר )ירושלים  ,הניתוח המוסמך והממצה של "פרשת לבון"  -, קם איש על אחיו  הראל

הפצע  שבתי טבת,  עדות;    -(. להלן: הרכבי  1994)  רמותתל אביב,  ,  עדות אישית: הפרשה מנקודת ראותייהושפט הרכבי,  
הפצע; הפרשה מוסיפה לעורר עניין    - (. להלן: טבת  1994)  , אוניברסיטת תל אביבועוללותיו: אלוף הרכבי ופרשת לבון

הותר  , "מעריב;  11.5.15י",  יבל ': נחשפת השיחה הקשה בין לבון לג'עסק הביש'שנים לפרשת    61, "הארץגם כיום. ראו:  
:  'עסק הביש'שנים ל  64, "שם;  23.6.16",  , שזעזעה את המדינה'עסק הביש'סמכים שטרם ראו אור על פרשת  לפרסום: מ 

הפרשה", עמוס גלבוע    -; שלמה נקדימון, "עושים עסק ביש  18.8.18",  אשת הסוד חושפת מי נתן את ההוראה למבצע
אחרונות/ ספרי   ידיעות  ,אביב תל,  מבפנים  מבט  -שנות מודיעין ישראלי   60  - מלאכת מחשבת  ואפרים לפיד )עורכים(,  

(,  1998עם עובד/ספריית זגגי )תל אביב,  ,  לבון אנטי משיחעושים; אייל כפכפי,    - . להלן: נקדימון  57-50(, עמ'  2008חמד )
 לבון.  - . להלן: כפכפי 270-234עמ' 

ויץ,    54 ,  24כרך    עיונים בתקומת ישראל,  ",1955-  1949פנחס לבון בזירה הפוליטית בראשית שנות המדינה,  "יחיעם 
 פנחס.  -. להלן: ויץ 352-351' , עמ(2014)גוריון - גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-הוצאת מכון בןירושלים, 

לא הוכיחה שום חקירה, שנעשו זיופים כלשהם  . בביוגרפיה של דיין טוען טבת: "בסופו של דבר 509, עמ' משהטבת,  55
 .511, עמ' משהדורי". ראו: טבת, -או שהועלמו מסמכים הנוגעים לעדויות שגבתה ועדת אולשן

 .27.6.56, "לבון יאושר היום כמזכיר ההסתדרות", חרות 56
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סירובו    רה את לבון מאחריות כוללת לפרשה.טאולם לא פ  –שבהם נטען כי לבון נתן את ההוראה  

הביא את שר הביטחון לשעבר לפנות אל ועדת החוץ והביטחון    לחלוטיןאותו    גוריון לזכות-של בן

 57של הכנסת ולשטוח את טענותיו, תוך כדי פגיעה באישי מפא"י רבים. 

גוריון לדרוש ועדת חקירה  - ו את בןאלבון מוועדת החוץ והביטחון הביהפומביות וההדלפות של דברי  

על הקמת    הוחלט ,רצון של מפא"י להביא לידי סיום הפרשההמשפטית לשאלת "הפרשה". כחלק מ

מכל נציגי המפלגות החברות בקואליציה ותפקידה    הורכבהועדה ממשלתית, ועדת השבעה, אשר  

  58חקור את "הפרשה". ל היה 

קבעה כי לבון לא נתן את ההוראה  בהן היא    ,הגישה הוועדה את מסקנותיה  1960באוקטובר    25-ב

עדויות כנגד    זויפולוועדה להכריע כי    עדות מכרעת אשר סייעה  ואף לא ידע על הפעולה במצרים.

בזמן הפעלת    גיבלי  בנימיןאשר הייתה מזכירתו של ראש אמ"ן    ,לבון הייתה עדותה של דליה כרמל

  החוליה במצרים   והודתה כי זייפה מכתב אשר לכאורה נשלח אל דיין ובו דיווח על הפעלת ,  החוליה

   59. ואף המאהבת שלו - מאוחר יותר הייתה כרמל גם המזכירה של אשכול  באישורו של לבון.

פוליטית המורכבת משרים איננה יכולה    ה גוריון סירב לקבל את מסקנות הוועדה בטענה כי ועד-בן

 60הממשלה.  ותהגיש את התפטרותו מראש  1961, ובינואר שים אדםלזכות או להא

ואף מחברותו  את לבון גם מתפקידו כמזכ"ל ההסתדרות    להדיחגוריון נחוש בדעתו  - כעת היה בן

 61. הודח לבון מתפקידובוועידת מפא"י  1961בפברואר   4-ב .רשימת מפא"יבבכנסת 

  גוריון, דרישתו למנות ועדת חקירה משפטית -בןהושגה מטרתו של    ה זובהדח כי  היה    גם אם נראה

 מפא"י. תוך  ב –רחוק מעין הציבור  –המשיכה לחיות   הסוגיהו  נותרה בעינה

ל  לבון  הדחת של  הובילה  קיים  מעמקים  זרם  חשיפתו  מפא"ישהיה  "מן  הקמת    –בתוך  קבוצת 

זו התנגדו1962  שנתב  היסוד" פוליטית  לבון,  . מקימיה של תנועה  של  סלדו מן הקו    להדחתו של 

בן חשש- תומכי  מפא"י,  בתוך  ורא  וגוריון  הביטחוני  השיח  הסוציאליסטי  ומהשתלטות  - בקו 

הצעירה.  המדינה  של  השדרה  עמוד  את  נמנו   דמוקרטי  התנועה  של  מקימיה  כסה  עם    נתן   ,יונה 

  62ועוד.   שלמה אבינרי, משה ליסק ,רוטנשטרייך, עמוס עוז, דן הורוביץ

להצר את    תלניסיונווהובילו  מפני היווצרות של סיעתיות בתוך המפלגה  היו    החששות בתוך מפא"י

חברי הסיעה  ש אולם החשש הגדול של אשכול היה דווקא מן האפשרות    .צעדיה של "מן היסוד"

 
 .386, עמ' אבני ; דיין,17.10.60, 11.10.60, 4.10.60א"מ, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,  57
 . 31.10.60א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  58
 . 255, עמ' אשכוללמפרום,  59
 .591, עמ' הישספיר,   60
]...[ בנסיבות הקיימות במדינה ובתנועה לא יוכל פ.    96קולות נגד    159-, "מרכז מפא"י קיבל את הצעת אשכול בדבר  61

 .5.2.64ההסתדרות", לבון לכהן בשם המפלגה כמזכיר 
62 http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1108925445.html-  .אתר תנועת העבודה 

http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1108925445.html-
http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1108925445.html-
http://tnuathaavoda.info/terms/home/terms/1108925445.html-


 

172 
 

את   1964במאי  1-ב . בשל כך שלח לחברי הקבוצה יפרשו ממפא"י ויחברו אל מפלגת פועלים אחרת

פרישתם    את    "מכתב חולדה", על שם מקום כינוסם של חברי הקבוצה. במכתב, אשר נועד למנוע 

כבר איננה תקפה וכי    ןלהדיח את לבו  1961מפברואר    כתב אשכול כי החלטת מרכז מפא"י  ,ממפא"י

   63ולפני חברים קרובים לחזור לפעילות סדירה בתוך מפא"י".  הדרך "בפניכם

 

 תנועות הפועלים  המשא והמתן בדבר איחוד

לשתי   איחוד בנוסף  שאלת  גם  הללו,  היום  הפרשיות  מסדר  חלק  הייתה  הפועלים  תנועות  של  ן 

זו  -בירוקרטית -וכמו שתי הפרשיות הקודמות, גם שאלה טכנית   ;הציבורי והמפלגתי אידאולוגית 

הפנים היחסים  מערכת  על  עמוקה  השפעה  בעלת  דור  -הייתה  בין  המתח  על  במפא"י,  מפלגתית 

 גוריון. -אשכול ובןועל יחסיהם של  ,םוהוותיקי  םהביניידור  להצעירים  

לא היה רעיון    –פועלי ציון ומפ"ם  - עבודהמפא"י, אחדות ה   –תנועות הפועלים  כלל  הרצון לאחד בין  

התאחדו פועלי    1919- מפלגות הפועלים ההיסטוריות. ב  רבים התרחשו בעבר בין  חודים יא  -  חדש

התאחדה אחדות העבודה עם הפועל    1930-ציון והבלתי מפלגתיים והקימו את אחדות העבודה; ב

- פועלי ציון ומפלגת פועלים - ודההתאחדו התנועה לאחדות העב   1948בשנת  ומפא"י,    וקמההצעיר וה 

 .)מפ"ם( שומר הצעיר והקימו את מפלגת פועלים מאוחדתה

פועלי ציון מאמר בעיתוני הפועלים  - מראשי אחדות העבודה  אהרן-בןפרסם יצחק    1963בינואר    11-ב

ובו הוא קרא לאיחודן של כלל תנועות הפועלים    ,"עוז לתמורה בטרם פורענות" נשא את הכותרתש

 64נטיות שלהן. וו בטרם יאבדו את הרל 

פועלי  - אחדות העבודהו  , מפ"םלאחד בין מפא"י  תלניסיונואהרן היה יריית הזינוק  -מאמרו של בן

החלו שיחות משולשות בין נציגי שלוש    1963בדצמבר    30-זה. באשכול עמל רבות על איחוד  ציון.  

על  המשא והמתן על צירופה של מפ"ם לממשלה  עלה    1964בפברואר    65. איחוד אפשרי  המפלגות על

שרטון, ולמעשה מה שנשאר על השולחן החל מאותו הזמן הייתה שאלת איחודה של מפא"י עם  

 66אחדות העבודה.

התארגנות   מאשר  יותר  בתוכה  הכילה  העבודה  אחדות  עם  האיחוד  תנועות  משותפת  שאלת  של 

מי  אשר היה מובן לכל    ,הייתה בה גם זרם סמוי למחצה  ;כוחו של הימין בישראלהפועלים כנגד  

גוריון במפא"י, דור הצעירים, -. מדובר היה למעשה בהמשך המאבק בין תומכי בןבואשר הדבר נגע  

 
 . 362, עמ' אשכוללמפרום,  63
 .11.1.63לתמורה בטרם פורענות", , "עוז למרחב; 11.1.63בטרם פורענות",  -, "עוז לתמורה דבר 64
; כאמור, שאלת האיחוד עלתה גם בפגישת חברים שערך אשכול עם מספר דמויות פוליטיות  297, עמ'  מקומולמפרום,    65

רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמילנסקי, א. אליאב, נ.    – , פגישת חברים  7934/  8-א"מ, אוציבוריות. ראו: 
 . 30.12.63מפלגות הפועלים",    3שיחות בין    –היום    –"שבוע של פעילות מפלגתית ענפה    על המשמר,;  26.12.63  אלתרמן,

 . 357-362, עמ' ביןיזהר,  66
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את אשכול,    כלל , אל מול תומכי אשכול, דור הביניים והוותיק, אשר  ואבן   דיין ,  פרסל את  לאשר כ

ומאיר. אליהם חברו גם אנשי "מן היסוד", אשר תמכו בהחזרת לבון, התנגדו לדרכו של   ספיר, ארן

 67מפא"י. שאף דרשה זאת במשא ומתן עם  –אחדות העבודה   גוריון ושאפו לאיחוד עם-בן

להתאחד עם אחדות העבודה גם בשל חששו כי אנשי "מן היסוד" יפרשו, יחברו אל  אשכול ביקש  

גורם נוסף, חזק יותר,  אולם נדמה כי היה  ;  אחדות העבודה ויקיימו מפלגה אופוזיציונית למפא"י

ל אשכול  את  הוביל  הכוח    פעולאשר  קשורבמלא  הדבר  איחוד.  הבין  ,כאמור  ,לעבר    דורי -במתח 

בן תומכי  ועם  -ובמקומם של  כי איחוד עם אחדות העבודה  הבין  גוריון בהנהגת המדינה. אשכול 

  אלון, כרמל וגלילי   -  ביטחוניות דומות-יתם הוא חלק תפיסות מדיניותא  אשר  ,אישיה הביטחוניים

ידחק את  ייתן נופך ביטחוני למפלגה ו   במפא"י, הוותיקים והביניים יחזק עד מאוד את מעמד דור -

איום הפרישה    –. כך בפעולה אחת הוא ייתן מענה לשלוש סוגיות  גוריון מקדמת הבמה- בןתומכי  

היסוד",   "מן  התיגרשל  בן  תהגובר  קריאת  ונאמני  הצעירים  דור  מפא"ילמול  גוריון  -של    הנהגת 

  68לקראת הבחירות העתידיות.  והתחזקות פוליטית

גוריון לבין אשכול  - בין בן  יחסית  הנשלט והסמוי  החל המתח  1964פלא כי באמצע שנת  ילא ילכן  

  ההבנה בדבר העמיקה  ,  פרס ודיין,  גוריון- אצל תומכיו הצעירים של בן  .עימות רחב וגלוילהפוך ל 

נוטה אשכול להימצא    חש כי בשאלת לבון  עצמו  גוריון-בן   .על ידי הטרויקה ואשכול  הצידה  דחיקתם

גבירו את  האיחוד האפשרי עם אחדות העבודה ו"מכתב חולדה" רק ה; ו בצידו השני של המתרס

אלון, גלילי וכרמל, יריביהם  כי החבירה של מפא"י אל    ראש הממשלה לשעבר ותומכיו של  חששות  ה

בן  םההיסטוריי ודיין-של  פרס  והעבר  –  אחתמשמעותה    ,גוריון,  הפוליטי  כוחם  ת  נטרול 

 אלו ממפא"י ואלו מאחדות העבודה.  ,הדומיננטיות אל עבר יריביהם

נעוצים  גוריון לבין אנשי אחדות העבודה, בעיקר אלון וגלילי,  -יש לזכור כי שורשי היריבות בין בן 

ו של גלילי  יפיטורב  גוריון מכוחה הפוליטי של מפ"ם,-בחששו של בן  בתקופת מלחמת העצמאות, 

המפקדה   ראש  בתהארצימתפקיד  בן  הפלמ"ח  מטה  פירוק,  של  צבא  -ובמאבקו  לבניית  גוריון 

למרות מסלולי    -לכך יש להוסיף את המתח    הדחתו של אלון לטובת דיין מפיקוד הדרום.ובממלכתי  

ולדומיננטיות    דיין-לציר פרס  אנשי אחדות העבודה  התנגדות  ואת  דייןל בין אלון    -  החיים הדומים

ביטחונית ושאלת אופן  -המדינית  נטייהם, התפלגות האישים בנוגע ל לסיו  69. שלו בסוגיות ביטחון

 
 .33-34עמ'  ,הדרך; אלדר,  353, עמ' אשכול; למפרום, 485, עמ' אשכולגולדשטיין,  67
. טבת מניח כי שיקול זה עמד כבר בראש מעייניהם של דור הוותיקים במפא"י כבר בשנת  233, עמ'  ספירגרינברג,    68

גוריון. חיבור עם אחדות העבודה במטרה להחליש את דור הצעירים במפא"י. ראו:  -, ערב הקמת הממשלה של בן 1961
 .  532, עמ' דייןטבת, 

בן  69 בין  היחסים  במערכת  עסקה  רבה  לבין  -ספרות  גלבר,  גוריון  יואב  ראו:  ואלון.  גלילי  את  הפלמ"ח,  פירקו  למה 
)הפלמ"ח מאבקי כוח בצמרת    – קרע בתש"ח  למה; עזריאל רונן ומאיר פעיל,    - (. להלן: גלבר  1986, ירושלים, שוקן 

קרע; דוגמה למסלולי החיים    - (. להלן: רונן ופעיל  1991, רמת אפעל, הקיבוץ המאוחד )בדרך לניצחון במלחמת העצמאות
; על התנגדות אנשי אחדות  29-27, עמ'  יגאלדומים של אלון ודיין, ועם זאת למתח וליריבות הרבה ביניהם, ראו: מנור,  ה
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שוב סימלה את החלוקה הברורה   – נציונלי גדול או פיתוח אופציה גרעינית וו צבא קונ –בניין הכוח 

ביקשו    ,גוריון, פרס ודיין לבין אלון וגלילי. בעוד פרס ודיין ביקשו להישען על צרפת ודימונה- בן  בין

את  לנתב  ודרשו   )אף כי לא שללו את הסיוע הצרפתי כמובן(  יה האמריקאית יאלון וגלילי את המטר 

  70נציונלי גדול. ווזכות צבא קונלההשקעה הביטחונית 

גוריון מן הצד האחד, ודור  -הצעירים ובן  –המחנות    תח בין שנילכן אין זה מפתיע כלל וכלל כי המ

  1964ה של שנת  ית התפרץ במחצ  -   מן הצד השני  ,הוותיק, אשכול ואנשי אחדות העבודה-הביניים

   פומבי יותר ויותר.ל יה וה

 

 המנע  מלחמתושאלת  מחנה דיין ופרס

נאם דיין בפני צעירי מפא"י במועדון "יחדיו" בתל אביב. בנאום הדגיש דיין את    1964 ארס במ 30-ב

העובדה   לבין  בין תפקידו בממשלה  לאזן  שלו  חוץ  ש הצורך  בשאלות  עצמאיות  בדעות  אוחז  הוא 

החקלאותוביטחון.   מידי    שר  להתלהב  אין  כי  טען  הביטחוניות,  בגזרות  היחסי  לשקט  התייחס 

ג'ונסון  ישראלית של  -מגישתו הפרו ווה את  ימדובר בשנת בחירות בארה"ב, וח שמאחר    – הנשיא 

  – דניה  אאולם היא איבדה אחד מ  , דעתו כי מערכת היחסים בין צרפת לישראל לא תשתנה מהותית

 71האויב הערבי המשותף.

התבטאויותיו של דיין בפומבי עוררו מחדש את זעמם של חברי הממשלה ושל ראש הממשלה עליו.  

הדבר עורר זעם כפול בשל התבטאות אחרת של סגן שר הביטחון שמעון פרס, אותה הוא הכחיש,  

  72תהיה ישראל הראשונה לפתוח בה.  –מלחמה נוספת עם הערבים  –יהיה "סיבוב שלישי"  אם כי 

 
פרס לציר  הביטחונית-העבודה  ולדרכם  אי"ט,  -דיין  ראו:  אחדות  10/11/81/1מדינית  סיעת  ישיבת  של  פרוטוקול   ,

(. באותו זמן הגיע לביקור בארץ שר הביטחון והפנים של  1961בינואר    9פועלי ציון בכנסת, ללא תאריך )כנראה  -העבודה
ון פרס ערך לכבודו ארוחת ערב רשמית, ושלח מכתב הזמנה לראשי סיעת אחדות העבודה. אף אחד  סנגל. סגן שר הביטח

מחברי הסיעה לא הסכים להגיע לארוחה: "]רות[ הקטין: הסיעה קיבלה מכתב ששמעון פרס מזמין את ראשי הסיעה  
, "שר הביטחון והפנים של  בלמרח לא";    –לסעודה לכבוד השר הסנגלי. אני לא מוכנה ללכת. מ. כרמל ילך? מ. כרמל  

והמשא ומתן עם אשכול על הקמת ממשלה, ביקש אלון    1963גוריון ביוני  -; לאחר פרישת בן9.1.61סנגאל בישראל",  
מאשכול כי ימנה אותו לממלא מקום שר הביטחון, ובכל מקרה אמר: "הדגשנו אולטימטיבית מי ומי אינו בא בחשבון  

, פרוטוקול של  15/46/25/1התנגדות למינוי דיין או פרס לתפקיד. ראו: אי"ט,    –כשר ביטחון", כאשר הכוונה ברורה  
עם מפא"י צוין    י; גם בישיבת הסיעה שבה אושר ההסכם הקואליציונ 18.6.63ישיבת המזכירות, "דברי יגאל אלון",  

 .23.6.63ברל רפטור", , פרוטוקול של ישיבת מרכז, "דברי 10/11/8/1פרס ככוח בעייתי בממשלה. ראו: שם, -הציר דיין
,  "של מפא"י, "דברי שמעון פרס  9-, הועידה ה64-1964-3-2; אמ"ע,  31, עמ'  מדיניותאון,  -בר;  270, עמ'  , ישראלשלום  70

;  340, עמ' , בין; יזהר 93-87, עמ' בין דימונהשלום, ; 195-194עמ' , ישראל, ; כהן18-16, עמ' הדילמה, עברון; 16.10.63
 . 157, עמ' ישראל, שיפריס ;402-400 , עמ' מסך; אלון, 196-193' , עמ בתחבולותאלון, 

 .31.3.64, "שר החקלאות משה דיין ]...[ מותר שיהיו לי דעות משלי בענייני חוץ וביטחון", מעריב 71
. בדיון ביקש ורהפטיג לברר את אמירתו של פרס בדבר מלחמה יזומה,  5.4.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    72

"שיקגו    לעיתון אשר נתן פרס    ן יהודה התבטא כנגד "גנרלים המדברים מדי פעם". עיון בדיווח העיתונאי על הריאיו-ובר
משמעית על על דבריו של סגן שר הביטחון. כותרת המאמר הייתה "ישראל תפתח בסיבוב  -מעלה מסקנה חד  אינו"  דיילי

תוי פרוץ הקרבות". בגוף המאמר מצוטט פרס  כטוען כי קיימים  שלישי ]...[ איננה יכולה להסתכן ולהניח לערבים את עי
"סיכויים שווים" כי מלחמה בין ישראל למדינות ערב תפרוץ בשל המחלוקת על המים. בהמשך מובאים דבריו של פרס  
ה  אשר אמר: "אינני סבור כי ישראל תיטול לידה את היוזמה בסיבוב שלישי כלשהוא". לאחרי דברים אלו של פרס הגיע

הערכת הכתב: "בתגובה לכך אומר הכתב, כי בניגוד לדברי סגן שר הביטחון, שוררת כאן דעה כללית כי ישראל איננה  
יכולה להסתכן ולהניח לערבים את עיתוי פרוץ הקרבות, ולכן, במקרה שתהיה ודאות סבירה כי הערבים עומדים לפתוח  
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הותקף דיין על ידי חברי הממשלה ובראשם אשכול    1964  באפריל  13-ינו" אשר נערכה בבישיבת "שר

ומאיר. הם ראו בהצהרותיו פגיעה במערכת היחסים המיוחדת של ישראל עם ארה"ב, חששו מפגיעה  

וו  ןשל ראש הממשלה לוושינגטו   קרובהה  תובנסיע מדינות  עם  ביחסי החוץ של ישראל עם צרפת 

  , יחדיו עם ההדלפות מישיבות הממשלה,שדבריויין על חוסר זהירותו ועל כך  ותקפו את ד ,אפריקה

הציבור.  יםפוגמ בעיני  ובתדמיתה  הביא    בלכידותה של הממשלה  של אשכול  להדבר אף  מחשבה 

 73אלו. לערב את שירות הביטחון הכללי בניסיון למנוע הדלפות  

דילמה פנימית מוכרת העוסקת בשאלת  של פרס, גם אם עוותו בצורה כזו או אחרת, שיקפו    דבריו

חלק מן  הייתה    הסוגיהכפכפי מראה כי  מקומה של מלחמת המנע בתפיסת הביטחון הישראלית.  

המאבק על עיצוב מדיניות הביטחון של ישראל במהלך פעולות התגמול וערב מלחמת סיני. החלוקה  

בין מצדדי    המתנגדים לבין    -  גוריון-בן  הממשלה  ראש  גם  לעיתים דיין, אישי צבא    -  הקו  הייתה 

שרת.   ולאחר  הממשלה  ראש   בראשות החוץ  שר  גם    74מכן  דיין  כך  של  מקומו  את  מראה  גולני 

ממשלת אשכול בין    ראשית גלוסקא מציין את הפער ב  75, המנע בסיני  ביציאתה של ישראל למלחמת

ת  ובשאל   דעתו של אלוןו  76, במלחמה כזאת לבין התנגדותו של אשכול לכךשתמכו  חברי המטכ"ל  

  77הייתה ידועה גם היא. ,ת נגד מקדימהמתקפמלחמת המנע, 

גם   "חי"  להיות  המשיך  אשכולבזמן  הנושא  הישראלית   .ממשלת  האסטרטגית  הגישה  כי    אף 

,  סטטוס קוו מדיניו  הרתעה   מניעת מלחמה,  הייתה הישענות על  לאחר מלחמת סיני הדומיננטית  

חברי    -   בקרב מקבלי ההחלטות המדיניים והצבאיים  גישת מלחמת המנע"איים" של    תקיימוהעדיין  

אשר  ,  כדוגמת דיין  אישים  בקרב המערכת הפוליטיתו ,הרמטכ"ל רבין קודם,  שהצגתיכפי  המטכ"ל  

  78באפשרות כי ישראל תיזום מלחמה.  מסוימות,, בנסיבות תמוךהמשיכו ל

ולעובד כזאת,  לחלוקה  סמוי  רמזים  מאבק  של  קיומו  האפשרותת  תומכי  מנע  בין  מלחמת    של 

הדיון עצמו    .1964באפריל    20-במסגרת דיון מטכ"ל אשר נערך ב  לידי ביטוי  ובא   ,אותה  לשוללים

, ועמד בצל ביקורו הקרב  הן של ישראל והן של אויביה  ,עסק בשאלות של רכש, טנקים והתעצמות

  חרגהאשר    תפיסתית  סוגיהלקראת סופו העלה רבין    של אשכול בארה"ב ופגישתו עם הנשיא ג'ונסון. 

הציג את המורכבות של הגישה    הוא.  חברי הפורום  למול  ציבה, והנושאים הללומן הדיון "הטכני" ב

 
, "שיקגו דיילי: ישראל  הבקרנית, את הצד התוקף". ראו:  תקדים אותם ישראל, ותהווה, לפחות מבחינה טכ   –בקרבות  

 .5.4.64תפתח בסיבוב שלישי", 
 . 13.4.64, ישיבת "שרינו", 7921/ 10-א"מ, א 73
. פעמים רבות הביע בן גוריון גם התנגדות למלחמת מנע, כפי שגם  165-166,  93,  78,  50-52,  39,  20, עמ'  מלחמתכפכפי,    74

 אבן המתון הביע תמיכה בה.
 . 117, עמ' דייןגולני,  75
 . 54, עמ' אשכולגלוסקא,  76
,  התקפת נגדאור,  -בר. הרבדים השונים של גישתו של אלון לסוגיות מפורטים, כאמור, אצל:  69-82, עמ'  מסךאלון,    77

 .79-61עמ' 
 .99-100, 30, עמ' אשכולגלוסקא,  78
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כלפי חוץ על מנת  ברכש  ושל הדגשת המחסור באמצעים, בציוד    –כפי שנתפסה על ידו    - הישראלית   

חברה  ב  ת שלילי  תפנימיהשפעה  לדבר  יש  ארה"ב. לטעמו,  של  לזכות בסיוע צבאי של המערב ובעיקר  

אין לנו קו ברור כדי  : "ופקפוק עצמי  חששו  ת בהלהומייצר תחוש  לדבריו, אפקט זההישראלית.  

  אנחנו יוצרים לעצמנו בומרנג   ]...[  הרכש שאנחנו צריכיםלייצר דעת קהל בחו"ל שתשרת את מטרות  

אני בכל אופן נזהר להציג את אומללות  ]...[  יש משמעות חוזרת לגבי דעת הקהל ביישוב היהודי ]..[

 79". ]...[ צריך להיזהר בעניין הסכנה הביטחונית כי כל הצגה כזאת בחוץ יש לה בומרנג פנימה  צה"ל

מצויה    םצבאי על ידי הצגת הפערים בהבין הצורך ברכש  שהמתח  עמד על  רבין    ,במילים אחרות

 ישראל למול מדינות ערב, לבין פגיעה אפשרית במורל החברה בישראל. 

סר של עוצמת צה"ל  וחה   הערכתהצגת  הכרוך בלסיכון  שנגע  של רבין,    נוסף   חשש  ראות בדיוןניתן ל

המדיני האפשרותרבין    .לדרג  את  להב   הדבר ש  העלה  המדיני  עלול  הדרג  של  שיתוק  לידי  יא 

: לצורכי רכש  אשר נוצרה  של חולשתו  המוטעית  התדמית, בשל  ולהחלטות נגד הפעלתו של צה"ל

. זה  נדמה לי שאנו לעיתים תורמים להצגת התמונה שהיא לא תמיד מדויקת לעוצמתו של צה"ל"

ליצור הרגשה של ספיקות  ודאות  עלול אולי  אי  או  ]..[ ואשר להפעלת    של  צה"ל למשימות כאלו 

רכש  אחרות בענייני  משגים  כמה  שעשיתי  הבעיה  ]...[    יתכן  הקרובות  בשנתיים  אם  בטוח  אינני 

עה כתוצאה מהערכת  או באיזה מידה השיקול מוט  ,העיקרית לא תהיה מה יקרה אם יתקפו אותנו

מסך הכול  , בכמה תנאים הוא לא יותר מסוכן  יחסי הכוחות שיביא להחלטה על אי הפעלת צה"ל

הביטחוני ביטחוניים  ]...[    תהתמונה  בנושאים  נכונות  לא  להחלטות  להביא  מהיכולת  חושש  אני 

 80חיוניים, כתוצאה מהתהוות של תמונה שלכל אחד מאתנו יש יד בה". 

דיון המטכ"ל התקיים שבועיים לאחר הריאיו כי  לזכור  פרס, שבוע    ן חשוב  של סגן שר הביטחון 

על כך בישיב "שרינו"לאחר הדיון  לוועידת הפסגה הערבית    ,ת  כאשר שאלת התגובה הישראלית 

לא היה תומך נלהב של גישת  רבין עצמו  ולאפשרות של הטיית מקורות הירדן הייתה במוקד השיח.  

,  מרות זאתל  82וכך היה בעת כניסתו לתפקיד הרמטכ"ל.   81כך היה ערב מלחמת סיני   –  מלחמת המנע 

,  לא תהיה לישראל ברירה אלא לפעולשתכן  י כי ישגרס  נדמה כי הפעם התייצב רבין דווקא במחנה  

כי ההתלכדות של הצורך ברכש ביטחוני, ולשם כך הצגת תמונת מחסור או    חששו של רבין היהו

ת  נחיתות צה"לית למול מדינות ערב, בזמן התפתחות איום ההטיה הערבי, עלולה לפגום בהערכ

 בשעת הצורך.   וולהביא לידי החלטה לא להפעיל י את צה"להדרג המדינ

 
 . 20.4.64רבין", , פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי יצחק 176/847/1962א"צ,  79
 שם, שם.  80
 .86, עמ' רביןסלייטר,  81
 . 1.1.64, פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 176/847/1962א"צ,  82
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  1964בחודש אפריל  פנימי.  -פוליטי   הקשרבאופן טבעי, גם לסוגיות מבצעיות באותו פרק הזמן היה  

הישראליים. צוותי הספינות הורכבו    םנלכדו שתי ספינות ערביות אשר חדרו למים הטריטוריאליי

את האזרחים הלבנונים שחררה ישראל במהירות, ואילו את    ולבנונים.סורים, מצרים  אזרחים  מ

להרחיב את מספר העצורים אצלה, על  האזרחים המצרים והסורים השאירה בידה, מתוך כוונה  

  מתווה את הלחץ על הסורים לבצע עסקת חילופי שבויים. ניתן לראות בכך המשך ל  בירג מנת לה

איזון ישראלי לשבויים הישראלים המצויים בסוריה.  ירת  שהציע דיין, וזכה לתמיכת אשכול, של יצ

א אותה "תסמונת סורית",  ו. הראשון ה נוספים  שני מוטיבים סמוייםלדעתי  פה  מצויים  עם זאת,  

אשכול    מדיניות  של  המשךאת ה בשל משקעי העבר. בנוסף, ניתן לראות פה  לסוריה  התקיף  היחס  

  פרישתו למרות התבטאויותיו הפומביות החוזרות, את    ממנו,  לקרב אליו את דיין ולמנועשביקשה  

 83מממשלתו. 

 

 פגישות מדיניות 

 ג'ונסון -פגישת אשכול

- כניסתו של לינדון ג'ונסון לבית הלבן במקומו של ג'ון קנדי הביאה רוח רעננה ליחסי ישראל כאמור,  

דימונה והפליטים    ארה"ב. לאחר מתח ברור בין שתי המדינות סביב מגוון סוגיות כדוגמת שאלת

הערבים, ראה ג'ונסון באופן שונה את מערכת היחסים ואת מקומה של ישראל במערכת השיקולים  

פרו-הגאו ג'ונסון  של  גישתו  הייתה  לכן,  קודם  שתואר  כפי  האמריקאית.  ישראלית  -אסטרטגית 

רחבי  ים ביבמידה רבה. הדבר נבע מהבנתו את משטרו של נאצר כמבקש לפגוע באינטרסים אמריקא

ובראיי הגלובוס,  פני  על  אחרים  ובמקומות  התיכון  לא    תהמזרח  אלא  כ ישראל  ארה"ב,  על  נטל 

    84נכס אסטרטגי באזור. כשחולקת ערכים משותפים עימה, ואף  דינהכמ

את    , שלח ג'ונסון מכתב אל אשכול ובו הדגיש את ידידותה של ארה"ב כלפי ישראל  1964בינואר    2-ב

תמיכתה בפרויקט המוביל הארצי ואת תקוותו לפגוש את אשכול. דבר מעניין וחשוב באיגרת היה  

בינואר השיב אשכול    22-ב  85אודות הכור בדימונה. על  לא הוזכרה המחלוקת    –גם מה שלא נכתב בה  

 
, "עוד ספינה לבנונית נעצרה במימי  למרחב;  20.4.64לב",  -"דברי חיים בר  , פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל,שם, שם  83

 .26.4.64פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול ואליהו ששון", ; א"מ, 21.4.64ישראל", 
84  Influence and arms: John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson and the politics of arms " ,Zvi-Abraham Ben

sales to Israel, 1962–1966", Israel Affairs, Vol. 10 (2004), p. 43. 
 .126, עמ' צרפת, לדשטיין ושומכרגוהשפעה;  -צבי -להלן: בן

85  Letter from , XVIII .1967, Vol–Israeli Dispute, 1964-Arab ,1967–Israeli Dispute, 1964-Arab FRUS,
President Johnson to Prime Minister Eshkol, 2.1.64. 
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יוני  ב   1-נקבעה ל  זותו. פגישה  ילאיגרת של ג'ונסון, הודה לו על תמיכתו בישראל וביקש להיפגש א

1964 .86 

הכוחות    הפרה של מאזןן ה של ישראל מהעיקרי  ערב הפגישה המיועדת היה חששה  שעד לבפרק הזמן  

בין סוגי הטנקים שהיו ברשות ישראל,    הסוגיהבינה לבין מצרים.   המרכזית הייתה הפער הרחב 

. על כן מיקדה ישראל את  54-טי סטלין ו  – , לבין איכות הטנקים המצריים  בעיקר צנטוריון ושרמן

  מן הסוג החדש.  אודות קבלת טנקי פטוןעל  מאמציה הדיפלומטיים טרם נסיעתו של אשכול בדיונים  

הנשק, אספקת  שאלת  סביב  מעטים  לא  קשיים  העמידו  שכזאת    האמריקאים  היענות  כי  מחשש 

וכי   . הם עלולה לעודד מרוץ חימוש פראי באזור כי מאזן הכוחות לא הופר  ר ההרתעה  כוש  טענו 

דווקא בסוגיה הגרעינית נחה דעתם של האמריקאים. בביקור הפקחים בכור    על כנו.   ותרהישראלי נ 

 87נמצא כי לישראל אין יכולת ייצור מיידית של נשק.  1964בינואר   19- בו 18-בבדימונה אשר נערך 

ב ג'ונסון  של  החלטתו  לחץ    סוףלאחר  החל  חדישים,  טנקים  לישראל  תמכור  ארה"ב  כי  פברואר 

ובמקביל החלו לחצים    88, צרפתקרקע מ-לרכוש טילי קרקע  מניסיונותיהאמריקאי על ישראל לחדול  

באינטרסים  יאמריקאי-פנים ולפגיעה  כבד  ערבי  ללחץ  מחשש  הטנקים  מכירת  את  להשהות  ם 

יקאית כי ישראל תמשיך לרכוש טנקים  להחלטה אמרבמארס    הדבר הוביל  ם באזור.יהאמריקאי

 89מן "המקורות המסורתיים שלה". 

ג'ונסון יועצו המיוחד של הנשיא  נסיעות של  לפגישות עם אשכול    ,Feldman))  מייק פלדמן   , שתי 

  , 1964באפריל  6-3נסיעה הראשונה, ה. והיחסים בין שתי המדינות נועדו להסדיר את סוגיית הרכש

ארה"ב בעמדת  או  ישראל  בעמדת  לשינוי  הביאה  ולא  המשיכה    .נכשלה  שלא  להתעקש  ישראל 

בכור  קבועה  תקופתית  ביקורת  השנייה  .בדימונה  לאפשר  נרשמה    16-ב  , בנסיעה  כבר  במאי, 

מוכנה  ארה"ב  של פלדמן כי יתקיים עיכוב נוסף בעסקת הטנקים, הייתה למרות דבריו  והתקדמות, 

הסכימה  , ואף גרמניה ומבריטניה-מערבמ – ראל לרכוש טנקים ממקור אחרכעת לסייע כספית ליש

 90מכור לישראל מנועים ותותחים לטנקים. ל

 
 .478-479, עמ' אשכולגולדשטיין,  86
גוריון לחקר  -, באר שבע, מכון בן ממלחמת העצמאות למלחמת ששת הימיםישראל והמלחמה הקרה:  יוסף הלר,    87

 ישראל.  -. להלן: הלר 404, 401-400(, עמ' 2010גוריון בנגב )-אוניברסיטת בן   -ישראל והציונות 
 .   28.1.64", שמעון פרסא"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  88
 .405, עמ' ישראלהלר,  89
(, עמ'  2011, תל אביב )437  מערכות ",  60-לוי אשכול והרכש הביטחוני בשנות ה  –מדינאות חכמה  שאול ברונפלד, "   90
; הרצון הישראלי לרכוש טנקים אמריקאיים מגרמניה לא  88-87'  עמ ,  מטרומן,  צבי-מדינאות; בן   -. להלן: ברונפלד  20

י, בשל חששו כי עסקה שכזאת  גרמנ -היה סוגיה חדשה, אך היא נתקלה פעמים רבות בהתנגדות של הממשל המערב
במזרח מצרית  להכרה  א-תוביל  א"מ,  ראו:  מיום  7934/  7-גרמניה.  בלאושטיין  עם  הממשלה  ראש  שיחת  סיכום   ,

. במסמך מוזכר יעקב בלאושטיין אשר היה בשנות החמישים נשיא הוועד היהודי האמריקאי, ארגון  15.11.63,  15.11.63
חוץ לארה"ב. תפקידו של בלאושטיין, על פי סיכום השיחה, היה להפעיל לחץ  אשר נועד לשמור על זכויות היהודים מ

על ארה"ב והממשל כדי שיסייעו צבאית ישירות לישראל. בהקשר הסיוע העקיף, בסיכום הפגישה נכתב כי "העסקה  
להרחבה  המשולשת )עזרה אמריקאית באמצעות הגרמנים שהוצעה בפירוט על ידי שמעון(, סוכם לא לדבר בשעה זו".  
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ג'ונסון ואשכול קיימו שתי פגישות, יום  וראש הממשלה.  כעת נותרה הדרך פנויה לפגישת הנשיא  

טען בדבר  . הוא  ולמדינת ישראלבפגישות הפגין ג'ונסון חיבה רבה לאשכול  ביוני.    2- וב  1-אחר יום, ב

הדגיש את תמיכתה בתוכנית המוביל הארצי  ,  מחויבותה של ארה"ב לביטחונה ולהגנתה של ישראל

ל ו לסייע  סיבובי  ישראלהסכים  בעסקה  מגרמניה  טנקים  מארה"ב    ;תבקבלת  קיבלה  אף  ישראל 

  צו התנגדותה של אר  . בנוסף העלה ג'ונסון את מיליון דולר לרכש טנקים מגרמניה  10מענק כספי של  

וביקש כי אשכול ישקול מצב הפיתוח  על  דווח לנאצר  תכי ארה"ב    בחיוב  להפצה של נשק גרעיני 

לבקשתו  אשכול  נעתר בסופו של דבר  למרות סירוב ראשוני,    כוונה להרגיע את חששותיו. בבדימונה,  

   91.דימונהבדבר של ג'ונסון ואישר לפקחים אמריקאים להעביר דיווח מרגיע לנאצר 

ההגנה בפועל    , מזכיר (Ball)  בול   ' 'ורגג  בפועל  המדינה   מזכיר   עם פגישות עבודה נוספות ערך אשכול  

 ים.  י , עם ועדת החוץ של הסנאט האמריקאי ועם נציגים של ארגונים יהוד(Vanceסיירוס ונס )

הביטחון  סגן   עם שר  עבודה  פגישות  ערך  המדינה -תת  פרס  במחלקת  הרימן    המזכיר  אברל 

(Harriman( קומר  רוברט  ועם   )Komer )    הרימן עם  בשיחה  לאומי.  לביטחון  המועצה  הביא  מן 

רצוני שתדע כי לנשיא  "  -  ראש הממשלהבהמשך כהונתו של    נשיא ארה"באת תמיכתו של  האחרון  

 92לישראל.  צומחויבותה של אראת וחזר והדגיש  - "ונתו של מר אשכול ג'ונסון עניין בהמשך כה 

אודות  עללקומר נתונים  העביר  פרס  קומר שררה אווירה ידידותית אף יותר.  בפגישתו של פרס עם  

מגרמניההטנקים   לרכוש  מבקשת  גרמניה    ,שישראל  קנצלר  עם  קומר  של  פגישתו  לקראת  וזאת 

( ארהארד  ה   . (Erhardלודוויג  בפגישה  יותר  המעניין  פנה    יההדבר  קומר  כאשר  סופה,  לקראת 

כאילו    המצטיירת  התמונה  ,לטענתו  למערכת היחסים בין ישראל, ארה"ב והעולם הערבי.להתייחס  

בכוונת    . הצגה שגויה זו נעשיתשגויהמקיימת "מדיניות ללא אפליה" בין ישראל לערבים היא    צואר

ו  מכוון  ארה"ב,  ידי  של ה  מטרתעל  האובייקטיביות  את  הערבים  הלשמר  מעדיפה  בעיני  בפועל,   .

ואמר    דבריו  את  חידדמסייע רבות לישראל. קומר    הדברו,  החוץ שלהות  יארה"ב את ישראל במדינ 

העובדה  מצליחה   כי  ארה"ב  החדירה    הערבים  את"  To trick"  כי  את  למתן  לארה"ב  מסייעת 

הסובייטית למזרח התיכון, להפיג את המתח באזור ולהאיץ תהליכים של השלמה ערבית עם מדינת  

 93. ישראל

 
(, עמ'  2005, ירושלים, מרכז זלמן שז"ר )היהדות באמריקהראו: יונתן ד' סרנה,    עד היהודי האמריקאיוהועל פעילות  

 היהדות.  -. להלן: סרנה 364-363, 320
פ   91 Myer Feldman, Prime Minister  ent Jonson,Memorandum of Conversation: Presid,  4906/  8-א"מ, 

Eshkol, Ambassador Herman – First Meeting, 1.6.64.    ,שם שם,   ;Second Meeting, of Prime Minister 
Eshkol with President Jonson, 2.6.64.  

ממש אחד  . במסמך המסכם את הפגישה נכתב: "הרימן הוא 9.6.64, 5.6.64-שם, שם, שיחת מר פרס עם מר הרימן ב 92
 אוהב יהודים".   -מחסידי אומות עולם, או בלשון אחרת 

 . 9.6.64, 5.6.64-שם, שם, שיחת מר פרס עם מר רוברט קומר ב 93
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את קבלת  ראש הממשלה  בנאומו בנמל התעופה הדגיש    94ביוני שב אשכול מביקורו בארה"ב.   15-ב

התרשמותו   ואת  האמריקאים  המארחים  מידי  הישראלית  המשלחת  זכתה  לה  החמה  הפנים 

העמוקה מן "הנשיא הדגול" ג'ונסון. אשכול בחר להדגיש בנאום את תמיכתה של ארה"ב בישראל  

וכלכלית    – בחיזוק    –ביטחונית  הצורך  על  חזר  הוא  ולתוקפנות.  בכוח  לשינויים  התנגדותה  ואת 

ההגנת תוקפנות"היכולת  ולמנוע  "להתריע  כוונה  מתוך  הישראלית  לאוזניים    ,ית  כיוון  כי  ונדמה 

  95אמריקאיות לא פחות מאשר לשומעים הישראלים. 

בישיבת הממשלה חזר אשכול על מהות הסיכומים עם ארה"ב. הוא ציין את מחויבותה של ארה"ב  

ישיר טנקים לישראל וא כי הוא הגיע  לביטחון ישראל, את הסכמתה לספק באופן לא  ת העובדה 

להבנות עם ג'ונסון בנוגע לביקור הפקחים האמריקאים בדימונה והעברת מסרי הרגעה לנאצר. את  

הרושם היה שהולך אתך ידיד בלילה אפל ואתה  דבריו סיים אשכול בהתרשמות אישית מג'ונסון: "

הביקור    .ול דומהגם בישיבת מזכירות מפא"י היה המסר של אשכ  96מפחד והוא אינו מפחד".  אינך

היה הצלחה מדינית וביטחונית כבירה, הוא תרם להרתעה הישראלית ולעוצמתה: "אנחנו לא נהיה  

]...[ לא יצאנו מן הביקור הזה, בשדה הביטחון,    יותר חלשים לאחר הביקור מאשר לפני הביקור

 97יותר חלשים מאשר היינו". 

לר אשכול  בין  היחסים  מערכת  מורכבות  על  המעיד  היא  ספיח  אף  קשורה  הקודם  אש הממשלה 

מחשיבות ביקורו של אשכול    פחיתהו גוריון  -בןנאם  בפגישתו של אשכול עם ג'ונסון. בכנס בבית ברל  

, וזאת עוד לפני שהכיר ועודכן  בארה"ב ומעוצמת ההישגים שבעצם הפגישה עם ג'ונסון ומתוצאותיה

 98על תוצאותיה. 

וושינגטון ואל פגישותיו של אשכול עם ג'ונסון, חנכה ישראל  בזמן שכל העיניים היו נשואות אל עבר  

מפעל המוביל  בנושא  כאמור, מדיניותה של ישראל  הארצי.  המים  את מוביל    ת כמעט מוחלט  דממהב

הצנעה של בנייתו ושל הפעלתו ועם זאת העברת מסרים של נחישות   – ת זרועות הארצי הייתה כפול

 99ובהפעלתו. בהגנה עליו 

דיווח דיין בישיבת ממשלה כי   1964במאי  31-אולם ב 100וביל נדחתה מספר פעמים, הפעלתו של המ 

הצנעה של המאורע  בדבר  וכי עמדת הממשלה    ,החלה הזרמה של מים במשאבות ובצינורות המוביל

 
 . 15.6.64סדר יום,  -, יומן רה"מ 4837/ 10-א"מ, פ 94
 .15.6.64, הודעת ראש הממשלה בלוד, 4813/ 3-אי"א, פ 95
 .18.6.64לוי אשכול", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  96
; בדבריו בכנסת חזר אשכול  19.6.64, פרוטוקול של ישיבת המזכירות של מפא"י, "דברי לוי אשכול",  4846/  6-אי"א, פ  97

 .2144, עמ' 23.6.64, "דברי לוי אשכול", 374, ישיבה דברי הכנסתעל עיקרי הדברים פעם נוספת. ראו: 
 . 17.6.64, "בין ב.ג. לראש הממשלה", למרחב; 16.6.64ת בן גוריון", , "אשכול לא יגיב פומבית על התקפ הבקר 98
פ  99 , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  שם  ;31.10.6סיכום התייעצות בלשכת רה"מ,    –, מפעל הירדן  4905/  4-א"מ, 

הביטחון עם  , שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר  7933/  9-, א; שם19.11.63  ",ויעקב הרצוג  "דברי אבא אבן
 . 13.1.64העיתונאי שייקה בן פורת מהעיתון ידיעות אחרונות, "דברי לוי אשכול", 

 . 20.4.64", יצחק רבין , פרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, "דברי 176/847/1962א"צ,  100
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עימות   תמשיך להתקיים. במהלך הדיון העלה ארן חששות ותהיות האם צה"ל ערוך למקרה של 

  101המוביל, וביקש כי ועדת השרים לענייני ביטחון תקיים דיון בנושא. צבאי בשל הפעלת  

ב נעשה בצניעות    , ביוני  10-טקס הפתיחה הרשמי של המוביל נערך    ככל   ועט מ  ובפרסוםוגם הוא 

סמוי, כי לא צפויה סכנת מלחמה עם  ו,  פומבי  באופן  להצהיר  ישראל  המשיכהבעת    בה  102. האפשר

וכמובן    שלה  . הדבר נועד להרגיע את מדינות ערב, את אזרחיההמובילהעולם הערבי סביב סוגיית  

 103את ארה"ב. 

 

 גול - דה ושארל אשכולפגישת 

  מם מלח  נדרש  וכבר "ב,  בארה   מביקורו   שנחת  לאחר   הממשלה  ראש  מטוס  של  מנועיו  כבו   לא  עוד

דה  הומטרת  ,צרפתהנסיעה    יעד  היה   הפעם.  שוב שארל  צרפת  נשיא  עם  פגישה  )-הייתה   deגול 

Gaulle.) 

חלק    זו  נסיעה ולשמר    מאמציומהייתה  להמשיך  אשכול  הנשק    עםקרובים    יחסיםשל  ספקית 

הישענות  ההמדינית היה אשכול מצוי בקרב תומכי  על הנטייה  . אומנם בדיון  המרכזית של ישראל  

הבין היטב כי אין הדבר מאפשר עדיין נטישה של בעלת הברית הישנה. הצורך  על ארה"ב, אולם הוא  

המשך  למתמרץ  גורם  להיות    כובאספקה של נשק צרפתי, כל שכן תמיכתם בפרויקט הגרעין, המשי

  104.והיחסים  שימור הקשר

נדרש אשכול לעסוק בהתבטאויות של שרי ממשלתו, והפעם היה הדובר  שוב  אך עוד קודם לנסיעתו  

כי "בקרוב נקבל נשק מרתיע רב  אלון  בראיון שנתן לעיתון "מעריב" אמר    יגאל אלון.  העבודה  שר

אלהדברי  105עוצמה".  אשכול,  ם  את  נבע    הכעיסו  אשכול  של  זעמו  להכחישם.  מאלון  דרש  אשר 

בשל   שלכנראה  אלון    הסמיכות  של  לדברי  חשאית  הסכמה  באמתחתו  כאשר  מארה"ב  חזרתו 

ה  האמריקאים הנסיעה  ובשל  לישראל,  טנקים  הקשרי  קרובהלספק  הידוק  לשם    ם לצרפת 

 
 . 31.5.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי משה דיין וזלמן ארן",  101
ות על הפעלתו של המוביל הארצי, אולם במרבית המקרים הידיעות מציינות כי זה  בעיתונות התקופה מופיעות ידיע 102

היה במסגרת ניסוי, ואחרות הן מתייחסות לנושא בעקיפין, כאשר הדיווח מופיע בעמודים הפנימיים של העיתון. ראו:  
, "נשיא המדינה, זלמן  חבלמר;  11.6.64, "מי המוביל הוזרמו עד לראש העין במסגרת ניסוי התוואי לכל אורכו",  מעריב

, "נשיא המדינה זלמן שזר ]...[ על המשמר;  11.6.64שזר, ורעייתו ערכו אתמול אחה"צ סיור במפעלי 'המוביל הארצי'",  
הארצי",   המוביל  של  השאיבות  בתחנת  בטבחה,  "יובל  11.6.64ביקרו  כנרת  קבוצת  בחגיגת  עסק  הכתבה  נושא   .

 . 12.6.64עד ראש העין", , "מי המוביל הוזרמו דברלהיווסדה";  
, סקירה על ביקורו של שר  7931/  4-, אשם;  18.2.64"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר",  א  103

אלון",   יגאל  "דברי  זילנד,  ובניו  באוסטרליה  זילנד.    1964באפריל    .11.6.64העבודה  ובניו  באוסטרליה  אלון  ביקר 
ערבית סביב שאלת המים. בנוסף,  -רלי טען אלון כי אין חשש ממלחמה ישראליתבפגישותיו עם שר הביטחון האוסט

מזרח אסיה ובמלזיה;  -הציע אלון את עזרתה של ישראל לאוסטרליה באספקת נשק חשאית לטובת תומכיהם בדרום
 .9.6.64, "מאיר: הפעלת המוביל לא תביא למלחמה עם הערבים", הבקר

 . 133, עמ' דימונה בין; שלום, 480-481, עמ' אשכולגולדשטיין, ; 167-168 ' עמ, חוכמתחורין, -בן 104
 .25.6.64, "יגאל אלון: בקרוב נקבל נשק מרתיע רב עוצמה", מעריב 105
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  ים הביטחוניים והכלכליים איתה. אשכול חשש כי דבריו של אלון יפגמו בהסכמה עם ארה"ב ועלול

  106לחבל גם בנכונותה של צרפת לרקום עסקאות דומות עם ישראל.

רצונה של ישראל בהעמקת   היו דווקאאלון מראה כי במרכז דבריו עם   ןהריאיו ה שלמעמיקנה בחי

שיתוף הפעולה האזורי כחלק מרצון להנמיך את גובה הלהבות, וכי המשך קיומו של מאזן כוחות  

  107סביר דווקא ידחה את המלחמה.

(  Pompidouרז' פומפידו )ו' עם ראש הממשלה ז  1964ביוני    29-לאחר נחיתתו בצרפת נפגש אשכול ב 

-אשכול ודהפגישתם של  גם  (. באותו יום התקיימה  de Murville)  לימירוו -דהועם שר החוץ קוב  

הגישה האוהדת בין שתי המדינות ושני המנהיגים באה לידי    .חשיבותה הייתה בעצם קיומהש  108, ולג

דה של  בדבריו  של  על  גול  -ביטוי  הרבה  מחויבותה  ישראלארצו  אודות  של  ברצונה  ,  לביטחונה 

אשר    ,תשובתו של אשכול  .הב בתמיכתה המדינית  ולהמשיך ולהיות ספקית הנשק המרכזית שלה  

וישראל" צרפת  שבין  "הידידות  את  המדינות  ,הדגישה  שתי  ביחסי  זה  קו    בפגישת   109.המשיכה 

גול דרש  -. בעוד דהוכלפי מדינות ערבישראל  כלפי  גם היחס השונה של צרפת    בא לידי ביטוי  השניים

וכאשר ה שיקול דעת,  ב,  איאחרלהתנהג באופן  מישראל   בפעולותיה  הם נר לרגליה    גיון יההאיזון 

"פרובוקציוב שמחוללים  מי  כאל  הערבים  אל  יחסו  היה  התיכון,  נוטים    תמזרח  ילדותיות", 

    110"בסופו של דבר ערבים, ובתור שכאלה נוטים להגזמה". להתלהמות והם

משרד החוץ  צרפתית.  -כאשר מובנת גם הפוליטיקה הפנים  גוברתחשיבות קיומו הפומבי של הביקור  

והפגישות  התנגד )"הרציף"(  הצרפתי   הדיונים  במאמצי    ,לפומביות  יפגום  הדבר  כי  מחשש 

אשר    הממסד הביטחוני הצרפתיההתקרבות של צרפת אל העולם הערבי. הדבר היה מנוגד לעמדת  

כך לישראל.  הנשק  מכירת  בהמשך  רבה  חשיבות  את   ,למשל  , ראה  לצמצם  החוץ  משרד  ביקש 

במקומות   אשכול  של  לביקורים  והתנגד  הביקור  רביםפומביות  צרפתיים  בכור    למשל  ; סמליים 

ולקבלת פנים    לקיומו של טקס הנחת זר באנדרטת החייל האלמוני בשער הניצחון  ,הגרעיני בשאנון

   111.בעיריית פריז

 
 . 25.6.64, מכתב מלוי אשכול אל יגאל אלון, 7931/ 5-א"מ, א 106
 .25.6.64שלום ושיתוף פעולה אזורי",  –, "י. אלון: מדיניותנו למרחב 107
 .29.6.64סדר יום, תוכנית ביקור ראש הממשלה בצרפת,   –, יומן רה"מ 4838/ 1-י"א, פא 108
 .430-433, עמ' לוי אשכול, מבחר תעודות, א"מ 109
ירושלים,  ,  1958-1967גול  -צרפת בתקופת נשיאותו של דה-יחסי ישראל  - סופה של ידידות מופלאה  גדי היימן,    110

 . סופה  - . להלן: היימן171 (, עמ' 2015הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית )
הדרישות של משרד החוץ הצרפתי נשאו פרי רק בחלק מן המקרים. כך למשל נפגש אשכול למרות   .166שם, עמ'   111

  סדר יום,  –, יומן רה"מ  4838/  1-אי"א, פהמלצות משרד החוץ הצרפתי עם ראש עיריית פריז בבניין העירייה. ראו:  
, "מנוחת שבת לאשכול ]...[  הבקר;  3.7.64, קבלת פנים מטעם ראש עירית פריס,  תוכנית ביקור ראש הממשלה בצרפת

; במהלך  5.7.64קודם לכן נתקבלו מר אשכול ובני לווייתו בבית עיריית פריז מלווה ע"י ראש העיריה ז'אן לגארה",  
  ם גול הכוללות העברת השגרירות הצרפתית לירושלים, הקמת תחנת לווייני-ת מדההביקור העלה אשכול מספר בקשו 

אב"ג,   ראו:  ועוד.  האנרגיה  בתחום  מדעי  פעולה  שיתוף  בישראל,  בןצרפתית  דוד  מספר-יומן  פריט  ,  169241  גוריון, 
16.7.64 . 
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בדבריו   ביטוי  לידי  באו  בצרפת  המדיני  הביקור  מן  אשכול  של  החיובים  שובו,  רשמיו  בשדה  עם 

  ,היחסים והקרבה בין שתי המדינות. אשכול, כמעט כתמידיציבות  על  כאשר דיבר    , התעופה בלוד

הדגיש כי "ישראל המתבצרת והנשענת על כוח ההרתעה העצמי שלה, הפיסי והמדיני, איננה בודדה  

  112במערכותיה". 

ונשנים החוזרים  אשכול  אלו   דבריו  מערבית   בדבר  ,מצרפתומארה"ב    שובו  לאחר  ,של    תמיכה 

מקריים. אשכול ביקש להעביר באמצעותם מסרים לשלושה קהלי  , הרתעה והגנה לא היו  בישראל

כי מדיניותה של ישראל מתבססת על    –בעיקר ארה"ב, צרפת ובריטניה    –למדינות המערב    :יעד

סכנת מלחמה עם מדינות    איןכי    -הרתעה, סטטוס קוו ושלילה של מלחמה יזומה; לציבור הישראלי  

  למרות  כי  -נהנית מתמיכה מעצמתית; ולמדינות ערב  וכי ישראל    ,ערב סביב שאלת המים וההטיה

להתמודד עם האתגר הצבאי בכוחות  מסוגלת  היא  ישראל זוכה לגיבוי ולתמיכה מערבית, עדיין  ש

   אינה מתכננת מלחמה יזומה. היאה בעת בו עצמה

 

 ממשלת המשך 

הסתיימה רק יום לאחר  נסיעתו    בפועל, אולם  1964ביולי    10-אשכול חזר מצרפת ברשמית  אומנם  

במכן אביב  ביולי,  11- ,  בתל  הזמנים  .בפגישה  האישי ויומן    הלשכתי  לוח  היום  אשכול,    סדר  של 

יום לאחר  נסיעתו של אשכול לפריז רק  שלמהוה מדועמראים היטב  ים לכאורה,י פריטים בירוקרט

אביב לדגניה ומדגניה לתל  ייסע אשכול "מתל    ,ביולי  11רשום כי בשבת,  של אשכול    וביומני   נחיתתו.

   113". גוריון[-]בן פגישה עם ב.ג. – 21:30"שעה אביב", ולאחר מכן ב

הן בהרכבה והן בקווי המדיניות    –  גוריון-ממשלת בןאת  אשכול את ממשלתו כממשיכה  הציג  כידוע,  

היה    מראשות הממשלה  ולאחר פרישתו  115גוריון עצמו ראה באשכול את יורשו הטבעי -בן  114שלה.

 116. ביטחוני נתון בידיים נאמנות ובטוחות-ההגה המדיני   סמוך כי

את דעתו של  תאמה    בפועל  ביטחונית-המדינית   מדיניותו   גם   , של אשכול  זו  הצהרתיתלהכרזה  מעבר  

-בן , ובעבודת הדוקטורט שלוציג בספרו הכפי שלמפרום כפי שהצגתי בתחילת העבודה, ו .ןגוריו -בן

עד    של ממשלת אשכול  ביטחונית-לקווי המדיניות המדינית  –או לפחות לא התנגד    –  אישרגוריון  

גוריון  -בןכאמור,    .1965תחילת שנת  מועד מאוחר יותר,  לוסביר גם כי עד  לכל הפחות,    1964אפריל  

 
 . 10.7.64לוד,   –, הודעת ראש הממשלה בשובו ארצה ביום ו' 4813/ 3-אי"א, פ 112
 . 11.7.64, יומן אישי משרדי של לוי אשכול, 4914/ 3-; א"מ, פ11.7.64, סדר יום –, יומן רה"מ 4838/ 1-פ ,שם 113
, ישיבת מרכז מפא"י, "דברי לוי  4747/  5-; אי"א, פ24.6.63, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  שם  114

 .24.6.63אשכול", 
;  281,  252,  144, עמ'  מקומולמפרום,    ;30, עמ'  הדרך; אלדר, 16.6.63,  226057  מספרגוריון, פריט  -יומן דוד בןאב"ג,    115

 . 283, עמ' פרקיאבן,  
 , מכתבים יוצאים. פירוט של המכתבים נמצא בחלק העוסק בשאלת מינוי דיין לשר ביטחון. 8/1356/1988א"צ,  116
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  ההתכתבויות את  קורא  היה  שאחר  מ  ,תוף בהתפתחויות המדיניות והביטחוניובאופן רצהיה מעודכן  

הללהחשאיות   ו בסוגיות  אשכולו  עם  אישית  הממשלה.  נפגש  ראש  בלשכת  כי    ואנשיו  העובדה 

"  1965מדיניות הביטחון והחוץ של ממשלת אשכול החלו רק "באביב  על  המתקפות המשמעותיות  

  117.מקובלת על ראש הממשלה לשעברמחזקת את הטענה כי עד למועד זה הייתה המדיניות  

לכל הפחות    הסכים עימהגוריון היה מעודכן בקווי המדיניות של ממשלת אשכול, ו- עובדה כי בןהכך,  

דגניה, הוא  ב  בתום ביקורו   .של אשכול מפגישותיו בצרפת  שובונוסף לאחר    לאישור כתהז  בשתיקה,

בתשע  ":  ות בצרפתהסוגיות אשר עלו בשיחבדבר  גוריון לשיחת עדכון  - נפגש בערב בתל אביב עם בן 

, פומפידו,  [מירוויל-דהקוב ]  בערב בא אצלי אשכול. חזר אתמול מביקורו בצרפת סיפר על שיחתו עם

 118. "גול[- ]דה ודיגול

כי מערכת היחסים בין השניים ידעה עליות ומורדות, ואף כי נכונה בעיקרה    ציין עם זאת, ראוי ל

,  לעיתיםמדיניותו של אשכול, הרי שגוריון היה מעודכן והסכים עם  -כי בןושלי,    של למפרום  םטענת

היסוד",  , לבון""הפרשהבעיקר בשל המתח הפוליטי הפנימי סביב   "מן  ושאלת האיחוד    ,חבורת 

בן  -  ציון  יפועל-האפשרי עם מפלגת אחדות העבודה  יצא  כפי  -דווקא  כנגד אשכול,  גוריון בפומבי 

  רב להמשיך ולקבל שר סיכאאו    119רגע לאחר חזרתו של ראש הממשלה מן הביקור בארה"ב שעשה  

לאחר  לכך שסיבה  גם ה זו  שיתכן  י  120את התכתובות המדיניות של אשכול לאחר "מכתב חולדה". 

עדכון פגישת  נערכה  לא  מארה"ב  אשכול  של  השניים  חזרתו  פי  בין  על  לפחות  כך  האישי  ,  יומנו 

 . והמשרדי של אשכול

 

  סיכום

  אומנם   שקט מוחלט  הביטחוני.  תחוםברגיעה יחסית ב  התאפיינה  1964יולי  ל בין ינואר  ש  תקופהה

חיילים    הפציעת שלוש  הייתה בהן  הבולטת    , כאשר התקופהמהלך  באירעו  תקריות אש  שרר ולא  

"לחדירות לצורכי עיבוד,  קשורות  היו    מרבית התקריות  עם זאת,   .בחודש פברואר  מוקש מפיצוץ  

והבעת עמדות    דיונים  מיעוטטבעי הוביל הדבר לבאופן    121. ולא לעימותי גבול נרחבים  דייג ומרעה"

  לראות רמז ברור לגישה המיוחדת   עדייןניתן  . למרות זאת,  של האישים בסוגיות של הפעלת כוח

כאשר למרות מספר תקריות בהר  ,  1964בינואר    של אשכול ומאיר אל הנושא הירדני   והמאפשרת

 
 .366, 339, 283, עמ' מקומולמפרום,   117
,  מעריב;  11.7.64,  236784  גוריון, פריט מספר -אב"ג, יומן דוד בן;  11.7.64סדר יום,    –מ  , יומן רה"4838/  1-אי"א, פ  118

 .12.7.64גול", -גוריון ומסר לו ד"ש מגנראל דה-"אשכול ביקר אצל בן
- בןגוריון בבית ברל: "גילה  -. במאמר הדעה של אמנון דרור נכתב על נאומו של בן15.6.64, "חזונו של ב.ג",  למרחב  119
וריון גם מידה קיצונית של היעדר אחריות ממלכתית ]...[ עוד בטרם תמו המאמצים של ראש הממשלה הנבחר להתדיין  ג

 ולהתמקח עם מעצבי המדיניות האמריקאיים קבע ב.ג. בלעג כי הוא עשה זאת בשעתו עשרות מונים טוב יותר". 
 .366, עמ' מקומולמפרום,   120
 .1964יולי  –  1964, ינואר , סקירת מבצעים83/758/1967א"צ,  121
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שלא לגעת  " דרשה בהמשך    ומאיר  122  הצופים אישר אשכול לחקלאים ירדנים לזרוע חלקות בהר,

 123בירדנים".

ז  ברורה  ,דיון זהמלבד     ו של טות בקרב שרי הממשלה בשאלת פומביות הפעלתלבההת  ובתקופה 

  , טומנת בחובה רמזים למתח אצל אשכולכוח, אולם היא  ההפעלת  שאלה של  איננה    הסוגיה  המוביל.

  , מרבית השרים התנגדו הבנתו את המציאות הנוכחית.בין גישתו האקטיביסטית ההיסטורית לבין 

  הסתרהתחילה באשר תמכו ב  – אשכול וארן    – . שניים  לפומבית  המוביל  ת סוגיילהפיכת    ,כאמור

יתרה מזו,    ;של המוביל   את הפעלתו  מדוע יש להסתיר  להחלטה זו,  , בדרךבסופו של דברהרהרו  

  124בדבר הצורך לאיים על מדינות ערב שלא יפגעו במוביל ואף לעשות "הכנות למלחמה".   טעןאשכול  

מתח הקיים  ה   לש   המחשה נוספתב  כאמור, מדובר  ,ונהמצויות בסוגיה זו. ראש שתי נקודות חשובות  

  , ביטחוני לבין תחושת האחריות   לאקטיביזםאולי,    אצל אשכול בין נטייתו ההיסטורית, הטבעית

  אודותעל  . וכך, למרות הרהורים  שלהרכב  וראייתו את המציאות והבנתו את מערך השיקולים המ 

אצל    ברההרצון שלא להצניע את הפעלת המוביל ואף להעביר מסרים מאיימים אל מדינות ערב, ג

 יתרונות ההצנעה. את ההבנה הברורה אשכול 

למרות גישתם    זהות עמדות בין אשכול ובין ארן  פעם נוספת  , מסוגיית המוביל עולהיהשנינקודה  

אשכו בין  החיבור  או  הקשר  הכוח.  להפעלת  השונה  קודם    תחילהארן  לל  הבסיסית  רבות  שנים 

אשכול. ב  לממשלת  העוד  של  טרם  היו  קמתה  ציון  השנייםמפא"י  ב"צעירי  "הפועל  וב"  חברים 

והערכתו הרבה  גוריון ושרת,  -בממשלות בן  , במקביל לאשכול  ,לאחר מכן כיהן ארן כשר  . "הצעיר

א אשכול  היא.  ותושל  אף  בן  )  הגילקרבת  גם    ידועה  היה  בן    69אשכול  ייכות  ת שהוה  (65וארן 

כעת תמך ארן בגישתו של אשכול לפומביות    125לקרבה הרבה.   והוסיפ   הטרויקההמשותפת לקבוצת  

תגובה הרחבה אל  אופן הוגיבה את    1963באוגוסט    תייצב לצד אשכולשהוזאת לאחר    126ההפעלה, 

  127. נוטרדאםבמנזר  תקרית עקבותב הירדניםמול 

ברורה    עדייןמוקדם   תובנה  אעל  לחרוץ  הכוח,  להפעלת  ארן  של  גישתו  היא מחייבת    ולםאודות 

 . מעמדו בממשלת אשכולעל  עמדותיו בנושא ואף  על  המשך התבוננות

מאיר,    – מפלגתי בין אשכול ותומכיו  -ממשלתי ואף הפנים-הלך וגבר המתח הפניםבתקופה זו גם  

  אותה להדליף ידיעות מישיבות הממשלה אשר ציירו  פעמים רבות פעל דיין  .  לבין דיין  –ספיר  וארן  

 
 .6.1.64, שיחת ראש הממשלה בעניין עבוד אדמות במפורז של הר הצופים, 7933/ 9-א"מ, א 122
 . 13.1.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר176/847/1962 א"צ, 123
 .2.1.641א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  124
, ארכיון  62-1929-7-4אמ"ע,  ;  27.2.63, "דברי לוי אשכול ביום השלושים למותו של יוסף שפרינצק",  4919/  4  -, פ  שם  125

רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י.    –, פגישת חברים  7934/  8-א"מ, א;   6.7.70זלמן ארן, "דברי גולדה מאיר",  
 .26.12.63 אלתרמן, "דברי לוי אשכול",סמינלנסקי, א. אליאב, נ. 

 . 12.1.64לוי אשכול", זלמן ארן ו, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם 126
 .  25.8.63, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן ולוי אשכול", שם 127



 

186 
 

באור בעייתי, התראיין לתקשורת וקיים "מדיניות חוץ וביטחון עצמאית" וחתר, כפי שטען אשכול,  

בדבריו  למרות זאת,    128לייצר משבר על בסיס חילוקי דעות ביטחוניים על מנת לפרוש מן הממשלה. 

עד מאוד לגישת אשכול ולגישת הממשלה בשאלת  דומה  גישתו של דיין    כאמור  הייתהבממשלה  

   "בתקשורת".דבריו בפועל לבין כך שנוצר פער בין עמדותיו  ;מתינות ואיפוק – הפעלת הכוח

הייתה במגמת מתיחות גוברת בתקופה שבין ינואר   אף היא ,אשכולל גוריון-בן בין היחסיםמערכת 

דורי והקבוצתי  -קבוצת "מן היסוד" העצימו את המתח הביןו  בוןהמאבק סביב פרשת ל  .1964יולי  ל

  , ואשכול. אולם גם בפרק זמן זה  "הוותיקים " גוריון לבין מחנה  - אשר שרר בין מחנה "הצעירים" ובן

והביטחונית של אשכולגישתו    כפי שהראיתי, המשיכה גוריון.  -תו של בןהנות מתמיכי ל  המדינית 

לוברני ואף  אורי  קולק וטדי  גוריון היה מעודכן באופן קבוע בנושאים הללו, גם על ידי  -בןהעובדה כי  

בראש    , לכל הפחות  ,תמיכה שקטהעל    המעיד  , הסתייגות או התנגדותלא הביע  ועל ידי אשכול עצמו,  

 129הממשלה המכהן ובמדיניותו.

 

 
א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי  רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמילנסקי,    –, פגישת חברים  7934/  8-, אשם  128

 . 26.12.63 לוי אשכול",
 .339, 283, עמ' מקומולמפרום,   129
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 פרק ו

 מרגיעה להסלמה 
 

]...[ תגיד לסוריה שרגל של ערבי, של רועה ערבי    "אז שיירו על מנת לפגוע בכבשים

 1ושל כבש לא תדרוך כאן"

לאחר ועידת    2זמן רב.  משךנלא    בזמן ביקורו של אשכול בארה"ב  שררהיחסי אשר  הביטחוני  השקט  

ו  הראשונה  הערבית  של  הפסגה  פעולות  הארצי,  המים  מוביל  לאחר הפעלתו  על  המרסנים  נחלשו 

של  ועל    הסורים עד  ,  ישראלפעולותיה  חששה  פגיעה    אז אשר  לערבים  תאפשר  אשר  מהסלמה 

המליץ ראש ענף מבצעים בשמו של ראש מחלקת המבצעים בצה"ל, כי ישראל    ,למשל  ,כך 3. ובילבמ

. עוד המליץ  "השולחן הקטן " ו  "הבוסטר ",  "דרך שוקה",  "הדונם  160חלקת  "הכשיר את  תחזור ל 

  - בחלק מן הגזרות  ולחדש את אש החיץ "שולחן הגדול "בהחקלאיים המסמך לחדש את העיבודים 

 4. קרע בעתוקמול למשל, 

אש    בעקבות  , 4196  ביולי  2-ב  .להתחמם  הגזרה הסוריתעוד בזמן ביקורו של אשכול בצרפת החלה  

  צה"ל לעבר עדר סורי אשר חצה את קו הגבול, פתחו הסורים בירי נרחב בגזרת אשמורה  של  חיץ

התקרית נפצעו שני    במהלך   .. צה"ל השיב אש מקלעיםשהיו באזור  לעבר חקלאים וכוחות אבטחה

לירי  ישראל  גיבה  לא הבתחילה    ;התקריות באזורנמשכו  הבאים    הימים  בשלושת  5.חיילים ואזרח

 6. ביולי 7-רק ב ועשתה כן,  הסורי

ביקשה ישראל לקיים בגזרה  ביולי לא חרגה מכללי המשחק אשר  2-התגובה הישראלית לתקרית ה

ירי הסורים במקלעים נענה בירי ישראלי מאותו סוג, מתוך כוונה שלא  רבין הסביר כי  הסורית.  

  14)  טש מחצית האינ,  הקפדה ישראלית על קוטר קליע המקלע. הדבר הביא אף ל להביא להסלמה

האש.  ,מ"מ( מושבת  נועדה    שממנו  הסורי,  הירי  המשך  את  לאחר  לבחון  הישראלית  ההבלגה 

או    , לעורר ולהביא להסלמה  םומטרת  מעבר לתקרית גבול  יםחורג הם  האם    :האירועים  משמעות

ביקורת סמויה    ? בגבולות המשחק הרגילים של חילופי אש  םשה רבין אף נשמעה    על בדבריו של 

 
 . 12.8.64דברי לוי אשכול",  , " צפפא  בית. 2. הגבול הסורי  1, 7933/ 7-א"מ, א 1
 .  13.4.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי אהרון יריב", 176/847/1962 א"צ, 2
; כך למשל ניתנה לצה"ל הוראה שלא להמשיך ולעבד  5.7.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    3

 . 8.6.64לב",  -ם בר, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיי9/120/2009הדונם" בגזרת לטרון. ראו: א"צ,    850  חלקת"  את
 . 21.6.64פעולות בגזרה הסורית,   –, תיק הצעות פיקוד צפון 3/581/1975שם,  4
גזרה הסורית, ללא תאריך. המסמך יועד אל רמ"ח מבצעים ורמ"ח תו"ל באג"ם;  תקריות אש ב,  1493/922/1975שם,    5

 . 3.7.64, "מוצבים סורים תקפו עובדים וסיור ישראלי והציתו שדות", למרחב
המשיכו הסורים    1964ביולי    5,4,3-. במסמך נכתב כי בגזרה הסורית, ללא תאריךתקריות אש ב,  1493/922/1975א"צ,    6

ביולי נכתב כי בתגובה לירי הסורי    7-" ]ההדגשה במקור[. בכוחותינו לא השיבו באשלהטריד באזור אשמורה אולם: " 
 .6.7.64"ישראל תזהיר את סוריה",  , הבקרהגיבו "כוחותינו באש נק"ל, מק"ח ותותחי נ"מ";  
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לטעמו פתרון  ו ,  למצב  אשר איננה מהווה פתרון  ,"חצאי תגובה"  אותה הגדירניות הישראלית  המדי

  7. היקף תגובה חריף יותר להיות באמצעותעשוי 

שליח האו"ם  ש העובדה    נוכחתמיכה במדיניות ההבלגה, בוודאי ל  הככלל, הקו של חברי הממשלה הי 

ועדת שביתת הנשק שבין ישראל  את  בחן גם  ו   האחרונות  התקריותבול עסק באותו פרק זמן בחקירת  

לפגוע    שטריתהצעה של    תמכו בהבלגה.  -מאיר  וכדוגמת אלון    -לסוריה. גם נציגי הקו האקטיביסטי  

חקלא  סורי יבשטחים  גישהיים  אחרת,  בגזרה  שפירא  ה  ם  של  לגישתו  במהותה  "איזון  על  דומה 

בכפוף  כך, למשל,    8העימות. רצון שלא להסלים את  בשל ה  , נתקלה בהתנגדות של רביןהטרדות"

לתמיכה    9בכל הגזרות בגבול הסורי.  חיץ  באשאותה גישת הרגעה בוטלו כלל האישורים לפתיחה  ל

אש  , וכי היעדרות של רבצרפת  ה עתבאותשהה  אשכול  שניתן להוסיף כמובן את העובדה    בהבלגה

   פגישות מדיניות חשובות אף פעם אינן זמן הולם להסלמה ביטחונית.לצורך  ממשלה

היא איננה  הייתה שאלת דו"ח האו"ם על התקרית.    סוגיה נלווית לתקריות האש ולאיפוק הישראלי

שהאישים השונים    החשיבותבתוכה את    גילמהאבל היא    ,לשאלת הפעלת הכוח  במישריןקשורה  

מי התחיל  בו צוין  ש בלא. לאחר שהתקבל דו"ח האו"ם על התקרית לאומיות-ןביהמערכות ייחסו ל

הצע הממשלה.  בישיבת  זעם  הדבר  עורר  האש,  מאירבתקריות  של  האו"ם    תה  דו"ח  את  להשיב 

ביטוי   כביטוי לסלידה הישראליתלשולחיו   לידי  בין חברי המחנה    חלוקהה   את מורכבות  הביאה 

המחנה    המתון מפתיע.  האקטיביסטילחברי  שאינו    –  ורהפטיגּושפירא  להצעה  התנגדו    ,באופן 

שלום  " פתוחה   ]קטוע[  קטיעמוטב  מלחמה  אליהםאולם    ,ואבן  -   "מאשר  שרים  גם    נוספו  שני 

, ושר אשר  ואלון  יוסףהפעם  צד מאיר התייצבו  ללעומת זאת,    יהודה.- שטרית ובר   -  אקטיביסטים

, ובסופה של הישיבה יופה  אשכול נטה לא להחזיר את המכתב.  ששון  –עמדתו הייתה מתונה יחסית  

  10. כוחם של אשכול ומאיר לקבל את ההחלטה בסוגיה

 

 

 

 

 

 
בקשר למגבלות הקיימות על הפעלת הכוח והרצון    .5.7.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    7

הוראות חריפות לא לפתוח באש בכלי נשק רציניים, כי זה מביא    שהישראלי לשמר את "חוקי המשחק" אמר רבין כי "י
 י".ן טבע לתגובת שרשרת כמעט באופ 

 . 5.7.64", גאל אלון, גולדה מאיר, בכור שלום שטרית ויצחק רבין, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישם 8
 . 15.1.67סקירה,  – , חייץ 3/581/1975א"צ,  9

גולדה מאיר, משה חיים שפירא, זרח ורהפטיג, אבא אבן, בכור שלום  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה  10 , "דברי 
 .12.7.64יהודה, דב יוסף, יגאל אלון ולוי אשכול", -ראל ברשטרית, יש
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 המשך התקריות באזורים המפורזים

ביולי פתחו הסורים באש    19-ב  הסורית.תקריות האש בגזרה  נמשכו  למרות ההבלגה הישראלית,  

  11-וב 10-וב 12, ביולי ירו חיילי צה"ל לעבר חיילים סורים באזור כורזים 23-ב 11לעבר סיור ישראלי, 

 13באוגוסט ירו הסורים לעבר טרקטור ישראלי אשר עיבד שטחים חקלאיים מזרחית להאון. 

הייתה   המורכבת  להייתה  היא  בעבר    ;"הבוסטר" החלקה  אשייכת  הכפר  אשר  - תושבי  סמרה 

. בהמשך חכרו ערבים מקומיים את השטח, ולאחר מכן מכרו את האדמות  השתייכו לדת הבהאית

עיבדה ישראל את השטח ללא הפרעה,    1962לקק"ל, וחלקם אף עברו להתגורר בישראל. עד לשנת  

כי זו אדמה ערבית  כאשר הסורים טענו  החלו תקריות אש עם הסורים באזור,    1963בתחילת שנת  אך  

 14ל. והם אינם מכירים במכירתה לישרא

דיונים    כלפי סוריה.  הרצויה  בשאלת המדיניות  לסדרת דיוניםההתחממות בגבול הסורי הובילה  

הם    אלו הביאו לידי ביטוי חלוקה מעניינת בין תומכי הגישה האקטיביסטית לבין קבוצת המתונים.

  ועד לשאלות אסטרטגיות   , סוג כלי הנשק שבו מגיבה ישראל  כדוגמת   ,שאלות טקטיות  הכילו בתוכם

משילות  הרתעה ואף סוגיות של    ,הפעלת חיל האוויר  ,אודות כיבושה של רמת הגולן הסוריתעל  

 פנימית ומקומו של ראש הממשלה ושר הביטחון בהיררכיית מקבלי ההחלטות. 

אשר כלל את ראש הממשלה אשכול,    ,חלק רחב מן העיסוק בשאלות הללו נערך בפורום מצומצם

רבין הרמטכ"ל  ואת  מאיר  החוץ  שרת  המשולש".  –  את  אל    "הפורום  נלוו  רבות  שלושת  פעמים 

סגן שר הביטחון, מנכ"לי משרד הביטחון והחוץ, ראש אג"ם ועוד.    –האישים הללו גם אנשי מקצוע  

בראשות    שית תקופת אשכולכי הפורום הזה התכנס מרא  ,ניתן לראות על פי יומני הלשכה של אשכול

   1964.15 באוגוסט 12-מהוא  את רישומו שהצלחתי לאתר, אולם הדיון הראשון הממשלה

נפגשו ראש הממשלה, שרת החוץ והרמטכ"ל לדון,    ,ביולי, לאחר חזרת אשכול מביקורו בצרפת  12-ב

  המשולש פעם נוספת.   פורוםה התכנס    ,1964באוגוסט  כעת,    16כנראה, במצב המחריף בגבול הסורי. 

, בהבאה של המצב לידי  בהחרפת התגובה הישראלית, בהפעלה של חיל האוויר  המצדדיםבראש  

התייצב   הסורית  הגולן  רמת  בכיבוש  ואף  הוא"פיצוץ"  רבין.  להמתין  חשב    הרמטכ"ל  אין  כי 

 אשר   הסכם  שום  מקבל  אינוהאו"ם  ש, בשל העובדה  לאישורים של האו"ם על מנת לעבד חלקות

 
פ  11 ולונדון,  -, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל שגרירויות ישראל בניו4793/  5-אי"א,  יורק, וושינגטון, פאריס 

19.7.64 . 
 .1965, יולי 1964-1965סיכום שנתי  -, ביטחון שוטף 2/507/1968א"צ,  12
, "הסורים ירו על טרקטור  דבר, ללא תאריך;  (1962-1964ם פרשת מבצע תלם בתל קציר והאון )סיכו,  7935/  8-א"מ, א   13

 .  11.8.64מזרחית להאון",  שחרש
 . 17.8.64לב",  -בר חיים"ל, "דברי מטכ דיון   של פרוטוקול , 9/120/2009"צ, א 14
  – , יומן רה"מ  4837/  10-. לסקירה של מועדי כינוס הפורום ראו: אי"א, פקודמים  מפגשים  עשרהכ  לאתרהצלחתי    15

   .יום סדר -, יומן רה"מ 4838/ 1-, פשםסדר יום; 
 . 12.7.64שם, שם,  16
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אישר אותו.    עצמו  גם אם האו"ם   -ישראל וסוריה במקרה הנוכחי    -   הצדדים  שני   ידי  על  מאושר  אינו 

ואינם  הסורים  שמאחר   המפות  את  הקיים  את  מקבלים  וישראל  הסימון  האו"ם  על  והמוסכם 

: "ומי שיש לו יותר אורך רוח ויותר סבלנות  )לפחות בשתיקה( אזי המאבק הוא על הסטטוס קוו

יותר". על בסיס    רבין  הוא מקבל  נשענות  ישראל בשטח המפורז אינן  כי פעולותיה של  אישר  אף 

י ישראל תזמן את בול  כ  הציעהוא  . הלטובת םדיון או פעולה במישור הזה אינמשפטי רחב, ולכן כל  

על  מקובל  איננו  הסורית  הפעילות  המשך  כי  לו  תציג  כמה   לו  ותיתן  יהלשיחה,  של  ימים    ארכה 

הפעם  הסורים יפתחו באש, אזי  ואם  לעבד את השטח,    תחזור ישראללהסדיר את הנושא. לאחר מכן  

"נפוצץ  ו  האווירפעיל את חיל  תשל התאמת הירי לסוג הירי הסורי, אלא  בניגוד לגישה    תפעל ישראל

הפעלת    לאחר מכןאולטימטום ו ה  השילוב של  "לכבוש את הרמה הזו". רבין חשב כי, ואף  את העניין"

 17.להסדרת המצב לאומיים-ןבהתערבות של גורמים בי ויסייע  אףחיל האוויר וכיבוש שטח 

נתיב  ב ראו  ודיאלוג עם האו"ם  . ראשית, הם העניקו חשיבות לאשכול ומאיר החזיקו בגישה שונה

כוונה    ךומתו  , , חלק מכללי המשחק אשר ישראל קיבלה על עצמהשלב הכרחי  היסטורי-המשפטי

ביקש אשכול בטרם  למשל,    ,בשל כך  18.ת הצורךלהפעלת הכוח במיד   מרחב לגיטימציה  עצמהלייצר ל 

  19. התפתחות האירועים במפורז הדרומי שלו עם בול כי יכינו לו את  צפויההפגישה ה

מן הגישה אשר הציג רבין.    יםמסויג   ומאיר  אשכול  ו אופן וסוג הפעלת הכוח היהגם בשאלת  שנית,  

או הצדקה ברורה    שלל את הפעלת חיל האוויר, ודאי בשעה שאין לישראל הסבר משפטי  אשכול

סורית על יישובי עמק    ההפגזחששה עד מאוד מ ומאיר    ,השטחים בהתאם להבנה עם האו"ם  לעיבוד

 20. האוויר  חיל  תהפעלל תגובה ב הירדן

שישה ימים קודם    עשות זאתבאוגוסט קדמה ההחלטה שלא ל   12-להתנגדות להפעלת חיל האוויר ב

סיור צה"לי בטעות את הירדן באזור המוצב עורפיה, נכנס אל תוך מוצב    חצה  באוגוסט  6-לכן. ב

נשאר בשטח  ו סורי, נתקל בחיילי המוצב ופתח באש. בתקרית נהרג חייל צה"ל, וחייל אחר נפצע  

חייל  היעדרותו של  למרות תקרית האש שהתפתחה, ולמרות  וכך,  הסורי עד אשר חילץ את עצמו.  

  21. לטובת חילוץ החייל או השבת אש  האוויר  צה"ל, הוחלט לא להפעיל את חיל

 
 . 12.8.64",  יצחק רבין, "דברי בית צפפא. 2. הגבול הסורי  1, 7933/ 7-א"מ, א 17
 .12.8.64, "דברי לוי אשכול וגולדה מאיר", שם, שם 18
 . 16.8.64, מכתב מאת מרדכי קדרון אל לוי אשכול, 7935/ 8-ם, אש 19
 .12.8.64, "דברי לוי אשכול, גולדה מאיר", בית צפפא. 2. הגבול הסורי 1, 7933/ 7-, אשם 20
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  9/120/2009; א"צ,  16.8.64של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    לשם, פרוטוקו  21

; בתקרית נהרג סמל מתי כ"ץ, בנו של משה כ"ץ מייסד הגלריה לאומנות הראשונה בתל אביב,  17.8.64יצחק רבין",  
. המשורר נתן אלתרמן כתב  7.8.64, "סמל צה"ל נהרג בהיתקלות יחידת סיור במוצב סורי",  למרחבגלריית כ"ץ. ראו:  

שיריו  לאסופת  ההקדמה  ראו:    את  מותו.  לאחר  לאור  יצאה  אשר  כ"ץ  של 
https://www.izkor.gov.il/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99%20%D7%9B%D7%A5/en_6d

7ac373a5eafde1294c0dc10ad516da -  .אתר יזכור 

https://www.izkor.gov.il/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99%20%D7%9B%D7%A5/en_6dde1294c0dc10ad516da7ac373a5eaf
https://www.izkor.gov.il/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99%20%D7%9B%D7%A5/en_6dde1294c0dc10ad516da7ac373a5eaf
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חמה  -בתקרית אל שאלת הפעלתו של חיל האוויר עלתה לדיון.זו לא הייתה הפעם הראשונה שככלל,  

סורי1951בפברואר    5-ב בכוחות  לפגיעה  האוויר  חיל  הופעל  מכןי,  לאחר  חודש    תל   בתקרית  ,ם. 

לאומי הוביל את ישראל  - ןמטוסי חיל האוויר )ללא אישור( על הסורים. הלחץ הבי  צלפו  ,מוטילה

-הביאו ראשי הצבא הצעה לבן   1958להימנע מהפעלה של חיל האוויר בתקריות נוספות. בדצמבר  

השימוש במטוסים יכול לתת מענה לאש הסורית הארטילרית על יישובי העמק. אחד  לפיה  וריון  ג

גוריון דחה את המלצת  -ל מתווה זה היה אלוף פיקוד הצפון יצחק רבין. בןמן האישים אשר המליץ ע

  22הצבא.

, הופעל חיל האוויר נגד עמדות סוריות, והדבר עבר ללא תגובות  1962 ארס במהלך פעולת נוקייב, מ

,  ים שפירא. השרנגדמפלגתית עלו טענות  -דווקא מן הזירה הפנים   לאומית.- ןקשות מן המערכת הבי

 23ורהפטיג התנגדו וחששו מהפרת האיזון שבין הפעולה הסורית לתגובה הישראלית.ּו  בורג

גוריון לבקש את שרי הממשלה לאפשר לשר הביטחון להפעיל את חיל  -למרות התנגדות זו החליט בן 

ם. ההתנגדות הרבה ביותר נרשמה בקרב שרי המפד"ל,  ייישובים אזרחייפגיזו  הסורים  אם  האוויר  

אפשרות  תמך ב  אלון  .גוריון-אך תמך בסופו של דבר בבן  ,אשכול התלבט  אבן.  השרצטרף  האליהם  ו

אופן קבוע בתקריות  אבל היה מסויג מן המתווה של הפעלת חיל האוויר ב,  של הפעלת חיל האוויר

אם  איים כי  אף  שטרית  ו,  בהפעלה של חיל האוויר  כותמ, שטרית וספיר  . דייןוכאופציה יחידה  כאלו

ייפגיזו   וספיר טען כי מבחינתו אין    ,ישראל לעשות דבר דומהרשאית  שובים אזרחיים,  יהסורים 

 24. 1962 ארסבמ 20-ב בסופו של דבר ההחלטה אושרה .ןלאווירוהבדל בין תותח 

מדרגות  ביקש    את הפעלת חיל האוויר. הואששלל  המשיך אשכול בקו    ,1964באוגוסט    12-ב,  כעת

  "טנק עומד זו מטרה טובה   : וזנקו המטוסיםבטרם י  -   ן מטרות שניתן לפגוע בה  –   הסלמה נוספות 

לידי "פיצוץ"    ,כבשים"  50]...[ אפשר להרוג   והתנגד לגישתו העקרונית של רבין כי הבאת המצב 

אשכול הבין כי העימות    . לטענתו הדבר יביא לידי גינוי ישראל במועצת הביטחון.משרתת את ישראל

 ובשל כך גובר הצורך בשיקול הדעת.   ,היוקרהוהכבוד כרגע איננו סוגיה כלכלית אלא מצוי בתחומי 

למנוע "מדרון חלקלק"שילוב  זאת,    םע כי היעדר תגובה ישראלית  ,  הצורך  ביא  יבבחינת החשש 

את אשכול לבקש מן    הביא  , לאומי של ישראל-ןעם הרצון להימנע מגינוי בי ,  להגברת הלחץ הסורי

וזאת    ,להפעלת כוח  -מבחינה משפטית    נוחות יותר  –  אחרותזירות נוספות ועילות  הרמטכ"ל לחפש  

ו במטרה   במילים  מפורז הדרומי.  ההאזור  בעיית  לפתור את  כפולה: להשיב לסורים על מעשיהם 

 
 .85-86, עמ' אשכולגלוסקא,  22
 .18.3.62", וזרח ורהפטיג  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה שפירא 23
, "דברי חיים משה שפירא, זרח ורהפטיג, יוסף בורג, משה דיין, יגאל אלון, פנחס  , פרוטוקול של ישיבת ממשלהשם  24

לא מצאתי את סיכום החלטת הממשלה על הצעתו    .86-85, עמ'  אשכולגלוסקא,  ;  20.3.62  ספיר, בכור שלום שטרית", 
ודעות  -של בן גוריון לאשר לשר הביטחון הפעלה של חיל האוויר. בדיון עצמו אין החלטה שכזו. הדיון עוסק בנושא 

 .47-42, עמ' ההגנההאישים מופיעות בו. על כן אני מסתמך על: כהן,  
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שם    , בפרט  הדרומילבעיית האזור המפורז  להיעדר תגובה בכלל ו   אשכול ביקש לתת מענה   :אחרות

גבול באזורים נוחים יותר משפטית    על ידי שימוש בתקריות  הטיעון המשפטי לא נטה לטובת ישראל,

או ירי על    חדירת סירות סוריות לשטח ישראל בכנרתפתיחה באש על    באמצעות  למשל,  ;לישראל

 25גזרות.בין  ל  הדבר, כפי שציין רבין, היה מנוגד לגישה הישראלית עד אז של בידו .  רועים סורים

מעניין הוא כי ההחלטה על המדיניות הנבחרת לא התקבלה בוועדת השרים לענייני ביטחון אלא  

 26בפורום מיוחד זה. 

המתנה לפגישת אשכול עם  ו  עצירת העיבודים   בחרה ישראל לפעול היה המשך ההבלגה,הקו שבו  

השיח של בול עם  אם  כבר עלו על השולחן שלוש אפשרויות פעולה,    ה בעתב  ולתשובת האו"ם.  בול

להכניס  ים. אפשרות אחת הייתה  יאת העיבודים הישראלשיאפשרו  הבנות  הסורים לא יגיע לידי  

הסורים  אם  טרקטור משוריין ולעבד שלוש חלקות באזור האון, גם במחיר של הימנעות מתגובה  

העיבוד עם טרקטור משוריין, ובמקביל הכנת תותחי   יה הייתה המשךהאפשרות השני  ;באשיפתחו 

ש  30  נ"מ כך  יאם  מ"מ,  עדיין  אש  תקרית  הישראלייתתפתח  המענה  המש  בגדר  שאר    ; ק חכללי 

  של חיל האוויר לשיתוק הירי ואף הרחבה של קו המטרות.   הוהאפשרות השלישית הייתה הפעל

 27.העימות את  להרחיב הישראלי לרצון בנוגע "ל במטכ רבה  ספקנות שררהזה  בשלב

הדיון  .  מצב בגבול סוריהבבאוגוסט, דנו המשתתפים    23-בועדת השרים לענייני ביטחון  ישיבת  ב

בדיון המטכ"ל ובפגישה ל  התייחס עלו  ומאי  פורום   של  שתי סוגיות אשר  הסוגיה    .ראשכול, רבין 

תקרית אש    אם מתרחשת  יה,יוהשנ  ;תל קציר-מהן האפשרויות של ישראל בגזרת האוןהראשונה,  

השר    כמובן  היה   הבולט  המתנגד,  בכל הנוגע להפעלת חיל האוויר  28האם להפעיל את חיל האוויר.  -

ה  המצדדים בהפעל.  כאשר אשכול היה מסויג מן האישור האוטומטי להפעלת חיל האוויר  ,שפירא

הם ראו   .סגן שר הביטחון פרסורבין  הרמטכ"ל    –באופן ברור אל המחנה האקטיביסטי    היו  שייכים

פועלת ארה"ב   כי בפרק הזמן הנוכחי  דומה    אםבווייטנבעובדה  מאפשרת לישראל מרווח  בצורה 

מהפעלה    לחששותיהבהפעלה, וזאת בניגוד    מאירהיא דעתה המצדדת של    מעניינת  פעולה דומה.

  30. 1963באוגוסט  11-ב או מחשש זהה אשר הפגינה  29, באוגוסט 12-רק בשכזו 

 
 .12.8.64", יצחק רביןו  , גולדה מאיר, "דברי לוי אשכולבית צפפא. 2. הגבול הסורי  1, 7933/ 7-א"מ, א 25
על פי יומן הפגישות של אשכול, לא התקיימה ישיבה של ועדת השרים לענייני ביטחון בטווח הזמן הקרוב לקבלת    26

 .12.8.64סדר היום,   - , יומן רה"מ4838/ 1-אי"א, פההחלטה. ראו: 
 . 17.8.64לב ויצחק רבין", -פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר ,9/120/2009א"צ,  27
 . 70-72, עמ' ההגנה; כהן,  23.8.64, , יומן אישי משרדי של לוי אשכול4914/ 3-א"מ, פ 28
א"צ,  או:  השרים. ר  ת שם, שם. רבין חזר על תמיכתו בהפעלה של חיל האוויר גם בדיון מטכ"ל יום לאחר הדיון בוועד  29

  .24.8.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 9/120/2009
 .11.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי, גולדה מאיר",  30
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על ההתנהגות    כעסהב:  נושאים  אחד, אלא בהצטברות של  עבאירו   מצוי לטעמי  איננו  ההסבר לכך

בקרב    יית מימי הירדןם הקשורים לתוכנית הטיקידום מהלכיו  ממנגנון האו"ם  אכזבה  ,הסורית

 מדינות ערב. 

ות כי לא יפתחו באש  רי הבטחות הסוהחוזרות ונשנות של  ת והפר  ומי,רבמפורז הד   המשך התקריות

לה, אם   המותר  העיבוד  מתחום  חורגת  ישראל  כי  לכעס  31יחשבו  מאיר  רב   הובילו    עליהם   של 

בפגישה שנערכה    32לפעול ביעילות בסוגיה.   ,בול כנציגוממיכולתו של האו"ם כגוף, ו   אכזבה רבהלו

היא    –   השרים לענייני ביטחון  תבוועדשלושה ימים לאחר הדיון    -  באוגוסט  26-בין מאיר לבול ב

ל ביטוי  ונתנה  האו"ם  מן  הסוריםלאכזבתה  על  שטחים  כעסה  לעבד  לא  "התחייבנו    םבעייתיי: 

]...[ לסורים שתי דרכים   קוימו]...[ מהסורים לא נשמעה מלה מלבד הבטחות שלא    מבחינת הסורים

יום וכל מאמציו של בול להוציא תגובה מהסורים עלו    15סחבת ]...[ הנה חלפו ]...[ פתיחה באש או 

]...[ לא נחכה עוד שנה אלא נצא לעבוד בשטח בעוד ימים אחדים. אם הסורים יפתחו באש    בתוהו

 33האחריות עליהם. לא נעמוד בצד אם אנשינו יהרגו". 

אמורה הייתה להתקיים בספטמבר  אשר    ,לכך יש להוסיף כי לקראת ועידת הפסגה הערבית השנייה

לפעול ביתר שאת בסוגיה. כך הוקמה ועדה משנית טכנית אשר נועדה לבחון  , החלו מדינות ערב  1964

החלו שרי ההגנה, החוץ והצבא של מדינות    היבטים טכניים של הטיית יובלי הירדן, ובמישור הצבאי

מהלכים   לתאם  המדינות  ערב  להטייתיה שכללו  בין  צבאית  יחידות  מימי    ערכות  והקמת  הירדן 

 34לצבאות ירדן ולבנון. העברת כספים ושינויים מבניים גרילה, 

כלל  שתכן  יי של  של  כמעט  המוחלטת    להיעלמותמצוי ההסבר    הללוגורמים  ה בשילוב  חששותיה 

האוויר חיל  של  מהפעלתו  השרים    מאיר  ועדת  הפעלה  ו  ,באוגוסט  23-בבישיבת  לאפשר  נכונותה 

   על ידי שר הביטחון.  מטוסיםאוטומטית של 

לזהות  לכך    הישיר  זיקהב גם  על    תמגמאת  ניתן  וההגבלות  המעצורים  את  מעט  לשחרר  ישראל 

ה תקריות  לאחר  באש  כך,    12-פתיחה  בתגובה  ב  , למשלבאוגוסט.  אושר  באוגוסט    13-לתקריות 

 35ויום לאחר מכן בכל הגזרה הסורית.   ,חיץ במפורז הדרומי אשלהפעיל מחדש 

 
תל קציר, אם הם יחשבו כי ישראל חורגת מתחום העיבוד, הם לא  -הבטיחו הסורים כי באזור האון  1963באוגוסט    31

יפ אלא  באש  מיידית  ראו:  יפתחו  האו"ם.  למשקיפי  אנו  יורק  7935/  8-א"מ,  ניו  אל  בירושלים  מהמשרד  מברק   ,
 .11.8.63וושינגטון, 

, דבר  ;13.8.64, "ראש המשקיפים הוזעק מביירות לירושלים. נציגי ישראל: הסורים הפרו את הבטחותיהם",  למרחב  32
 . 13.8.64"ישראל מזהירה שלא תוכל להבליג על תוקפנות סוריה", 

. המסמך הוא למעשה סיכום פגישת מאיר  26.8.64  , מברק מהמשרד בירושלים אל ניו יורק וושינגטון,7935/  8-א"מ, א  33
 עם בול אשר נערכה באותו היום.

, "הכנות צבאיות של מדינות ערב לקראת  הבקר;  21.8.64, "יוכן דו"ח מדיוני הוועדה הערבית לניצול מי הירדן",  דבר  34
 .24.8.64יית יובלי הירדן", ביצוע הט 

 . 15.1.67סקירה,  – , חייץ 3/581/1975א"צ,  35
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הקו המנחה בכל  –  החיץ  אש  –  הפעלת הכוחתחום ייחודי של  משוחררת זו בכל הנוגע ללמרות גישה  

הסיבות לכך היו    36. והימנעות מפעולה נרחבת  סטטוס קווהמשך הה  היעדיין  הנוגע לחזית הסורית  

בעיקרן   ה  -מדיניות  הערבית  הפסגה  בספטמבר,צפויה  אשר    שנייהועידת  להיערך  כנס    הייתה 

לכן, במישור המבצעי,    .נובמברב  הבחירות לנשיאות בארה"בהמדינות הבלתי מזדהות באוקטובר ו 

המשחקהנמשכה   כללי  על  בגזרה    שמירה  טרקטורים    -שהתמסדו  באמצעות  העיבודים  המשך 

במישור הדיפלומטי  כאשר  ;  בקוטר הכליםו  בעוצמה  ,משוריינים, תגובה זהה לאופי הירי הסורי

  37להגיע לידי הסכמות והסדרים עם הסורים.  בניסיון ,בולעם או"ם ו עם ה  שיחהמשיכה ישראל ב

המשיך הקו המתון להיות מכתיב המדיניות של ממשלת    1964כי בסוף אוגוסט    , אם כן, ניתן לומר

תמכו    -  מאירגם    בשלב מסויםרבין, פרס וכפי שהראיתי    -תומכי הגישה האקטיביסטית  ישראל.  

בהבאת המצב לידי פיצוץ  דד  יצ רבין אף  ובהפעלה של חיל האוויר,  ו  תגובות אל מול סוריהבהחרפת ה

 וכיבוש הרמה.  

הנוכחי קשורה לתמיכה שהם קיבלו    ההצלחה של חסידי הגישה המתונה להמשיך בקו המדיניות 

ניתן להבין מדבריו    ,למשל  ,כך  .להבאת המצב "לידי פיצוץ"ו דווקא מאשכול, אשר התנגד להסלמה

  הוא מבקש ש  ,"זמנה פג"את שר הביטחון להפעיל ישירות את חיל האוויר כי  שהסמיכה  ההחלטה    על

  לפעולותיה של ישראל   נוספיםבים  נתיביקש למצוא  אשכול    ברור כי  להימנע מהפעלה שכזו. בשלב זה

את פעולותיה לצבעים של שחור או    ומיצמצלא  ו  מדרגות הסלמהאשר יאפשרו לה  ,  הסוריתבגזרה  

 .רפיוןמלחמה או  –לבן 

ה  גיש  –המחנה האקטיביסטי  נשי  א  –  אשכול ושטרית  אימצוחשוב לראות כיצד    ,לכך  הישיר   זיקהב

  1963באוגוסט    .בשאלת מדיניות "איזון הטרדות"  של שפירא איש המחנה המתון   לגישתוקרובה  

כי ישראל תנקוט מדיניות   בגזרה    שלהציע שפירא  בה    זו אשרמ  שונה  הפרעה לחקלאים סורים 

לכיבוש זמני של עמדה    צורהרמטכ"ל  כחלופה להצעתו של    ,הסורים הפריעו לחקלאים ישראלים

,  למנוע הסלמה והחרפה בפעולות התגובה הישראליות  כדיזאת  הציע  שפירא    סורית ברמת הגולן. 

אולם    ,1964של שפירא ביולי    זוהעלה הצעה דומה ל  עצמו  שטרית  38אשכול התנגד להצעה.   אולם

 39נתקל בהתנגדות של רבין אשר חשש מהסלמה. 

 
 .2.9.64, שיחה של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר מ. קומי, נציג ישראל באו"ם,  7933/  4-א"מ, א  36
, פרשת התלם בהאון,  5793/  8-א; א"מ,  24.8.64, "דברי יצחק רבין",  9/120/2009א"צ, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,    37

בחלק ההמלצות של המסמך נכתב: "להמשיך בעיבוד החלקות ]"הבוסטר", "הפרסה", "השולחן הקטן"[, ולו    .25.8.64
 .1965, יולי 1965-1964סיכום שנתי  -  , ביטחון שוטף2/507/1968א"צ, רק סמלית, כדי שלא תעבור עונה ללא עיבודן"; 

 מ"מ".  30כתב כי השבת האש על ידי ישראל בוצעה בעיקר על ידי "אש תותחי נ"מ  בחלק העוסק בתקריות בגזרת האון נ
 . 11.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה שפירא, לוי אשכול",  38
 . 5.7.64, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "בכור שלום שטרית ויצחק רבין", שם 39
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בשל הקשיים המשפטיים של ישראל באזור    .אשכול דבר דומה מרביןביקש    1964באוגוסט    12-ב

ועילות    א גזרות אחרותומצנדרש רבין לעל אפשרויות התגובה שלה,  אשר הקשו  המפורז הדרומי  

תגובות  המרחב  להגדיל את     אשכולרצונו של    . לכך נוסףשבהן ניתן להתעמת עם הסורים  נוספות

רבין התנגד לכך פעם    אל הפעלתו של חיל האוויר.  ידחקא יהובטרם    של ישראל,  פעולה הואפשרויות  

 40בטענה כי זו איננה המדיניות הישראלית.   נוספת

אוגוסט   בראשית  זו  אפשרות  של  גישת   1964באוגוסט    אשכול   ה שינ,  1963כלומר, משלילה    ו את 

כי מדיניות כזו עלולה להפיל את האשמה   מחששוההתנגדות של אשכול  נבעה אם בתחילה  .  לסוגיה

ישראל בחשש    על  היה  מקורה  שטרית  של  להצעתו  וההתנגדות  המדיניים,  במאמציה  ולפגוע 

היגרם  להימנע מהסלמה העלולה ל רצונו  מדיניות כזו בשל    לקדם  , הרי שכעת ביקש אשכולמהסלמה

  , אפשרות פעולה ךכ    מי.המשפטיים של ישראל במפורז הדרו  הובשל קשיי   חיל האוויר  תהפעלבשל  

, כעת הייתה לדרך המוצא, לפחות על פי מחשבתו  ההסלמהמביאה לקודם לכן כדרך  נתפסה  אשר  

 נועדה למנוע הסלמה. ששל אשכול, 

  , בפגישתו עם שגריר ישראל באו"ם  אשכולשמע  ם של בחירה בהבלגה  י חיזוק לשיקולים הישראלי

אשר היה מאוכזב עד מאוד מחוסר יכולתו של האו"ם ושל בול לספק מענה    מיכאל קומיי. אשכול

העיבודים מקומיי    ,החקלאיים  לבעיית  לפעולות  כי  שמע  עזה  ישראלית  תגובה  הנוכחי  במצב 

"הפרובוקציה" הסורית לא חרגה מכללי  ש משום במסדרונות האו"ם, הבנה  הסוריות לא תתקבל ב

פנייה אל הנתיב  לגבי  בתגובה לניסיון של אשכול לברר    בנוסף,  המשחק הרגילים או המקובלים.

לאומיים לטפל במישור המשפטי  -ןהרצון או היכולת של המוסדות הבי   יכ   הסביר קומיי  המשפטי,

אינ וסוריה  ישראל  בין  הזניחים  הגבול  מאחר  יםקיימ  םבעימותי  בזירות  ש,  כעת  עסוקה  היא 

  41אפריקה, רודזיה ואנגולה. קפריסין, דרום  –מרכזיות יותר למעצמות 

 

הפעלת  על  ישראלי  -והמשך המאבק הפנים,  1964בספטמבר    5-11ועידת הפסגה הערבית השנייה,  

 הכוח

התכנסה באלכסנדריה שבמצרים ועידת הפסגה הערבית השנייה. מטרתה    1964בתחילת ספטמבר   

הארגון לשחרור  , הקמת  ת מי הירדןיי הט  -הייתה לבחון את ביצוע החלטות ועידת הפסגה הראשונה  

 42מפקדה ערבית מאוחדת. והקמת  פלסטין )אש"ף( והצבא לשחרור פלסטין )צש"ף(  

 
 .12.8.64", ויצחק רבין , "דברי לוי אשכולבית צפפא. 2. הגבול הסורי 1, 7933/ 7-, אשם 40
"דברי    , שיחה של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר מ. קומי, נציג ישראל באו"ם,7933/  4-, אשם  41

לינו שעשינו פעולה רצינית על  כך למשל אמר קומיי "שזה לא יהיה מצב שיגידו ע  .2.9.64  לוי אשכול ומיכאל קומיי",
רקע של פרובוקציה בלתי רצינית ]...[ בשבילנו, בשביל הבחורים בגבול ]...[ כאשר יורים על טרקטור זה עניין רציני ]...[ 

 אבל בוושינגטון או בניו יורק זה דבר לא רציני".  
 . 150, עמ' גבולותכהן,  42
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איחוד של המערכים הצבאיים  בהוחלט על הקמת כוח צבאי ערבי מאוחד, בתיאום ו  שנייה ה  הבוועיד

אשר עיקריה  הטיית יובלי הירדן,  ל המשמעותי ביותר מבחינה של ישראל היה האישור    .הערביים

מימי   הטיית  והיו  החצאבני  החצבאני  של  העליון  החלק  הטיית  על  התבססה  התוכנית  הבניאס. 

  קורות לליטני באמצעות מנהרה. החלק התחתון של החצבאני יועבר באמצעות תעלת הטיה אל מ

מן המים אשר מקורם בירדן העליון. מהבניאס יובלו    53%הבניאס אשר בסוריה. כך יימנעו מישראל  

אל הירמוך וייאגרו    –דרך רמת הגולן הסורית    – שר תאחד את שני הנחלים המוטים  המים בתעלה א

 43משם הם יובלו אל תעלת הע'ור הירדנית.  ;בסכר מוחייבה אשר בירדן

לאפשר  כדי  עוד בטרם התכנסה ועידת הפסגה, הפסיקה ישראל את העבודות באזור המפורז הדרומי  

בחודש ספטמבר, לאחר שישראל הודיעה לאו"ם    44לאו"ם לבחון את סוגיית החלקות שבמחלוקת. 

, וכי היא מבקשת לצאת ולעבד חלקות באזור המפורז הדרומי,  עוד  כי היא איננה מוכנה להמתין

בשטח את  למדוד ולסמן נציגי האו"ם לצוות הישראלי והחלו   1964בספטמבר  26-ו ב 25-הצטרפו ב

 45"הקו השחור" באמצעות תילי אבנים. 

לאחר    ,בספטמבר נדרשה לדון בשאלה האם כעת  29-השרים לענייני ביטחון אשר התכנסה בועדת  

דו"ח האו"ם על  התקבל וזאת עוד בטרם  ,על ישראל לחזור ולעבד את השטח  ,סימון "הקו השחור"

 46הסימון המשותף במפורז הדרומי. 

  בספטמבר, התכנס   29-בהתקיימה  באוגוסט לבין זו אשר    23-ועדת השרים בישיבת  מעניין כי בין  

בשאלה    פעמיים ומצומצם  נוסף  באופן  לדון  כנראה  ורבין,  מאיר  אשכול,  של  המשולש  הפורום 

לאחריה אושפז אשכול בבית החולים    יומייםו בספטמבר,    11-נערכה ב  הראשונה  פגישהההסורית.  

בעינו   מיעט  ו לניתוח  מכן  וך  כבשל  לאחר  ישראלכן  בעבודה  חגי  שבי מ  .בשל  כאשר    לעבודה  יד 

התכנסה ועדת  בו  פרס, התקיימה ביום שגם  יה, אשר בה נכח  י הפגישה השנ  47התכנסה ועדת השרים.

ברור הוא כי בשני    48. 11:00ועדת השרים התכנסה בשעה  . 10:00בשעה   1964  בספטמבר  29השרים,  

  , באירועים  מקצועית מבחינה לדון ברצון בר היה יה של הפורום, מדויהמקרים, בעיקר בפגישה השנ

חלקיו הוא  זה  הסבר  אולם  בוועדה.  הדיון  טרם  האישים  עמדות  את  לדעתיבלבד  לתאם  היה    ,. 

ל מעבר  זה  הבירוקרטיבפורום  או  המקצועי  את  ;צד  שימש  האישים  הוא  שאר  ואת    אשכול, 

 
 council of Kings and Heads of States of the Arab League in "Declaration issued by the, 7931/ 4-א"מ, א 43

Its second session held at Alexandria", 5-11.9.64.  ,"שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר ;
  –ת של אש  נהרוארנון סופר,  ;  10.9.64, ועידת הפסגה הערבית השנייה באלכסנדריה,  563/1356/1988; א"צ,  22.9.64

 . 152עמ'    (,1992)עם עובד והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה  ,  וחיפה  תל אביב,  המאבק על המים במזרח התיכון
   נהרות.  - סופרלהלן: 

 .31.8.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי רחבעם זאבי ויצחק רבין", 178/847/1962א"צ,  44
 . 1.10.64סקירה,  – , עבוד חלקות בגזרת המפורז הדרומי 7935/ 8-א"מ, א 45
 .29.9.64, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, שם 46
 . 11.9.64, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ 47
 . 29.9.64, סדר יום –, יומן רה"מ שם, שם 48
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הם  שבה    קבוצההיווה  הוא    -  וחשוב לא פחות  נוסף,  שיחו  מחשבה  מעודדתמסגרת  כ  ,שהשתתפו בו

ואמון הדדי. כך הם יכלו להתבטא בחופשיות, לזקק את חשיבתם ואף להיות    חשו נוחות, קרבה

   ממגבלות דיון הנערך עם חברי מפלגות שונות. פטורים

אשר כלל התחלת עיבוד השטח באמצעות    ,הרמטכ"ל רבין את המתווה המוצעבוועדת השרים הציג  

ירי שטוח    - טרקטורים משוריינים והכנת תגובה אפשרית לירי סורי, עדיין בהתאם לסטטוס קוו  

 49מסלול. 

  על האם להמתין לדו"ח האו"ם    ;התחלת העבודה  מועד  סביב  נסבה  בוועדה המחלוקת הראשונה  

ו בעיבוד המיידי של השטח. אשכול  או לצאת לעבוד מייד למחרת היום. רבין ומאיר תמכ  הסימון

  התאפיינה ביקש לשלוח מכתב הבהרה לאו"ם אך נטה לתמוך ביציאה לעבודות. עמדתו של דיין  

כי  הוא  ת מסוימת. כך למשל,  שניּוב ביציאה לעיבוד המפורז הדרומי, אולם טען  תהיה  אם  תמך 

חשב כי זה    ה בעת הואמ"מ; ב  30יש לשמור על הסטטוס קוו הנהוג ולהשיב באש    -תגובה סורית  

הזמן הנכון להרחיב את עיבודיה של ישראל לכל השטחים הסמוכים לגבול, לאזורים שבהם הסורים  

"קונפליקט רציני". דיין אף הרחיב  לואף להגיע    –למשל באזור כורזים    –מעבדים חלקות ישראליות  

כי   וטען  גישתו,  נרחב שכזהאם  את  עימות  עוד שת   ,יתפתח  ישראל  בפני  לניצול  אזי  י אפשרויות 

- ןק"מ מזרחית לקו הגבול הבי  3  ,השתלטות על "קו הגבעות" :בנוסף לעיבוד באזור כורזים,,  המצב

והשתלטות על הגדה המזרחית של הכנרת שבה יש נוכחות סורית בעיקר בכפרים תאופיק    , אומיל

ל"קו השחור" גם  ממזרח  ונוקייב. אשכול שלל את הרעיון של דיין להרחיב את עיבודיה של ישראל  

 וזאת מחשש לקורבנות מיותרים ולפגיעה ביישובים האזרחיים. אז,  לשטחים שלא עיבדה עד 

עיבודים היו שניים: השר שפירא, אשר הביע פליאה על החיפזון הישראלי,  מי שהתנגד ליציאה ל

   50שראה גם הוא את היתרונות שבהמתנה.  ,ובאופן מפתיע השר אלון

 : המחלוקת השנייה בוועדה עסקה בשאלת הפעלת חיל האוויר. בסוגיה זו הייתה החלוקה ברורה

ללא כינוס של ועדת השרים לענייני  תתפתח תקרית, ובמיוחד  אם  מטוסים    ת שפירא התנגד להפעל

ביטחון; ואילו דיין, מאיר, אלון ורבין תמכו בהפעלה כזאת, גם באופן ישיר על ידי אשכול, ללא  

  ביקש להרגיע את החששות   ולם, א ת חיל האווירתמך גם הוא בהפעל  אשכול   צורך בכינוס הוועדה.

 .  לעשות זאתעשו כל המאמצים כדי לא י יואמר כי  -  בעיקר של שפירא -

הוא ביקש דבר אחר. הוא היה מוכן לתמוך בחידוש העבודות,    ,לאחר שהבין שפירא לאן נושבת הרוח

ולא יופעל חיל האוויר. גם הצעה זו נדחתה.  העבודות  יתפתחו חילופי אש יופסקו  דרש כי אם  אך  

 
 . 29.9.64ביטחון, "דברי יצחק רבין", א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני  49
, גולדה מאיר, משה דיין, לוי אשכול, חיים משה  , פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי יצחק רביןשם  50

 והשר ספיר לא היה נוכח. ,באותה ישיבה שהה השר אבן בחו"ל .29.9.64", שפירא ויגאל אלון
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דמות האון ותל קציר ולאשר לשר  ד את העיבוד של איבסופו של דבר החליטה הוועדה לחדש מי

גם באמצעות מטוסים, ללא צורך בכינוס    ,הסורים יפגיזו את יישובי הסביבהאם  הביטחון להגיב,  

  51ועדת השרים לענייני ביטחון. 

ב מכן,  לאחר  משורייני  30-יום  טרקטורים  החלו  חלקות  י ישראל  םבספטמבר,  את  לעבד  ים 

לך העבודות הגישו הסורים תלונה לאו"ם על הפרה  השולחן הקטן". במה ""הבוסטר", "הפרסה" ו

לאחר מכן  פתחו באש על המעבדים ואף לעבר מוסך של "משקי עמק  וישראלית של תחום העיבוד,  

. בבדיקה שנערכה בשטח התגלה כי ישראל חרגה  באירוע זה  קצין שנכח במקום נפצע קל  .הירדן"

מן המפעילים של הכלים החקלאיים.  במספר מטרים בחלקת "הבוסטר" בשל טעות אנוש של אחד  

ישראל הבליגה על הירי הסורי אשר פגע בשטח אזרחי, כנראה גם בשל הטעות שלה בסימון השטח,  

 52הסימון תוקן באותו יום והעיבוד נמשך והושלם. 

החלה ישראל גם לממש את ריבונותה באזורים שבהם היא לא    ,במקביל לפעולותיה במפורז הדרומי

השטחי את  החקלאיעיבדה  למשלים  כך  אז.  עד  לעבד    ,ם  התחילה  כורזים  היא  באזור  חלקה 

הדן.  מעיין  אל  הדרך  את  לסלול  נתקלה    53והמשיכה  לא  ישראל  של  זו  פעילות  כי  לעובדה  מעבר 

  ,בספטמבר בוועדת השרים לענייני ביטחון  29-בהדבר כי הצעתו של דיין    עידבהתנגדות סורית, מ

למדיניות בפועל. אומנם לא    ייתהבדבר הצורך לנצל את המצב ולהרחיב את עיבודיה של ישראל, ה

נתקבלה גישתו החריפה יותר בדבר כיבוש "קו הגבעות", אבל הצעת הביניים שלו יושמה במהרה  

 בשטח.

  אליהם הצטרפו  כאשר הפעם    ,נפגש פעם נוספת הפורום המשולש אשכול, מאיר ורביןבאוקטובר    4-ב

החוץ.   משרד  מנכ"ל  יחיל  וחיים  הביטחון,  משרד  סמנכ"ל  קשתי  פרוטוקול  משה  בידי  מצוי  לא 

החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון בדבר המשך    סביב  בהונס  היאאולם אני מעריך כי    , הפגישה

 54בשטחים המפורזים.העבודות 

העבודות  נעשו  ובמשך יומיים    ,באוקטובר חזרה ישראל לעבד את חלקות "הבוסטר" ו"הפרסה"  5-ב

הפרעה.   והגישו    7-בללא  "הבוסטר"  בחלקת  שעבד  טרקטור  על  באש  הסורים  פתחו  באוקטובר 

בטענה כי ישראל חרגה מתחומי העיבוד. חקירת האו"ם הוכיחה כי ישראל לא חרגה    ,תלונה לאו"ם

ש. ישראל, אשר  פתחו באשוב  והסורים    ,באוקטובר חזרה ישראל לעבד את השטח  8- מן הסימון. ב

 
י ביטחון, "דברי יצחק רבין, גולדה מאיר, משה דיין, לוי אשכול, חיים משה  , פרוטוקול של ועדת השרים לעניינ שם  51

 .29.9.64שפירא ויגאל אלון", 
סקירה    –, יצחק רבין  48/63/1948א"צ,  ;  1.10.64סקירה,    – , עבוד חלקות בגזרת המפורז הדרומי  7935/  8-שם, א  52

 .1967דצמבר  -1964תקופתית, ינואר 
 . 5.10.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962שם,  53
 . 4.10.64, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ 54
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מ"מ. בחילופי האש נפצע חייל קל ונפגעו שני    30צפתה תגובה צבאית סורית, ענתה באש תותחי נ"מ  

  55 מבנים בקיבוץ האון.

 

 המשך העבודות שאלת 

דילמה בפני  וכיצד להגיב    :כעת עמדה ישראל  יפתחו באש.  אם  האם להמשיך בעבודות,  הסורים 

הפורום אשר כלל את ,  17:30באוקטובר בשעה    8-בוב  ש  תכנסהלצורך קביעת המענה הישראלי  

התגובה   בחירת  לצורך  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  כונסה  לא  הפעם  גם  ורבין.  מאיר  אשכול, 

  56דונה בקרב חברי הפורום בלבד. ינ  הסוגיהוהישראלית, 

כי יש לצאת ולעבד את    ,חשב רבין  ,מקרה  בכל.  מאוד  עד  אקטיביסטי  קו   בדיון , כהרגלו, ייצג  רבין

מאחר     שרי   מבחינת  וגם  הישראלי  הציבור  של  המורל  מבחינת  חשיבות  לדבר   שישהחלקות, 

ועיראק עסוקות    מצריםשהוא ראה בעובדה    ,כפי שכינה אותם. יתרה מכך  ,""היהודים  -  הממשלה

בשאלות פנים, ירדן איננה רוצה עימות וסוריה חוששת מתגובה ישראלית עזה, את התזמון הנוח  

". כלומר, לא רק שרבין המליץ על יציאה  פיצוץ "לידי המצב    את ביותר מבחינתה של ישראל להביא  

ה לפעולות  השחור", ובתגוב  קו"ללעבודה, אלא שהוא אף הציע להרחיב את גבולות העיבוד מעבר  

את    אזדין,  מוצב  על  האוויר  חיל  את  להפעיל  הציעהסורים   ירחיבו  לא  הסורים  כי  הבנה  מתוך 

   57המפורז הדרומי.   תתגובותיהם מעבר לגזר

ביציאה   צידדו  אומנם  שניהם  יותר.  הרבה  מתון  קו  במשותף,  נוספת,  פעם  ייצגו  ומאיר  אשכול 

נפרד התנגד להחרפה בתגובה הישראלית, חיפש    דרכם מרבין. אשכול  הלעבודה, אולם בחלק זה 

וזאת מתוך    ;הפעלה של חיל האוויר וביקש להימנע מחריגה מן "הקו השחור"  שאינןדרכי פעולה  

כי הצעתו של רבין עלולה להוביל    הבין  ,בעיקר  ,רצון להמשיך ולקיים את ההבנות עם האו"ם. אשכול

לידי מלחמה עם סוריה על סוגיה שהיא למעשה שאלה של כבוד ולא של אינטרס לאומי ממשי. הוא  

כי מלחמה כזאת עלולה לפרוץ כאשר יבקשו הערבים להתאחד ולצאת כנגד ישראל, או בשל  סבר  

אף היא להבאת המצב   סוגיית הטיית המים, אולם זוהי אינה המציאות הנוכחית. מאיר התנגדה 

, שללה את החריגה  1964דצמבר  בעצרת האו"ם    התכנסותה שלמועד  הסמיכות ל"לידי פיצוץ" בשל  

בעיבודים מעבר ל"קו השחור" בשל הצורך בלגיטימציה מן האו"ם וחששה כי הפעלת חיל האוויר  

 
 . 1.10.64סקירה,  – , עבוד חלקות בגזרת המפורז הדרומי 7935/ 8-א"מ, א 55
  29-. ועדת השרים לענייני ביטחון כונסה בפעם אחרונה ב8.10.64,  משרדי של לוי אשכול, יומן אישי  4914/  3-א"מ, פ  56

 . 1964בספטמבר 
 . 8.10.64 "דברי יצחק רבין", , התייעצות על התקריות בגבול הצפון, בבית ראש הממשלה,7933/ 4-א"מ, א 57
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חמה  -תקרית אלעלולה להביא לתגובה אווירית ערבית. מאיר אף ציינה כי הפעלתו של חיל האוויר ב

 58הייתה לשם חילוץ אנשים.

התגובה  ו  ,טרקטורים משורייניםבסופו של דבר הוחלט כי יש לחזור ולעבד את השטח באמצעות  

מ"מ. ברור היה כי לעיבודים    30תותחי  ירי מהישראלית תישאר במסגרת הסטטוס קוו ותוגבל ל

פולי  "עיבוד  למעשה  הוא  הדבר  וכי  רב,  חקלאי  ערך  היה  לא  במהותו  הללו  מאחר    - טי"  וזאת 

 59  מסוגל טכנית לבצע את פעולות העיבוד הנדרשות.לא היה הטרקטור המשוריין  ש

  .לעבד את שלוש החלקות במפורז הדרומילאחר שנתקבלה ההחלטה, יצאו טרקטורים משוריינים  

נ"מ   מ"מ,    30הסורים פתחו באש פעם נוספת והגישו תלונה לאו"ם, ישראל השיבה באש תותחי 

יעף הפחדה מעל המוצבים הסור ים אולם נמנעו מפתיחה באש, ואחר  ימטוסי חיל האוויר ביצעו 

 60הצהריים סיימו הכלים את העיבוד.

בשל    -תגובה חריפים מידי  לאזן בין צעדי    יתנראה כי באותו פרק הזמן ביקשה המדיניות הישראל 

.  םלבין הצורך ליצור מאזן נחישות מול   -אינטרס לא חיוני  בשל  הרצון להימנע ממלחמה עם סוריה  

שרי    –מורל של הציבור הישראלי ושל "היהודים"  שנגעו לנוספו שאלות    זהה  למכלול השיקולים 

 . לאומית-בין סוגיות של לגיטימציה  ,וכמובן  –הממשלה 

"לא מעוניינים כל כך  שלמרות  וזאת המשך העיבודים,  ת היה ישראלי המדיניות ל השביטוי בפועל  ה

של  הגישות המבקשות להרחיב את העימות עד לכלל "פיצוץ". ברמה    ןביבול"; ובמקביל, ריסונ 

הם יורים בנשק מסוים, אנו  המבצעית, נשמרו המגבלות הקיימות על כלי התגובה הישראליים: "

  61", כולל הימנעות מהפעלת חיל האוויר.יורים בנשק דומה לו

חלחלה והופנמה גם בדרג  מדודה וזהירה  המדיניות הישראלית תהיה    ההבנה כי בתקופה הקרובה

לידי ביטוי ב ו בקשה  ובבסיס  ,אשר הועבר לראש אג"ם  דרישה מבצעית   מסמךהצבאי. הדבר בא 

ואם    ת הכלים הללו איש המתאימות לנ  שריוניותרכישת  ,  מ"מ, בניית עמדות אש  20לרכישת תותחי  

לכאורה,    הגזרה הסורית.רכי  והקיימים לצ  מ"מ  30- ו  20  תותחי  לא יתקבלו הדרישות הללו, התאמת

אולם המסמך דרישה מבצעית,  בעוד  היה  נכתב  מדובר  של המגבלות החריפות    כולו  מתוך הבנה 

 
; שם,  8.10.64", אשכול וגולדה מאיר  לוי , התייעצות על התקריות בגבול הצפון, בבית ראש הממשלה, "דברי  שם, שם  58

אשכול",   לוי  "דברי  ישיבת ממשלה,  של  חיל  11.10.64פרוטוקול  להפעלת  בנוגע  כי  אשכול  אמר  הממשלה  בישיבת   .
כאשר הסבלנות פוקעת, אם יש משהו לעשות, הרי רק כפי שאני כיניתי זאת: בסייעתא דשמיא, רק במטוסים,  האוויר "

ולבדוק אם להתחיל  כמובן שצריך שבע פעמים לח כי יש להתחיל ולאסוף  םבאווירונישוב  ". באותה ישיבה טען ארן 
עם אחת נצטרך לעשות חשבון רציני אתם ואיש אינו מתגעגע לזאת. פעם תפקע הסבלנות וזה  עדויות כנגד סורים כי "פ

 ".חומר גינויעים לכך. יש חשיבות רבה כלפי או"ם לאסוף דרבנות, דווקא גדולים, הם מוויעלה בק 
, פרוטוקול  178/847/1962א"צ,  ;  8.10.64, התייעצות על התקריות בגבול הצפון, בבית ראש הממשלה,  7933/  4-שם, א 59 

 . 12.10.64לב", -של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר
ז הדרומי  , עבוד חלקות בגזרת המפור7935/  8-א"מ, א;  גזרה הסורית, ללא תאריךתקריות אש ב,  1493/922/1975,  שם  60
 . 12.10.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ, ; 1.10.64סקירה,  –
 .11.10.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  61
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, ונדמה כי הוא משקף הבנה של המערכת  ובאופן ישיר גם על הצבאי  ,המוטלות על הדרג המדיני

    הצבאית לחוקי המשחק הנוכחיים.

הגזרה  שכותרתו    ,המסמך שוטף  בהצגת    -  הסורית"ביטחון  פתח  השוטף    יטחוןהב  מצבהצעה", 

מציין המסמך כי  . בניגוד לשתי הגזרות האחרות,  מיתדרו הו  יתמרכזה,  ניתצפו ה  –בשלוש הגזרות  

בהמשך גורס המסמך    .יטחון השוטףרק בגזרה הצפונית לא מצאה ישראל מענה הולם לבעיית הב

  ,כלומר  -  אלו"  נוסח   מלחמות"עם סוריה, אולם    ממש"   מלחמה"כי נראה שבעתיד הקרוב לא תפרוץ  

הסיבות    הוא בהצגתהחלק המעניין    משכו בגזרה הסורית זמן רב.יי  -  לחימה שוטפת בעצימות נמוכה

ישראל   "מתקשה  בגינן  נשלט  תבהתווייאשר  אשר  אזורים  באותם  פעילה  ידי  ימדיניות  על  ם 

תגובה חריפה העלולה להביא  שאינו  המסלול    שטוחת: היעדר מענה יעיל לאש הסורית  והן  ,הסורים"

  , גובה ארטילרית סורית על היישובים האזרחייםהחשש מפני ת]סוריים[;    לירי טנקים וארטילריה

שיקולים מדיניים אשר מונעים הפעלה של חיל    ;הימנעות הישראלית מהפעלת ארטילריהל   שהביא

אולם   של הפעולות, הצלחה חלקית זמנית  –ב ינוקיב תאופיק וב –הלקח מפעולות התגמול  ;האוויר

נסיגה   מכן  ישראל  םמההישגי לאחר  בידי  אשר    שהיו  אדמה  חלקות  לעיבוד  הנוגע  בכל  ]כנראה 

עד    אם הדרג המדיני יאשר הסלמה בתגובותיה של ישראלבסוגיה  ולבסוף, "אי ודאות"    ;במחלוקת[

חלקה,   או  הגולן  רמת  כיבוש  שבו  לכדי  במצב  את    האו"םאף  שהפרו  אלו  הם  הסורים  כי  יאשר 

  62. ההסכמים

השיקולים המדיניים ועל הנחיות הדרג    עלעה  אין לצבא השפשמאחר  כי    היא  המסקנה של המסמך

ברכישת  הוא  אפשר להשפיע  התחום היחיד אשר בו    ,הפעלת הארטילריה הסוריתהמדיני, וכך גם על  

הרכש המוצע, העמדות והשריוניות    .המסלול  שטוחת  אש  תותחים היורים  יכולות טובות יותר של

ויאפשר  וחזקי סל התגובות שבידי הדרג המדיני, כך שהוא לא    להגדיל את  ואת השליטה בשטח 

  אלץ לבחור בין היעדר תגובה והפסקת העיבודים החקלאיים לבין הפעלת "שלבים כבדים" יותריי

  63. ארטילריה, חיל אוויר ואף כיבוש הרמה :כגון

 

 אשכול, מאיר ורבין  -המשולש  הפורום 

ניתן לזהות באופן ברור את קיומה של קבוצה דומיננטית,    1964  אוקטובר-מן האירועים באוגוסט

את ראש הממשלה אשכול, שרת החוץ  בבסיסו  כלל  נפרדת, בקרב ממשלת אשכול. זהו הפורום אשר  

רבין. פי ההקשר  נוספו,אליו    מאיר והרמטכ"ל  סגן שר הביטחון, מנכ"לי    –גם אנשי מקצוע    ,על 

 . ועודהחוץ, ראש אג"ם משרד משרד הביטחון ו

 
 .11.10.64, הצעה-ביטחון שוטף הגזרה הסורית, 3/581/1975א"צ,  62
 . שם, שם 63
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זה פורום בעל נטייה ברורה לאקטיביזם ביטחוני. אולם בפרק זמן זה כבר ניתן להבחין    , היהעל פניו

גוונים רבים של אקטיביזם. ברור כי הסמן הימני של הקבוצה היה  ב  מתאפיינת כי גם קבוצה זו  

בכל הנוגע לעימות עם סוריה ולאופן הפעלת הכוח. מאיר, אשר    אקטיביתפרו  גישהאשר ייצג    ,רבין

תקופה זו  החלה מאמצת ב  ,של ממשלת אשכול הפגינה פעמים לא מעטות מתינות רבה  ראשיתהב

 לפחות בכל הנוגע לחזית הסורית.  –גישה אקטיביסטית רבה יותר 

פוק רב, שמירה על  מן הצד האחד הוא הנהיג מדיניות אשר עיקרה אי  ; אשכול היה חצוי בגישתו

בול, חיפוש מדרגות הסלמה  של  האו"ם ו  ם הדיפלומטיים שלכללי המשחק, הענקת עדיפות למאמצי

נוספות והסתייגות מהפעלתו של חיל האוויר; מן הצד האחר, ניתן לראות גם בתקריות הקודמות  

הבלגה    1963באוגוסט   בגנות  דבריו  ואת  הרבים  לבטיו  את    דהועודחולשה  בעיניו    שסימלהאת 

חמיצות  בלחוש באכזבה או    ניתן  גבע  יוסף  אלוףכך גם בשיחתו עם    64הסורים להמשיך בפעולתם. 

לתקריות ישראל  לראות  בעיקר  65. מתגובת  האוויר    ניתן  חיל  בהפעלת  לראשונה  תמיכתו  את 

 אך לא בהרחבתם שתביא להסלמה.  ,את גישתו בדבר הצורך בהמשך העיבודיםו  1964בספטמבר 

מעיד  אשכול  ,לדעתי  ,הדבר  אצל  פנימי  מתח  היסטורית    -  על  גישה  עימו  המביא  אשכול  בין 

הממשלה ראש  המדינאי,  אשכול  לבין  הכוללת  ,אקטיביסטית  באחריות  מבין    ;הנושא  אשר  זה 

יותה של ישראל  קר ורציונלי כי בזמן זה, האיפוק בהפעלת הכוח הוא המתווה הנכון למדינ  רחאוב

הסורים   מול  שמתקיימ   –אל  בשעה  או  בנושא  האו"ם  של  פעולתו  בזמן  המוביל,  הפעלת    ות ערב 

פגישות מדיניות חשובות בוושינגטון או בפריז; אך עם זאת מואס בהתנהגות הסורית, חושש לפגיעה  

טנו  לאומיים לאחר מעשי הסורים וחש בב- ן בהרתעה הישראלית בשל העדפת הפנייה למוסדות בי

 החמצה מסוימת מן האיפוק הישראלי. 

 

 

המצעד    לטרון, הר הצופים,  עיבודי,  א פאצפ   בית  –  גוברתבין הבנות סמויות למתיחות  

 לירדן ומכירת הטנקים  בירושלים

 

 ישראלית - הפוליטיקה הפניםעל וההשלכות צפאפא סוגיית בית 

ביולי    11-ב  מערכת היחסים בין ישראל לבין ירדן.  מורכבות  את  להכיל  היטיבדווקא אירוע פלילי  

ואנס תיירת    ,צפאפאאזור בית  בקו התפר שבירושלים, ב  אל תחומי ישראל  חדר חייל ירדני  1964

 
ממ  64 ישיבת  של  פרוטוקול  ברא"מ,  ישראל  "דברי  אשכול",  -שלה,  ולוי  שם11.8.63יהודה  ישיבת  ;  של  פרוטוקול   ,

 .20.8.63ממשלה, "דברי לוי אשכול", 
 . 20.3.64אלוף פיקוד המרכז,  –, פגישת שר הביטחון מר לוי אשכול עם אלוף יוסף גבע 7934/ 9-, אשם 65
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בשל    , שתי המדינותבין    גדר ההמעבר של החייל נעשה באזור שבו לא הושלמה בניית    66באיומי נשק. 

מצויים    כלול בשטחההירדנית כי ארבעה בתים של תושבים ערבים אשר ישראל ביקשה ל  עמדהה

בעקבות מעשה האונס ביקשה ישראל    .מהי טענה אשר ישראל הסכימה ע  –  למעשה בתחומה של ירדן 

גידור   את  בירושלים,  להשלים  התפר  שאלת  והקו  עלתה  כעת  אולם  הירדנים.  ידי  על  אושר  דבר 

יכללו בתחומה  י את הגדר כך שהבתים  פרוס  ישראל ביקשה ל  .פעם נוספת  המבנים באזור בית צפפה 

ירדן עם    ,של  להסכמה  ישראל  ארבע  והגיעה  בתחומי  להתגורר  יעברו  אשר  שתי  משפחות  בעוד 

בתחומ  יישארו  הגישו    הסוגיהאולם    ירדן.  ימשפחות  יותר לאחר שארבע משפחות  הפכה סבוכה 

לב לצדק,עתירה  הגבוה  הדין  לפיצויים  ית  יותר  גבוהה  תביעה  להגיש  ששוכנעו  כי    לאחר  בטענה 

  67בדבר העברת השטח לירדן.  הוגשה   ותביעה נוספת ,הוכרחו לצאת מביתם

היקף השטח המועבר לירדנים. בעוד  על  אשכול כעס על הנתונים המוטעים אשר קיבל מן הצבא  

במציאות היה השטח    68, מ"ר  015היה בסביבות    השטח  היקףתפרסם בציבור,  הלהבנתו, וכך גם  ש

  מגידור את אשכול ומאיר    אפער זה לא היה בו כדי להני  גם  .מיםדונ  4.5  סביבותב  - גדול הרבה יותר

יננו יודע  אשכול אומנם ציין כי א  .סוריהזה שבגבול  לאזור הגבול עם ירדן כדי למנוע מצב דומה  

בסיום    תמך  הואכעת    אבלכיצד היה נוהג אם היה יודע בתחילה את גודלו של השטח המועבר לירדן,  

 69הגידור. 

אבל בפועל    70ה, ל הקמת הגדר בקו הגבול החזירה לירדן שטח אשר על פי החוק היה שייך  העובדה כי  

הביא לכעס רב של שרי המפד"ל,  ישראלים והוא נתפס שטח ישראלי,  תושבים    הבתים  היו תושבי

ב ראו  הארץ  כךאשר  של  בקדושתה  ירושלים,  פגיעה  לא    ושל  שההחלטה  כך  על  תקבלה  הוזעמו 

  –טען כי ישראל צריכה להחליט מה חשוב לה יותר  התעורר והוא  דיין  גם כעסו של    71;בממשלה

באופן    אפאצפכיבוד הסכמי שביתת הנשק או שמירת הסטטוס קוו. החזרה של שטח באזור בית  

 72"פסיחה על שני הסעיפים", ולכך הוא התנגד.   היא  מיוחד

 
 .13.7.64, "חייל ירדני אנס תיירת בירושלים", על המשמר 66
; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  17.8.64, "דברי יצחק רבין",  9/120/2009א"צ, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,    67

, "היום יוגש הצו על תנאי בעניין  חרות  ;12.8.64, צו על תנאי של בג"צ בעתירה,  6301/ 15-א"מ, ג;  16.8.64לוי אשכול",  
ת הבקשה לצו על תנאי אשר יורה לשר הביטחון ]...[ להימנע להעביר ל'ירדן' ]המרכאות  בית צפפא ]...[ יגיש עו"ד תמיר א 

 . 12.8.64במקור[ את השטח", 
 .3.8.64מטר הועברה לירדן בכפר בית צפפא",  15על  10, "רצועת אדמה בגודל מעריב 68
א"צ, פרוטוקול של דיון  ;  12.8.64  ",גולדה מאיר, "דברי לוי אשכול ובית צפפא.  2. הגבול הסורי  1,  7933/  7-א"מ, א  69

בתי בית צפפא, ללא    – , פגישה עם יוסי כלב  631/1356/1988; שם,  17.8.64  , "דברי יצחק רבין",9/120/2009מטכ"ל,  
 תאריך; שם, שם, חדירות לאורך קו שביתת הנשק בין ישראל וירדן, ללא תאריך.

מאיר אמרה בדיון כי: "זה דבר שלקחנו    .12.8.64",  גולדה מאיר  , "דברי בית צפפא.  2. הגבול הסורי  1,  7933/  7-א"מ, א  70
 ואשר איננו שייך לנו". 

, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  ; שם16.8.64",  וזרח ורהפטיג  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכולשם  71
. בישיבה אמר שפירא כי "בירושלים כל אמה קדושה", ולשאלת אשכול האם גם 23.8.64חיים משה שפירא",    "דברי

 ".זה בתחום ירושלים וזה נתקדש ,בכל זאתבית צפאפא קדושה, ענה: "
 .16.8.64", משה דיין, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  שם 72
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י  ידי אנשביקורת חריפה מן הצד הימני של המפה הפוליטית על  ממשלתו של אשכול  ספגה    ה בעתב

במאמר המערכת של עיתון "הצפה",    73העברת השטח בירושלים לטובת הירדנים.תנועת חרות בשל  

  ה עיקר ועיתונה של המפד"ל החברה בקואליציה, היה הטון מעט פחות ביקורתי כלפי ההחלטה,  

הכתבות    ,טבעי  באופן  74. הממשלה  לידיעת  הובא  לא  אשר  המהיר  האישור  תהליך  סביב  הבונס

, טענו כי לא היה ויתור לירדנים והצדיקו את  תמכו במהלכי הממשלה  "למרחב" ו"דבר"  ם בעיתוני

 75הממשלה.  של האחריות  בתחום ככלולההמעשה בשיקולים ביטחוניים ואת ההחלטה 

  כי   אשכול  של  חששו  בשל  וזאת ,  צפפה  בית  בשאלת  נוספת  פעם  דנו  באוגוסט  23-ב הממשלה    בישיבת

השטח  שיבק  ץ"בג העברת  את  אישרה  הממשלה  האם  ומאיר  .  לדעת  התומך    דבקו אשכול  בקו 

להביא את  של אשכול שלא    הראשונית  , ואילו שפירא התנגד. דיין תמך בהחלטתוהעברת השטחב

ההצבעה   שאלת  נידונה  כאשר  אולם  הבתים.  העברת  את  גיבה  ואף  הממשלה,  להחלטת  הנושא 

 76. להעלאת הנושא בממשלה דיין גד התנשל הממשלה בסוגיה,  )המאוחרת( 

לנוסח   הצעות  שלוש  עלו  ההצבעה  ידילקראת  על  של  – הממשלה    שיאושר    , אשכולו  מאיר  אחת 

צפפה על התנאים הקשורים בכך שהובאו בפני    מאשרים פעולת סימון הגבול באזור בית"  האומרת:

והצעה    ;"לתשומת לב את סימון הגבול  ]הממשלה[  מקבלים: "האומרת  אחת של גוברין  ;"הממשלה

. בהצבעה  "?הצעה למסור ארבעה בתים לירדן, מי בעד זה ומי נגד זה"יש  האומרת:  אחת של שפירא  

- גוברין, ששון, דיין, שפירא ובר  –  חמישה שרים תמכו בה   ;זכתה הצעתו של גוברין לרוב קולות

תמך הוא  של שפירא  זו  בו  ,ר וספיראשכול, מאי  –  שלושהתמכו    ואילו בהצעתו של אשכול  -  יהודה

 77. לבדו

הפעם בנוסח מעט שונה של    נוסף,לקיים דיון מהיר    כישלון ההצבעה בעד החלטתו הביא את אשכול

"  הוחלט שבעקבותיו  ,  החלטה קולות  של שבעה  ישראלברוב  גבול  סימון  פעולות  ירדן    לאשר את 

בסופו של דבר שילמה    78. והשרים שפירא ודיין נמנע   ."וגידור המבוצעות באזור בית צפפה וירושלים

 
וחרות  73 קרקע  שטח  על  ויתרה  ישראל  "ממשלת  ]המרכא  5-,  'ירדן'  לטובת  ירושלים",  מבנים  באזור  במקור[  ות 

;שם, "ויתור אל אדמות ירושלים לפי הסכם שהופר על ידי  4.8.64;שם, "מבצע סודי להסגרת שטחי מולדת",  3.8.64
 .7.8.64'ירדן' ]המרכאות במקור[", 

 . 4.8.64, "סימוני גבול", פההצֹ  74
;שם, 7.8.64, "ירדן באה אליהם",  דבר;  4.8.64, "ישראל לא ויתרה לירדן על שום שטח משלה בבית צפפא",  למרחב  75

לירדן",   הנשק  שביתת  להסכם  שייכת בהתאם  זו  רצועה   ]...[ לדיון ממשלה  היום  תועלה  צפפא  בבית  הגבול  "פרשת 
23.8.64 . 

 .23.8.64", לוי אשכול, גולדה מאיר ומשה דייןא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  76
בישיבת הממשלה    .23.8.64  "דברי לוי אשכול, עקיבא גוברין וחיים משה שפירא",   ממשלה,, פרוטוקול של ישיבת שם  77

, "השרים הצביעו  מעריבלא נרשמה חלוקת ההצבעה של השרים. הדברים מובאים מתוך כתבה בעיתון "מעריב". ראו: 
 .24.8.64פעמיים כדי להבטיח רוב לראש הממשלה בעניין בית צפפא", 

 . 23.8.64, ישיבת ממשלהא"מ, פרוטוקול של  78
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 79שביקשו להישאר בתחומי ישראל.   הערביות  ישראל פיצויים והעניקה הלוואות לארבע המשפחות

 80. 1964תחילת ספטמבר הגדר עצמה הושלמה ב

בית צפפה הייתה הש על יחסיהם של  ו  על לכידותה הפנימית של ממשלת אשכול  פעהגם לפרשת 

  " מעריב " התפרסמה כתבה בעיתון  באוגוסט    23-ישיבת הממשלה באשכול ומאיר עם דיין. יום לאחר  

נו של אשכול להסתיר את ההסכם החשאי  ו את ניסי  הפרשה. הכתבה ציינה מהלך  אשר סיכמה את  

של אשכול ומאיר    םשמה דגש על כישלונ  ,את הזמנתו של הרמטכ"ל לישיבת הממשלהועם ירדן  

וביקרה קשות את האישור בדיעבד לביצוע ההסכם עם  להעביר את הצעתם בהצבעה הראשונה  ,

 81ירדן. 

באוגוסט הוא טען כי הוא יודע מי    30-באשכול. בישיבת הממשלה שנערכה    אצלהדבר עורר זעם רב  

יאמר  כי ראש הממשלה    דרשהחשוד המיידי היה פעם נוספת השר דיין, אשר  את הדברים.    הדליף

. בסופה של ישיבת הממשלה נדחתה ההצעה כי אשכול יאמר לשרים מיהו  המדליף  לשרים מי השר

ישוחח אישית עם השרים   כי הוא  ונקבע  מדובר    82כמדליפים לעיתונות. חשד  הוא  בהם  המדליף, 

ן אשכול ומאיר לבין דיין. אף כי דיין תמך בגישתו של אשכול  בי   שררמתח הרב אשר  ל  בעדות נוספת

וככזאת    פנימיתמבחינה  כחלשה  , הוא ביקש לפגוע בו ובממשלתו בהציגו אותה  צפאפאבשאלת בית  

. אשכול  החלטההאישור בדיעבד של  הלמשל,    ;אשר איננה מקפידה על סדרי שלטון ומנהל תקינים

רב  יהימנע מקרע פומבי עם דיין. זו הסיבה, לטעמי, כי ס הבין זאת היטב, ועם זאת ביקש עדיין ל 

 להמשיך ולהחזיק את דיין כחבר בממשלתו. לחשוף את שם המדליף והעדיף 

 

 הצופים  הר ושאלת לטרוןבהקרקעות  עיבוד

   83עיבוד בין ישראל לבין ירדן. שטחי החלוקה בפועל של    , כאמור,קיימהתה  בלטרון  ההפקר  בשטח

סביב יכולת העיבוד המהירה    חיכוכים בין שתי המדינות  התגלעו  1964במהלכה של שנת    עם זאת,

לרוב    .שני הצדדיםל  משטחי העיבוד המותריםוחריגות    רצונה בקיבוע המצב בשטח,  יותר של ישראל

  84סתיימו חיכוכים אלו בתלונות לוועדת שביתת הנשק ולא בעימותים אלימים. ה

הירדנים סירבו להמשך החלוקה בפועל  שמאחר  , עמדה ישראל בפני דילמה.  1964כעת, באוקטובר  

ויותר שטחי  יותר  על הפרק    את שטחה.כך הגדילה  ו  ,הפקר  של השטחים, החלה ישראל מעבדת 

 
ג  79 המשפחות  6301/  15-שם,  לבין  המדינה  בין  הפשרה  הסכם  סעיפי  מופיעים  זה  בנייר  תאריך.  ללא  צפפא,  בית   ,

 המתגוררות בבתים.  
 . 5.10.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  80
 .24.8.64", בית צפפאראש הממשלה בעניין , "השרים הצביעו פעמיים כדי להבטיח רוב למעריב 81
 . 30.8.64  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול ומשה דיין", 82
 .15.11.61, עיבוד אדמות בשטחי ההפקר בלטרון, 354/66/1971א"צ,  83
שטח    -  , לטרון 177/546/1967,  ; שם20.1.64לב",  -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר176/847/1962  ,שם  84

 )כנראה(. 3.11.65סקירה,   - ההפקר
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קיבוצי האזור    סירבו   בעבר.  "הדונם   850"   חלקתחלקות נוספות, בעיקר  כמה  עמדה שאלת עיבוד  

  ההחלטה על עיבוד החלקהכי    ברור היה   .שות זאת, אולם כעת גבר הלחץ שלהם לעלעבד את החלקה

במדיניותה של ישראל    הרווח הכלכלי או החקלאי, אלא קשורההיא סוגיה החורגת מעבר לשאלת  

   85כלפי ירדן ובשאלה האם היא מעוניינת לחמם כעת את גזרת לטרון.

  סירבה  כן  לעו   ,בפועלהשטח    קתוהיא ביקשה למנוע את חל שמאחר    .תונה בצבתהייתה נ  עצמה   ירדן

  , אולם.  של חקלאים ערבים  עיבודים  למנוע  מחויבתגם    הייתה  היא  ,הישראליים  העיבודים  להמשך

החקלאים הערבים לא נטו לוותר על עיבוד השדה וגזירת הרווחים הכלכליים מכך, ועל כן מצאה  

מן הצד השלה, לא תמיד בהצלחה רבה.  את עצמה ירדן נדרשת למנוע בכוח את עיבוד השטחים  

   86".ו הדבר שימש את ישראל "כעילה פורמלית להמשך עבודותינ

שבה פסקה שרת החוץ    ,התקבלה בפגישה בין מאיר לבין רבין  שאלת המשך העיבודיםההחלטה ב

של  , ולאחר שבמניין ההפרות  לעבדםמנמנעו  אז  בלטרון שעד    ישראל תתחיל לחרוש את השטחים  כי

שאינ  לשטחים  המדינות.   ןכניסה  שתי  בין  איזון  נמצא  "  87שלהן  בחלקת  הדונם"    850העבודות 

הללו,  שכול כנראה ביקש להימנע מזריעת החלקות  א  88. 1964בנובמבר    10-אמורות היו להתחיל ב 

 89נזרעו בניגוד לעמדתו ולעמדת הרמטכ"ל.   ןאולם בפועל נוצרה מציאות שחלק

  הנום  בן   גיא באזור    ,למשל  כך.  וירדןל החיכוכים בין ישראל    המשיכו   הנום  בן וגיא    גזרת הר הצופיםב

ישראל לוועדת שביתת הנשק, הודו הירדנים  יגוד להסכם, ולאחר תלונה של  בנ  ביתן  הירדנים  הקימו 

נרגמה שיירה ישראלית  , טענו שזו יוזמה של מפקד מקומי ופירקו את העמדה. בהר הצופים  םבטעות

עד  אל השטח הישראלי,  שחרגה  ם לסלול דרך להר הצופים  יירדני  תניסיונונעשו  ו אשר עלתה להר,  

  90בהתנגדות ישראלית ובפירוק הסימון בשטח.  נתקלוש

 

 

 

 

 
בר178/847/1962שם,    85 חיים  "דברי  דיון מטכ"ל,  של  פרוטוקול  גור",  -,  ומרדכי  שם,  19.10.64לב   ;177/546/1967 ,

מבצעים התבקש האחרון להבהיר האם  -דונם, סוף אוקטובר. במברק שנשלח מפיקוד המרכז אל אג"ם  850עיבודים  
 כוונה לחדש את העיבודים היא למטרת חריש וזריעה או "לחריש פוליטי בלבד".  ה
 . 25.7.65, עיבודים בלטרון, 7935/ 7-א"מ, א 86
, שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר א. לבבי, המנהל הכללי של משרד  7933/  4-שם, א  87

 . 28.10.64לראש הממשלה,  של מר א. לוברני, המזכיר המדיני  והחוץ, בנוכחות
הדונם   850עבוד  ,177/546/1967, ; שם 1.11.64לב", -"דברי חיים ברדיון מטכ"ל, , פרוטוקול של 178/847/1962"צ, א 88

 . 8.11.64בשטח ההפקר בלטרון, 
 . 447, עמ' 143, תעודה מס' לוי אשכול, מבחר תעודותא"מ,  89
דיון  847/1962/817  א"צ,   90 של  פרוטוקול  "דברי ,  בר  מטכ"ל,  שם12.10.64  לב",- חיים  שם,  גור",  ,;   מרדכי    "דברי 

19.10.64 . 
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 1965בשנת    בירושלים  יום העצמאות  מו של מצעדקיוולירדן  אמריקאי  אספקת נשק  על  המחלוקת  

 

 מכירת נשק לירדן 

החיכוכים התמידיים בגזרת  ויומיות של עיבוד שטחי החקלאות בגזרת לטרון  - מעבר לסוגיות היום

השפיעו על מערכת    נוספותשתי סוגיות    -  למשלגיא בן הינום  ו   הר הצופים  –  וקו התפר  ירושלים

הראשונה, עיקרה היה חששה של ישראל ממכירת נשק אמריקאי    .היחסים בין ישראל לבין ירדן

מצעד יום העצמאות  , והשנייה הייתה שאלת מיקומו ואופן עריכתו של  ושינוי במאזן הכוחות לירדן

 . 1965לשנת 

הייתה  סוגיית   לא  לירדן  נשק אמריקאי  לכך.  , חדשהמכירת  גם ההתנגדות הישראלית  עצם   וכך 

פרו ערבי  משטר  של  מ- קיומו  אמריקאי  אינטרס  היה  התיכון  במזרח  שניו   בהקומערבי  ם.  ארוך 

  התנגדות הבשל  , וזאת  החשש הישראלי ממכירת נשק שכזאת היה גם הוא בעל היסטוריה ארוכה

הלכודה בין הרדיקליות    ל,בעלת הגבול הארוך ביותר עם ישרא  תהתעצמות מדינה ערביל המובנת  

בין שתי המדינות  . אומנם, כפי שציינתי,  הסורית ובין השפעתו הגוברת של נאצר על אוכלוסייתה

  מהלכים קלים עסקאות נשק מתקדמות לא היו    ובכל זאתהתקיימו יחסים תקינים ואף מעבר לכך,  

 מבחינתה של ישראל.  לעיכול

הפסגה הערב1964  שנת   בראשית ועידת  בעקבות  ירדן למפקדה הערבית  ,  ית הראשונה, הצטרפה 

של מלך ירדן  החל נאצר לוחץ על ירדן לרכוש נשק סובייטי לצבאה. החשש    במסגרת זוהמאוחדת.  

, וביקש כי המערב ימשיך לספק לו נשק מודרני.  היה כי הדבר יוביל לחתרנות של נאצר תחת שלטונו

  1964, גם בשל חשש כי ישראל תפעל לסכל מהלך שכזה, אולם באפריל  ארה"ב לכך  בתחילה התנגדה  

  91לירדן. ביקר המלך חוסיין בארה"ב ושמע כי היא שוקלת מכירת נשק מודרני 

לממלכת  ת הנשק  במקביל לשיחות עם הירדנים החלה ארה"ב מגששת עם ישראל בשאלת אספק

תפיסה    , אולם גם בתוךנשק מתקדם לירדן  תלמכירהתנגדה  שרווחה  גישה הישראלית  ה  ככלל,  .ירדן

"התנגדות מוסרית" ישראלית  ל   טעןייצג קו נוקשה ו  רבין  .מסוימת  זו ניתן לזהות גמישות  בוצתיתק

בעבר, כאשר צרפת מקרה דומה  לאור    יבוודא  ,למתן אישור לארה"ב למכור טנקים למדינה ערבית

מיראז למכור מטוסי  התנגדה.ו  –לירדנים   'ביקשה  מוסרית   אבן  92ישראל  לדילמה  הוא  גם  ,  טען 

 
. בנאום אמר אשכול: "ביקור חוסיין בארה"ב   31.8.64, נאום בטקס הסיום של מחזור העשור בפו"ם,  4793/  4-אי"א, פ  91

אם יידע חוסיין להפיק את  העלה אומנם את יוקרתו האישית, אבל ספק אם יוקרה זו תעמוד לו ביום פקודה. לא ברור 
היתרונות הזמניים ממדיניות 'ההליכה על פי תהום' שנקט כלפי נאצר ]...[ חוסיין משלה את עצמו אם סבור הוא כי  

, עמ'  מדינאותבקשת עזרה מערבית דווקא, לצרכים החורגים מצורכי הגנה, משחררת אותו מן ההתדרדרות"; ברונפלד,  
20-19 . 

 . 24.8.64טוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", , פרו9/120/2009א"צ,  92
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בשאל הדילמה  את  מיקד  " הדרך  תאולם  ישראליכולה  :  יתנו    לרמוז  מדינת  שקצת  אכפת  שלא 

  93". [לירדןטנקים ]

ה התנגדות עזה  יתמרכז הכובד הי כש,  לשאלה הירדנית  המורכבתפעם את גישתו  גם ההפגין    אשכול

 . דאגה ליציבותה של ירדן לצד זאת, , אךנשקה אספקת ל

למכירה של טנקים מסוג פטון לירדנים, בעיקר בשל האפשרות כי   באופן נחרץ חשש והתנגדאשכול 

וי "  ציבויחצו את הירדן לגדה המערבית  וירושלים:  לו    100איום על מרכז הארץ  נוספים  טנקים 

אשכול כי ישראל כבר אישרה בעבר,  הזכיר  טנקים של נאצר בסיני". בנוסף    300]לחוסיין[ זה כמו  

רכש נשק בשעה והוא איננו רואה צורך ירדני נוסף בן,  קאי לירד , העברת נשק אמרי1958בזמן משבר  

 שחוסיין מקבל סיוע כספי נרחב מן המערב. 

  הצטיירה , ובו  ות הישראלית הכוללת כלפי ירדןיהמדינ על  שאלת אספקת הטנקים הובילה גם לדיון  

)מתו הישראלית  ירדן.  ך הדאגה  של  ליציבותה  כמובן(  ישראלי,  ישה  הג   ביקשהבסיסה  ב  אינטרס 

משטרו של  יציבות  למנוע מנאצר להשתלט על ירדן, לשמר את עצמאותה ולהבטיח את  הישראלית  

שלטונו של  אם ייפול  עיקרה היה כי    אשר"  רוזי"הפ תוכנית    פעם נוספת  כך למשל הועלתהחוסיין.  

שנת  על פי דבריו של אשכול, עוד ב  ישראל לגדה המערבית עד להתייצבות המשטר.תיכנס  חוסיין,  

  1964מן הדיון בספטמבר  לבסוף,    , העבירה ישראל מסרים כאלו לארה"ב.1964ואח"כ באפריל    1957

, והדבר התקבל  טנקי פטון מבלי להודיע לישראל  28לירדן  ארה"ב  כבר העבירה  עולה כי בשלב זה  

 94וברצון להדק את התיאום עם ארה"ב.  במורת רוח ישראלית

 

 1965מצעד יום העצמאות   של מקומו שאלת

  השלכות ישירות על מערכת היחסים בין ישראל וירדן הייתה שאלת ו לה האחרונה אשר הי הסוגיה

של קיומו  ואופן  לשנת    מיקומו  העצמאות  יום  יום    1964בשנת    .1965מצעד  מצעד  אמור  היה 

  ,כעת  .שבעלבאר    ו תו בחר אשכול להעביר אהעצמאות להיערך בירושלים, אולם מסיבות מדיניות  

,  ירושלים  רייתיע  ראש   אולם  .אביב  בתל  להיערך  המצעד   היה   אמורפי הסדר אשר נקבע מראש,    על

י  , שלום-איש  מרדכי   נמיר  מרדכי   אביב   תל  עיריית   ראש   בעודבעירו,    ערך יהחל ללחוץ כי המצעד 

 95.אצלו  ערךיכי המצעד י  ביקש

 
, שיחתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר מ. גזית, ציר ישראל בוושינגטון  7933/  4-א"מ, א  93

אשכול ציטט את דבריו של אבן בדיון    .1.9.64שהתקיימה במשרדו של ראש הממשלה בירושלים, "דברי לוי אשכול",  
 ותו. שלא בנוכח

שם, שם. אשכול טען כי הוא איננו חושש אם חוסיין ירכוש טנקים מברה"מ במקום מן המערב; כך למשל אמר אשכול    94
בנוגע להתערבות בירדן: "כל התפתחות בירדן נוגעת לנו במישרין, עינינו פקוחה עליה והיערכותנו הביטחונית והמדינית  

 .31.8.64נאום בטקס הסיום של מחזור העשור בפו"ם,  ,4793/ 4-אי"א, פחייבת להביאה בחשבון". ראו: 
א  95 הביטחון, הקריה, תל אביב,  7933/  4-א"מ,  שר  לשכת  "שרינו"  ישיבת  חלק  22.10.64,  הוא  גם  נטל  . משה שרת 

 , ללא תאריך.19-, מצעד יום העצמאות ה37/1356/1967בישיבה; א"צ, 
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  ;מה יהיה הרכבו של המצעד  ;היכן לערוך את המצעד  :משולשתהדילמה בקרב שרי המשלה הייתה  

 תל אביב וירושלים.  –והאם לפצלו לשתי ערים 

כולל טנקים. הכוונה    ,ולקיימו במתכונת רחבה ככל הניתן  מצעד בירושלים את האשכול ביקש לערוך  

ייצר מנוף לחץ נוסף על  להמצעדים הצבאיים בירושלים, על מנת  ם של  את קיומ רמל  נשלו הייתה ל

]ירושלים[ כל מה  : " בירהל  ןמדינות העולם להעביר את השגרירויות שלה  אני אומר לתת לקיסר 

 96מוכן לשקול את קיומו של המטס האווירי בתל אביב. היה  אשכול  עם זאת   ;שהקיסר יכול לקבל"

ערך  יערך בתל אביב ואילו טקס רשמי נוסף ייהמצעד הצבאי י   :יוסף הציע פשרה  דב  שר המשפטים

ואילו    בירושלים. לקיים את המצעד בתל אביב    ווביקש   והתנגד  ואבן  , ספירארןששון תמך בכך, 

 יצביע על חולשה מדינית של ישראל.  דעתו של אבן הייתה כי קיום כפול דווקא .בלבד

דיין  הייתהמעניינת   יוסף  ;דעתו של  ולתל    הוא תמך בהצעתו של  לירושלים  לחלוקה של המצעד 

כנ  אביב, טנקיגוטען  הבאת  עם    םד  הנשק  שביתת  הסכם  והפרת  על  ה"   ירדןלירושלים  מקפידה 

  97. השר גוברין הצטרף להצעת דיין  ".שמירת ההסכם יותר מכל ארץ אחרת

הירדנים   עם  ההסכם  של  להפרה  התנגד  הוא  וארן.  דיין  גישת  של  שילוב  הייתה  שרת  של  דעתו 

, אלא  ולהבאת טנקים לירושלים, ובשל כך לא מצא טעם בקיומו של מצעד צבאי "דל" בירושלים

בסופה של הישיבה הודה אשכול כי הוא איננו מחויב לקיים    בתל אביב.   ,בקיומו של מצעד אחד גדול

 98יקבע בהמשך. יוהנושא  בירושלים, את המצעד

דיין התקבלה,    .קיום המצעדמיקום    מחלוקת הראשונה שנפתרה הייתהה ושל  יוסף  הצעתם של 

אולם אופי המצעד בירושלים    99. יחולק בין ירושלים ותל אביב  1965ונקבע כי מצעד יום העצמאות  

את הצורך   זירזמה שסוגיה שאיננה פתורה, בעיקר בשל השתתפות אפשרית של טנקים.    בגדר  נשאר

תרגול  כאשר הדבר כלל שימוש בטנקים. החשש היה כי   ,ההכרח לקיים חזרות למצעדהיה    החליטל

  דינה המפרהלמ ותה  גד ישראל במועצת הביטחון בדבר קיום המצעד, ויהפוך א יביא להחלטה כנ   כזה

יומו של מצעד צבאי מלא  למרות זאת המשיך אשכול בקו הדורש ק  החלטה של מועצת הביטחון.

 
אשכול היה    . 22.10.64  "דברי לוי אשכול",   הקריה, תל אביב,, ישיבת "שרינו" לשכת שר הביטחון,  7933/  4-א"מ, א  96

מוכן לוותר על מטס אווירי אבל התעקש על טנקים. גם שיקול הבחירות הקרבות קיים היה אצל אשכול. בתגובה להצעה  
לקיים את המטס האווירי בתל אביב טען אשכול לחיוב כי "אפשר לעשות בתל אביב רק את המצעד האווירי. פה ]תל  

 ביב[ יושבים חצי מיליון אנשים, ובירושלים יראו את המצעד כמה שיראו".  א
דב יוסף, אליהו ששון, זלמן ארן, אבא  , ישיבת "שרינו" לשכת שר הביטחון, הקריה, תל אביב, "דברי  7933/  4-א"מ, א  97

אשכול כי כאשר היה דיין רמטכ"ל הוא  בתגובה לדברי דיין, טען  .  22.10.64",  אבן, פנחס ספיר, משה דיין ועקיבא גוברין
הפר את הסכם שביתת הנשק עם ירדן והביא טנקים לירושלים. דיין ענה כי אז הוא היה איש צבא והוא "קיבל הוראות.  
אז היה מנהג כזה. צריך לשנות זאת". בתגובתו התייחס אשכול, כנראה, לנושא מילוי ההוראות, "כך צריך להיות גם  

 כאשר אתה בממשלה". 
 . 22.10.64לוי אשכול", ו משה שרת   , ישיבת "שרינו" לשכת שר הביטחון, הקריה, תל אביב, "דברי7933/ 4-א"מ, א 98
 . 22.11.64שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  99
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יר  אף  הוא ו בירושלים,   הפרות  של  רשימה  לערוך  מנת   את דניות  ביקש  על  הנשק  שביתת    הסכם 

 100לאומית. -ן להתמודד עם טענות המערכת הבי

 

 1964נובמבר   –  1963י נ : יואשכול  ממשלת של  כהונה ה מחצית סיכום 

שלממשלתת  כהונשל    הראשונהמחצית  האת   עיקריות.    ו  תקופות  לשתי  לחלק  ניתן  אשכול 

והיא נסקרה בחלק  יחסית  היה מתון  המתח הביטחוני    השב  ,1964עד יולי    1963הראשונה, מיוני  

והשניהקודם יולי  ה,  י ;  שבין  הה  ,1964לנובמבר    1964התקופה  בין  מאופיינת בהתחממות  עימות 

בעיקר באזור    ,שטחים המפורזיםישראל ובין סוריה. תקריות רבות התרחשו סביב העיבוד של ה

חזרתו של אשכול מנסיעות מדיניות  והמים הארצי  המפורז הדרומי. כעת, לאחר הפעלתו של מוביל

בעיקר בולט הדבר בהפעלה    ;שוחררו מעט הכבלים מעל הפעלת הכוח הישראלית  ,לארה"ב ולצרפת

הקו הישראלי  נמשך    למרות זאת   העיבודים במפורז הדרומי.   -ובהמשך    חיץ  אש נרחבת יותר של  

ומאופק מתון  להיות  לסוריה  הישראליים   , בנוגע  האינטרסים  על  לשמור  הייתה  הכוונה    כאשר 

העיבודים, והמשך  הריבונות  מימוש  אחד    כדוגמת  מלחמה.  או  הסלמה  לידי  להביא  לא  אולם 

רים בנשק  הם יו" לירי הסורי: ל סוג התגובה הישראלית  האמצעים המבצעיים לכך היה הקפדה ע 

  101", כולל הימנעות מהפעלת חיל האוויר. מסוים, אנו יורים בנשק דומה לו

 

 סיכום עמדות השרים והאישים   -הפעלת הכוח אל מול סוריה  

מורכבת.  תמונה  מעלה  הסורית  לזירה  בנוגע  והאישים  השרים  עמדות  של  ניתוח    טרם  בחינה 

שתי  להעלות    יש  ,התמקמוהם    ן בהובחינה מחודשת של המסגרות הקבוצתיות אשר    יהםעמדות

 ומבחינה של עמדות האישים. מן התקופה ותהעול  , מתודולוגיות אפילו,תו מהותי ותנקוד

בראשית,   כי  וכוללנית  דרך אף  ל   ,מובהקת  הכוח   אפייןניתן  להפעלת  עמדות האישים בקשר    את 

  ,. כלומרםבקרבשהיה  יותר ויותר הגמישות הרבה והפרגמטיזם  מתברר  מתונים או אקטיביסטים,  ל

גישתם  אומנם מסייעת בהבנת    אשר הוגדרו בתחילת ממשלת אשכול  הישענות על קבוצות היסוד ה

נדרש "הווקטור הגדול" של השקפתם, אולם  ובראיית  ,  גם התייחסות   וההיסטורית של האישים 

 . במהלך הכהונה עצמה תנהלותםלהוהתאמה  חלוקה 

 
. בדיון עצמו חיבר אשכול בין הפרות הסורים והמצרים חלק  25.11.64, מצעד יום העצמאות תשכ"ה,  7935/  7-שם, א  100

טנקים    מן ההסכמים הופעת  בדמות  ירדן  עם  שלה את ההסכם  להצדיק את ההפרה האפשרית  מנת  על  ישראל,  עם 
בירושלים. הדבר הביא את אריה לבבי, מנכ"ל משרד החוץ, לומר כי אין זה חכם לומר כי ישראל פוגעת בירדן בגלל  

 שסוריה ומצרים מפרות הסכמים.
 .11.10.64", , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכולשם 101
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של האישים אשר    צטייר ראש חץהכהונתה של הממשלה, הלך ו  לאחר שהחלה בנוסף, כשנה וחצי  

ניתן לראות את הדומיננטיות הברורה  עסקו בסוגיות הפעלת הכוח ואשר קיבלו את ההחלטות בהן.  

ישיבות ממשלה, ועדת חוץ    –הדבר בא לידי ביטוי גם בדיונים הפורמליים    .של אשכול, מאיר ורבין

פעמים לא  אשר עסק  ,וגם בפורום של שלושתם –וביטחון של הכנסת, ועדת השרים לענייני ביטחון 

אף שגישתו בדרך כלל    ,את שפירא  למנות גם  ניתן  עימם    בהתוויית המדיניות הביטחונית.מעטות  

   .הביטחון פרס, ואת סגן שר  לא התקבלה

היו  אשר   יהודה כשרים ר אלון, דיין ולעיתים גם ארן וב את  גם  פייןלאניתן    ,קבוצה ברורה זומלבד 

עמדתם   כי  אף  אלו,  בסוגיות  כלל  מעורבים  הבדרך  שרי    .התקבללא  שאר  כי  אומר  הדבר  אין 

להשפיע  לא  הממשלה ביקשו  או  עמדות  של  ,  הביעו  בידיה  הייתה  הדומיננטיות  כי  קבוצה  אלא 

  של אישים קבוצה דומיננטית    אותה  ל עדגש רב יותר    שים א  ,ובאופן טבעי  בשל כך,  . מצומצמת יחסית

כחץ של קבלת ההחלטות, ולאחר מכן    פרס,ו אשכול, מאיר, רבין, שפירא  -  נמצא כי עסקו בכךאשר  

 . יהודה ראלון, ארן ובגם 

כלפי גזרות שונות אצל  להפעלת כוח  שונה  היא היחס ה ולה בצורה ברורה  יה אשר עיהנקודה השנ 

 אותו יריב. 

הסוגיות המשפטיות    םכנגד סוריה באזורים שבה  פעולל ,  ולאשכול,  נוח יותר היה לישראל  ,כך למשל

של הריבונות נטו לצידה, או כאשר מצויה הייתה הסכמה לא רשמית של האו"ם לקו העיבודים.  

הסכמים באזורים הללו גם כאמצעי להרחבת  ההפרות הסוריות של ה   שימשופעמים  לחשוב לציין כי  

  102הפעלת הכוח אל אזורים מורכבים משפטית מבחינת ישראל.

היו  לה על הפעלת הכוח או כמאפשרת פעולות ישראליות שלא  י המשפטית כמרככת ומק  הסוגיה

אלא הייתה קיימת גם במערכת היחסים למול    הפעלת כוח ישירה, לא הייתה ייחודית ליריב הסורי

צבאי  ירדן מצעד  ולקיים  הירדנים  עם  הנשק  שביתת  הסכם  את  להפר  אשכול  ביקש  כאשר  כך   .

בו  בירושלים   טנקים,  שישתתפו  אחרות  הוא  גם  ירדניות  הפרות  למצוא  חיכוך    –ביקש  בגזרות 

 103על מנת שבמניין החריגות מן ההסכם יהיה מצבה של ישראל למול ירדן מאוזן.   –אחרות 

יש   הזמן הנוכחי,  ולפרק  לזירה הסורית  של    בין עמדתם גם  הבחנה    רוך לעבנוסף לכך, בהתייחס 

של חיל האוויר. שתי הסוגיות    אפשרית  בנוגע לחידוש העיבודים ועמדתם בנוגע להפעלה  האישים

כפי שאראה  ,הללו קשורות כמובן להפעלת הכוח בין    התקיימה  לא תמיד   , אולם  תמיכה  הלימה 

 בין תמיכה בהפעלתו של חיל האוויר.ל  יםבהמשך העיבוד

 ולמיון.   חלוקההנוחות ביותר ל , כמובן,הן  באופן מובהק זו לזועמדות האישים המנוגדות 

 
 .12.8.64, "דברי לוי אשכול, גולדה מאיר ויצחק רבין", בית צפפא. 2. הגבול הסורי 1, 7933/ 7-, אשם 102
 . 25.11.64, מצעד יום העצמאות תשכ"ה, שם, שם 103
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בכל  רגליו היו נטועות עמוק במחנה האקטיביסטי.    אשר   הרמטכ"ל רבין  ה מן הצד האחד מצוי הי

שב המקרים  דנהארבעת  אתבאפשרות    ו ם  סוריה    להפעיל  כנגד  האוויר    23באוגוסט,    12  –חיל 

. הוא אף חזר פעמים רבות על הצורך של  תמך בכך רבין  -באוקטובר    8-בספטמבר וב  29באוגוסט,  

שהתקבעו בזירה הסורית, לכבוש את רמת הגולן  ישראל להחריף את תגובתה, לחרוג מכללי המשחק  

בחידוש    בדבר הצורך  רבין באופן ברור  טעןבנוסף לכך    הסורית ו"להביא את המצב לידי פיצוץ".

ביולי    5-ברבין היה היחיד מכלל האישים שטען  יתרה מזו,    באוקטובר אף בהרחבתן.  8-וב  ,העבודות

 ולא להמשיך במגמת ההבלגה.כי יש להחריף את התגובה הצבאית 

בהפעלת חיל  בספטמבר    29-בתמך    דיין סגן השר פרס.  את  אל רבין ניתן לצרף גם את השר דיין ו

בהרחבתן ואף  העבודות  בהמשך  לכיבוש ו  ,האוויר,  אפשרות  הגבעות"  העלה  ביקש    ,"קו  כי  אם 

שאיתרתי    יחידפרס, בדיון ה .  מענה ישראלי דומה לסוג הירי הסורי  –הקבוע  לשמור על אופי התגובה  

 באוגוסט, תמך גם בהפעלתו של חיל האוויר.  23- ב שבו הוא נטל חלק,

המתונה    הייתה גישתו  -במידה מסוימת    ושל דיין ופרס   -   רבין  ותשל עמד  המובהקת  תמונת הראי

,  הוא התנגד להפעלת חיל האוויר  -  בספטמבר  29-באוגוסט וב  23-ב  –בשני מקרים    של השר שפירא.

   טען כנגד חידוש העיבודים.גם   ספטמבר הואוב

בשלושה  תנגד  ה אשכול    אשכול, מאיר ואלון.  מורכבת יותר כאשר בוחנים את עמדותנעשית  החלוקה  

להפעלה של חיל האוויר. הפעם היחידה שבה    -  באוקטובר  8-באוגוסט וב  23אוגוסט,  ב  12  –  דיונים

עשו כלל המאמצים שלא להגיע  יוגם אז רק לאחר שי  , בספטמבר  29-ב  ה ית ידד במהלך כזה ה יהוא צ 

באוגוסט, ובשאר המקרים חייב את    12-בעצירתם בהוא תמך    ,בשאלת המשך העיבודים  לידי כך.

 המשכם.

ב   מאיר   12- בלהפעלה של חיל האוויר    התנגד הביולי. היא    5-תמכה בהמשך ההבלגה הישראלית 

באוקטובר. בשאלת    8- להתנגד לה ב  הוחזר  , בספטמבר  29-ב באוגוסט ו  23-בכך  ב  ה באוגוסט, תמכ

 לדעת אשכול. הייתה דעתה זהה    המשך העיבודים

  ידוש העבודות, תנגד לחהבספטמבר הוא אף    29-, ב1964יולי  באלון תמך בהמשך ההבלגה בתקריות  

 תמך בהפעלתו של חיל האוויר. אך 

היא   העולה  הברורה  מחנות.התובנה  או  לקבוצות  החלוקה  ההעמדה  מ  בדבר  לראות  ן  ניתן  הזו 

  ;רבין, דיין ופרס  –שלושה אישים מצויים בצורה מובהקת בקרב המחנה האקטיביסטי  רור כי  יבב

 ובהמשך העיבודים.   תומכים בהפעלה של חיל האוויר כאשר הם

 ותמך בהשהיית העיבודים.ת חיל האוויר תנגד להפעלה – בלב המחנה המתון מושפירא ממקמנגד, 
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תנגד להפעלה  ה מן הצד האחד,  . אשכול,  מורכבות יותר  של שלושה אישים  םלעומת זאת, עמדותיה

,  אחרומן הצד ה  ;כאפשרות אחרונהאך    -   חייב זאת של חיל האוויר, למעט מקרה אחד שבו הוא  

 לצורך קבלת דו"ח האו"ם.  שהיה המשך העיבודים, למעט ההבדוק אתומך היה הוא 

זהה לעמדתו של אשכול    ה של מאיר תעמד העיבודים    למעט ההשהיה   ,דוקהאתמיכה    –בשאלת 

מאירהמוכרת.   של  עמדתה  האוויר  חיל  של  הפעלתו  פעמיםהשתנתה    בנושא  בתגובה  שלוש   ,

 להפעלת מטוסים. התנגדה היא    1964באוקטובר למציאות שהשתנתה לטענתה, ו

לחידוש העבודות, אולם תמך בהפעלת  תנגד  התמך בהבלגה ו  -גם הוא איננו אחיד    ,הקו של אלון

 חיל האוויר. 

עמדת  כי על סמך הדיונים וההתבטאויות המצויות בידי, ניתן לראות ב  מסקנה ל הדבר מביא אותי  

בשאלת הפעלת הכוח והחלוקה הבסיסית למתונים    ,גישה נוספת, אמצעית  ושלושת האישים הלל

ומעל הכול פרגמטיות כאשר הם    ,תנותמאיר מציגים עמדות מורכבות, משו  אקטיביסטים. אשכוללו

  גם   בסופו של דברו,  , החלוקה אצל אשכולהמדינית. כך לדוגמ-בוחנים את המציאות הביטחונית

לבין הסתייגות מהפעלתו של חיל האוויר איננה מתנגשת  בין תמיכה בהמשך העיבודים  אצל מאיר,

  ;איזון עדין בין הפעלת הכוח לבין ריסונוחלק מהרצון או מהצורך לקיים  הייתה  היא    אלא משלימה.

  , למעשה  , זוהי  בין שמירה על האינטרסים הישראליים לבין הסלמה לא מבוקרת וגלישה למלחמה. 

 אומנות ניהול הסכסוך. 

הוא חשש כי המשך העבודות    לתת מענה למציאות.ביקשה  גם גישתו של אלון איננה מקובעת, אלא  

ישראלרור של האו"ם יקשה  יבטרם סיום הב  תגובה  , אך  לאומית-ן במסגרת הבי  על  באופן  תמך 

      ישובים אזרחיים.אם הסורים יפגיזו ימהיר 

להדגיש,   והמדינית  חברי  כל  אצל  חשוב  הביטחונית  למציאות  וגישתם  עמדתם  הקבוצות,  שלוש 

רבין, דיין  מובהק כי  ובתחושת אחריות ומתוך דאגה כנה למדינת ישראל. אולם ברור    הייתה  מלווה

ואילו אשכול, מאיר ואלון מצאו את מקומם    החזיקו בגישה התקפית, שפירא בגישה מתונהופרס  

 בקבוצת הביניים הפרגמטית.

חק מעט ממעגל  מרו   היה אלון אשכול    נו לבין כבר בשלב זה מעניין לראות כי למרות קרבה בעמדות בי 

 קבלת ההחלטות הראשי.  

 

 סיכום עמדות השרים והאישים   - רדןיהפעלת הכוח אל מול  

מערכת היחסים בין ישראל לבין  על  תובנות  שתי  בהתייחס לזירה הירדנית ניתן כבר כעת להעלות  

 . הירדנית הסוגיה של אישים בממשלת אשכול אל  גישתםאודות  על ו  ירדן
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יחיד כלפי  לשון  מדיניות ולא על מדיניות בגרסאות שונות של  כעת לדבר על    כי ראוינדמה    ,יתראש

ישראל  בין  קווי מדיניות שונים, ברמות שונות,    ניתן לזהותהנחקר    בפרק הזמן  כלומר,  הירדנים.

 לבין ירדן. 

בב עולה  למשל,  היחסיםכי  רור  יכך  את    יומית,-היום  במערכת  בתוכה    גבול,ה  סכסוכיהמכילה 

הישראלית והירדנית    – הגישה המשותפת  הייתה    , טקטיות  נוספות  ומחלוקותים  יחקלא ה עיבודים  ה

אודות החזרת  על  הדיונים  ממן השיחות וכך עולה    לאלימות.גלישה  להבנות ולהסכמות ולא  הגעה    –

עולה  . מן המקרים הללו  הר הצופיםשאלת  לטרון והאדמות בסביב עיבודי ו   בירושלים  השטח לירדן

ו  בנטרול  ה סייעמערכת יחסים גמישה ומכילה בין שתי המדינות, אשר    מאוד שלעד  תמונה ברורה  

כי החשוב  הדדית    הבנה  ישנה .  במהרה לעימותים אלימיםסלימוכי חיכוכים אלו י  סיכוןשל ההמהיר  

  אףלמשל,  ,הנשק. כך אינו הולם את קווי שביתת  הוא קיומו של הסטטוס קוו, גם אם הדברביותר 

  הסכמי שביתת הנשק לפי  המפה ו על פי    היואת ישראל    שימשושחלק מבריכות ים המלח אשר  על פי  

  לא דרשו והירדנים  לעבוד בהן    ישראלהמשיכה    ,היטב  מודעים לכך היו  בתחומה של ירדן, והירדנים  

  אף ישראל הסכימה לוותר על שטח ומספר בתים באזור זיתא לטובת ירדן    ,; לחלופיןבחזרה  ןאות

ברור היה    ,בחלוקה של הרווח או ההפסד מאותו סטטוס קוויותר מכך,    שהיה מסומן בשטחה.על פי  

בכל מקרה, ישראל ביקשה לסמן באופן ברור  מאשר הירדנים.    כי ישראל "זוכה" בשטח רב יותר

עצם הגישה המאפשרת    הדבר לא תמיד נענה בחיוב על ידי הירדנים,את השטח, וגם אם  ככל האפשר  

זו היו  מדיניות  של  בולטים  תומכים    יחסי שכנות.  הוייצרבכוח    חיכוכים  המשל שתי המדינות צמצ

  104. מובהק"שלא לגעת בירדנים" הייתה דבר   םאשר גישת ,אשכול ומאיר

חברו    , שםר בגבולה הצפוני של ישראלמנוגדת כמעט לחלוטין למצב אשר שרהייתה  גישה מכילה זו  

,  הבנותה הסכמים והנשנות של  החוזרות ו הסוריות ההפרות ההרדיקליות הסורית הבסיסית,   יחדיו

האזורים המפורזים  אודות פירוש מהותם של  על  מחלוקת  הו  ישראלייםה   "פוליטייםה עיבודים  ה"

 עימות מתמשך.  לכדי

ה ישראלית נוספת כלפי ירדן, אסטרטגית  , הייתה גיש יומי-היום  הישראלית במישור  מדיניות ה  למול 

 בתוכה תפיסה בסיסית קבועה ויחס משתנה בהתאם למציאות.  אשר הכילה ,במהותה

 
,  בית צפפא.  2. הגבול הסורי  1,  7933/  7-, א; שם23.8.64, "דברי יצחק רבין",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה  104

, שיחת ראש הממשלה בעניין עבוד אדמות במפורז  7933/  9-, א; שם12.8.64",  , יצחק רבין ויוסף כלב"דברי גולדה מאיר
ירדני  -. בדיון נידונה אפשרות לשיתוף פעולה ישראלי28.10.64, מפעל האשלג,  7933/  4-שם, א  ;6.1.64של הר הצופים,  

; 13.1.64לב",  -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר 176/847/1962  א"צ,ך אמריקאי לפיתוח ים המלח;  בתיוו
 Extract from,  7935/  7-; א"מ, א16.1.64,  1964בינואר    16-9, סקירת מבצעים שבועית לתאריכים  83/758/1967,  שם

Report of the Sub Committee Meeting ,21.10.63 ,21.10.63; שם, שם, הריגת מסתננים ירדנים בשטח ישראל . 
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תפיסת הביטחון  מ  כחלקעבורה    ניתן לראות את חשיבותה של ירדן,  בסיסיתהבתפיסה הישראלית  

חשיבות עצמאותה של ירדן, ריבונותה והיעדר השפעה נאצריסטית    תהישראלית. הדבר קשור בהבנ

  105. עליה

- למרות תפיסת היסוד הפרו   שונה  גישתהנוצרה מציאות מסוכנת לישראל, הייתה  כאשר    עם זאת,

מערב,  לתנגדה ישראל לעסקת הנשק בין ירדן  ה  למשל,  ,כך  .ומותאמת לסוגיה הייחודית  ,ירדנית

בקרב  כמעט  קונצנזוס מלא  ב  היהחשש זה   .בין שתי המדינות  הכוחותהפרה של מאזן  מהחשש    בשל

   אשכול ורבין.  יוהבולטים בהתנגדותם ה  ;למעט אבן האישים,

בין  לא    ,למעשה ניגוד  היוםהיה  ירדן  - הגישה  של  חשיבותה  את  האסטרטגית  התפיסה  יומית, 

מטרה  הם היו קווי מדיניות משולבים אשר ביקשו  בפועל,  כלפי עסקת הנשק.  לישראל והנוקשות  

    .שמירת מערכת היחסים המיוחדת בין ישראל לירדן –ברורה אחת 

שאלה  הייתה זו  נקודה מרתקת. לכאורה    , לכן,אוה   יום העצמאות  מצעדשל    קיומו  ואופן  מיקומו

תרבותית למעשה    , בידורית-פנימית,  מדיניותכילה  ההיא  אולם  ריבונות    סוגיות  ואף    ישראלשל 

 למעמדה של ממשלת אשכול.  שנגעו  כאלה 

בתל  בעריכתו    ותמכו  ואבן התנגדו לקיומו של המצעד בירושלים ארן, ספיר  שרים מתונים כדוגמת  

זו.החזיק  גם שרת    אביב. או כאלו    ,שרים אקטיביסטים כדוגמת יוסף, ששון וכמובן דיין  בגישה 

ביקשו לנטרל את המוקש בדמות מצעד צבאי מלא    שעמדתם עדיין לא הייתה ברורה כדוגמת גוברין,

   ללא טנקים בירושלים.  ,ובכל מקרה ;, והציעו חלוקה בין שתי העריםבירושלים

קשה להבין את התעקשותו, לפחות בשלב זה, על קיומו של מצעד  נותר אשכול בודד בגישתו.  כך  

מדובר  כ  ,בירושלים כי  הוא  שלי  ההסבר  הירדנים.  עם  הקיים  ההסכם  לאור  בוודאי  טנקים,  ולל 

הישראלית רצונו  של  בשילוב   הפנימית  הזירה  כלפי  ירושלים  בשאלת  נחישות  כוונתו    עם  להפגין 

 לירושלים.   ןמנוף לחץ נוסף על מדינות העולם להעביר את השגרירויות שלה פעיללה

אשכול,    הפורוםקודם לכן,  יכפי שהראיתשל מאיר.  הגוברת  קשורה לדומיננטיות  השנייה התובנה

ורבין תתה   מאיר  אשכול-יה  בתוך ממשלת  ו קבוצה  הסוגיות    ככל  וגדלה  כה הל  חשיבותו ,  שגברו 

בפורום,  הביטחוניות. מאיר  של  חברותה  ביטחון,   עצם  לענייני  השרים  בוועדת  לחברותה    בנוסף 

על החלטתו    הגנהו  צפאפא  בית  בשאלתהעובדה כי היא הביאה בשמו של אשכול את נוסח ההחלטה  

  850"  בחלקתזו אשר קיבלה את ההחלטות בשאלת המשך העיבודים  כמו גם העובדה שהיא    ,בנושא

לאשכול,  ,לטרוןב  הדונם" הרבה  קרבתה  על  הנחשבתעל    מעידים  ביטחון  דעתה  ועל    בשאלות 

למעשה    ייתה ה   יום- בעימותי היום  גם עמדתה "שלא לגעת בירדנים"   .עוצמתה הגוברת בתוך מפא"י

 
ת שישראל ביקשה לקיים מיזם משותף עם הירדנים  . כך למשל, אחת הסיבו 28.10.64, מפעל האשלג,  7933/  4-א"מ, א  105

 וארה"ב בים המלח הייתה החשש מהשפעה של נאצר בירדן ופגיעה כלכלית בה.
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כרות רבת השנים  יהה  הטרויקה"  –והקבוצתית    הדורית  השאלהאין ספק כי  ישראל.  שנקטה  לקו  

 היו גורמי מפתח גם הפעם.  והאחריות המשותפת

 

 יומי -מתינות אסטרטגית ואקטיביזם יום - מבט מסכם

מראה ללא ספק כי מדיניות הפעלת הכוח של ישראל הייתה    אשכולכהונתה של ממשלת  מחצית  

של ישיר  ומאיר  ועוצמתם  השפעתם  תוצר  אשכול  השניים  של  המציאות  חלקו  .  של  דומה  הבנה 

כלפי הפעלת    תם גיש  - מבצעית    עין בעין כל סוגיה או שאלה  לא ראוואף כי    ,הנדרשוהמענה הביטחוני  

זהה היא  היום:  הכוח  ברמה  אקטיביסטית  אולם  אסטרטגית,  מבחינה    מתונה   ;תיומי-מתונה 

להביא    ולא כיוונה  ,םהמצב הקיינועדה להביא לשינוי משמעותי של  שלא  מאחר    ,בעיקרה ומאופקת

היא  שמאחר    -ואקטיביסטית    טילה מגבלות ורסנים רבים על הפעלת הכוח;הו לדרדור או למלחמה

   באירועי הביטחון השוטף.גבוהה ת  בתדירוהופעלה 

החזיקו אשכול ומאיר בגישה אקטיביסטית    ובאופיים  בבסיסם  כי  הוא  רוריבבהדבר העולה    ,לדעתי

אני טוען כי במחצית תקופת    ,הדבר בולט היטב בסקירת עברם. עם זאתו  ,בשאלות של הפעלת כוח

,  כי גישתו שלו ושל מאיר בדבר הפעלת הכוח הייתה מורכבת יותר להבחין שלטונו של אשכול, ניתן 

יותר   רביםומאוזנת  אילוצים  בחשבון  הי  ,הביאה  אסטרטגית  אותה    יתה ותוצאתה  מתינות 

 .  יומי-ואקטיביזם יום 

בנושא עסקו  נוספים  "מדיניות    ,חוקרים  זאת  כינה  יניב  אבנר  שונות.  בהגדרות  השתמשו  אולם 

הביטחון של ישראל" וכתב כי היא "עניין מובהק של הגנה עצמית )ברמה האסטרטגית( אפילו כאשר  

ישר  הטקטית(";  )ברמה  התקפית  מדיניות  נוקט  הגנה  צה"ל  'צבא  הוא  "צה"ל  כי  כתב  טל  אל 

מהותו פי  על  התקפה'  ו'צבא  ייעודו  פי  על  מאסטרטגיה    לישראל'  נגזרות  המלחמה  מטרות   ]...[

: "דוקטרינה ]...[ במילים]...[ הן באות למנוע שינוי לא לחולל"; גלוסקא הגדיר זאת    דפנסיבית זו

הביט-אופנסיבית  מדיניות  את  תיאר  כהן  ואילו  קצוות  דפנסיבית",  שני  "כבעלת  אשכול  של  חון 

מנוגדים. קצה ניצי ]...[ בכל פעם שעולה חשש לקיומו של הסטטוס קוו, וקצה מתון שבא לידי ביטוי  

 106במניעת יוזמות התקפיות שעלולות לדרדר את האזור למלחמה". 

  מדיניותה של ישראל כלל אל  ים בהגדרתם מתייחס  וטל  יניב  נכונות, אולם  הללו הגדרות ה, בבסיסן

וכהן    ,ולסכנת מלחמה כוללת  מייחס את הנחותיו הללו למטה הכללי, גלוסקא  לאורך תקופת קיומה

 ללא הבחנה בין ממשלותיו.  ,יל הנחה זו על כלל תקופת אשכולחמ

 
. 30-32(, עמ'  1994ספרית פועלים ואוניברסיטת חיפה ),  וחיפה  תל אביב,  פוליטיקה ואסטרטגיה בישראלאבנר יניב,    106

  - . להלן: טל  56-52(, עמ'  1996, תל אביב, דביר )מעטים מול רבים  –י  בטחון לאומפוליטיקה; ישראל טל,    -להלן: יניב  
 .455-453, עמ' גבולות; כהן, 62-59, עמ' אשכולבטחון; גלוסקא, 
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  ראשונה ה  בממשלתו  נקודתי  באופן  עוסקתהיא  ש מאחר    ,ית ומלאה יותררוהיסט   היא  גה שליההמׂש

 בתחום הפעלת הכוח בביטחון השוטף.  מתמקדת ו  של אשכול
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 פרק ז 

 עימותים חיצונייםלפנימי  מתחבין 
 

 התפטרות אשכול ת תל דן ווהתפטרות דיין, תקרי  –פלגנות בבית וחיכוכים בחוץ 

 

   התפטרות שר החקלאות משה דיין

של   אשכול  למן הקמתה  שאלת  ממשלת  מקומודייןמשה  הייתה  בה    ,  רקעכמנוהשתלבותו    גינת 

הממשלהלכלל    צורמת מאי  .פעולות  לממשלה,  -אכזבתו  להצטרף  סירובו  הביטחון,  תיק  קבלת 

וניסיונותי  פוסקות  הבלתי  במערומיה    והדלפותיו  אשכול  ממשלת  את  ציון  היו  להציג  לנקודות 

כיר את קרבתו של דיין  אשר ה  ,אשכול  .לבין דייןברורות במערכת היחסים שבין אשכול וממשלתו  

למנוע את פרישתו של דיין מן הממשלה, מחשש כי יגרום לו נזק רב יותר    זמן רב  ביקש  ,גוריון-לבן

חבר בוועדת השרים לענייני  הוסיף להיות  מעמדו הלא יציב של דיין הוא   למרות  ,. יתרה מכךמבחוץ

עיון ביומן הלשכה של אשכול מעלה כי בין    .את דעתו בנושאי ביטחון והעריך אשכול שמע וביטחון,  

שותף  דיין  היה  דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון,  השתתפותו ב, מלבד  1964לנובמבר    1963ספטמבר  

שעיקרן  11-ב ביטחון.   ,כנראה  ,פגישות  תמךפל  1נושאי  אף  ולעיתים    2, ותיוברעיונ   אשכול  עמים 

כפי שקרה בשאלת הרחבת העיבודים  ל, למדיניות בפועל של ממשלת ישרא אף היוהצעותיו  נדירות 

 3בגזרת כורזים. 

העריך אשכול    1963בדצמבר    כבר  . רק שאלה של זמן  ,כאמור  ,אולם שאלת פרישתו של דיין הייתה

  לא רק בשל מחלוקות בדבר   לעזוב את הממשלה "בטריקת דלת",  מחפשדיין  ב"פגישת חברים" כי  

"בענייני    עזיבה  עילותקש למצוא  יבהוא גם    -בינו לבין אשכול    התגלעואשר    אזרחיותהסוגיות  ה

 4ביטחון". 

בנובמבר    6-בישיבת המזכירות של מפא"י שנערכה ב  התפטר דיין מהממשלה.   1964  בנובמבר   4-ב

. דיין עצמו טען בישיבה כי למרות הטענות  הודיע אשכול על התפטרותו של דיין, אשר נכח באולם

  ידי   במברק שנשלח על   5.כך  כי "דיין יעמוד בראש המתנגדים לאשכול", אין הדבר  "דבר "בעיתון  

 
רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמילנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי    –, פגישת חברים  7934/  8-א"מ, א  1

 .סדר יום  - , יומן רה"מ4838/ 1-אי"א, פ;  סדר יום –, יומן רה"מ 4837/ 10-אי"א, פ; .26.12.63 לוי אשכול",
 .31.12.63  ",לוי אשכול, השבויים הישראלים בסוריה, "דברי 7934/ 8-א"מ, א 2
 . 5.10.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  3
רה"מ לוי אשכול, ש. אביגור, י. אבידוב, י. סמילנסקי, א. אליאב, נ. אלתרמן, "דברי    –, פגישת חברים  7934/  8-א"מ, א  4

  . 26.12.63 לוי אשכול",
 .6.11.64, פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, "דברי לוי אשכול ומשה דיין", 4847/ 8-אי"א, פ 5
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יורק נכתב כי סיבת הפרישה של דיין היא  - יובנ  לשר שפירא אשר שהה   עוזאייעל  מזכירת הממשלה 

  1965ביולי    2- ב  "מעריב"בראיון לעיתון    6. ין שר וראש ממשלה"ב  "היעדר הזדהות החייבת לשרור

ויחסי אמון  היא  כי הסיבה לפרישה    דיין טען   בפורום קבלת ההחלטות  היעדר אחריות משותפת 

כתב כי הסיבה לפרישה הייתה "האווירה הדחוסה והעוינת  הוא  בספרו  ו  7ירודים בינו לבין אשכול,

  8. שבה נמצאתי בממשלת אשכול"

של    והתפטרותהממשלה כי    יהודיע אשכול לחבר   1964בנובמבר    8-שלה בבישיבת הממכך או כך,  

 9.החדשאת מינויו של חיים גבתי כשר החקלאות   הדיין סופית והביא לאישור 

לבחון הזדמנות  מהווה  דיין  של  הכוח  ולסכם  התפטרותו  הפעלת  בדבר  גישתו  כהונתו    את  בזמן 

 לשאר האישים הנבחנים. , ואף לבחון את מרכזיותו ביחס בממשלת אשכול

רמטכ"ל    -  מובהק של הגישה האקטיביסטית  אין ספק כי דיין נכנס אל ממשלתו של אשכול כנציג

 , תומך מלחמת סיני ואחד מאבי גישת המלחמה היזומה.  פעולות התגמול

ויציבות  רגיעה    ושררחודשים,    16,  שר החקלאותכדיין    כיהן  הזמן הקצר שבובחלק מחשוב לציין כי  

כמעט עימותים ביטחוניים משמעותיים, כך  לא היו    1964מפברואר עד יולי    ,למשל  ,כך  . ביטחונית

לכך יש צורך להוסיף את    הוא מצומצם יחסית.  שבהם נדרש דיין להביע את גישתו   המקרים  מספרש

 . למשל, כלל דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון ;מגבלת המקורות שלא תמיד עמדו לרשותי

ראות התפתחות בגישתו של דיין  ל  בהחלט  ניתןובהסתמך על מגוון המקורות הקיים,  מרות זאת,  ל

  1963עימותים במהלך חודש אוגוסט הלנוכח  בהתייחס לזירה הסורית הפגין דיין    אל הפעלת הכוח.

מדיניים   במהלכים  ותמיכה  רב, מתינות  לפעילות הסוריתאיפוק  ו  להפעלת. הדבר קשור  כתגובה 

אינטרס  הארצי והבנתו כי מהלכי תגובה עוצמתיים מידי עלולים לחבל בהמים  מוביל    הקרובה של

באותה התקופה   ישראל  של  המוביל.  –המרכזי  פרויקט  בדב  השלמת  חטיפות"ר  הצעתו    , "איזון 

גם על קיומו של  מרכיב רגשי בגישתו    לדעתימעידה    לאחר החזרת החטופים הישראלים מסוריה,

גישתו במקרה זה אל הסורים  שתכן  יעמוקות, וי אותו  זעזע  החטופים    אל הסורים. היחס האכזרי אל

 10מרכיב זה. על ידי הונחתה 

הערבית השנייה, היה דיין משוחרר מעט יותר בכל  ועידת הפסגה  הפעלת המוביל הארצי ּולאחר  

 יותר. גישה אקטיביסטית אצלו גם  ניתן לזהותו ,הנוגע להפעלת הכוח

 
 .4.11.64, מברק מאת יעל עוזאי אל חיים משה שפירא, 7931/ 5-א"מ, א 6
 .537-538, עמ' משהטבת,    7
 .387-388, עמ' אבנידיין,  8
 .8.11.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  9

, השבויים הישראלים בסוריה, "דברי  7934/  8-, א; שם22.12.63, "דברי משה דיין",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  שם  10
 . 31.12.63משה דיין", 
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לשמור על מסגרת תגובה  ביקש    ,ימפורז הדרומ אזור הנכון לאשר את המשך העיבודים בהיה  כך הוא  

  ב ילהרח, יש  תהיה הסלמה אם  כי    הציע באותה הנשימה  ו  -  "מ תותחי נירי    –  בהתאם לסטטוס קוו

 . תמך בהפעלת חיל האוויראף ו ,העיבודים הישראליים לגזרות נוספות את

כמעט מוחלט של עימותים אלימים  ההיעדרם    .זהיר ומאופק  לזירה הירדנית היה דיין  התייחסב

  מגישתוניתוח ישיר של גישתו, אולם ניתן לגזור  בתקופה שבה כיהן דיין מונעים ממני    בגבול ירדן

דיין  מנחים  עקרונות  ירדן  כלפי  המדינית   שרר ש  קוו  הסטטוס  על   שבשמירה  החשיבות  את  ראה. 

כך הוא  בשל    , וחשב כי יש להמשיך במסגרת זו.אינטרס ישראלי מרכזיכ לבין ירדן    ישראל  בין  בפועל 

ירושלים באזור  לירדנים  השטח  בהחזרת  פיאף    ,תמך  את    על  להציג  ביקש  הקלעים  שמאחורי 

הכולל טנקים,  התנגד באופן נחרץ למצעד צבאי בירושלים  גם    הואן  כעל  ;  ממשלת אשכול במערומיה

  11"מקפידה על שמירת ההסכם יותר מכל ארץ אחרת". ה ,שכנה ממזרחלפגיעה ב וחשש בשל

אחד, ויציבות מן  הצד  ן המ  , ושינויניתן לראות התפתחות    , הפעלת הכוחללסיכום גישתו של דיין  

רציפות    - מנגד  ו  ; ואסרטיבית  מגישה מתונה ומכילה בזירה הסורית אל גישה תקיפה   אחר;הצד ה

 ירדן.  כלפי  בגישה המכילה 

הקבוצתי ההיבט  חבר    ,מן  היה  ביטחוןדיין  לענייני  השרים  מעורב    בוועדת  היה  בפגישות  ואף 

מקומו    ת "הפורום המשולש". כך שבחינלהשתתף בוזמן  ף החלקם אב  ;רבים  דיונים ביטחונייםבו

בשאלות הביטחון והפעלת הכוח, ומן הצד  שעסקו  בדיונים  נכח  הוא    מן הצד האחד,  ;מעלה דילמה

: "ידעתי שלא  כפי שהוא עצמו ציין באוטוביוגרפיה שלו  - קבלת ההחלטות    י מרוחק ממוקדהאחר,  

 12. יתנו לי לצעוד בשורה אחת עם האחרים בממשלה זו"

מרוחק ממעגל מקבלי  הסתכלות על תקופתו בממשלה מראה כי הוא היה  אני מסכים עם דברי דיין.  

בנוגע לחזית  עמדתו התקיפה יותר  ב  גם  הדבר קשור  , ומצוי היה במעגל השני.ההחלטות הראשיים

 אינטימיות והשייכות הקבוצתית.  ה , אמוןה נושאי  בשל ו  הדורית הסוגיה   אבל בעיקר בשל  ,הסורית

קבוצה  גם אשכול היה משויך אליה.  ו אשר כללה גם את ספיר וארן,    ,הטרויקהמאיר הייתה חלק מן  

  ללא   מהותיים  בנושאים  לדון  נוח   לחוש ויכלו  אמון זה כלפי זה  שו  חהם ר,  זו צעדה מרחק רב יחדיו

כפי    של אותה קבוצה.  ללכידותה  חזקשעברם המשותף והגיל הכמעט זהה הוסיפו דבק    מובן.  חשש

גוריון ועם  -היה מזוהה עם בן  , לעומת זאת  ,דיין  מדובר בחוויות רבות משותפות.   לעיל,שהראיתי  

הצעירים לדור  לעומתי  כרמטכ"ל  עברו  לאשכולמשה  ,  היטב  ידוע  היה  הראשון  ,  שרת  הרגע  מן 

 
 . 22.10.64", משה דיין, ישיבת "שרינו" לשכת שר הביטחון, הקריה, תל אביב, "דברי 7933/ 4-, אשם 11
 .388, עמ' אבנידיין,  12
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בוודאי    13לקיים מדיניות עצמאית והדלפותיו הרבות ורצונו    ,"קיצו לאחור   הוא את  שבי"ח בממשלה  

 ייכות שביקש אשכול משריו. ת שהתחושת האת  ולא חיזק 

זכה    הללו,מרכיבים  הכלל    בשל אשכול  דייןלא  של  הצבאי  מאיר,  ושל    באמונם  עברו  ולמרות 

   במעגל השני של מקבלי ההחלטות. , כאמור,נשאר הוא והביטחוני

 

 מינוי חיים גבתי לשר החקלאות 

דיין   של  פרישתו  החקלאות  , כאמור  ,מונהלאחר  כשר  למחליפו  גבתי  לשאלת    התייחסב  14. חיים 

לאחר עזיבת  ובוועדת השרים לענייני ביטחון מתונים בממשלת אשכול ל בין אקטיביסטים  החלוקה  

גבתי,   והצטרפות  אקבע דיין  בטרם  האירועים  להמשך  להמתין  יש  לכן,  קודם  שהדגשתי    כפי 

   .בקבלת ההחלטותכזאת או אחרת ומיננטיות  או ד   כזוהתפלגות 

 

 1964בנובמבר  13-ו 3 ,קריות תל דןת

אזור תל דן והדרך העוברת לצידו, "דרך שוקה", מוקד חם  לא היו    1964בתחילתו של חודש נובמבר  

היו על קו    עצמם  הדן  ומעיינות"ל,  בתל דן שכן מוצב צהאומנם    .של עימות בין ישראל ובין סוריה

יתה לישראל סיבה ליזום עימותים בגזרה  לא הי ו, אך זרימת הדן לא הופרעה על ידי הסורים  הגבול

 . זו

השתנו ובשל   הדברים  הארצי  המוביל  הפעלת  הערבית  ב   ההתקדמות  לאחר  ההטיה  תוכנית 

לטובת    הכשיר את הדרךל ו  על מעיינות הדן  לממש את ריבונותה  לישראכעת ביקשה    .המתגבשת

  15. "דרך שוקה" עוברת בשטחםחלק מ כי לטעון  םהסוריהמשיכו מנגד  .צבאייםסיורים 

, אלוף פיקוד הצפון  דוד אלעזרהביוגרפיה של  . על פי  מרכיב אישיאל המציאות הנפיצה נוסף כעת גם  

  ו כעס לו  הקיבוציםאל    שלו  קשרל,  והמים  שלו אל האדמה  חיבור האישי, ל1964בנובמבר    2-בהחל  

הסורים ה על  שלו  ,  הראשונות  ההחלטות  באחת  רב  משקל  על    -יה  ישראל  של  ריבונותה  מימוש 

 16דרך שוקה". "מקורות הדן, ונסיעה ב 

שני הצדדים  נערכו  במקביל  ו  החלו בעבודות הכשרה נוספות של "דרך שוקה",  1964  בנובמבר  3-ב

וה עימות  יפרוץ  כי  לדרכו  17בכוננות.   יהםכוחותאת    עמידולאפשרות  הסיור  שיצא    פתחו  לאחר 

 
 .31.3.64טחון", ]...[ מותר שיהיו לי דעות משלי בענייני חוץ ובי  , "שר החקלאות משה דייןמעריב 13
, ישיבה  הכנסת  דברי;  9.11.64, הודעת הממשלה על התפטרות שר וצירוף שר נוסף לממשלת אשכול,  4903/  52-א"מ, פ  14

"דברי ראובן    , פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, 4847/  8-אי"א, פ;  284, עמ'  9.11.64, "דברי לוי אשכול",  405
  .12.11.64ברקת", 

 . 88-89, עמ' אשכול; גלוסקא, 1.11.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  15
 דדו.  - . להלן: ברטוב 109-112(, עמ' 1978מעריב )תל אביב, , יום 20שנה ועוד  48 –דדו ; חנוך ברטוב, 89, עמ' שם 16
 .77-78, עמ' הגנההכהן,   17
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אש הטנקים  אולם נכשלו בשיתוק    ,השיבו באש  וכנו מראשטנקים ישראליים אשר הו  ,באש  הסורים 

גם    19. סוריםפצועים  ושלושה    פצועים קל   חיילים ישראלים  10  פה של התקרית נמנו בסו   18. הסורית

שני  ו  הה מדודית התגובה הי  -  במהלך תקרית זו שמרו ישראל וסוריה על "כללי המשחק" בגזרה

 20. נמנעו מירי על אזרחיםהצדדים 

- למחרת התקרית הושלמה הכנת "דרך שוקה" וסיורים ישראליים החלו עוברים בה בתדירות יום

וכוחות הכוננות נשארו    ,אולם לשני הצדדים היה ברור כי עימות נוסף הוא רק שאלה של זמן  יומית.

 בעמדותיהם. 

 

 תקרית תל דן 

ולעבר מוצב תל    והסורים פתחו באש לעבר יצא סיור צה"לי לדרך הפטרולים.    1964  בנובמבר  13-ב 

- כעת נוסף שחקן ישן  ךא  ים,י פגעו בחלק מהטנקים הסור  טנקים אשר הועמדו בכוננות  דן וקיבוץ דן.

ץ דן, התקשר רבין אל אשכול אשר שהה  בעקבות הפגיעות בקיבו 21חיל האוויר. -  חדש אל המערכה

רבין עדכן    .שתו של נשיא המדינה חיים ויצמןיבביקור אצל ורה ויצמן, אברחובות  באותה השעה  

  . בעקבות הפגיעה ביישובים ביקש את אישורו להפעיל את חיל האווירו  מצב בשטח על האת אשכול 

גם אשכול וגם    והורה לו לפעול.  ,אלוף עזר ויצמן ,חילהרבין התקשר אל מפקד   .נענה בחיוב אשכול

לא   הירדו  רבין  וכך  לפעולה,  האישור  למתן  מעבר  של    יה לפרטים  אופיה  את  שקבע  למי  ויצמן 

 התגובה. 

בתקיפת  מהם השתתפו בפועל    21  מטוסים לאוויר, כאשר  50חיל האוויר אשר היה בכוננות העלה  

הארטילרי ועמדות  נפל"ם. באמ  גם  ,הסוריות  ההמוצבים  פצצות  ה אולם    22צעות  מן    תקיפהגם 

לחלוטין את האש הסורית  ההאוויר לא הצליח  גם בקיב   ,לעצור  דפנהואשר פגעה כעת  ובשאר    ץ 

הרוגים ולסורים    ארבעהית היו לישראל  בסיומה של התקר  .15:30בשעה  הפסקת אש הושגה    .יישוב

 
 . 9.11.64, "דברי יצחק רבין",  דיון מטכ"ל , פרוטוקול של178/847/1962א"צ,  18
 , תקריות אש בגזרה הסורית, ללא תאריך. 1493/922/1975שם,  19
לפני שבועיים נפתחה אש  . כך למשל אמר רבין כי "15.11.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  20

 כנסו לפעולה סנטוריונים. היו חילופי אש, הם רתע(, השבנו באש דומה. גם אנו ה  מטאנקים ותול"רים )תותח ללא
הי.  81הפגיזו במרגמה   ולא  יהמאפיין את התקרית ההיא, שהאש  יורים למשקים  אנו לא  כי  גופים צבאיים,  בין  תה 
 ".  בקרבת משקים

 )כנראה(. 16.11.64, 13.11.64קאיד, חלקת החדירה, -, דו"ח סיור תל אל101/45/2008א"צ,  21
 . 13.11.64בנובמבר, ללא תאריך; שם, שם, התקרית באזור תל דן,    13ידיעון לפעילות חיל האוויר ליום שם, שם,  22
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מטוסי מיראז' ישראליים וזוג  כאשר    ,לאחר מכן  יוםתקרית התרחש  אקורד הסיום של ה   23שבעה.

 24ללא נפגעים.  ,התעמתו בשמי סוריה יםי מטוסי מיג סור

.  תיאר רבין את התקרית ואת הצורך שהיה להפעיל את חיל האוויר  יום לאחר מכן בישיבת הממשלה

כינוסה של ועדת השרים  -השר ורפהטיג טען כנגד אילעומת זאת,  אשכול תמך בו והגן על ההחלטה.  

יתה  יה   , 1958-תה הפעם הפגזה לא כה חזקה כמו ב יהי, ואף הוסיף: "לענייני ביטחון טרם ההחלטה

הללו  ". אל דברי הביקורת  ?א עכשיו הכרעת לשימוש בחיל האווירהפגזה יותר חלשה, מדוע דווק

הצורך    מספר המטוסים הרב אשר נטל חלק בפעולה ועלעל  אשר תהה גם הוא    ,השר ארן  ףהצטר

בלט הפער בין הסתייגות ורהפטיג, וכנראה    דיון הזהמעניין הוא כי גם ב  25להשתמש בפצצות נפל"ם. 

 26. "פה הצֹ "לה היא זכתה בעיתון  ש מן התקרית לבין התמיכה   ,שאר אישי המפד"ל

תמיכה מכיוון לא צפוי   . ובפעולה  ת חיל האוויראלון אל התומכים בהפעל גם  הצטרףבהמשך הדיון 

סגן  דווקא  , העניקשלהבאמצעות החלטת ממולא   ,הפעלה המהירה של חיל האוויר על ידי אשכולל

  תגובה ישראלית בחינה המדינית. כוונתו הייתה כי  הראש הממשלה אבן אשר ראה בכך יתרון מן  

יישובים נתפסת בעולם כלגיטימית הרבה יותר מאשר כזו המתבצעת    תהפגז  ךבמהל  "ספונטנית"

ישיבת ממשלה יותר. אף  ו  , לאחר  התייחסה גם היא להפעלה    מאיר שרת החוץ    נתפסת כמוסרית 

צרפת כי  בתהיות רבות בארה"ב ועוררה    מיידיתסיפרה כי ההפעלה ה  המהירה של חיל האוויר. היא

הנציג האמריקאי השתכנע כי הדבר לא היה מתוכנן    ,לטענתה  הדבר תוכנן מראש על ידי ישראל.

יכתוב    ,יש משרד החוץ כאילו שכנע אותוא "  ,ואילו הנספח הצבאי הצרפתי אנו בטוחים מה  אין 

גם הוא לתהיות    בביטול   מאוחר יותר התייחס אשכול  27."בדיווח שלו, הוא בכל זאת קולונל בצבא 

  28. של חיל האווירשל "אותם משקיפים מן החוץ" על מהירות ההפעלה 

 

 
; בסופה של התקרית  , תקריות אש בגזרה הסורית, ללא תאריך1493/922/1975א"צ,  ;  90-91, עמ'  אשכולגלוסקא,    23

-ין ההרוגים עלה לארבעה. ראו: אי"א, פהיו שלושה הרוגים ישראלים, ולאחר זמן קצר נפטר אחד הפצועים קשה ומני
ברקת",  4847/  8 ראובן  "דברי  ומזכירות מפא"י,  של מרכז  פרוטוקולים  החוץ  ;  15.11.64,  ועדת  של  פרוטוקול  א"מ, 

 . 17.11.64והביטחון, "דברי יצחק רבין", 
 שם, שם.  24
. רבין חזר על  15.11.64שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין, לוי אשכול, זרח ורהפטיג וזלמן ארן",    25

דבריו אלו גם בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ראו: שם, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין",  
17.11.64 . 

תוקפנית זו של האויב, שסיכנה את חייהם של אוכלוסייה אזרחית, אילצה    "פעילות;  15.11.64, התקרית בצפון,  פההצֹ   26
 ".את חיל האוויר לשתק את המוצבים הסורים

 .15.11.64", גאל אלון, אבא אבן וגולדה מאירא"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי י 27
. בכנס אמר אשכול בהתייחס להפעלתו המהירה של  26.11.64, כנס מזכירויות, "דברי לוי אשכול",  7933/  3-, אשם  28

חיל האוויר: "והנה ברק האש של יום שישי ]...[ מן הרגע שנתתי את הפקודה להשתמש בכוח מתאים, עד לרגע שהיו  
שקיפים מן החוץ, שהחלו לא להבין,  האווירונים היו על היעדים של האויב. ונדמה לי שזה הדהים את האויב, וכמה מ

ואולי גם מזה לרצות וללמוד שבדרך כלל אנחנו הכינונו את העניין ]הפעלת חיל האוויר[ כי איכה זה יקרה שתוך רגעים  
ספורים בין טלפון וטלפון קרה דבר כזה שאנשים על ציודם ועל עצמם ועל 'הציפורים' ]מטוסים[ שלהם היו על עמדות  

טוע שמש  ראו:  האויב";  ההטיה.  במפעל  פגיעה  הייתה  הישראלית  הכוונה  כי  היטב  הבינו  הסורים  כי   Mosheן 
Shemesh, "Prelude to the Six-Day War: The Arab-Israeli Struggle Over Water Resources", Israel 

studies, Vol. 9 (2004), pp. 25-26. הקדמה -  להלן: שמש . 
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 בתקופת ממשלת אשכול   צבאי וה  יחסי הדרג המדיניראי של תמונת תקרית תל דן כ

הדרג המדיני והדרג  תקרית זו כמקרה מבחן ליחסי  לדגש רב    העניקה  הקיימת  הספרות המחקרית

 .  ויצמן-רבין-המשולש אשכולעל   מבט בוחןתוך וזאת   ,הצבאי

  וכי   שר   של  פורמלי  לא למעמד  זכה  רבין ",  צבאיים   בעניינים  רבין  מפני   נסוג " אשכול  כי  טען   גלוסקא 

  סייגים   ל"והרמטכ  הביטחון   ושר  הממשלה  ראש  הפעילו  לא"  דן  תל  בתקרית  האוויר   חיל  בהפעלת

  בלתי   הפעלה  של   המשמעות  את  הבין  לא  אשכולש  בכך  קשור  הדברש  תכןיוי ",  מהם   כצפוי  ובקרה

  29. רבין על  מידי יותר שסמך  או האוויר  חיל  של מבוקרת

  ולכן  ל"ברמטכ  רבה  במידה   היה  תלוי   אשכול: " וכתב  דן   תל   לתקרית   בקשר  דומה   בדעה   מחזיק   כהן

גת טען כי ההפעלה של חיל האוויר הייתה  ו  30; "דעתו  מפני  אחת  לא  ונסוג   פעולה   מרחב  לו  הותיר

עליו רבין  של  הרבה  להשפעתו  אשכול,  של  לחולשתו  בכול    המחשה  לרבין  אשכול  של  "ולכניעתו 

 31העניינים הצבאיים". 

 

 כללי משחק, "דיאלוג באש" והסלמה 

  , אודות תקרית תל דןעל    הקיימיםאני מבקש להציע גישה נוספת, משלימה, לתיאורים ולהסברים  

, גישתו  סוריה כנגדגישתו של אשכול כלפי הפעלת הכוח  :  משתניםשלושה    אל התייחסותתוך  וזאת  

 .ובין סוריה"כללי המשחק" שהתגבשו בין ישראל ו כלפי הפעלתו של חיל האוויר 

שכול, ושל ממשלתו,  , הייתה מדיניות הפעלת הכוח של א1964בנובמבר    13בשלב זה,  אין ספק כי  

  ביסטית בעימותי הביטחון השוטף.מתונה אסטרטגית אך אקטי 

ולהשתמש פעמים   יש להכיל את העימות, להימנע מהסלמה ניכרת גישתם זו של אשכול ומאיר  לפי 

על האינטרסים הישראליים החשובים    שמירהבמקביל ל  זאתו  ;רבות בנתיב המדיני והדיפלומטי

 32המחייבים הפעלה של כוח צבאי.  הקרקע  המשך העיבודיו הארצי הפעלת המובילכדוגמת 

  12- ב  .לכךהתנגד  הוא  ראה כי ברוב המקרים  להפעלת חיל האוויר מגישתו של אשכול  ב   התבוננות

  י האוטומטבאוגוסט הוא אף הסתייג מן האישור    23-בו  באוגוסט שלל אשכול את הפעלתו של החיל

בספטמבר תמך אשכול בהפעלתו של חיל    29- ב  ,לעומת זאת  . נתון לו להפעלת מטוסיםאשר היה  

כלל המאמצים להימנע מהפעלה  ש לעשות את  אך הצהיר כי י  ,עימות עם הסוריםהאוויר במקרה של  

כלומר, הקו המנחה של אשכול היה    בחיל האוויר.שימוש  והתנגד לחזר  הוא  באוקטובר    8-ב  .שכזו

 
 .91-94, עמ' אשכולגלוסקא,  29
 .164, עמ' גבולותכהן,   30
31  The Journal ", "On the Use of Air Power and Its Effect on the Outbreak of the Six Day WarMoshe Gat, 

of Military History, Vol. 68  (2004), pp. 1197-1200.  השימוש.  -להלן: גת 
, שיחה של מר ל. 7933/  4-, א; שם 21.8.63אשכול",  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי    "מ,אראו למשל:    32

 .2.9.64אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר מ. קומי, נציג ישראל באו"ם, 
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  . בעייתיאו בשל תזמון מדיני    רצויה לא    , בדרך כלל מחשש להסלמהלהימנע מהפעלה של חיל האוויר

 33זה האמצעי האחרון שיש לעשות בו שימוש.  לפיו תמך בכך היה הדבר מותנה בסייג שגם בפעם 

שנים. שני הצדדים    ןבאות   התקבעות "כללי המשחק" בין ישראל וסוריה   אהשלישית הי  הסוגיה

אשר היו למעשה חוקי העימות    ,מוצהרותהבנות סמויות, לא    ןאות   שמרו במשך מרבית התקופה על

כתובים.   מהלא  של  ית הי  תרכזי הבנה  והגבלה  אזרחיים  ביישובים  מפגיעה  או  מירי  הימנעות  ה 

אמורים  אינם  יישובים אזרחיים    י ההנחה ההדדית הייתה כ  34. התגובה הצבאית למטרות צבאיות

: "הקו שלנו באזור תל אל קאדי היה לא להכניס כוח ולא לפתוח באש  מרחב להפעלת אש  להיות

  35מטר מהישובים שלנו".  500-750בטווח של 

קלעים, הסורים הפעילו מ    –האמצעי שאיתו מגיבים או פועלים    סוגה שמירה על  תי יה  בנה נוספתה

קלעים, תותחי נ"מ, ארטילריה וטנקים. משוואה  אש מ  ילריה וישראל ענתה בתול"רים, טנקים וארט 

המחיש זאת אשכול    ,למשל  ,כך  37לאומית. -ןואף במערכת הבי   36הייתה מקובלת על שני הצדדיםזו  

: "כאשר הם התעסקו ]...[ התגרו  "ידיעות אחרונות"בשיחה עם העיתונאי אריה צימוקי מהעיתון  

יד   על  שטח  של  בחריש  קטנות  בהתגרויות  האוןבנו  יריות    קיבוץ  בחליפת  הסתפקנו  קציר  ובתל 

קטנים" שונים  דומים    38. מקליברים  גם הוא  דברים  שלב  אמר  סניפים  מזכירי  של  :  מפא"י  כנס 

"כשהטרידו אותנו על הגבול בסביבות תל קציר והאון ועין גב ]...[ המשכנו בדרך ובקו שלנו ואמרנו:  

 39. אין אנו להוטים להדלקת דליקות גדולות"

 
א"מ, פרוטוקול של  ;  70-72, עמ'  ההגנהכהן,  ;  12.8.64, "דברי לוי אשכול",  בית צפפא.  2. הגבול הסורי  1,  שם, שם   33

, התייעצות על התקריות בגבול הצפון, בבית  7933/ 4-, א; שם29.9.64לוי אשכול",  ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי  
 .8.10.64ראש הממשלה, "דברי לוי אשכול וגולדה מאיר", 

לפני שבועיים נפתחה אש  : "כי  ,. כך למשל אמר רבין15.11.64, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  שם  34
 רתע(, השבנו באש דומה. גם אנו הכנסו לפעולה סנטוריונים. היו חילופי אש, הם   ללאמטאנקים ותול"רים )תותח 

הי  .81הפגיזו במרגמה   ולא  יהמאפיין את התקרית ההיא, שהאש  יורים למשקים  אנו לא  כי  גופים צבאיים,  בין  תה 
ן אמר רבין כי הנחה את  בדיו  .17.11.64של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין",   , פרוטוקולשם  ";בקרבת משקים

חיל האוויר להפציץ "את תל עזזיאת ואת תל חמרה בשלב הראשון. לפגוע רק במטרות צבאיות. לא רציתי שמישהו יגיד  
 שהפצצנו ישוב אזרחי".  

  .שם, שם 35
וח  הוראות חריפות לא לפת  ש: "י. כך למשל אמר רבין 5.7.64, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  שם  36

סיכום      -  , ביטחון שוטף 2/507/1968א"צ,  ;  י"באש בכלי נשק רציניים, כי זה מביא לתגובת שרשרת כמעט באופן טבע
נוחילה הכניסה  1965, יולי  1965-1964שנתי   ; כך למשל, לאחר שישראל זיהתה כי הסורים הכניסו טנקים אל מוצב 

 . 17.11.64ל ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין", א"מ, פרוטוקול שישראל גם היא טנקים לאזור תל דן. ראו:  
, נציג ישראל באו"ם, "דברי  י, שיחה של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, עם מר מ. קומי7933/  4-, אשם  37

. כך למשל אמר קומיי: "שזה לא יהיה מצב שיגידו עלינו שעשינו פעולה רצינית על  2.9.64לוי אשכול ומיכאל קומיי",  
]...[  רציני עניין  זה טרקטור על יורים כאשר]...[  בגבול הבחורים בשביל, בשבילנו]...[  רצינית בלתי  פרובוקציה שלרקע 
 ". רציני לא  דבר זה  יורק  בניו או  ן בוושינגטו אבל

הממשלה ושר הביטחון לשאלותיו של העיתונאי מר א. צימוקי    ראש,  אשכול.  ל  מר  של  תשובותיו,  7933/  3-א,  שם  38
 .25.11.64מידיעות אחרונות, 

 . 26.11.64, "דברי לוי אשכול", רי סניפי מפא"י, כנס מזכישם, שם 39
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ה נוספת הייתה כי הפגזה של יישובים אזרחיים על ידי הסורים תוביל להפעלה ישראלית של  הבנ

, בעקבות תקריות אחרות, תוביל להפגזה סורית על יישובים  והפעלה מוקדמת שלחיל האוויר, וכי  

  40אזרחיים ישראליים. 

ניצלו הסורים את    ,למשל  ,כך.  לא כובדו במלואןהן  פעמים  ל  ,למרות הבנות אלוחשוב להדגיש כי  

בנובמבר ירו    3- המגבלות התגובה הישראלית והחשש לפגיעה ביישובים אזרחיים. למשל בתקרית  

או    41ואילו ישראל הגבילה את עצמה וירתה רק מקרבת היישובים,   , הסורים מתוך יישוב אזרחי

לה ]...[ זה מעין  "נוחיי  -   כאשר "אזרחו" הסורים חלק מן המוצבים שלהם על ידי אנשי צבא לשעבר

אשר נותרו ללא הבנה   היו גם דילמות  לכך,  בנוסף   42חררי צבא". וישוב נח"ל סורי, מיושב על ידי מש

האם  ו  ,כלי אזרחי או צבאיהאם טרקטור המעבד חלקת אדמה באזור המפורז הדרומי הוא    -הדדית  

  .חצייה של קו העיבודים על ידי ישראל היא עילה לפתיחה באש

עולהכלל  מ הללו  הבאה  ,לטעמי  ,הנתונים  להפגין    :התמונה  ביקשה  את    נחישות ישראל  ולממש 

כוננות רבים    כוחות לאזור הוכנסו  בנובמבר   3-. לאחר תקרית ההפטרוליםריבונותה בתל דן ובדרך 

כללי  על פי  הייתה להמשיך  וחיל האוויר הועמד בכוננות. הכוונה הישראלית    ,ארטילריהן ושריושל  

   - בין הצדדים יישאר במתכונת המוכרת    "האש   "דיאלוגערכה הייתה כי  הוה   ,ובליםהמשחק המק

על סיור תוביל לתגובה צה"לית אשר   ירי  לירי טנקים סורי,  תגובה סורית של  אשר    מצבתגרום 

. במילים  בנובמבר  3- יאפשר לטנקים הישראליים לפגוע בהם ולכפר במעט על הכישלון המבצעי של ה

ונשלטת  ,אחרות מבוקרת  תקרית  ליזום  הייתה  הישראלית  בטנקים  הכוונה  פגיעה  שמטרתה   ,

לכללי המשחק    –נכונה ברובה    –מתוך מחשבה או הבנה  המוצבים אל מול תל דן, וזאת    םיהסורי 

בכל מקרה לא היה בכוונתה של ישראל להסלים במכוון, ובוודאי שלא היה הדבר    43בגזרה. הנהוגים  

 . בבחינת "גרירת" הצבא את הדרג המדיני להסלמה

,  הסיור באש  יו השיביד לאחר הירי על י. ממשליטה התקרית  יצאה    ,כמעט למן הרגע הראשוןבפועל,  

, בהפרש של  ה בעת שירו אף הם. ב  ,נוחילהים בתל  י ם החלו לפגוע בטנקים הסוריוטנקים ישראלי

 
,  בית צפפא.  2. הגבול הסורי  1,  7933/  7-, א; שם11.8.63ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  , פרוטוקול של ישיבת  שם  40

מאיר",   גולדה  אשכול,  לוי  ובאנשים  12.8.64"דברי  בישובים,  יגעו  הם  "אם  אשכול:  אמר  צימוקי  לאריה  בראיון   ;
ת את קדושת האש, אבל כאשר  שנלווים, החקלאים, נענה בכוח ]...[ אלוהים יודע כמובן שאין אנו להוטים לנפח ולהעלו

, תשובותיו של מר ל. אשכול,  7933/  3-, אהדברים מגיעים למה שהם מגיעים, מטוב שידעו מה תהיה תגובתנו". ראו: שם
; דברים ברוח דומה  25.11.64ראש הממשלה ושר הביטחון לשאלותיו של העיתונאי מר א. צימוקי מידיעות אחרונות,  

 The Jerusalem Post, "Eshkol tells Syria: Attacks. ראו: The Jerusalem Postאמר אשכול גם בראיון לעיתון  
Won't go Unpunished", 27.11.64. 

 . 9.11.64יצחק רבין",    , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי178/847/1962א"צ,  41
 .17.11.64א"מ, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין",  42
ר אשכול בראיון לצימוקי: "לא היה לנו כל מושג, ושעה לפני כן לא הנחנו ולא שיערנו למה הדברים  כך למשל אמ  43

עלולים להגיע. התקרית התחילה ]...[ לא היה לנו כל יסוד להניח שתהיינה יריות ושתתפתח אש עזה ושיתחילו להפגיז  
, 7933/  3-, אשיצוין הדבר הזה". ראו: שםאני מבקש    – את היישובים, ותך רגעים ספורים היו המטוסים על היעדים  

תשובותיו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון לשאלותיו של העיתונאי מר א. צימוקי מידיעות אחרונות,  
25.11.64 . 
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הדבר היה    44. ובהמשך את שאר ישוב ודפנה  מפגיזים גם את קיבוץ דן  החלו הסורים  חמש דקות,

התגובה הישראלית אשר ביקשה להישאר    נוכח, בוודאי ל בעיני ישראל חריגה ברורה מכללי המשחק

הנורמה המקובלת כבתחומי  הגורמיך.  כלל  של  השילוב  המוקדמים,  הצבא    נםרצו  -  ם  אנשי  של 

, יחדיו עם הפגזה של יישובים  לנקום בסורים, החיבור של אשכול אל האדמה, היישובים והמים

אף כי    את אשכול להורות על הפעלתו של חיל האוויר   ו הוביל  -  חריגה מכללי המשחקהים ו י ישראל

   45לשלול זאת.  , כאמור,עד אז נטתהגישתו 

לשני דברים נוספים. ראשית, התגובה הסורית החריפה באה לאחר שהם  חשוב לשים לב  עם זאת,  

ם.  יאף היא מכללי המשחק באזור ומפעילה טנקים מתוך יישובים ישראליחורגת  זיהו כי ישראל  

חיזוק  אולם מקבלת    46הדבר מופיע גם בהערכת אמ"ן המנסה להסביר את אופי התגובה הסורית, 

גם רבין במכתב אשר  מ  נוסף  בניגוד להבנתו,    1964בדצמבר    8-שלח אשכול אל  כי  ובו הוא כתב 

ידיעת רבין עצמו, לא שמרה ישראל על כללי המשחק הנהוגים בגזרה, ומחלקת  לא  וכנראה גם ל

  17-ב  הכנסת  של  והביטחוןכדברי רבין בישיבת ועדת החוץ    לאו  47;טנקים שהתה בתוך קיבוץ דן

  48מטרים" מן היישוב.  500-750" במרחק של  -  בנובמבר

  שנית, כלל הנתונים מצביעים כי מי שביקש, הכין והתכונן לתקרית לא היה רק הצד הישראלי אלא 

גם  כלומר, הרצון לנקום או להגיב לא היה נחלתה של ישראל בלבד, אלא הכתיב    הסורי.  הצד  גם

הסורית המדיניות  מן  היה.  חלק  הסורי  הנקמה  רצון  את  הניע  אשר  אחד  השימוש    ,כאמור  , זרז 

בקרבה   גם  כנראה  טנקים,  בירי  אזרחייםרבה  הישראלי  את    .ישראליים  ליישובים  הביא  הדבר 

להתיר מראש הפעלה של מרגמות על  ם לתקרית הצפויה הבאה ו להכין את מערך האש שלה  הסורים 

- ל  3העובדה כי בין  בנוסף,    49ים המשמשים "כבסיסי אש" במקרה של עימות. יהיישובים הישראל

פטרולים על "דרך שוקה" והסורים נצרו  בסלילת הדרך ואף החלה ב   בנובמבר המשיכה ישראל   13

 
 .17.11.64, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין", שם 44
, מופיעה היטב בהתבטאויותיו של אשכול. כך למשל אמר, ובדבריו  תקרית תל דן, בבחינת "הקש ששבר את גב הגמל"  45

הללו ניתן גם לראות את תמצית תפיסת הביטחון שלו כי בניית החברה, האומה והמדינה קודמות לכול, כי "אין אנחנו  
יטה ]עלייה[  בכלל מעוניינים בהדלקת דליקות. אנחנו מעוניינים בעבודה שקטה לנו, צמיחתנו, גידולינו, פעילותינו, קל

יותר גדולה, גידול במספר. אבל שמנו לעצמנו גבול ]...[ יש גבול. הגבול הוא כאשר יתחילו לנגוע באנשים וביישובים. כל  
זמן שזה ]העימות[ על חתיכת קרקע ]פחות חשוב[ אבל אם יעזו לנגוע באדם שלנו, ביישוב שלנו, בגג של בית שלנו, אז  

 . 26.11.64, "דברי לוי אשכול", רי סניפי מפא"י, כנס מזכי 7933/ 3-, אתהיה תשובה". ראו: שם
מיוחדת  4/4/2016א"צ,    46 מודיעין  סקירת  הסורי,    –,  בגבול  בעקבות  14.11.64התקריות  כי  "נראה  נכתב:  בדו"ח   .

שלנו.  השימוש באש טנקים בתקריות קודמות בגזרה, קיבלו הסורים אישור מוקדם לפגוע באש מרגמות בבסיסי האש 
. מכל מקום, הרחבת התקרית לתוך הישובים יש בה משום  64בנובמבר    13-זהו ההסבר לפתיחתם המהירה באש כזו ב

 חידוש, אשר הסורים מתרצים אותו על ידי הגדרתם את היישובים כבסיסי אש".
 . 447, עמ' 143מס'   תעודה,  תעודות  מבחר, אשכול  לוי, א"מ 47
רבין טען בישיבה כי הטנקים הוסתרו בתוך    .17.11.64ביטחון, "דברי יצחק רבין",  , פרוטוקול של ועדת החוץ וה שם  48

 קיבוץ דן עד לתקרית, וכאשר החלה האש יצאו אל עמדתם מחוץ לקיבוץ.
 . 14.11.64התקריות בגבול הסורי,  –, סקירת מודיעין מיוחדת 4/4/2016א"צ,  49
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שישראל מבקשת    התזמוןכי    הבנה על  ו  תכנון מקדיםעל    ,את אישם מצביעה על איפוק רב בצד הסורי

 50ועדיף להם לבחור את מועדו.  איננו נוח להם לעימות נוסף

גבוהה בסבירות  להעריך  שניתן  ישראל  בתקרית  היוזמה כי    ,כך  בידי  כולה  הייתה  שני    ,לא  וכי 

אשר הופתעה מהיקף    ,הצדדים הופתעו מן החריגה ההדדית מכללי המשחק. ראשונה הייתה ישראל

הסורים מן העובדה    ופתעו, ולאחריה ה התגובה הסורית, ובעיקר מן הירי על היישובים האזרחיים

 כי ישראל הפעילה את חיל האוויר. 

משרד החוץ לא    ל לבין משרד החוץ.לתקרית הייתה השפעה גם בתחום התיאום הפנימי בין המטכ"

כתוצאה מכך הוגבר שיתוף    הפתיע אותו.  עשותף לתכנון של תקרית תל דן, ועצם האירו   ,כנראה  ,היה

פעמים  ל, התקיימו דיונים שבהם היה נוכח כמובן גם ראש הממשלה, כאשר  הפעולה בין שני הגופים

 51ולעיתים "סיכומי פשרה".  ,פעמים עמדת הצבאועמדת משרד החוץ התקבלה  

 

 " דרך שוקה"המאבק על 

על   להעיד  יכולה  אשר  מעניינת  ורבין  מורכבות  התפתחות  אשכול  אצל  הכוח  להפעלת  הגישה 

דן.  תל  יום לאחר תקרית  לחדש את הפטרולים    ר בנובמב  15- בהשניים    תבפגיש  התרחשה  אושר 

וזאת במטרה לבחון את אפקט ההרתעה של התקרית ושל הפעלת חיל האוויר על    ,"בדרך שוקה"

בדיון המטכ"ל אשר נערך יום לאחר מכן ודן בתקרית, אמר רבין כי הדרג הצבאי הוא זה    52. הסורים

 53והדרג המדיני אישר זאת.   ,אשר לחץ על הדרג המדיני לחדש את הסיורים

ואף להרחבה של העימות עד לכדי    חף לחידוש הסיוריםמי שד  נראה שרבין לא דייק בדבריו.אולם  

  , רבין ייצג קו מאופק הרבה יותרופעולה של כיבוש עמדות הסורים מול תל דן היה דווקא אשכול,  

שלא לדחוק את הסורים אל הפינה, להשפילם בפעולות  כדי ,אשר ביקש להימנע מפעילות ישראלית

 54לחייבם להגיב. כך  נוספות ו

 רוע. ימן הא  ,לדעתי  ,עולות חשובות  סוגיותשתי 

טבעית במערכת יחסים בין ראש    אך העובדה כי אשכול נשען על רבין בסוגיות ביטחון היא ראשית, 

בפורום בלתי רשמי אשר קיבל לא פעם החלטות    ,כאמור  ,אשכול ורבין נועדורמטכ"ל.  לממשלה  

ותפיסתיות ורבימבצעיות  יח  ן ,  גבוהה  בתדירות  מוזמן  לענייני  היו  ועדת השרים  ישיבות  אל  סית 

 
, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי  ; שם15.11.64רבין",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק    50

 17.11.64יצחק רבין", 
 .3.1.65מברק מאת מנכ"ל משרד החוץ אל שגריר ישראל בוושינגטון, , 2650/ 10-שם, חצ 51
 . 93, עמ' אשכולגלוסקא,  ;15.11.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  52
 . 16.11.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 2/120/2009א"צ,  53
 . 93, עמ' אשכולגלוסקא,  54
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  גם תקרית תל דן מחזקת את העובדה כי אשכול   ביטחון ולישיבות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

 מכן לקביעת המשך המדיניות.  פגישה שנערכה יום לאחרהגם  כך על שיקול דעתו של רבין, ו סמך

איפוק ומתינות רבה בשאלות  בדרך כלל  קודה אחרת. כאמור, אשכול גילה  אני מבקש להצביע על נ

אשר    ,אל מול ירדן. הבולט שבין המתנגדים לגישתו היה רבין  אףאל מול הסורים ו  הפעלת הכוח

והחזיק בעמדה אקטיביסטית    "לידי פיצוץ"בגזרה הסורית  פעמים רבות ביקש להביא את המצב  

החזיק בה, לא נפגמה הערכתו של אשכול אל  כל אחד מהם  למרות המדיניות השונה ש  .מובהקת

עליו להישען  המשיך  הוא  את    -  ומנגד  רבין,  לקיים  המשיכו  הצבאי  והדרג  אשר  המדיניות  רבין 

 . הנקבע

דן,   תל  תקרית  לאחר  בדיון  אשכול  הכעת,  העמדות.  יותציע  התהפכו  גישה  ב  החזיק ו ר  ליזום 

 ולסיימה. להכיל את התקרית  בכוונה, ואילו רבין ייצג קו מתון ומאופק תאקטיביסטי

במערכת היחסים בין    החריג תמונת עמדות  כלומר, במבט לאחור, תקרית תל דן והדיון לאחריה הם  

את העובדה כי    תמחדד  תקריתה  כך;יותר מיש בה  ולם  א  .של הפעלת הכוחאשכול ורבין בשאלות  

אשר   לאותננקטה  המדיניות  במהותה  עד  "אשכולית"  הייתה  רגע  ולא    ,מאוזנתו   מאופקת  –ו 

,  אמיץלמרות הקשר ה  ,ילים אחרותבמ  ובעלת כוונת הסלמה.  אקטיביסטית  –  במהותה  "רבינית"

וגם    -  אשכול  על ידיהתקבלה לרוב    לאדעתו  היחסים החמים והנטייה של אשכול להסתמך על רבין,  

  איפוק   אשר העדיפו כעת  של האישים  םבידיהנותרה  מדיניות הפעלת הכוח של ישראל  ומאיר,  על ידי  

 ואיזון. 

ורבין,    שינויה היא מדוע  י השנ  הסוגיה   – ם  יהת ואת עמד  ,בנובמבר  15- בדיון אשר נערך באשכול 

 . לעמדה מנוגדת  –בהתאמה  ,המתונה והאקטיביסטית

ושם הציג את    עם רבין  בבוקר  09:20בשעה  מבט על יומן הפגישות של אשכול מראה כי הוא נפגש  

   55.גישתו השונה

כי טרם הפגישה נחשף אשכול לסקירת אמ"ן   הנמנע  על    יה שלהשפעות על  לא מן  דן  תקרית תל 

נכתבה    , הסורים לכןאשר  קודם  האמ"ן  בדו"ח    תהמרכזי   נקודהה   .יום  בדברי  כה  הערהייתה 

ככל שניתן לשער מבקשים הסורים כעת לקיים מדיניות הגנתית בעיקרה, תוך דגש על  כי    ,הסיכום

צבאית. עיקרה של מדיניות סורית זו קשור    הסלמהלבעקבות התקרית  לחתור  ולא    ,הנתיב המדיני

האוויר,  שלהפתעה   חיל  של  מההפעלה  כתוצאה  חוו  ישראלהם  עם  צבאית  מהסתבכות  ,  לחשש 

  56. סיוע ערבי ו של היעדרלולשתם ברבים וח  פגנתלה

 
 .15.11.64סדר יום,   -, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ 55
 . 14.11.64התקריות בגבול הסורי,  –, סקירת מודיעין מיוחדת 4/4/2016א"צ,  56
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הפעולה  ששישיבת הממשלה שבה ציינה מאיר כי נציגי ארה"ב וצרפת השתכנעו  אף על פי  כמו כן,  

בעוד הפגישה עם רבין התקיימה    -  10:00  התקיימה בשעה   האווירית לא הייתה יזומה על ידי ישראל

יותר   40 מוקדם  אשכול    -  57דקות  כי  מעריך  ולישיבההכיר  כבר  אני  לפגישה  העובדה    קודם  את 

לאומי  -ןוכי למעשה לא נוצר לחץ בי   ,לאומית- ןעל ידי המערכת הביישראל איננה נתפסת אשמה  ש

 58נרחב על ישראל. 

ת  ונתפס פנימית  -הציבוריתמן הבחינה    כי  מקריאה בעיתוני הבוקרהבין  אשכול ודאי  בנוסף לכך,  

  ראה מגמה ברורה של נ  אותם עיתוניםמבט על  ב  . ותמוצלחו  ותהכרחיחיל האוויר    תוהפעלהפעולה  

   59בעיתונות המפלגתית של שותפות הקואליציה, אולם גם בעיתונות יריבה.  ;תמיכה בפעולה

הזמן המיידי שלאחר התקרית  לסיכום, רבין,  בפרק  עם  הפגישה  ההנחות    וטרם  מן  התבדו חלק 

  לאומי -ן , לחץ ביכתוצאה מהפעלה של חיל האוויר  הסלמה ניכרתחשש מ  –ז  אעד  שריסנו את אשכול  

  והוא ביקש או חש כי כעת נוח הזמן להרחיב את מסגרת הפעילות הצבאית  –איבוד תמיכה ציבורית  ו

 ועל כן נקט בגישה זו. 

רבין,   הוא היוזם של חידוש הסיורים. הוא הכיר את  לפיהם  בפורום מטכ"ל  דבריו    ים מובנלגבי 

ביקש לצבור אצלם אשראי. השאלה המרכזית  שיתכן  יגישתם של חברי המטכ"ל לשאלה הסורית ו 

רבין קרא את המציאות והגיב אליה.    :לחידוש הסיורים? ההסבר שלי פשוטרבין  התנגד  מדוע    :היא

אולם נדמה כי הפעם    ,אומנם עד לתקרית תל דן הוא ייצג כאמור גישה אקטיביסטית, יוזמת ותקיפה

 ., אלא דווקא בהרגעת המצבלסורים"  עין הוצאת"ב  איננוהאינטרס הישראלי כי העריך 

 

   ת מדיני ערכהמ

החלה המערכה הדיפלומטית. ישראל הזדרזה לפנות    ,והמטוסים  שאון התותחים  םשנדלאחר  ד  ימי

ואל מדינות המערב. כמו כן    מועצת הביטחון של האו"ם אל  ,  לאומית- ןאל אמצעי התקשורת הבי

 
 ..6415.11סדר יום,   - , יומן רה"מ4838/ 1-אי"א, פ 57
 .15.11.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יגאל אלון, אבא אבן וגולדה מאיר",  58
"]יש[ גבול להתאפקות ]...[ התנאים הטופוגרפיים חייבו להפעיל את חיל   במאמר המערכת של עיתון "דבר" נכתב:   59

לא   גורם  שום  אזרחיים.  ישובים  אל  שכיוונו את התקפתם  ]...[ המוצבים  עם התקפה  האוויר  להשלמה  לצפות  יכול 
ראו:   להתאפקות",  דברשכזאת".  "גבול  המהירה  15.11.64,  "תגובתו  המערכת:  במאמר  נכתב  "למרחב"  בעיתון   ;

נוכח ההתגרות החדשה של הסורים   ]הכוונה כנראה להפעלה של חיל    – והנמרצת של צה"ל  ובאמצעים אפקטיביים 
ראו:   לגבול".  שמעבר  התוקפנות  להדיפת  הכרחית  הייתה  הסורים", למרחבהאוויר[  לתוקפנות  צה"ל  "תגובת   ,

אזרחית, אילצה   ה בעיתון "הֹצפה" נכתב: "פעילות תוקפנית זו של האויב, שסיכנה את חייהם של אוכלוסיי  ;15.11.64
בצפון,  הצפהיר לשתק את המוצבים הסורים". ראו:  את חיל האוו  עיתון "חרות" הביע  15.11.64, התקרית  ; אפילו 

ראו:   הגזרה.  להרגעת  יביא  לא  ש"צמצום התגובה" הישראלית  ייתכן  כי  טען  בפעולה, אך  "תוקפנות  חרותתמיכה   ,
ותר. אך אין ביטחון אם צמצום  הסורים ותגובת ישראל ]...[ תגובתה של ישראל הייתה הפעם נמרצת יותר ומהירה י

גלוסקא  ;  15.11.64,  "תוקפנות הסורים ותגובת ישראל,  שםהתגובה יביא לידי התוצאות שאנו מעוניינים בהן". ראו:  
בנובמבר במרכז מפא"י את ההחלטה על    15-גוריון, להעביר ב-כי ההצלחה של אשכול, בניגוד לדעתו של בן  ,מציין גם

פועלי ציון נבעה בחלקה גם מן ההפעלה של חיל האוויר בפרט, ושל תקרית תל  -העבודה  אחדות אנשי  הקמת המערך עם  
 . 92, עמ' אשכולגלוסקא,  . ראו: דן בכלל
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  ן במקביל לדיונים במועצת הביטחון הכי  60תקרית. לגבי הציג את עמדת ישראל  הנשלח דו"ח אשר  

אודות התקרית. במסמך נכתב כי הסורים הם אלו אשר פתחו  על  דו"ח  ,ראש מטה המשקיפים  ,בול

  . כמו כן ים באזורישראל נושאת בחלק מן האחריות בשל התעקשותה על סיורוכי  ,  באש ראשונים

הדו"ח התקבל על ידי רוב חברות מועצת    61לקבוע מי הריבון. הוצע לחזור ולסמן את האזור על מנת 

 62אולם הוטל עליו וטו סובייטי. ,הביטחון

  באזור תל דן הייתה נושא פתוח בשל הפער בין המפות השונות, אולם בעיקר בשל   שאלת הריבונות 

הסוריים למדוד את השטח    תהניסיונוכי    טענה ישראלבתחילה    63לא נעשו מדידות בשטח.שהעובדה  

שנחל    בכךוזאת כדי למנוע הכרה רשמית    ,באזור תל דן, מטרתם לעורר עימות בין שתי המדינות

  1962"רמזה" למודדי האו"ם בשנת    כיישראל    התחרטהבהמשך    ךא  64;שראלהדן הוא בשטחה של י

של בול  הערה מרומזת    בשל   וזאת  ,בטענה שבאזור אין עימותים  ,שאין צורך להמשיך את המדידה

כי התעסקות בשאלת המדידות    65שטחה בתקרית. מ  לא חרגה  ישראלכי   היה  ישראל  של  חששה 

  ,על מנת לא להצטייר כסרבנית  ,לשחק לרעתה ולהעביר את שטח הדן מריבונותה. עם זאתעלולה  

לאו"ם עמדה  נייר  ניסחה  המדידות  שבו    היא  יחודשו  כי  מוכנה  קודמות  היא  למדידות  בהתאם 

 66.קנה מידה המסייע לטיעוניה שנערכו בשנות המנדט הבריטי, ובשימוש במפות בעלות  

 

 המשך העימותים על "דרך שוקה" 

  15-ב  ,מלבד שאלת סימון הדרך, נותרה בעינה גם שאלת המשך הפטרולים ב"דרך שוקה". כאמור

  67ללא תגובה סורית.  ועבר ,לחדשו לאחר החלטת אשכול  ,יצא הסיור פעם נוספת  1964 בנובמבר

  בסורים.   לא להתגרותכדי    שלושה סיורים בשבוערק    בצעל  יתההיהכוונה הישראלית  לדברי רבין,  

  לא תאמו   שאין טעם דווקא עכשיו להחריף ]את ההתגרות בסורים[""הרצון  המוצע ומתווה  ה   אולם

הנוהל הצה"לי  כי  וועדת חוץ וביטחון של הכנסת    בפני חברי  אשר טרח לציין  ,דברי רביןאת    כאורהל

שני   בשבוע. חייב  נובעשיתכן  י  68סיורים  ה ,  הפער  מגם  שיקולים  ה צורך  הפעם,  בין  לאזן  ישראלי 

י   ואילוצים שונים. מן הצד האחד, היה כי שני סיורים בלבד בשבוע  ידי הסורים  יחשש  על  תפסו 

 
 A note Submitted to the president of the U.N security Council by Ambassador  m.s,  7938/  7-א"מ, א  60

.Comay of Israel, 14.11.64. 
 .24.11.64ל ועדת חוץ וביטחון, "דברי אריה לבבי", שם, פרוטוקול ש 61
 . 170, עמ' גבולותכהן,  62
, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  ; שם17.11.64  ",יצחק רביןא"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי    63

 .24.11.64אריה לבבי", 
 . 9.11.64"דברי אהרון יריב",  , פרוטוקול של דיון מטכ"ל,178/847/1962א"צ,  64
 . 17.11.64, התייעצות בענייני ביטחון, "דברי אריה לבבי", 7933/ 3-א"מ, א 65
 . 18.11.64, טיוטה של הצעה במועצת הביטחון בתגובה להצעה צפויה מאת גנרל בול, 6301/ 15-שם, ג 66
 . 1.6416.1", רחבעם זאבי, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי 2/120/2009א"צ,  67
 .17.11.64א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רבין",  68
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להיתפס כהתגרות  עלולים  סיורים רבים מידי    , ברור היה כימן הצד השני, אך  כחולשה ישראלית

 . בקיומם של שלושה סיורים ל הנראה,כ נמצא, כהאיזון . מובהקת

למרות ההחלטה הישראלית לחדש    ך. אוגם הוא עבר בשקט  ,בנובמבר יצא סיור נוסף לדרך  17-ב

  , לא היה הדבר בבחינת סוף פסוק. הדיונים אשר נערכו במועצת הביטחון לא פסקו  את הסיורים

- בבנוסף לכך,    עלולים להיתפס כהתגרות.  ,תתלקח תקריתאם  וברור היה כי הסיורים הישראליים,  

- , בןיד לאחר מכיבאזור תל דן, ומ   הפטרולים  את  תפסיקבקשה לישראל כי  שלח בול  בנובמבר    19

דומה    ומבחינת ישראל, אולם מהות הכוללת מתווה נוח יותר  לח הצעה נוספת,  ש  , הוא בנובמבר  21

  כך, למשל,   .עצירת הפטרולים   -עיקרון דומה  נשענו על  משרד החוץ  בת  ו גיש ה  69הפטרולים.   הפסקת  -

; ואילו  עד להשלמת המדידה  להפסיק את הפטרולים ו  יש להיענות לבקשה  טענו גורמים במשרד כי

ב  תמכו בעמדה  גורמים אחרים יש לעצור את הסיורים עד לסיום הדיונים   70הביטחון.   מועצתכי 

היענותכי    היהבישראל    חששה של    גם  להחלטה ת   בוללהצעתו  לעצירת  שתקרא    במועצה  ביא 

לאחר שמזג אוויר סוער דחה את  ולמרות הדיונים במועצת הביטחון,    71הסיורים עד לסיום המדידה. 

ימים  יציאתם מספר  סורית.בנובמבר  25-ב  הפטרולים  חודשו  72, במשך  תגובה  ללא  אף   ,  ישראל 

  "כן"ולא לומר    "לא "לא לומר    –   להפסיק את הפטרול  לא להגיב רשמית לבקשתו של בולשהחליטה  

להמשיך לקיים את הפטרול ולממש את  מצד אחד,  ;  הסעיפים  שני  על  לפסוח  רצוןמתוך    וזאת  –

 73. סרבנית חשבלא להי  - ומן הצד השני  ,הריבונות

בניגוד להנחייתו של רבין עשרה ימים  אולם,    .בפטרולים  להמשיךפעם נוספת  בנובמבר הוחלט    27-ב

  הוחלט כעת כי יש לקיימם בתדירות הרגילה של קודם לכן כי יש לקיים שלושה פטרולים בשבוע,  

קבוצות מקבלי ההחלטות אשר  פורום נוסף, שונה משאר    יהמי שהחליט על כך ה  .בשבוע  שני סיורים

ביומנו של אשכול "ישיבת מטה שבועית", בחנתי עד כה כונה  בסיכומי הדיונים  ו  74. הפורום הזה 

  מצויניםבשני המקורות לא    75"ישיבה השבועית".   המצויים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון  שלהם

המדינה מארכיון  למפרום  ד"ר  עם  בשיחה  זה.  בפורום  השתתפו  אשר  עבודת    ,האישים  אשר 

וספרו   שלו  אשכולהדוקטורט  לוי  של  פוליטית  בביוגרפיה  שר   ,עוסקים  פורום  זהו  כי  טען  הוא 

 
 .22.11.64, הצעת בול כי נפסיק הפטרולים ליד תל דן, 7935/ 8-, אשם 69
מברק מאת מנכ"ל משרד החוץ אל שגריר ישראל  ;  24.11.64, "דברי אריה לבבי",  , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחוןשם  70

 .3.1.65בוושינגטון, 
 .22.11.64, הצעת בול כי נפסיק הפטרולים ליד תל דן, 7935/ 8-שם, א 71
 . 16.11.64", יצחק רבין, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי 2/120/2009א"צ,  72
; מברק של מנכ"ל משרד החוץ מציין כי  1.12.64א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי משה ראובן קדרון",    73

הגישה שלהם הייתה שלא לחדש את הפטרול, אולם הכרעתו של אשכול בעד, הכריעה את הכף. עם זאת, לא ניתן לדעת  
חוץ, וייתכן כי המדובר בקו הכללי כלפי הפטרול.  מתוכן המכתב את תאריכי החלטתו של אשכול ושל התנגדות משרד ה

 . 3.1.65מברק מאת מנכ"ל משרד החוץ אל שגריר ישראל בוושינגטון, ראו: 
 .27.1164 סדר יום,-, יומן רה"מ4838/ 1-אי"א, פ 74
 .27.11.64הפטרול בצפון,   –, ישיבה שבועית 4/4/2016א"צ,  75
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  שר הרמטכ"ל רבין ומנכ"ל משרד הביטחון אהביטחון פרס,   אשכול, סגן שרכלל את  הביטחון אשר 

 76ה נהג להתכנס פעם בשבוע ולעסוק בסוגיות המדיניות והביטחוניות שעל הפרק.. פורום ז בן נתן

 77, יהםאין בידי דיוני ישיבת המטה אלא רק החלטות שמאחר    ,קשה להעריך את עמדות האישים

כי אשכול, פרס ורבין תמכו בהמשך    ,בהסתמך על התנהגות האישים קודם לכן  , אני מעריך  אולם

 78בעצרת הביטחון. הסיורים ובצמצום תדירותם בשל הדיונים 

הותק שקט,  של  ימים  מספר  יצא  ףלאחר  אשר  הסורים  1-ב  לדרכו  הסיור  ידי  על  באש    בדצמבר 

ר ויש לשמ  ,תתפתח תקרית אשאם  קודם ליציאת הסיור סיכמו אשכול ורבין כי    79. מקלעים ותול"ר

בתגובה    ומקלעים  אש תותחי נ"מ  –  אשר היו נהוגים עד אז  במסגרת כללי המשחק  נהמתו על תגובה  

סורי   ותול"ר  מקלעים  טנקיםו  -לירי  להכניס  איננה  לפעולה  לא  הסורית  האש  עוד  פוגעת    כל 

באש  80בזחל"ם.  פתחו  שהסורים  הישראלי  ,לאחר  הפטרול  מאחר  בירי  הגיב  אולם  הייתה  ש,  לא 

בזחל"ם   עוצמה"פגיעה  הגבהת  "הייתה  מרא  81, לא  לסיכום  ללא  ש  בהתאם  הסתיימה  והתקרית 

נוספת  82הסלמה.  פעם  נשלח הסיור  מכן  באש  ו  ,יום לאחר  פתחו  גם  בשניתהסורים  זו  .  בתקרית 

  83. הסלמהנשמרה התגובה הזהה ולא נרשמה 

  ה ארבע כעבור  יערך  י בדצמבר התקיימה ישיבת המטה השבועית ובה הוחלט כי הפטרול הבא    3-ב

בחודש, אולם הנושא יועלה גם בוועדת השרים לענייני ביטחון אשר אמורה להתכנס יום    7-ימים ב 

 84. כן לפני 

התקריות  בנוגע    אל  סמיכותן ו  ,רבדצמב  האלימות   שתי  הביטחון  מועצת  של  ההחלטה  מועד 

להחלטה    לעצור את הסיורים ובהמשך  למסקנותיה מתקרית תל דן הביאו ללחץ של משרד החוץ

המדיני" הדרג  הסיורים  "של  מן  הסופי  לחדול  הדו"ח  לקבלת  כי    עצמו  הסופי  הדו"ח  85. עד  קבע 

באש ראשונים  פתחו  בי  ,הסורים  הפגיעה  לאחר  רק  נעשתה  האוויר  חיל  הפעלת  גם  שובים.  יוכי 

 
 ..4.2011התכתבות של המחבר עם ד"ר ארנון למפרום,  76
ביומן הלשכה של אשכול מופיעות בתדירות שבועית ישיבות המטה, אולם את הדיונים עצמם לא עלה בידי לאתר,    77

בדצמבר   רק  עוסקים  איתרתי  אשר  הדיונים  ראו:  1964וסיכומי  פ.  רה"מ 4838/  1-אי"א,  יומן  יום  -  ,  א"צ,  ;  סדר 
 . , ישיבה שבועית4/4/2016

בדיון של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת טען נציג משרד החוץ קדרון, כי ההפסקה הקודמת בפטרולים לא הייתה    78
צבאית". ראו:  - כתוצאה של שיקול מדיני וכי הגישה הרשמית היא המשך קיומם. העצירה כעת היא בשל בעיה "טכנית

 . 1.12.64", קדרוןא"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי משה ראובן 
 . גזרה הסורית, ללא תאריךתקריות אש ב, 1493/922/1975א"צ,  79
 . 1.12.64, דיווח מאת הרמטכ"ל אל רה"מ, כנראה 4793/ 5-אי"א, פ 80
 . 1.12.64",  קדרוןא"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי משה ראובן   81
 . 1.12.64, דיווח מאת הרמטכ"ל אל רה"מ, כנראה 4793/ 5-אי"א, פ 82
 .1965, יולי 1964-1965סיכום שנתי  - ביטחון שוטף , 2/507/1968א"צ,  83
; ביומן הלשכה של אשכול לא מופיעה פגישה של ועדת השרים  3.12.64  ,בעיות הצפון  –  , ישיבה שבועית4/4/2016,  שם  84

אי"א,  שום ביומן הלשכה. ראו:  , אולם ייתכן שהיא התקיימה טלפונית או שלא נערך רי6.12.64לענייני ביטחון בתאריך  
 . 6.12.64  סדר יום,  - , יומן רה"מ4838/ 1-פ
 . 7.12.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  85
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ממסקנותיו    וישראל יכלה לראות את עצמה מרוצה  ,ביעת הגבול נותרה בעינהקהמלצתו של בול ל

  86אלו. 

ישיב  11-ב התכנסה  המטהבדצמבר  תתקיים    ,השבועית  ת  הסיורים  חידוש  טרם  כי  והוחלט 

  87לבבי, תוך שימת דגש לדיונים באו"ם. התייעצות עם מנכ"ל משרד החוץ אריה  

ו הגבירו את הלחץ של משרד  השנתית של האו"ם נערכו בתקופה ז העובדה כי דיוני העצרת הכללית  

בבית החולים חלק מן התקופה, הפעילה את  אשפוזה  למרות  ש  ,החוץ הישראלי ואת לחצה של מאיר

בסיור של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת    לעצור את המשך הסיורים.מלוא כובד משקלה על מנת 

ב  ,באזור התקרית נערך  ל  88, בדצמבר  13-אשר  כי    ו משתתפינאמר  רבין  ידי  הפסקת הסיורים  על 

וסכם  בדצמבר ה  17-בובישיבת המטה השבועית אשר נערכה    89, הייתה "החלטה של משרד החוץ"

ול ל - המתין עם חידוש הסיורים עד לסיום הדיונים בעצרת הביטחון וקבלת מפה אנגליתהמשיך 

  90של סימון הגבול.  1923צרפתית משנת 

במסמך    בנושאגיבש הצבא את עמדתו    ,להחלטה המדינית להמתין עם חידוש הסיורים במקביל  

 סקר את השיקולים לכאן ולכאן. אשר 

בל התמיכה  סיבות:  מספר  במסמך  היו  הסיורים  היווצרות  מ חל  הפסקת  למנוע  תדמית  ניסיון 

בי ת  אשר  מהסלמהדרך חשש  לאומית,  - ןשלילית בי נוספת  פגיעה  לידי  ל  שוביםיביא  מעמסה  ועד 

ב  תקציבית כוח אדם  לסייע במניעת    הכי הרגעת המתח עשויהטיעון    בנוסף לכך עלה  .צה"לושל 

 הדן מריבונותה של ישראל. נחל הוצאת  ל  יקטן הסיכויבכך ו  ,מדידת האזור פעם נוספת

במסמך   היו  הסיוריםגם  אולם  בחידוש  הצורך  בדבר  בשטח    כגון   טיעונים  עובדות  בדבר  קביעת 

בשעה שמצרים לכודה במלחמת   כעת לפעול  לאומית-ןבי  נוחותו ,ישראלהדן בשטחה של  הימצאות 

.  ת צבאיוולא נראה כי תזכה לסיוע במקרה של עימ  סוריה מבודדת בעולם הערבי   ,האזרחים בתימן

לא   הסיורים  הדןברק    התמקדומחייבי  נשא  ,שאלת  כבר  עבר    ואלא  אל  ית  הטי   פרויקטעיניים 

  . עימהכהכנה להתמודדות    , בהפגנת נחישות כעתחשיבות    וערב ורא   הירדן על ידי מדינותמקורות  

להפעיל את חיל  ירי על היישובים בתגובה לסיורים, יש  מפני  בשל החשש  ע המסמך כי  י בסופו הצ

ההטרדות. עוד טען    את  קים עד להתחייבות סורית להפס ילכבוש את קו המוצבים הסוריו  האוויר

אשר תאפשר גם את כיבוש    ,דרדרותיהמסמך כי יש לעשות שימוש בסיורים על מנת להביא לידי ה

 
 . שם, שם 86
 .11.12.64 הפטרול בצפון,  –, ישיבה שבועית 4/4/2016א"צ,  87
 .14.12.64הסורי", , "ועדת החוץ והביטחון סיירה בגבול קול העם 88
 15.12.64בבה אידלסון",  א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  89
חיזוק לטענה הישראלית כי מעיינות הדן נמצאים    .12.6471.,  חידוש הסיורים בצפון  – , ישיבה שבועית  4/4/2016א"צ,    90

, מברק מאת מרדכי גזית אל י.  2650/  6-. ראו: א"מ, חצ1964בדצמבר    8-נתקבל ב  1923בשטחה על פי המפה משנת  
 . 8.12.64היועץ המשפטי לממשלה,   -בלום 
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הסור הנרקמתיהמוצבים  ההטיה  בתוכנית  בפגיעה  לישראל  ותסייע  שימוש    ;ים  עשיית  כלומר, 

  91בתקריות הגבול על מנת לפתור את בעיית ההטיה. 

תכנסה פעם נוספת  הבשל שיקולים מדיניים,    הפטרולים  את עצירת   משיךשבוע לאחר ההחלטה לה

  הדבר מותנה אולם    ;והפעם הוחלט כי ניתן לחדש את הסיורים באזור תל דן  ,ישיבת המטה השבועית

- בר  שלעל פי דבריו    92יערכו מדידות באזור. יבקבלת מכתב מראש צוות המשקיפים של האו"ם כי  

. לא מצאתי אישור  1964בדצמבר   30-ב  כבר  אמור היה הסיור הבא לצאת לדרכו  ,ללב בדיון המטכ"

  93. ולעבר שניהם נפתחה אש סורית  ,1965  בינואר 7-ב יצאו לדרכםשני סיורים לכך, אך 

דרך  "יד לאחריה בחיכוך עם הסורים והמשך הסיורים בי , רצונו של אשכול מתקרית תל דן  והאם הי

ממדיניות המתינות האסטרטגית והאקטיביזם השוטף אשר ייצגו אשכול  חריגה מובהקת  שוקה"  

 .  , שליליתלדעתי  ,ומאיר? התשובה

  1962מן הצד האחד, אין ספק כי ההפעלה של חיל האוויר לראשונה מאז  בהתייחס לתקרית תל דן,  

  והיקף ההפצצות בתקרית מהווים עליית מדרגה ואף הסלמה, בוודאי לאחר שבשלושה דיונים שלל

הדבר נבע  שאשכול זאת באופן ברור, ומאיר בשניים. מן הצד האחר, יש להסתכל גם על העובדה  

לא היה מאשר הפעלה  שאם אשכול  מהפגזה של יישובים ישראליים, מתקרית שנמשכה זמן רב ומכך  

הפגיעה ביישובים אזרחיים, -את עקרון אי  באופן בוטהשל חיל האוויר לאחר שהסורים הפרו באופן  

ייתה  דבר נתפס כחולשה ישראלית מובהקת. לכך יש להוסיף כי גם לאחר תקרית תל דן, לא ההיה ה

יום לאירוע  השוטף  הביטחון  בפעילות  האוויר  חיל  של  אשכול   ;יומי-ההפעלה  התנגד  למשל    כך 

  הפרה וכי הפעולה לא     - להפעלה של חיל האוויר בדיון בדבר מבצע "פטיש"  ,  1965  במאי  9-ב  בהמשך,

היה לכל היותר בסטיית תקן מהקו הברור שביקשו    להוכחה כי מדובר   ,קוו   סטטוס ה  את   ת משמעותי

 ולא שינוי מדיניות מן היסוד.  – יומי -מתינות אסטרטגית ואקטיביזם יום –אשכול ומאיר להוביל 

.  בתל דן   התקרית  לאחר   הסורים  עם   להתעמת  אשכול   של  רצונו   בדבר  גם   ,להבנתי  ,הדברים נכונים

דווקא רצון    ולאו,  לאומית-ן בי  ביקורת   והיעדר  סורית  חולשה ,  הצלחה  לנצל  רצון  השקפתמ  עמדתו

הפטרולים   חידוש  גם  כך  מדיניות;  לשינוי    הקיים   המצב  על  שמירה  בין  לאזן  ניסיון   הואעמוק 

הרי    .בסורים  מידי   בולטת  התגרות  לבין ,  הדרך  על  ויתור  או   חולשה  לשדר  לא   הישראלי  והאינטרס

משרד החוץ לא להחזיר    של  וי לחצ  אז  כי  -  דרדרותילההבולט היה הסלמה ורצון להביא    הקו  אם

בשל   מועצת הביטחוןאת הפטרול  לדרכו  דיוני  יוצא  היה  נדחים, הפטרול  גבוהה    ,היו  ובסבירות 

 תקריות נוספות היו מתלקחות.

 
 . 121-122, עמ' ההגנהכהן,   91
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  178/847/1962,  ; שם27.12.64  הפטרול בצפון,  –, ישיבה שבועית  4/4/2016א"צ,    92

 .28.12.64 לב",-חיים בר
 . 11.1.65ן מטכ"ל, "דברי רחבעם זאבי",  , פרוטוקול של דיו7/120/2009שם,  93
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 המשך המאבק הפנימי במפא"י, התפטרות אשכול והרכבתה מחדש של הממשלה 

לעימות החיצוני המשיכה הזירה הפוליטית הישראלית לבעבע. המתח בין אשכול ותומכיו    במקביל

עברה החלטה    1964 באוקטובר 24-ב. התותחיםגוריון לא שכך גם בשעה שרעמו -לבין מחנהו של בן

מפא"י     הפנימי המאבק    .ציוןפועלי  -העבודהאחדות    מפלגת  עם  משותף  מערך  להקיםבמזכירות 

בנובמבר    15-שינוי שיטת הבחירות. כאשר בעל  האיחוד אלא גם    שאלת  רק סביב  נסב  לאבמפא"י  

  , ממרכז המפלגה. יתרה מכךגוריון כי הוא פורש  -אישר מרכז מפא"י את הקמת המערך, הודיע בן

גוריון בפרשת לבון בדרישה להקים ועדת  - אסף בןבאותו יום נמסר לשר המשפטים החומר אשר  

  94חקירה משפטית. 

להביא לידי פתיחה מחודשת של פרשת לבון באמצעות ועדת חקירה משפטית,    וןי גור-של בןרצונו  

לעורר    סירובו של אשכולו ,  ורצונו להמשיך בכךאולם לחציו    .ובהסתמך על ספרו של אשד, לא צלחה

אני מוכרח להגיד מילים אחדות  : "אותו גם לידי מתקפות אישיות על אשכולהביאו    ,את הנושא

]...[ אני יודע מה הוא עשה כחבר המרכז    שנה  45הממשלה הנוכחי שאני מכיר אותו בערך  לראש  

וכשר אוצר, אני יודע מה הוא עשה    [החקלאות]  החקלאי.[ בהנהלה הציונית, במשרד  .].  החקלאי

ולבנ עולים  הארץי לקליטת  כמוהו  ין  מאין  חמור  בעניין  נכשל  הוא  אבל  בכבוד  ]...[  הפוגע  עניין   ,

]...[ אבל עיוות דין זו שחיתות    תהיהמדינה, כי לא יתכן שממשלה תעשה דבר שעשתה הממשלה שהי

 95גם אם הוא נעשה מתוך נימוקים טובים". 

שלהמש בן  הלחצים  כם  דבר  הביאו  גוריון-מצד  של  ראש    בסופו  מתפקיד  להתפטר  אשכול  את 

"להתלכד  המהלך של אשכול אילץ למעשה את מפא"י    96. 1964בדצמבר    14- הממשלה ושר הביטחון ב

- שלושה ימים מאוחר יותר, ב  97עסוק מחדש בפרשה. גוריון ל- של בן  כוונתולנטרל את  בכך  סביבו" ו

  בימים   98. מועמד המפלגה לראשות הממשלהלנבחר אשכול פעם נוספת על ידי מפא"י    ,בדצמבר  17

 
, "מרכז מפא"י  דבר;  378-379, עמ'  בין; יזהר,  15.11.64, פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י,  4847  /8-אי"א, פ  94

; מעניינת עמדתה של  16.11.64אישר ברוב מכריע ההצעה לכינון המערך ]...[ דוד בן גוריון התפטר ממרכז המפלגה",  
בשאלת המערך. בדיון סיעה פנימי העלה בורג את הטענה כי "כל מה שמעכב את המערך   ההמפד"ל השותפה בקואליצי

טוב הוא ]...[ אם יהיה פילוג במפא"י הרי הרוב של אשכול ילך אתו למערך". בתגובה לדברי יוסף טען שפירא, כי פילוג  
דר אלטרנטיבה שלטונית: "המצב במדינה שאסור לזעזע  במפא"י איננו לטובת המדינה ולא לטובתה של המפד"ל בהיע

, ישיבת  003/1/18את השלטון שהוא לא חזק ממילא. אם נזעזע איננו יודעים איזה תוהו ובוהו יקום כאן". ראו: אצ"ד,  
 . 9.12.64סיעה מיוחדת, "דברי יוסף בורג",  

 .12.12.64בן גוריון", "דברי דוד  , פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, 4847 /9-אי"א, פ 95
, מכתב מאת לוי אשכול אל נשיא  4915/  4-; שם, פ14.12.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    96

ג 14.12.64המדינה,   שם,  כרמל הרצליה, שהוסרט  6262/  1-;  ליומן  לוי אשכול,  הביטחון,  ושר  דברי ראש הממשלה   ,
 .16.12.64בלשכת שר הביטחון, 

 .1239, עמ' גוריון-בן; גולדשטיין, 378-379, עמ' ביןר, יזה 97
, "מרכז מפא"י החליט פה אחד: אשכול  למרחב;  16.12.64,  , פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י4847/  9-אי"א, פ  98

 . 18.12.64יתייצב בראש הממשלה החדשה",  
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מעניינת היא עמדתה של    99הקמת הממשלה.   על  עסק בשיחות עם נציגי המפלגותהוא    לאחר מכןש

. בדיון  גוריון- , פילוג אפשרי במפא"י ויחסה אל בןבשאלת המערך  ,ההשותפה בקואליצי  ,המפד"ל

]...[ אם יהיה פילוג    סיעה פנימי העלה בורג את הטענה כי "כל מה שמעכב את המערך טוב הוא

שפירא כי פילוג במפא"י    אמר  בורג  בתגובה לדבריבמפא"י הרי הרוב של אשכול ילך אתו למערך".  

שלטונית: "המצב במדינה שאסור    חלופהאיננו לטובת המדינה ולא לטובתה של המפד"ל בהיעדר  

ובוהו יקום כאן"  יודעים איזה תוהו  נזעזע איננו    . לזעזע את השלטון שהוא לא חזק ממילא. אם 

צלנו ראשית כל התנגדות לב"ג וגם אם  תפיסה ישנה אצל המפד"ל: "אחידד  שפירא    מזאת,יתרה  

  100הוא צודק". 

המפלגות החברות בקואליציה    בדצמבר הטיל נשיא המדינה על אשכול את הרכבת הממשלה,  20-ב

ויומיים לאחר מכן הציג אותה אשכול על בסיס אותו הרכב קואליציוני    101, הצטרפותןאישורו את  

לשר התיירות    הממשלה הקודמת.  של  יסודה   קוויועל סמך   גוברין  השינוי היחיד היה מינויו של 

 102לאחר שהיה שר ללא תיק. 

 

 מינוי זלמן ארן  וכהונת שמעון פרס  ךהמש

באיוש משרות השרים או לשינויים בהרכב   לא הביאה לשינויים   הקמתה מחדש של ממשלת אשכול

ואחד    ובתפקידו,  אחד שנשאר על כנו  –   אישים ותפקידים  לשניהקואליציה. עם זאת, יש לשים לב  

 נטועים בעבר.מינויו   חדש, ששורשי

לאחר השבעתה מחדש של הממשלה הביא אשכול לאישורה את המשך כהונתו של סגן שר הביטחון  

פרס.  אישיי  שבשעה  ,אוטומטי  כמעט  מעשה  זה  היהים  רגיל   בימים  103שמעון  שינויים  ם  שאין 

סוף    אולם   ;משיך בתפקידו מגם סגן השר הביטחון    , במרבית משרדי הממשלה ובתפקדי השרים

- של פרס למחנה בן   כושיו  .מפלגתי-היבט הפוליטי הפניםבתקופה רגילה    לא הייתה  1964דצמבר  

ה כי שר החקלאות פרש זה מכבר מן הממשלה, וכל זאת על רקע  העובד,  וריון, החיבור שלו אל דייןג

וסימן שאלה    , יצרו מעטה כבדגוריון-בןמחנה  לאשכול  מחנה  בין    מעמיקהמשבר והקרע ההולך ו

  שציינתי,   משקלהגורמים כבדי  הלמרות  ו, עם זאת כהונתו של סגן שר הביטחון.מעל המשך    מובהק

 
ה אמר השר שפירא כי זהו הזמן גם לדון  כך למשל קיים אשכול שיחה עם ראשי המפד"ל ערב כינון הממשלה. בשיח  99

קודמת, ובתשובה ענה לו אשכול: "שלוש שנים לא קיימו, עכשיו אתם רוצים  הבחלקים בהסכמים שלא קוימו בממשלה  
  .21.12.64, ענייני המפד"ל, 7933/ 2-א"מ, א ראו: ". ?שנקיים

 .9.12.64", וחיים משה שפירא , ישיבת סיעה מיוחדת, "דברי יוסף בורג003/1/18 אצ"ד,  100
הצטרפות לממשלה,    – , ישיבת סיעה  003/1/18  אצ"ד, ;  18.12.64, החלטת המזכירות המרכזת,  10/11/14/4אי"ט,    101

21.12.64 . 
; 22.12.64, הודעת ראש הממשלה על הרכב הממשלה,  4915/  4-, פ; שם22.12.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    102

 .  22.12.64ב אשכול אל נשיא המדינה, , מכת4833/ 4-אי"א, פ
. )הייתה זו ישיבת ממשלה שנייה באותו יום והיא התקיימה בשעה  22.12.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    103

 בערב(. 20:30
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נה  מּו  -  תפקידו כסגנו של אשכול  להימנע מחידושעלולים היו להביא את אשכול או את פרס  אשר  

 בשנית.  פרס

ם.  בין שני האישישררה  אשר    -מקצועית ואישית    -  ההדבר מצביע על הערכה הדדית עמוק,  לדעתי

של    עוד,  זו מתחזקתדעתי   גישתם  את  נוספת  פעם  בוחנים  הכוח  השניים  אם  הפעלת  שאלת  אל 

בגישות שונות כי הם החזיקו  ברור    ,כאמור  .ומגלים  כי    היהבמחצית תקופת כהונתו של אשכול 

פרס,    יומי. -שעיקרו מתינות אסטרטגית ואקטיביזם יום  הקו את  מוביל  הוא  מבחינת הפעלת הכוח  

נטוע עמוק  ולעומת  היה  יותר  בלב המחנה האקטיביסטי, כרבין,  נרחבת  לעיתים  ותמך בהפעלה   ,

 . בחרו השניים להמשיך לעבוד יחדיו  ,למרות מרחק תפיסתי זהו  .של עוצמה צבאיתמסלימה בכוונה,  

צירופו של ארן אל ועדת השרים לענייני ביטחון במקומו של דיין אשר  היה  אשכול    שלהמינוי החדש  

מן הבחינה הפורמלית, מינויו של ארן    104ון".החיים בענייני בטחכדי שהוא ימרר לי פחות את  "  ,פרש

כעת היו חברי    גוון מתון עוד יותר.  לה   להעניקים היו  אמור  ממנה  ויציאתו של דיין   המתון לוועדה 

אולם, כפי    הוועדה אשכול, אבן, ארן ומאיר ממפא"י, שפירא מן המפד"ל ואלון מאחדות העבודה.  

מקומה של אישיות כזאת או  ה של קבוצה מסוימת או  יאופקביעת , חשוב להמתין עם לעיל שראינו 

  , ם אחתלפחות פע  ,אחרת בשאלות של הפעלת הכוח. לכך יש להוסיף את העובדה כי ארן גם תמך

   105בהפעלת הכוח דווקא אל מול הירדנים. ,בתקרית במנזר נוטרדאם

 

]...[ איננו מעוניינים בחימום הגזרה לא בירושלים ולא עם    פטרול עבר בשלוםה"

   ירדןמתיחות בגבול  – 106"]...[ נמשיך להיות מתונים ומוכנים גם יחד  ירדן

שני חברי    בדצמבר יצאו  8-. ב1964בראשית דצמבר  השקט היחסי בגזרה הירדנית הופר גם הוא  

לעבד את השטחים החקלא  יד חנה    חיילים לעברם  ירו    14:10באזור קו הגבול. בשעה  ים  יקיבוץ 

כרם טול  מאזור  אפ ו  ירדנים  חילוץצעו  כוחות  שהגיעו  לאחר  מפעיל הטרקטור.  עליהם    , ת  פתחו 

  107אברהם גורי.   חייל הנח"ל הירדנים פעם נוספת באש והרגו את

לבוא איחרה  לא  הישראלית  הייתהו ,  התגובה  המנחה  מענה   הגישה  הפעולה    בדמות  לאופן  זהה 

בדצמבר ארבו צלפים של צה"ל לכוח ירדני באזור הכפר    10-ב  כך  .התקריתמה של  למקוו  הירדני

 
. ספיר, 27.12.65,  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה; שם20.12.64שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    104

 המשיך להגיע רק לדיונים שעסקו בענייני תקציב, ופרס המשיך להשתתף בוועדה ללא זכות הצבעה.  כנראה,
 .  25.8.63זלמן ארן ולוי אשכול",  , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברישם 105
בישיבת  . המסמך הוא, כנראה, הכנה לדבריו  ללא תאריך  "דברי לוי אשכול",  , המצב בגבול ירדן,7935/  7-, אשם  106

 .1965בינואר  26-ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ב
, "חבר קיבוץ יד חנה נהרג ושני נפצע  למרחב; 1965, יולי 1964-1965סיכום שנתי  -  , ביטחון שוטף2/507/1968א"צ,  107

 .9.12.64באש הירדנים", 
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דבריו של אשכול    108חיילים. געו במספר  באש ופ  ויהפתחו על   ד חנה,סמוך לי  זיתא שבגדה המערבית,

מצדה,    , היו מקרים בסביבות מסוימיםאני רוצה שהממשלה תדע, כי במקרים  "  - בישיבת הממשלה  

  דרך מבטאים את התגובה הישראלית ב  -  "'עין תחת עין'דגניה, הודעתי להם שאני אינני מתנגד ל

 109. כית"תנ

הירדנים באזור יד חנה היו רק תחילתה של תקופה מתוחה ביחסי שתי המדינות.  התקריות עם  

 במהרה התרחבו העימותים לאזור ירושלים והר הצופים.

אשכול  בעבר  כאמור,   לעבד  נכון  היה  ירדנים  לחקלאים  הר  לאשר  של  "במפורז  אדמה  חלקות 

ביו   110הצופים".  נקבעה  ירדן  לבין  ישראל  בין  הצופים  בהר  כוחות    1948לי  חלוקת השטח  ידי  על 

אבדה המפה    הסכמה זויד לאחר  י אולם מ  ,האו"ם. ההר חולק לשטח יהודי, שטח ערבי ושטח הפקר

חלוקה שונה    תיארו  ה, ואלושונ  ההצדדים הביא מפ כל אחד מחלוקת השטחים.    אשר הסדירה את

בגבולות שטח ההפקר בין המפה הישראלית למפה הירדנית  . כךשל השטחים התקבע  ו  נוצר פער 

  111מצב שבו "לא שולט הצדק אלא שולט הכוח". 

של    1956בשנת   בקשות  שבשליטה    הצופים  בהר  זיתים  למסוק  בול  ושל  הירדניםהחלו  בשטח 

לכך   הסירב ירדן .באזור ישראלים שוטרים  של בהימצאותם האישור את התנתה ישראלישראלית. 

 112והאישור לא ניתן.  –  ערביות  נשיםל בשל עניין הקרבה בין שוטרים ישראלים  כנראה -

נענתה    113ולאחר בקשות רבות,  ,חנה  יד  תקרית  לאחר  בלבד  ימים  תשעה,  1964  בדצמבר  17-ב,  כעת

לאשר לחקלאים ירדנים למסוק זיתים    "םהאו   של  המשקיפים  מטה  ראשממשלת ישראל לבקשת  

הערביות להיות    המוסקות  אמורות היועל פי הסיכום המוקדם    114.בחלק הישראלי של הר הצופים

או"ם  מלווות משקיף  ידי  ישראליםיפקחו  במקביל  ו,  על  שוטרים  ויתמקמו   שלושה  העבודות    על 

העברית   האוניברסיטה  בין  הדרך  העבודותבאמצע  אזור  המוסקות    מבר בדצ  23- ב.  לבין  החלו 

השטח,    את  המוסקות  כשלושת רבעי השעה עזבו   אך לאחר   ,השוטרים התייצבו בעמדתםו  בעבודתן,

באש מאוגוסטה    ם ירדנים ידקות לאחר מכן פתחו חייל   25  . יומיים  ימשךלמרות שהמסיק יועד לה 

 
. במסמך, בסעיף "היוזם"  ללא תאריך  תקריות בפיקוד מרכז,  , בגזרה הסוריתתקריות אש  ,  1493/922/1975"צ,  א  108

 .1965, יולי 1965-1964סיכום שנתי  - , ביטחון שוטף 2/507/1968, לתקרית נכתב "ישראל"; שם
 .13.12.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  109
 .   6.1.64ל הר הצופים, , שיחת ראש הממשלה בעניין עבוד אדמות במפורז ש7933/ 9-, אשם 110
; שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק  27.12.64שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    111

 .29.12.64רבין", 
; 3.12.64, מסיק הזיתים על הר הצופים,  ; שם, שם26.11.64מסיק זיתים ליד "בית התקרית",    ,298/1338/1979א"צ,    112

 .29.12.64טוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רבין", א"מ, פרו 
 .3.12.64, מסיק הזיתים על הר הצופים, 298/1338/1979א"צ,  113
 . 24.12.64תקרית הר הצופים,  –, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל הנציגויות בחו"ל 7935/ 7-א"מ, א 114
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זמנית  -וחילוצם של השלושה נערך ב  115ויקטוריה לעבר השוטרים הישראלים ופצעו שלושה מהם.

 116חילופי אש בין הצדדים ובסיועם של אנשי או"ם. עם 

לחקלאים    ,לפנים משורת הדין  ,שישראל התירהאף על פי  כעסו של אשכול על התקרית היה רב.  

ישראלי, בשטח  זיתים  למסוק  לפגוירדן    זאת  הניצל   ירדנים  בפגישה  כדי  ישראליים.  בכוחות  ע 

בדצמבר הביע אשכול את מורת רוחו מן התקרית. טענתו הייתה כי היא חלק    27- בול בשנערכה עם  

"להוריד ירדנית  מספיק  מגישה  איננו  הירדנים  של  הצבאי  שכוחם  מאחר  אולם  מההר",  לבצע  נו 

עוד    .קמעה קמעה"  אזרונו"לכרסם בגבולות  ו  מהלך זה בפעולה אחת, הם מנסים להתיש את ישראל

עימות  הירי לעבר רכב ישראלי בערבה,  ה,  יד חנההירי ב  –ריבוי התקריות  אמר אשכול כי לנוכח  

תצטרך ישראל להחריף את תגובותיה כלפי ירדן    -  117ירי לעבר חבר מסדה הו   אווירי מעל חברוןה

 118לנקוט "קו נוקשה יותר". ו

התקרית  כי    טען  בול על  של    מונחתהאחריות  המדויק  המיקום  קביעת  לצורך  האו"ם.  כתפי  על 

ה  הישראלים  השוטרים  ושל  ונמסהמוסקות  האו"ם  של  קלדנית  ידי  על  הציון  נקודות  ו  רוקלדו 

  200והדבר הוביל לפער של    -  13311במקום    13331  –לירדנים. אולם הקלדנית טעתה בספרה אחת  

מן    רגוכי הישראלים ח  ,ייתה ברשותםכך נוצר מצב שהירדנים חשבו, על סמך המפה שהו  ,מטרים

 119.ם ופתחו באשהמקום המותר לה

רכבות  ומ ההכילה בקרבה את כלל    העתידית האפשרית    והתגובה  הגישה הישראלית כלפי התקרית

ן שיקולים  יפעם נוספת ב  הצורך של אשכול לאזן  , והבליטה אתמערכת היחסים בין ישראל וירדןשל  

של    -מנוגדים   מקומה  את  הישראליתהבנתו  בתפיסה  עצם  ו,  מדינית-הביטחונית  ירדן  על  כעסו 

התקרית של  ה   קיומה  הייתה    כי  הידיעלצד  אלא  בכירים  דרגים  ידי  על  ניתנה  לא  לירי  ההוראה 

 החלטה של קצין זוטר בשטח.

 
שביתת הנשק ישראל ירדן, אזור "בית התקרית" ו"בית השידור",  משלחת ישראל בוועדת  ,  298/1338/1979א"צ,    115

, תשובה בכנסת,  6262/  2-; א"מ, ג28.12.64, טיפול ועדת שביתת הנשק בתקרית הר הצופים,  47/35/1967  ,; שם23.12.64
 . 6.1.65"דברי לוי אשכול", 

א"מ, פרוטוקול של ישיבת  ;  א תאריך בגזרה הסורית, תקריות בפיקוד מרכז, ללתקריות אש  ,  1493/922/1975א"צ,    116
 .  27.12.64ממשלה, "דברי יצחק רבין", 

; א"מ,  29.12.64; שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",  27.12.64",  זלמן ארן, "דברי  שם, שם  117
 List of major incidents on Jordan Frontier from 1 December 1964 to 15, משרד החוץ בירושלים :  7935/  7-א

January 1965  ללא תאריך; התקרית האווירית החריגה התרחשה כאשר צמד מטוסים ישראליים התאמן באזור דרום ,
הר חברון, חרג אל תחומי הגדה המערבית, ומטוסים ירדניים ניסו ליירטם ואף ירו לעברם. אף מטוס לא נפגע מן הירי  

ולנח לו. מפקד חיל  אולם מטוס ישראלי לא הספיק לחזור  נגרם  ונזק  על המסלול אלא כמה מאות מטרים ממנו  ות 
א"צ, דיון מטכ"ל,  קרב אבל השכל נשאר על הקרקע". ראו:    חום האוויר, עזר ויצמן, הדיח את הטייס: "זה מקרה של  

 . 28.12.64", י עזר ויצמן, "דבר178/847/1962
  –  יורק, וושינגטון, פאריס ולונדון -רויות ישראל בניושגרי, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל  7935/  7-א"מ, א  118

חצה    1964בדצמבר    28-. ב27.12.64פגישת אשכול ובול,    ,4793/  5-אי"א, פ;  27.12.64בול,  -הר הצופים. פגישת רוה"מ
,  7935/  7-א"מ, אאזרח ישראלי את הגבול עם ירדן באזור אילת. הוא נהרג מירי ירדני וגופתו עברה התעללות. ראו:  

  , List of major incidents on Jordan Frontier from 1 December 1964 to 15 January 1965משרד החוץ בירושלים:  
 .30.12.64, "מת אזרח ישראלי שנורה למוות על ידי הירדנים בגבול אילת", למרחב; ללא תאריך 

  –יורק, וושינגטון, פאריס ולונדון  -, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל שגרירויות ישראל בניו7935/  7-א"מ, א  119
 .  6.1.65ברי לוי אשכול", , תשובה בכנסת, "ד 6262/ 2-, גשם ;27.12.64בול, -פגישת רוה"מ ,הר הצופים
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ישראל כי מדובר היה במארב מתוכנן מראש אשר היה חלק מהכוונה הירדנית    העריכה בהתחלה  

שמסיק הזיתים  אף על פי כי  הבינהאולם זמן קצר לאחר מכן היא  .צופיםלסלק את ישראל מהר ה

לא הייתה הוראה מדינית ואף לא    120, "הירדני  GDP-לא למטרות שיפור ה"  ,היה פוליטי בעיקרו

ההקלדה    בכירה צבאית   בטעות  מקורו  הדבר  וכי  הישראלים,  לשוטרים  צלפים  מארב  של  לבצע 

לכך יש להוסיף בעיות    121הירדני.   10יוזמה מקומית של קצין מודיעין מגדוד    עם  בשילובהאו"ם  

מקורה אינו  כך שברור היה כי התקרית  ;ותיאום לקוי עם האו"ם  בתקשורת בין יחידות ישראליות

  122מארב.ב  הבנה יותר מאשר- איאלא ב

כי    123אשכול, רבין ואף ארן   וחשש   ,הכוונה מגבוה  עהאירוכי אין מאחורי    הבנהה למרות  עם זאת, ו

לא אירעה  התקרית  שלמרות הידיעה    . כך טען רבין כי תחילתה של הסלמה  ן אתעלול לסמ  הדבר

מגבוה,  בשל למצרים    הוראה  הירדנית  המאוחדת הקמת  עקב  ההתקרבות  הערבית    המפקדה 

 124.בדרג השטח "יותר חופש פעולה"ת מייצרים אווירלירדן  ייםקאכניסתם של גורמים עירו

ל הובילו  ורבין  אשכול  של  הללו  הישראליתגישה  המחשבות  בתגובה  את שתאם  באופן    מבדלת 

אין שינוי מדיניות    טען אשכול כי  מן הצד האחדיומי.  -המתינות האסטרטגית ואת האקטיביזם היום

"לא יכול להיות מצב שיורים    -אחר  אך מן הצד ה  -  "אין להתלבש על עבר הירדן"  -  כלפי ירדן כמדינה

יהודים"  ישראל    -  125על  של  רשמיים  הלא  מההיתרים  בחלק  שינוי  ואולי  תגובה  מחייב  והדבר 

ראה מנגד את הצורך   הוא הבין כי אין בתקרית שינוי גישה אך ;רבין החזיק בגישה דומה 126לירדן. 

הישראלי לעצור "את הנכונות בדרגים הנמוכים ]הירדנים[ לפתוח באש. הבעיה שלנו לפגוע בדרג  

 127הנמוך". 

על ירי הצלפים כמענה דומה  להשאיר את הפגיעה בדרג השטח הירדני תוך שמירה    ניסתההתגובה  

הירדנית במערכת  לפעולה  מהותי  לשינוי  או  להסלמה  להביא  ולא  המדינות. ,  שתי  בין    היחסים 

  לב "מספר פעולות של הוצאת כעס", -או כדבריו של בר, לא תמיד מוצלחות,  פעולות צליפה  מספרב

,  על עוד זה קטן"כל    "להרוג את זה  היא מבקשת  כיירדנים  ל   הרתעתיישראל להעביר מסר    ביקשה

 128ועליהם לשלוט גם בהלכי הרוח ובפעולות של דרגי השטח. 

 

 
 .28.12.64לב", -, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ, דיון מטכ"ל,  120
 . 27.12.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  121
 .28.12.64לב", -, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ, דיון מטכ"ל,  122
 . 27.12.64, , "דברי זלמן ארן"א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה 123
 .29.12.64, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק רבין", שם 124
 .29.12.64א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",  125
 .27.12.64, "דברי לוי אשכול", , פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם 126
 .29.12.64רבין", , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי יצחק שם 127
סיכום שנתי    -  , ביטחון שוטף 2/507/1968,  ; שם28.12.64לב",  -, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ, דיון מטכ"ל,    128

 .1965, יולי 1965-1964
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 1965בינואר  17-15ובהר הצופים,  ציון הפטרול בהרת ותקרי

מהלך  , בבדצמבר  28-ב  ,למשל  ,כך  גבול ישראל ירדן.בהמשיך המתח    תקרית בהר הצופים הלאחר  

הגיעה  לשיאה    129אשר השיבו באש.   ,חמש פעמים על כוחות צה"לבאש  פתחו הירדנים  יום אחד,  

 ירושלים. בשני עימותים בגזרת  כעבור כשבועיים ההתחממות 

- לאורך שטח ההפקר הצמוד לגיא בן   ציון,  דרום להרמ  יצא פטרול צה"לי לסיור  1965  בינואר  15-ב

ומידי כמה שבועות היו חיילי צה"ל מסיירים   ,1948-נום. שטח זה נקבע בהסכמי שביתת הנשק ב יה

ל שלושת  זמן קצר לפני סיומו של הפטרול, באזור "בית התריסים", פתחו הירדנים באש ע  לאורכו.

הירי הצטרפו כוחות ישראליים שהועמדו בכוננות עוד קודם לכן    אל    .החיילים אשר השיבו באש

  130לא היו נפגעים לצד הישראלי.  ם מעמדה אחרת.יוכוחות ירדני 

בשום שלב  כי  זו ואמרה  טענה  דחתה  ישראל  .  קו הגבולהטענה הירדנית הייתה כי הפטרול חצה את  

שם  : "היא טכנית  הבעיהכי    בצד הישראלי   בול. גם הפעם עלתה הטענהלא התקרב הפטרול אל קו הג 

מטר שעל המפה סומן בעפרון של נגרים. ובקנה מידה של מפה כזאת רוחב כזה    1200של    קטעיש  

 131". של קו יכול להידמות לעשרות אלפי מטר

הדיפלומטי. במישור  נשאר  לתקרית  הישראלי  תלונה  132המענה  הגישה  לאו"ם  ישראל    ,רשמית 

, וביקש כי  Barbour)וולוורת ברבור )  שגריר ארה"ב בישראל,ובמישור סמוי יותר פנה אשכול אל  

כיצד פועלים הירדנים בעקבות התקריות ומה עמדתם.    י בירדןאיברר באמצעות השגריר האמריק

פרי  אינן    התקריותשאמר כי ישראל מעריכה  ו  ,אשכול הוסיף עוד חצי אזהרה בבקשתו מן השגריר

  133"שתמיד הממשלה היא אשמה".  ראלית היאיוזמה של "המלך חוסיין" אולם המדיניות היש

שוב  התרחשה,  נום ותקרית נוספת  י ה-ןבגיא  סתיימה ישיבת הממשלה אשר דנה בתקרית  נעוד לא  

  בהר הצופים בתדירות של פעמיים בשבוע סייר  ל  נהגאשר    יפטרול שגרתי ישראלעל    134בהר הצופים. 

ואחד מן החיילים נפצע קשה. הטענה הירדנית הייתה כי הפטרול חצה את קו    ,נפתחה אש ירדנית

יום לפני    135; שטח ההפקר ונכנס אל השטח הירדני חצה  כן  אולם הדבר לא היה מדויק. למעשה, 

 
 .29.12.65ירדן", -תקריות ביום אחד בגבול ישראל 5, "על המשמר 129
 .15.1.65ציון, -, תקרית פטרול בהר7935/ 7-א"מ, א 130
; תיאור של הפער בין העמדה הישראלית והירדנית  17.1.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    שם,  131

 . 19.1.65ביחס לשטח ההפקר העלה גם קדרון. ראו: שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי מרדכי קדרון",  
   השיבו   הכוחות בתיאור התקרית נכתב כי    .6519, יולי  1964-1965סיכום שנתי    -  , ביטחון שוטף2/507/1968א"צ,    132

 אש.
 .17.1.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  133
הצופים שיוצא בדרך קבועה    בהר   שלנו  הפטרולה עתה נתקבלה ידיעה כי על  באמצע ישיבת הממשלה אמר אשכול: "ז  134

פעם   נפגעהפטרול    נפתחה אש חזקה כאשר היה בדרכו.  מדי  יש  לנו  וכן עמדות שלנו בהר.  ,  ". ראו: שםהשיב אש 
 .17.1.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול", 

  א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, ;  18.1.65של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",    ל, פרוטוקו7/120/2009א"צ,    135
 . 19.1.65 "דברי מרדכי קדרון",
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בתחום המותר, ונראה  נשאר  הוא ביום התקרית  דווקא  אולם    ,קו שטח ההפקרהפטרול בטעות את  

  136שהירדנים ארבו לו. 

  ואף   בחודש  18- לדחות את הפטרול הנוסף אשר אמור היה להיערך בישראל  החליטה  כעסה,  למרות  

הסכימה לקבל את "הצעתו הטובה של בול", כפי שכינה אותה אשכול, ולהרחיק באופן יזום את  

היה לנסוע יום    אמורבול אף    מטרים נוספים מערבה מקו הגבול.  10-ב  ים העתידייםתוואי הפטרול

באירועים. ולדון  הירדני  החוץ  שר  עם  לפגישה  לירדן  מכן  להשהות    לאחר  הישראלית  הנכונות 

ועדת שביתת  כוחות  ש  עובדה גם בתכן שייו  בנסיעתו הקרובה של בול,  קשורה  ת הפטרול,ולהרחיק א

ש  באקראי  גילו  הנשק למקרה  בכוננות,  העמידה  שישראל  כבדות  נוספת  למרגמות  עם    תקרית 

 137.על ישראלם כעסעורר את והדבר  ,הירדנים

שיקפה   לתקריות  הירדנית  מערכת    בבירורהתגובה  של  קיומה  שתי  ה יחסים  האת  בין  מיוחדת 

שלא לפתוח  בגבול    יהםיד לאחר התקרית בהר הצופים העבירו הירדנים הוראה לכוחות י מהמדינות.  

להרגיע את  מתוך כוונה    ,עהאירוואף הורו לאמצעי התקשורת לא להבליט את    , באש בשום מקרה

לישר  המצב. ברור  ירדן באמצעות ארה"ב מסר  בערעור    ,אלעוד העבירה  מעוניינת  איננה  היא  כי 

 138. ישראל  ה עםשקט בגבולה  כי יימשךומטרתה היציבות 

דרדרות" בתקריות הגבול  יאת "שיא ההסימלו  ,1965 בינואר 17-וב 15- ב ,בירושלים ני האירועיםש

  139ירדן. ל בין ישראל 

הניח בסופו של    הוא , גם  . למרות ספק מסויםשל תקיפות ומתינותשילוב  הייתה    עמדתו של רבין 

  , דבר כי התקריות אינן תוצאה של הוראה מגבוה או שינוי יסודי במדיניות הירדנית כלפי ישראל

רבין הייתה להביא להרגעת    .אלא בשל מתח או התלהמות של דרגי השטח הצבאיים  כוונתו של 

הירדני.   בגבול  ששרר  היחסי  השקט  ולהחזרת  זאת,  המצב  לעשות  עם  בא  זאת דרכו  ופן  הייתה 

פרדוקסלי באמצעות הבאת "המצב לידי פיצוץ" ברמה הטקטית או המקומית, כאשר הכלי לכך היו  

גיא   באזור  אש".  140. נוםי ה  בןהפטרולים  באמצעות  אש  "לכבות  הייתה  רבין  של  המשך   מטרתו 

אולם הם ביקשו להעביר    ;לסייר בשטח  ישראל ממשיכה  – הפטרולים נועד להעביר מסר של נחישות  

 
 . 26.1.65",לוי אשכולעדת חוץ וביטחון, "דברי , פרוטוקול של ושם 136
, המצב בגבול ירדן, ללא תאריך. המסמך הוא כנראה הכנה של  7935/  7-, א; שם26.1.65, "דברי לוי אשכול",שם, שם  137

משתוללים",  , "הירדנים הצפהאשכול לדבריו בוועדת החוץ והביטחון; עיתון "הֹצפה" ייצג קו תקיף הרבה יותר. ראו:  
18.1.65 . 

, פרוטוקול של  ; שם18.1.65מאת משרד החוץ בירושלים אל שגרירות ישראל בוושינגטון,    , מברק 7935/  7-א"מ, א  138
ם אל שגרירות ישראל  י, מברק מאת משרד החוץ בירושל7935/  7-, א; שם19.1.65, "דברי דוד הכהן",  ועדת חוץ וביטחון

"מ, ; א20.1.65,  9מכתב שבועי כללי מס'    –, משרד החוץ לשכת המנהל הכללי  4881/  1-אי"א, פ;  19.1.65  בוושינגטון,
 .22.1.65, התקריות בגבול הירדני, 2650/ 10-; שם, חצ26.1.65פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",

 .26.1.65 , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",שם 139
 . 18.1.65של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  ל , פרוטוקו7/120/2009א"צ,  140
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היא ש  כדי לשדרתפעל ישראל בעוצמה    ,הירדנים יפתחו באש על הפטרולאם    -  מסר של הרתעהגם  

 מוכנה לעבור בשקט על הירי הירדני.  אינה  

רבין  הכוונה רפיון ישראלי.    לנוע הייתה    של  לבין  על התפר העדין שבין הפלת משטרו של חוסיין 

תדרדרות אבל לא  יים על מנת לעצור את ההי בדרגי השטח הירדנ  רבין ביקש לפגוע  :במילים אחרות

דווקא עיר הבירה:    יתההי  ,לגרסתו  ,הזירה הנוחה לכך  .להסלים עד כדי פגיעה במשטרו של חוסיין

 141"אני יודע שירושלים זה מקום למלחמות קטנות". 

גם הגבול הסורי עמד בפני עימות  ש  בשעהלחימום הגבול עם ירדן,    משמעי-באורח חדאשכול התנגד  

נרחב על סוגיית המים וההטיה. הוא אף הביע חרטה על גישתו האקטיביסטית מידי בתקרית במנזר  

, ואף התאכזב  (בזוקה)  שם תמך בתגובה נמרצת אל מול הירדנים, בהפעלת נשק חריגה  -  נוטרדאם

צורך למנוע עימות עם הירדנים בירושלים: הוא ראה  כעת     142; הירדני  בצד   עט והנפגעים המ  ספרממ

 143"איננו מעוניינים בחימום בירושלים, מה גם שבירושלים אפשר להמטיר כדורים על הרחובות".

גם כאשר הפעילה ישראל את כוחה מעבר למענה המיידי של הכוחות בשטח, כפי שקרה  הוא טען כי  

להגביל את התגובה לרמת האלימות המופעלת מן הצד  הכוונה הייתה  לאחר תקרית יד חנה למשל,  

חנה או משהו קודם בסביבות מסדה  -אם ביד  –הירדני ולא להסלים את המצב: "על התקריות שהיו  

 144]...[ הגבנו במידה שאפשר היה להגיב".  השתדלנו על דברים קטנים לענות בדברים קטנים –

 במשבר זה.  כלפי ירדן מדיניות הישראליתאשכול לבסופו של דבר היה הקו שהתווה  

מטרים מקו התפר    20-10תוואי הפטרול הורחק  אולם    ,ל, סיור גיא בן הנום המשיך לסיירוראשית כ

ועימותים מיותרים עם הירדנים. דו"ח הבט"ש    ,יתרה מכך  145על מנת למנוע טעויות  פי  אשר על 

 1965.146בינואר    15-וטל לחלוטין לאחר תקרית הנום בי, הסיור בגיא בן ה1965-1966סיכם את שנת  

כלומר, לא רק שישראל נקטה צעדים טקטיים למניעת עימות עם הירדנים, אלא שזמן קצר לאחר 

גם מחלוקות    .ף ביטלה לחלוטין את הסיור, כנראה במטרה להפחית מן המתח האפשרימכן היא א

טופלו ברגישות על ידי אשכול.    ,אשר עלולות היו להגביר את המתח ואת ההסלמה  , אחרות עם ירדן

דונם של אדמות השייכות    120  סאכאי  ביתלנציגי מפלגת חרות נודע כי הירדנים מחזיקים באזור  

תוך ניסיון להציג את רפיונה של   הסוגיה רור ילב בכנסת פועלים והחלו,  ןלהחזיר ומסרבים לישראל

 
 . שם, שם 141
 .   25.8.63אשכול", לוי א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  142
 .26.1.65 , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",שם 143
אישורים לישראל בדבר השטח    ןבשאלת סימון קו הגבול אמר אשכול בצורה האופיינית לו, כי האו"ם יית  .שם, שם 144

, מברק מאת שמעון  2650/  10-שבריבונותה, אבל "עד שיבוא ]אליהו[ התשבי ויפתור את על הבעיות והקושיות"; שם, חצ
 .19.1.65מורט אל משה ביתן, 

; גם ארה"ב לחצה על ישראל להרחיק את הפטרול  26.1.65  "דברי לוי אשכול",  , פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,שם  145
מספר מטרים מן הגבול והחשש הישראלי היה כי הדבר יעודד את הירדנים לייצר על ידי אלימות "אזורי מריבה". ראו:  

 .20.1.65, 9מכתב שבועי כללי מס'   –, משרד החוץ לשכת המנהל הכללי 4881/ 1-אי"א, פ
 , ללא תאריך.1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  146
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  להחריף  שלא  הייתה  הביטחון  שרההחלטה שהתקבלה בפורום    ,למרות לחץ זה  147ממשלת ישראל.

 148. בדבר סוגיה זוהעימות עם הירדנים  את

הפערים ביניהם בנוגע ליחס כלפי    רבין מהותי כמו ללא היה הפער בין אשכול    במקרה זה שאף על פי  

הקו של רבין היה  אם  של רבין. הרי  זה  הקו של אשכול גבר על  ש  , היה זה למעשה מקרה נוסףסוריה

   .לחלוטין  מבוטל היה לאובוודאי  ,למנוע עימותים  כוונהב לא היה מורחק הסיור ,מתקבל

היחסים בין ישראל לבין ירדן. מהירות  אופיה המיוחד של מערכת  לביטוי  לראות  שוב    ניתן,  שנית

השטח לדרגי  מהירות  פקודות  ובהורדת  לישראל  המסרים  בהעברת  הירדנית  לחדול    התגובה 

ההפקר שטח  מתוואי  ישראלית  חריגה  של  במקרה  גם  באש  גם    מפתיחה  זו.  מסגרת  על  מעידים 

  –   לתקריות  ה לשמור על תגובה מתונהקפידה    אלא  את תגובותיה,  סלימהה  לאהעובדה כי ישראל  

גאוגרפי  מחזקים את הטענה בדבר    –   של הפעולה הירדניתלזה  דומה  פעולה  קרוב, אופי    מיקום 

 מיוחדת. מערכת יחסים 

עידות  מ 1965ותחילת ינואר   1964הנקודה האחרונה קשורה ישירות באשכול. תקריות סוף דצמבר 

ש  על הפנימית  ההתפתחות  מן  ממשלהכאשכול  חווה  חלק  לג  ראש  הירדנית.בהתייחס  כפי    זרה 

הממשלה  שהראיתי,   ראש  לתפקיד  כניסתו  אקטיביסטיתהחזיק  ערב  בגישה    היסטורית   אשכול 

  ואקטיביזם מתינות אסטרטגית    – למורכבת יותר  הייתה  בהמשך כהונתו היא  , אולם  להפעלת הכוח

 . יומי-יום

אשכול    , היה1963מנזר נוטרדאם באוגוסט  בבתקרית הראשונה המהותית בגזרה הירדנית,  דווקא  

 והנרחבת. ותמך באופן התגובה החריגה תקיף ביותר

,  הטעות אשר עשה כאשר תמך בתגובה תקיפה אל מול הירדניםבין אשכול את  ה,  1965כעת, בינואר  

והביע    -  בירושלים  אי כאשר מדוברבווד  ,בשל מורכבות מערכת היחסים בין שתי המדינותוזאת  

  ו גבר שבמהלכו  ראש הממשלה    שלוהתפתחות    על תהליך למידהלטעמי    עידהדבר מ  חרטה על כך.

  כאמור,  .תהאקטיביסטיוהבסיסית    ,תחושת האחריות וניתוחו את המציאות על גישתו ההיסטורית

ההתבטאות הפומבית, ההכאה על  עולה אצל אשכול, אולם עצם    זו איננה הפעם הראשונה שהדבר

 . עוצמה ברורה  דבריומעניקה ל ,הכנסת של בישיבת ועדת החוץ והביטחון חטא

 

 

 

 
דונם מאדמת ישראל, נציג חרות אמר ]...[ כי הדבר נודע לממשלה לפני שלוש שנים",   120, "הירדנים מחזיקים  דבר  147

 , חדירות לאורך קו שביתת הנשק בין ישראל וירדן, ללא תאריך.631/1356/1988א"צ, ; 7.1.65
 . 15.1.65בית איקסא,   –ה שבועית , ישיב4/4/2016שם,  148
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 בלבנון  ההטיהמפעל ו עם סוריה המשך העימותים

 

ל קשור יותר  ו כה בקלות, הכחושבים לקצור כאשר התבואה עוד ירוקה, רטובה, שאינה נדלקת  "

 149."המפורזבמלחמה על הגבול, השליטה באזור 

העובדה כי מזג האוויר הסוער    שקט היחסי ששרר לאחר תקרית תל דן לא החזיק מעמד זמן רב.ה

עיבודים חקלאי הימנע  מ   פחיתם באזורים המפורזים    אולם  ,הסורים  עם   ידי את החיכוך יבאופן 

שבה  ולהמשיך בעיבודים יצרו מציאות    ריבונות  להפגיןלנצל את תקרית תל דן,  הרצון הישראלי  

שם החליטה ישראל    ,מספר חלקות באזורים המפורזים  עומד בפתח.  מחודשעימות  ברור היה כי  

  הפרסה ,  רטהבוס:  סוריהלב לעורר מחדש את החיכוך עם  -על פי בר  עלולים היו   ,להמשיך בפעילותה

    150בצפוני.   ודרך שוקה  מרכזי מפורז הב  ואשמורה  כורזים המערבית והשולחן הקטן במפורז הדרומי,  

  , המפורז הדרומים לעבד שלוש חלקות אדמה באזור ייצאו טרקטורים ישראלי 1964דצמבר ב 29-ב

  – ישראל הקפידה שלא לחרוג מקו העיבוד אשר הוסכם עליו עם בול  , כאשר  מזרחית לקיבוץ האון

)מקלעים    כיםתחו הסורים בירי מקלעים, מק"פ תחילת העבודות  זמן קצר לאחר  151"הקו השחור". 

נ"מ ואף באש טנקיםכבדים( תותחי  ואילו ישראל החקלאיים  על הכלים  , תול"ר,  נערכה  ;  , אשר 

  152השיבה בירי תותחי נ"מ.  ,מראשאת כוחותיה  הכינה ו לאפשרות זו 

ונמנע   בשטח,  עבדו  אשר  החקלאיים  הכלים  לעבר  מכוון  היה  הסורי  במהירי  יישובים  פגיעה 

הימנעות משימוש באמצעי אחד ושימוש  על ידי  אופי התגובה  את  ם. כך גם צה"ל הגביל  יהישראלי 

אשר    ועשה שימוש בתותחי נ"מ  ,מדויקכלי  נמנע מהפעלת תול"ר שאיננו  הוא    :מכוון באמצעי אחר

והשימוש בהם  יותר    מדויקיםים, אולם הם  י אומנם אינם יכולים לחדור את שריון הטנקים הסור

פגיעתם.   סייע לישראל    היחסי  דיוקםמונע מצוותי הטנקים הסורים לדייק את  של תותחי הנ"מ 

  הייתה   עלולה, אשר  מוצב תאופיק  –  סורים  ובאזרחים  לכאורה  פגיעה ביישובים אזרחייםלהימנע מ

 
 . 3.1.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  149
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  ; שם, שם 7.12.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  150

בשבוע  לב בדיון  -. כך למשל אמר בר28.12.64,  לב"-"דברי חיים בר ]...[ אבל לעומת זאת  מטכ"ל: "היה שבוע שקט 
 תקריות".  3-2הקרוב בוודאי שיהיו 

/ 8-, א; על ההבנות וסימון "הקו השחור" ראו: שם3.1.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    151
 . (, ללא תאריך1964-1962, סיכום פרשת מבצע תלם בתל קציר והאון )7935

  ,ישראל לא החזיקה טנקים באזור  ,על פי דברי רבין.  3.1.65קול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  , פרוטו שם  152
מפורז בשטח  היה  מדובר  ב,  1493/922/1975א"צ,    ;כי  אש  תאריך תקריות  ללא  הסורית,  שם,  גזרה   ;101/45/2008  ,

 . 29.12.64דו"ח ראשוני,  -בדצמבר   28תל קציר -תקרית חלקות האון
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על התקרית התעניין אשכול    דיוןבסיום ה  153ביישובים ישראליים.  ת תגובהלפגיעו הסלמה  ל   וביללה

 154. "כמה עלתה התחמושת של יום זה?"

ם ישראליים לעבד אדמות באזור  ייומיים לאחר התקרית בשטחי האון ותל קציר החלו כלים חקלאי

על מנת    155שישראל לא עיבדה.  בבעלות ערבית  שטחיםלמזרחית  ,  "הדונם  120"חלקת  ב  אשמורה

ביניהן  שהפרידה  סללה ישראל דרך עפר    ,הישראלית  להבדיל בין החלקות הערביות לבין החלקה

הערכה בישראל הייתה כי גם לעיבוד זה יגיבו  הואף סימנה בסרט לבן את השטח המיועד לעיבוד.  

  156עמדות.  צה"ל , תפסו כוחותלכן כבר ערב קודם ,הסורים באש ועל כן

לא ממוגנים, אולם לאחר שהסורים פתחו    ,בתחילה נעשה העיבוד באמצעות טרקטורים "רכים"

הטרקטורים    מקלעים  באש השטח,  הללויצאו  את    מן  מעבדים  החלו  משוריינים  וטרקטורים 

באש מן המוצב    ,מרגמות  גם  מכן  ולאחר ,  יםי סור  טנקים   פתחו  ללו ה  הטרקטורים  לעבר.  האדמה

אש שטוחת  באמצעות  הדרדרה. התגובה הישראלית הייתה    ממוצבו  לאליה מתל    ובהמשך  בינהאג'ל

סיימה את עבודות הזריעה  ישראל  כוחות האו"ם הציעו לשני הצדדים הפסקת אש, ולאחר ש.  מסלול

פסקה. והאש  מן השטח  עבד    יצאו הטרקטורים  אשר  ישראלי  אזרח  כי  נתגלה  היום  של  בסיומו 

 157רסיס סורי. מפגיעת בחלקות החקלאיות נהרג 

  קודם לישיבת הממשלה אשר עסקה בתקריות נפגשו אשכול ורבין על מנת לדון במצב בגבול הסורי. 

העמדות והטנק הסורי היו בתוך הכפר ג'לאבינה הוא חשש  ש כי בשל העובדה    רבין  אמר  בפגישה

לכך   לא מדויק אשר עלול להביא לירי ארטילרי סורי על היישובים האזרחיים. תגובה ישראלי מירי

הוא  לכן    מזג האוויר.קשיי  של הסלמה בשל    קרהוסיף את הקושי להפעיל את חיל האוויר במ הוא ה 

שימוש בטיל נ"ט. הכוונה הייתה לפגוע באופן מדויק בטנק  ליסיון  נ  את ירי תותחי הנ"מ ואף העדיף

ביטול    תניתנה פקוד, אך לאחר שעלה חשש כי הכוון של הטיל עלול לפספס את מטרתו,  הסורי היורה

בתגובה לדבריו האחרונים של רבין    אלעזר, והטיל הורד אל האדמה.דוד  ידי אלוף פיקוד הצפון,  על  

 158אמר אשכול: "חבל". 

 
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  7/120/2009; א"צ,  3.1.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    א"מ,  153

; בתוך הכפר תאופיק שכן גם מוצב צבאי סורי. עירוב בין יישובים אזרחיים למוצבים צבאיים  4.1.65רחבעם זאבי",  
א"מ,  תגובה ישראלית בשל נוכחות האזרחים. ראו: היה דרך פעולה סורית שכיחה. מטרתה כנראה הייתה להקשות על  

 .17.11.64פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין", 
 .3.1.65, "דברי לוי אשכול", , פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם 154
 . 28.12.64לב", -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר178/847/1962א"צ,  155
דו"ח ראשוני,    -, תקרית אשמורה  7935/  8-; שם, א3.1.65יבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  א"מ, פרוטוקול של יש   156

 ללא תאריך. 
 דו"ח ראשוני, ללא תאריך.  -, תקרית אשמורה 7935/ 8-א"מ, א; בגזרה הסורית תקריות אש , 1493/922/1975א"צ,  157
פ  158 רה"מ  4838  /2-אי"א,  יומן  ולוי    ,601/1356/1988א"צ,   ;3.1.65יום,  סדר    – ,  רבין  יצחק  "דברי  בצפון,  תקריות 

א"מ, פרוטוקול  ; דברים דומים אמר רבין גם בישיבת הממשלה שנערכה חצי שעה מאוחר יותר. ראו:  3.1.65אשכול",  
 .3.1.65של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", 
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דנ השיחה  של  הישראלית ב  השניים  ובהמשכה  סוריה.    מדיניות  לשאל בכלפי  על  אשכול    תמענה 

בכיבוש    וישראל איננ כי הקושי מבחינתה של  רבין  אמר  ,  הסורי  נוחילה  ומוצבאודות תקרית תל דן  

מעבר    הישג כזה. לאומי אשר ימנע מישראל  - ןהמוצב אלא בהחזקתו. רבין התכוון כנראה ללחץ בי

דן בתל  הפטרול  את  להמשיך  מאשכול  אישור  רבין  ביקש  זו  ינואר  לשאלה  כךאחו  ,בראשית   ר 

  חלקת   את  אשר יאפשר לישראל לעבדמצב    ;הביא להרגעת הגזרהל  כוונה מתוך    זמנית   ותוהשלה

 . "הדונם   160"

  בעיבוד להתחיל  ו ,  באזורים המפורזים  תקריות אש  זמולנצל את העובדה כי הסורים י  עוד ביקש רבין 

  . עיבוד אליה מידי פעםחדרו  אולם הסורים    ,בשטח ישראלי  ה לטענתונמצאשכורזים  ל  מצפוןחלקה  

רבין,  זה העריך  ל,  לפתוח  יגרום  דבר  אשבסורים  לתגובה  ש,  ו יוביל  מכן  ישראלית  להגשת  לאחר 

את האו"ם למדוד את השטח ולקבוע כי הוא מצוי בשטחה    ץ אלההסלמה ת  . תלונות הדדיות לאו"ם

  הנדרש   התיאום  את  כאשר  -  למה לא"אני לא מבין  "  -  הבקשות  כללשל ישראל. אשכול אישר את  

עם    קייםכי הוא י  אמר רבין  לאומית,- ןכנראה בדבר מצבה של המערכת הבי  וידע נוסף בנושא,  לכך

 159.משרד החוץ

"נמנענו    –בישיבת הממשלה חזרו אשכול ורבין על תיאור התקרית, זהירות התגובה הישראלית  

  161"כמה עלתה פה התחמושת?"  :לותהוכמובן על ע - 160אמצעים יותר חריפים"  להפעילמ

למעט השר בורג. הוא ביקש להתייחס אל התמונה    ,הסתייגויות מן התקריותלא העלו בדיון  השרים  

  הרחבה של העימותים עם סוריה באזורים המפורזים, ותהה האם ישנה מדיניות ברורה ומסודרת 

לעבו  ישראל מתעקשת  הסורים, היכן  התנגדות  למרות  לוותר  ד  מוכנה  היא  מכך  והיכן  .  ולהימנע 

הוא חשש כי פעולות הצבא עלולות  , כנראה, על צה"ל.  נשמעה ביקורת מרומזתבדבריו של בורג  

 162בשל הסלמה.  בשטח מדיניות שונה תתבצעבניגוד למדיניות הרצויה להוביל למצב ש

ישראל  במרבית המקרים,  דבריו של אשכול בתגובה היו תמצית של הגישה שאותה ביקש להוביל.  

של האו"ם כי הם שייכים    לא רשמית  הסכמה, לכל הפחות,  הייתה  לגביהםד בשטחים שולעב  ביקשה

, וישנם  קבועה  בכל מקרה, העקשנות הישראלית לעבד את השטחים איננה"הקו השחור".    –לישראל  

שבהם   שלה.היא  אזורים  שיקוליה  מתוך  העיבוד  על  לוותר  בדבר   החליטה  הוסיף  אף    אשכול 

וכי הוא נדרש באופן קבוע לאזן בין יציאה לעבודה    ,החשיבות שהוא מייחס לדיונים לפני העיבודים

ובין  ו לביןמניעתה  הכוח  מעכב  הפעלת  משהו  אני  לפעמים  איתי,  "מתייעצים  אנו    ריסונו:   ]...[

, מה  משתדלים עד כמה שאפשר לעבוד בין הטיפות, כי לא בכל מקום ובכל פעם נשתמש באווירונים

 
 . 3.1.65 ,, תקריות בצפון, "דברי יצחק רבין ולוי אשכול"601/1356/1988א"צ,  159
 . 3.1.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  160
 .3.1.65", לוי אשכול, "דברי שם, שם 161
 .3.1.65", יוסף בורג, "דברי שם, שם 162



 

249 
 

באווירונים   השתמשנו  שנר   –שפעם  כפי  לקח  כי  נתן  אשכול  הציע  השיחה  של  בסיומה  לנו".  אה 

 163. ממחלתה יתקיים דיון נוסף בנושא כאשר מאיר תחזור

 

 164מפעל ההטיה בלבנון 

הזורם    ללא הטיה של נחל החצבאניכאמור, מקום מרכזי בתוכנית ההטיה הערבית יוחד ללבנון.  

נהר  לפגוע בזרימת המים למרכיב מרכזי מיכולתה  תוכנית ההטיה הערבית  בשטחה, הייתה מאבדת  

לקיים את חלקה בתוכנית ההטיה והיא מבקשת    מעוניינתלבנון איננה  לישראל היה ברור כי    .ירדןה

  165. להתחמק מכל מפגש, תכנון ובוודאי ביצוע בשטח של התוכנית

בפועל, נדרשה לבנון ליכולת תמרון רבה בין לחציהן של מדינות ערב, איומיה של ישראל ודרישותיהן  

 166ל בעלות בריתה במערב. ש

הראשון שיש    הדומינו  ככליישראל  אותה  רצונה של לבנון, סימנה  על  למרות התובנה הישראלית  

להפיל על מנת לסכל את תוכנית ההטיה. כמעט כל קיומה של התוכנית הערבית נשען על הטיה של  

וחלק  םחלק  –החצבאני  מימי   להתקיים    םלסוריה  יועדו  לבנון  של  בשטחה  אומנם  התיכון.  לים 

ראל,  מיזמי הטיה נוספים כגון הטיית עין ואזן, אולם עיקר תפקידה היה במניעת מי החצבאני מיש

  167ל לבנון. ע במיקוד הלחץ הישראלי היגיון רב ועל כן היה 

לבנון עצמה נקטה כאמור מדיניות של השהיה, עיכוב וגרירת רגליים על מנת לנסות ולדחות ככל  

למשלשתוכל   כך  בשטחה.  התוכנית  ביצוע  במצרים  היא  ,  את  מפגישה  טכנית  בתואנה  התחמקה 

הערבים הרמטכ"לים  לכלל  המשותפת.   שיועדה  המפקדה  מתוכנית  יזמו    168כחלק  כאשר  גם 

הייתה    כוונתם  הלבנונים פעולות בשטח כדוגמת הקמת מחנה צבאי סמוך לנתיב ההטיה המתוכנן,   

, והם ניצלו את תהליך  עשיתמאשר מ יותר    –אנו תורמים את חלקנו    ,ראו  –הצהרתית כלפי המצרים  

 169.יה והאכלוס של המחנה כאמצעי נוסף להשהיהי הבנ

 
 .3.1.65, "דברי לוי אשכול", שם, שם 163
החלקים העוסקים במפעל ההטיה בלבנון מבוססים על מאמר שלי בנושא אשר פורסם בכתב העת "יסודות". ראו:    164

פרידמן, המים"   יניב  על  בלבנון    -  "הקרב  ההטיה  פרויקט  המחלקה    -  יסודות  ,"1964-1965סיכול  של  העת  כתב 
 . 2020 נובמבר תל אביב,   ,2 להיסטוריה

,  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון; א"מ,  3.2.64לב",  -, "דברי חיים ברדיון מטכ"ל  פרוטוקול של,  176/847/1962א"צ,    165
 .1.11.64; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי אבא אבן ולוי אשכול", 18.2.64"דברי גולדה מאיר", 

; לבנון החלה באותה תקופה  184עמ'    ,גבולותכהן,  ;  24.2.64,  האיום הערבי בהטיית יובלי הירדן,  49/708/1968א"צ,    166
חשמלי על נהר הליטני. המפעל היה בשיתוף הבנק העולמי וארה"ב, ויש להעריך    תחנת כוחלהקים מפעל מים ליצירת  

א"מ,   ראו:  זה.  במפעל  תחבל  ההטיה  בתוכנית  בפועל  שלה  שתמיכה  חששה  היא  ממשלהכי  ישיבת  של             , פרוטוקול 
 .2.2.64"דברי אבא אבן", 

, מברק מאת המשרד בוושינגטון  ; שם, שם 1964, תוכניות ההטיה מלבנון, כנראה מסוף אוקטובר  4881/  1-אי"א, פ  167
. בסעיף ב' של המברק נכתב כי "יש להתרכז בלבנון כי בידה המפתח. ללא הטיית החצבאני  5.1.65הטיות,  – לירושלים 

 תוכנית ההטיה הערבית תיפגע קשות".
 .26.10.64"דברי דוד כרמון",  ,דיון מטכ"ל פרוטוקול של, שם, שם  168
 .1.11.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי דוד כרמון", שם, שם 169
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ינואר   המסמוס    ישראלהמשיכה    1965בראשית  במדיניות  יצליחו  הלבנונים  כי  ובצדק,  להעריך, 

זו בלבד   יריב, לא  יבצעו מהלכים משמעותיים בשטח. לדברי ראש אמ"ן אלוף אהרן  ולא  שלהם 

שהלבנונים עומדים לפי שעה בלחץ המצרי והסורי ונמנעים מן ההטיה, פעולת חיל האוויר בתל דן  

גרמה להם להבין שני דברים נוספים חשובים, אשר חיזקו אצלם את התחושה כי מדיניות ההשהיה  

שלהם נכונה: ראשית, ישראל רצינית בכוונתה למנוע את ההטיה; ושנית, חולשתו של העולם הערבי,  

שכן ישראל פעלה נגד סוריה ואף מדינה ערבית לא נקטה צעד לעזרתה. המלצתו של יריב הייתה, כי  

בסוגיה.י המערב,  מדינות  על  וכמובן  לבנון,  על ממשלת  בלחציה  בלבנון    170שראל תמשיך  ההנחה 

הייתה כי בנוסף למטרות הפגיעה בסוריה, הייתה גם כוונה ישראלית סמויה בהפעלת חיל  עצמה  

 171לבל תיכנע ללחצים הערביים להתחיל במפעל ההטיה.  ההפחדה והרתעה של –האוויר 

כי הלבנונים "גוררים רגליים", המשיכו מטוסי חיל האוויר לצלם את    למרות ההבנה הישראלית

גזרת ההטיה בלבנון, וכמובן בסוריה. סיורי מודיעין נשלחו גם הם לאזורים הללו מתוך רצון להביא  

מתווה מבצעי   בבניית  לעזור  ההטיה,  של מפעל  אודות ההתקדמות  על  מן השטח  נוספות  עדויות 

 172לאומית לפעולה צבאית. -הדיפלומטית והביןאפשרי ולסייע בהכנת הקרקע 

הלבנונים, מצידם, המשיכו במגמת ההסברה וההרגעה. בשיחות עם גורמים מדיניים זרים טען שר 

החוץ הלבנוני, כי העובדה שחלק מפרויקט ההטיה מיועד להתבצע על אדמת לבנון דווקא משרתת  

תקדמות העבודות תהיה בידיים  את האינטרסים הישראליים והמערביים, מאחר שהשליטה על ה

 173לבנוניות, ולא סוריות או אחרות.

מבוטלת של לבנון החלה להתפוגג. מייד לאחר ועידת הפסגה הערבית  -אולם גם יכולת התמרון הלא 

 השנייה הופעל לחץ מצרי כבד על לבנון, ועל נשיאה החדש שארל חילו, להתחיל בהטיה.  

של מדינות ערב ודנו בדרכים לקדם את פרויקט ההטיה,    בינואר התכנסו בקהיר ראשי הממשלה  9-ב

ובאופן פרטני עסקו בפועלה של לבנון. בשל הלחץ הגובר התחייבה לבנון להתחיל לפעול, ובתחילה  

לצורך הטיית המים לבניאס ולירמוך, ואף   –ממקורות החצבאני    –להציב משאבות במעיין הווזאני  

לכך. עם זאת, לבנון הצליחה להשאיר לעצמה מרווח  התקבלה החלטה בפרלמנט הלבנוני הנוגעת  

 174. טכניים ובירוקרטיים תמרון באמצעות העלאת טענות וסייגים

 
 . 11.1.65, "דברי אהרון יריב", פרוטוקול של דיון מטכ"ל, 7/120/2009, שם 170
 .27.11.64, תקרית דן והשתקפותה במדינות ערב –סקירת מודיעין מיוחדת , 4/4/2016, שם 171
  , פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  שם, שם;  12.10.64לב", -חיים בר, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  178/847/1962,  םש  172

 . 3.1.65, תקריות בצפון ,601/1356/1988, שם; 28.12.64"דברי יצחק רבין", 
 .17.1.65, "דברי לוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  173
המצב  ,  4881/  2-, פשם;  20.1.65  , 9  מכתב שבועי כללי מס' לשכת המנהל הכללי,    – , משרד החוץ  4881/  1-, פשם  174

 , ללא תאריך.בשאלת הטיית המים על ידי לבנון
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בנקודת הזמן הזו הבינה ישראל כי היא נדרשת לאזן בין אילוצים שונים. מן הצד האחד, ברור היה  

משא להציב  הלבנוני  הפרלמנט  החלטת  על  בשתיקה  לעבור  יכולה  אינה  היא  כי  במעיין  לה  בות 

מן הצד    175הווזאני, והיא מחויבת לשמר ולמנף את חששם של הלבנונים מפעולה צבאית ישראלית.

  - להתחיל בעבודות בשטח    -האחר, היא קראה נכון את האיתותים הלבנוניים כי גם בנכונותם זו  

ולה כעת  להבין כי הרמת קול צעקה פומבית וגדגם ישראל    מצוי מרווח תמרון רחב. בנוסף, השכילה

תהיה רוח גבית לתומכי ההטיה בעולם הערבי, אשר יאמרו: הנה ההטיה קורמת עור וגידים ואף  

לשמור    – צרפת וארה"ב    – ביקשה בשלב זה לוודא את תמיכת המערב בה  היא  פוגעת בישראל. על כן  

הצרפתים   עם  ביחסיה  שימוש  לעשות  בעת  ובה  הלבנוני,  בהקשר  נמוך  ציבורי  פרופיל  על 

  176והאמריקאים כדי להעביר אזהרה לממשלת לבנון. 

אולם לשימוש במדינות המערב הייתה מטרה נוספת. מעבר להסתייעות ביכולות התיווך והעברת  

חשש אמיתי, כי למרות האיפוק שהיא גוזרת על   ןללבנון, ביקשה ישראל לייצר אצל ןהמסרים שלה 

הפעילות מעבר לגבולה הצפוני; לכן, אם  עצמה, לא לאורך זמן רב היא תהיה מוכנה לסבול את  

ברצונן למנוע פעולה צבאית ישראלית, עליהן להפעיל מכבש לחצים כבד על הלבנונים. ישראל אף  

זה עם צרפת, בריטניה וארה"ב את הקרקע המדינית לפעולה צבאית    שיחביקשה להכין באמצעות  

 177אפשרית, בבחינת "ראו שניסינו לפתור זאת קודם בדיפלומטיה". 

 178. (rKissinge) דוגמה לכך ניתן למצוא גם בפגישת ראש הממשלה אשכול עם פרופ' הנרי קיסינג'ר 

של   לאמירתו  בתשובה  בהטיה.  רוצה  איננה  שלבנון  לישראל  ברור  כי  אשכול  הדגיש  בשיחתם 

 
 . 1.2.65,  "אהרון יריב , "דבריפרוטוקול של דיון מטכ"ל, 7/120/2009א"צ,  175
כי מטרתה של ישראל  אשכול  סיפר    ,. בדבריו26.1.65כול",  , "דברי לוי אשפרוטוקול של ועדת חוץ וביטחוןא"מ,    176

גם הוא לא עמד  אולם  ;םהלא לעודד את הערבים במעשי שעל מנת , וזאת להטיה ותנוגע ה הצהרות מעיט ב להמשיך ולה 
טב שיזהרו  ואמר: "מ שם , שימוש בכוח לסיכול ההטיה. כך היה בכנס בטבריה על שמיע הצהרות הלעיתים במטרה זו ו

לארץ   השייכים  הירדן  מי  גזלת  את  למנוע  כדי  בכוחנו,  להשתמש  נהסס  לא  כי  ראשיהם,  ויזכרו  הגבולות  על  שכנינו 
בקשת ראש הממשלה לאזהרה  ,  4881/  1-, פשם;  19.1.65,  ליומן קולנוע  –תקציר טבריה  ,  6262/  2-, גשם:  והזאת". רא 

 .22.1.65, אמריקנית בלבנון
תוכניות הערבים להטיית יובלי  ,  4881/  2-, פשם;  31.1.65, "דברי גולדה מאיר",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה ,  שם  177

להסברה פרקים  ראשי  מטרות:  7.3.65,  הירדן:  שלוש  יש  ההסברה  "לפעולות  נכתב:  במסמך  החבלה  1.  הוקעת   )
ים לביטול  ( גיוס דעת קהל ולחץ בינלאומי3( רכישת תמיכה בינלאומית לתגובה מצידנו  2והתוקפנות שבפעולות אלו  

; לאחר פגישתו עם וילסון העריך אשכול כי קיימת  25.3.65,  וילסון-פגישת אשכול,  7929/  1-, אשםתוכניות אלו מראש";  
לסכל את פרויקט ההטיה, אולם יש לשמר הסכמה    כדיהסכמה שבשתיקה מצד בריטניה שישראל תפעיל כוח צבאי  

,  שם". ראו:  , שהסתבכנו אתכם בעניין סיניאמרתי בליבי, אתםוזאת    –זאת חשאית: "אין לדבר על זה הרבה, וביחוד  
; בזמן ביקורו של אשכול בבריטניה, הוא נאם בפני הפדרציה  5.4.65, "דברי לוי אשכול",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה

ממשלה  נאום ראש ה,  6262/  2-, גשםהציונית הבריטית, ושם חזר על כוונתה של ישראל לסכל את הטיית מי הירדן. ראו:  
 .28.3.65, אשכול בפני הפדרציה הציונית הבריטית

פרופ' הנרי קיסינג'ר שימש באותה התקופה, בנוסף לעבודתו בהרווארד, כיועץ למחלקת המדינה האמריקאית ואף    178
 יועץ מיוחד בנושאי מדיניות חוץ לנשיא ארה"ב לינדון ג'ונסון. ראו: היה 

 kissinger-figure/henry-https://www.biography.com/political; 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1973/kissinger/biographical/;    עד לשנת כי  קיסינג'ר  ציין  עם זאת, בספרו 

קיסינג'ר,    1969 הנרי  ראו:  חטופים".  פרטיים  ביקורים  "שלושה  בישראל  הלבןביקר  בבית  וידיעות    ,שנותי  עידנים 
כך או כך, נראה כי הייתה חשיבות רבה בקיומה של הפגישה, וניתן    .שנותי -להלן: קיסינג'ר  .365, עמ' (1980) אחרונות 

להעריך במידה רבה של ודאות, כי תוכנה של השיחה הועבר לאחר מכן לגורמי ממשל אמריקאים בכירים. ייתכן שהדבר  
נעשה בברכתו של אשכול,   נשיא ארה"ב  במסגרתאף  נוסף עם  ערוץ מסרים ותקשורת  על  י  . האישור כרצונו לשמור 

, כאשר קומר ציין זאת.  1965באוקטובר    2-קיסינג'ר העביר את תוכן השיחה הלאה הגיע בזמן פגישת מאיר וקומר ב

https://www.biography.com/political-figure/henry-kissinger
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1973/kissinger/biographical/
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]אשכול[ כנוטה יותר לשלום"    -קיסינג'ר   השיב ראש הממשלה כי הוא מנסה,    -"מתארים אותך 

מדובר "בדם בעורקי ישראל", וכי ישראל תראה בכך   -בקשו הערבים להטות את המים אולם אם י

פגיעה בגבולותיה. בהמשך ביקש קיסינג'ר לברר האם המערב תומך בעמדה הישראלית לפיה אם  

המים   את  הערבים  יעמוד    –יטו  המערב  כי  מקווה  שהוא  ענה  אשכול  להילחם.  ישראל  תיאלץ 

ען כי על מנת למנוע את מפעל ההטיה, ישראל "תצטרך להתקיף".  בהבטחתו. קיסינג'ר המשיך וט

על כך ענה אשכול: "אולי. כך יתפתח. הם יתחילו לבנות מתקנים, ננסה להורסם. בפשטות"; והוסיף  

וטען כי קיים גיבוי של נשיא ארה"ב לדרך פעולה זו. בנקודה זו ביקש אשכול לברר האם קיסינג'ר  

ש  הגיבוי  בדבר  להערכתו  הנשיא  שותף  כי  ענה  קיסינג'ר  כאלו.  ישראליות  לפעולות  ג'ונסון  ל 

 179" ואפשר לסמוך על הבטחותיו. loyalהאמריקאי הוא "

לסוגיית הביטחון השוטף היו חלק ממערכת היחסים  הקשורים  בנוסף לפרויקט ההטיה, גם אתגרים  

בין ישראל ללבנון. חדירות והסתננויות רבות הגיעו מגבולה של לבנון, כאשר חלקים מהם קשורים  

היו לפעילות פלילית וחלק אחר החל מקבל גוון ביטחוני על רקע הקמתו של ארגון הפת"ח והפעלה  

או המצרי. החדירות הללו הובילו לאזהרות ישראליות  של סוכנים על ידי המודיעין הסורי, הלבנוני 

לבנון   בין  באמצעות  את  התקיימו  אשר  רשמיות  לא  שיחות  באמצעות  ואף  הנשק  שביתת  מנגנון 

 180הצדדים.

 

 סיכום

העימות    .הביטחוניתהפוליטית הפנימית ואף בזו  יה במתיחות  יעל   היה בסימן  1964סופה של שנת  

לידי   הגיע  במפא"י  בשל    התפטרותו   םע  שיאהפנימי  ממשלה  לראש  מחדש  ובחירתו  אשכול  של 

 . התמשכות העיסוק בפרשת לבון

באופן ברור את מרכזיות מרכיב    יםכהונתו של פרס מדגישהתפטרותו של דיין ולאחר מכן המשך  

. למרות עברו הצבאי המרשים, והעובדה כי לפחות  ההחלטותבקבלת  האמון וההיכרות הקודמת  

חוסר   בשל  ההחלטות  מקבלי  ממעגל  אשכול  אותו  דחק  רבה,  מתינות  דיין  גילה  הירדנית  בזירה 

 המשותפת ומזיהויו הפוליטי הנוכחי.  מההיכרות כלפיו שנבע  האמון הבסיסי 

זיהויו  חיפה על    ,ך הזמןלאור  בנהשנ  ,תמונת הראי היא יחסו של אשכול אל פרס. האמון בין השניים

   פשר לו להמשיך ולכהן בתפקיד.י הפוליטי של סגן שר הביטחון וא

 
, שיחה בין שה"ח ]שרת החוץ[ ומר רוברט קומר בזמן ארוחת צוהריים בחדרה של שה"ח במלון  7939/  1-ראו: א"מ, א

 2.10.65, 1965באוקטובר   2-אסקס ב
 .28.1.65, ה. קיסינג'ר, אלוף ע. ]עוזי[ נרקיס, סא"ל שמאי ' פרופפגישה עם  -רה"מ יומן , 7934/ 1-, אשם 179
; שם, שם, משטרת ישראל  7.11.64,  4.11.64,  24.10.64ומעצר של מסתננים,    ת, דיווח אודות היתקלויו 7936/  5-שם, א  180
אוקטובר    סיכום חודשי,  – נות  הסתנ  – , משטרת ישראל  ; שם, שם26.10.64,  1964סיכום חודשי, ספטמבר    – הסתננות    –

 .9.11.64, "דברי אהרון יריב", , פרוטוקול של דיון מטכ"ל178/847/1962א"צ, ; 24.11.64, 1964
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העימותים   ובאזור המפורז הדרומי, , על "דרך שוקה"התקריות באזור הדןמן הבחינה הביטחונית, 

  ההטיה בשטחה יצרו פרויקט והחשש כי לבנון תקדם את  , ובירושלים עם הירדנים באזור קו התפר 

מתינות  ה  -גישתו של אשכול    למרות תקרית תל דן המשיכהאך    .עזה של נפיצּותדיו תחושה  כולם יח

גם בזירה הסורית    המכתיב של הפעלת הכוחהקו  להיות    -  יומי- יוםה  והאקטיביזםאסטרטגית  ה

 ירדנית. זירה הוגם ב
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 פרק ח 

 ומענה צבאי  פגישות מדיניותחליפות וטנקים: 

 

 1"ההטיה עולה בצורה יותר רצינית ]מ[כפי שהערכנו אותו לפני חצי שנה"

 

 מחלוקות פנימיות –הערכת המצב 

  דווקא   בבניית מפעל הטיית הירדןלהתחיל    ,1964בספטמבר    ,ההחלטה הערבית בפסגת אלכסנדריה

פרויקט  שאפשרות  אמ"ן כי ההעריך    בנובמבר  1- שינה מעיני המטכ"ל הישראלי. בהדיר  הרבתה ללא  

 2רכב שכזה יקרום עור וגידים היא קלושה עד מאוד. ומ

אמר הרמטכ"ל רבין כי  בנובמבר    23-בכנס סגל הפיקוד הכללי של צה"ל )ספ"כ( אשר התקיים ב

לקראת שנת העבודה הקרובה היא כי מלחמה איננה צפויה וכי ישראל    הערכת העבודה של צה"ל

התקפות". "תיזום  להביא    לא  עלולים  אשר  מעטים  לא  מוקשים  ישנם  כי  רבין  ציין  זאת  עם 

   3אשר תוביל למלחמה.  תדרדרוילהסתבכות ולה

אשר טען בכנס הערכת אמ"ן כי "יש לי הרגשה כי    ,הללו הצטרף ראש הממשלה אשכול  דבריםאל ה

טיה כנושא  ההסוגיית  , סימן את  לפניו  , כרביןובאותה נשימה",  מחרתיים-לא צפויה מלחמה מחר 

]...[ הדבר המרכזי    אשר יעמוד במרכז הקשב של ישראל בתקופה הקרובה: "העתיד לוטה בערפל

  4שיכול להיות זה המוביל". 

יתכן  י הטיה  מלחמה איננה צפויה בעתיד הקרוב, אך שאלת הש  הסכימו נדמה היה כי כל האישים  

בדבריו לפורום  יותר ויותר. בסוגיה זו הוביל רבין קו תקיף ואסרטיבי עד מאוד.    תהפוך מרכזיתש

  סביב פרויקט כבר טען בדבר הצורך להקדים את העימות עם הסורים  הוא      בדצמבר  28-מטכ"ל ב 

הוא הבין כי הדבר    חלק גדול מן הצבא המצרי מצוי בתימן.ש העובדה  כדי לנצל את  וזאת    ,ההטיה

הקדמת  בדבר    דרושל  ל אמוראולם צה"   ,וכמובן גם החלטה של הדרג המדיני   מחייב הכנה מדינית

  5ם את גזרת ההטיה. החל חיל האוויר לצלאף   כחלק מכך זה.עימות 

בקרב    דנים יצרו אווירה של הסלמהוהתקריות עם היר  בהמשך(  ו)רא  פעילות הפת"ח בתחילת ינואר

הצבאי הסורים  .הדרג  עם  "פיצוץ"  של  במונחים  נוספת  פעם  חשב  זאתרבין  עם  הוא.  את    ,  שלל 

 
 . 28.12.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  178/847/1962א"צ,  1
 .1.11.64, "דברי דוד כרמון", , פרוטוקול של דיון מטכ"לשם, שם 2
 . 23.11.64, כנס סגל הפיקוד הכללי, "דברי יצחק רבין", 1988/1356/463שם,  3
 .26.12.64, כנס הערכת אמ"ן, "דברי לוי אשכול", 4837/ 7-אי"א, פ 4
 . 28.12.64, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  178/847/1962א"צ,  5
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  העלה את   . הוא  כפתרון אפשרי לבעיית ההטיה  ]...[ זה כלום משוכלל"  של "כיבוש דמשק  האפשרות

את  האפשרות   כ  החקלאיים   העיבודיםלהמשיך  למש  אמצעיוהפטרולים  הסורים  שנועד  את  וך 

רבין העריך  .  םהאירועי תפגע ישראל בציוד ההטיה ותהיה מוכנה להרחבה של  לה  בתגובה  ש  ,לפעולה

אישור  אולם לפגיעה בציוד ההטיה אין כרגע    ,כי להמשך העיבודים והפטרולים יהיה אישור מדיני

טען    ,ובסורים  ההטיה  באתגר  להתרכז  גלל ההכרחב.  ארה"במדינית את    להכין מבחינהבשל הצורך  

 6. הפטרול בגיא בן הינוםתוואי הליכת נכון לוותר לירדנים בשאלת הזזת גם   זה כי היה רבין

כלפי פרויקט ההטיה    במטכ"ל שינו את הגישה    1965דוחות אגף המודיעין בתחילת חודש פברואר  

הדבר עלול להוביל  בהטיה לא יותר מהצהרה חסרת כיסוי לחשש אמיתי כי  גישה הרואה  מ -  הערבי 

למלחמה. רבין ביטא זאת בצורה הברורה ביותר. הוא טען בדבר חוסר הבררה הכמעט מוחלט של  

כי    –שרי הממשלה    –היהודים"  "על הצורך להכין לשם כך את  "להתנגש על עניין המים" וישראל  

החשש המרכזי של רבין לא היה בשל הפחתת    זוהי מלחמת אין בררה, בדומה למלחמת העצמאות. 

מכסת המים העתידית של ישראל, אלא בגלל הפגיעה האפשרית בהרתעה הישראלית במידה שהיא  

 7אם ייגזלו ממנה מים.תפעל בכוח לא 

ב נערך  אשר  מטכ"ל  עמדתו,    22- בדיון  את  רבין  החריף  אף  להיערך  בפברואר  הצבא  על  כי  טען 

הרחיב ואמר כי  לאפשרות כי ההטיה תתבצע ועל כן עליו להיות מוכן לכל תרחיש. יתרה מכך, רבין 

כלומר, לא רק להתכונן ולהיערך אלא גם    ;סיכול ההטיה  -   על הצבא גם לנסות ולזרז את הפעולה

  8"בדחיפה לכך".לקחת חלק פעיל  

אודות התקדמות מפעל ההטיה  על  הידיעות    והתעורר חשש רב עקב   ממשלת אשכולקרב אישים בב

ארן השווה בין מצבה המדיני של ישראל בשנת    .הערבי והאפשרות כי ישראל תפעיל את כוחה הצבאי

י  ד, וטען כי על ישראל לפעול בקרב מדינות העולם כ1956ובשנת    1948למצבה הקשה בשנת    1965

, "שלא  מת העולם השנייה, או כשל המיעוט הנוצרי בלבנוןתזכה למעמד כמו של שוויץ בזמן מלחש

מדיניות חוץ וביטחון,  של  ". ארן עוד הוסיף בדבריו כעס על כך שפרס מתבטא בסוגיות  ]בו[  נוגעים

בתגובה אמר אשכול:  .  חוץ וביטחוןאיים כי גם הוא ינאם בנושאי  ו  ן לחובבנות"יאמר כי "אין זה עני 

 9"עוד זה חסר לי". 

"אופנסיבה דיפלומטית" בקרב מדינות העולם, אולם את הדאגה  לתמך בגישתו של ארן    השר בורג

בציבור  "  :כילכך    ישראל המרכזית העלה דווקא השר ורהפטיג כאשר חיבר בין מצבה המדיני של  

 
 . 25.1.65ק רבין", יצח , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי 7/120/2009, שם 6
 . 1.2.65 יצחק רבין", ו אהרון יריב   , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברישם, שם 7
 .100-101עמ'  ,אשכולגלוסקא,  8
. השרים יוסף ובר יהודה תמכו בדבריו של  7.2.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן ולוי אשכול",    9

 ארן כנגד פרס. 
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שאני בקונטקט ]קשר[ אתו יש אי שקט גדול ]...[ מסביב לעניין זה של בעיית הטיית מי הירדן. בחלקי  

]...[ הם יתחילו להטות ואנחנו    ציבור רבים חושבים, מי יודע אם זה לא יתגלגל לאיזה שהיא מלחמה

 10]...[ או אנחנו אומרים לא, יש לדחות".   ]...[ האם אנחנו מעוניינים בהחשת שעת הדין  נתחיל לפוצץ 

כי   רכת  תפס במעי היא ת ,  הערבי  ישראל תמנע בכוח את מפעל ההטיהאם  ורהפטיג הוסיף ואמר 

ותכ  תלאומי- ןהבי מלחמה  בכךי מחרחרת  עצר  לא  ורהפטיג  למצב.  אחראית  התקרית    ;חשב 

של צה"ל בכלל ושל חיל האוויר    ו ויכולתוחשש רב גם בנוגע לכוח  והאווירית מעל שמי חברון גרמה ל

וכי עליונותה האווירית    ,הם יודעים להשתמש באווירונים"בפרט. הוא הסיק מן התקרית כי "גם  

מובטחת.  איננה  ישראל  הבי  של  במדיניותה  יסודי  שינוי  ורהפטיג  הציע  דבריו  לאומית  - ןבסוף 

לאומית  -ןית פנימית וביהייתה תדמ  גוריון-ממשלת בןורהפטיג אמר כי ל  והביטחונית של ישראל.

הדבר   שלנו".  הכוח  על  בעיקר  דבר  שום  על  לסמוך  ולא  בכוח  וגישה  בכוח  "תגובה  בעל  של  היה 

לנסות  לנצל את חילופי ראש הממשלה,    ורהפטיג כעת הציע    יתרונות אך גם בעל חסרונות רבים. 

תשים    אשר  , מאופקת יותר בדבר השימוש בכוח  דרך אחרת, חלופית,במשך "שתיים שלוש שנים"  

הפשרה ופתרון סכסוכים באמצעות מדינות העולם ולא    המוסריות,  דגש רב יותר על הדיפלומטיה,

ישראל איננה צריכה לשלול את קיומו של  טען ורהפטיג, כי    ,"בעניין המים"  למשל,.  צבאית  בדרך

בי  ומפקח  מאסטר" כינונה  את  ,  "לאומי -ן"משגיח  "הוואטר  הנשק    11של  שביתת  ועדת  ואת 

  12סורית. -הישראלית

ישראל תבחר  אם  יהודה, יוסף ומאיר התנגדו להצעתו של ורהפטיג, כאשר אשכול הסכים כי  -בר

זה, בקו   אותה    "מוסרי"  שלה.יחייב  וההתעצמות  החימוש  מאמצי  את  ולהאט  לצמצם    הדבר 

 13.ניתן להבין את התנגדותו לקו זה  לדבריו של ורהפטיג של אשכול - "בדיוק"  - מתשובתו 

 

 1965בפברואר  16-19, ועידת מפא"י העשירית – 14"תן לי אשראי" 

לא היה    -מעימות בדבר מפעל ההטיה    בדמות החשש של ורהפטיג  -האיגוף "משמאל" של אשכול  

לדבריו של הרמטכ"ל רבין בסיום  ממשלה. חודש קודם לכן, ובתגובה  ה מדיניות  על  היחיד    הערעור 

פרסם דיין    15, ההסתמכות הישראלית על כושר ההרתעה שלה כלפי לבנון  קורס פיקוד ומטה בדבר 

כושר ההרתעה של צה"ל לא ימנע את ההטיה, אזי  אם  כי  שבו הוא טוען    "הארץ"מאמר בעיתון  

 
 . 7.2.65", י יוסף בורג וזרח ורהפטיגפרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דבר, שם 10
11  "Water Master"    בשל    ישראל התנגדה לכך   . כחלק מתוכנית ג'ונסטון  ועדה אשר יועדה לפקח על חלוקת המיםהייתה

 החשש כי בוועדה יישבו נציגים העוינים לישראל. 
 . 7.2.65ורהפטיג", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח   12
 .7.2.65", יהודה, דב יוסף, גולדה מאיר, לוי אשכול-שראל בר, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי ישם 13
 . 18.2.65הועידה העשירית, "דברי לוי אשכול",  –, מפא"י 4907/ 11-שם, פ 14
 . 13.1.65של לבנון",  טב לסמוך על כושר ההרתעה של צה"ל מאשר על כושר עמידתהו , "הרמטכ"ל רבין: מדבר 15
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משמעותית    החששו של דיין היה מהפחת  ישראל תצטרך לעשות שימוש "בכושר הפעולה של צה"ל".

הזורמ המתוקים  היבמים  בשל  היחסית  ביציבות  ומפגיעה  לישראל  ה ם  של  קוו.ערעור    16סטטוס 

, כאשר העובדה כי היא באה  ישראל  ה הקיימת של"איגוף" מימין של מדיניותהדבר היה בבחינת  

החקלאות באותה ממשלה רק הגבירו את ההד  מפיו של דיין, אשר רק כחודשיים לפני כך כיהן כשר  

   הציבורי והפומבי של דבריו.

ן לשיאים חדשים.  גוריו- המתח בין מחנה אשכול ומחנה בןגם    הגיע   1965באמצעו של חודש פברואר  

לבון הרקע לכך היה   בן  -  המשכה של פרשת  ועדת חקירה משפטית    גוריון-דרישתו של  כי תוקם 

נדמה היה כי הפילוג בתוך    פועלי ציון.-מפלגת אחדות העבודההכרעה בדבר הקמת המערך עם  וה

  העשירית עידת מפא"י  ו כלל הנושאים הללו עלו לדיון והצבעה בו  .יותר  מפא"י מעולם לא היה מוחשי 

  ר"נשיא המדינה זלמן שז רגע לפני פתיחת הוועידה עוד ניסה    .1965בפברואר    19-16-תכנסה בהאשר  

קיים    ,למנוע את הפרישה עם אשכולכאשר  באורח חברי- ובן  פגישה  להתנהג  בהם  ודחק    ; גוריון 

 17י המחנות ובין שני האישים. נהדבר לא השקיט את המתח הרב בין ש אולם 

הפתיחה דברי  רובינאתפילת  הקראת    ,לאחר  חנה  השחקנית  ידי  על  מזכ"ל    "יזכור"  של  ונאומו 

ברקת ראובן  אשכול    ,המפלגה  הביטחון,    .לנאוםעלה  בבעיות  אשכול  התרכז  זה  ביום  בדבריו 

ונמנע   הארצי  המוביל  מפעל  על  להגן  נחישותה  על  חזר  ישראל,  מדינת  של   והחברה  המדיניות 

שבמחלוקות   הסוגיות  לשתי  והמערך.  –מהתייחסות  בן  18הפרשה  דיבר  מכן  לאחר  גוריון  -יום 

אולם דרש לחקור את    , באיחוד עם אחדות העבודהתמך  ושיטת הבחירות  הצעה לשינוי  והתרכז ב 

, כאשר גוריון הגיעה דווקא בזמן הנאומים של מאיר ושל שרת- המתקפה החריפה על בן  הפרשה.

דברי    נוכחדבר מובן מאליו ל בבחינת    היה   גוריון יום לאחר מכן כבר-נאום התגובה החריף של בן 

  19מאיר ושרת. 

הוא טען בדבר התנגדותו להמשך    ונו של אשכול תקיף יותר.הסיום של הוועידה כבר היה סגנבנאום  

זכה מחנה    בסיום הוועידה  20"תן לי אשראי".   :גוריון-בעד הקמת המערך וקרא לבן והעיסוק בפרשה  

  החשאית  כאשר בהצבעהגוריון ודור הצעירים,  -אשכול ודור הוותיקים בניצחון ברור על מחנה בן 

 
 . 31.1.65, "שימוש בכושר הפעולה של צה"ל", למרחב 16
 .367, עמ' מקומולמפרום,   17
 . 16.2.65 הועידה העשירית, "דברי לוי אשכול", –, מפא"י 4907/ 11-א"מ, פ 18
; שרת, שכבר היה חולה מאוד,  18.2.65, "דברי דוד בן גוריון",  17.2.65"דברי משה שרת וגולדה מאיר",    ,שם, שם  19

. 195-194(, עמ'  1969, תל אביב, הוצאת א. לוין אפשטיין )קרע בצמרתהגיע לוועידה על כיסא גלגלים. ראו: נתן ינאי,  
 קרע. -להלן: ינאי 

 . 18.2.65ירית, "דברי לוי אשכול", הועידה העש –, מפא"י 4907/ 11-א"מ, פ 20
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בהקמת המערך והתנגדו להמשך העיסוק בפרשה ובתביעה להקים ועדת  מהמצביעים    60%- כתמכו  

 21. חקירה משפטית

 

 מערכה דיפלומטית רחבה  

תוצר בלעדי    תהלא הייו,  כלפי  הנכוןישראלי  והמענה ה   ,ההטיהפרויקט  עמדתו של אשכול בנוגע ל 

יקולים  שכך    . אלא הכילה בקרבה את כלל המורכבות של ניהול מדינה  ,של יחסו אל נושא המים

וגרמניה,ל   הקשורים למזכר ההבנות  בקשר  עם ארה"ב  למשא ומתן    מערכת היחסים עם ארה"ב 

  הרתעה   סוגיות שלכמובן  ו  ,לישראל ואף לירדן  האמריקאי   שאלת אספקת הנשק ל  האסטרטגיות,

הפעלת הכוח של    והכתיבו גם את יחסו אל  יו למציאות המורכבת שבה נדרש לנווטה   נחישותשל  ו

   ישראל.

שיקולים  ו  בין צרכים מדיניים  איזוןהיה    1965  ארסמ-ינוארחודשים  המרכזי של אשכול ב  אתגרה

 המצויות בטווח הקרוב.  לבעיות מענהל טווח ארוכת  ראייהובין  ביטחוניים

ישראל תמנ כפול:  פעל אשכול להעביר מסר  כל התקופה  ההטיה   עלאורך  אין הדבר    22את  אולם 

להעברת מסרים ברורים    אפיקהנתיב הדיפלומטי והסמוי מן העין היה  גם  כאשר    23,מחייב מלחמה

  24לכך.   מובהקת  הוקיסינג'ר היא דוגמ פגישתם של אשכול    ;אודות כוונותיה הנחושות של ישראלעל  

המשפטית וההתחייבות של ישראל בקשר לתוכנית ג'ונסטון    שאלהאשכול אף הבין את חשיבות ה

שלבנון, ולאמיתו של דבר    ידע  עוד יותר. הוא  לסבוכהכגורמים ההופכים את שאלת סיכול ההטיה  

פי   על  להן  ניתנה  אשר  המים  מהקצבת  חורגות  אינן  סוריה,  ג'ונסטון.גם  לא    ,למעשה  25תוכנית 

התנגדה ישראל שכל מדינה תיקח את חלקה בתוכנית ג'ונסטון )אף כי לא הכירו בה רשמית(, אלא  

ועל כך היא זכתה לגיבוי גם מארה"ב: "כל מדינה יכולה לקחת לעצמה באופן אינדיבידואלי    - טענה  

 
שם  21 מפא"י  שם,  העשירית  –,  ו"המערך"  –  הועידה  "הפרשה"  בשאלות  ההצבעה  "דברי  תוצאות  נמיר,  ",  מרדכי 

19.2.65 . 
, נאום של לוי אשכול בפני חברי אגודת "מכבי",  ; שם, שם19.1.65ליומן קולנוע,    –, תקציר טבריה  6262/  2-, גשם  22

פר כי מטרתה של ישראל להמשיך ולהמעיט בהצהרות הנוגעות להטיה, על מנת שלא לעודד את  ; אשכול סי28.1.65
, תשובה  6262/  2-, ג; שם26.1.65, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",  שםהערבים במעשיהם. ראו:  

ר   .6.1.65בכנסת,   לעימות.  להיערך  במטרה  הביטחוני  הרכש  את  להאיץ  הנחה  אף  , 7/120/2009א"צ,  או:  אשכול 
 .1.2.65פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 

את האיומים כלפי ישראל ממדינות    אשכול( פירט  Erhard) לודוויג ארהארדבמכתב ששלח אל ראש ממשלת גרמניה  23
ערב, התמקד בשאלת המוביל הארצי ומפעל ההטיה הערבי וסיכם כי ישראל מבקשת להרתיע את יריביה ממלחמה וכי  

, מכתב מאת  7938/  1-א"מ, א  ראו: במקור[".    הדגשה]ה  אלא למניעת מלחמה ישראל איננה מבקשת "ניצחון במלחמה  
. אשכול  2.3.65, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול", ; שם5.1.65לוי אשכול אל ראש ממשלת גרמניה, 

אמר בנוגע להטיה: "סוריה עושה מה שהיא עושה על אדמתה ועדיין היא לא הגיעה למים ]...[ נכון שאמרתי שמים זה  
ראה"מ  ,  4813/  4-אי"א, פ  ;דם, ואינני חוזר מדברי אלה, אבל לא אמרתי שמחר נצא למלחמה. צריך לדעת מה, מי, מתי" 

. בשיחה כינה אשכול את ארה"ב ובריטניה "אחינו  22.4.65, "דברי לוי אשכול",  קבוצה של מנהיגי מגבית ומלווה  –
הגדולים", חזר על תמיכת ארה"ב בפרויקט מוביל המים הארצי והדגיש שוב את נכונותה של ישראל למנוע את הטיית  

אלף איש ונכבוש    100קח  ילא נ   - אמרתי באנגליה    - ר אני אומר 'נצטרך להילחם'  המים, אך לא בדרך של מלחמה: "כאש
 .את סוריה"

 .28.1.65פגישה עם פרופ. ה. קיסינג'ר, אלוף ע. ]עוזי[ נרקיס, סא"ל שמאי,  -, יומן רה"מ 7934/ 1-א"מ, א 24
 .17.1.65, "דברי לוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלה , שם 25
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ג'ונסטון, אבל לא לעשות קומונ  – פי  על  כל  כמות מים המגיעה להם  ה עם מדינות אחרות, אלא 

 26מדינה ומדינה לחוד". 

 

 גרמניה - יחסי ישראל

רת  של ישראל לקבל טנקים מארה"ב והתנגדותה למכי  עניינה ב  גם קשורה  הייתה  המדינית    דילמהה

לירדן.   מן ההישגי נשק  ביוני    הגדולים  םאחד  הצלחתו  היה  את הסכמת    1964של אשכול  להשיג 

דלפו פרטים   1965ארה"ב למכירת טנקי פטון לישראל במסלול עוקף, דרך גרמניה. אולם בפברואר  

 27גרמניה, והאחרונה עצרה את משלוחי הטנקים לישראל. לעל העסקה בין ישראל 

ים אשר נרקמו בין  י ם מדינממגעיביטחוני שבו ארה"ב משמשת צד שלישי היה חלק  -צבאיהסכם  

גרמניה  לבין  מספטמבר    ישראל  השילומים.  –  1952החל  ישראל    הסכם  שלחה  ההסכם  בעקבות 

החלה מחלחלת ההכרה    1961לגרמנים לא היה כלל ייצוג רשמי בארץ. משנת  אך    , נציגות לגרמניה

עוצמתה   בשל  כי  הבי בישראל  במערכת  גרמניה  של  וחשיבותה  -ןהגוברת  הביטחונית  לאומית 

זמה  ושהייש צורך  , אולם  עימה  ם מלאיםייש לפעול לכינון יחסים דיפלומטי   ,והכלכלית לישראל

 בוא מן הצד הגרמני. תלכך 

ם מלאים עלול להביא להכרה של  יההתלבטות הגרמנית נבעה מחששם כי כינון יחסים דיפלומטי 

 ולא מעבר לכך.  ,תועל כן המשיכו שתי המדינות בשיחו ,מדינות ערב בגרמניה המזרחית

כאשר התפוצצה עסקת הטנקים המסובבת עם    ,1965ותחילת   1964השינוי התרחש בסופה של שנת  

גרמניה  ישראל של  בכיר  נציג  והמזרחית  ,  במצרים  במצרים  ביקר  לעסוק  החלו  גרמנים  מדענים 

הביא הללו  הנושאים  הצטברות  לחימה.  אמצעי  מערכת    הבפיתוח  כי  מסקנה  לידי  הגרמנים  את 

היחסים עם ישראל חורגת מההקשר הישיר בין שתי המדינות והיא קשורה למעמדה של גרמניה  

 למערכת היחסים בינה לבין ארה"ב.   - במזרח התיכון וחשוב יותר 

"שואפת" לקיים מערכת יחסים דיפלומטית עם  הודיעה ממשלת גרמניה כי היא    1965  ארסבמ  7-ב

וב א  12-ישראל,  המדינות  שתי  החליפו  דיפלומטיות  במאי  יחסים  יגרות  כינון  על  המודיעות 

 28ים מלאים ביניהן.י דיפלומט

 

 
 . 7.2.65, "דברי גולדה מאיר", ל ישיבת ממשלה פרוטוקול ש, שם 26
ישראל הבינה כי הגרמנים מצויים תחת לחץ נרחב של נאצר לבטל את עסקת הטנקים עם ישראל, ועל כן פעל אשכול   27

, מכתב לוי אשכול אל קנצלר  7938/  1-, אישירות אל מול הקנצלר הגרמני בניסיון למנוע את ביטול העסקה. ראו: שם
- . מאיר ציינה כי בעיתונות המערב14.2.65  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  ;4.265גרמניה,  

 רמנית מכונה המדיניות "כניעת גרמניה לנילוס".  ג
28  germany-of-republic-federal-the-and-israel-between-https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations / 
 אתר ארכיון המדינה.   -

https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
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 ומזכר ההבנות האסטרטגי עם ארה"ב אודות מכירת הנשק לירדן  על הדיונים 

הייתה האות לתחילתו של משא ומתן קשה ומורכב, שבו נדרש אשכול    אפשרות מכירת הנשק לירדן 

 . טווח אינטרסים קצרי זמן וארוכי אזן בין שיקולים מדיניים וביטחוניים ובין ל

לירדן, עסקה אשר ישראל התנגדה  נה  ארה"ב על ישראל להסכים לעסקת הנשק ביכאמור, לחצה  

 29לה נחרצות מחשש ביטחוני. 

) בסדרת פגישות בין אשכ ( מהמועצה לביטחון לאומי ואוורל הרימן  Komerול לבין רוברט קומר 

(Harriman  ישראל ביקשה  החוץ האמריקאי,  שר  תת  את  (,  לירדן  ה מכירת  לאזן    באמצעות נשק 

התחייבויות   לקבל  ארה"ב  ביקשה  לכך  בתמורה  מארה"ב.  ישירות  פטון  מסוג  טנקים  קבלת 

מנע, תפעל למצוא פתרון לא אלים של המחלוקת על מי  מנע מיציאה למלחמת  יכי היא ת   ישראליות

אביב    שגרירות ארה"ב מתלאשכול אף חיבר אל הנושאים הללו גם את שאלת העברת    הירדן ועוד.

ביצירת קשרים מדיניים עם מדינות אפריקה    אמריקאיסיוע  שיט בתעלת סואץ והחופש  ,  לירושלים

  30.ואסיה

הללו ביקשה ישראל להגיע להבנ  אשר במסגרתו תוכל    ,ות עם ארה"ב בדבר "קו אדום"בשיחות 

בנושא.  מדינית  להגיע לפשרה    אמריקאילפעול צבאית כנגד מפעל ההטיה, תוך מתן אפשרות לניסיון  

  31בכל מקרה הדגישה ישראל כי היא תפעל בכוח כדי למנוע זאת.

  כי הוא אשכולציין  בפברואר 21-עם עורכי העיתונים ב  דיוןנקודה מרתקת היא העובדה כי במהלך  

ה. מועד הפגישה אינו ידוע,  עסקאות הנשק והמגעים עם ארה"ב וגרמני  אודותעל    שוחחו  גוריון-ובן

בזמן המגעים המדיניים המרובים  כנראה בחודש פברואר  היה  נושא השיחה מרמז כי מועדה    אולם

 32בין ארה"ב, ישראל, גרמניה וירדן. 

בבהמ והמתן,  המשא  של  ארה"ב  1965בפברואר    27-שכו  של  מפורשת  התחייבות  אשכול  דרש   ,

ואשכול הכריז כי אין עוד טעם    ,טנקים מדגם פטון לישראל. הנציגים האמריקאים סירבו  למכירת

 
 .14.2.65 א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", 29
, ראש הממשלה  7934/  2-א"מ, א;  21-24, עמ'  מדינאותברונפלד,   לדיון מפורט על אודות התנהלות המשא והמתן ראו:  30

. בפגישה עדכן אותם אשכול לגבי ההגעה של השליחים האמריקאים לארץ, ואף תדרך לגבי  22.2.65עם עורכי העיתונים,  
, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, "דברי גולדה  שםבמסיבת העיתונאים;    והשאלות והתשובות אשר יינתנ

 FRUS, Arab-Israeli;  2.3.65פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, "דברי לוי אשכול",  ,  שם;23.2.65מאיר",  
Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, Memorandum from the Director of the Office of Near Eastern Affairs 

(Davies) to the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Talbot), 5.5.65. 
 the IDF and Foreign Ministry 'hard liners' played up […]" " מחברי המסמך טוענים בשאלת המלחמה היזומה: 

the need for such action" 
והביטחון של הכנסת,  ;  שם, פרוטוקול של ועדת החוץ 22.2.65, ראש הממשלה עם עורכי העיתונים,  7934/  2-א"מ, א  31

גלוסקא,  ;  2.3.65, "דברי לוי אשכול",  , פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת; שם23.2.65"דברי גולדה מאיר",  
 .105-104, עמ' אשכול

עם ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול,    21.2.1965-, פגישת עורכי העיתונים שהתקיימה ב7934/  2-א"מ, א  32
וק  צה"ל,  הרמטכ"ל  בתאריך    .21.2.65ציני  כי  נכתב  אשכול  של  הלשכה  בביתו    1965בפברואר    20ביומן  שהה  הוא 

, יומן רה"מ  4838/  2-אי"א, פבפברואר חסויים פרטים רבים. ראו:    21-20גוריון בתאריכים  -בירושלים, ואילו ביומן בן
 . 21-20.2.65, 236030-ו 236029 מספר  ים גוריון, פריט-אב"ג, יומן בן ; 16.2.65 סדר יום, –
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ואף הסכים להתפשר    קומר  עםהמשיך את הדיונים בפגישות פרטיות    הוא  להמשיך בשיחות. עם זאת

בסוגיית רכש המטוסים בתמורה להגדלת רכש הטנקים. בתגובה, ולמרות עצתם של הרימן וקומר  

 33ג'ונסון. הנשיא  עם ישראל, סירב משרד החוץ האמריקאי בגיבויו של זו  להתפשר בסוגיה 

ו   5-ב לירדן  נשק  של  ואיכות  כמות  אותה  בדיוק  תספק  היא  כי  ארה"ב  הציעה    ישראל. לבמארס 

כי   אשכול השווה בין ההצעה האמריקאית להצהרת בלפור שהבריטים רוקנו מתוכן, ונדמה היה 

 34המשא ומתן עומד על סף פיצוץ. 

שתיים: לוותר בעניין העברת הנשק לירדן או לאיים  אחת מ  אבידי אשכול הי   יתההאפשרות שהי

ל נטה  אשכול  האמריקאי.  בקונגרס  העסקה  ה  אפשרותבסיכול  מתוך  לה  הראשונה,  אל  כי  בנה 

לחצים כבדים מצד דעת הקהל  ל  נתוןאל מול נשיא אמריקאי הזו  לישראל למתוח את החבל בסוגיה  

חשש  אשכול  המלחמה בווייטנאם. הוא כבר הכין מכתב אישי לנשיא בנושא. למעשה    שלו לנוכח

דות  גם אם יצליח לכופף את הנשיא בסוגיה, הוא יפסיד את הידי  –מניצחון בקרב והפסד במלחמה 

וההערכה שלו לישראל. בסופו של דבר, בעצתם של ידידי ישראל בוושינגטון, שרמזו כי אם ייכנע  

תו בסוגיות אחרות בהמשך, לא שלח אשכול את המכתב  יהפעם לג'ונסון, הוא לא יוכל להתמודד א 

 35והעביר את הכדור למגרש האמריקאי. 

במארס נחתם מזכר    10- ישות ישראל. בבמארס כינס ג'ונסון ישיבה שבה הוחלט להיענות לדר  8-ב

גם עסקאות הנשק הרבות שבהן    -  1966ובראשית    1965ביולי    29-ב   -  ההבנות האסטרטגי ובעקבותיו

ובכך שדרגה את מערכות הנשק של   ,את מטוסי הסקייהוקומכרה ארה"ב לישראל את טנקי הפטון  

   36ישראל. 

בין ישראל וארה"ב   אשכול הצליח להגיע להישג    מרתקת כשלעצמה.סוגיית המאבק הדיפלומטי 

מזכר הבנות אשר שדרג את כוחה הצבאי של ישראל והביא למחויבות אמריקאית ברורה  עצום,  

והימנעות ממשבר    נשק מערבי לירדן  רתיתוך הקטנת הנזק האפשרי ממכ  לביטחונה ולקיומה, וזאת

 המדינות.  יביחסי שת 

 – מורכב  ב לראות את הצורך של אשכול להעביר מסר  חשוהמעניין אותנו,    ,בהקשר הפעלת הכוח

זאת  אך נמצא את הדרך לעשות    יבוק ידים כאשר מנסים לגזול מאיתנו את מימי הירדן, בח   נשב לא  

לכדי מלחמה. להגיע  היה    מבלי  לא  לו  חשוב  גם אם  לפעול,  אישור מסוים מארה"ב  לקבל  מאוד 

 .  ומובהקת  ה אמירת "הן" ישירהית הי

 
 .180-181 ' עמ, חוכמת, חורין-בן 33
34  –Israeli Dispute, 1964-FRUS, Telegram from the Embassy in Israel to the Department of State, Arab

1967,  Vol. XVIII, 3.5.65     ; ,24 , עמ'מדינאותברונפלד . 
 .24-25 , עמ' שם  35
 . 10.3.65ההבנה, , מזכר 7935/ 2-א"מ, א 36
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 להפעלת הכוח  מדינית הכנה 

ולמגעים המדיניים לשיחות  לעם ארה"ב,    במקביל  ישראל  שלהשקול מהו  החלה  לאתגר    המענה 

  קבלת ההחלטות. בישיבה , מאיר ורבין במרכז  אשכול  של  הבסיסי  הפורוםגם הפעם היה  .  ההטיה

  גם סגן שר הביטחון נוספו אליהם    "התייעצות בענייני מים"בנושא    1965בפברואר    10-שהתקיימה ב

 37מאיר עמית.  וראש המוסד  לב-בר , ראש אג"םיריב , ראש אמ"ןפרס

הפירוש   לבין  ג'ונסטון  תוכנית  את  הישראלי  הפירוש  בין  הבהירות  חוסר  לאשכול  התברר  בדיון 

נמוכה  , ובין כמויות המים שמעריכים הערבים כי הם יטו מישראל לבין הערכה ישראלית  הערבי

המשפטית   יותר. הבחינה  מן  האם  לבחון  ביקש  כי  -אשכול  לטעון  ולבנון  סוריה  יכולות  עובדתית 

נעשות בשטחן אי   ןוכמות המים שה  העבודות אשר  ג'ונסטון.    ותחורג  נןמיועדות לקחת  מתוכנית 

יש בסיס מסוים    ,כלומר  –  לא הייתה חד משמעית בנושא של אנשי המקצוע    העובדה כי המסקנה 

ו את אשכול לומר כי "יש  א הבי  –ג'ונסטון  לתוכנית  עלות בהתאם  ולטענה הערבית כי הן עדיין פ

  הטיעון הישראלי כנגד ההטיה הוא בעייתי כי  הבנה הייתהה ,כלומר .ויכוח על אדמה לא על הטיה"

הצבת  יישור שטח בסוריה,    –שמבצעים הערבים בשטחם    בחלק מן המהלכיםשמאחר    ,בעת הזו

  חורגים  כן הם    ן בהש  ן פעולות. אומנם ישנחורגים מהתוכניתאינם      -   בלבנון  ניאזוו ה  נחל ב משאבה  

  38.קו ערבי מובהק אולם אין ,ממנה

ישראל שיוצגה קודם לכן גם על ידי שרת החוץ, כי באופן נפרד עומדות  של  הגישה  בדיון  שוב עלתה 

היא בשל החבירה של שתיהן למפעל    הוההתנגדותכרגע סוריה ולבנון במכסת המים של ג'ונסטון,  

  39. ג'ונסטוןלאמור בתוכנית  דבר המנוגד    –  בין לבנון לסוריהאת הגבול  ולתעלת מים שחוצה    משותף

נוספת  בדיון   פעם  אל  התבררה  קרבתה  בשל  לבנון.  כלפי  הישראלית  התגובה  של  המורכבות 

.  בנון גם לאחר התקנת המשאבה בווזאניעל ישראל שלא תפעל כנגד ללחצים     אלההצרפתים הפעילו  

מפתח, כנקודת  מלבנון  ההטיה  סיכול  את  סימנה  ישראל  כי  העובדה  עם  התנגש  ונוצרה    40הדבר 

להכשיר את הפעלת הכוח נוסף מכבש    יםמקצועיוה  יםמשפטיה,  יםטכניה  יםקשילמציאות שבה  

   41מדיני.  ציםלח

 
 .10.2.65, התייעצות בעניני מים, 7934/ 2-שם, א 37
כך למשל, לא היה ברור האם המשאבה    .10.2.65  "דברי לוי אשכול ויעקב הרצוג",  , התייעצות בעניני מים,שם, שם  38

 אשר מיקמו הלבנונים בנחל הוואזני יכולה לשאוב מים באופן החורג מתוכנית ג'ונסטון. 
   .10.2.65 ברי גולדה מאיר","ד , שם, שם 39
; להבנה כי ההטיה מלבנון היא האיום  5.1.65הטיות,   –, מברק מאת המשרד בוושינגטון לירושלים 4881/ 1-אי"א, פ 40

מכתב מהנשיא   והכיל  לשגרירות ארה"ב במצרים,  נשלח  האמריקאים. במברק אשר  גם  שותפים  היו  ביותר  המיידי 
 Most immediate threat to peace is prospective Lebanese action to begin: "12בסעיף  ג'ונסון לנשיא נאצר, נכתב  

to divert Jordan tributaries to Syria :ראו ."FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, Telegram 
from the Department of State to the Embassy in the United Arab Republic, 18.3.65 

 . 10.2.65 ,, התייעצות בעניני מים, "דברי גולדה מאיר"7934/ 2-א"מ, א 41
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קשורה למבוכה הישראלית בדבר פרויקט  בהן הייתה  המשכו של הדיון יוחד להחלטות. הראשונה  

בנושא המידע  איסוף  את  להגביר  הוחלט  כן  ועל  הלבנוני,  אדום"    כדי  ההטיה  "קו  בנוגע  לגבש 

 להתקדמות הלבנונים.  

השנייה   הישראליהייתה  ההחלטה  ההשפעה  מערך  בהגברת  עצמה  -   קשורה  לבנון  בקרב  ,  בתוך 

בפנ   מדינות המערב  אל דה יואף  הי   גול.-יה אישית של אשכול  את    נצלל   ה הרצוןבהקשר הלבנוני 

הצהרות פומביות של אשכול ואף  על ידי  נעשה  הדבר  כי המשך פעולות ההטיה מסכן אותה.    החשש

הצהרות של בכירים ישראלים נוספים כדוגמת אלון,  בין  ץ,  משרד החובאמצעות  , כנראה  תיאום

  42. ביןפרס ור

שימנע הטיה לבין    אמין  בין איום  למצוא את האיזון  ופעולות ההשפעה וההצהרות הישראליות נדרש 

ייצר איום  ל   של ישראל  רצונה   בין  ; לאומית- ןשתייצר דינמיקה שלילית במערכת הבי   מוגזמת  הפחדה 

לבין חשש כי יצירת תחושה של "ערב    ,לא תעבור בשתיקה על ההטיה  היא  על לבנון כי   אמין ומוחשי 

לאומי לרעתה  -ן מהלך מדיני בי  פתוח ל  יםרק מחכה להפעלה, עלול מבצעית  תוכנית    כי מלחמה" או  

  לחדול ארה"ב  עלולה  לפרוץ  הממשמשת  מלחמה  בדבר    תחושה  כי  הרצוג  חששלמשל,    ,כך  .של ישראל

ב וההטיה  שאלותמלעסוק  יועברוהמים  הדיונים  ואז    אל  ,  הביטחון  תוכנית    ייתכן מועצת  שכל 

 43ג'ונסטון תידון מחדש. 

המדינות הייתה ברורה.    יההבחנה בין שת  עבר הדיון לזירה הסורית.   לאחר שעסקו בזירה הלבנונית

, היה ברור כי חלקה של סוריה  הישראלית  לגישה   הייתה  מלבנון  כול   ראשית  ההטיהלמרות שסיכול  

נתונה  כי היא אחראית לכלל מיזם ההטיה. כעת הייתה הדילמה הישראלית    ,במשוואה גדול יותר

נקודות השטח  משפטית.    ,הראשונה:  בשתי  את  יישרה  היא  כאשר  סוריה  כנגד  לפעול  היה  קשה 

  מתוכנית ג'ונסטון.   לה לטעון כי הדבר הוא חלקויכ הייתה    היאש  משוםובנתה תעלה לכיוון לבנון,  

 
, "הרמטכ"ל רבין:  דבר. לסקירה של מגוון ההתבטאויות כנגד לבנון ראו:  10.2.65",  יעקב הרצוג, "דברי  שם, שם  42

, "פרס: החלטת לבנון  מרחבל;  13.1.65מוטב לסמוך על כושר ההרתעה של צה"ל מאשר על כושר עמידתה של לבנון",  
]...[ את הסכנה להיהפך לצד פעיל בסכסוך כפוי",   ]...[ לוקחת על עצמה לבנון  ,  קול העם;  24.1.65חסרת כל הצדקה 

ופרס",   אשכול  של  האיומים  נוכח  ארה"ב  משתיקת  מאוכזבת  הקיבוץ  למרחב;   5.2.65"לבנון  במרכז  אלון  "יגאל   ,
. במהלך הדיון הציע ראש המוסד לעשות שימוש  11.2.65על זכויות המים שלנו",  המאוחד: נהיה מוכנים וערוכים להגן

בהדלפת מאמרים אשר יצביעו על חומרת המצב בלבנון, לנצל את המתיחות בין נוצרים ומוסלמים, "לשחק" על השאלה  
הה את  לבטל  ואז  ללבנון,  להגיע  אמורות  אשר  פיקטיביות  תיירות  קבוצות  לרשום  ואף  בשל  הקומוניסטית  געה 

"המתיחות סביב שאלת ההטיה והמים". בתגובה לכך אמר אשכול: "תפדל יא שיח", ומיד אחר כך פנה על יעקב הרצוג,  
שכנראה נראה דואג בשל הצעתו של עמית, ואמר לו: "אל תחשוש יעקב, לא כל מה שהוא ]עמית[ מציע מתגשם". ראו:  

 . 10.2.65", עמית ולוי אשכול מאיר, התייעצות בעניני מים, "דברי  7934/ 2-א"מ, א
יעקב הרצוג",  שם, שם  43 יורק אל משרד החוץ בירושלים נסקרו  -; במברק שנשלח מהשגרירות בניו10.2.65, "דברי 

דיווחי העיתונות המערבית על אודות "אווירת המלחמה" במדינות ערב. בחלק אשר דן בעיתונות המערבית בארץ מציג  
אווירה של מלחמה אלא "אווירה רגועה". בקשר ישיר לאשכול מדווח אחד העיתונים כי  המברק כי דווקא בישראל אין 

, מברק מאת השגרירות  2650/  10-"אשכול ]...[ איננו נמנע עם תומכי מלחמת המנע שקולם גובר בישראל". ראו: חצ
 . 14.3.65יורק אל משרד החוץ בירושלים, -בניו
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  נמתחתתחילה לבנות את התוואי של התעלה הה לפעול כנגדה כאשר היא    היה  נוח יותרלעומת זאת,  

 דרומה לאורך הרמה הסורית.

בתוכנית ג'ונסטון  התמיכה של ארה"ב    ההטיה.  מפעל  קושי לפעול ישירות נגדנגעה להנקודה השנייה  

בשלב זה באישור ברור להפעיל כוח צבאי כנגד ההטיה  הארצי לא התבטאה  המים  במפעל מוביל  ו

של ארה"ב, עלולה  משמעית  -חד  . החשש של ישראל היה כי פעולה ישירה כזאת, ללא תמיכהתהערבי

ראל תסב  ששי  ואף לחייב תגובה צבאית סורית בשל ההשפלה הפומבית מדיני עימה להביא לעימות

  44. לה

באמצעות שימוש בדרך הפטרולים בתל דן,    ולבנון  לפעולה נגד סוריהכן ביקש רבין למצוא עילה  על  

רבין    תקרית לפגוע בציוד ההטיה הסורי והלבנוני. לנצל את ה"דרך שוקה", לגרות אותם לירי ואז  

נאצר מסובך בתימן  ש וכי העובדה    , אף טען כי נמצאה השיטה לעשות כך מבלי לעבור את הגבול

 45בפעולה בפרק הזמן הנוכחי.  קת את הצורךזמח

כי   רבין  של  הרעיון  עם  הסכים  הוא  בגישתו.  חצוי  היה  להיראות  אשכול  הישראלית  הפעולה  על 

  מאחר   "זו מחשבה שתשמר במחסן",  -איננו כעת  חש כי התזמון לכך    אךכתגובה לפעולה סורית,  

  הכנה מדינית   נדרשת  בעיקרו  תאר פרויקט ההטיה,יעל מ   איסוף חומריםבנחוצה עוד עבודת הכנה  ש

 46ו"ברור יסודי עם גדולי הדור בצרפת ובארה"ב". 

ועדת השרים לענייני ביטחון בשעה  בבוקר, התכנסה גם    09:00לאחר הדיון בפורום זה שנערך בשעה  

 47באותו נושא. , כנראה,כדי לדון 16:00

  -   כיצד עושים זאת  –הייתה כעת לאו דווקא בפן הטכני  דחיית ההחלטה על סיכול ההטיה קשורה  

אישור    –  טרם הפעולות  בדרישה של אשכול לקבלת שני דברים יסודיים לביטחונה של ישראלאלא  

 ה על מזכר ההבנות האסטרטגי עם ארה"ב.מחתי - להפעלת כוח, וחשוב יותר  אמריקאי

הוצג לאשכול על ידי רבין  י טנקים  חציית הגבול ובאמצעות ירהצד הטכני של סיכול ההטיה ללא  

דיבר רבין על  בפברואר כבר    10-כי בדיון שנערך ב  היא  . עובדה 1965כבר בתחילת פברואר    הכנרא

כי אשכול הכיר את התוכנית קודם  רבין  "פנקס שירות" מציין    האוטוביוגרפי אפשרות זו. בספרו  

 
. מאיר טענה בדיון כי בין ארה"ב וישראל יש  23.2.65ברי גולדה מאיר",  א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "ד  44

 הסכם סודי שבו התחייבה ארה"ב "להתנגד לכל פעולת הטיה ]...[ בשיחות של כל הידידים שלנו נאמר לנו רק דבר אחד: 
האמריקאית    'תחכו ותראו מה יצא'". עוד העלתה מאיר כי אם ישראל תפעל כנגד לבנון, יפגע הדבר באספקת הנשק

בבקשה. אבל לא נסכים כי תתקיפו את לבנון בנשק זה"; חיזוק לקושי לפעול    -לישראל: "אתם דורשים מאיתנו נשק  
א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  ישירות צבאית כנגד ההטיה נתן רבין חודש מאוחר יותר בישיבת ממשלה. ראו:  

 .21.3.65"דברי יצחק רבין", 
 .10.2.65", צחק רביןייעצות בעניני מים, "דברי י , הת7934/ 2-א"מ, א 45
בדיון טען עמית כי החשש של ישראל הוא שנאצר למעשה שולט בקצב ההטיות    .10.2.65, "דברי לוי אשכול",  שם, שם  46

ויכול באמצעות כך להציג את ישראל כתוקפנית. אשכול ענה כי ישראל צריכה לייצר מצב שבו האשמה תיפול על מצרים, 
ולבנון, ועמית הציע "אולי בחזית אחרת". אשכול שאל בתגובה: "האם אתה עומד להציע סיני שני?", ועמית    סוריה 

 .10.2.65לוי אשכול", מאיר עמית ו, "דברי ענה: "אף פעם לא חוזרים על אותו הדבר". ראו: שם, שם
 . 10.2.65, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ 47
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את    שכנעטל  ישראל  בספרו כי    מתאר   רוויץוהו  48, פברוארוהרימן בסוף    לסיור שערך רבין לקומר 

בינו לבין  רבין אל טל במהלך פגישה  של  כי השריון מסוגל לעשות זאת, לאחר שיחת טלפון  אשכול  

 49. אשכול

נדרש  הוא  ה רק מרכיב אחד בשלל השיקולים של אשכול. כעת  יתהי  מענה מבצעית קיומו של  עובד

 לחתום על מזכר ההבנות ולקבל היתר אמריקאי להפעלת כוח.  - לתמרן בזירה המדינית

בסיור   עמום  אישור ניתן  בצפון הארץשערכו    זה  והרימן  פברואר    קומר  חודש  של   5196.50בסופו 

בטיסה שערך רבין לשני השליחים הוא הבהיר להם כי ישראל יכולה לסכל את פרויקט ההטיה ללא  

  תמיכה לאישור שבשתיקה סיפק  51כאישור לפעולה.  הגבול, ושתיקתם של השניים התפרשה ת חציי

המאמצים  אם מה יקרה  הרימן בין השליחים לבין מאיר נשאל בשיחה שנערכה  .הרימן פעם נוספת

יי הדיפלומט לא  למנוע את ההטיה  פרי. בת יים  ענה  בה גושאו  "טוב, אתם מדינה עצמאית,    :הוא 

 52ואנחנו הכרנו בכם כמדינה עצמאית". 

את ועדת השרים  בתגובה  שכינס  ,  לאשכול  כך דיווח על  הוא    ד לאחר הסיורירבין מציין בספרו כי מי

   53ושם אושרה תוכנית הפעולה. ,לענייני ביטחון

לאפשר לישראל להפעיל את כוחה  על מנת    ,עת חסרה רק החתימה על מזכר ההבנות האסטרטגיכ

רס פתחה  אבמ  10-החתימה ב  .טרפד את החתימה על המזכרתמבלי חשש כי פעולה צבאית עצמאית  

 ת להטיה הסורית. את הדרך לתגובה צבאית ישראלי

 

 ומימושה  התוכנית הצבאית

הערכת  הערבי.    נגד מפעל ההטיהאפשרית  פעולה  לכבר נערך המטכ"ל הישראלי    1965  ארסחודש מב

מדינות ערב לאחר    של  תיהמרכז  כנקודה  ההטיה  של  ביצועה  את  העמידה"ן  אמ  שלהמצב המחודשת  

אולם היא רואה    ,מצרים איננה רוצה מלחמה עם ישראל  כי  טעןאומנם    יריב  ת הפסגה הערבית. ועיד

 
 . 124, עמ' פנקסרבין,  48
  - . להלן: הורוויץ  51(, עמ'  1996, אור יהודה, מעריב )חייו ומותו של יצחק רבין  –משימה בלתי גמורה  דוד הורוויץ,    49

 משימה.  
, "השיחות עם הרימן יסתיימו רק  הבקר . ראו: 28.2.65-אני מעריך כי הסיור של הרימן וקומר עם רבין בצפון נערך ב 50

בערב, אחרי סיור במקומות שונים בארץ, יצא    –היום ]...[ סבב רביעי בסדרת המגעים ייערך היום במשרד הביטחון  
 .28.2.65שליחו של הנשיא ג'ונסון בדרכו להודו ואפגניסטאן", 

 . 124, עמ' פנקסרבין,  ; 3.2.652א"מ, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, "דברי גולדה מאיר",  51
; בישיבת ועדת חוץ וביטחון חזר אשכול על האמירה  2.3.65שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  52

"סוברנית"   מדינה  היא  ישראל  כי  הרמן  לישראל    -של  ישירות  טנקים  למכור  ארה"ב  של  התניה  אין  וכי  ריבונית, 
בדרכי שלום" בענייני המים. ראו: שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי    בהתחייבות ישראלית לפעול "רק 

 .2.3.65אשכול", 
עמ'  פנקסרבין,    53 לא  .  124,  אשכול  של  הלשכה  השליחים    נמצאה ביומן  שהו  שבו  הזמן  בפרק  שרים  ועדת  ישיבת 

במארס    1-ת שרים" שהתקיימה בועד   - ץ, אולם ייתכן שמדובר בישיבה המוגדרת ביומן כ"המוביל  האמריקאים באר
 . 3.1.65סדר יום,  – , יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ. ראו:  1965
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בי  כי  היא  ו  ,לבין ארה"בנה  בהטיה אפשרות להפריד  ארה"ב תמנע מישראל להגיב  אף משוכנעת 

 .תצבאי

הצבאיות המונחות לפתחה    לב את האפשרויות- בר  חיים  "םאג  ראש  הציבבהמשכו של הדיון כבר  

ותסכל    ,לב הניח כי ממשלת ישראל לא תאפשר לתוכנית ההטיה לעבור ללא תגובה-. ברשל ישראל

בעיקר בשל מזג האוויר, כאשר העובדה    ,המועד הנוח ביותר הוא תקופת הקיץ והסתיו  זאת בכוח. 

רט את ארבע אפשרויות  יפהוא  בהמשך    תזמון זה.הכריע על  מסייעת להמצרים מסובכים בתימן  ש

 הפעולה: 

הרתעה" .1 לשם  מוגבלת  צבאית  המכני  פעולה  בציוד  באש  פגיעה  או  פשיטה  באמצעות   ,

 וההנדסי. 

 באמצעות פשיטה נרחבת על היעדים הללו.  פגיעה בנקודות התורפה של מפעל ההטיה .2

על אזור ההטיה והחזקתם. במיוחד   .3 נקודתית על שטחים מפורזים השולטים  השתלטות 

 לרמת הבניאס ולתל עזזיאת.  הכוונה

השתלטות על שטחים מפורזים ועל שטחים ריבוניים סורים נרחבים השולטים על אזורי   .4

 54".ברכת רםתל חמרה, תל עזזיאת ורמת הבניאס עד  –ההטיה 

נוחה יותר מבחינה    . דרך הפעולה הראשונהלב תיאר את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות-בר

היה בעוצמתה המוגבלת ובכך  ואף יש בידה לאפשר החרפה עתידית. חסרונה מצוי    ,מדינית וצבאית

מתימן. דרך הפעולה  לא תעצור את ההטיה ואף תעניק למצרים תירוץ להוצאת כוחותיה  כי  יתכן  שי

דרכי  המאוחר עלול היה להיות לרעת ישראל.  מועדה  אולם  רבה  יתרונה היה בעוצמתה ה  ,השנייה

אך עלולות היו להביא לאיחוד    , הפעולה השלישית והרביעית העניקו לישראל שליטה ואחיזה בשטח

 55, ללחצים מדיניים עזים ולהזדמנות מצרית לצאת מתימן. ערבי-בין

רבי של  מרתקת  דבריו  הישיבה מספקים הצצה  של  בסופה  עבלן  אשר  אישי  ר הרמטכ"ל,  תהליך 

כך עבר רבין מתמיכה מובהקת  התגבשה עמדתו בשאלת הפעלת הכוח נגד תוכנית ההטיה.  ובמהלכו  

  1965  ארסבאפשרות כי ישראל תיזום מלחמה בשל שאלת הטיית מי הירדן, להבנה במ  1965ינואר  ב

אלא    ",מלחמה או הבלגה"ל  מוגבלכי הדבר איננו בבחינת גזרת גורל, וכי מנעד האפשרויות איננו  

 קשת שלמה של אפשרויות.  מכיל בתוכו

ואת נחישותה    ,המדינידרג  לכפיפותו של הדרג הצבאי  וציין את  חזר רבין  בסופו של דיון המטכ"ל  

ישראל איננה  כי  לדבריו בינואר, טען כעת רבין    עם זאת, ובניגוד  ת ההטיה.אישראל למנוע בכוח    של

 
 . 8.3.65לב",  -"דברי חיים בר , פרוטוקול של דיון מטכ"ל,7/120/2009א"צ,  54
 . שם, שם 55
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שבמינימום יחייבו אותנו  "תוך מהלכים  וכי ניתן לפעול    מחויבת לצאת למלחמה בשל שאלת המים

 56תמך רבין בדרך הפעולה הראשונה.במלחמה". בדבריו אלו 

כמו כן הוא    .את מורכבות התמיכה האמריקאית בתוכנית ג'ונסטוןשל רבין  שינוי זה קשור בהבנתו  

להפעלת   הגיבוי  בשאלת  ארה"ב  עם  יותר  רחב  לתיאום  להגיע  מעוניינת  ישראל  כי ממשלת  הבין 

 57אספקת נשק.ימה על  ודאי בזמן שמתקיימות שיחות ע  ,הכוח

ינואר   חודש  של  בסופו  בשטחים    1965כבר  שלה  העיבודים  תחום  את  מרחיבה  ישראל  החלה 

במשך   58שבמפורז המרכזי.  כורזים  באזור  אקר  רבת'חהמפורזים. היעד הפעם היו שטחים באזור  

היו   ארוכה  מעבדים    חקלאיםתקופה  כורזיםסורים  ל  באזור  ממערב  אדמה  הגבולחלקות  ,  קו 

הייתה המדיניות    הללו,זמן, כאשר המשיכו העיבודים  לאורך ה  59בשטחה הריבוני של מדינת ישראל.

מגוונת. את    לעיתים   הישראלית  לממש  מנת  על  באש  הגיבה  ופעמים  האו"ם  אל  ישראל  פנתה 

בשנת   המים"  -   1964ריבונותה.  הרגישות    -  "שנת  בשל  בסוגיה  מרבי  איפוק  על  ישראל  הקפידה 

 60. המובנת

ריבונות  לממש  המטרה הייתה כפולה:    .את השטחהחליטה ישראל לחזור ולעבד    ,1965רס  אכעת, במ

  הייתה   הדרך לעשות כך  כי שטחים מסוימים הינם בריבונות ישראלית.  האו"ם לאשר  את  להביאו

בחלקות  באמצעות   הסורים  עם  ש העימות  בריבונות    לגביהןאדמה  הן  כי  סבירה  הערכה  הייתה 

אשר  בחקירה  את האו"ם לפתוח   אלץ יו   התלקחות יביא לידיישראל,    ניחה, כך הישראלית. העימות

 61. תאשר כי השטח מצוי בריבונותה

  הסורים יפתחו באש. שכוחות כוננות הועמדו למקרה  ואת השטח,  לעבד  רס החלה ישראל  אבמ  1-ב

להתנהל    ם הקפידו שני הצדדיםמהלכבאשר גם  עימותים,  ים הביאו לסדרת  יהעיבודים הישראל 

, מקלעים,  קל   מנשקפתחו הסורים באש    במארס  9-ו  8,  7,  3,  2-ב  62.בזירה  משחקהכללי  במסגרת  

את השטח. ישראל הגיבה באש מקלעים, תותחי  שעיבדו  , מרגמות ואש טנקים לעבר הכוחות  תול"ר

בעצמו בטנק ופגע  ירה טל   ארסבמ  7-בתקרית ב  63. חיל האוויר לא הופעל. ואש טנקים  נ"מ, מרגמות

  64. בטרקטור המשורייןקודם לכן  בתול"ר אשר פגע 

 
 .8.3.65", יצחק רבין, "דברי שם, שם 56
 . 104 , עמ'אשכולגלוסקא,  57
 . 25.1.65לב",  -פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר, 7/120/2009א"צ,  58
 . 21.3.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  59
  -מבצעים, סוריה  -, אג"ם3/581/1975; שם,  1965, יולי  1964-1965סיכום שנתי    -  ביטחון שוטף ,  2/507/1968א"צ,    60

 . )כנראה( 4.7.66עיבודים בשטח ריבוני ישראלי, 
 .23.3.65א"מ, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי יצחק רבין",  61
. כך אמר רבין בנוגע להקפדה הסורית והישראלית על  21.3.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  שם  62

נמנעים   והם  עונים  שלנו  והכוחות  "הסורים מתחילים בהתקפה בארטילריה  רבה מלהפגיז  כללי המשחק:  בהקפדה 
 ישובים".

 . גזרה הסורית, ללא תאריךתקריות אש ב, 1493/922/1975א"צ,  63
 .176, עמ' גבולות; כהן, 21.3.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  64
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את    ארסבמ  15-ל   10בין   לבחון  האו"ם  לאנשי  לאפשר  מנת  על  העבודות  את  ישראל  הפסיקה 

 65למנוע מן החקלאים הסורים לעבד את השטח.   כדי   החיץ   את אש, אולם במקביל חידשה  התקריות

באש,   שהתפרסם  האו"ם  ח "דו ראשון  פתח  מי  לקבוע  ניתן  לא  כי  הטענה  יא אולם    קבע  את  שר 

 66.בריבונותהכי השטח  הישראלית

נהרג טרקטוריסט ישראלי    בד את השטח, ובתקרית האש שהתפתחהחזרה ישראל לע ארסבמ 16-ב

 67מן האש הסורית.

 

 68"הציוד הסורי חוסל תוך זמן קצר בפגיעות מדויקות" 

בוועדת השרים לענייני    ארסבמ  1-כנראה ב אישור לפעול כנגד תוכנית ההטיה הערבית ניתן  כאמור,  

עם זאת,  כבר היה ידוע.    -  באמצעות ירי טנקים"פעולה צבאית מוגבלת"    –  אופן הביצוע, וגם  ביטחון

ביצועה של    עם ארה"ב לפני שיאושרלחתימה על מזכר ההבנות האסטרטגי  אשכול  המתין  לדעתי,  

 .  התוכנית

מ  כעת, בגארסבאמצע  הסורים  עם  בעימות  ניכרת  הסלמה  ולאחר  השעה ,  הגיעה  כורזים,    זרת 

זאת,    המתאימה. ההטיהנדרשה  עדיין  ישראל  עם  בציוד  לפגוע  מנת  על  חש  ,לעילה    ה שבשל 

ו עם ארה"ב  פעולהתגובה  ל סוריה  כבילתה של  מהסתבכות מדינית  היה    . הישיר  אל מול  הפתרון 

  – הכוונה הייתה כפולה   על מנת לסכל את עבודות ההטיה. כופותעשיית שימוש בתקריות הגבול הת

ו פגיעה בתוכנית  בעיקר  הבהרה לסורים כי גם ישראל יכולה להפריע לעבודות חקלאיות סוריות, 

 69ההטיה.

  נדרש למצוא את הגזרה המתאימה ביותר שתענה על שני נתונים   אולם גם בכך לא היה מספיק.

אזור שבו הטיעון המשפטי  קרבה גאוגרפית לעבודות ההטיה הסורית באזור הכפר בניאס, ו  – יחדיו

ישראלבדבק   של  לטובתה  נוטה  דן,  .  הריבונות  בתל  הפטרולים  שוקה"דרך  ב,  "דרך  שני  עמדה 

 המשתנים הללו. 

הקרבה הגאוגרפית של אזור תל דן אל עבודות היישור הסוריות היו בבחינת חובה מבצעית  ראשית,  

 . הישראליים למטרות הסוריותבשל הרצון להתאים בין טווח הירי של הטנקים  

ליזום    ביקשה ישראל  אותןתקריות הגבול שרבות מלאומית,  -ן להימנע מביקורת בימתוך רצון  שנית,  

הריבונות או השייכות של השטח  על  בשטחים שבהן הטיעון המשפטי    קיימוהת  ,לנצל לטובתה  או

 
 . 15.1.67סקירה,  – , חייץ 3/581/1975א"צ,  65
 .1965, יולי 1964-1965סיכום שנתי   - , ביטחון שוטף2/507/1968, שם 66
 . 17.3.65, "טרקטוריסט נהרג בכורזים: אבדות קשות נגרמו לסורים", דבר 67
 . 124, עמ' פנקסרבין,  68
 . 21.3.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  69
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כבר בבקשתו של אשכול  לכך    ה ללטובת ישראל. זו לא הייתה תופעה חדשה. ניתן לראות דוגמ  ונט

לשטחים שבהם העמדה המשפטית מצדדת    1964רבין לכוון את העימות עם הסורים באוגוסט  מ

 71העימותים בכורזים. על או בדבריו של רבין   70, בישראל

אם  כי הסורים יפתחו באש    ברורהיה  ועל כן    סוריה,לה במחלוקת בין ישראל  יתהי  "דרך שוקה"

יעבור בה זו  . פטרול ישראלי    ; "לגרות" את הסורים לפעולה  לכוונה של ישראלהתאימה    הערכה 

הסבירה    נוספה  אליהו הבי ההנחה  המערכת  בטענותיה   נוטה לאומית  -ןכי  על    לתמוך  ישראל  של 

  72. ה שםריבונות

רבין    ארסבמ  16-ב עם  של  כדי    כנראה,  וקדרון  הרצוג  ועםנפגש אשכול  בפרטים האחרונים  לדון 

 73הפעולה. 

אש מאזור תל נוחילה ותל  לעברו  נפתחה    , ואכן דןבתל  דרך  ליצא סיור ישראלי    ארס,במ  17למחרת,  

הירי   מקורות  לעבר  נ"מ  ותותחי  טנקים  באש  השיבו  בכוננות  הועמדו  אשר  צה"ל  כוחות  חמרה. 

  אדם כלי הנדסה סוריים נפגעו ו   שמונה כ  בציוד ההטיה הסורי. בתוך כך  במטרה לפגוע    ,הסוריים

 74אשר נצרו את אישם.   ג. אופי התגובה הישראלית הפתיע את הסוריםאחד נהר 

שמטרתו לבדוק את    "test-case"  בישיבת הממשלה תיאר רבין את התקרית והתייחס אליה כאל  

היא    הישראלית, כך אמר רבין,  כירורגי את פעולות ההטיה. המטרהיכולתה של ישראל לסכל באופן  

אף  הוא  של פעולות קטנות, על מנת שלא להגיע לידי מלחמה.    את ההטיה באמצעות צברלמנוע  

רגיל לגישתו של דיין, שהתפרסמה בעיתון "הארץ", על אפשרות המלחמה כדרך  התייחס באופן לא 

ואף הביעו   יהודה תמכו בפעולה-ובר  , ששוןשרי הממשלה יוסף, אלון 75למניעת ההטיה, ושלל זאת. 

 76להם לחדול מניסיונותיהם להטות את המים.   לסורים כי מוטב ןתקווה כי הדבר יסמ 

יום לאחר מכן התייחס רבין בישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אל העימותים באזור כורזים  

שחשב כי יש לחדול מן העיבודים, ודאי בשעה  הוא  דווקא רבין    ,ותל דן. לאחר הרג הטרקטוריסט

 
 . 12.8.64, "דברי לוי אשכול", בית צפפא. 2. הגבול הסורי 1, 7933/ 7-, אשם 70
   .21.3.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", , שם 71
, מברק מאת מרדכי גזית  2650/  6-, חצ; שם17.11.64, התייעצות בענייני ביטחון, "דברי אריה לבבי",  7933/  3-, אשם  72

אל  , מברק מאת מנכ"ל משרד החוץ אל שגריר ישר2650/  10-; שם, חצ8.12.64היועץ המשפטי לממשלה,    -  אל י. בלום
 .3.1.65בוושינגטון, 

 .17.3.65, סדר יום -, יומן רה"מ4838/ 2-אי"א, פ 73
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  7/120/2009; שם,  19.3.65,  65במארס    17, דו"ח סיור "שוקה"  49/708/1968א"צ,    74

 .12.4.65 לב",-חיים בר
בתגובה לדברי רבין, אשר לא הזכירו את דיין באופן    .21.3.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    75

 ישיר, ביקש השר בורג הבהרות במי מדובר. רבין סירב ואמר: "לא, אני מתנצל ואני חוזר בי".
; בעיתון "דבר" נכתב כי הסורים פתחו  21.3.65",  יהודה-דב יוסף, יגאל אלון, אליהו ששון וישראל בר  , "דברישם, שם  76

, "שותקו מוצבים סורים שירו על סיור בתל דן",  דברובתגובה שותקו המוצבים הסוריים. ראו:    באש על סיור צה"לי
, "הסורים צריכים  למרחבפועלי ציון "למרחב" תמך בתגובה הישראלית. ראו:  -; עיתונה של אחדות העבודה18.3.65

, "התחדשות  הצפהפעולה. ראו:  , וכך גם עיתונה של המפד"ל "הֹצפה", שהביע תמיכה ברורה ב19.3.65ללמוד לקח",  
 . 18.3.65ההתגרות הסורית", 



 

270 
 

טופוגרפית  יםמצוי הכוחות  ש של  ,בנחיתות  הפעלה  את    וגם  תפתור  לא  האוויר  האש  חיל  בעיית 

ישיבה   באותה  נוספת  הסורית.  פעם  הטרדות"ה  מדיניותהעלתה  "איזון  של  כישראלית  ,  רואמ . 

מזו שבה    השר שפירא להפריע לעבודות חקלאים ערבים בגזרה שונה  ת ראשיתה של הגישה בדריש

אולם    77ובכללם אשכול,   ,. בתחילה התנגדו לכך אישים רביםהופרעה עבודת החקלאים הישראלים

 79וכעת גם רבין.  78, אט אט התבססה גישה זו בקרב רבים מן האישים, כולל אשכול

הסור לעיבודים  הישראלית  ההפרעה  בין  חיבור  לייצר  ביקש  אף  פרויקט  י אשכול  סיכול  לבין  ים 

  באזורים המפורזים לבין מפעל ההטיה.   העימותיםכלומר, להבהיר לסורים כי יש קשר בין    ;ההטיה

אשכול   סימן  מבחינתו   ימצו  היכןבהמשך  הכובד  המאבק    -  מרכז  המפורזים  על  לא  האזורים 

כל זאת ללא  ו ,  אלא סיכול פרויקט ההטיה הוא המטרה המרכזית של ישראל  ,והעיבודים החקלאיים

כי    והודעותיה  ישראלבאופן ברור הצנעת התקרית על ידי    ותלכך מתחבר  80די מלחמה. כלהידרדרות  

 81ולא כנגד מפעל ההטיה.   הסיורהיא פעלה בתגובה לירי על 

ואף הפסיקו    ,על הפעולה הישראלית של האו"ם  מועצת הביטחון  להעובדה כי הסורים הגישו תלונה  

לאתגר  להתמודד עם  הדרך הנכונה  חיזקה את התחושה הישראלית כי נמצאה    ה,את העבודות בגזר

 82ההטיה.

להמשיך את הפטרולים ב"דרך שוקה"  ביקש  אשכול    אשרכ   ,אחר תקרית תל דןאשר אירע ל ל  בדומה

הוא נקט קו דומה. על פי גלוסקא, לאחר התקרית    גם הפעם  83אף להרחיב את העימות עם הסורים, ו

ראש הממשלה  על הגברת כוננות אצל הסורים ועל דרכי פעולה אפשריות שלהם.    דיווח רבין לאשכול

מאשר   יותר  "רכים"  אחרים,  באמצעים  גם  ההטיה  את  ולמנוע  להמשיך  אפשר  אם  לדעת  ביקש 

כי  . למרות זאת ביקש אשכול  בעבודתם  נקים, ורבין ענה כי הדבר לא יפריע לסוריםארטילריה וט

אתהאפשרות   נמוכים".    להחריף  "בטונים  לפעול  יש  כן  ועל  ישראל  של  בידה  תישאר  האמצעים 

תימנע מישראל    כךחשש כי הסורים לא יגיבו והדווקא  עלה  גלוסקא מציין כי מדבריו של אשכול  

ולא "פיצוץ"   לאורך זמן בכל מקרה העדיף אשכול תקריות קטנות היכולת לסכל את מפעל ההטיה.

כנראה התכוון    –לפגוע בסורים  עילה  רבין ענה כי אין בעיה ליצור    .סיכול התוכניות הסוריותלכדרך  

 
 . 11.8.63א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה שפירא, לוי אשכול",  77
 .12.8.64, "דברי לוי אשכול ויצחק רבין", בית צפפא. 2. הגבול הסורי 1, 7933/ 7-, אשם 78
 .23.3.65", יצחק רבין והביטחון, "דברי, פרוטוקול של ועדת החוץ שם 79
 . 23.3.65שם, שם, "דברי לוי אשכול",  80
, פרוטוקול  ; שם21.3.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  ; שם18.3.65, מברק,  2650/  10-א"מ, ח"צ   81

,  דברים מעט יותר ברורים. ראו:  . בעיתונות הישראלית היו הדבר23.3.65",  יצחק רביןשל ועדת החוץ והביטחון, "דברי  
, "טנקים ישראליים פיצחו אתמול טרקטורים סורים",  מעריב;  18.3.65דן",  -"שותקו מוצבים סוריה שירו על סיור בתל

 . 19.3.65, "הסורים דיווחו לפיקוד הערבי על פגיעת אש צה"ל בציוד הנדסי שהועסק בהטיה", דבר; 18.3.65
 .23.3.65והביטחון, "דברי יצחק רבין",  א"מ, פרוטוקול של ועדת החוץ 82
 . 93, עמ' אשכולגלוסקא,  83
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תקריות מצומצמות  ל  גישתו של אשכולמקובלת עליו  וכי    -  לעימותים סביב האזורים המפורזים

   84לאורך זמן.

  עם ירדן   תקריותה,  דרך שוקה""הסיורים "ב ם הסורים על  העימותים ע  –הצטברות האירועים  האם  

מ  יםנסממ  -  1965  ארסבמ  17אירועי    עתכו חריגה  או  אשכול  ימדינ שינוי  של  הכוח  הפעלת  ות 

יום  מתינות אסטרטגיתשבבסיסה   טוען  ?  יומי- ואקטיביזם  הוא  שלא.אני    יםממחישם  ה   ,נהפוך 

במקביל להפעלה    מניעת שינוייםו  את עקרונות הקו אשר ביקש יציבות אסטרטגיתבאופן מובהק  

 . מדודה של כוח

הפעלת  כי  הבנה  מצביע על  להמשיך את העימות עם הסורים    ארסבמ  17לאחר  גם רצונו של אשכול  

מניעת ההטיה ללא הגעה  ושמירת הריבונות    -  הכוח של ישראל עומדת ביעדים שהיא הציבה לעצמה

מאשר על שינוי מהותי    יותר   ברמה הטקטית  "לנצל הצלחה"  נוורצ  וכתוצאה מכך  -   לידי מלחמה

 במדיניות. 

 

שביתת   הסכם  קיום  היא  לכך  והדרך  בגבול  השקט  על  לשמור  היא  "מטרתנו 

 85הנשק" 

 

 בהר הצופיםלאומי -ןוך ביתיו

פנייה של הירדנים אל  סביב אזור הר הצופים הביאו ל  1965וינואר    1964דצמבר    םהתקריות בחודשי

יה  ההסכם אשר נחתם ביחס להר ה   .אשר תבחן את המצב בהרשישלח ועדת חקירה  כדי  האו"ם  

של כל אחד מן  היו פרשנויות שונות  לגביו  נפרד מהסכם שביתת הנשק בין ישראל לבין ירדן, וגם  

לכל בחינה מחודשת של ההסכם, מחשש שבסופו של דבר תובא  התנגדה    ישראל  86הצדדים לסעיפים.

בכל מקרה, ביקשה ישראל להקדים תרופה    .היה בעייתישם מצבה  שההחלטה לידי מועצת הביטחון  

הנשק   בהסכם שביתת  מהותיים  שלושה סעיפיםעל למכה ולהגיש תלונה מקבילה לתלונה הירדנית 

ום הסכם שביתת הנשק, הדרך להר הצופים ולכותל המערבי  אי קי  –  12-ו  8,  1,  שתי המדינותבין  

  םשלושה נושאים שבההישראלית הייתה להביא    כוונהה  רור.יוכינוס ועידה במקרה של צורך בב

היה מצבה המשפטי טוב יותר משל ירדן, וזאת במטרה לגרום לירדן להבין כי התלונה שלה יכולה  

 
; דברים דומים על אודות הצורך לפעול בצורה "כירורגית" כדי לסכל את פרויקט ההטיה, אמר  105-106  , עמ'שם  84

יש לנסות ולפגוע בצבא    - . אם הדבר לא יעצור את הפעולות הסוריות  1965במארס    29-רבין גם בכנס ספ"כ אשר נערך ב
פעולה שבמרכזה   לפנות אל   יש  זו תיכשל  פעולה  גם דרך  ורק אם  יצחק רבין ראש  כיבוש שטח. ראו: א"מ,  הסורי, 

(, עמ'  2005, ירושלים )ערכה וכתבה מבואות: ימימה רוזנטל, כרך ראשון,  מפרקי חיי  תעודות   מבחר   -ממשלת ישראל  
 . תעודות מבחר, רבין - "מ א. להלן: 376-372

 .1965, המשלחת לאו"ם, "דברי לוי אשכול", כנראה פברואר 6262/ 2-א"מ, ג 85
 .2.2.65קול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר", שם, פרוטו  86
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תינתן לה  הגשת תלונה  בדבר  ההחלטה  מאיר ביקשה כי  שרת החוץ    .דווקא להרעה במצבהלהביא  

 87. ולאשכול

הצופים בהר  למצב  בדיקה  לוועדת  הישראלית  ההתנגדות  החליטו בשל  לאזור    או"ם ב  ,  לשלוח 

  נלי י ספפייר    :לא ועדה שתבחן את המצב בהר הצופים, אלא שני נציגים   ,כלומר  ;כחות של או"ם""נו

(Spinelli  ) ,רייקה   טואינדרגיא  האיטלקי, מנהל המשרד האירופי של האו"ם  (Rijeka )  יועצו    ,ההודי

ירדן  -ישראלאת המצב בכלל בגבול  לבחון    ייעד אותםאשר כתב המינוי    הצבאי של מזכיר האו"ם,

הלחץ הישראלי וברור היה כי  של    תוצאהוודאות הדבר היה ב  88את התקריות בהר הצופים. רק  לא  ו

 . את ישראל שירתהשל השניים  הרחבת המנדט 

, ששון,  וכך גם ורהפטיג ובשיתוף הפעולה של ישראל עמה, יוסף נטה לתמוך בפעולותיה של הוועדה

כי    , אבןיהודה-, ברגוברין וחשש  יותר  דווקא ארן היה ספקן  המטרה הסופית של  וכמובן מאיר. 

ורהפטיג אף ביקש להחיות את ההצעה לקיומה של    89הוועדה היא שינוי הסדר הקיים בהר הצופים. 

"Water Master  "–    לפקח על חלוקת המים,    ,תוכנית ג'ונסטוןיועדה, במסגרת  אותה ועדה אשר

תחת פיקוח של האו"ם,  אם , גם הפטיג בדבר החשיבות של קיומהורטען . כעת הוישראל התנגדה ל 

להכנסת האו"ם    ההתנגדותלוועדה משום  ". מאיר התנגדה  מלחמהבשל האפשרות כי "הדבר ימנע  

מחויבותש  משום ו  ,לאזור  םוהסובייטי את  להחליש  עלול  לסוג   ההדבר  ארה"ב  המים. ישל   90ית 

כי אשכול   הישיבה אישרה הממשלה  של  למועצת  בסופה  תלונה  יגישו  ומתי  יחליטו האם  ומאיר 

 91הביטחון על הפרת הסכם שביתת הנשק של ירדן. 

: "צריכים  שיתוף פעולה עם הוועדהדבר  ב השל שרי הממשל  התומכתרמטכ"ל רבין התנגד לגישה  ה

 92היה כמובן הבין כי זו החלטת הדרג המדיני. אבל אמר, כמו חור בשיניים",  םאות

בשל מחלה, כנראה תמך בהגעת המשלחת  זה  אשכול, אשר נעדר מישיבת הממשלה שעסקה בנושא 

פנימית בכנס של מפא"י   לבחון את כלל תקריות הגבול. בהרצאה  ובמנדט שלה  בגבעתיים  לארץ 

יחסי ישראל וירדן, והבטיח למשתתפים  ל  לארץ נציגי האו"ם    שני   שלהגעתם    בין רמת גן הוא חיבר  הו

 93.שלה  יהזכויות על "שעל אדמה" או  אף תוותר על  כי ישראל לא

 
 . אשכול נעדר מן הישיבה בשל מחלה. 31.1.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", שם 87
 .1.2.65בהסכם שביתת הנשק עם ירדן",  8, "ישראל עשויה לתבוע ביצוע סעיף דברשם, שם;  88
יהודה,  -דב יוסף, זרח ורהפטיג, אליהו ששון, עקיבא גוברין, ישראל בר  ממשלה, "דברי א"מ, פרוטוקול של ישיבת    89

 .31.1.65גולדה מאיר", ו אבא אבן 
 .31.1.65", ה מאירגולדו  זרח ורהפטיג , "דברישם, שם 90
 .2.2.65, מכתב מאת מזכירת הממשלה אל ראש הממשלה ושרת החוץ", 7935/ 7-שם; שם, א, שם 91
 . 1.2.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 097/120/20א"צ,  92
ג  93 וגבעתיים,,  6262/  2-א"מ,  גן  לוי אשכול בכנס המפלגה ברמת  לוי    דברי ראש הממשלה ושר הביטחון מר  "דברי 

 .3.2.65, אשכול"
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  , ראש הממשלה , נשיא המדינהשני נציגי האו"ם ערכו סיור בירדן ובישראל ונפגשו עם שרת החוץ

 94ואף עם הרמטכ"ל. 

כי אין    , אשר היו להם עם הירדנים הם מבינים  הדיוניםן  כי מ  שליחי האו"ם   אמרו בפגישה עם מאיר  

עיקר הטענות הירדניות  ישראל.    עם  לערער על הסטטוס קוו או להסלים את המצב בגבול  םבכוונת

כבר זמן  ישראל  בלטרון ביקשה    חודרות לשטחם.ה נגעו דווקא לעיבודי לטרון ולברכות ים המלח  

חלוקה   לידי  להגיע  השטח,  רב  של  התאך  בפועל  הירדנית  הירדנים  ההוראה  בין  והשילוב  נגדו, 

לחקלאים להפסיק לעבד שטחים ובין יכולות העיבוד המודרניות הישראליות יצרו פער עצום בין  

   95ים. ישטחי העיבוד הישראליים והירדנ 

פעילות המשלחת של האו"ם, אולם בעיקר כלפי  גבי  גם ל   ,במובהק  הגישה של מאיר הייתה מכילה

הישראליבדבר  ותלונותיהם    הירדנים באזור  יהפטרולים  ח  תוברכם  שכנראה  המלח,    דרוים 

 96היות שאנחנו יותר מידי מחמירים בשמירה על זכויות". "  ,חומםלת

כלל מצב היחסים בין ישראל לירדן,   על שני השליחים הדו"ח אשר חיברולא פורסם בסופו של דבר  

על לשמור  ולירדן  "לישראל  קרא  האו"ם  מזכ"ל  לפגיעה    97.השקט"  אך  יגרום  בואם  כי  החשש 

 התבדה.   - בסטטוס קוו בהר הצופים

 

 בירושלים הצבאי המצעד 

יפוצל בין ירושלים ותל אביב, כאשר    1965כבר נפלה ההכרעה כי המצעד של שנת    1964בסוף נובמבר  

זאת, שאלת  ערך טקס צנוע יותר. עם  י מרכזו של המצעד הצבאי יערך בתל אביב, ואילו בירושלים י

 98. 1965טנקים בטקס בירושלים נשארה פתוחה גם בראשיתה של שנת  ם של השתתפות

ובירושלים    ,הצבאי בתל אביב בדבר הצורך לקיים את המצעד  בנההההתגבשה לאיטה  אצל אשכול 

ובוודאי בשל    החשש מהפרת הסכם שביתת הנשק   לאומי,-ן בשל הלחץ הביזאת  ו  ,לקיים טקס אחר

אומנם חש צורך לשאול  אשכול    99מזכר ההבנות האסטרטגי. לקראת חתימה על  המגעים עם ארה"ב  

אבל ברור מדבריו כי התגבשה אצלו    בליווי טנקים,  פעם נוספת בדבר קיומו של מצעד בירושלים

 
 .10.2.65, "שליחי מזכיר האו"ם נפגשו עם נשיא המדינה, ראש הממשלה, ושרת החוץ", דבר 94
, דרכים ושטחי עיבוד, ללא  176/546/1967א"צ,  ;  7.2.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",    א"מ,  95

 בלבד.  650דונם ואילו הירדנים  5,000. על פי המסמך ודברי מאיר, ישראל עיבדה תאריך
 .7.2.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  96
 .26.2.65ישראל וירדן לשמור על השקט", , "או תאנט קורא ל מעריב 97
מצעד יום    –, מברק מאת מיכאל קומיי אל אריה לבבי  7935/  7-; א22.11.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,    98

. במכתב התנגד קומיי לקיומו של מצעד צבאי עם טנקים  29.12.64בנובמבר,    29-מכתבך מה  –העצמאות בירושלים  
בירושלים וטען: "אני מבין שהשאלה איננה כרגע אם לוותר או לא לוותר על המצעד בירושלים בכלל, אלא מה יהיה  

 אופי המצעד".  
. במכתב מציין אבן כי המצעד השנה:  6517.1., מכתב מאת אבא אבן אל מנהל לשכת ראש הממשלה, 7935/ 7-שם, א 99
]ההדגשה במקור[ ]...[ רקע עובדתי זה יסייע לנו לעמוד בדיון עם ממשלת ארה"ב    יתקיים גם בירושלים וגם בתל אביב"

 משובח".  –ללא צורך בהתנגשות מוקדמת מידי. אם אין מנוס מהתנגשות הרי ככל המאוחר 
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שרי  תמכו בו בסוגיה הזו    .ת ישראל לקיים השנה את המצעד בתל אביבנההבנה כי ייטב לה למדי

 100הממשלה ארן, יוסף, ששון, אבן, גוברין ושטרית. 

מאיר גם הפעם הצטרף אליהם פרס.  ושעסק בסוגיה,  הוא  גם הפעם הפורום של אשכול, מאיר ורבין  

בירושלים. בכ בליווי טנקים  ה  תמתמיכ  בה  חזרההיא    ךהייתה לבולטת במתנגדים למצעד צבאי 

קיים מתח רב בין ישראל ומדינות  שמאחר    .ההמציאות השתנת מתוך הבנה כי    , במצעד  קודם לכן

  פעל המשך הפטרולים בדרך דן והאפשרות כי ישראל ת  -  בנוגע לשני נושאים  ידידותיותמערביות  

לפתיחת חזית נוספת של עימות עם מדינות    תזמון נכוןזה  אין    –הערבי    צבאית כנגד מפעל ההטיה

האינטרס המרכזי של ישראל איננו מצוי בירושלים    בעת הזו,  כי  למעשה  טענה  מאיר  101ידידותיות. 

במניעת מפעל ההטיה הערבי.    -בעימות עם הירדנים אלא בצפון, בעימות עם הסורים, וביתר דיוק  או  

מרכז הכובד האסטרטגי של ישראל    -  אשכולשביטא  בדבריה אלו הצטרפה מאיר אל תפיסה זהה  

 102בסיכול ההטיה הערבית.מצוי 

האחד היה סגן שר    בקיומו של מצעד צבאי בירושלים.הכרח  ו עמדה הפוכה וראו  עשני אישים הבי 

פרס נשען בדרישתו על עצה שנתן קיסינג'ר לישראל, כנראה  הביטחון פרס והשני הרמטכ"ל רבין.  

פרס ביקש לאמצה  ו ,לאומית- ןגורם מנדנד" במערכת הבי, להיות " 1965בביקורו בארץ בסוף ינואר  

רור תקריות, כפי  יעדה לבוהו בירושלים על מנת לכפות על ירדן גם כינוס של   ולעשות שימוש במצעד

הקרבה מגבירה    הוא אף גרס כי שנת הבחירות  שביתת הנשק.הסכם  של    8בסעיף    התחייבהשהיא  

ה בירושליםל  צורךאת  מצעד  השנה  המשימה    קיים  את  עצמו  על  נטל  אתואף  החוץ    לשכנע  שר 

  103. מרוויל-הצרפתי קוב דה

בהרתעה.   ומפגיעה  ישראל  של  בתדמיתה  משחיקה  חשש  תיתפרבין  הערבים    סהתקפלות  אצל 

י  שייווצרמאחר    ,כחולשה שבו  בירושלים  יערך  תקדים  ל  .טנקים  ללאמצעד  טען  אף  פגיעה  הוא 

. בכל  ישראל עלולה להפר את הסכם שביתת הנשקש בדה  ווייחס חשיבות מועטה לע   מורלית בעם

 104צולע". מצעד "מוחלט של המצעד בירושלים על פני רבין ביטול העדיף מקרה, 

 
המצעד בירושלים, "דברי לוי אשכול, זלמן ארן, דב יוסף, אליהו    – ת החוץ  , ישיבת "שרינו" בבית שר7934/  1-שם, א  100

 .26.1.65ששון, אבא אבן, עקיבא גוברין ובכור שלום שטרית", 
 .21.2.65" גולדה מאיר, התייעצות, "דברי 7934/ 2-, א; שם26.1.65", גולדה מאיר, "דברי שם, שםא 101
, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי  ; שם26.1.65לוי אשכול", שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  102

 .23.3.65לוי אשכול", 
, 7934/  2-, א; שם26.1.65",  שמעון פרסהמצעד בירושלים, "דברי    –, ישיבת "שרינו" בבית שרת החוץ  7934/  1-, אשם  103

 . 21.2.65" שמעון פרסהתייעצות, "דברי 
, התייעצות, "דברי יצחק  7934/  2-; א"מ, א1.2.65דיון מטכ"ל, "דבריי יצחק רבין",  , פרוטוקול של  7/120/2009א"צ,    104

שוליים  367'  עמ ,  תעודות,  רבין;  21.2.65רבין"   הערת  לשחיקה  1,  יגרום  המצעד  ביטול  כי  רבין  של  לדעתו  בניגוד   ;
יראו   הערבים  כי  חשש  אין  דן  תל  תקרית  לאחר  דווקא  כי  קומיי  העריך  הישראלית,  בהרתעה  ולפגיעה  בתדמית 

ם  מצעד יו  –, מברק מאת מיכאל קומי אל אריה לבבי  7935/  7-א"בהתאפקות כזאת סמן לחולשה מצדנו". ראו: א"מ,  
 .29.12.64בנובמבר,  29-מכתבך מה  –העצמאות בירושלים 
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בן כי  -גם  טען  ואף  המצעד  מקום  לשינוי  התנגדותו  את  הביע  "הנטישה  גוריון  בגדר  הוא  הדבר 

 105הראשונה של ירושלים על ידי ממשלת ישראל". 

התקבלה בשיתוף עם ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך העניין בהשתתפות אלון,    ההכרעה אצל אשכול

במקביל  ו  המצעד בתל אביב  יתקיים  -  1965  – כי השנה    הוחלט   אביב ורהפטיג, יוסף וראש עיריית תל  

שילוב של מספר  נבעה מ  ההכרעה הזו בירושלים. –ללא טנקים כמובן  – יחסית יתקיים אירוע צנוע  

לריב עם  מתאים  כי זהו איננו זמן    של אשכול  התקדמות המגעים עם ארה"ב ובהבנתו  ים:שיקול 

רצון להמשיך ולשמר את הסטטוס קוו בגזרת  ה  ;ן או עם מדינות ידידותיות לישראלמועצת הביטחו

    106.בשל הבחירות הקרבות פנימית  ושיקולי תדמית ציבורית ;ירדן

קיומו המצעד  שאלת  מכןו  של  ברור  ו יופאעל  הדיון    לאחר  באופן  השטח  העלו  פני  סדר    על  את 

מדרישה מובהקת של אשכול ותמיכה    לאינטרסים הישראליים.העדיפויות של אשכול ומאיר באשר  

ו עמדתם  את  ומאיר  אשכול  שינו  בירושלים,  מלא  צבאי  מצעד  של  בקיומו  החוץ  משרד  היו  של 

ראשי בתל אביב כולל מצעד צבאי, ושני   –בחלוקה של המצעד לשניים  שתמכו  מהאישים הבולטים 

סדר  ב  כלולההחלטה זו  מגוון הסיבות שהובילו לכך צוינו לעיל, אולם  .  בירושלים בעל ערך טקסי

 אשכול בבעיות הביטחון והחוץ של ישראל.  שלוהקשב  תיוהעדיפו

הגעה להסכם עם ארה"ב בדבר אספקת נשק    יתההי  , אליבא דאשכול,המטרה המרכזית של ישראל 

סיכול פרויקט ההטיה הערבי מבלי    מזכר ההבנות האסטרטגי. לאחר מכן,  –  וערבויות לביטחונה

מלחמה לידי  המפורזים   ,שלישיתבחשיבות    ;להגיע  באזורים  ריבונותה  בין    תוך  שמירת  איזון 

לנחישות עילה    –   נוקשות  לאפשר  ביכולתם  גם  קשורה  הללו  השטחים  חשיבות  כי  ברור  כאשר 

. דבריו  והעימותים עם הירדנים  שאלת הריבונות בירושלים  ,ולבסוף  ;לישראל לפגוע בהטיה הערבית

בוועדת החוץ והביטחון   בצורה ברורה: "מבטאים חלוקה  של אשכול  דיברנו בכנסת על מצעד  זו 

יבונותה ולגילוי ריבונותה של ירושלים. אמרתי שבימים אלה יש  בירושלים. היו חברים שטענו לר

  ]...[ לגילוי ריבונותה של ישראל, וזה בסביבות כורזים. זה יותר חיוני. יותר מוחשי   דבר יותר חשוב

ראשנו]...[   על  תלוי  ההטיה  שיהי  עניין  אמר  הרמטכ"ל  הזה    ה]...[  השטח  על  לעבוד  קשה 

אבטרקטורים לעבד  לא  מוכן  אני  האלה .  הדונמים  מאות  להוטים    ת  להיות  צריכים  איננו   ]...[

 107".]...[ ומה נחוץ לנו? שהם לא ייקחו את המים  שלוש חזיתות-לשתיים

 
 .1246 , עמ' גוריון-בןגולדשטיין,  105
; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי  2.3.65, ישיבת "שרינו" בלשכת רה"מ בירושלים,  7929/  1-א"מ, א  106

לח7.3.65אשכול",   כאילו  בעיתונות  הפרסומים  את  אשכול  שלל  הממשלה  בישיבת  ישראל  .  את  הביא  ארה"ב  של  ץ 
להעתיק את המצעד מירושלים לתל אביב. נדמה כי הדבר איננו מדויק לחלוטין, ולגישתה של ארה"ב אל הנושא הייתה  

. 1.2.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  7/120/2009א"צ,  השפעה רבה על החלטתו של אשכול. ראו:  
נו באנגליה ובארה"ב והוזהרו במושגים דיפלומטים בפני עניין המצעד בירושלים"; א"מ,  בדיון אמר רבין: "נקראו נציגי

 .  10.3.65, תשובה על הצעות לסדר היום )המצעד(, 6262/ 2-ג
 .23.3.65, פרוטוקול של ועדת החוץ והביטחון, "דברי לוי אשכול", שם 107
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 ישראלי   ותסכול פנימימאמץ מדיני בצרפת 

 

 108"לפי שעה אנחנו שומעים קולות שלבנון אולי תשמח אם אנחנו מרביצים לסוריה" 

לשאלת לבנון ומפעל ההטיה. הוא הביע תקווה  ממנו  בנאומו בוועידת מפא"י ייחס אשכול חלק חשוב  

שם   ובמקביל ,מנע מהיסחפות אחר "לאומנות שלילית"יות כי לבנון תדע לנתב את מעשיה בחוכמה 

 109. דגש על ההרתעה הישראלית כגורם שנועד למנוע מלבנון לקחת חלק במפעל ההטיה

ביטוי בשטח.  באו  במהרה   לידי  בכוונות ההרתעה הישראליות  ישראל    17-כאמור,  במארס פגעה 

, גם הפעם, בשעה שפעלה למול  1964בנובמבר    13-בציוד ההטיה הסורי; אולם כמו בתקרית תל דן ב

על   חשבה  היא  ההטיה  ההשלכות  הסוריה,  עבודות  בהתחלת  ראתה  ישראל  לבנון.  על  אפשריות 

מכך, היא העריכה כי לפעולותיה    יתרה  110בסיכול כלל פרויקט ההטיה; בלבנון מועד ראוי להתחיל  

 111במארס, ישנן השפעות מרתיעות על כוונתה של לבנון לפעול.  17-נגד סוריה בכלל, ובפרט הפעולה ב

בדיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת חזר ודיבר אשכול על הסחבת הלבנונית הרגילה ועל קשריה  

ונו להימנע מלפתוח חזית שלישית אל מול לבנון, בנוסף לעימות המתעצם  עם צרפת, והדגיש את רצ

עם הסורים ולמתח מסוים עם הירדנים בגזרת ירושלים. אשכול אף אמר באותו דיון, כי הפעולות  

 112הישראליות אל מול הסורים מתקבלות בברכה בלבנון. 

רס נפגשה שרת החוץ  במוקד המאמצים הדיפלומטיים של ישראל הייתה צרפת. באמצע חודש מא

מירוול, ושמעה ממנו כי ארצו מגבה את ישראל בפעולותיה.  -גולדה מאיר עם עמיתה הצרפתי, דה

לבנון חילו, בפגישתם בהמשך החודש, את   ישירות לנשיא  שר החוץ הצרפתי אף הבטיח להעביר 

ראל  התביעה הישראלית להימנע מהמשך עבודות ההטיה. מאיר ביקשה לנצל את פעילותה של יש

נגד סוריה כדי לגרום למדינות המערב להעביר אזהרה ללבנון, כי עליה לכלכל את מעשיה בתבונה  

לבל ייפול בחלקה גורל דומה אם תמשיך בהטיה. בד בבד עם המאמץ הדיפלומטי הזה, חשוב היה  

לישראל לשמר גם את אמינותה בקרב מדינות המערב בדבר כוונתה להפעיל את צבאה למען סיכול  

יה. ישראל הבינה כי הנכונות של צרפת ושל ארה"ב להפעיל לחץ משמעותי על לבנון קשורה  ההט

  113ישירות לרמת האמינות שהן מייחסות לנחישותה להפעיל כוח צבאי. 

 
 . שם, שם 108
 . 16.2.65לוי אשכול", הועידה העשירית, "דברי  –, מפא"י 4907/ 11-, פשם 109
 . 8.3.65"דברי יצחק רבין",  ,, פרוטוקול של דיון מטכ"ל7/120/2009א"צ,  110
; 21.3.65, "דברי לוי אשכול ויצחק רבין",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה; א"מ,  8.3.65, "דברי דוד אלעזר",  שם, שם   111
 .23.3.65, "דברי יצחק רבין", פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, שם

 . 23.3.65, "דברי לוי אשכול", שם, שם 112
, "דברי גולדה  פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון,  שם ;  28.3.65, "דברי גולדה מאיר",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  שם  113

על מפעל המוביל ותמנע את  6.4.65מאיר",   כי ישראל תגן  ; כך למשל שילב אשכול בזמן ביקורו בבריטניה אמירות 
מלחמה    ההטיה, סכנת  של  והיעדרה  הישראלית  ההרתעה  חשיבות  ג'ונסטון,  לתוכנית  מחויבותה  בדבר  אמירות  עם 
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המערב. בישיבת מרכז מפא"י התלוננה    הן של מדינותאולם אמינות זו נפגעה דווקא בשל חלק מצעדי 

ללבנון מסרים    ממשיך להעביר  פעולה ישראלית בלבנון, הואמאיר, כי למרות חששו של המערב מ

בכוחה   שימוש  לבל תעשה  ישראל  מזהיר את  הוא  פוגם באמינות  הלפיהם  לדבריה, הדבר  צבאי. 

האיום הישראלי, ובמקום לקרב פתרון אשר לא יכלול הפעלת כוח ישראלית, מדרבנות האמירות  

ובשל כך הן עלולות    ;להמשיך בפעולתם  –ישראל  הסבורים כי המערב ירסן את    –  הללו את הלבנונים 

 114להביא אותה דווקא לעשות שימוש בכוח צבאי. 

הלבנוניות  העבודות  יש    115בעקבות המשך  כי  הייתה  ישראל לחשב את מעשיה. ההחלטה  נדרשה 

בזמן להכין את התנאים המבצעיים למקרה  -להמשיך בלחץ המדיני על מדינות המערב ועל לבנון, ובו

חודשיים"  -שתידרש פעולה צבאית. כך היה אשכול נכון לקבל את המלצת המערב להמתין "חודש

המשיכה ישראל בביצוע סיורי מודיעין ומבצעים בגזרות הסוריות    ה בעתעם המהלכים הצבאיים, וב

  116ובהידוק התיאום עם ארה"ב.   והלבנוניות

אחרת.   חשב  רבין  שציינתי,  הרמטכ"ל  ינואר  כפי  לבד    1965בתחילת  מוצא  אין  כי  העריך  הוא 

הגיש לאשכול תוכנית לפעולה צבאית מוגבלת    אף  מהתנגשות צבאית על המים, ובחודש מארס הוא

 
ג ראו: שם,  באזור.   Address by the prime minister Eshkol at Public Meeting under the  ,  6262/  2-מיידית 

Auspices of the Zionist Federation of Great Britain, 28.3.65.  
. מאיר טענה כי המערב, מצד אחד, טוען  27.4.65"דברי גולדה מאיר",   ,פרוטוקול של מרכז מפא"י,  4848/  1-"א, פאי  114

כי ההטיה לא תתבצע אך מן הצד האחר אומר כי גם אם תתבצע היא איננה מסוכנת. היא המשילה את ההתנהגות הזו  
אלתי ממך קדרה, שנית כבר מזמן החזרתי אותה  לסיפור של שלום עליכם שבו אישה אומרת לשכנתה: "קודם כל לא ש

: "אבן ]...[ לשל מאיר   החזיק בדעה דומה  ,אבא אבן, סגן ראש הממשלה  ושלישית היא הייתה שבורה כאשר שאלתי".
, 4881/  2-חלק על התובנה הבסיסית של ההודעות המערביות התכופות שהמערב מתנגד לשימוש בכוח". ראו: אי"א, פ

 . 25.4.65, ראש הממשלה מברק מאת לשכת סגן
א"צ,    115 בלבנון.  עבודות ההטיה  של התקדמות    - 22.2.65דו"ח הטיה,    –אג"ם מבצעים    ,421/695/1969ראו סקירה 

31.12.65 . 
. בשיחה כינה אשכול את  22.4.65, "דברי לוי אשכול", קבוצה של מנהיגי מגבית ומלווה  –ראה"מ , 4813/ 4-אי"א, פ 116

גדולים", חזר על תמיכת ארה"ב בפרויקט מוביל המים הארצי והדגיש שוב את נכונותה של  ארה"ב ובריטניה "אחינו ה
, "דברי לוי אשכול",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה"מ,  א  ; ישראל למנוע את הטיית המים, אך לא בדרך של מלחמה

וישראל.  , במצרים, לבנון  . בדיון התייחס אשכול לביקורו של עוזר מזכיר המדינה למזרח התיכון, פיליפ טלבוט25.4.65
אבל תמנע את ההטיה.    אינה מבקשת לכבוש את דמשק,אינה רוצה מלחמה ואמר אשכול כי ישראל   בפגישה עם טלבוט

נעשה    אנחנו: "תפעל בכוח בעניין המים, ואשכול ענה זו  וד לצד ישראל אם  רמז כי ארה"ב לא תעמ   ,בתגובה  ,טלבוט
]...[ זה בכספכם, לא עשינו בעניין זה שום צעד בלעדיכם"; בראיון לעיתון של מפלגת אחדות    זאת, לא נתן לקחת מים 

יעמוד לנו    – העבודה, "למרחב", הדגיש אשכול את כוח ההרתעה של ישראל המיועד למנוע מלחמה, "אולם אם תבוא  
רתעה וההגנה קשורה ברצונו של אשכול להרגיע את חששות  כושר ההדיפה וההגנה שלנו". ייתכן שהדגשת סוגיית הה

על המים. ראו: א"מ, א ישראלית בשל העימות  מנע  מפני מלחמת  גם 26.4.65  ",ראיון ל"למרחב,  7929/  2-המערב   ;
,  7932/  10-, אשם" חזר אשכול על עמדתו, שלמרות המאבק על המים אין סכנת מלחמה. ראו:  LIFEבראיון למגזין "

"יומן ראה" של  העורך מנהל  עם  שיחה  כנראה    ",LIFEמ,  גורמים בממשל האמריקאי  10.5.65ללא תאריך,  בקרב   ;
טכנית של גורמי מקצוע ישראלים ושל גורמים במשרד החוץ הישראלי, כי  -התקבעה הנחה כי למרות הערכה מקצועית

כי "הקו הנוקשה" במשרד החוץ  אין היתכנות גבוהה למימוש פרויקט ההטיה הערבי, עדיין מצויה בצה"ל ובקרב תומ
ההנחה, כי "פעולה מקדימה" כנגד התוכנית היא הפתרון. המסמך האמריקאי מציין כי הציבור הישראלי אף "קנה את  

 FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, Memorandum from the Director of theהרעיון". ראו:
Office of Near Eastern Affairs (Davies) to the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South 

Asian Affairs (Talbot), 5.3.65 ;  א ראש הממשלה  ,  7929/  2-א"מ,  יועץ מיוחד    –יומן  כהן,  בנימין  עם מר  פגישה 
,  פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  7/120/2009; א"צ,  28.4.65, "דברי לוי אשכול ובנימין כהן",  למשלחת רה"מ באו"ם, לשעבר

 . 3.5.65לב", -"דברי חיים בר
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לבנון בנתיב המדיני.   .נגד  וביקש להמשיך  אחד הגורמים  ,  הפעםגם    117אשכול דחה את התוכנית 

נגד לבנון היה המשא ו המתן המתקדם עם  המרכזיים אשר הטילו רסנים רבים על הפעלת הכוח 

  118האסטרטגי.  ותמזכר ההבנ ארה"ב על 

כאמור, מוקד המאמץ המדיני כֻּוון כלפי לבנון וצרפת. בשל היחסים המיוחדים בין שתי המדינות,  

. האיגרת אשר הועברה על ידי שליח צרפתי  בחר אשכול לפנות באיגרת אישית סודית אל הנשיא חילּו

להימנע מהמשך פעולות ההטיה. אשכול אף הציע לקיים מפגש חשאי בינו    ללבנוןהכילה אזהרה  

לבין הנשיא הלבנוני על מנת ללבן את הנושאים אשר במחלוקת. חילו אמנם לא דחה לחלוטין את  

בי, אולם חששו של אשכול היה כי  דברי אשכול, ודיוּוחו של השליח הצרפתי מן הפגישה היה חיו

ו ההטיה,  מתוכנית  לישראל  והסכנה  המתח  בעינם  לבין  אף  נותרו  ישראל  בין  היחסים  למערכת 

   119לבנון.

גול עם נשיא לבנון  -הצרפתי שארל דהבשל כך ביקש אשכול לנצל את פגישתו הצפויה של הנשיא  

ב דיפלומטית אשר  1965במאי    8-חילו  איגרת  אליו  ושלח  חילו שלא  ,  בשכנוע  עזרתו  ביקשה את 

ולחדול   ג'ונסטון  תוכנית  במסגרת  ללבנון  הנתונה  המים  לכמות  להיצמד  המצרי,  ללחץ  להיכנע 

   120מפעולות ההטיה.

גול לחילו תמך הנשיא הצרפתי בעמדה הישראלית באורח ברור ואף נזף  -בפגישה אשר נערכה בין דה 

גול  -לאחר מכן, באיגרת התשובה לאשכול, הדגיש דה  121בחילו על נסיעתו לקהיר בטרם הגיע לפריז. 

לישראל,   בייחוד  באזור,  לעמים  הנתונה  הזכות  את  התיכון,  במזרח  השלום  בשמירת  הצורך  את 

ואת חשיבות השמירה על השלמות   לעשות שימוש במשאבי הטבע לצורך פיתוחם הכלכלי והחברתי

 122והעצמאות של כל מדינות האזור.

ישר ביחסי  צורם  רצונה להשפיע על המדיניות  - אלאקורד  חילופי האיגרות. בשל  ליווה את  צרפת 

הצרפתית בשאלת לבנון, הוחדרה, ככל הנראה על ידי ישראל, ידיעה לעיתונות הצרפתית על אודות  

 
גובר הסיכוי  "; בהערכת המודיעין הלאומית של ארה"ב נכתב כי  96, עמ'  רבין; גולדשטיין,  247, עמ'  לוי אשכולא"מ,    117

ערבי, וקיימת אפשרות לפעולה מקדימה ישראלית כנגד תוכנית ההטיה. עם זאת העריכה ארה"ב,  -לעימות צבאי ישראלי
כי ישראל תבקש בתחילה להרתיע את מדינות ערב באמצעות שילוב של "מהלכים דיפלומטיים ותודעתיים אשר מטרתם  

 FRUS, Arab-Israeliבית המשותפת ומתוכנית ההטיה". ראו:  לנתק את לבנון וירדן מהשתתפות פעילה במפקדה הער
Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, National Intelligence Estimate, 10.3.65.  

 .1.8.65, "דברי לוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  118
 .30.4.65, ת רה"מ לחילואיגר –מברק מאת השגרירות בפריז אל משרד החוץ בירושלים , 4881/ 2-אי"א, פ 119
 .2.5.65 ,גול-איגרת ראש הממשלה לנשיא דה, שם, שם 120
; אנשי משרד החוץ בפריז נדרשו לאחר  11.5.65,  מברק משגרירות ישראל בצרפת אל משרד החוץ בירושלים  ,שם, שם  121

,  7933/  5-ו: א"מ, אגול להגביר ערנות ולאתר סימנים בפריז לגבי התגובות הלבנוניות האפשריות. רא -דה-חילושיחת  
 . 16.5.65, יומן ראש הממשלה

 . 21.5.65, גול  אל רוה"מ אשכול-נוסח עברי של אגרת הנשיא דה ,4881/ 2-אי"א, פ 122
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גול. הדבר עורר כעס מסוים בקרב חוגי משרד החוץ הצרפתי, אשר  -האיגרת אשר שלח אשכול לדה

 123טיות מצד ישראל. הביעו פליאה על היעדר הדיסקר

 

  – 124יל"שאלתי למה זה דומה, אמרו לי: לח"י. פירושו יחידות חבלה לא רק לעניין המים והמוב"

 ראשית פעולות הפת"ח 

העצמאות   במלחמת  ערב  מדינות  פלסטינים  תיישבותוהתבוסת  פליטים    פליטים  במחנות  רבים 

שנות   בסוף  עצמאית.  פלסטינית  פוליטית  התארגנות  להתגבשות  פורה  כר  היו  ערב  במדינות 

במסגרת פעילות   ןההכרה בקרב פלסטינים רבים כי הפתרון למצוקתם לא יינת  התגבשה חמישיםה

תנועת  הוקמה    1959למען קידום מטרותיהן. בשנת    בעצמםועל כן הם נדרשים לפעול    ,מדינות ערב

של "התנועה לשחרור פלסטין". בראשה עמד יאסר ערפאת   בערבית הפוכים תיבותראשי  –הפת"ח 

(Arafat), 125ה שחרור פלסטין באמצעות מאבק מזוין בישראל. ית ומטרתה המרכזית הי   

  1-ל   1964בדצמבר    31פעולתו הראשונה של הפת"ח כנגד ישראל הסתיימה בכישלון. בלילה שבין  

אשר מנעו    םי לבנוני   נתקלו בכוחותיצאו חברי חוליית פת"ח לפעולה כנגד ישראל, אך    1965בינואר  

הארצי  המים  נוספת והטמינה מטען חבלה במוביל  חוליה  יומיים לאחר מכן יצאה    126את יציאתם.

אנשי   נתקלו  לירדן  חזרה  ובדרכם  ישראליים,  כוחות  ידי  על  התגלה  המטען  נטופה.  בית  בבקעת 

בינואר הטמינה חוליה של הארגון    7-ב  127אחד מבין חבר החוליה.   ירדניים שאף הרגו  בכוחותח  הפת"

 128מטען חבלה במכון מים של מושב נחושה. 

  , היה שילוב של חוסר ידיעה והיעדר הבנה, יחדיו עם זלזול  1965בינואר  אל הארגון  היחס בישראל  

בתחילה כי לארגון  אהרן יריב  וזאת על סמך רמת הביצוע של פעולותיו הראשונות. כך למשל טען  

 130,רבין כינה את מעשיהם "בעיה מטרידה, טורדנית"  129; סוציאליסטית"-יש "אוריינטציה נציונל 

 
 . 19.5.65, גול- איגרת רה"מ לדה –מברק מאת י. הדס אל מר זאב ש"ק , שם, שם 123
 .17.1.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן",  124
ובנימין זאב קדר,    125 מעוז  ובנימין זאב קדר ,  מעימות להשלמה  –התנועה הלאומית הפלסטינית  משה  מעוז    משה 

 התנועה.  -. להלן: מעוז וקדר 8(, עמ' 1997ההוצאה לאור )–)עורכים(, תל אביב, משרד הביטחון 
 .208-209, עמ' גבולותכהן,  126
, מברק מאת משרד החוץ  2650/  10-; א"מ, חצ1965, יולי  1964-1965שנתי    סיכום   -   , ביטחון שוטף 2/507/1968א"צ,    127

 . 14.1.65בתל אביב אל המשרד בירושלים,  
סיכום    -  , ביטחון שוטף2/507/1968,  ; שם11.1.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי אהרון יריב",  7/120/2009  א"צ,  128

כי מדובר "בקבוצות טרוריסטיות 'פתח' נתגלו כבר    1965ינואר  ; אשכול אמר בסוף חודש  1965, יולי  1965-1964שנתי  
, דברי  6262/  2-יותר מאשר במקום אחד ]...[ לא הצליחו לפי שעה לחבל, אבל, מי יודע מה הם עושים". ראו: א"מ, ג 

 .26.1.65ראש הממשלה ושר הביטחון בכנס ותיקי ההגנה, 
 . 11.1.65מטכ"ל, "דברי אהרון יריב",  , פרוטוקול של דיון 7/120/2009א"צ,  129
 . 26.1.65יצחק רבין",  א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי  130
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בתחילה הייתה הערכה כי הארגון    131וארן טען כי נאמר לו שפעולתם דומה לפעולות ארגון הלח"י. 

 133וכי ירדן ולבנון אינן תומכות בפעולתו.  132ממקד את פעולותיו נגד מתקני מים והמוביל הארצי, 

תשומת לב    דרושבצה"ל כי הארגון עלול ל  העיקרי היה החשש    , אולם אט אט, עם המשך פעולותיו

,  זוחרי חוליות קטנות. יתרה מאותו להקצות כוחות רבים למרדף א   ולהכריח"ל  צה בהולכת וגוברת  

בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי  בישראל  לידי ביטוי פער הולך וגובר    ופעולותיו של הארגון הביא

בשאלת אופן ההתמודדות עם האתגר. בעוד הדרג המדיני העניק דגש רב יותר על התגוננות כמענה  

רך התקפית יותר על מנת לעמוד  ראה בכך הדרג הצבאי טעות ובזבוז משאבים וביקש ד  134לבעיה, 

פגיעה   יבקש אישור לפעולה התקפית במקרה של  כי הוא  רבין אף אמר לחברי המטכ"ל  באתגר. 

 135במוביל הארצי. 

  1965רצועת עזה לצורך פגיעה בישראל. בחודש פברואר  מאזור  גם  ארגון הפת"ח  פעל  בתחילת דרכו  

עלה סיור צה"לי על    בחודש  8-בו  להניח מוקשים בתחומי ישראל  כדינעזר בעבריינים מקומיים  הוא  

, ולמרות  כשבועיים לאחר מכןשני מוקשים אחרים נתגלו    . אחד המוקשים ושבעה חיילים נפצעו

מצרית,  שהעובדה   לשליטה  נתונה  הייתה  כי  נחההה הרצועה  הייתה  מתנגדים    בישראל  המצרים 

 136לפעילות זו. 

ועל כן    ,לאתר מבחינה מבצעית את בסיסיו של הארגון  1965סוף פברואר  בשראל התקשתה מאוד  י

בפברואר התפוצץ מטען חבלה אשר הטמין    28-ב  137הייתה מאוד מוגבלת בהפעלת כוחה הצבאי. 

 ישראל הלך וגבר. באך התסכול  138כפר הס ולא גרם לנפגעים, בית בהפת"ח ב 

פועלי ציון  -תסכול זה היה נחלת רבים בחברה הישראלית. כך למשל העלו חברי אחדות העבודה

לדיונים   להוסיף  הצורך  העוסק    בכנסתחוקתיים  בישיבת הסיעה את  סעיף  מוות  ב גם  דין  "פסק 

וראש השב"כ יוסף הרמלין ביקש מאשכול כי יאשר לשפוט אנשי פת"ח אשר נתפסו    139, למסתננים"

מתוקף תקנות ההגנה רק להם  ש  משוםוזאת    ,דרכם אל פעולות, בבתי משפט צבאייםבפעולות, או ב

הסמכות להטיל עליהם גזר דין מוות. הכוונה של הרמלין הייתה לייצר הרתעה ולאו דווקא    נתונה

 
 . 17.1.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן ארן", שם 131
 . 26.1.65שם, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול ויצחק רבין",  132
 .17.1.65שלה, "דברי לוי אשכול", שם, פרוטוקול של ישיבת ממ 133
 . שם, שם 134
 . 129, עמ' אשכולגלוסקא,  135
עם ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול,    21.2.1965-, פגישת עורכי העיתונים שהתקיימה ב7934/  2-א"מ, א  136

,  חרות;  9.2.65, "מוקש מצרי העיף קומנדקר באוויר",  מעריב;  21.2.65הרמטכ"ל וקציני צה"ל, "דברי יצחק רבין",  
פועלי  -; בעיתון של אחדות העבודה9.2.65"חייל ישראלי נפצע קשה וחיילים אחדים נפצעו קל בעלותם על מוקש מצרי",  

פתח בודה קרבות",  -, "אללמרחבציון נכתב כי ארגון הפת"ח מנכס לעצמו פעולות של אחרים ומפריז בתוצאותיהן. ראו:  
18.2.65 . 

 . 22.2.65קול של דיון מטכ"ל, "דברי דוד כרמון", , פרוטו7/120/2009א"צ,   137
 .1965, יולי 1964-1965סיכום שנתי   - , ביטחון שוטף2/507/1968, שם 138
 .1.3.65פועלי ציון" בכנסת, -, פרוטוקול של סיעת "אחדות העבודה11/81/1-10אי"ט,  139
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להוציא להורג אותם אנשים. הוא הזכיר כי ערב מלחמת סיני כך נהג בית הדין הצבאי, ולאחר מכן  

אולם עצם העלאת הבקשה מעיד על עומק התסכול. אשכול אישר    140מאסר עולם,המיר את העונש ב 

 141את בקשתו. 

 

 סיכום

- מחנה בןלמחנה אשכול  במפא"י בין היה להסתיר את  הקרע הברור  אי אפשרכבר  1965בפברואר  

זרם המעמקים אשר נשא בקרבו  ברור היה כי    עידה הפכו זאת להצהרה ברורה.ו וריון. תוצאות הוג

וכי הספירה לאחור לקראת פיצול בתנועה    ,שטחפיצולה של מפא"י לא יישאר עוד מתחת לפני האת  

 האיץ. אף  לא רק שלא נעצרה אלא תקתוקה הפנימי 

ל כאשר על הפרק עמד ההכרח    ,נדרש אשכול לפעול גם בזירה הביטחונית  מתח הפנימי, במקביל 

בצד    היה תלוי כולו  בפרויקטמבצעי של פגיעה  -לפגוע במפעל ההטיה הסורי. בעוד האתגר הטכני 

, ואישורה העמום,  הבנתה  את  קבלטמון היה ביכולתה של ישראל ל  יותר  גר המורכבתהישראלי, הא

 פעולה.  ל  ארה"ב של

י כישלון בפגיעה  תנגד לפגיעה בלבנון, וכ תעצם בשל ההבנה הברורה בישראל כי ארה"ב תקושי זה ה

לכך יש    .לאומי- ןכעס ביעורר  וביל להסלמה משמעותית עלולה לתבציוד ההטיה או פעולה אשר  

למרות זלזול רב בארגון  להוסיף את התסכול הגובר בישראל מפעולות הפת"ח ואת התחושה כי  

  מו משאבים רבים.י, דורשת ההתמודדות עבתחילת דרכו

התאים  על כן  ו   ;מזכר ההבנות האסטרטגי עם ארה"ב  – היכן מצוי מרכז הכובד    הבין היטב  אשכול

אישור עמום  לאחר  בציוד ההטיה  פגיעה מדודה  בסוריה,    בזירות השונות.   את הפעלת הכוח  לשם כך

בירדן,אמריקאי האו"םל אישור    ;  המלא    לסייר  משלחת  הצבאי  המצעד  ודחיית  הצופים  בהר 

   ת ההטיה.פנייה אל הנתיב המדיני בשאל  ; ובלבנון,בירושלים

 

 

 

 

 
 .13.4.65הביטחון, , מכתב מאת ראש השירות אל ראש הממשלה ושר  4833/ 5-אי"א, פ 140
; עדות לכך שניתן עונש מוות במטרה להרתיע ואחר  15.4.65שם, שם, מכתב מאת ראש הממשלה אל שר המשפטים,    141

. בראשית הדיון אמר ח"כ  1965ביוני    8-כך להמירו בעונש מאסר ניתן בדיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת שנערך ב
ת מדוע משפט לאיש פת"ח נערך כולו בדלתיים סגורות. בתשובה אמר  חיים לנדאו מסיעת חרות, כי הוא מבקש לדע

ח"כ יזהר הררי מהמפלגה הליברלית הישראלית: "כל זמן שהמשפט לא נגמר אני לא רוצה שנתערב בעונש המוות שניתן  
עדת החוץ  שם. אבל כשייגמר הערעור ]...[ אני מפקפק אם במקרה זה צריך לבצע עונש מוות". ראו: א"מ, פרוטוקול של ו

 .8.6.65והביטחון של הכנסת, "דברי חיים לנדאו ויזהר הררי", 
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 פרק ט

עשויה מחוטים   רקמהמדיניות זה דבר די מסובך ועדין, שזור  " 

יודע  דקים מה שאתה אומר בבוקר, יהיה לעניין   כי, שאתה לא 

 1הצלחה בחוץ וקרע בבית  – בצהריים או בערב"

 

 איזון בהפעלת הכוח ושיקולים מדינייםמינויים פוליטיים, 

 

]...[ ישראל היה עתיר מאבקים אך לא שבע    יהודה-והלך מאתנו ישראל בר"אבל לנו היום. נסתלק  

 2.מעשים"

ן  כ נערכה יום לאחר מ  והלוויית לאחר מחלה קשה.  יהודה  -השר ישראל ברנפטר    1965במאי    4-ב

 3בקיבוצו יגור. 

היה מצוי עמוק בלב  הוא  סקירה של גישתו להפעלת הכוח מעלה כי בתחילתה של ממשלת אשכול  

היה מן האישים הבולטים המזוהים עם מחנה  יהודה  -ברכי    לומר אף  המחנה האקטיביסטי. ניתן  

 סקירה מעלה תמונה מגוונת יותר.זה. עם זאת, המשך ה

 , עם הסורים  1963לאו"ם לאחר העימותים באוגוסט    יהיובפנבאיפוק    יהודה-בר  תמך  למשל,,  כך

ואף התנגד לתגובה החריפה של ישראל אל מול הירדנים בירושלים. הוא חשש מתזמון הפעלתו של  

ואף בביקור משלחת  צפאפא  בהחזרת השטח אל הירדנים באזור בית  צידד  ,  1964בינואר    המוביל

 נועדה לבחון את המצב בגבול ישראל ירדן. האו"ם אשר  

על  יהודה  - ברמן הצד השני, התנגד   גישה מתונה הנשענת  כי ישראל תאמץ  ורהפטיג  להצעתו של 

 בפגיעה בציוד ההטיה.  ארסבמ 17-צידד גם במוסריות וצדק יותר מאשר על הפעלת כוח, ו

הקפדנות    , וכן  יהודה-גישת בר  קו המנחה שלהלומר כי דווקא הזהירות והמתינות היו    , אם כן,ניתן

  , הדבר קשור לכהונה תחת ראש ממשלה חדשש תכן  י יוהדרישה לקיים את סדרי המנהל התקינים.  

   .תכן שהדבר קשור למצבו הבריאותייוי

יהודה מחוץ למעגל המרכזי או המוביל של מקבלי  - המסקנה המרכזית שלי היא דווקא היותו של בר

חב  ההחלטות. היה  לא  כי  בפורומים  העובדה  או  ביטחון  לענייני  השרים  בוועדת    ם משמעותייר 

 
 . 27.4.65"דברי לוי אשכול",   , פרוטוקול של מרכז מפא"י, 4848/  1-אי"א, פ 1
 .5.5.65יהודה, -, דברי ההספד של ראש הממשלה על פטירתו של ישראל בר7931/ 6-א"מ, א 2
, ישיבת מזכירות  4848/  1-; אי"א, פ5.5.65יהודה ז"ל,  -ורה ישראל ברשם, שם, תכנית סדרי ההלוויה של שר התחב  3

 .7.5.65מפא"י, "דברי ראובן ברקת", 
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בסוגיות    ,אחרים עסקו  וביטחוניותאשר  על    ,מדיניות  השפעתו  את  וצמצמו  הצידה  אותו  דחקו 

גם העובדה כי חברו למפלגה אלון    ,הבריאותחוץ משאלת  שתכן  ימדיניותה של ממשלת אשכול. י

 אותו עוד הצידה. דחקהו, ביכולת ההשפעה שלומבחינה ביטחונית פגמה מעט נחשב סמכות 

 

 שר התחבורה  למשה כרמל נוי מי

ההחלפה    את אלוף )במיל'( משה כרמל.  1965במאי    31-ב  יהודה הביא אל התפקיד-פטירתו של בר 

מתונים. עם זאת, כפי שהראיתי,  לן אקטיביסטים י במאזן ב לשינוי משמעותי לכאורה, ,הובילהלא 

גם לגבי כרמל, יש  רחוק ממעגל ההשפעה.  יותר ו יהודה בממשלת אשכול בעל גישה מתונה  -היה בר

עם   קביעה    המדויק  שיוכולהמתין  של ממשלת  על  ועם  מדיניותה  על  שלו  מידת ההשפעה  אודות 

   אשכול.

 

 הדרומי )מח"ד( חולה   ושאלת מפעל פרויקט ההטיה הסורי סיכול המשך

 

 הכנה מדינית 

  ולם, הפסיקו הסורים לזמן קצר את עבודתם, אארסבמ  17-בלאחר הפגיעה בציוד ההטיה הסורי  

באזור הכפר    את השטח  ויישר ו  יום אחדללעבוד  חזרו  הם    חודש,ב  31-לאחר מכן, ב  שבועייםפחות מ

,  באזור בית המכס  והפעם בגזרה מרוחקת יותר   ,חודשו העבודותשוב    1965באפריל    15-בבניאס.  

  4. להקשות על ישראל את הפגיעה בהן במטרה , וזאתק"מ מן הגבול 5-במרחק כ

עם   ורבין  נפגשו אשכול, מאיר  יום  בפעילות    כנראה,  ויריב  הרצוג לב,  -בר,  עמיתבאותו  לדון  כדי 

 5הסורית. 

ישראל סביב שאלת ההיתר להפעלת הכוח אל מול  לבמקביל, המשיכו המגעים המדיניים בין ארה"ב  

 סוריה וההטיה. 

גם   מוכרת  הייתה  ההטיה  בעיית  את  לפתור  הגבול  תקריות  את  מנצלת  ישראל  כי  העובדה 

הטיה היה לכל  לסיכול ההיה ברור כי ההיתר מארה"ב להפעיל כוח    ,מנגד   ,לאמריקאים. לישראל

ודאי לא אמירת הן מוחלטת וברורה. בעיקר נוגע הדבר היה    –"אור צהוב"    –  מעומעםתר אישור  היו

 לעמדת מחלקת המדינה האמריקאית. 

. ערב  המדינה האמריקאי למזרח התיכון  מזכיר   פיליפ טלבוט עוזר בסוף אפריל נפגש אשכול עם  

של שימוש ישראלי  השיחה הכין משרד החוץ סיכום של עמדת מחלקת המדינה בדבר האפשרות  

 
 .1967דצמבר  -1964סקירה תקופתית, ינואר  –, יצחק רבין 48/63/1948א"צ,  4
 . 15.4.65, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ 5
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נכתב: ובה  ההטיה  לסיכול  ]מחלקת   בכוח  ממארה"ב  של  העליונים  הדרגים   ]...[ מים  "בענייני 

 6המדינה ארצות הברית[ מסתייגים מהאפשרות של שימוש בכוח ע"י ישראל". 

שלל זאת    אשכול  .את החשש הערבי כי ישראל מבקשת להרחיב את שטחהבפגישה העלה טלבוט  

כי    עוד הוסיף הוא  .אל איננה מתכננת מלחמה מנע כדרך לפתור את בעיית המיםואף הוסיף כי ישר

, מצד אחד, אולם מן הצד האחר איננה  שכזאתמתנגדת למלחמת  העמדתה של ארה"ב  שותף להוא  

אשר מתבצעים באזורי הגבול בין ישראל לבין סוריה.    normal shooting"שוללת את הרעיון של "

לגישה    האמירה האחרונה של אשכול,  לשמענזעק    טלבוט   - הישראלית  הביע את התנגדות ארצו 

"As means to solve area problems"  -   .ואיים כי ישראל תישאר לבדה אם הדברים יתנהלו כך  

 It will be done (i.e., Israel would do some shooting)."7אשכול ענה בתגובה: " 

גדות של טלבוט וברבור להפעלת הכוח של ישראל: "ישראל  גם בדיווח השיחה הישראלי חזרה ההתנ 

תמצא ארה"ב מנוגדת בתוקף לכל שימוש בכוח", בעיקר אל מול לבנון, ואף צוין כי אשכול "הרים  

את קולו" פעמיים כאשר הללו המשיכו להתנגד לכך. אשכול הדגיש כי ישראל תמנע את ההטיה,  

" ישראל  את  תמצא  היא  ארה"ב,  לכך  תתנגד  יש  ואם  מקרה  ובכל  השני",  ומהצד  ]לה[  מנוגדת 

סיכול ההטיה    –לישראל דרכים לעשות כך ללא מלחמה כפי שעשתה לפני כמה שבועות בגבול הסורי  

  8. ארסבמ 17-ב

הבין אשכול היטב את המורכבות של העמדה האמריקאית בשאלת הפעלת הכוח הישראלית    ,לדעתי

תמכה בשתיקה בהפעלת   1965אשר בפברואר  ,דינה. הוא זיהה כי מחלקת המהערבית הטיהכנגד ה

 ;תכן שאף הבין כי עמדת הנשיא מעורפלת בכוונהילהתנגד לה. י  ,1965באפריל    ,הכוח, נוטה כעת

הפעולה   אםמעצמה כארה"ב לא תאמר "הן" בצורה ברורה וזאת מתוך רצון שלא לשאת באחריות 

הישראלית תביא להסלמה משמעותית או למלחמה אזורית, ולא תאמר "לא" מרצון לזכות בהישג  

הפעולה הישראלית תצלח. על כן חייב היה אשכול לנהוג בזהירות אך בנחישות. בין הכרח    אםמדיני  

 ההטיה לבין חשש מפגיעה ביחסים המיוחדים שרק נבנו עם ארה"ב.  למנוע את

 

 

 
 . 18.4.65טלבוט, , נקודות לשיחה עם פ. 7939/ 1-א"מ, א 6
7   XVIII, Telegram from the Embassy in Israel to the  .1967, Vol–Israeli Dispute, 1964-, ArabFRUS

Department of State, 23.4.65יי-; בתדריך היומי של הסי י לנשיא ארה"ב נכתב לאחר התקרית ב-א  במאי כי היא    13-א 
 Central Intelligence במארס. ראו:   17-טיה הסורית, בדומה לתקרית בהייתה "פרובוקציה ישראלית" כדי לפגוע בה 

Agency (CIA), The Presidents Daily Brief, 17.5.65. 
.  22.4.65טלבוט,  -שיחת ראש הממשלה,  ; שם, שם22.4.65מכתב מאת אביעד יפה אל אברהם הרמן,  ,  7939/  1-א"מ, א  8

סגן ראש הממשלה אבן. בפגישות עלו סוגיות מדיניות וביטחוניות, ובולט  טלבוט נפגש גם עם שרת החוץ מאיר וגם עם  
באפריל בלשכת    22טאלבוט ביום ה'  -בהן חששו של טלבוט מפעולה ישראלית כנגד לבנון. ראו: שם, שם, שיחת שה"ח

 .27.4.65; שם, שם, דברי טלבוט לאבן, 25.4.65שה"ח, 
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 כישלון בוועדת השרים לענייני ביטחון 

  יצרו אשר עבר מאז הפגיעה בציוד ההטיה,  הממושך יחסית  המשך העבודות הסוריות, ופרק הזמן  

ה  עלול  נגד עבודות ההטיה  אישים רבים בממשלת אשכול כי היעדרה של פעולה נוספתחשש בקרב  

סוריה  למול  ולהוביל לפגיעה בהרתעה הישראלית  לחבל בתדמית הנחישות  לסמל חולשה ישראלית,  

בוועדת השרים לענייני    9והיא הוגשה לאשכול.   ,לצורך כך הכין צה"ל תוכנית לפגיעה בהטיה  ולבנון.

בפעולה  היו אשכול, רבין, פרס ואלון לתומכי הגישה אשר צידדה  ביטחון אשר התכנסה לצורך כך  

בתימן, ואף    , מצרים שקועההעולם הערבי נדמה היה כמפוצלכי  העובדה    10נוספת למול הסורים.

ת  ומשמעותי לסיבות    היו בוודאי  ארסבמ  17-מדינה ערבית לא נחלצה לעזרתה של סוריה לאחר ה

  עדיין   הןהמרחק של עבודות הסורים    למרותש  העובדה  גם  11. אשר את הפעולהרצונם של האישים לב

  תהיהאם    ולכן  ירוקה  עדיין  הייתההתבואה בצד הישראלי    ,הישראלית  המבצעית  היכולת  בטווח  היו 

הסורים  כעת  לפעול  עדיף  כי  ה והמחשב  ,דליקה  פחות   היא  תקרית   להמשך   להמתין  לאו  כנגד 

  12. לפעולה מדרבנים  לגורמים היו, העבודות

השר    .ולפגיעה בלבנון  התנגד להפעלה של חיל האווירשוב  הוא    ,אשכול בפעולהלמרות תמיכתו של  

ואילו פרס חייב דווקא פעולה גם כנגד    ,אלון ראה חובה להשאיר את לבנון מחוץ למעגל הפעולה

 13לבנון.

לא ראה צורך כי ישראל  בצד המתנגד לפעולה התייצבו באופן טבעי השרים שפירא וארן. שפירא  

בפרויקט ההטיה. הוא    ,אקטיבית ותפגע מוקדם, פעם נוספת-ות" כלומר תהיה פרו"תיזום פורענ 

ארן גם הוא החזיק בדעה    . רחבה וטען כי אין צורך לדחוק את הקץלאומית  -ן חשש מביקורת בי

באמצעות ירי טנקים תצליח ישראל לסכל  ש הביע ספק  הוא ביקש להבין מהי מטרת הפעולה,    ;דומה

- ןהאם המחיר של לחץ וביקורת בי שאל  ו  ל כך דווקא בהפעלת מטוסיםתמך בש  את המאמץ הסורי,

  14המוגבלת.  התוצאה כדאי למול יהיהכן  מלאחר  יםלאומי 

כמו ארן ושפירא שללה  מצידה של שרת החוץ מאיר.  ייתה  ההתנגדות המפתיעה ביותר לפעולה ה 

את   בשעה  מאיר  בוודאי  הסורי,  במפעל  כעת  כבר  לפגוע  הישראלית  הסוריות  היוזמה  שהתעלות 

  כל אחת מהן פועלת לבוא אל האו"ם ולטעון כי    שתי המדינות עלולות והלבנוניות אינן מחוברות, ו 

אל מוסדות האו"ם, לאחד   הסוגיהלהביא את   היה  ג'ונסטון. הדבר עלולתוכנית בהתאם ל ה,בשטח

"לחבל בשני טרקטורים".    כדי  , וכל זהמארה"ב  לפגוע באספקת נשק עתידית ו  את העולם הערבי 

 
 . 472, עמ' תעודות  לוי אשכול, מבחרא"מ,  9

 . 9.5.65, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי לוי אשכול, יצחק רבין, יגאל אלון ושמעון פרס", םש 10
 .106, עמ' אשכול; גלוסקא, 27.4.65", גולדה מאיר"דברי  , פרוטוקול של מרכז מפא"י, 4848/  1-אי"א, פ 11
 . 9.5.65ול, יצחק רבין, יגאל אלון ושמעון פרס", א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי לוי אשכ 12
 .9.5.65, "דברי לוי אשכול", שם, שם 13
 .9.5.65שם, שם, "דברי חיים משה שפירא וזלמן ארן",  14
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  , המפעל עצמוורוב  מאיר אף הציעה להמתין עם כלל הפעולות הישראליות עד להשלמת התעלות  

אין לפגוע    , היא טענה,בכל מקרה  לאומית.-ןבי לגיטימציה  הנה מי, כדי שישראל תורק אז להורסו

 15בלבנון. 

ה המדיניים עם ארה"ב  של מאיר קשורה קשר הדוק במגעי  החריפה  לא מן הנמנע כי התנגדותה 

 בוט והערכתה את עומק ההתנגדות האמריקאית להפעלת הכוח. לובעיקר בשיחותיה עם ט

מאיר, שפירא וארן, לעומת התומכים בעלי זכות    ,היתרון המספרי של השרים המתנגדים לפעולה

  , ולפיכך כי את ההחלטה יקבלו כלל שרי הממשלה  להציע  את אלון  איבה   - אשכול ואלון  – ההצבעה  

 16. המחרתיום  ל מיוחדת ת ממשלהישיב  הנקבע

עם    בשתי פגישות נפרדות  ביקש אשכול להתייעץ  ,16:30נקבעה לשעה  ש  ,ישיבת הממשלהקודם ל

איתן   בצרפת  ישראל  שגריר  ועם  לבבי  החוץ  משרד  לפעולהמנכ"ל  האפשרית   בנוגע    הצבאית 

התזמון    17. בסוריה כי  בטענה  ברורה  התנגדות  הביע  דהלבבי  התנגדות  בשל  מתאים  גול  -איננו 

  ,איתן הציג גישה שונה. לדעתו  18והכרזתו על "היציבות והשלמות הטריטוריאלית במזרח התיכון". 

"לא תסבול פעולה שלנו כנגד לבנון", אבל בנוגע לסוריה "לאף אחד לא אכפת אם עושים  צרפת  

נגד סוריה" הביא  פעולות  כי לאחר הפעולה בלדבריו    חיזוקכ. איתן  לא    ארסבמ  17-את העובדה 

מחאה  אלו  לאומית-בין  הייתה  דבריו  את  סייג  הוא  מדובר  ב .  עוד  כל  נכונים  הדברים  כי  התניה 

בסופה של הפגישה עם איתן התעניין אשכול האם הפעולה הישראלית    פעולה צבאית מצומצמת.ב

: "לא  ענהותו מרגל כבר נחשף על ידי השלטונות הסוריים. איתן  עלולה להזיק לאלי כהן, שדבר הי 

 19נראה לי שיש אף סיכוי קלוש להצלתו, כך שאין מה להתחשב בזה לצערו". 

פעלת לחץ  צידד בהמשך הלדון בפעולה. אשכול    התכנסה גם ישיבת הממשלה  הללו  לאחר הפגישות

בפעולה ממוקדת כנגד עבודות ההטיה. רבין הציג  תמך  הוא  לגבי סוריה  ואילו   ,על לבנון  בלבד  מדיני

לאופן הפעולה בנוגע  דומה  עמדה  הוא  אל השנייםגם  הצטרף  אלון  השרים ששון,    ,.  נוספו  ואליו 

 אלמוגי, שטרית וגוברין. 

  -   שרי המפד"לו ,  אשר השתתפה רק בחלק מן הדיון,  מאיר  הפעם השרגם ה המתנגדים לפעולה היו  

כי הסיכון איננו שווה את הסיכוי.  טען  ורהפטיג שּו,  תדרדרויחשש מה, אשר התנגד לעיתוי ו שפירא

ארן  אליהם   היה  נוסף  לפעולה    ;יחודיי שנימוקו  התנגד  בפעולות  שמאחר  הוא  טעם  אין  כי  חשב 

לאומית, וכי בכל  -ןקטנות אשר לא יסכלו את המפעל הסורי אלא רק יסבכו את ישראל בזירה הבי

 
 . 9.5.65", גולדה מאיר, "דברי שם, שם 15
 שם, שם.  16
 .10.5.65סדר יום,   -, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ 17
 . 10.5.65, ]אביעד יפה[ , שק ועדי פגישת רה"מ עם לבבי, 7932/ 10-א"מ, א 18
 . 10.5.65, שיחת ראש הממשלה עם השגריר ו. איתן, שם, שם 19
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השר ספיר היסס בשל מגעיה המדיניים של ישראל עם    ומסיבי. מקרה תידרש ישראל למהלך רחב  

לידי הצבעה, וברוב    נושא בסופו של דבר הביא אשכול את ה גרמניה ועם ארה"ב בשאלות של רכש.  

אחד שר  ואבן,בהימנעות  ,  של  ספיר  לפ  השרים  ההחלטה  כינון    20, עולהתקבלה  לאחר  רק  אולם 

 22. 1965במאי  12-ב 21ים עם גרמניה יהיחסים הדיפלומט

 

 1965במאי  13 -פטיש" "מבצע 

בעימותים  להשתמש  צה"ל. גם הפעם ביקשה ישראל  למגרש של  לאחר החלטת הממשלה עבר הכדור  

  , להימנע מלהשפיל את הסורים  -קיימים על מנת לפגוע בציוד ההטיה הסורי, וזאת מתוך רצון כפול  

  23. יםלאומי-ןולמנוע לחץ או ביקורת בי 

הכוונה הייתה להוציא    24במאי הציג רבין לאשכול את התוכנית הצה"לית.   13הבוקר של  בשעות  

לפגוע   מנת  על  זאת  לנצל  ואז  באש  לפתוח  לסורים  לגרום  הירדן,  משמר  לאזור  דרומית  פטרול 

מבעוד מועד, אך נדרשו לשנות  כוחות צה"ל נערכו    25ק"מ מן האזור.   5-בעבודות ההטיה המרוחקות כ

  26זמן קצר לפני התקרית המיועדת.  יםיהזזת הכלים הסורעמדות בשל  

באזור הונחו להיכנס למקלטים רבע  אנשי הקיבוצים  כאשר    בצהריים,  14:00התקרית יועדה לשעה  

והדבר    ,כן. סגן הנספח האמריקאי אשר ביקר באיילת השחר הורד גם הוא אל המקלטל  קודםשעה  

חשו  אשר    ,סוריםיצא הסיור אל דרכו, אולם ה  14:00  רורים מהירים במשרד החוץ. בשעהיהוביל לב

באש פתחו  לא  הישראלי,  במארב  נוספת  ;כנראה  פעם  הסיור  יצא  כן  על  ו  על  בעצמו  באש  פתח 

מטוסי חיל  , ופגוע בציוד ההטיההסורים. טנקים ישראליים אשר הועמדו בהכן ניצלו זאת על מנת ל 

נמנעו מירי.  הסוריםהתקרית על מנת להרתיע את  מקום  האוויר חגו מעל   ,  בסופו של דבר  אשר 

  27. אחד עלה באש טרקטור סורי אחד ואוהלרק נפגעו   ולמרות ירי פגזים נרחב,

 
 . 472, עמ' תעודות  לוי אשכול, מבחרא"מ,  20
 . 17.5.65", יצחק רבין , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי7/120/2009א"צ,  21
22  germany-of-republic-federal-the-and-israel-between-https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations / 
 אתר ארכיון המדינה.  -

 .9.5.65", ויצחק רבין גולדה מאיר א"מ, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, "דברי  23
. ישראל אף הכינה מראש את ההודעה המדינית המסבירה את הסיבות לתקרית. ראו:  107, עמ'  אשכולגלוסקא,    24

פ א12.5.65,  4793/  5-אי"א,  כלל  בדרך  בברכה  מקדמים  הממשלה  ראש  "חוגי  נכתב:  בהודעה  למנוע  .  המאמצים  ת 
התנגשויות צבאיות בגבול, אולם טרקטור ובולדוזר שמנסים בכוח הפלדה שלהם, ואולי גם בחסות מטריית נשק המגינה  
 עליהם, לגזול מים לא להם ]...[ אין הם פחות שימוש בכוח מאשר מרגמה אשר מחפשת דרך למנוע את הגזל הזה בכוח". 

לב אמר בדיון: "אנו כידוע ביימנו  -בר  .17.5.65",  לב-חיים ברמטכ"ל, "דברי    , פרוטוקול של דיון 7/120/2009א"צ,    25
 תקרית שמטרתה הייתה לפגוע בכלים שעבדו בתוואי". 

 . 17.5.65 ", אהרון יריב, "דברי  שם, שם  26
ינואר    –, יצחק רבין  48/63/1948,  שם  27 ויצא    .1967דצמבר    -1964סקירה תקופתית,  בסקירה נכתב: "לאחר שחזר 
, דו"ח פעילות  49/708/1968מחלקות טנקים"; שם,   4ית, 'השיב באש' ]המרכאות במקור[ ובעקבותיו פתחו באש גם שנ

 ,CIA, ללא תאריך; בתחילה חשבו האמריקאים כי הסורים הם אלו אשר פתחו באש ראשונים. ראו: 1965חודשי מאי  
The Presidents Daily Brief, 13.5.65. 

https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
https://catalog.archives.gov.il/chapter/relations-between-israel-and-the-federal-republic-of-germany/
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ודאי    ,שביעות רצון מתוצאות הפעולהשררה  בישיבת הממשלה    ,דלותהתוצאות המבצעיות הלמרות  

לאזור  העבודות  ואת הכלים  תר והעבירו  את עבודתם בא  לאחריה  לאור העובדה כי הסורים עצרו

  28. מרוחק יותר

.  לה  שרים אשר התנגדובין  פעם נוספת את ההבחנה בין שרים אשר תמכו בפעולה ל  וחידד  התוצאות

כי טעה כאשר הצביע נגד הפעולה ואמר    בגילוי לב   הודהפטיש",  "למבצע    ארן, מראשי המתנגדים

על יסוד זה כבר רציתי לברך את כל אלה  "  ;כי הסורים חדלו מפעולתם  , בתגובה לידיעות בעיתונות

 29. "]שטעיתי[ מנוגדת לדעתי. זה קורה לעיתים רחוקות, אבל צריך להודות  שהיו בדעה

האוויר בתקרית תל דן הייתה השפעה  ראשית, להפעלת חיל  :  התבררו לאחר התקרית  סוגיות  מספר

  30ם של הסורים להגיב או להסלים את האש בעימותים הבאים.יכולת על על רצונם ו רתיעה  מ

במאי התכנסו בקהיר ראשי    26-כאשר ב  , יםפכו גלוי חולשת העולם הערבי וחוסר אחדותו ה שנית,  

בשל מפעל    עם ישראל  התעמת ל יכול  אינו    הסביר מדועו   נאצר  לוועידה שבמהלכה נאם  מדינות ערב

העולם  בעוד מדינות  נגד סוריה  פעלה  שראל  יהפעם השנייה שהייתה  לכך יש להוסיף כי זו    ההטיה.

  31, ובייחוד מצרים, עומדות מנגד. יהערב

אומנם באופן פומבי נמנעה   .לביקורת של ארה"ב על הפעולה הישראלית  הנקודה השלישית קשורה

חוסר שביעות הרצון של גורמים בכירים, החל  היה ברור  ארה"ב לגנות את ישראל על מעשיה, אולם  

אשר טענו בשיחות פנימיות עם נציגים ישראלים כי הפעולה מנוגדת    , טלבוט ועד הנשיא ג'ונסוןמ

בנוגעלהבנות ע לצד    חוסר שביעות הרצון האמריקאית,  . השילוב של להסכם אספקת הנשק  ימה 

הפינהה אל  הסורים  את  לדחוק  צורך  כעת  אין  כי  לתת    ,הבנה  לא  לחוש  למצרים  עילה  ובוודאי 

של ישראל כלפי סוריה היא "הרגעה ולא    הנוכחית  להצהיר כי מדיניותה לעזרתם, הביאו את רבין  

 32החרפה".

 

 
 . 376-379 עמ', 161מסמך מס' ,  תעודותרבין, ; 16.5.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול", א"מ,  28
 . 23.5.65, "דברי זלמן ארן", פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם,  29
 . 24.5.65  , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי אהרון יריב",7/120/2009א"צ,  30
 . 1.6.65ביטחון, "דברי יצחק רבין", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ועדת חוץ ו 31
; לחוסר השביעות של ארה"ב ושל הנשיא  24.5.65",  יצחק רבין, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי  7/120/2009א"צ,   32

ראו: הישראלית  מהפעולה   FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, Memorandum forג'ונסון 
Record, 20.5.65.    :בסיכום הפגישה נכתב על ידי קומר "I explained the circumstances, and how unhappy we 

were over the Israeli use of strongarm tactics (the Syrians didn’t even fire back). The President backed me 
up, and asked Feinberg to tell Eshkol we couldn’t accept shooting and killing on the water issues  ;"FRUS, 

Arab-Israeli Dispute, 1964–1967, Vol. XVIII, Telegram from the Embassy in Israel to the Department of 
State, 25.5.65.  ,בהמשך מיתנה ארה"ב את ביקורתה וראתה בסיכול ההטיה במאי פעולה מידתית ומוגבלת. למשל ;

כחודש לאחר התקרית הביע אבן פליאה בפני שגריר ארה"ב בישראל על העמדה הביקורתית שלה וטען כי ארה"ב צריכה  
ה המזהירה את ירדן ]מבצע "צוק  הייתה "להלל ולשבח שתי פעולות ]...[ הפעולה כנגד ההטיה ]מבצע "פטיש"[ והפעול

]...[ דוגמאות למופת של שימוש מוגבל בכוח לשמירת השלום". שגריר ארה"ב ענה: "לגבי הפעולה הראשונה   סלע"[ 
הוא מסכים ]...[ יש פה שימוש מינימלי בכוח הבא למנוע התדרדרות מכסימלית של מצב ביטחוני".    -]מבצע "פטיש"[  

  .15.6.65חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן",  א"מ, פרוטוקול של ועדתראו: 
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הצעה שקשורה עם בטחון וגם עם מים. אבל    בדרך כלל אני הייתי מוכנה תמיד להגיד כן לגבי כל"

  לראשנו  מעל  מרחף ]...[    אני רוצה לעמוד על אספקט אחד של הבעיה הזאת, האספקט המדיני 

 דרומי חולה מפעל  – 33" ההטיה עניין

  הכנרת מי  במליחות    קשורה שהייתה  הארצי נותרה סוגיה פתוחה  המים  לאחר הפעלתו של מוביל  

זו  להשקיההתאמתם  עברים במוביל דרומה וובמליחות המים המו שהייתה    ,חקלאית. גם סוגיה 

החקלאימצויה   בשדה  וביטחונית  ייתהה  ,כלכלי-לכאורה  מדינית  לסוגיה  מהרה  ה  ת בחינ  ;עד 

שהעניקו  ל  משקה  לעו  ,הפעלת הכוחלהאישים בממשלת אשכול    יחסם של  לע  ףמבט נוסמאפשרת  

 לאומית. -ן לזירה הבי

עולה  1964כבר בשנת   כי המליחות של מי הכנרת  לפגוע    ,הייתה ההבנה בישראל  עלול  וכי הדבר 

  ישראלעל מנת להוריד את המליחות ריכזה    לחקלאות.  בהם  השימושבצורה משמעותית ביכולת  

ו  שזורמיםים  המלוח  המעיינותמי    כל  את זו.  לכנרת  למטרה  הארצי  במוביל  שימוש  עשתה  אף 

גבוה מידי להשקיה  נותר הוא   למרות זאתו , תחצי מההמלחה של הכנרת בשיעור כתוצאה מכך ירד 

 34. פרדסים  יתהשקילאית ברוב חלקי הארץ, בעיקר קח

  , יול הייתה הסטה ישירה של מי תהום ישירות א  לפתרון בעיית המליחות במי המוביל  דרך נוספת

נ  כן  על  לא נמצא הפתרון המלא.  זו  גם בשיטה  נוספתיאולם  חולה דרומי   -  דונה אפשרות    מפעל 

עד לתחנת    הובלתם  ממקום נביעתם,ישירות  ,  מי הדןב  להשתמשהרעיון    שבמרכזו עמד  -  )מח"ד(

בדרך זו אמורה    אל הכנרת.  יכנסו, כך שלא י ומזיגתם ישירות אל המוביל הארצי  השאיבה בטבחה 

 35המוביל לרדת עוד. מי הייתה המליחות של 

שאלת קיומו של מפעל חולה דרומי  כי    ,לכל הנוגעים בדברכבר היה ברור    1965בתחילת פברואר  

מרחיקות  ת  ו ת וביטחוני ומדיני   גם השלכותאלא נושאת בחובה    בלבד,  כלכלי-חקלאיאיננה עניין  

עיקרו של החשש  על פעולות ההטיה הסוריות והלבנוניות.  והנוגעות ליחסיה של ישראל עם ארה"ב  

למרות שהאמריקאים הכירו את    , בעמדתה של ארה"ב כלפי מח"ד.כבעבר הישראלי היה קשור,  

כל  , כמבחינתה של ישראלמיטבי    ואשכול והרצוג כי התזמון של התחלת המפעל איננ   גרסו  התוכנית,

בנות  על עסקת הנשק עם ירדן, רכש הטנקים ומזכר הה  בין שתי המדינות   המשא והמתן בשל    הנראה 

והרצון הישראלי    שאלת הפעלת הכוח כנגד סוריהאת    ,כמובן  ,יש להוסיף  מתח זההאסטרטגי. ל

בצד הטכני  בעיקר  אולם דבריו נגעו    ,השר ספיר היה גם הוא במתנגדים  לזכות בהיתר אמריקאי לכך.

 
 . 9.5.65שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  33
 .9.5.65", גבתי חיים, "דברי שם, שם 34
 .318-321, עמ' מריבה  מי, בלאס 35
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בסופו של דבר    .צבי צור  מנכ"ל מקורותו   גבתי  החקלאות  התומכים במפעל היו שר  .של התוכנית

  36אשר תדון בנושא. ,יהודה וגבתי-ועדה שבה יהיו חברים שפירא, ספיר, בר תהוחלט על הקמ

יתכן  י בתחילת אפריל כבר שינה אשכול את עמדתו והיה נכון להתחיל בעבודות ההכנה של מח"ד.  

  ה עבר  התקרית. העובדה כי  ארסבמ  17-לתגובתה של ארה"ב לאחר פעולת ישראל ב  הדבר קשורש

הסירה את ההסתייגות של אשכול  מתזמון התחלת  ישראל, בוודאי לא במישור הפומבי,  לללא גינוי  

אשכול אף ביקש למהר    37לכך.  סייעה  -  קודם לכן  המפעל. גם העובדה כי מזכר ההבנות נחתם חודש

ן ישראל  כי למרות המצב המתוח בי חשש . הוא  דמוגרפית-בשל סיבה מדינית עם הפעלתו של מח"ד

תסרב  ויהי  אם  -  ושכנותיה ישראל  מדיניות,  אלי   שיחות  פליטים  של  החזרה  היא    ,הלכל  אולם 

לכן  שאינם  תתקשה לעמוד בלחץ להחזיר שטחים   ואינם מעובדים.  להעביר  ביקש  הוא  מיושבים 

במטרה לסכל  וזאת    ,עלולים להיות חלק ממשא ומתן מדיניה"  םבמהירות מים אל אזורים "בעייתיי

  38הבשור".  ובחבל ]...[  המערבי  בגליל: "בשני מקומות אנחנו חשופים מאוד  :החזרה עתידית

  , הראשונה  :סוגיות   לושש, וזאת שוב בהתייחסה לבתקיפות להתחלת המפעלהתנגדה    דווקא מאיר 

ישראל של  המרכזי  האינטרס  מן  מצוי  לטענתה,    ;ההסטה  הישראלי  הכובד  בסיכול  היה  מרכז 

מן הפעולות    העולמית   תשומת הלב את    עלולה להסיטהתחלה של מח"ד  ו  ,ההטיה הערבי  פרויקט 

התחלת    ;, שאלת התזמון המדינייהשניהסוגייה ה  ן.ת ובמטרתה של ישראל לסכל א  ולפגום  הערביות

עם ארה"ב  מח"ד לפגוע ביחסים המתהדקים  עלולים    הערביםכי  טענה מאיר,    ושלישית,  .עלולה 

פעולות הסברה מקדימות לא נעשו בנושא, עלול  שומאחר    ,"מפעל הטיה"  לטעון כי ישראל עושה

 39בלבנון עצמה. תומכי ההטיה ואף לחזק את   לאומית- ןבישראל בזירה הבי עהדבר לפגו

וכך גם ספיר. החריף מכולם היה  ו,  להתחלת המפעל וביקש לדחות את מועד  גם הואהתנגד    ארן

"פשיטת    -  הוא כישלוןמפעל המוביל הארצי  שהוכחה לכך  המים  ורהפטיג אשר ראה בבעיית מליחות  

בשל הקרבה אל הגבול    ,ביטחונית  כפולה:  הבעיה כעת עם מח"ד היא  ,רגל אחת גדולה". לטענתו

דבריו של ורהפטיג    40בו.   בשל החשש כי ארה"ב לא תתמוך  ,ומדינית  ;הסורי ואל התקרית האחרונה

בניית המוביל הארצי,  כל העת מ  ואינם מפתיעים. הוא היה אחד מן האישים המרכזיים אשר חשש

 
בספרו מציג בלאס    .9.2.65, מח"ד, "דברי לוי אשכול, פנחס ספיר, חיים גבתי, צבי צור ויעקב הרצוג",  7934/  2-שם, א  36

בר לתמיכת  וזכו  למפעל  שהתנגדו  כמי  החולה  עמק  קיבוצי  כי  -את  גבתי  טען  כבר  בפברואר  בדיון  זאת,  עם  יהודה. 
השווה: בלאס,   א;  319, עמ'  מי מריבהההתנגדות של הקיבוצים שככה.  גבתי",    דברי, מח"ד, "7934/  2-א"מ,  חיים 

9.2.65 
 . 11.4.65דברי לוי אשכול", , מפעל חולה דרומי, "7929/ 1-שם, א 37
 .9.5.65דברי לוי אשכול", , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "שם 38
וינר   , מפעל חולה דרומי, "דברי לוי אשכול7929/  1-, אשם  39 , פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  ; שם11.4.65",  ואהרון 

 .9.5.65"דברי גולדה מאיר", 
 . 9.5.65", ורהפטיגזלמן ארן, פנחס ספיר וזרח  , "דברי שם, שם 40
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ומהשלכות  הפעלתו  הישראלי  ההחרד תחושות    על  יהמתזמון  עלתבחברה  בין    ,  העימות  החרפת 

  41עם ארה"ב.  על היחסים ישראל ומדינות ערב ואף

 התכנסה הממשלה פעם נוספת על מנת להחליט בשאלת מח"ד.   ,1965במאי   16- שבוע לאחר מכן, ב

- חדלמעט השר גבתי אשר צידד בהתחלה מיידית של המפעל, התנגדו לכך שאר השרים. ראשון ו 

זו אחת הבעיות הקשות ביותר שאני נתקלתי בהן  "את ההחלטה:  כך  היה אלון אשר תיאר    משמעי

- שלה הוחלט כי לאחר פטירתו של שר התחבורה בר]בישיבת הממ  מאז אני נקלעתי לתפקיד הנוכחי

ההסתייגות שלו מן המפעל קשורה הייתה בסוגיה הכלכלית  .  [חדש  שריהודה יחליפו אלון עד למינוי  

;  המלוחים  המעיינותניקוז    באמצעותללא הטיית הדן,  גם    לפתרוןשאלת המלחת המים ניתנת    –

ביצוע של מח"ד פוגע באינטרס המרכזי    – ביטחונית היא המכרעת  -המדינית  הסוגיהאולם בעיקר  

  42אלון הציע לדחות בשנתיים את התחלת המפעל.  שהוא סיכול פרויקט ההטיה הערבי.  ,של ישראל

,  בהפעלה  להתחיל  בעיה  אין בחינה המשפטית  האשר טען כי מן    ,אבן  ףאל גישתו של אלון הצטר

  ,שפיראוכן הצטרפו    ,בנושא  ןמדינות המערב ולקיים קודם לכן שיח אית אולם עדיף לא להפתיע את  

  43. ספירו ,ביקש לדחות בשנה אשר

הייתה אשכול  של  קלאסית.  ההחלטה  להמתין    פשרה  הציע  חודשים  הוא  התחלת  עם  שלושה 

הצעתו נתקבלה על ידי    מח"ד.   הפעלת   אודותעל    ממוקדדבר עם ארה"ב באופן  העבודות ובמהלכם ל

 44חברי הממשלה. 

בפוליטיקה    מטעם חוגי ימין   ביקורת בההחלטה של ממשלת אשכול לדחות את הפעלת מח"ד נתקלה  

"תמיכת המומחים  למרות  וזאת    -מאיר ואבן    –  אשר סימנו את "האשמים" בדחייה  ,הישראלית

  הפרסום הוא  אשר טען כי  את אבן  כעיסההדבר   45. של גורמי ביטחוןו  השונים של תה"ל ומקורות"

   46"כזב, נרגנות וחוסר אחריות".

 

 בשאלת הפעלת מח"ד ביטחונית -השתלבות הדילמה המדינית 

בין עמדות השרים   ניתן לנתק  לגבי ההפעלה של מח"ד. " מבצע    לגבילא  עמדותיהם  לבין    פטיש" 

ארן ורהפטיגשפירא,  הצבאיל   התנגדוומאיר    ,  כ  , מהלך  נמנע.  התנגדו    ל לוספיר  הללו  האישים 

 
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח  ; שם3.11.63, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח ורהפטיג",  שם  41

 .7.2.65ורהפטיג", 
 .16.5.65, "דברי יגאל אלון", פרוטוקול של ישיבת ממשלה שם,  42
 .16.5.65", אבא אבן, חיים משה שפירא ופנחס ספיר, "דברי שם, שם 43
 . 16.5.65", לוי אשכול, "דברי שם, שם 44
]...[ בדיונים בממשלה הייתה נטייה כללית בעד  חרות  45 , "הוקפאה תוכנית להקמת מפעל מים בקרבת מקורות הדן 

התוכנית ]...[ אך בשלבי הדיון נתגלתה התנגדות נמרצת של השרים אבא אבן וגולדה מאיר. הם הביעו חשש שהפעלת 
 .15.6.65טיעון מדינות ערב בשאלת ההטיה", התוכנית תקל על  

 .15.6.65א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן",  46
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בבחינת המשך הקו המתון שהם    יתהההתנגדות הכפולה הי   ורהפטיגּו  בעוד אצל ארן, שפירא  למח"ד.

חלקה עם אשכול קו דומה בשאלת    , מאיריכפי שהראית  הדבר מורכב יותר.היה  אצל מאיר  ו  ,ייצגו

  , בפורום המשולש  חברה  היומי. היא אף היית- יום  ואקטיביזםמתינות אסטרטגית    – הפעלת הכוח  

  מאיר   ייצגהבתוך הקבוצה הזו    עד מאוד בעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל.  דומיננטי  השהי

הסורית היא תמכה לרוב    גזרה ב  ,לעומת זאת  ;בשאלת הפעלת הכוח אל מול ירדן  מאוד   קו מתון 

הכוח חיבהפעלת  הפעלת  כלפי  בגישה  שונות  תנודות  עם  או  ,  האוויר  העיבודים ל  של    המשכם 

 .רס כנגד ההטיה הסוריתאבמ 17-. ניתן גם להעריך כי מאיר תמכה בפעולה בהחקלאיים

הבנתה  את      , המסמלאחד  בבחינת קו רציף  הן  ולמפעל מח"ד"  פטיש"למבצע    ת של מאיריוההתנגדו

של  היכן   המרכזיים  האינטרסים  ביןישראלמצויים  הנכון  האיזון  ומהו  צבאי    הפעלת  ,  לבין  כוח 

של    -או לפחות בהבנה    -הסכמה  ב  להפעלה  זכות קודםל  הצורךו  ,שיקולים מדינייםהנובע מאיפוק  

סיכול פרויקט ההטיה  מאיר חשבה כי    :אחרות  במילים  .תלאומי- ןביה  במערכתהגורמים החשובים  

של המערכת    ולגיבויה  יחסהל  יותר   דגש רב  הוא מטרתה המרכזית של ישראל, אולם יש לתת  הערבי 

עימות מדיני עם  למנוע    לפעולותיה הצבאיות והכלכליות )מח"ד( של ישראל, ובעיקר  לאומית- ןהבי

כנגד ההטיה    יש לרסן את הפעלת הכוח   , כעת,על כן  .מזכר ההבנות ועסקאות הנשקעל רקע    ארה"ב

 . ולעכב את מח"ד  הסורית,

את מקומה כסמן המתון בכל הנוגע להפעלת    ,לדעתי  ,מחזקתעמדה כפולה ומשתלבת זו של מאיר  

אין הדבר אומר כי היא חדלה מלתמוך  .  מרביןאת  אשכול ו   שכללה אותה, אתבתוך הקבוצה  הכוח  

עמדתה    גורמים אחרים, ובראשםש רב יותר על  גהיא שמה דבפעולות צבאיות, אלא שבפרק זמן זה  

   לאומית ובעיקר ארה"ב.-ןהמערכת הבי  של

באפריל  התנגד אשכול למח"ד, אולם    1965עמדותיהם של אשכול ואלון מורכבות אף הן. בפברואר  

ובמאי נגד    ארסבפעולות במתו  בצמוד לתמיכ היה  . הדבר  תמך במח"דהוא  ,  1965במאי    שאתוביתר  

בנוגע למח"ד רים. ההסבר שלי  הסו היעדרה של תגובה  הו  -משלילה לתמיכה    -  לשינוי עמדתו  א 

  פומבית,  ,לאומית נרחבת- ןהיעדרה של ביקורת בי  בעיקר  חריפה סורית לפעילות הישראלית, אך 

 . הדבר הבהיר לאשכול כי "הדרך פנויה". הלהפעלת הכוח של  ,מצידה של ארה"ב  במיוחד

לאחר   ו  13דווקא  גישתו  שינה אשכול את  ב במאי    הסיבה  .החולה  מפעל   התחלת  דחייה שלתמך 

ן  פטיש" עבר ללא גינוי פומבי של ארה"ב, אי"העובדה כי מבצע  מעבר לים.    גם הפעם  ,לטעמי  ,מצויה

בנה;  התנגדותה של מחלקת המדינה הייתה דבר מּו.  כי לא הופעלו לחצים על ישראל מטעמהפירושה  

  20-עצמו הייתה רק ב נשיא ארה"ב  של    חוסר שביעות הרצוןבדבר    הישיר  המסראומנם העברת  ו

יש  החליט לדחות את התחלתו של מח"ד, אולם    ל, כלומר ארבעה ימים לאחר שאשכו 1965במאי  
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והאיום הסמוי כי הפעולה מנוגדת להבנה בין שתי    47להעריך כי ההדים של חוסר שביעות הרצון, 

כבר הגיעו לאוזנם של הדיפלומטים    48,ארה"ב למכור נשק לישראלהמדינות אשר הובילה להסכמת  

ולצמצם את מרחבי העימות האפשריים עם  , והביאו אותו לבקש  קודם לכן  הישראלים ושל אשכול

   ארה"ב.

הוא אלון.  של  עמדתו  את  לכך  בדומה  לבחון  במבצע    ,כאמור  , ניתן  התנגד  " תמך  אולם  פטיש" 

מטרתה  בהשגת  אין להפריע    :מח"ד. הגישה שלו הייתה דומה עד מאוד לגישתה של מאיר  תלהפעל 

ישראל   צרי  -המרכזית של  כן מח"ד  ועל  להידחות. בשונה ממאיר    ךסיכול מפעל ההטיה הערבי, 

ם או  ילא חשב כי הפעולה הצבאית צריכה להידחות בשל שיקולים מדיניאלון  ובדומה לאשכול,  

  ת דחיי  ה בעתוב   הפעלת כוח  –לאומית, ולכן לא הייתה סתירה בעמדתו  -ןשאלת הלגיטימציה הבי 

 המפעל. 

 

 סימנים של הצלחה 

ונדמה היה כי אישור למתווה הפעולה המוצלח שבו בחרה ישראל   ,פטיש""מבצע  לא חלף זמן רב מ

הממשלה  ועידה של ראשי  זמנית  -בונערכו    1965במאי    26-ב  מפי מנהיג העולם הערבי.  שריהי  הגיע

 49. בקהיר עידה השנייה של ארגון אש"ףוהערבים והו 

  ערב  מדינות  כי,  אתאסי-אל  דין-א  נור,  סוריההתלונן סגן ראש ממשלה    של ראשי הממשלה  הוועידב

  זכריה".  סיני  אל   כוחות"לשגר    ממצרים  ודרש,  ישראל  מול   אל   לבדה   להתמודד  סוריה  את  השאירו 

המצרי,  -א  מוחי הממשלה  ראש  בתגובהדין,  וכי    ענה  מוגבלת"  "מתקפה  של  במקרה  מדובר  כי 

יתרה מכך, בנאומו    50כלומר רק על סוריה.  –אחריות ההגנה במקרה כזה היא על המדינה המותקפת  

עובדה  ב  תלה הדף את הטענות הסוריות והוא  ,  1965במאי    31- של נאצר בוועידה השנייה של אש"ף, ב

איננה מוכנה או רוצה להגיע כעת לעימות  ש   את ההסבר לכךשקועה עמוק במלחמה בתימן    שארצו

בנאומו אישר נאצר כי דרך הפעולה הישראלית נחלה הצלחה    , למעשה  ."טרטור סורי"   עלעם ישראל  

ההטיה הערבית סוכלה לעת עתה, והדבר לא הוביל למלחמה. דברי נאצר עוררו תדהמה ושמחה    –

 
יי-בתדרוך היומי של הסי  47 י לנשיא ג'ונסון נאמר כי ישראל מוכנה להסתכן "בלחימה משמעותית" בכוונה למנוע  -א  א 

. עוד טען התדריך כי הדבר דומה לפעולותיה  1965במאי    13-את הטיית הירדן. כך יש לראות את התקרית שהיא יזמה ב
של ישראל במארס וכי למרות התגובה הסורית המתונה, הסיכון של עימות רחב יגבר ככל שהתקריות ימשכו. ייתכן  

 .CIA, The Presidents Daily Brief, 17.5.65שבשל הערכה זו גבר הלחץ של ארה"ב על ישראל. ראו:  
48  XVIII, Telegram from the Embassy in Israel to the  ..Vol 1967,–li Dispute, 1964Israe-, ArabFRUS

Department of State, 25.5.65 . 
, "ועידה פלשתינאית שניה תיערך בסוף  על המשמר;  26.5.65, "ועידת ראשי ממשלות ערב נפתחת היום בקהיר",  דבר  49

 .27.5.65ביוני",  2-במאי וה 31-החודש בקהיר ]...[ בין ה
 .157-158, עמ' המאבקשמש,  50
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בתוכנית האסטרטגית    עלפגו ה ישראל שני מהלכים מוגבלים הצליחבאמצעות    –במטכ"ל הישראלי  

   51הערבית. 

אשכול היה שותף גם הוא  לדעה כי לעת עתה סוכל האיום המיידי על ישראל בדמות פרויקט ההטיה  

לבין   -לפי שעה  אשר נדמה היה כי נפתרה  - הפריד בין בעיית הביטחון השוטף הוא  הערבי. עם זאת  

בלי   הרפיההביטחון היסודי אשר במרכזה האיבה הערבית הבסיסית לישראל, וזו "בלי שום בעיית 

 52במקור[ בבעיות ביטחוננו היסודי לטווח הארוך". וים המדגישים]הקו  רמז להרפיהשום 

 

 וקרע במפא"י  ת בעיית הפת"חוהתעורר, הר הצופיםעיבודי 

, לא באש אלא  ים בהר הצופים[יהשטחים החקלאם מלעשות את זה ]עיבודים של  "אנו מונעים מה

 53. אתה ]אשכול[ תיסוג או שהם יתנצלו"שבנאומים ]...[ אני מציע להמשיך בקו הזה, עד 

לא נרשמו תקריות    ,1965בפברואר  ישראל ובירדןב  ורייקה  נליי ספ םהאו" שליחי  של םסיורלאחר 

לעבר פטרול ישראלי  נפתחה אש ירדנית  . אז  1965באפריל    20-ל ות עד  מיוחדות בגבול בין שתי המדינ

האם מקורה בחריגה של    –  לירי  הסיבה  הברורהייתה  שנע בהר הצופים. כבר למן ההתחלה לא  

נעוצה  המתיחות על ההר  ."חייל המשוגע" הירדני התורןב הפטרול מן התוואי המוסכם או שמדובר  

לרעות את עדריהם בשטח הר    וויהא עיס  מהכפר גם בהחלטה הישראלית למנוע מרועי צאן  הייתה  

ישראליתשהיה  הצופים   זיתים  בריבונות  באזור  למסוק    ם בחודשיהתקריות  בעקבות  וזאת    ;וכן 

החקלאית  54.בהר  1965וינואר    1964דצמבר   הפעילות  הי  חידוש  הריבוני  בשטח    שראלי הערבית 

  55הירדנים על התקריות. בהתנצלות  אשכולעל ידי הותנתה 

הפורום אשכול, מאיר ורבין על מנת    ,פעם נוספת  ,1965במאי    18-ב  תכנסה   ,המשך העימותיםלנוכח  

כי    לדון בשאלת הר הצופים ובהמשך המדיניות הישראלית כלפי ירדן. בפרוטוקול הפגישה נכתב 

במאי. קשה לדעת    18-ביומן הלשכה של אשכול מופיעה הפגישה ב  אךבמאי    19-היא התקיימה ב

בפועלמתי   התרחשה  בהיא  וי   18-.  שיניים,  רופא  אצל  אשכול  היה  כך  תכן  יבמאי  נדחתה  שעקב 

  – בכל מקרה, קודם לפגישה זו נפגש אשכול עם רבין ועם אלון    אך אין ודאות בדבר.  ,ביום  הפגישה 

 56כנראה לצורך תיאום בנושא הירדני. 

 
 .110-111, עמ' אשכולגלוסקא,  51
 . 3.6.65, נאום "צוות", 7925/ 8-א"מ, א 52
 .19.5.65, הר הצופים, "דברי אריה לבבי", 7935/ 5-שם, א 53
, ביטחון שוטף:  461/1046/1970; שם,  26.4.65לב",  -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר7/120/2009א"צ,    54

 . 21.4.65, "יריות על משמר ישראלי בעת סיור על הר הצופים", למרחב; , ללא תאריך 1966-1965
 .2.6514.חידוש העיבוד החקלאי של ערביי עיסוויה,  –, הר הצופים 4793/ 5-אי"א, פ 55
 . 18.5.65 סדר יום, –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ; 19.5.65", לוי אשכול, הר הצופים, "דברי 7935/ 5-א"מ, א 56
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  , כאמור,אשכול התנה  הירדנית.  הסוגיה רור הגישה המכילה של אשכול ומאיר אל  יתה בבעלבפגישה  

והמסיק הירדני על הר הצופים בהתנצלות ירדנית על התקריות בסוף    החקלאי  את המשך העיבוד

אשר דרשו בתמורה התנצלות על פציעת החייל    ,הדבר אף הועבר אל הירדנים  דצמבר ותחילת ינואר. 

  57הירדני. 

שב לכך  העיבודים הערבימנעה    ישראלנוסף  ורמסה  אף    היא   בהר,  ם יאת  קיימיםפגעה    עיבודים 

אשר ביקש "להעלים עין" מעיבודים    ,היה למורת רוחו של אשכולהדבר    כאמצעי לחץ על הירדנים.

לבוא    נכונות  הביעהוא  להתנצלות ירדנית. עם זאת    אך לא חזר בו מדרישתו  ,לרומסםולא    קיימים

   58לאפשר את סיומה של הפרשה. ובכך  ,"להצטער על זה שנפצע אדם"  לקראת הירדנים,

בית הקברות הצבאי הבריטי על  שור בהר הצופים היה שאלת הטיפול והאחזקה של  נושא אחר הק

אולם כנראה לא היה מתוחזק ברמה משביעת    ,ההר. שטח בית הקברות היה בריבונות ישראלית

  מכוח האו"ם    מלטזיםיהיו  קח חסות על כך  יכי מי שי  ,בשיתוף האו"םהבריטים,  רצון. ועל כן הציעו  

ביטוי  בכך  באו  הפעם  ו יתגוררו על ההר. אשכול התנגד,  אשר   בית  לידי  וחוץ. שטח  פנים  שיקולי 

לאחר    ,או"ם. יתרה מכךה  אשכול סירב לוותר עליו לידיהקברות היה בריבונות ישראלית ברורה ו

אנחנו מוותרים", כך שאשכול גם העברת השטח באזור בית צפפה לירדנים, "אפילו שפירא אמר ש

 וההשפעה של הדבר על תדמיתו הציבורית.  הקודם לוויתור סמיכות הזמנים  ך בשל התנגד למהל

, לאחר  אמורעסקה בחידוש הפטרול בגיא בן הינום. כ ידון  האחרונה שהייתה אמורה לה  הסוגיה

החליטה ישראל להרחיק את נתיב הפטרול מקו הגבול ובהמשך    בינואר  15-ב   התקרית האחרונה

לחלוטין מתוך    ,לבטלו  של  כוונה  וזאת  כוללת  מגמה  ומתוך  הירדנים  עם  אפשרי  חיכוך  להקטין 

 59הסלמה.   ומניעתהרגעה  

מסיומה של  אולם,  בשל קוצר הזמן נדחה הדבר.    ךא  ,כעת ביקש רבין לדון בחידושו של הפטרול

  המגוננת כלפי הירדנים.של שרת החוץ ועמדתה    וברהשיחה עלתה פעם נוספת, בין השורות, כוחה הג 

מונעת  ה  היא  קצינים כי שרת החוץ  30-למשתתפים כי "אלוף בצה"ל" סיפר למאיר נזעקה לספר  

 אשכול ענה למאיר:  מטילה וטו על הפעלה כזאת בכלל.  למעשה  וכי היא  ,את חזרתו של הפטרול

כלומר, פעם נוספת מתקבל אישור    60. כי גישתה נכונה  ה תולחזק א בכוונה  אולי    ,בוודאי טוב"  ה"ז

 הפוליטי הגדל והולך.  כוחהל, ברורואולי לא פחות   ,הירדניתליחסה המיוחד של מאיר אל החזית  

 
 14.2.65, חידוש העיבוד החקלאי של ערביי עיסוויה –, הר הצופים 4793/ 5-, פשם 57
 .19.5.65, הר הצופים, "דברי לוי אשכול", 7935/ 5-א"מ, א 58
, 1965-1966, ביטחון שוטף:  461/1046/1970א"צ,  ;  26.1.65של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",, פרוטוקול  שם  59

 . ללא תאריך
 .19.5.65לוי אשכול", ו  גולדה מאיר , הר הצופים, "דברי7935/ 5-א"מ, א 60
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התנצלות ירדנית ובמקביל    -  אשכול את מתווה הפתרון הנכון בעיניו  שהעלה   ספורים לאחר  םימי

ישראלית   צער  הצופים.  -הבעת  בהר  המדינות  שתי  בין  המשבר  מטה  בתיוּו  נפתר  ראש  של  כו 

"הבכיר הירדני הרשמי    הועבר מכתב המקובל על שני הצדדים, ובו הביע בול,    המשקיפים של האו"ם

נפצעו שלושה שוטרים    העל התקרית שב  -" Expression of Regret"  –חרטה  ביטויי    בהר הצופים"

ואילו   גם הוא  ישראלים,   Expressed"   -   חרטהביטוי של  "הבכיר הישראלי להר הצופים" הביע 

Regret" 61נפצע החייל הירדני.   השב תקריתעל ה 

לאחר  ואישרה את המתווה שבו, ואשר הכניסה בו מעט תיקונים    ,מאיר  ל כתב הועבר תחילה אהמ

הועבר סופי.   מכן  לאישור  אשכול  אשכול    62אל  של  הסופי  אישורו  בידי  ההתנצלות  אין  למתווה 

, אולם אני מעריך כי הדבר אושר על ידי אשכול. חיזוק לכך ניתן לראות  תוהחזרה לשגרה המוצע

מתווה    –במאי    25-ובו מצוין המכתב אשר נשלח ב  קדרוןשל נציג האו"ם עם    דיוןל  מכיןבמכתב  

והעלאת בקשה ערבית לחזור  סטטוס קוו בהר הצופים ה  תהחזרה ליהציפי –ההתנצלות המשותפת 

 63ולעבד שטחים חקלאיים על ההר. 

 

  64"מופתים ליעילותו של שימוש מוגבל ושקול בכוח" – 1965במאי  72-82 –" צוק סלע"מבצע 

ין  גבול שבחזרה לשגרה" בוסייע ל"ישראל וירדן של למרות המתווה אשר הוביל להתנצלות הדדית 

במהרה   המדינות,  בלהחרפה    חדש- ישןשחקן  הוביל  שתי  עוד  היחסים.  חיבל    16-במערכת  במאי 

  שניהניח מטעני חבלה צמוד להוא  במאי    25-בבמשאית מים באזור מושב אמציה,    הפת"ח  ארגון 

בית  למתחת   דומה  מטעןהתפוצץ  במאי    27- ב  ;אנשיםארבעה  בפיצוצם נפצעו  ובתים ברמת הכובש,  

קומ  שלוש  נפצעו. בן  ישראלים  ושלושה  בעפולה,  המקרים    65ות  בשלושת  המפגעים  של  העקבות 

 66עפולה אל ג'נין. מהן הובילו אל קלקיליה ו  רמת הכובשמ ;הוליכו אל ירדן

  –   ההכוונה וההפעלה הן סוריות  יוצאות משטחה של ירדן, אולם  הפת"ח  חוליות  כי   ישראל ידעה 

 67. חבלההמגייסים עבריינים בתשלום לטובת ביצוע פעולות    סורים אשר מסתננים לירדןפעילים  

 
 .20.5.65מכתב מאת אוד בול אל יאיר ביברמן,  ,4793/ 5-אי"א, פ 61
  23הבעת צער ירדנית על תקרית    -שם, שם, מכתב מאת מרדכי קדרון אל ראש הממשלה לוי אשכול, הר הצופים    62

 .24.5.65, 1964בדצמבר 
 . Notes for the Conversation of the COS UNTSO with Mr. Kidron 1.6.65,, 4793/ 5-אי"א, פ 63
 .15.6.65פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן", א"מ,  64
 , ללא תאריך.1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  65
. גם בעיתונות הישראלית ידעו  27.6.65חודש מאי,    סיכום חודשי  –הסתננות    –משטרת ישראל  ,  7936/  5-א"מ, א  66

נפצעו ושני בתים ניזוקו בפעולת חבלה  ברמת הכובש    4, "מרחבללהצביע על מקורם של המפגעים ומי האחראי. ראו:  
]...[ עקבות שלושת החבלנים ]...[ הובילו לעבר הגבול סמוך לקלקיליה ]...[ חוגי ביטחון מייחסים את החבלה לארגון  

שיתפו פעולה  . רבין ציין כי במקרה של עפולה  28.5.65, "פעילות חוליות החבלה מירדן",  מעריב;  26.5.65'אל פת"ח'",  
א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  מ' לשטחם. ראו:    50-הירדנים עם ישראל ואפשרו לגששים ישראלים להיכנס כ

 .30.5.65"דברי יצחק רבין", 
, "בית מגורים בעפולה ניזוק ע"י מטען נפץ שהניחו חבלנים מירדן ]...[ ההנחה שהתנקשויות 'אל פת"ח' ביום ב  דבר  67

 .30.5.65; א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", 28.5.65יוזמו על ידי סוריה", ואתמול  
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לפעולות התנגדו  אשר  כי    הפת"ח  הירדנים  טענות  העלו  אף  ישראלית,  צבאית  מתגובה  וחששו 

   68"ישראלים ואולי ערבים ישראלים".  :האחראים הם

לאחר שמשטחה של ירדן יצאו  כיצד לנהוג    :ישראל מצאה את עצמה בדילמה שהכירה מן העבר

. איפוק והיעדרה של תגובה  להןברור היה כי המשטר מתנגד  בשעה ש  ,של הפת"חפעולות חבלה  

  לעודד את הפת"ח ואת הסורים להמשיך בפעילותם ,  לייצר תדמית של חולשה לישראל  היו   עלולים

בחיילים ובמשטר    ; ומנגד, פעולה עוצמתית מידי, העלולה לפגוע גםולסדוק את ההרתעה הישראלית

  אבן  תההאשמישל הממלכה    העצמאי  לאינטרס הישראלי הבסיסי הרואה בקיומהתזיק    ,הירדני

   יסוד ביטחונית חשובה. 

על   ב  התקבלה אצל אשכול, התגובה    אופןההחלטה  רבין  עם  בפגישה שקיים    09:00שעה  כנראה 

הגיונה של הפעולה היה    69. 12:30בשעה    במאי  27-בוועדת השרים אשר התכנסה ב  הואושר  בבוקר,

העדין שבין היעדר תגובה או תגובה נרפית לבין פגיעה עוצמתית  פעם ניסיון לפסוע על הנתיב  גם ה

יעדי הפעולה יהיו אזרחיים במהותם, ולפעול  בעיקר בסמלי השלטון הירדני. כך הוחלט כי    – מידי  

 ירדנים וישראלים.   – צום נפגעים ככל הניתן לצמ

וכוונתה הייתה להעביר מסר אל    ,גם הפעולה עצמה הוגדרה "פעולת אזהרה" ולא פעולת תגמול

 70פעולות הפת"ח. לסיכול ם כי עליהם לפעול בנחישות רבה יותר  יהשלטונות הירדני

  . באזור קלקיליה ופגע בהןעל שתי תחנות דלק    890פשט כוח מגדוד    1965במאי    28- ו  27בלילה שבין  

. הוא חיבל  חנת קמח ובבית חרושת לקרחט אמור היה לפגוע בוחדר אל אזור ג'נין,    202כוח מגדוד  

כוח שלישי    .ה ילא מצא את בית החורשת לקרח ופגע בטעות בכנסי בדרכו,  עה  ת  אולם  ,חנת הקמחטב

אשר שימש בחלקו בסיס אימונים של    ,של הירדן  בגדה המזרחיתש  שונהפשט על הכפר    "גולני"מ

חמישה    בתקרית  על פי הירדנים נהרגוהאזרחית ופוצץ מספר בתים.    ההאוכלוסיי הפת"ח, פינה את  

  71אנשים. 

אליו  העביר  ול  לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים עם חוסיין,  זו הקפידה ישראלפעולה  גם לאחר  

גם    מסרים אך  כךמפייסיםתקיפים  יש  ,למשל  ,.  אזהרה  ראל  העבירה  לשדר  שבו  מלךישירות   ,

 
, מכתב מאת אברהם הרמן אל מרדכי קדרון, מחלקת ארצות הברית במשרד החוץ )מאה"ב(, מיכאל  7936/  5-, אשם  68

 .28.5.65קומי, 
 . 27.5.65 סדר יום,  –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ  ;30.5.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", שם 69
,  1965-1966, ביטחון שוטף:  461/1046/1970א"צ,  ;  30.5.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    70

. המאמר  29.5.65, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל מספר שגרירויות ישראליות,  2650/  10-; א"מ, חצללא תאריך
במאי, ושם טענה שרת החוץ כי את ישראל לא מעניין מאיפה    28-את דברי מאיר בפני מועדון המסחר והתעשייה במביא  

 המסתננים מגיעים אלא "איזה גבול חצו ולאן חזרו".  
וביטחון, "דברי יצחק רבין",  376-379, עמ'  161, מסמך מס'  תעודותרבין,    71 . 1.6.65; א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ 

- כי  "מ –וטעה  –מך רבין במתווה הפעולה שנבחר ל"צוק סלע", חידד את הרגישות של עימות בירושלים, וטען בדיון ת
, בתקרית מנזר נוטרדאם, ירתה ישראל בירושלים ואף עשתה  1963באוגוסט    25-לא ירינו בירושלים". כאמור, ב  1954

 נשק אנטי טנקי.   –שימוש ב"בזוקה" 
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הללוה בפעולות  מעוניין  איננו  שהוא  יודעת  היא  כי  אחראית; אולם    ,בהירה  בירדן  רואה   72היא 

והדגישה את מחויבותה של    ה ימועדון המסחר והתעשי בפני    1965במאי    28-נאמה מאיר ב  ובמקביל, 

לא שמחים  ]אנחנו גם[  על "הפצועים בצד שלנו, ו  צטערה ובאותה הנשימה ה,  ישראל להגן על עצמה

   התבטאות ישראלית כזו לאחר פעולה בסוריה.קשה לראות  73על ההרוגים והפצועים בצידם".

וישראל    ,אזרחיםירדנים לעבר שכונת מוסררה בירושלים. בתקרית נהרגו שני  ה ירו    1965במאי    31-ב

מאיר אומנם האשימה כי התקרית הייתה "פרי החלטה ירדנית בדרג העליון", אולם    74. לא הגיבה

הקליעים  וחלק מן    ,ו קודם לתקריתפונ  ירדנים לא  אזרחים  -מדובר בהחלטה מגבוה  היה  נראה שלא  

 75. להימנע ממנו בעבר דבר שהירדנים הקפידו, םאף פגעו במנזר נוטרדא

,  ישיבה מיוחדתל כנראה    בערב,  19:45שעה  ב  ועדת השרים לענייני ביטחון אשר התכנסה באותו יום

על פי דיווחו של אבן לוועדת חוץ וביטחון    76ירי לעבר ירושלים.באפשרויות התגובה הישראלית ל   דנה

יותר,מיי  16 מאוחר  הכף  ם  את  הכריעו  שיקולים  פעולה".  מספר  לעשות  למרות    ,הראשון  "לא 

מחשבה בתחילה כי התקרית בירושלים מקורה "במקור הגבוה של האחריות", בהמשך התברר כי  ה

גבילה מאוד את הרצון  ה רחים  , הקרבה בירושלים אל אזהשיקול השני;  מדובר במפקד מקומי זוטר

להבדיל ממדיניותה במקומות  הישראלי   בירושלים,  מיוחדת  מדיניות  ]לממשלה[  והיא "המכתיב 

 77.תקרית הירילשל הקצין אשר אחראי    –הלקאה בפומבי    –אחרים"; ושלישי, הענשה של הירדנים  

  ,שגריר ישראל בארה"ב, הרמן  את,  ראסקר המדינה האמריקאי,  יזימן מזכ  בירדן,   בעקבות הפעולה

מאיר    קיימה  בהמשך  .גדה המזרחיתאל ההירדן  נהר  מעבר  על  הפעולה ובעיקר  על  צער  לשיחה והביע  

אודות המצב    , על, ואף עם בולצרפת בישראלו  עם שגרירי ארה"ב, ברה"מ, בריטניה  עדכון  שיחות

הגישה הישראלית  מאיר כי    הבהירה, ובו  עם בול   המסר המעניין נאמר בפגישה   ירדן.- בגבול ישראל

  -   תהיה תקרית נוספת אם  , ולא תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן  של "התאפקות" באזור ירושלים

   78. תידרש ישראל לפעול צבאית -  גם באזור ירושלים

 
; לאחר הפעולה העביר חוסיין שדר באמצעות  1.6.65ץ וביטחון, "דברי גולדה מאיר",  א"מ, פרוטוקול של ועדת חו  72

ארה"ב לישראל כי פעולות הפת"ח, יותר מאשר הן פוגעות בישראל הן פוגעות באמינות וביציבות המשטר ההאשמי.  
 . 15.6.65א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן", ראו: 

 . 29.5.65, מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל מספר שגרירויות ישראליות, 2650/ 10-חצ"מ, א 73
שוטף:  461/1046/1970א"צ,    74 ביטחון  ללא תאריך 1965-1966,  ודבר;  ,  נהרגו  וילדה  "צעיר  ביריות    4-,  נפצעו  נשים 

היועץ המשפטי של משרד החוץ,    ; אחד מן ההרוגים היה ערבי נוצרי מן העיר נצרת.1.6.65חיילים ירדנים בירושלים",  
יעקב דורון, שלח מכתב אל מנהל לשכת שרת החוץ ובו כתב כי אחיו של ההרוג עבד בימק"א, וכי הוא דיווח שהלך הרוח  
את   יכבד  הממשלה  ראש  אם  יפה  מחווה  זו  תהיה  כי  דורון,  הציע  עוד  ירדני".  "אנטי  הוא  הנוצרים  הערבים  בקרב 

אי לאחר שהוא ביקר בבית שנפגע בעפולה, ושרת החוץ ביקרה את הפצועים מן הירי  המשפחה בביקור תנחומים, בווד
, 6301/  15-הירדני בבית החולים. אם זה לא יתאפשר הציע דורון, כי השר שטרית יעשה זאת במקומו. ראו: א"מ, ג

 .2.6.65מכתב מאת היועץ המשפטי בפועל אל מנהל לשכת שרת החוץ, 
 .2.6.65יסון התוקפנות מצד ירדן", , "פעולה מדינית ורלמרחב 75
 . 31.5.65 סדר יום,  –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ 76
 .15.6.65א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן",  77
 .1.6.65", גולדה מאיר, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי שם 78



 

299 
 

ד ירדן או לבנון בשל פעילות הפת"ח,  תגובה ישראלית כנגמה  הסלמה כתוצא החשש של ארה"ב מפני  

  למשל,   ,הובילה אף להעלאת תאוריית קשר, וכל זאת על מנת למנוע תגובה ישראלית אפשרית. כך

)  אמר   האמריקאית והמגרב בשגרירות    רח התיכוןאחראי על המזה  ,(Eagletonוויליאם איגלטון 

, כי למרות שהדבר איננו עמדה רשמית של  מן השגרירות הישראלית  , בפגישה עם יהודה תגרבלונדון

ו  ישנם קולות הטוענים כי את הפעולות האחרונות של  אף  מחלקת המדינה,  לא עמדתו האישית, 

אשכול את  להביך  המבקשים  ישראלים  למעשה  ביצעו  הפת"ח  צבאית  אם    ;ארגון  יפגע  ת   -יגיב 

  כי להיווכח  פגע דמותו בקרב הציבור הישראלי. מרתק  יבליג, תי אם  תדמיתו כמדינאי שקול ומתון, ו

בזמן המנדט    –אצ"ל ולח"י    –לבין הפעולות של ארגוני "הפורשים"    בשעתומצב  איגלטון השווה בין ה

העלה    אף  איגלטון.  ופגעו בבריטים  של היישוב  רוח המדיניות הרשמית" " אשר פעלו בניגוד ל  , הבריטי

שגם עתה קמו במעשי חבלה אלה )או לפחות בחלק מהם( מעין  האם זה בלתי אפשרי  "  :שאלת תם

  79ארגונים פורשים?" 

על היעדר תגובה נחרצת יותר   - נדרש אשכול להתמודד עם ביקורת כפולה הפנימי במישור הפוליטי

פנייה מהירה אל הנתיב הצבאי בטרם נוסה הנתיב    אחר, עלהומן הצד    ;מצד אחד  אל מול ירדן,

לטענות    80המדיני.  אשכול  של  התשובה  "דברי  גישתו:  תמצית  היו  הצדדים  להגישני  רוצה    ד אני 

וגם   והמוח שוקל. הוא צריך לשקול בכל פעם,  רושמת, העין פקוחה  לכנסת שהפנקס פתוח, היד 

 81ם". ישקול בכל פע

 

 ביפתח ובבית גוברין  חבלה   מטעני

 וכבר נשמעו שוב הדי הפיצוצים. ,בירושליםנדמו הדי מבצע "צוק סלע" והירי הירדני  בטרם

גוברין,    1-ב בית  קיבוץ  של  ברכת המים  אל  בצמוד  הפת"ח מטעני חבלה  של  חוליות  הניחו  ביוני 

לשני המבנים.ובמקביל   נזקים מעטים  נגרמו  בפיצוצים  יפתח.   הניחו מטען מתחת לבית בקיבוץ 

   82לו זו מקיבוץ יפתח הוליכו אל לבנון. בבית גוברין הוליכו אל הגדה המערבית, ואי העקבות החולי

 
פ  79 בר4793/  5-אי"א,  מחלקת  אל  תגר  יהודה  מאת  מברק  בישראל  ,  החבלות  )מב"ר(,  החוץ  במשרד  ביום    - יטניה 

 )כנראה(. 16.6.65]סימן השאלה במקור[,) ?()ישראלי
. אשכול הותקף  2028-2031, עמ'  2.6.65, "דברי יוסף ספיר, ישראל ברזילי ואסתר וילנסקה",  479, ישיבה  דברי הכנסת  80

גם בעיתון "חרות" על  "זהירותו היתרה", ולחלופין, ב"על המשמר" נדרשה ישראל דווקא לאמץ קודם כול את הנתיב  
אשר סיכנו את חייהם ]...[ כדי למנוע קורבנות    צבאית ]...[ הכוחות הישראליים  אזהרה, "פעולת  חירות:  ראוהמדיני.  

; 30.5.65בנפש האויב בסיכון עצמי רב, אולי יתר על המידה ]...[ זהירות יתרה זו ]...[ אינה יכולה להיות מדיניות קבע",  
, "אין מדינת ישראל יכולה לסבול התנכלות לשלומה ]...[ אולם ראש לכול וקודם כל חייבת היא להפעיל  על המשמר

 . 30.5.65אמצעים מדיניים ולמצותם ]...[ הנתמצו הפעם אמצעים אלה?", 
ישיבה  דברי הכנסת  81 בירדן הייתה  2032, עמ'  2.6.65לוי אשכול",    , "דברי 479,  גישתו כי הפעולה  על  ; אשכול חזר 

 .3.6.65וות", , נאום "צ7925/ 8-א"מ, אמזהירה בכל המובנים", גם יום לאחר מכן בהרצאה בצה"ל. ראו:  –"מזהירה 
 ., ללא תאריך1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  82
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תקריות  –ערכה בישראל בקרב "חוגי הביטחון" הייתה כי את כלל פעולות הפת"ח בזמן האחרון  הה

עפולה,   ויפתח  רמת הכובש,  גוברין  ועידת ראשי הממשלה    –בית  של  כינוסה  רקע  על  לראות  יש 

  1965.83במאי   26-ב שנערכה  ארגון אש"ף הוועידה השנייה שלבמצרים, ועל רקע  יםהערב

  .לדון בתגובה הישראלית לפעילות הפת"חנפגשו אשכול ורבין    ביוני,   2- , ביום לאחר שני הפיגועים

אבן הממשלה  ראש  סגן  אליהם  נוסף  בשל  לנקוט  האפשרות    . הפעם  סוריה  כנגד  גדולה  פעולה 

לאורך    הגבוהה בצבא הסורי וריכוזו  כוננותה  בגלל  ירדה מן הפרק  הפת"ח  אחריותה לפעולות ארגון

ישראל עם  תגובה  הגבול  הזו  .  מצריכהבעת  בעורף  הייתה  גדול  ,  פעולה  "לדבר  לשמור  יש  אותה 

שם   ,וירון רומיש הכפריםהמתווה שהוצע על ידי רבין היה "פעולה קטנה" בלבנון באזור  84באמת". 

 באזור חברון.  , קטנה" בירדןפעולה "מודיעין מתגוררים משגרים של הארגון, ועוד  על פי ידיעות

אבן הציע כי ישראל תפנה כעת את מאמציה אל הנתיב המדיני, תשלח איגרות אזהרה אל ראשי  

אולם חשב    ,במוקד האיום תהיה סוריה. אשכול היה נכון לקבל את המתווה המדיניהמדינות כאשר  

צמות ואל ירדן במסר של רצון לשמירה משותפת על הגבול. רבין תמך בדברי  כי יש לפנות אל המע

 85אשכול והציע לפנות רק אל ירדן.

התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון על מנת    1965ביוני    1-אבן טען כי גם לאחר הפעולה ביפתח ב

תכן  י מעלה פגישה של הוועדה, אולם י  אינוחיפוש ביומן הלשכה של אשכול    86לדון במענה הישראלי.

באותו יום. אשכול ואבן נפגשו כאמור עם רבין בשעה    12:00מדובר בפגישה אשר התקיימה בשעה  ש

יתכן כי לאחר מכן התקיימה הפגישה של ועדת השרים לענייני ביטחון. ביומן הלשכה נמחק  י , ו10:30

בכל מקרה,    87, ולמעשה "פונה" לוח הזמנים. 12:00לשעה    -"דגני ולנדאו"    -  נושא הפגישה המקורי 

והביטחון  מדבריו של אבן זה  בוועדת החוץ  בדיון  גם  כי  ב   ,ניתן להבין  לפעולת  אשר עסק  תגובה 

 88למדיניות אשר התקבלה.  של אשכול היה הקו  ,הפת"ח מלבנון

  שם ו  ,של שתי המדינותדת שביתת הנשק  ירדן בווע-נידונו התקריות בגבול ישראלבסופו של דבר  

  -  " תקריות גבול  פעולה בין שני הצדדים כדי לנסות למנוע  שיתוףהירדנים סעיף המדבר על "ציעו  ה

עצרו את    הירדנים  זו,מ  התר י.  כךוישראל תמכה ב  -  מתווה הדומה עד מאוד להצעתו של אשכול

ן שתי  שיתוף הפעולה המודיעיני ביו  ,במאי והעמידו אותו למשפט צבאי  31- היורה מן התקרית ב

 
, "אנשי פת"ח חיבלו בבית מגורים ביפתח ובבריכה בבית גוברין ]...[ חוגי ביטחון סבורים כי מעשי החבלה ]...[ דבר  83

 .3.6.65שחרור הפלשתינאי", פתח' בעת ועידת ראשי הממשלות הערביות ]...[ ולקראת כנס ארגון ה-תוכננו על ידי 'אל
"דברי יצחק    לב, אלוף יוסף גבע,-, ישיבת ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, הרמטכ"ל, אלוף ח. בר7925/  8-א"מ, א  84

 .2.6.65 רבין",
 שם, שם.  85
 .15.6.65, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן", שם 86
 . 2.6.65 סדר יום,  –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ 87
 .15.6.65א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי אבא אבן",  88
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 89. כאשר ישראל העבירה לירדן רשימה של חשודים בהשתייכות לארגון הפת"ח  עמיקהמדינות ה

ספק  "על ישראל כירדנים  ה   של  להישענות יתרעלול לגרום  הדבר  הדבר הוביל לחשש אצל מאיר כי  

  90. כזה מודיעיןתעביר ישראל לא במקרה שודיעין" ואף לשמש אותם כתירוץ להיעדר פעולה מ

על    –ירדן ולבנון    אל מולגם  שיר  וכתוצר י  –המאבק הישראלי כנגד הפת"ח  נסוב    1965באמצע יוני  

כפי שהדגיש אשכול בנאומו    ,"הערנות והשמירה"  -הגברת מרכיב ההגנה    :צירים מרכזיים  הארבע

  תוצאותלשהביא  דבר    – המשך הפעלת לחץ על ממשלות ירדן ולבנון לפעול כנגד הארגון    91;בכנסת

  אחוז של הצלחה  100על " היה  לא    הישראלי כלפי הממשלות הערביות  הדגשכאשר    -   בשטח  חיוביות

על מנת    -בדגש על ארה"ב וצרפת    –  לאומית-ןשימוש בזירה הבי   אחוז של מאמץ";  100אלא על  

 92ולבסוף, כמובן, שימוש בכוחה הצבאי.  ;ירותי ללחוץ על עמאן וב

 

 שימת פועלי ישראל )רפ"י( גוריון והקמת ר-פרישת בן –קרע בשלטון 

הפסקת    –בשני הנושאים    גוריון הפסד למחנה אשכול-בה נחל מחנה בן שועידת מפא"י העשירית  

עימות  בחינת ה מה סוף דבר  יתלא הי   -  הקמת המערךוהמשך המגעים לקראת    "פרשה "ההעיסוק ב 

לדרמה    קדימון רק ה  ועידה היוו החלטות ה  ;נהפוך הוא.  במפלגת השלטון  דורי-מפלגתי והבין-הפנים 

להשפיע עמוקות על הפוליטיקה בישראל בכלל, ועל מפא"י  הגדולה אשר עתידה הייתה להתרחש ו

 בפרט.

בן ימי הודיע  הוועידה  סיום  לאחר  עוד  -ד  כל  כי  ועדת  אשכול  גוריון  להקמת  לדרישתו  ייעתר  לא 

הכוונה מאחורי מהלך זה   בפעילות פוליטית במפא"י. חלק הוא לא ייטול  ",הפרשה "חקירה בנושא  

האשמה בדבר פילוג  שכוונה  בלהכין את הקרקע לפרישה אפשרית,    יתהשל ראש הממשלה לשעבר הי 

  93על כתפי אשכול. יפולת מפא"י 

אינו    אשכול  כי  גוריון - בן  טען  , למשל,כך  הלכו והחריפו.גוריון על אשכול  -המתקפות האישיות של בן 

בין    הרקע לכך היה התקרבות מועד החתימה על הקמת המערך  94. ראוי "לעמוד על יד הגה המדינה"

העבודה ואחדות  בן-מפא"י  ציון.  יה-פועלי  זה  איחוד  כי  היטב  הבינו  הצעירים  ותומכיו  ה  יגוריון 

מאיר,    –   לטובת דור הביניים  - בעיקר    דיין ו  פרס   –   במפא"י  האישור הסופי לדחיקת דור הצעירים

 
. במסמך הכתוב באנגלית מופיעה רשימת שמות של חשודים בפעילות פת"ח אשר הועברה  6.8.65,  7935/  7-שם, א  89

. באחד הסעיפים הפותחים של המסמך נכתב כי העיכוב במעצר  1965ביוני    4-מישראל, כנראה באמצעות ארה"ב, לירדן ב
 האישים נובע "מטעויות בכתיבת השמות הערביים באותיות לטיניות" ואף מחוסר שיתוף פעולה של הרשויות הירדניות. 

 . 13.6.65שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  90
; דוד הכהן, יו"ר ועדת חוץ וביטחון הגדיר את המהלכים  2032ול", עמ'  , "דברי לוי אשכ479, ישיבה  דברי הכנסת  91

ההגנתיים "טיפול נמרץ בכל הנוגע למקלטים, תאורה, גדרות וכ"ו, הן בוועדת הפנים והן בוועדה התקציבית המיוחדת  
 .15.6.65", דוד הכהןא"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי של משרד הביטחון". ראו: 

 .15.6.65, "דברי אבא אבן", שם שם, 92
 .464, עמ' גולדהגולדשטיין,  93
 גוריון.-בן -זוהר -. להלן: בר1581(, עמ' 1987ביתן )-זמורהתל אביב, ,  גוריון-בןזוהר, -מיכאל בר 94
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במאי    19-ב.  אלון וגלילי  –ולטובת יריביהם ההיסטוריים מאחדות העבודה    -  הטרויקה  ,ארן וספיר

היסוד    1965 כנס  התקיים  מכן  לאחר  ויום  העבודה,  ואחדות  מפא"י  בין  המערך  הסכם  נחתם 

בן  95בירושלים. הגבירה את התבטאויותיו של  במאי הוא אף שלח מכתב    20-וב  ,גוריון-החתימה 

אשכול  שבו    ",למרחב"לעיתון   כי  במפורש  לכתב  המתאימות  התכונות  את  בחסר    ות ראשעמוד 

  96. ממשלה

הוא הביע  שבו  ",מעריב"גוריון הגיעה בדמות ראיון לעיתון -תגובתו הציבורית של אשכול לדברי בן 

כעסו של  שתכן  יתמך בהקמת המערך וטען כי יכי מערכת היחסים בין השניים נעכרה,  את צערו  

לא באתי אליו כל שני וחמישי לשדה בוקר, ליטול  ש"בעובדה    הליו קשורעראש הממשלה לשעבר  

 97ולקבל הוראות".עצה 

 

"בעניין פרס אין ברירה,   ה:יהתעשיופרס ואלמוגי ומינוי חיים יוסף צדוק לשר המסחר    התפטרות

 98.תהיה פרידה ללא עצב" –הייתה אהבה ללא חדוה  –אבל בנוגע לאלמוגי 

  הפיתוח  פרס ושרשמעון  סגן שר הביטחון  גוריון,  -מן הממשלה אנשי מחנה בן  במאי התפטרו  23-ב

עשות  את פרס מכוונתו ל  אהניואשכול אף ניסה ל   99. השניים לא עשו זאת בחפץ לב, יוסף אלמוגי

אולם נראה היה כי התגבשות החלוקה הברורה בין המחנות לא השאירה מרחב תמרון לאף    100,זאת

 101. אחד מן הצדדים

)  1965במאי    25- בבמקומו של אלמוגי מונה   יוסף צדוק  ר המסחר, התעשייה  לש  וילקנפלד(חיים 

את  פיין  קשה לאו,  עד להצטרפותו לממשלת אשכול עסק צדוק בעיקר בנושאים משפטיים  והפיתוח.

   והיא תיבחן המשך. , גישתו בנוגע להפעלת הכוח

 

   של פרס ואלמוגי בנושא הפעלת הכוח מרכזיותםגישתם ו

אל שאלת    השניים  גישתם שלפרישתם של השר אלמוגי וסגן השר פרס היא הזדמנות לבחון את  

 בסוגיה.  של ממשלת אשכול  , ולהעריך את משקלם בקביעת המדיניותהפעלת הכוח

ה של ממשלת אשכול היה אלמוגי אחד מן האישים אשר עמדתם בשאלת הפעלת  כהונת  בתחילת

  ביטחונית -המדיניתהכוח לא הייתה ברורה מספיק. הדבר קשור בהיותו מרוחק ממוקדי העשייה  

 
, "עצרת חגיגית בירושלים לייסוד המערך",  למרחב;  20.5.65, "נחתם הסכם המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל",  דבר  95

21.5.65 . 
 .20.5.65, "ב.ג. פוסל את אשכול כראש ממשלה", שם 96
 .21.5.65, "עניתי לב.ג. כי לא יכולתי לשתוק יותר", מעריב 97
 . 22.5.65", זלמן ארן, ישיבת שרינו, "דברי 7935/ 5-א"מ, א 98
 .465 , עמ'גולדהגולדשטיין,  99

 .22.5.65, ישיבת שרינו, "דברי לוי אשכול", 7935/ 5-א"מ, א 100
 .23.5.65שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  101
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לא התבהרה התמונה עוד יותר.    –  1965עד מאי    1963יוני    – טרם כניסתו לממשלה. בזמן כהונתו  

בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ואף לא    אלמוגי לא היה חבר בוועדת השרים לענייני ביטחון, 

ניתן למצוא  בפורומים בלתי רשמיים אשר עסקו בכך. ישיבות הממשלה היו המסגרת היחידה שבה  

התבטאויות רבות שלו בנושא. כן ניתן    איןדיונים המצויים בידי,  תיעודי הוגם שם, ב  ;את עמדתו

במיצוי המגעים עם האו"ם בטרם תגיב ישראל צבאית לפעולות    1963לראות כי הוא תמך באוגוסט  

  1965אי  במ  13-בתמך  הוא  . מנגד,  המים הארצי  הסוריות, וברצונו להצניע את הפעלתו של מוביל

 פטיש" לסיכול ההטיה הסורית. "במבצע 

משמעית את גישתו לנושא הפעלת הכוח,  -מכלל הדברים הללו אוכל לומר כי קשה לקבוע בצורה חד 

ה מקבלי    ת המרכזימסקנה  אולם  של  המרכזי  למעגל  מחוץ  להיותו  נוגעת  לאלמוגי  בקשר  שלי 

היה משויך לדור  שסיון קודם, לכך ור להיעדר ניההחלטות בשאלות מדיניות וביטחוניות. הדבר קש

של    -  ובעיקר כי לא זכה באמונו של אשכול ולא פחות חשוב  ,גוריון-בןקבוצת  הצעירים במפא"י ו

 הטרויקה.   חברי  מאיר ושאר

ה של ממשלת  כהונת   בתחילת  בחינה של סגן שר הביטחון פרס מעלה תמונה מורכבת ומרתקת יותר.

המחנה   בלב  פרס  היה  הכוחאשכול  להפעלת  הנוגע  בכל  רחוק    ;האקטיביסטי  לא  מאוד  כלומר, 

מנכ"ל משרד    -  וביטחוני עשיר- מגישתו של אשכול אל הנושא. בנוסף, היה פרס בעל ניסיון מדיני

יריביהם של   –   גוריון, דיין והצעירים במפא"י-, והיה משויך אל מחנה בן הביטחון וסגן שר הביטחון

 אשכול ושל חברי הטרויקה. 

כהונת הממשלה היה פרס סגנו של אשכול במשרד הביטחון, חבר ללא זכות הצבעה בוועדת    בזמן

נטל  הוא    לא מועטות  פעמים  ,כמו כןב"פורום שר הביטחון" השבועי.    השרים לענייני ביטחון וחבר 

עיד  מ ובפגישות אישיות עם אשכול, כפי ש  , בענייני ביטחון ומדיניותשעסקו  הוק  - בפגישות אדחלק  

לומר  כך  יומן הלשכה של ראש הממשלה.   ביטחון,  שניתן  עיסוקו הייתה מצויה בשאלות  שליבת 

 מדיניות והפעלת כוח. 

 עלה את המסקנות הבאות:מ,  1965עד מאי    1963יוני  ,  סיכום כהונתו של פרס בממשלת אשכול

מועטות    התבטאויות של    ןבשל קיומ  ,נתקלת בקושי מסוים  ניתוח גישתו להפעלת הכוחראשית,  

תמיכה בפעולה    ;עמדה אקטיביסטית ברורה  פרס  ביעהחומרים הקיימים,  לפי העם זאת,    . יחסית

אחר מכן  לו  ,בניגוד לעמדת אשכול   , כולל הפעלה של חיל האוויר,  1964באוגוסט    23-כנגד סוריה ב

פטיש". באותה  "מבצע    –  1965במאי    13- לפעול נגד סוריה ב  של ראש הממשלה  בדרישתותמיכה  

יש להוסיף לכך    .בניגוד לעמדת אשכולפעם  גם ה  –  ממחייבי הפגיעה בלבנוןגם  הזדמנות היה פרס  

  מצוי בתחום שהדבר איננו  .אף על פי  בקיומו של מצעד צבאי מלא בירושלים1965בינואר  את תמיכתו  
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קו  בשלושת המקרים הללו החזימעניין כי    סו של פרס אל ירדן., הוא מעיד על יחצבאיהכוח  ההפעלת  

 . פרס ורבין בעמדה דומה

ת  שניּומעלה  על מדיניות הפעלת הכוח של ממשלת אשכול  מקומו והשפעתו של פרס  ת  שנית, בחינ

    רבה.

היה  מצד אחד   בליבו של העיסוק הביטחוני,הוא  ב  מצוי  התעצמות,  ושל רכש  סוגיות  עסק רבות 

לא היה שר  העובדה כי    ,אך מן הצד השני ;הכוחבמגעים עם ארה"ב וצרפת וכמובן בסוגיות הפעלת  

 ביכולתו להשפיע.  הפגמ  בוועדת השרים לענייני ביטחוןאו חבר בעל זכות הצבעה בעל זכות הצבעה 

הפורמלית פרס  ומקומו  תפקידובדבר    בירוקרטית-לשאלה  אישיים    של  מרכיבים  גם  להוסיף  יש 

 השפעה כפולה.  שגם הם בעלי ,שייכות קבוצתית ודוריתובהקשורים באמון  

וגם לאחר שהתפטר וחזר    כהונהגם בראשית ה  ,כסגנו  ןכי פרס יכהך, העובדה כי אשכול נאבק  כ

ת  נחישותו הרבה כי הוא יכהן בוועדת השרים לענייני ביטחון למרו ,  1964להקים ממשלה בדצמבר  

גוריון  -ורצונו כי פרס יישאר בתפקידו גם לאחר פרישת בןהתנגדותה העזה של אחדות העבודה,  

כי    ועל אמונו בו.  פרס מעידים רבות על הערכתו הרבה של אשכול את    -   1965במאי   גם העובדה 

מגלה  חשיבותו הרבה של פרס ואת    תמחזקגוריון  -אשכול נעזר בו על מנת לשמר על הקשר עם בן

 מידת האמון של אשכול בו. את

  , גוריון, דיין ומחנה הצעירים- מזוהה עם קבוצת בןהיה  פרס  שמן הצד האחר, לא ניתן להתעלם מכך  

לאשכול בוודאי  צרם  אשר  בפומבי,  דבר  זאת  אמר  לא  אם  לחברי  ודאי    גם  מאוד  עד  הפריע 

אשר שימשו    , גוריון-עם בן  של פרס   כי קשריו  גם   תכןיי  ,כך  ואף לאנשי אחדות העבודה.   "הטרויקה" 

ביטחוניים, הפכו לאחר  -למהלכיו המדיניים  ראש הממשלה לשעבר  של  וגיבוי   השגתאת אשכול ל

בתחילת   בין המחנות  עובדת    אף  .פרסל   אשכול  שחש  ןבאמו שפגמה  לסוגיה    1965הרחבת הקרע 

  , ארה"באת יהבו על  לשים  בשעה שאשכול החל    ,תיתחסיד של האוריינטציה הצרפ  של פרס   היותו

מצעד צבאי  , הירתמיכה בהפעלת חיל האוו  - לא שיחקה לטובתו, וכך גם גישתו האקטיביסטית מידי  

בלבנוןובירושלים   לא  , הפגיעה  נוסףהייתה    -  ותקבלהאשר  רובד  המסוים    היה  ממעגל  בריחוקו 

   את אשכול, מאיר ורבין. בבסיסו  אשר הכיל  ,המכריעהקרוב, ההחלטות 

שניים מחברי  של  גישתם  מיותר    אקטיבית והתקפית פרו  גישה,  הללוגורמים  ה שילוב כלל  שתכן  יי

  גוריון, ואמון מסוים אבל לא מלא -בן להצעירים ולמחנה    ו , שייכותאשכול ומאיר  , הפורום המוביל

אשר הציב "תקרת זכוכית" בדרכו של פרס אל  מעבר  מחסום בלתי ניתן ל  ה הי  -  מצידו של אשכול

   קבלת ההחלטות וההשפעה.לב מוקדי 
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 הדחה 

גוריון כינוס במושב אביחיל שבו הם קראו לכינוס של  -לאחר פרישת אלמוגי ופרס, ערכו תומכי בן 

נועדו  שהממשלה לקראת הבחירות  מרכז המפלגה על מנת לבחור את מועמדה של מפא"י לראשות  

יד את עצמו מועמד לראשות  הסכים להצעה של תומכיו והעמ   אף  גוריון-להתקיים בחודש נובמבר. בן 

לחיבור.  המערך למרות התנגדותו  בן,  תומכי  של אשכול את  כשלו-ניסיונות ההרגעה    אף ו  ,גוריון 

אך מועמד המפלגה   ,ואילו הוא יהיה במקום השני  גוריון יעמוד בראש הרשימה -כי בן  שלו  הסכמתו

  102. באמירת לאו של ראש הממשלה לשעבר גם היא  נתקלהלראשות הממשלה, 

  60%-כביוני נערכו בחירות במרכז מפא"י לתפקיד המועמד לראשות הממשלה. אשכול זכה ב  3-ב

כי אין בידיו סיכוי    קודם לכך  גוריון העריך-כי בןנראה    .35%-גוריון בכ- מקולות המצביעים ואילו בן

וכבר   בהצבעה,  לנצח  בליבו ההחלטהממשי  כלפרוש ממפא"י  גמלה    הבחירות   ועדונ   שלמעשה  ך. 

על אשכול, דבר    בדבר האחריות לפילוג במפא"י   האשמה הציבוריתלאפשר את הטלת    במרכז מפא"י

 103בחירות הכלליות בחודש נובמבר. בגוריון -לבן יסייע ש

צה גדולה  וקב  הניאותלמרות החלטתו לפרוש ממפא"י לא  ש  התבטא בכךגוריון  -מבחינת בן   מכשולה

להתפצל ממפא"י ולהקים רשימה עצמאית, אלא ראו את המשך   ,מתומכיו, בעיקר דיין, פרס ויוסף

ביוני נפגשו אשכול ודיין לשיחה בדבר רצונו של דיין    24-ב  104. המפלגהבתוך  דרכם הפוליטית כסיעה  

לזכות בסיוע    של דיין ניסיונו    ,כנראה  ,להיות שותף בחברת הדיג "נחשון". מטרת הפגישה הייתה

רותי  ישמתן  בדבר   גוברת עם חברת דיג בולגריתהתחרות  קע העל רוזאת   ,המדינה לפעילות החברה

החל נרקם  שאתיופי  -הקשר הישראלי נשענו על חשיבות    בדבר סיוע  טיעוניו של דיין  דיג לאתיופיה.

ועל הצורך בנוכחות ביטחונית בים האדום. לקראת סופה של הפגישה העיר דיין כי    באותה תקופה

בדבר   איננה  האזרחי  השוק  אל  פוליטיתפנייתו  י  ,מחאה  חזרה  יוהוא  לצורך  קריאה  לכל  ענה 

 105תקום.כי רשימה נפרדת ואיננו חושב  הוסיף כי הוא מתנגד להקמה של אף  הוא ; לפעילות

ביוני התכנסו ראשי    27-גם במישור המעשי פעלו המתנגדים לפרישה. ב  ,מעבר לאמירה זו של דיין

גוריון  -אולם בן ,המתנגדים לפרישה בראשות פרס ודיין כדי לנסח החלטה בדבר הישארות במפא"י

 106על הישארות במפא"י.  ההחלטה פרסום אתומנע   רועיאשר ידע על הכוונה והכינוס הגיע לא

 
 .428-429, עמ' אשכוללמפרום,  102
 .56 'עמ , הדרך; אלדר, 429, עמ' שם 103
 .1582-1583, עמ' גוריון-בן, זוהר-בר 104
 .24.6.65, שיחת ראש הממשלה עם ח"כ משה דיין, 7925/ 9-א"מ, א 105
)כנראה(. בפתק כתב אשכול לאדם לא ידוע: "שמעת חדשות?    27.6.65, פתק בכתב ידו של אשכול,  4813/  4-אי"א, פ  106

זאת יתפלגו?";    האם זו נסיגה של מ.ד. ]משה דיין[ למה הם דחו את ההכרעה למחרתיים? האם יש אפשרות שהם בכל 
גוריון[. ומ.ד. ]משה  -אחה"צ בכנס של המיעוט דיברו ב.ג ]בן  4בפתק נוסף כתב מישהו לאשכול: "ברדיו הודיעו שבשעה  

]...[ לובה ]אליאב[   דיין[ והם דנו בהחלטה אם ייצאו ברשימה נפרדת. הוחלט להתכנס ביום ג שנית ולהחליט סופית 
ה לו את העיתון ואמר 'זה מחיר המתינות' ואחר כך הוסיף שבראשון לחודש  אומר שדיבר בצהריים עם מ.ד. וזה הרא

,  4813/  4-אי"א, פספטמבר ילך לנהל חברה לדייג ותו לא". בתגובה כתב אשכול: "ממי שמעת זאת ? האם ברדיו?" ראו:  
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גוריון מספר אישים על מנת לדון  -ביוני, התכנסו בביתו של בן  29-יומיים לאחר מכן, ב  זו,יתרה מ

אותם   הפתיע  ושם  הקרבים,  עצמאית -בן במהלכים  רשימה  להקים  החלטתו  על  והודיע    –  גוריון 

 107עוד באותו יום פורסמה הידיעה ברדיו.   .רשימת פועלי ישראל

ובהחלטה להקים סיעה    בהתפתחויותביולי על מנת לדון    1-התכנסה מזכירות מפא"י ב בתגובה,  

לאחר   הדיון,  של  בסופו  מהבעת  נפרדת.  רבה  ואכזבה  המיעוטצד  כעס  מזכירות    ,חברי  החליטה 

לקרוא מהחלטתם פורשים  ל   מפא"י  בהם  בן  לחזור  אל  משלחת  לו  - ולשגר  תקרא  אשר  גוריון 

  108. הסוגיהלהשתתף בישיבת המזכירות הבאה על מנת לברר את  

  ולחברי המשלחת אשר באו אליו הוא אמר כי החלטתו לפרוש   בדעתו,  היה נחושגוריון  - בןאולם  

מפלגתי  -במהרה לעימות ביןהיה  מפלגתי, אשר  -פנים  עימות  המשכו שלהחלטה זו הייתה    סופית.

כמה שבועות לפני כן,    109גוריון. -הגדולים של בן וביולי נפטר משה שרת, אחד מיריבי  7-ב  אישי.ואף  

על מעשיו האחרונים ועל תמיכתו בפילוג    גוריון-פרסם מאמר חריף התוקף את בן  , הואבמחצית יוני

ובמשרדים    "ירפ  כאנשי   זוהו  אשר  רבים  ופעילים,  ימפא" בהסתדרות  מתפקידיהם  הודחו 

 110הממשלתיים.

גם לאחר שכבר  הם המשיכו להיות חברי מפא"י    ;הפורשים ביקשו להחזיק את המקל משני קצותיו

ההחלטה   במטרה  נפלה  וזאת  ולכנסת,  להסתדרות  הבחירות  לקראת  נפרדת  ברשימה  להתמודד 

להראות את פגמיה של המפלגה.    - מצד אחד, ומן הצד האחר    ,הדגיש את מחויבותם לערכי מפא"יל

מן המפלגה כל מי    להדיח  ברקתביולי הציע    11- הדבר היה ברור גם לעסקני מפא"י הוותיקים, וב

ויום לאחר  תקבלה ברוב גדול בישיבת מזכירות מפא"י,  ההצעה  ה  שתומך בהקמת רשימה נפרדת.

ביולי הציע   23-. בגוריון, פרס ואלמוגי-מכן פרשו שבעת חברי הכנסת של רפ"י ממפא"י ובראשם בן

רשימה.   בהקמת  שתומך  מי  וכל  האישים  שבעת  את  המפלגה  מן  להרחיק  נבחרה  ברקת  כן  כמו 

המשיך להיות    , . דיין, אשר עדיין לא פרשהוהפורשים לא נמנו עימגוריון  -מזכירות חדשה אשר בן

בתחילת אוגוסט החל הדיון בבית הדין של מפא"י על הוצאת החברים    111חבר מפא"י באופן רשמי. 

באוגוסט    18-גוריון אף הופיע מול בית הדין ב -בן.  "משפט החברים"  -מן המפלגה    המזוהים עם רפ"י

 
אשכול,   של  ידו  בכתב  הוהבקר;  )כנראה(  27.6.65פתק  בעניין  למחר הכרעתו  דחה  במפא"י  "המיעוט  נפרדת",  ,  פעה 

, "ב.ג. יתבע ללכת ברשימה  מעריב;  28.6.65גוריון כופה על המיעוט הופעה ברשימה עצמאית",  -"בן  למרחב,;  28.6.65
 .29.65.65גם בלי השתתפותו של דיין",  – נפרדת 

 .1583-1584 , עמ'גוריון-בןזוהר, -בר; 30.6.65"המיעוט במפא"י החליט ללכת ברשימה נפרדת",  דבר,  107
 .1.7.65, פרוטוקול של ישיבת מזכירות מפא"י, 4848/ 2-אי"א, פ 108
האיש  . אשכול פתח את דבריו ואמר: "7.7.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זלמן שזר ולוי אשכול",    109

 ". משה איננו. הסתלק האיש משה, ואין אתנו יותר החבר משה שרת. שרויים אנו באבל ובדאבה גדולה
 .5158, עמ' גוריון-ןב זוהר, -בר 110
; מפלגת אחדות  23.7.65  , פרוטוקול של ישיבת מזכירות מפא"י,4848/  2-אי"א, פ;  433-434, עמ'  אשכוללמפרום,    111

פועלי ציון נדרשה אף היא לשאלה, ומזכירות המפלגה החליטה כי רצונם של חברי רפ"י להישאר במפלגה,  -העבודה
, החלטות המזכירות  10-11/14/6לתי ציבורית ובלתי מוסרית". ראו: אי"ט,  אינה אלא "לשם הריסתה מבפנים, ]ו[היא ב

 )כנראה(. 1965המרכזית, יוני 
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גוריון, פרס  -בן החליט בית הדין העליון של מפא"י על הוצאת    1965בספטמבר    2-סופו של דבר בוב

 112מן המפלגה.  ואלמוגי

 

 לבנוןבסיומו של מפעל ההטיה  -דיפלומטיה ואיום בשימוש בכוח 

נה פועלת לקידום פרויקט ההטיה,  נלפיהם היא אי   ,למרות המסרים המרגיעים של ממשלת לבנון

כי    בכנס המועצה הלאומית הפלסטינית,   1965במאי    31-ולמרות נאומו של נאצר ב אי  שבו אמר 

שאי  אפשר מה  את  לעשות  מלבנון  בכוחהלדרוש  ביוני    113, ן  ישראל  הלבנונים    1965הבחינה  כי 

ממשיכים בעבודות הטיית החצבאני ובסלילת התוואי. הדבר הוביל למתקפה דיפלומטית ישראלית  

ונים וידגישו את המסר כי המשך העבודות אינו  יפנו שוב אל הלבנ   כדי שאלהבוושינגטון ובפריז,  

ישראל.  על  לפיה    114מקובל  מאיר,  של  דעתה  על  לחלוק  אשכול  את  הביא  אף  העבודות  המשך 

הלבנונים אינם מתקדמים ברצינות וממשיכים לגרור רגליים, ולהביע עמדה הפוכה: "ביחס ללבנון  

  115עם". פרויקט ההטיה[ לא אמת. אבל נברר עוד פ מסמוסלפחות, זה ]

הגיע הלחץ הישראלי לשיאו. בעקבות סיורים אוויריים מעל אזור ההטיה בלבנון    1965בתחילת יולי  

ומעל תוואי התעלה הנחפרת, הגיעה ישראל למסקנה כי למרות הבטחותיהם, מתקדמים הלבנונים  

מים   העברת  יכולת  על  רמזו  וגודלה  היקפה  בחינת  זאת,  רק  ולא  התעלה.  השלמת  לעבר  במרץ 

מסרים  מש בהעברת  החל  החוץ  משרד  ג'ונסטון.  תוכנית  פי  על  למוסכם  מעבר  החורגת  מעותית, 

נכשלו בעצירת   בהולים לשגרירויות בחו"ל, אשר מטרתם הייתה להבהיר למדינות המערב כי הן 

ההטיה בלבנון, וכי הסכנה היא כפולה: המשך ההטיה מלבנון, וגם זריקת עידוד משמעותית לסורים  

וחד כמעט  נציגויות  אשר  אל  להטות.  ויחזרו  הלבנונים  מפעולות  כוח  ישאבו  וכעת  מעבודתם,  לו 

שימוש  בהם  לעשות  התבקשו  והן  בלבנון,  ההטיה  מאתר  נאספו  אשר  החומרים  נשלחו  ישראל 

 116להוכחת הטענות הישראליות למול המדינות המערביות. 

ה למרות  מעודדות.  היו  לא  ל"בליץ" הדיפלומטי  והמפות, התקשו  תהתגובות המערביות  צלומים 

בצרפת, בבריטניה ובארה"ב לקבל את הטיעון הישראלי על מאמץ לבנוני נרחב בתקופה האחרונה.  

הן אף הביעו פליאה רבה על כך שישראל איננה מבינה את הדבר בעצמה, וטענו כי נציגים צרפתים  

ב  מתקדם  הפרויקט  כי  הוא  שלהם  והרושם  הלבנוני,  ההטיה  באזור  היו  רבה.  ובריטים  איטיות 

", והעלה מקרים מן  מרדכי[ גזית בוושינגטון  צירהטען קומר כנגד "המהומה שמקים ]בארה"ב אף  

 
 .64-66 ' עמ, הדרךאלדר,   112
 .  184, עמ' גבולותכהן,  113
לבנון, סיכום    – הטיות  ,  4881/  2-; אי"א, פ7.6.65, "דברי אהרון יריב",  פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  7/120/2009א"צ,    114

 ללא תאריך.  ,29.7.65הפעילות עד 
 . 13.6.65, "דברי גולדה מאיר ולוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  115
 .2.7.65 ,מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל השגרירויות בוושינגטון, פריז ולונדון, 4881/ 2-אי"א, פ 116
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של המציאות הגאופוליטית במזרח התיכון,  זו מזו  בהם העלו ישראל וארה"ב הערכות שונות  שהעבר  

 117וארה"ב היא שדייקה.

המערב   מדינות  בשכנוע  הקשיים  בלבנון,  העבודות  איהמשך  המצב  -ותחושת  "סביב  הוודאות 

. במכתבו מחה אשכול על הפער  הביאו את אשכול לשלוח מסר נוסף לנשיא לבנון חילּו  118הביטחוני" 

ההטיה לבין המציאות הנוכחית שבה    מוס תוכניתאודות מס בין ההבטחות והמסרים הלבנוניים על  

ללבנון תשרת אינטרסים זרים  הם ממשיכים לעבוד. הוא אף רמז כי הידרדרות ביחסים בין ישראל  

המנוגדים למטרות המשותפות של שתי המדינות. בסיומו של המכתב ביקש אשכול כי חילו יורה על  

 119הפסקת העבודות, וכי תתקיים פגישה סודית של נציגי שתי המדינות. 

במקביל למאמץ המדיני, נמשכה הכנת "התיק המשפטי" כנגד המפעל הלבנוני. אנשי אמ"ן וחברת  

מפעלי המים  תה תכנון  על  אחראית  הייתה  לישראל(, החברה אשר  )תכנון המים  "ל הממשלתית 

מפעלי   של  הגובה  קווי  נתונים:  מספר  על  הערותיהם  את  החוץ  למשרד  להעביר  נדרשו  בישראל, 

)של   בגובה  הפער  אודות  על  הדיווח  בדיקת  ובסוריה,  בלבנון  הסורית    50ההטיה  התעלה  בין  מ'( 

היתכנות של העברת המים במשאבה, קיבולת התעלה הנחפרת, כולל  הוך בדיקת  לתעלה הלבנונית, ת

הסבר על הדיווח האמריקאי בנוגע להיעדר מובילי מים והטענה כי מטרתה של התעלה הלבנונית  

 120לשמש להשקיה מקומית. 

ביולי, והוכרזה כישיבה של ועדת השרים לענייני ביטחון, הציג   18-בישיבת הממשלה אשר נערכה ב

אשכול את מורכבות האתגר בלבנון תוך כדי התייחסות למתיחות הקיימת בין ישראל לבין מדינות  

מ' בלבד מן הגבול הסורי ומחיבור    300-המערב. הוא אישר את העובדה כי התעלה הלבנונית מצויה כ

א הסורית.  התעלה  אולם  ועם  אשכול,  טען  התעלות,  שתי  בין  בחיבור  התקדמות  אין  כרגע  מנם 

ים עושים הכנות לבניית סכר באזור וממשיכים לעבוד. כמו כן חזר ראש הממשלה וציין את  הלבנונ

הגמישות המערבית בכל הנוגע להפעלת כוח ישראלי כנגד סוריה, למול התנגדותם להפעלת כוח כנגד  

 
; 6.7.65,  מברק מפאריס אל המשרד בירושלים,  שם, שם;  5.7.65,  מברק מפאריס אל המשרד בירושלים,  שם, שם   117

; 7.7.65,  מברק מלונדון אל המשרד בירושלים,  שם, שם;  7.7.65,  מברק מוושינגטון אל המשרד בירושלים,  שם, שם
חופרים במסג הלבנונים  כי  טען  בוושינגטון,  הציר  גזית,  מרדכי  כי  ג'ונסון  לנשיא  נכתב  הנשיאותי  היומי  רת  בתדרוך 

תוכנית ההטיה הערבית. עוד נכתב, כי לוושינגטון לא הגיעו ידיעות התומכות בטענותיו של גזית, ולדעתם, דבריו של  
 CIA, The Presidentsגזית נועדו להכין את הקרקע "למתקפה מקדימה בלבנון, כפי שעשתה ישראל בסוריה". ראו:  

Daily Brief, 3.7.65. 
,  אל אלון אל מזכירת הממשלה לכנס במהרה ישיבה של ועדת השרים לענייני ביטחוןבקשה מאת יג,  7931/  5-א"מ, א  118

6.7.65 . 
 .8.7.65, טיוטת שדר מרוה"מ לנשיא לבנון, 4881/ 2-אי"א, פ 119
; צה"ל נדרש פעמים רבות לעזרתם  8.7.65,  מברק מטעם השגרירות בוושינגטון אל משרד החוץ בירושלים,  שם, שם   120

ל. הוא ביקש את חוות דעתם המקצועית בשאלות הקשורות ליכולות העברת מים של התעלה  המקצועית של אנשי תה"
, ללא תאריך )כנראה  מכתב תה"ל לרמטכ"ל אודות סכר ההטיה,  שם, שםהנבנית בלבנון, הצפי לבניית הסכר ועוד. ראו:  

 (. 1965יולי -יוני



 

309 
 

בחלקים שהם מרוחקים    ]הטיה[  הסורים עושים זאת]...[    להרביץאיפה  לסוריה אין  אולם "   ;לבנון

 121ק"מ". 7-8עד   5-ממהגבול שלנו 

 

 קשיים מדיניים  

תיאר אשכול תופעה ביחסי ישראל עם ארה"ב וצרפת. כאמור, עניינה    כה של ישיבת הממשלהבהמש

פעלה במישור המשפטי  היא  פרויקט ההטיה בלבנון. לשם קידום מטרה זו    בעצירת של ישראל היה  

העבירה למערב עדויות וחומרים התומכים בטענתה  כאמור  לת כוח( ווהדיפלומטי )לצד איום בהפע

המודיעין,   סיורי  מקּודם.  הפרויקט  וכי  הבטחתם,  למרות  פועלים  הלבנונים  המבצעים כי    סיורי 

לזכות בתמיכת המערב ואולי אף לקבל    כדיוטיסות חיל האוויר נועדו לספק בסיס ראייתי מוצק  

 122הכשר להפעלת כוח במידת הצורך.

הטיעונים  א מן  והתעלמו  הראיות"  "דיני  פי  על  פעלו  לא  להשתכנע,  סירבו  המערב  מדינות  ולם 

מוצקות   ראיות  פי  על  להוכיח  ביקשה  ישראל  בעוד  במה הדבר התבטא?  תצלומי    –הישראליים. 

בגובה בין    כי הפער  –גרמאטריות"  יסודיות פוטובדיקות  אוויר, ביקורי יחידות מודיעין בשטח, "

ההסבר לכך    123סירב המערב לקבל עמדה זו.   מ',  50איננו עומד על  התעלות הלבנוניות והסוריות  

ביקשה  להבנתמצוי,   ישראל  בעוד  הישראליים.  לאלה  המערביים  האינטרסים  בין  בהתנגשות  י, 

עניינן של מדינות המערב היה מצוי   ואחד הכלים לכך היה ההוכחות בשטח,  למנוע את ההטיה, 

ובקידום    של שארל חילו מערבי  - שימור היציבות היחסית בין ישראל ללבנון, בהגנה על משטרו הפרוב

האינטרסים שלהן בלבנון עצמה. כך נוצר בין ישראל לבין צרפת וארה"ב פער מהותי שהיה קשה  

  124או במסמוס.הניסיונות הישראליים "המשפטיים" נתקלו בדחייה   כאשר גם ,לגשר עליו

מדוע נמנעת ישראל מלפעול צבאית    -שיבת הממשלה ובתגובה לשאלת אחד השרים  בסיומה של י

חזר אשכול על הטענות בדבר קשריה של לבנון למערב, ועל כך שהיא עדיין אינה חורגת    -כנגד לבנון?  

 125מהקצבת המים שניתנה לה על פי תוכנית ג'ונסטון. 

 
 .18.7.65, "דברי לוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  121
  פרוטוקול של דיון מטכ"ל, ,  7/120/2009,  שם;  3.1.65,  פגישת אשכול ורבין  –תקריות בצפון  ,  601/1356/1988א"צ,    122

לשכת שר הביטחון, "דברי לוי    – , פגישה עם עורכי העיתונות היומית  7928/  3-א"מ, א;  3.5.65לב",  -"דברי חיים בר
 .30.7.65אשכול", 

 .18.7.65, "דברי לוי אשכול", ממשלה פרוטוקול של ישיבת , שם 123
הסתכלות קדימה אל מערכת היחסים בין ישראל לבין ארה"ב, למשל, מרמזת כי תופעה זו המשיכה להיות חלק    124

לכך הייתה הניסיון הישראלי להוכיח בעזרת תצלומי    המובהקותבלתי נפרד מהקשר בין שתי המדינות. אחת הדוגמאות  
אוויר באזורים  -מלחמת ההתשה הפרו המצרים את ההסכם ומיקמו סוללות טילי קרקע אוויר, כי לאחר הפסקת האש ב

, 7412/  8-האסורים. גם הפעם, "דיני הראיות" לא סייעו לישראל לגרום לאמריקאים לקבל את עמדתה. ראו: א"מ, א
,  7412/  8-; א"מ, א320עמ'    ,פנקס,  רבין  ; 522עמ'    ,אבני,  דיין  ;12.8.70-ו  10.8.70,  מברק מאת רבין אל משרד החוץ

 .12.8.70, מברק מאת רבין אל שהב"ט, ר' אמ"ן, גזית, דיניץ
 .18.7.65, "דברי לוי אשכול", פרוטוקול של ישיבת ממשלה , שם 125
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וצרפת, המשיכה ישראל במהלכיה  ארה"ב    לאלה שלוכך, למרות הפער בין העמדות הישראליות  

הדיפלומטיים. בפגישות של בכירים עם דיפלומטים צרפתים טענו האחרונים כי לבנון הבטיחה פעם  

נשלחו לאזורי   יפגע בישראל"; מומחים צרפתים  ולא תעשה דבר אשר  עושה  כי היא "לא  נוספת 

ו לוודא את "גרירת הרגליים" הלבנונית,  - משולשת, צרפתית  תקבלה הבטחהההעבודות על מנת 

יפעלו השלוש  -בריטית פועלת בדרך העלולה לסכן את ישראל,  יתגלה שלבנון  כי אם  אמריקאית, 

 126"לשים לזה קץ מייד". 

בשטח,   המציאות  את  המערב  בהבנת  ראשוני  העמדה    ונכונותשינוי  את  לקבל  יותר  חיובית 

כי העבודות הלבנוניות מתקדמות בקצב מעורר חשש, היו כשבוע לאחר ההבטחה    שגרסההישראלית  

צלומי  תהצרפתית בדבר שליחת מומחים מטעמה לבקר באתרי ההטיה. עדויות מהשטח, תצלומים,  

לדיווחים   בנוסף  ובריטניה,  ארה"ב  לצרפת,  ישראל  העבירה  אשר  נוספים  וחומרים  אוויר 

של העמדה הישראלית ובהגברת הלחץ  ה חלקית  ייעו בקבל דיפלומטיים מערביים מלבנון עצמה, ס 

 127של המערב על ממשלת לבנון. 

לפחות   או  ההטיה  מן  לחדול  עצמה  לבנון  בתוך  והלחץ  לבנון,  על  הגובר  המערבי  הלחץ  כי  ייתכן 

להשהותה, קשורים גם בידיעות רבות בעיתונות הישראלית על פרויקט ההטיה בלבנון ועל הצורך  

ימושו. בולט בכך היה שר העבודה אלון, אשר הזהיר בכנס של מועצת הקיבוץ  למנוע בכוח את מ 

קדמה לכך גם אזהרה של הרמטכ"ל    128המאוחד את ממשלת לבנון מפני המשך עבודות ההטיה;

   130של דובר משרד החוץ. "דואגת"והתייחסות  129רבין 

 
, פגישה עם  7928/  3-א"מ, א;  22.7.65,  מברק משגרירות ישראל בפריז אל משרד החוץ בירושלים,  4881/  2-אי"א, פ  126

 . 30.7.65לשכת שר הביטחון, "דברי לוי אשכול",  – עורכי העיתונות היומית 
מזכיר המדינה הבריטי למזרח התיכון ואפריקה, תיאר אלן את המצב  -. בפגישה עם סר רוג'ר אלן, סגן תת, שםשם  127

. 22.7.65,  מברק מאת משרד החוץ בירושלים אל השגרירות בוושינגטון,  4881/  2-אי"א, פ;  "very disquieting"במילים  
במברק נכתב כי הלבנונים אמרו לדיפלומט בריטי כי הם אינם מוכנים לעצור את העבודות, אבל בעקבות הלחץ יבחנו  

העבודות; אי"א, לבנון להאט את קצב  על  כי ארה"ב מפעילה לחץ  בו,  עוד נאמר  מברק מאת  ,  4881/  2-פ  זאת שוב. 
. במברק נאמר כי בעקבות העברת תצלומים וחומרים  23.7.65,  שגרירות ישראל בוושינגטון אל משרד החוץ בירושלים

תגובתם הייתה שקצב העבודות "מדאיג מאוד". לא כל הדיפלומטים הבריטים היו מוכנים    הנוגעים להטיה מלבנון,
 . 23.7.65,  מברק משגרירות ישראל בלונדון אל משרד החוץ,  4881/  2-אי"א, פלקבל את מלוא הטענות הישראליות. ראו:  

אולם ללבנון אין חסינות בפני פעולות ישראליות למניעת הטיית אותם מקורות הירדן הנובעים באדמת  , "למרחב  128
בעיתון המתחרה    ; גרסה מעט שונה של הדברים הופיעה18.7.65",  לבנון ומוטב שתלמד לקח מנסיונה של שכנתה סוריה

הירדן שבתחומה ואמר כי ישראל איננה רוצה מלחמה  , "אלון הזהיר את לבנון מביצוע הטיית מקורות  דברו:  "דבר". רא
 . 18.7.65עם שום מדינה ערבית ולא כל שכן עם לבנון, ששמרה עד כה על השקט בגבולה עם ישראל", 

"ל מזהיר את לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין הזהיר אתמול את לבנון מבלי לנקוב בשמה ]...[ , "הרמטכהבקר 129
, הסמוכה לישראל, ממשיכה בעבודות ההטיה, ויהיה עליה לשאת באחריות לתוצאות פעילות  מדינה שניה, חוץ מסוריה

על  15.7.65זאת",   ומקשה  אותם  מביך  כי הדבר  להצהיר  את מחלקת המדינה האמריקאית  הביאו  רבין  של  דבריו   .
 ללא תאריך. ,29.7.65לבנון, סיכום הפעילות עד -הטיות, 4881/ 2-פעולותיהם הדיפלומטיות. ראו: אי"א, פ

, "דובר משרד החוץ בירושלים: אין הבדל בין הטיה סמלית והטיה ממש של מקורות הירדן ]...[ ממשלת צרפת  חרות  130
; גם הדיווחים של השגרירויות המערביות בתל אביב החלו  15.7.65]...[ ביחוד נתבקשה להפעיל את השפעתה על לבנון",  

 ,CIA, The Presidents Daily Briefו: רא ומד לפקוע.  להצביע על אפשרות גוברת כי האיפוק הישראלי בסוגיית לבנון ע

 השגריר הבריטי בתל אביב כתב כי התנגשות בין ישראל לבין לבנון "כמעט בלתי נמנעת". ..26.7.65
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אשכול חשש כי התבטאויות אלו    131אלון ננזף בהמשך על ידי אשכול על דבריו הפומביים בנושא. 

פוגמות במהלכים הדיפלומטיים החשאיים הצרפתיים, אשר נועדו לסכל את ההטיה ללא הפעלת  

עם משרד החוץ ועם ראש הממשלה, כפי    נראה שבמקרה זה לא תואמו דבריו של אלון   132כוח צבאי. 

   .והדבר הוביל לכעסו של אשכול 133שנעשה בעבר, 

מאחורי    שנעשוהחשש של אשכול מפני פומביּות השיח בנושא ההטיה הועצם עקב שני מהלכים אשר  

טנקים, אשר אמורים היו   250הקלעים. הראשון היה חתימה סופית על ההסכם עם ארה"ב לקבלת 

ספינ  שש  אספקת  על  צרפת  עם  הסכם  חתימת  היה  השני  השנה;  בהמשך  שני  להגיע  טילים.  ות 

הסכמים חשובים אלו היו גורם נוסף, כבד משקל, אשר מנע פעולה צבאית ישראלית, ובוודאי דרבן  

   134את פומביות הדיון.  ישראל לבקש ולהנמיךאת 

 

 לבנון ב ההטיההפסקת פעולות 

הישראלי המשותף  הלחץ  הכריע  דבר  של  וב- בסופו  לבנון,  את  הופסקו    1965ביולי    27-מערבי 

לדבריו של אשכול, אחד הגורמים המרכזיים אשר הביאו את המערב לשנות    135העבודות לחלוטין. 

נועד   לא  הלבנוני  ההטיה  פרויקט  כי  הישראלית  הטענה  את  ולקבל  דבר,  של  בסופו  עמדתו,  את 

  המערביות. עם העמדות    ן ועימות"לצורכי השקיה מקומית", היה המשך העברת העדויות מן השטח  

חילוקי הדעות על גובה התעלות הסוריות והלבנוניות. בעוד המערב טען כי   דבר סביבבעיקר נסוב ה

כי הפרש    ועל כן אין בפרויקט איום ממשי, התעקשה ישראל  ,מ' בין שתי התעלות  50קיים פער של  

"בין   היותר,  לכל  הוא,  התעלות  שתי  בין  ישראליות    50-ל   0הגובה  הוכחות  הבאת  ס"מ". המשך 

 
. במכתב כתב אשכול: "קראתי  19.7.65,  מכתב מאת ראש הממשלה אל שר העבודה יגאל אלון,  4881/  2-אי"א, פ  131

ן ]...[ הבט מה קרה באותו השבוע, הרמטכ"ל דיבר, אתה דיברת והעיתונות ניפחה את הנושא  דבריך בעניין ההטיה בלבנו
. האזכור של רבין בדברי אשכול, כמי שבהתבטאויותיו  19.7.65]...[ האם אינך חושב שזה מופרז, מיותר ועלול להזיק?",  

שלח אשכול מכתב נזיפה רשמי    1964בספטמבר    29-חורגות ממדיניות הממשלה או מתפקידו, איננה הפעם הראשונה. ב
רוחו מורת  את  הביע  ובו  מדיניות    : לרבין  בהכרזות  וברדיו  בעיתונות  תכופות  לעיתים  אנוכי  נתקל  האחרון  "בזמן 

/ 15-: א"מ, פלפרס. ראומיוחסות אליך. ניראה לי כי יש להימנע ככל האפשר מהכרזות מסוג זה". מכתב דומה נשלח  
הממשלה,  4913 ראש  מאת  הרמטכ"ל  מכתב  בספטמבר  29.9.64,  אל  שנתיים,  כעבור  לעיתון  1966.  רבין  התראיין   ,

ב  אשכול  נזף  בתגובה  השלטון הסורי.  על  כאיום  ודבריו התפרשו  לרגל ראש השנה,  ופרסם  ו  "במחנה"  אישי,  באופן 
 .344-335, עמ' גבולותבפומבי התנערות מדבריו. ראו: כהן, 

 .25.7.65ברי לוי אשכול", , "דפרוטוקול של ישיבת ממשלהא"מ,  132
 .10.2.65, התייעצות בעניני מים, "דברי יעקב הרצוג", 7934/ 2-, אשם 133
; אישור לחתימה הסופית על ההסכם עם ארה"ב וצרפת  1.8.65, "דברי לוי אשכול",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה,  שם  134

 . 30.7.65הביטחון, "דברי לוי אשכול", לשכת שר  –, פגישה עם עורכי העיתונות היומית 7928/ 3-, אראו: שם
דוחות הטיה בגזרה   ,421/695/1969א"צ, ;  תאריך , ללא29.7.65לבנון, סיכום הפעילות עד -הטיות, 4881/ 2-אי"א, פ 135

, "דברי לוי אשכול",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה; א"מ,  7.8.65,  1.8.65,  30.7.65,  27.7.65,  25.7.65  –   הסורית והלבנונית 
. בתוך לבנון עצמה חלו שינויים פוליטיים אשר הביאו לקדמת הבמה אישים שתמכו בעצירת ההטיה. כך התפטר  1.8.65
פרוטוקול  א"מ,  נאצריסט שהתנגד להטיה. ראו:  - עוואני, ובמקומו מונה רשיד כראמה, פרו-חוסיין אלה  ממשלהראש  

 . 21.7.65נון הגיש את התפטרותו", , "ראש ממשלת לבדבר; 1.8.65", אליהו ששון, "דברי של ישיבת ממשלה
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של מדינות  רו של פער ממשי בין התעלות הצליח לסדוק את חומת ההתנגדות  מהשטח בדבר היעד

 136לבנון. בהמערב ולשכנען לקבל את הטענות הישראליות בדבר האיום הנשקף לה מן ההטיה 

נפגשו נציגי ישראל ולבנון בוועדת שביתת הנשק בין שתי המדינות. שם אישר    1965בתחילת אוגוסט  

ידעה כמה ימים קודם לכן, כי העבודות נפסקו. הנציג הלבנוני ביקש,    הנציג הלבנוני את מה שישראל

 137בנוסף, כי ישראל תחדל מטיסות הצילום אשר היא עורכת מעל שטחה של לבנון. 

אולם ללבנונים    138הפסקת העבודות,   עללבנוני  -ישראל ביקשה להגיע לידי פרסום משותף ישראלי

לא הייתה סיבה להסכים למהלך פומבי אשר יציג אותם בפני העולם הערבי כמי שנכנעו לישראל  

קיבלה את הבקשה הלבנונית,  ו וללחץ המערבי, ועל כן סירבו. ישראל הבינה את מורכבות הנושא  

הדבר    ואשכול אף נפגש עם ועדת העורכים על מנת לעדכנם במצב ולבקש מהם כי יימנעו מפרסום

  139בעיתוניהם. 

כך הגיע לידי סיומו המוצלח, מבחינתה של ישראל, אתגר אשר שילב מאמצים דיפלומטיים ישירים  

מדינית   יכולת  ביטוי  לידי  בו  באה  ובעיקר  עקיפה;  כוח  והפעלת  כוח  בהפעלת  ואיום  ועקיפים 

כדי הבנה כי זו    מרשימה אשר נדרשה לתמרן בין אילוצים שונים, בין שיקולים מנוגדים, וזאת תוך

 אתגר היחיד. ב ןמדובראיננה הזירה המרכזית, ובוודאי שאי 

 

 סיכום

מונד", שבו  -בפריז, אורי דן, את העיתון הצרפתי "לה ציטט כתב עיתון "מעריב"    1965במאי    30-ב

, היא ההוכחה לכך כי "אשכול החליט לעבור ממתינות  נטען כי פעולת צה"ל בירדן, מבצע "צוק סלע"

כי  זם לאקטיבי העיתון  טען  עוד  הפת"ח.  לפעולות  בתגובה  המדיניות  "  נובע    אשכולשל  שינוי 

כלפיו ורצונו להוכיח להם "כי    כמובן(   ,במפא"י )עוד טרם הפילוג  גוריון -בן  טענותיהם של אנשימ

 140הוא אינו פחות אקטיביסט מיריביו הפנימיים".

אשכול  אצל  מגמה  שינוי  סימן  סלע"  "צוק  מבצע  הסורית  ,  האם  או  הירדנית  לזירה  בהתייחסו 

 ?  והלבנונית

 
א  136 היומית  7928/  3-א"מ,  העיתונות  עורכי  עם  פגישה  אשכול",    –,  לוי  "דברי  הביטחון,  שר  שם30.7.65לשכת   ;  ,

 , 29.7.65לבנון, סיכום הפעילות עד  -הטיות,  4881/  2-אי"א, פ;  1.8.65, "דברי לוי אשכול",  פרוטוקול של ישיבת ממשלה
]...[ טען סימס כי התעלה הסורית גבוהה    עם סימס "]התקיימה[ שיחת גזית    1965ביולי    8-כתב כי ב. בנייר נתאריך  ללא

מטר מהתעלה הלבנונית )טיעון שנתבדה לאחר מכן בבדיקות פוטוגרמאטריות, שהוכיחו כי ההפרש בין המפלסים    50-ב
 ס"מ(". 50-ל 0הוא בין 

 . 1.8.65, שיחות בעניין חדירת מטוסים –שביתת הנשק עם לבנון משלחת ישראל בוועדת  ,49/708/1968א"צ,  137
 . 2.8.65, "דברי יצחק רבין", פרוטוקול של דיון מטכ"ל, 7/120/2009, שם 138
 .30.7.65, "דברי לוי אשכול", לשכת שר הביטחון –פגישה עם עורכי העיתונות היומית , 7928/ 3-א"מ, א 139
 .30.5.65, , "משלחת ירדנית מסבירה בפריז"מעריב 140
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קרקעית    פשיטה, ו חמישיםלכאורה, פעולת תגמול ישראלית בשטחה של ירדן לראשונה מאז שנות ה

כלל    אודותעל    כוללמבט    לרמוז על שינוי מגמה. אולם  ותאמור  (  1962מאז מבצע "סנונית" )ראשונה  

מעיד    ,, ואף על מטרות המבצע עצמו1965  יונילל  אפריבתקופה הזו שבין  מערכת היחסים עם ירדן  

ניהול    ועםמאיר  ו והובל על ידי אשכול    שאפיין אותה עד אז  קובכי למעשה המשיכה ממשלת ישראל  

 יומי.  -של רבין: מתינות אסטרטגית ואקטיביזם יום  –אך ללא הסכמה מלאה  –

בהר הצופים,    :הירדנים באזור ירושליםראשית, הדבר בא לידי ביטוי באופן ניהול העימותים עם  

, ההימנעות מתגובה ישראלית, הצעדים  ההדדיתההתנצלות    ;ולאחר הירי במוסררה  הינום-גיא בןב

רב המשותף על    –הקיימת  הגישה  ם כנגד היורה והגברת שיתוף הפעולה מצביעים על המשך  יהירדני

 . המפריד בין המדינות

מעידה על המשך המגמה. בג'נין ובקלקיליה היו היעדים אזרחיים    עצמו  שנית, גם בחינה של המבצע

היעד היה פעיל מרכזי   , בשונה. ההאשמיה יתרה של המשטר מתוך כוונה להימנע מנפגעים ומהשפל

על הנפגעים  ישראל איננה שמחה  ששל הפת"ח ולא יעד צבאי או ממשלתי. העובדה כי מאיר הצהירה  

 היה בפעולה שינוי מדיניות אלא המשכה של הקיימת.  בצד הירדני מחזקת את הטענה כי לא

 הסתכלות על סוריה ולבנון מעלה תמונה דומה.יתרה מכך,  

פגיעה מדודה בהטיה הסורית ללא  שננקט בדבר  פטיש" היה המשכו של הקו  "מבצע    ,לגבי סוריה

בה  דחיית מח"ד מעידה אף היא על הזהירות הר  הגעה לידי מלחמה וללא הסתבכות רחבה מידי.

שאלת התזמון המדיני  בכל הנוגע לגזרה הצפונית, גם אם בסוגיה זו השאלה המרכזית הייתה דווקא  

   ולא רק התגובה האפשרית הסורית.

על מנת לשוות    "נפנוף חרבות" דיפלומטי, אומנם תוך  -לבנון, הטלת היהב על המאמץ המדיניל  בנוגע 

שינוי משמעותי במדיניות הפעלת הכוח  חל  כי לא    מסמלת אף היאאמינות לדרישות הישראליות,  

 הישראלית. 

נוספת   בשרתתובנה  מאיר.  קשורה  כצלע    1965במאי    החוץ  ויותר  יותר  להצטייר  מאיר  החלה 

את   לכלהפורום ש  –בהפעלת הכוח של ישראל  ועסק    המתונה במשולש אשר היה בקדמת הבמה

לאקטיביזם, אולם   כאמור, פורום זה היה בעל נטייה בסיסית והיסטורית  רבין. אותה ואת אשכול, 

 גוונים שונים. היו לו כפי שהראיתי קודם לכן, 

. מאיר, בתהליך ארוך  אמצעיתואילו אשכול החזיק בגישה    ,חהיה הסמן הימני של הפעלת הכו   רבין

- ןאשר שם דגש רב יותר על המערכת הבי  ,המתון, המאופק ואיטי יחסית, החלה מתבססת כשחקן  

המדיניים השיקולים  ועל  למן ההתחלהשבעוד    .לאומית  ברור  הדבר  היה  הירדנית  נוגע  ב  ,בזירה 

מילאה את  שבה    תקופההעם  עם השנים ו  ,של מאיר אט אטהזהירה    הגישה   נבנתה  זירה הסוריתל

 פטיש" ולהפעלתו של מח"ד. "התנגדותה למבצע   עם לשיא. הדבר הגיע תפקידה כשרת חוץ
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וביחסה    של מאיררבה  קשור בעוצמתה הפוליטית ה  1965יוני  -פברוארדבר נוסף אשר בלט בחודשים  

דאגה אישית לממלכה ההאשמית הופיעו  חשה  סימנים לכך שמאיר  המיוחד אל הממלכה ממזרח.  

הדבר הופיע    גם לדרג הצבאי.   להחחלההנחיה  ו,  עת דרשה "שלא לגעת בירדנים"  1964כבר בינואר  

הרגיע  פעם נוספת כעת כאשר התבהר תפקידה של מאיר בהשהיית הפטרול בירושלים מתוך רצון ל

   את הזירה.  
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 פרק י 

ספיר?  גולדה?,  ארן?,  הביטחון?  נשען  מי  מה    "על  הלא   ]...[

צוללת, מה , איזה  שנתבע מאיתנו הוא לא להגיד איזה טנק לקנות

 1ניצחונות צבאיים ופוליטיים – מה" להעדיף על

 

]...[ אנחנו עושים    בקיבוץ אייל  'פתח-אל'"ביום שישי בבוקר היה שוב ביקור של  

 2]...[ צריך יותר ויותר לחזק את האבטחה"   מאמצים גדולים

כלפי פעילות הפת"ח תמהיל של זלזול, חוסר  הישראלית  הייתה הגישה    1965בתחילת חודש יולי  

לא  , פעולותיו  הארגוןעל  היה מחסור רב במודיעין וידע  קורטוב של תסכול גובר. מצד אחד  וידיעה  

העובדה    אך מן הצד האחר,  לא גרמו נזק רב;  בצעו התואלו אשר כבר   ,גבוהה   התעלו לרמה מבצעית 

והבנה    תחושת תסכול  בפעולותיו יצרהשל ישראל ושל ירדן המשיך הארגון    ןכי למרות מאמציה

ותופסת מקום    הטרדה" אלא בסוגיה ההולכת"המדיני כי לא מדובר עוד ב הדרג  הדרג הצבאי ובקרב  

   מרכזי כאתגר ביטחוני.

  לדרכי ההתמודדות והמענה של ישראל   תהנוגע   תבסיסי  חנה הב הביאו לידי ביטוי    פעולות הפת"ח

בין הדרג המדיני    מצוי  והוא היה  ,איזון הנכון בין הגנה להתקפהשאלת הבקו השבר היה  .  הארגוןעם  

 . ביקש לתת דגש למרכיב ההתקפילחזק את המרכיב ההגנתי לבין הדרג הצבאי אשר   אשר העדיף

 

 3" את"לו הייתי ערבי הייתי בוחר בשיטה ז

ביולי, התפוצץ מטען חבלה    5- משואה. יום לאחר מכן, בביולי התפוצצו שני מטעני חבלה במצפה    4-ב

ביולי פוצץ צינור המים באזור    8- וב  ,שהונח על מסילת הרכבת לירושלים אך לא נגרם נזק לרכבת

של  4סדום. הטיל את האחריות    העיתון  מאמר המערכת  על ממלכת  למניעת  "למרחב"  הפיגועים 

 מתחילה להיסדק.ונראה היה כי הסבלנות הישראלית  5, ירדן

הפת"ח  לפיגועי  בתגובה  בירדן  ישראלית  מפעולה  האמריקאי  הפעם   לניסיון  הביא   החשש    נוסף, 

לנקות    ,(Lumbrakis)  לומברקיס ורג'  'גהמזכיר השני בשגרירות האמריקאית בתל אביב  באמצעות  

 
. דבריו של ארן הם ציטוט של אנשי   1.7.65  "דברי זלמן ארן",  , פרוטוקול של ישיבת מזכירות מפא"י, 4848/  2-אי"א, פ  1

 רפ"י אשר זלזלו במקבלי ההחלטות בנושאי ביטחון במפא"י. 
 .1.8.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  2
 . 19.7.65של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",  , פרוטוקול 7/120/2009א"צ,  3
 . , ללא תאריך1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970, שם 4
 .7.7.65, "מעשי החבלה", למרחב 5
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כך,   הפת"ח.  לפעולות  מאחריות  ירדן  ארוחת  את  אשכול  משותפת  םצוהרייבמהלך    רמז  ,עם 

האחרונותהאפשרות  על  לומברקיס   החבלה  פעולות  ערבים  כי  ידי  על  ולא  -נעשו  הגיעו  ישראלים 

כי  ישראל  למנוע מהלחץ האמריקאי  אך    6. מתחומה של ירדן. מובן שאשכול דחה טענות אלו מייד

פתפעל   בשל  דבריהם  בירדן  בבסיס  כאשר  שכך,  לא  הפת"ח  התגובה    הייתה עילות  כי  הטענה 

אף  לפעולות הפת"ח ומידתית ביחס  איננה    ,במבצע "צוק סלע"  באה לידי ביטויכפי ש  ,הישראלית

הפעם ניתן היה להבין מסיכום השיחה בין טלבוט לשגריר ישראל בארה"ב  גם    לנזק שהן גורמות.

השערתם כי הפעולות שמייחסת  אינם מסירים מעל הפרק את    גורמים בממשל האמריקאיהרמן, כי  

ישראלים המתנגדים לאשכול. כך בדיווח  - יהודיםישראלים או  -ישראל לפת"ח בוצעו על ידי ערבים

"  לכאורההמילה "הוספה    פעולות הפת"חל מידתית  הבלתי    יתהתגובה הישראלאודות  על  השיחה  

 GOI reaction late May to alleged Fatah raid ".7" פשיטת הפת"ח:ב  חלק בדיווח העוסקל

פרק  הביולי ערך המטכ"ל שני דיונים אשר עסקו בסוגיות הביטחוניות אשר עמדו על    19- וב  12-ב

במסגרת השיח שנערך בין האלופים והרמטכ"ל התברר כי מרכז   ההטיה, סוריה והפת"ח.ובראשם  

אל עבר שאלת הפת"ח ודרכי    –פתרון  אשר נדמה כי היא עומדת בפני   –הכובד עבר משאלת ההטיה 

 ת מולו.  ההתמודדו

 8"מבחינה מקצועית היא בסך הכול עבודה ערבית",כי  לות הפתח בשלב זה  יפע על  לב  -בר  דברי  על אף

כי יש לחדש את פעולות  תפיסתו  למרות    .הודה הרמטכ"ל כי אין בידי ישראל פתרון לבעיית הפת"ח

פעולה כנגד ירדן איננה  ש, מאחר  מעמיקההדילמה בנוגע לאופן המענה רק  התגמול, הבין רבין כי  

בעייתית בשל היעדר זיקה  ואילו פעולה כנגד סוריה    ,רצויה בשל החשש מפגיעה במשטר ההאשמי

השניים בין  מספיק  ושינויים  ברורה  שטח  כיבוש  שלל  אף  רבין  שאר    םטריטוריאליי.  כמענה. 

צורך להגביר  והתייחסו כנטל אל ה   דבר הצורך לפעול התקפיתדעה דומה ב  האלופים במטכ"ל הביעו

   9. תגוננותהה את מרכיב

גישה התקפית של האלופים, הבנה    ביולי היה דומה במתכונתו ובתוכנו.   19-דיון ההמשך אשר נערך ב 

יש להקצות משאבים להגנה   רצון  מתוך חוסר בררהכי  ורעיונות "מחוץ לקופסא" בדבר    ,וחוסר 

על מנת לגרום    ,או הפעלה של טרור כנגד אזרחים בירדן  10באנשי פת"ח באירופה הצורך בפגיעה  

ישראל מצאה מענה לבעיית  שחזר בדברי הסיכום על כך רבין  11לממשל הירדני לפעול כנגד הפת"ח. 

 
 .13.7.65מזכיר שני בשגרירות ארה"ב, ארוחת צוהריים,  – , שיחה עם מר לומברקיס 7928/ 3-א"מ, א 6
7  Telegram from the Department of State to the , XVIII .1967, Vol–Israeli Dispute, 1964-FRUS, Arab 

Embassy in Israel, 19.7.65. 
 . 12.7.65  ",לב-חיים בר , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי7/120/2009א"צ,  8
אולם הוא חסר קטעים מרכזיים ועל כן נשענתי    1965ביולי    12-. קיים בידי דיון מטכ"ל מ131-133, עמ'  אשכולגלוסקא,    9

 ביולי.  19-על התיאור בספרו של גלוסקא. כך גם לגבי דיון המטכ"ל העוקב ב
 .134 , עמ' אשכולגלוסקא, ; 19.7.65", דוד אלעזר, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי 7/120/2009א"צ,  10
 . 19.7.65, "דברי ישראל טל", , פרוטוקול של דיון מטכ"ל7/120/2009א"צ,  11
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פעולות    שניצב מולה הוא  וכעת האתגר המרכזי  ,אשר איננו מחייב אותה במלחמה עם סוריה  ,ההטיה

הציע   הוא  ולפגוע  המשל הפת"ח.  אחריותן  ו   הארגוןבאנשי  יך  על  הערביות  המדינות  את  להעמיד 

 12כיבוש שטח ערבי בשל שיקולים מדיניים של רכש. לפי שעה שלל , אולם ולמעשי

ביולי נפגשו אשכול ורבין עם עורכי העיתונים על    30-ב  13. המים בבית נירביולי חובלה ברכת    25-ב

ב לעדכנם  מלבנוןמנת  ההטיה  כי  ו  הפסקת  הדברי לבקשם  מפרסום  כדיימנעו  את  לא    ,  להביך 

אשכול   נשאל  הפגישה  בסוף  בתגובהעל  הלבנונים.  ישראל  ומדיניות  הפת"ח  על    ,פעולות  בדגש 

כילה  הו  הקיימת  כול הייתה תמציתה של הגישה הישראליתאחריות המדינות הערביות. תשובת אש

"קשה ברגע זה לענות, אם אני מעריך נכונה    -  ארגוןשל הכרה בחוסר ההבנה של ישראל את ה  שילוב

מדיניות המילה  לענין"את  מענין  הענין  את  לומדים  אנו  עם  -  ,  לשמ  יחדיו    הרתעההעל  ר  ורצון 

על פעולותיה של  המוטלות  מגבלות  ה  תהבנ  ,לסיוםו   ;בעניין זה יפגע""לא נתן שכבודנו    -  הישראלית

ישראל    ,הפת"ח  של  הנוכחית  ולמרות פעילותכי    אשכול  בדברי  המצוי  זו  אחרונה  תובנה  .ישראל

"בעד    באופן קבוע ותדיר  –פלישות לגדה המערבית    –צוק סלע"  "למבצע    לפעול בדומה  איננה יכולה

לפעולות אלו   נלווהש לאומי-ןהבי  ללחץאשכול התכוון שיתכן י  בבריכה".ס"מ  50כל פיצוץ חור של 

של    קשייםגילה הבנה לגם    אשכול  בט"ש.הואף לחשש משחיקה של צה"ל בהתמודדות עם פעולות  

אלו.   פיגועים  במניעת  ולבנון  השיחה  ירדן  של  הרהר  בסיומה  כי  ה  ,לרגעאשכול  אף  הטענה  אם 

לחלוטין חזר  לאחר שרבין שלל זאת  אך    ;נכונה  ישראלים-של חלק מן הפעולות הם ערבים  הן מבצעי

 14פעולה של הפת"ח. ל בדרך דומה, ואף פסל את הרעיון שישראל תפעל בו

 

 ותחקור פנימי   ירדן  םע מגעיםהגנה, חיזוק ה  - מענה הישראלי ה

נטל  מ בדרישה כי תיקח על עצמה חלק  ר על הממשלהפ  פעולות הפת"ח הובילו ללחץ של קיבוצי הס  

חלק מהאחריות על השמירה    ה עברבסופו של חודש יולי  ו  ם,נטלו על עצמ  ם השמירה וההגנה שה

  15המדינה. חסותביישובי הספר ל

 
 . 19.7.65", צחק רבין, "דברי י שם, שם 12
 , ללא תאריך. 1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970, שם 13
. בישיבת  30.7.65הביטחון, "דברי לוי אשכול",  לשכת שר    –, פגישה עם עורכי העיתונות היומית  7928/  3-א"מ, א  14

באוגוסט חזר אשכול על חוסר ההבנה הישראלי את תופעת הפת"ח ואת הצורך ללמוד "תוך כדי תנועה".    5-"שרינו" ב
 .5.8.65, פורום שרינו, "דברי לוי אשכול", 36/294/2010ראו: א"צ, 

א   15 היומית  7928/  3-א"מ,  העיתונות  עורכי  עם  פגישה  אשכול",    –,  לוי  "דברי  הביטחון,  שר  שם, 30.7.65לשכת   ;
  10,000, "תביעות יישובי הספר הועלו לפני ועדת הכספים.  דבר;  1.8.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  

כתוצאה   בטלה  ובימי  מוגברת  בשמירה  הסורי  הגבול  בגזרת  הספר  ביישובי  התושבים  משקיעים  בשנה  עבודה  ימי 
; בסיור שערך שר החקלאות גבתי ביישובי חבל לכיש אמרו חברי  25.7.65ת ביטחונית הפוקדת ישובים אלו",  ממתיחו 

המושבים והקיבוצים, כי שיעור גדול מן הגברים מועסק בשמירה בלילות דבר הפוגע בפריון העבודה. לכך נוספה גם 
מצם במידה משמעותית עוד יותר את מכסת  העובדה כי רבים מן השומרים הם אנשי מילואים קרביים, כך שהדבר מצ

"הידיים העובדות". כתחליף לכוח האדם המועסק בשמירה הציעו חברי הקיבוצים והמושבים לשר החקלאות "לשים  
הדגש יותר על שיפור והגברת התאורה, הוספת גדרות תיל ]ואז[ יוכלו אולי המתיישבים לקמץ בשומרים ולחסוך בדרך  

 .4.8.65חזר יום הדאגות האפור ]...[ יותר שמירה",   -, "לאחר החג מעריבראו: זו כוחות עבודה רבים". 
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, רבין ועורכי העיתונים, פעל הפת"ח פעם נוספת ופגע  ביולי, לאחר פגישת אשכול  31-30בליל שישי  

  16.אייל במחסן הנשק של קיבוץ 

,  אל מול ירדן  ישירותפנימי,    :מישורים  אל בארבעהבתגובה להתגברות פעילות הפת"ח פעלה ישר

 האו"ם. אל מול  משפטיתה  ובזירה בזירה המדינית

לנקוט צעדים    טהוחלאשכול את השרים כי    עדכןבאוגוסט    1-בישיבת הממשלה בבמישור הפנימי,  

  17.לנוכח פעילותו של הפת"ח של הגנה ושמירה יותר  נרחבים

רבין מברק הממוען אל הרמטכ"ל הירדני  , שלח  במישור הקשור במערכת היחסים בין שתי המדינות

וביקש כי המסר שלו    ,תקריות אלוהישנות של  למנוע    כדידרש כי ירדן תנקוט צעדים דחופים    ווב

ביותר" הבכירה  אל "הרשות  חוסיין.   -  יועבר  כי    18המלך  הירדני  הרמטכ"ל  ענה  במכתב התגובה 

הבטיח  ו "הרשויות הבכירות ביותר", הביע צער על התקריות האחרונות  המסר הישראלי הועבר אל

ירדן   המדינות    יכולתה  ככל  עושהכי  בין  הנשק  שביתת  הסכם  על  בסולשמור  אלימות.    ף ולמנוע 

אודות אנשי פת"ח  על  ני  יהמכתב ביקש הרמטכ"ל הירדני כי ישראל תמשיך בהעברת מידע מודיע 

מסייעות בפתרון  אינן ואזהרה כי פעולות כדוגמת "צוק סלע"   וסיים בבקשה ,כפי שעשתה עד היום

המכתבים    פתיחל את עצם  דווקא מארה"ב  מעניין כי ישראל הסתירה    19"בלתי נסבלות".   ןהבעיה וה 

  20ין הרמטכ"לים של שתי המדינות. הזו ב

ה המערב  מדינות  על  הלחצים  במסע  ישראל  המשיכה  המדינית  הבחינה  ארה"ב,    –  חשובותמן 

וצרפת   אפריקה,ו– בריטניה  ביבשת  השפעת  גם  את  יפעילו  שזו  ירדן  על    ןכי  את  במטרה  תגביר 

ללא קשר ,  למצב  אחראית  בירדן  רואה  היא  כיישראל,    . בכל מקרה הבהירהכנגד הפת"ח  מאמציה  

גם כי המאמץ המדיני    התבררבדבריה של מאיר    21איננה רוצה בפעולות אלו.   ירדןכי    שלה  הבנה ל

המערב   במדינות  רב  לחץ  יצר  שהישראלי  ירדןמחשש  כנגד  צבאית  לפעול  עומדת  "והם    , ישראל 

   ופנו אל הירדנים והבהירו כי "הדבר מאוד רציני".  התחננו שלא נעשה ]פעולה["

את משחק  להמשיך ולשחק  "הצורך    פנימי ישראלי בדבר  בחידוד  מצויה הייתה  רביעית  ה  הסוגיה

יכולתו של האו"ם  בישראל לא האמינה בכוחו ו  22האו"ם וכל זמן שמשחקים צריך לשחק אותו טוב". 

כוחות המשקי של  לה  או  לסייע  שלו  הפת"חפים  עם  בהתמודדות  ועם    במידה משמעותית  בפרט 

בדרך כלל לקיים שיח עם כוחות    הקפידה  היא   בגזרה הסורית   בפועל,   . אתגרי הביטחון שלה בכלל

 
 . 1.8.65, "מטעני נפץ שהונחו על ידי חבלנים מירדן התפוצצו במשק אייל", דבר 16
 .1.8.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  17
 Hashemite Jordan Kingdom  chief of staffForces to From chief of staff, Israel Defence,  7935/  7-שם, א  18

Armed Forces ,1.8.65 . 
   .chief of staff, Israel Defence Forcesto  Armed Forces ArabJordan  chief of staff From ,1.8.65 שם, שם, 19
 .  8.8.65שם, שם, מכתב מאת מרדכי קדרון אל ראש לשכת ראש הממשלה,  20
 . 15.8.65ל של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", שם, פרוטוקו 21
 . 2.8.65 , פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין",7/120/2009א"צ,  22
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שאין מחלוקת לגביהם    –גם בשתיקה    –  האו"ם, לפעול באזורים המפורזים שבהם האו"ם אישר 

לגרום לאו"ם למדוד שטחים ולאשר  ת  תקריות על מנ  ניצלהואף    ,והם מצויים בריבונות ישראלית

"שיחקה את המשחק" כדי לקדם את  ישראל    בשפתו של רבין,   . כלומר,הם בשטחה של ישראלכי  

שלה.   כיהאינטרסים  הייתה  הביהדבר    ההבנה  הקהילה  מן  חלק  ישראל  של  בהיותה  - ןמובנה 

 ולהימנע מביקורת עתידית.    כוחההפעלת  את  להכשיר רצונהכחלק מו  ,לאומית

דומה הדבר  היה  הירדנית  בגזרה  כךגם  הירדנים  זעם    1964בנובמבר    כאשר   ,למשל  ,.  על  אשכול 

בירושלים מלא  צבאי  מצעד  לערוך  כי  ,  וביקש  לכן  קודם  ביקש  ההפרות  תוכן  הוא  של  רשימה 

  אף   ראליש  23; לאומית-ן הירדניות את הסכם שביתת הנשק, על מנת להתמודד עם הביקורת הבי

באיתור העקבות של המסתננים לאחר הפיגועים בכפר הס    –ירדן  עם  ו  –שיתפה פעולה עם האו"ם  

  24עפולה. בו

והיכולת    ,"סטריליות" השטח  ת לא הקפידו על שמירבצה"ל  התברר כי  לאחר הפיגוע באייל,  כעת,  

  באוגוסט  2-ב  כי המפגעים הגיעו מירדן נפגמה מאוד. מדיון המטכ"ל שנערך   בשיתוף האו"ם  להוכיח

רווח   כי  עלה השונים  בהנחיות  ינטי   הבפיקודים  זלזול  של  לנ ה  העקבות  והקשורות  איתור  הלי 

לשלוח מכתב לכלל הפיקודים בדבר הצורך  הדבר הוביל את רבין  ו  ,המשותפים לישראל ולאו"ם 

להקל על הדרג המדיני לאשר הפעלת    כדי  25להמשיך "לשחק את המשחק", ו  להקפיד על ההנחיות

 26. לב-, כפי שאמר ברכוח גם אם יש רק "אישור סתמי של האו"ם שזה מוכח שזה מוביל לירדן"

מג"ב על מוקש  ג'יפבאוגוסט עלה    4-ב   ארבעהו  ,סמוך למושב אביעזר  שהטמינו אנשי פת"ח  של 

, אשר  רבין פעם נוספת מברק ישיר אל הרמטכ"ל הירדני  העביריומיים לאחר מכן   27לוחמים נפצעו. 

ובו דרש הוא כי    28, על ידי פורום שר הביטחון בישיבתו השבועית  קודם לכן  שליחתו ותוכנו אושרו

  ואיננ   "על ידי ישראל  המודיעין  אי העברת" היעדר פעולה כזאת בשל  כי  ו  ,ארגוןהירדן תפעל כנגד  

וח השגריר האמריקאי בתל  דּו   ,באוגוסט  1-דר שהוסתר מארה"ב בבניגוד לשהפעם,    29. מספקהסבר  

 30אביב ואף קיבל העתק, ללא אזכור השדר הקודם, לידיו. 

 
 ;  25.11.64, מצעד יום העצמאות תשכ"ה, 7935/ 7-א"מ, א 23
 .30.5.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", שם 24
 . 2.8.65פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", , 7/120/2009א"צ,  25
 . 2.8.65לב", -שם, שם, "דברי חיים בר 26
 , ללא תאריך. 1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970, שם 27
בבוקר, וכנראה רק לאחריה נשלח    10:30; הישיבה עצמה התקיימה בשעה  6.8.65, ישיבה שבועית,  4/4/2016שם,    28

 .  6.8.65, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 2-א, פאי"המכתב. ראו:  
,  chief of staff Jordan Arab Armed Forces  to From chief of staff, Israel Defence Forces,7935/  7-א"מ, א  29

א"מ,  ; א"צ, התרוץ הירדני להיעדר פעולה בשל אי העברת מודיעין ישראלי היה אחד החששות של מאיר. ראו:  6.8.65
 .13.6.65ול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר", פרוטוק

 . 8.8.65אל ראש לשכת ראש הממשלה,  קדרון , מכתב מאת מרדכי 7935/ 7-, אשם 30
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ישראלית  ,הירדנים צבאית  מתגובה  מאוד  חששו  תגובה  העבירו    , אשר  הרמטכ"ל  מכתב  לשדר 

אודות הפת"ח בין ישראל וירדן  על  כי השיח  צער  הירדנים  הביעו  . במכתב  באמצעות שגריר ארה"ב

כי הם עושים את כל המאמצים על מנת למנוע את חדירות  טענו    תקיים בוועדת שביתת הנשק,הלא  

טענה כי חלק מהאחריות בנושא מוטל על ממשלת ישראל וכי "יש להם  ה חזרו על ו  הפת"ח לישראל

מדינת ישראל". עוד    סיבות להאמין כי חלק מהאחראים לפעולות האחרונות מתגוררים בשטחה של

למבצע  דומה    עתידית  וכי פעולה ישראלית  ,כתבו הירדנים כי בסיסי הפת"ח אינם ממוקמים בירדן

 31תהיה דבר בלתי נסבל ורק תפגע במאמץ לייצר יציבות ותרומם את מעמדו של פת"ח. "צוק סלע" 

  1- זר. גם הפעם, כמו בשדר בין הרמטכ"לים בוח בתגובה למענה הירדני ביקשה ישראל לגבש שדר  

ה ישירות    יפנה  חוץ, , לאחר תיאום עם משרד הכ"לוחלט בפורום שר הביטחון כי המטבאוגוסט, 

,  במסר  .גרירות האמריקאיתלירדנים דרך ערוץ הקשר אשר נקרא "נציב מיוחד" וללא שימוש בש

  32אינו מצוי בידי, הציעה ישראל לירדן להציע פרס כספי למי שיתפוס אנשי פת"ח. מלא  ה אשר תוכנו  

ערוץ  דרך  ולא    מול הירדנים אל  ישירות  בשני המקרים הללו  הבחירה של ישראל לפעול  כי    תכן יי

הוא הרצון    הקשר האמריקאי  ב  הסרבול למנוע את  קשורה בשני טעמים. הראשון  שימוש  הכרוך 

ה  ,ידיי מבשיח    נדרשבגורם שלישי כאשר   י כפי שעשו שני הרמטכ"לים.  קשור  שתכן  יטעם השני, 

רצונה של ישראל לשמור על ערוץ נוסף חשאי ואינטימי עם הירדנים אשר לא    -  בסוגיה עמוקה יותר

האמריקאי הממשל  של  בחלקים  כי  חשש  מתוך  לארה"ב,  גלוי  המדינה,    ,יהיה  במחלקת  בעיקר 

עלולים לחשוף    מצויים נאצר  "ערביסטים" אשר  ישראל  באוזני  בין  הללו  את המגעים החשובים 

   בירדן עצמה.אף ובכך לפגוע עמוקות בקשרים בין המדינות ו  ,לירדן

 

 הצבאי לדרג  הדרג המדיני ת ביןמחלוק  –הגנה אל מול התקפה  

 

 1965בספטמבר  9-ו  5 ,ו"תמיר" מבצעי "יהלום"

באוגוסט פוצץ צינור המים של    26- . במפעילותו  לא חדל הפת"ח   1965ספטמבר  -אוגוסטים  בחודש

ב רמים,  רוויה  31-משק  מושב  של  מים  צינור  פוצץ  משאבות    1-בו  ,באוגוסט  פוצצו  בספטמבר 

  33. איילקיבוץ  השייכות ל

אשכול,    מבצע "יהלום". על פי דברי  -בספטמבר    5-ב   פעל צה"ל באזור קלקליה  אלובתגובה לפעולות  

על פי    34התגובה גובשה קודם לכן בישיבות של ועדת השרים לענייני ביטחון וכעת הוצאה אל הפועל. 

 
 . 9.8.65נמסר על ידי שגריר ארה"ב בישראל לראש הממשלה, , 7935/ 7-, אשם 31
 . 13.8.65, , ישיבה שבועית4/4/2016א"צ,  32
 . תאריך ללא, 1965-1966: שוטף ביטחון , 461/1046/1970, שם 33
 .5.9.1965", אשכול לוי , "דברי ממשלה  ישיבת של פרוטוקול "מ, א 34
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"כרמז    ,בלבד  ארבע משאבות-הציע לפגוע בשלושהוא  יריב,  אהרן  ראש אמ"ן  מחבר הביוגרפיה של  

משאבות. לדברי    11-מספיק למלך חוסיין", אולם בוועדת השרים לענייני ביטחון הוגדל המספר ל 

  35. בחירות המתקרבותב קשורהיה  יריב, השיקול לכך

ובשל כך נמנעה ישראל מפגיעה בנפש    ,המבצע עצמו תוכנן בדומה למבצע "צוק סלע" כפעולת אזהרה

ה,  ימשאבות מים באזור קלקיל  11  צנחנים  פוצצו כוחות  במהלכואו מהשפלה של המשטר הירדני.  

חוסר היציבות  ישראל לייצר הלימה בין  בכך התכוונה  .  אייל  קיבוץ ב  שנפגעוות המים  בדומה למשאב

ישראל גבול  של  המערבי  המזרחי-בצידו  לצידו  לפעולות    ןולסמ  ,ירדן  לסיוע  כי  המקום  לתושבי 

השר שפירא    רקובישיבת הממשלה גיבו השרים את מתווה הפעולה,    36הפת"ח כנגד ישראל יש מחיר.

 37. הביע ספק בדבר הצורך לפעול בכוחות נרחבים כל כך, כנראה בשל חששו מריבוי נפגעים ישראלים

  38. ארבעה חיילים נפצעו קלו , רכב צה"לי על מוקש באזור אדוריים  הבספטמבר על 6-ב

  מבצע "תמיר".   -בספטמבר    9-ב  פעולות הפת"ח הובילו במהרה לאישור פעולה צבאית נוספת המשך  

הצלפים לא היו מיומנים וחלק   חוליות צלפים ישראליות פתחו באש על רועים ירדנים באזור לכיש.

החוקר כהן    39עיזים.   50- בסופו של יום נהרגו ארבעה רועים ירדנים וו  ,מכלי הנשק לא היו תקינים

בוודאי    ,נדמה כי יש צדק רב בדבריופעולה זו הייתה חריגה במתווה הפעילות הישראלית.    יכ טוען  

עם זאת חשוב לסייג    40אזרחים כחיילים".   -   "לפגוע בגברים מבוגרים  :מבצעים-הנחיית אג"ם  נוכחל

ישראל נהגה בעבר באופן דומה, גם במתווה הצליפה וגם בהתאמה של התגובה לאזור    ;זאת מעט

- בארבו    ,בתגובה להריגת ישראלי באזור יד חנהכך, למשל,  הגאוגרפי שממנו הגיעה פעולת החבלה.  

ליד חנה,    10 זיתא שבגדה המערבית, הסמוך  ירדני באזור הכפר  בדצמבר צלפים של צה"ל לכוח 

מקורה בהרג  במבצע "תמיר",  החריגה הצורמת  שתכן  יי  41פגעו במספר חיילים. פתחו עליהם באש ו

 בצד הירדני. האזרחים הרב 

 
 .178' עמ, מר, גלבוע 35
, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  5/120/2009; א"צ,  5.9.1965יצחק רבין",    של ישיבת ממשלה, "דברי   פרוטוקול"מ,  א  36

. בדיוני הממשלה והמטכ"ל חשו הדוברים כי התזמון של הפעולה לקה בחסר,  6.9.1965"דברי אהרון יריב ויצחק רבין",  
חסן, אחיו  מאחר שלמרות הכוונה שלא להשפיל את המשטר הירדני התברר כי יום לאחר התקרית חל יום הולדתו של 

 .29.10.65, דברי ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול ביום גייסות השריון, 4793/ 4-של המלך חוסיין; אי"א, פ
; לסקירה של התגובה הירדנית לפעולה ראו:  5.9.1965חיים משה שפירא",    א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  37

 . 7.9.1965ום תגובות נוספות, סיכ -, פעולת צה"ל בקלקיליה 4/4/2016א"צ, 
 . 13.9.1965, 65בספטמבר  12 –, סיכום דיון אג"ם מיום א 63/292/1966שם,  38
, ביטחון שוטף:  461/1046/1970,  ; שם 20.9.1965לב",  -, "דברי חיים בר, פרוטוקול של דיון מטכ"ל5/120/2009א"צ,    39

 .228, עמ' גבולות; כהן, , ללא תאריך 1966-1965
 . שם, שם 40
. במסמך, בסעיף "היוזם"  ללא תאריך  תקריות בפיקוד מרכז,  ,בגזרה הסוריתתקריות אש  ,  1493/922/1975"צ,  א  41

 .1965, יולי 1965-1964סיכום שנתי  - , ביטחון שוטף 2/507/1968, לתקרית נכתב "ישראל"; שם
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בק  15-ב סיור  אשכול  ערך  התקריות  ובספטמבר  ריבוי  בעקבות  ירושלים  באזור    19-ב  42. התפר 

 43חמדיה. במכון מים של קיבוץ  אחד  במקווה של מושב אדרת ו  , אחדמטענים  שניבספטמבר הונחו  

פת"ח. עם  ההתמודדות  בדרכי  הממשלה  דנה  יום  ההגנה   באותו  מאמצי  את  הסביר    אשכול 

והמארבים התאורה  השמירה,  הגברת  שכללו  בתגובה    מוגבליםשהיו    ,הישראליים  כך  מטבעם. 

יכולים להקיף את כל  ]האם[  "  :האם לא ניתן להגביר את התאורה, ענה אשכול  ,לשאלת ורהפטיג

 44" ?בתאורהישראל 

 

אין זה מן הבעיות הפשוטות והקלות. קשה בכל פעם להגיב באותו דבר, ואנחנו עושים זאת בכל  "

 45" 'מנות" גדולות'פעם ב

סתיימה ועידת הפסגה הערבית השלישית שנערכה במרוקו. היא הביאה לידי  ה  1965בספטמבר    17-ב

ביטוי את עומק המחלוקות בתוך העולם הערבי בעיקר בין מצרים וסוריה, את השהייתו של פרויקט  

. חולשתו של העולם הערבי בהתמודדות  בקרב מדינות ערבההטיה ואת ירידת מעמדה של מצרים  

על מנת להצטייר כגוף היחיד    ,בשל כך יגביר פת"ח את פעילותו  חשש כי דווקא   עוררה עם ישראל  

  46הפועל כנגד ישראל. 

שני  בספטמבר התפוצצו    28-הערכה כי פת"ח ימשיך ואף יגביר את פעולותיו התבררה כנכונה. ב ה

יום נפתחה אש לעבר מטיילים    באותו   .מצר  קיבוץ  ליד נור מים  ימטעני חבלה באזור ראש העין וצ

מטענים  שני  ובית נוסף נפגע קל בהתפוצצות  באוקטובר פוצץ בית ריק    2-וב   גדי  ור עיןישראלים באז

  47במושב זנוח. 

  ת העדו  .אחרים מוועדת השרים לענייני ביטחוןופן המענה הישראלי נקבע גם הפעם בפורומים  א

נרשמו  בשיחות עצמן לא  שמאחר    ,יומן הרמטכ"ל רביןרשומות של  ב  המצוי בדבר התפתחות המענה  

כמעט  לה נערכה  התקרית והמענה הישראלי    בחינה מחודשת של   עניינת העובדה כימ  48פרוטוקולים.

 
אברהם בלבן על סיורו של אשכול בקו התפר.  ; ראו למשל, דיווחו של  15.9.65,  סדר יום  –, יומן רה"מ  4838/  2-אי"א, פ  42

 , סיור ראש הממשלה ושר הביטחון בירושלים, ללא תאריך.4837/ 7-ראו: אי"א, פ
 , ללא תאריך.1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  43
 . 19.9.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול וזרח ורהפטיג",  44
 .3.10.65ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  שם, פרוטוקול של  45
ישיבת ממשלהשם  46 של  פרוטוקול  אבן",  ,  אבא  "דברי  הוועידה  19.9.65,  החלטות  כי  הייתה  החוץ  משרד  הערכת   .

הודעת הסיכום של ועידת    –, מחלקת המחקר  7935/  7-מסמלות את השהייתו של מפעל ההטיה הערבי. ראו: שם, א
תאריך  ללא  השלישית,  א;  הפסגה  השלישית  7935/  7-א"מ,  הערבית  הפסגה  והודעתם,    –,  המדינות  ראשי  החלטות 

17.9.65 . 
, מברק מאת גולדה מאיר אל מזכיר  7935/ 7-; א"מ, א, ללא תאריך1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  47

 . 29.9.65המדינה האמריקאי, 
א  48 הבי7936/  5-שם,  הדיונים  פרטי  בדבר  התעניינות  ביום  ,  בירושלים  הממשלה  ראש  בבית  שהתקיימו  טחוניים 

 . 14.4.66, 1965באוקטובר  3 – , דיונים עם שהב"ט 7936/  5-, א; שם15.4.1966, 3.10.1965
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ראש הלשכה והמזכיר המדיני    ,על פי בקשת אביעד יפה,  1966באפריל    15-ב,  שנה מאוחר יותרחצי  

 רלוונטיות.   מסקנות  להסיק  מנת  על  כיצד פעלה ישראל  ברצון לבחון  הדבר קשורשתכן  יי   של אשכול.

נפגשו הרמטכ"ל,    ,יד לאחר התקרית במושב זנוחי מ  ,באוקטובר  3-בבוקר ה  יומן הרמטכ"ל,על פי  

רבין דרש    לדון באפשרויות המונחות לפתחה של ישראל.  , ראש אמ"ן וראש אג"ם יםאלופי הפיקוד

ביקש לפעול  ירדן. הוא  עם    יחסיםבכל הנוגע ל שנקטה עד אז  תחרוג מדפוס הפעולה  היא  כי הפעם  

ישראל לא תפעל בעוצמה  שכך  על    "לא יוכל לסמוך לעולם"  אשר יבהיר לחוסיין כי  ,"הפגנתי"באופן  

אשכול אל משתתפיו,  התקשר  הדיון  ך  במהל  מפגיעה ביוקרת המשטר ההאשמי.  הבשל חשש בירדן  

בעיקר   השומריםהתעניין  פעלו  וכיצד  זנוח  המושב  על  השמירה  על    ,באופן  לקבל החלטה  וסירב 

 49"המשך" ללא דיון נוסף שנקבע לאותו יום. 

בראשיתו של הדיון אמר  בפעולות החבלה. בבוקר התקיימה ישיבת ממשלה אשר דנה  10:50בשעה 

  התקבלה   -   "לפי שעה לא לעשות כלום", כלומר הבלגה  -  אשכול כי ההחלטה על המענה הישראלי

זנוח  עוד אד 'לביקורו של ראש ממשלת צגם    .עצות עם שרת החוץבהתיי  ,קודם לתקרית במושב 

 50חלטה להבליג.הבארץ בזמן התקריות היה משקל ב

ה את  אשכול  תיאר  הדיון  של  הירדנים  רצוןבהמשכו  מן  מידי  כבד  מחיר  לגבות  בפעולת    שלא 

  חזר   הוא  כמו כן.  ישראלים  רצון דומה להימנע מנפגעיםהעלה  ואף    ,"שלא יעלה בדמים"  ,קלקיליה

ל  הכוונהעל   פעם,  פעול  שלא  כל  דומה  על כל תקרית אלא להמתין    רצונוועל  בצורה  שלא להגיב 

 "במנות גדולות". להגיב להצטברות של מקרים ואז 

אשכול הצטייר כתומך הנלהב של מאמץ ההגנה, סיפק  .  חלקו האחרון של הדיון יוחד לשאלת ההגנה

עם רבין אשר טען "כי זו מלאכה קשה    , תיאר את המחלוקת"כאלפיים איש"  ,פרטים על היקפו

וטען כי ברווח שבין הגברת ההגנה לבין מלחמה יש מנעד שלם של    ",וכמעט בלתי אפשרי לשמור 

את המצב   והשווה ,טעון בדבר יעילות מרכיב ההגנהביקש אשכול ל דבריו םוסיאפשרויות פעולה. ב

ם  בתגובה לדברי  .משם  לצאת   ליהודים  מאוד  קשה   וגבולותיה העצומים  שלמרות גודלה  ,"מלברה

  51ח משם.וברל  הצליחואמר ארן שהוא דווקא אחד מאלו ש אלה

שרים של  שאלות  בהגנה  ,מספר  הקשורות  טכניות  סוגיות  א  ,בדבר  את  להסבירהביאו  כי    שכול 

אמצעים חריפים  תפנה לבטרם    שלב במדרג הפעולות של ישראל   א וההמאמץ ההגנתי הנרחב כעת  

ו התנגדות  ע. מרבית השרים לא הביבפעולת יוםהכוללים הפעלה של חיל האוויר והשריון    ,יותר

אשר אומנם צידד במהלכים אלו ואף    ,כרמל  . עם זאת,מיוחדת לגישה ההגנתית אשר ייצג אשכול

 
 . שם, שם 49
 . 3.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול", ; 3.10.65 סדר יום,  –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ 50
 .3.10.65", וזלמן ארן "דברי לוי אשכול, שם, שם 51
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זמן,  בהגברתם ביעילותם לאורך  כי  ו  הטיל ספק  יש לחדש את   ,ימשכויפעולות הפת"ח  אם  אמר 

 52פעולות התגמול ולהרחיבן מעבר ליעדים אזרחיים. 

התקיימה הממשלה  ישיבת  אשכול  15:30בשעה    לאחר  עם  הצבא  לראשי  שנקבעה  אל הפגישה   .

  התלוו מנכ"ל משרד החוץ לבבי ואיסר הראל שמונה על ידי אשכול ליועצו בענייני מודיעין   אשכול

הציג  בפגישה  אנשיוביטחון.  לפעולה    ו  רבין  של  תוכניתו  את  אפשרויות  הצבא  לצד  "הפגנתית" 

כנגד    ,, "ואפילו אולי מלחמה"דרדרותיהחל מה  ,אחרות. אשכול שקל מספר מתווי פעולה אפשריים

נגד הפעולהיב ההגנתי והשמירה. לבבי ההגברת המרכ  רבין    ,ציג את השיקולים המדיניים  ואילו 

בסופו של הדיון החליט    "]לא ניתן[ לסגור את הגבול".  -ספק ביעילות ההגנה  שהטיל  המשיך בקו  

על  אשכול כי לא תתבצע שום פעולה, אולם הוא ישקול את מתווה התגובה המצומצם אשר הוצג  

 53שמירה.ה  שאכן נקבע דיון המשך לאותו יום בנו . כמוידי הצבא שבוע קודם לכן

הפגישה  18:00בשעה   וה  בנושאי  נערכה  ומשמר  השמירה  ונציגי המשטרה  אשכול  בנוכחות  הגנה 

  , יצירת "שרשרת חיה" של שמירה  העלות של  , בחינתול. בדיון סוכם על הגברת מערך ההגנההגב

שימוש נרחב יותר באמצעים טכניים  לעשות  מאמץ מיוחד לשמירה ולמארבים ו  להקדישוהוחלט  

 54לשם כך.

 

האופנסיבה במקום  באה  לא  של    "הדפנסיבה  עניין  ויש  הממשלה[  ]שרי  יהודים  יש  כי   ]...[

 55פסיכולוגיה" 

בפתיחת    יום לאחר פגישת ראשי הצבא עם אשכול, התקיים דיון מטכ"ל אשר יוחד לשאלת הפת"ח.

וביקש    כאפשרות ממשית בסל הכלים הישראליהמערבית  הדיון שלל רבין את הצעת כיבוש הגדה  

  לפעילות   כמענה  גישה התקפיתב  המשתתפים בפורוםכו  ככלל, תמ.  המענה  באפשרויותמעשי  דיון  

והפעלת לחץ מדיני    ממלכת ירדןמעל חלקים    גם השתלטות   ההפת"ח, אשר במרבית המקרים כלל 

לא פסלו מאמץ זה לחלוטין  , אך הם  משני  גישתם של האישים היה מרכיב ההגנה ב  על המלך חוסיין.

 וחשיבות פחותה.  חסו לו סיכויי הצלחה מוגבליםי אלא י

שהיא מבטאת את החלטות הדרג המדיני שהתקבלו יום    משום בעיקר    בדיון מרתקת   גישתו של רבין 

ייצג קו התקפי מאוד בשיחותיו עם הממשלה ועם הדרג    ,כאמור  ,בהן נכח. רביןשלפני כן בפגישות  

ולא העניק למרכיב ההגנתי חשיבות רבה מידי. כעת, בדיון המטכ"ל,    המדיני בדבר המענה לפת"ח 

 
 .3.10.65", ומשה כרמל  זלמן ארן, , "דברי לוי אשכולשם, שם 52
 .14.4.66, 1965באוקטובר  3 –, דיונים עם שהב"ט 7936/ 5-א"מ, א 53
 . שם, שם 54
המצוי בידי חסר,  . גם הפעם דיון המטכ"ל 4.10.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 5/120/2009א"צ,  55

 .140-136, עמ' אשכולועל כן נעזרתי בספרו של גלוסקא. ראו: גלוסקא, 
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אולם    ;בעיקר בשל חשש לפגיעה בהרתעה שלה  באיתתידרש לפעולה צחזר על גישתו כי ישראל  הוא  

בפני חברי המטכ"ל את הרסנים  בד בבד בעיית הפת"ח איננה    על הפעלת הכוח:  הקיימים   הציב 

האינטרס האסטרטגי של ישראל שלא לפגוע במשטרו של חוסיין    ;לאחר פעולה אחת  הולכת להיעלם

רבין הוסיף  .  ולות ביטחון שוטףבפעוחשש לפגיעה בהתעצמות צה"ל בשל "השאיבה" להתעסקות  

  טרם  רבראש  ובד  ועל כן יש לשקול זאת בכ  ,ואמר כי בכל מקרה פעולה צבאית מחויבת בהצלחה

  ]...[ אסור לחזור  לטשטש אותו"עניין נוקייב שלא בוצע והצלחנו  על מנת שלא לחזור על    הפעולה,

 ]...[ שבו צה"ל יוצא למבצע ולא מבצע את המשימה". 

הוא גילה אל מול חברי המטכ"ל גישה הרבה יותר משלימה.    ,רבין לדון בסוגיית ההגנהכאשר פנה  

יחס להגנה חשיבות  י וראה בהם שלם אחד. הוא    -  הגנה והתקפה  -  חיבר בין שני המרכיבים  הוא

כי הממשלה    , ספרה  ביישובי  האזרחית בעיקר  הלאוכלוסיי בכך שהיא משדרת    פסיכולוגית,  פנימית,

להםקשובה   ונענית  יגבר  לבסוף, ו  ;לצורכיהם  רק  ההגנתי  המאמץ  כי  טען  ההשקעה    ,הוא  וכי 

וכי על צה"ל ללמוד מהניסיון    ,של אמצעים  משך גם בתחום הטכנייתהכספית הגבוהה שנעשתה  

  56. שנצבר ולהתאים את המענה לכל גזרה

ה, מתונה  י ובגישה שני  ,מול הדרג המדיניהאם הדבר מעיד כי רבין החזיק בגישה אחת, התקפית, אל  

העדיף    ,והגנתית  יותר רבין  כי  ספק  אין  שלילית.  לכך  התשובה  כי  נדמה  הצבאי?  הדרג  מול  אל 

היה  הוא  וייחס יעילות נמוכה להגנה. עם זאת,    אתגר הפת"ח בעיקר בכלים התקפיים  םלהתמודד ע

כך, יחדיו עם ההחלטה של  המטכ"ל ונראה כי השילוב של  מאלופיחשוף לשיקולים המדיניים יותר 

במטכ"ל את גישת    וליישם  "לייצג"  ותוהביאו א  ,דגש רב יותר על מרכיב ההגנהכעת    לתתאשכול  

 הממשלה ואשכול. 

עולה מן    ,פההגנה והתק  היחס המתאים בין   מעבר לפער הברור בין הדרג המדיני והצבאי בשאלת

. הדרג הצבאי העדיף  המענה ההתקפי  כיפותבין השניים בת הדברים האחרונים גם הבדל משמעותי

רצף של פעולות בעלות עצימות נמוכה  ,  כלומר  ;הצמדה של התגובה הישראלית אל הפעולה החבלנית

  57לשחוק את ההרתעה הישראלית. במטרה שלאיחסית, על מנת להשיג אפקט מצטבר ו

והעדיף    58, "ס"מ בבריכה  50בעד כל פיצוץ חור של  זה סירב הדרג המדיני לאשר לצבא לפעול "  לנוכח 

אומית "לצבור" ולספוג פעולות חבלה  ל-ןגם בשל שיקולים מדיניים והצורך לזכות בלגיטימציה בי

הפנקס פתוח, היד רושמת, העין פקוחה והמוח  "  59"במנות גדולות".   , כאמור,ללא תגובה ואז לפעול

 
 . 4.10.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 5/120/2009א"צ,  56
 .14.4.66, 1965באוקטובר  3 –, דיונים עם שהב"ט 7936/ 5-א"מ, א 57
 .30.7.65לשכת שר הביטחון, "דברי לוי אשכול",  –מית , פגישה עם עורכי העיתונות היו7928/ 3-, אשם 58
קשה בכל פעם להגיב  כך למשל אמר אשכול כי: "  .3.10.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  שם  59

 ". גדולות 'מנות'באותו דבר, ואנחנו עושים זאת בכל פעם ב



 

326 
 

תמצית הגישה של אשכול ושל הדרג   זו -  60ם" וקל. הוא צריך לשקול בכל פעם, וגם ישקול בכל פעש

 המדיני. 

אלא גם בשעה    –התקפי או הגנתי    –אופי המענה המרכזי  כלומר, הפער בין השניים עמד לא רק על  

זאת עושים  כיצד  התקפית,  קטנות  -  שפועלים  ו במנות  נמוכה  עצימות  בעלות  זמן,  או    ,לאורך 

  61פעולה גדולה ועצימה מאוד. ב  ואז ספיגה של מעשי היריב,בהתאפקות, ב

 

 1965באוקטובר  28-29מבצע "מאזניים"  

  , להקדיש משאבים רביםו  מפעולה צבאית כנגד פת"ח וירדןלפי שעה  הימנע  הכרעת אשכול ל מכחלק  

לקיים מערכה מדינית בבירות המערב  נדרש גם משרד החוץ   ההגנה,  ץלמאמ  , םיאנושיים וטכנולוגי

. מוקד המאמץ היה באופן טבעי בוושינגטון, אולם  הארגוןאזור בשל פעולות  ה בדבר הסכנה ליציבות  

גם בפריז ובלונדון פעלו נציגי ישראל אל מול הדיפלומטים המקומיים על מנת להעביר את המסר  

סוף ספטמבר  ילה את המאמץ שרת החוץ אשר שהתה ב הוב  ,בדבר "חומרת המצב". מטבע הדברים

 62קומר וראסק. עם  גם נפגשהגם  ובניו יורק  בעצרת האו"ם 1965אוקטובר ובתחילת 

חוסיין   בארה"ב היה  המלך  בביקור  הוא  גם  זמן  אמריקאים  באותו  נציגים  לבין  בינו  ובפגישות   ,

יו דיפלומטים אמריקאים עם בכירי משטר  והבכירים  דיווחו    ,רדניבפגישות של  אודות  על  המלך 

על כך שפעולה צבאית ישראלית  ו  המאמצים הרבים שהם מקיימים על מנת לפתור את בעיית הפת"ח

. במרבית הפגישות בין הנציגים הירדנים והאמריקאים אישרו הירדנים כי  במאמצים אלותפגום  

  63המסרים המרכזיים ותוכן השיחה יועברו אל ישראל. 

   64.מרכזהשב זנוח שרר שקט יחסי בגזרת פיקוד  ולאחר הפיגוע במ 

-2בליל  ישראלית.צבאית   פעולה של פת"ח לתגובה   , הובילההשקטה יותר ,דווקא בגזרה הלבנונית

  27-ב   .באוגוסט נפגע צינור מים בקיבוץ מנרה  27-26  ובליל  ,פוצץ בניין בקיבוץ יפתח  1965ביוני    1

במקרה של  ו המפגעים הובילו חזרה אל לבנון,  עקבות    65ק במושב מרגליות. יבאוקטובר פוצץ בית ר

 
 .3.6.65, נאום "צוות", 7925/ 8-א"מ, א; 2032, עמ' 2.6.65לוי אשכול",   , "דברי479, ישיבה דברי הכנסת 60
יצא    61 למשל  "חרות"  המאמר  כך  של  לכנגד  מערכת  אשכול  ממשלת  של  הנתיב  מדיניותה  אל  לפנות  פעולות,  ספוג 

 .29.9.65, "אחר שרשרת מעשי החבלה", חרותהמשפטי והדיפלומטי ולהמתין עם התגובה הצבאית. ראו: 
,  למרחב; שם, שם, פירוט הפעולות, ללא תאריך;  13.10.65, פעולותינו המדינית בנושא אל פת"ח,  7935/  7-א  א"מ,  62

 . 30.9.65"בפגישה עם שר החוץ האמריקאי: ג. מאיר מדגישה את חומרת ההתקפות מירדן", 
 ., פירוט הפעולות, ללא תאריך7935/ 7-א"מ, א 63
א"צ,     64 ראו:  רבים.  במקרים  פלילית  בפעילות  משולבת  להיות  החבלנית  הפעילות  המשיכה  הפיקודים  בשאר 

  1965, ללא תאריך; בסקירת הבט"ש לשנת  65באוקטובר    4  -65בספטמבר    20, אינפורמציה לדיון מטכ"ל  479/208/1970
;  , ללא תאריך1966-1965, ביטחון שוטף:  461/1046/1970,  . ראו: שם1965באוקטובר    27-ל  2לא צוינה שום תקרית בין  

ירידה במספר    1965בדו"ח ההסתננות החודשי של משטרת ישראל, בסקירה של הגזרה הירדנית, נרשמה באוקטובר  
 . 26.11.65סיכום חודשי, -, הסתננות 7936/ 5-. ראו: א"מ, א 17-ל 33-המקרים מ

 . 28.10.65, "פיצוץ בבית נטוש בכפר מרגליות",  למרחב;  ריך, ללא תא1965-1966, ביטחון שוטף:  461/1046/1970א"צ,    65
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כפר הלבנוני  ה נתיב המפגעים אשר הוביל אל  אף התחקה אחר    מרגליות צוות של ועדת שביתת הנשק

 66חולה. 

ש הנשק  שביתת  ובוועדת  המקריםשבה  משלושת  אחד  כל  אחרי  הנציג    אומנם   ,התכנסה  הביע 

אולם סיפק כל פעם    ,בעתיד  דומות  פעולות  הבטיח לנקוט צעדים למנועו  הפעולות  הלבנוני צער על

מקורם על    ומשונים  שונים  הסברים או  מפעולכנראה    ,זהות המחבלים  לחמוק  צבאית בכוונה    ה 

 67. בתגובה

פועלת    לבנון  הערכה כי קולים עמדו מאחורי החלטתה של ישראל לפעול בלבנון. ראשית,  ימספר ש

ש  ;עושה זאת בעצלתייםכנגד פת"ח אולם   העברת  למרות  ש , אלא  אינם מספקים  מעשיהלא רק 

שחררה  ף  וא  כנגד החשודים  בחרה לבנון שלא לפעול  ,מידע מודיעיני בדבר פעולות פת"ח עתידיות

ל ממעצר   כן ביקשה;  פעילות הארגוןאישים הקשורים  ת  לתמרץ א  באמצעות הפעולה  ישראל  על 

יותר  לפעוללבנון   רבה  של    ,בתקיפות  המחיר  בדבר  לתושבים המקומיים  מסר  להעביר  ובמקביל 

החשש כי המשך המדיניות של "הבלגה והתאפקות תוך מיצוי כל    שנית,  68.שיתוף פעולה עם פת"ח

כי לבנון חסינה מפני פעולות    צור תחושהלי   העלול   ,האפשריים" כלפי לבנון  האמצעים המדיניים

  ובכך לייצר הבחנה בינה לבין ירדן. ,  מפגעים לפעול כנגד ישראלממנה  ניתן לשלוח  וכי    ,ישראליות

  גון , בעיקר ביישובי עולים חדשים כחשש כי פגיעה ממושכת ביישובי הספרשלישי קשור ב   שיקול

 69לאיבוד אמון בממשלה.  או  התושביםעלולה לגרום לנטישה  ,ללא תגובה ישראליתמרגליות, 

  3- היו להיערך בעתידות  הקרבה לבחירות הכלליות אשר    -  ניתן לראות שיקול נוסף, סמויש יתכן  י

שטען  להכליל זאת במניין השיקולים המשמעותיים, לא רק בשל דברי אשכול נוטה אינני  . בנובמבר

  עלולה להשתבש, לעלות בנפגעים רבים צבאית אלא גם בשל העובדה כי פעולה  70, זה שיקול ד גכי כנ

 מאשר תועלת. יותר בקלפי  רב נזק גרום  לבכך ו  ,לאומי- ןזעם בילעורר ואף 

ועדת השרים לענייני ביטחון לא כונסה ערב הפעולה, ואשכול נשען על החלטה קודמת שלה בנושא  

 71לבנון.

במרגליות  בתגובה   הבית  בליללפיצוץ  "אגוז"  ומיחידת  "גולני"  מחטיבת  כוחות    29-28  פשטו 

- צצו את בית המוכתר ושלוש ברכות מים בכפר מיס אופועל הכפר חולה שבלבנון    1965באוקטובר 

 72בפעולה נהרגה אישה לבנונית כתוצאה מקריסת קיר לא מתוכננת.  בל.'ג

 
 .14.11.65חומר רקע, כנראה  -, חבלות מלבנון  2650/ 6-א"מ, חצ 66
 .14.11.65שם, שם, מברק מאת מרדכי קדרון אל מיכאל קומי,  67
 . 31.10.65שם, שם; שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  68
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי  ; שם14.11.65ברק מאת מרדכי קדרון אל מיכאל קומי,  , מ2650/  6-, חצשם  69

 . 31.10.65אשכול", 
 שם, שם.  70
 . שם, שם 71
 ., ללא תאריך1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  72
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תוך הימנעות    זהירות מרבית :ןפעולות ישראל אל מול ירדזה של היה דומה ל  עצמו  מתווה הפעולה

במתקנים דומים למתקנים שפוצצו בצד   פגיעה מדודה ככל האפשר מנפגעים ישראלים או לבנונים,  

כנגד הכפרים  ו  ,מיםמתקני    –הישראלי   יצאה  שפעולה  במקביל למאמץ    .חוליית המחבליםמהם 

  בצד ההגנתי גם    נרחב  בפני חברי הממשלה כי ישראל משקיעה כעת מאמץ  לציין   רבין  טרח ההתקפי  

  73. בכל הנוגע להתמודדות עם פת"ח

 

לפגוע בה" זהירים שלא  לבנון היינו מאוד מאוד  תה  יהתגובה הי  פעולתי  לדעת]...[    םתמיד כלפי 

 74" פזיזה, בייחוד שהפעם גם אדם נרצח

את ממשלת  שליוו  נושאים מרכזיים    שני  נוספת  פעם  בעוצמההעלתה    בלבנוןדווקא הפעולה הפשוטה  

בהפעלת הכוח לבין שרים מתונים  שתמכו  בין שרים    אשכול מתחילת דרכה. הראשון, המתח הפנימי

בקביעת מדיניות הפעלת הכוח של    של ועדת השרים לענייני ביטחון  מקומה וחשיבותה; והשני,  יותר

 ישראל. 

בלבנון לפעולה  התנגד  שפירא  שתי    לדעתו,.  השר  בין  היחסים  במערכת  מהותי  דבר  השתנה  לא 

כנגד    להימנע מפעולהניתן היה גם הפעם    ,המדינות, ולמרות האזהרה הישראלית ופעולת החבלה

הגדיר את המעשה שבו נהרגה האישה הלבנונית "רצח", ורק לאחר שמאיר תיקנה  הוא אף    לבנון.

פיצוץ שהוביל לקריסת הבית שבו  ה  תוך כעס על עצם, גם אז  "הרג"אותו הוא שינה זאת בחזרה ל

 שהתה האישה. 

ומהותי   נוסף  נושא  גם  בדבריו  שפירא העלה  ישראלונ   -אולם    ובעיקר   ,הלי העבודה של ממשלת 

הפעלת הכוח. מדבריו עולה  על  בקבלת החלטות    ועדת השרים לענייני ביטחון   מקומה וחשיבותה של

לאישור של פעולות תגובה ישראלית, אלא שהפעם לא   סת הייתה מתכנאמנם   הוועדה  בדרך כלל  כי

 75  ה.דיון בכינס אשכול את הוועדה ואישר פעולה ללא 

אופן  ת אור על  ושופכשהן  מאחר    חשובות  והערתו של ורהפטיג שתידון בהמשך,,  תשובתו של אשכול

מקומם של הפורומים    על   לכך  הישירזיקה  וב  –   על מתווה השימוש של אשכול בה  ,עבודת הוועדה

 . סגנון קבלת ההחלטות של אשכולעל אף  ו  ,בקבלת ההחלטות על הפעלת הכוח הבלתי רשמיים

לאחר    לפעול  ללבנון  לגרום   מהרצון   כחלק   זאת והוא הסביר    , אשכול תמך באופן ברור בפעולה בלבנון

ישראלית צבאית  תגובה  ללא  פעולות  לחוש  חששו  ,  שלוש  עלולה  שלבנון  חסינות  תחושת  מפני 

העולים. החלק המעניין בדבריו  יישובי  בחיזוק יישובי הספר וורצונו    בעקבות ההבלגה הישראלית 

 
 . 31.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  73
 . 31.10.65"דברי חיים משה שפירא", , שם, שם 74
 . 31.10.65", חיים משה שפירא, "דברי  שם, שםא 75
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כי ועדת השרים לענייני ביטחון התכנסה בעבר ודנה באפשרויות של תגובה    הסברו ב של אשכול נוגע  

אף אישרהל היא  מלבנון.  רבה  פעולות  בהסתייגות  לעשות"ו ,  מוכרחים  תוכניות    ,"רק אם  מספר 

להגיב באופן  ביקש אשכול    ,במרגליותלאחר הפיגוע  כעת,    ."מלאי של תוכניות"  –  לעתיד   לפעולה

הוא העריך  ראשית,  .את הוועדה לכנסלא בחר ש בשל כמה סיבות  אולםכנגד הפת"ח ולבנון, די ימי

גם הדבר קשור  שתכן  י. יהלגיטימציה לפעולהתפחת    אז  עדו  מידי  רב  זמן   יידרשכינוס הוועדה  לכי  

אשר   טקטי  הזדמנויות  ועדה  נית,ש  ;להיסגרעלול  לחלון  לה  כינוס  למועד  תקיים  עתיד  סמוך 

  שלישית, ;  םצבע בצבעים פוליטיי יואז ההחלטה ת  ,בנובמבר  3-הבחירות הכלליות לכנסת אשר ב

בלבנון מפעולה  בוועדה  הבסיסית  ההסתייגות  למקרהכבר  היא    ,למרות  תוכניות    , כזה  אישרה 

הבנתו של אשכול  מצויה ב  רביעיתסיבה  ;  ר למעשה מיות  הכינוס   -התוכניות כבר קיימות  שמאחר  ו

  -  ןשינוי משמעותי במדיניותה של ישראל כלפי לבנו עדות לוכי אין בפעולה   בפעולהרב כי אין סיכון 

 76. "גדולים לא יכולים לקרות יש אובייקט מצומצם, ודברים"ידענו שפה 

הירדנית לזירה  בקשר  נאמרו  אשר  ורהפטיג  השר  של    העוסק בחלק  הרחבה    ו)רא   ולטרון  דבריו 

התייחס לשאלת  ורהפטיג  אופן עבודת הוועדה.על את תיאורו של אשכול    יםמחזקבהמשך(    בלטרון 

  הסוגיה הדבר כבר מתקיים זמן רב, ניתן היה להעלות את  שהחריש הירדני בלטרון וטען כי מאחר  

 77בוועדת השרים לענייני ביטחון או בכל פורום אחר. 

  , הלבנוני בעבר העניין  דוןינ  השרים העובדה שבוועדת  חרף  השר שפירא כי   ביקש בהמשכו של הדיון

אפשריות תוכניות  אושרו  או    ,ואף  הוועדה  חברי  של  מחדש  אישור  ללא  לביצוען  מתנגד  הוא 

בקרה של החברים  ה  ביכולת  ה של הוועדה ומפגיעהת עמוק מהחלשהממשלה. בדבריו נשמע חשש  

הכוח.  בה   כי בפעמים הקודמות שהוכן מלאי של פעולות  על פעולות הפעלת  תשובתו של אשכול 

והפעם נמנע מלעשות זאת   בשיחת טלפון עם החברים בוועדה על מנת לאשררן,הסתפק הוא  מראש 

]של הפעולה["   פנימית    -בשל "קנה מידה קטן  גם מדעת קהל  לא סיפקה את שפירא אשר חשש 

   שלילית.

עולה כי    , דברי התגובה של אשכול ודבריו של ורהפטיגוממכעסו של שפירא,  למרות כל זאת, דווקא  

  מקומה איננו מעיד על  ו  אשכול אצל  קבלת ההחלטות    אופן  נו מאפיין מובהק שלאינ המקרה הלבנוני  

  היה   כי לוועדה. נראה  בכלל  הפעלת הכוח או בגיבוש מדיניותבשאלות של  של ועדת השרים    האמיתי

יחדיו  העובדה כי שפירא ואשכול    . עצםלה חשיבות רבהויוחסה    משקל רב בתהליכי קבלת ההחלטות

דופן  הסכימו   יוצא  הזה  המקרה  זאת.  -כי  התקבלו  ש  תכןי י   מחזקת  אשר  החלטות  של  השילוב 

  הן  ,בפעולה זו  ה של ישראל כלפי לבנון שאין שינוי גדול במדיניותהבנה  קוצר זמן ו תחושת  ,  מראש

 
 . 31.10.65, "דברי לוי אשכול", שם, שם 76
 . 31.10.65", זרח וורהפטיג, "דברי שם, שם 77
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ללא כינוסה של הוועדה או עדכון    ,ישיר ומהיר  את אשכול לפעול באופןהפעם  הביאו  שר  א  הסיבות

 .הלהחליש  תוך כוונהמ או עוקפת ועדהישה ג  ולא ,טלפוני

 

כוחות" מקבילית  של  במתכונת  בהכרח  מתייצבים  ומלכה  ירדן  עם    -   78"יחסינו 

 המאבק על שטחי העיבוד בלטרוןהמשך 

  נושאים מספר  בין ישראל לבין ירדן בשל פעילותו של ארגון הפת"ח, המשיכו  ששרר  בנוסף למתח  

  עיבודן ,  "המשוגע  הירדני"החייל    תקריות   –ללוות את מערכת היחסים בין שתי המדינות    ותיקים 

 .והמאבקים בקו התפר באזור ירושלים  בשטח ההפקר בלטרון החקלאיות האדמות  של

  כוונת הירי הייתה   ישראל העריכה כי  .עמי  שנע באזור מי  "במגביולי נפתחה אש לעבר סיור    14-ב

  לאחר . חיזוק לכך ניתן  מקומי  שטח   דרגמ  הגיעה  לכך  החלטה ה  וכי ,  "במג   של  המחוז  במפקד   לפגוע 

במפקדת החטיבה שבגזרתה התרחשה התקרית וביקש    ביקר (  Tal)  תל- א  וספי  ירדן  ממשלת   שראש

נעשה לאחר שהסיור    79להחמיר בהוראות הפתיחה באש. בהמשך ביקשו הירדנים לטעון כי הירי 

 80ל.ול וכוהישראלי חצה את הגבול, אולם רבין שלל זאת מכ 

להיות רלוונטית בחודשי הקיץ של  גם היא    חזרה  שטח ההפקר בלטרון  החקלאי של  עיבודהסוגיית  

הגיע להסדרה של חלוקת השטח ואילו  לישראל ביקשה    -  ,הפער במטרות  למרות. כאמור,  1965שנת  

פעלו  ישראל עיבדה באמצעים מודרניים והירדנים    –הפער ביכולות העיבוד  למרות  ו  -  ירדן התנגדה

מסורתיו הביא  -  תבשיטות  תמידיי  הדבר  לא  לחיכוכים  או  לגזרה  לאלימות  בהשוואה  ודאי  ם, 

ה  אג  ,אוגוסט- כעת, ביוליאולם    בשל מערכת היחסים המיוחדת בין שתי המדינות.וזאת  הסורית,  

 המתח בסוגיה זו. 

גם הכשרה של   הדונם" ושלל  850העיבוד של חלקת "  המשךלב את  -לא אישר בר  1965בינואר    4-ב

בצעים, פיקוד  מ-סיור צה"לי משותף לאג"םנערך  כבר    1965  פברואר  בסוףאולם    81חלקות נוספות. 

באזור  ה הישראלית  הנשק  שביתת  ועדת  ונציג  המלצתם    בשטח ו  ירושליםמרכז  בלטרון.  ההפקר 

ובדרך    ,שבאזורקיבוצים  השטחים שבשליטת ישראל באמצעות עיבודם על ידי ההייתה להרחיב את  

   82זו "להמשיך במדיניות ההרחבה" הקיימת. 

 
 .529.9.6, מכתב מאת מנכ"ל משרד החוץ אריה לבבי אל  אפרים עברון הציר הישראלי בוושינגטון, 2650/ 6-, חצשם 78
  -1964סקירה תקופתית, ינואר    –, יצחק רבין  48/63/1948,  ; שם19.7.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל,  7/120/2009א"צ,    79

 .1967דצמבר 
,   From chief of staff, Israel Defence Forces to chief of staff Jordan Arab Armed Forces,7935/  7-א"מ, א  80

ה מייד לאחר התקרית כי הסיור הישראלי נע באותו תוואי כבר כמה ימים ולא הייתה  . העיתונות הישראלית טענ6.8.65
שעות בין עמדות ירדניות וסיור צה"ל ]...[ האש הירדנית,    6, "קרב יריות בן  הבקרסיבה לפתיחה הירדנית באש. ראו:  

עמי ]...[ -"הירדנים שוב ירו על סיור ליד מי,  למרחב;  15.7.651מנשק קל ובינוני, לעבר סיור רגלי שיגרתי של צה"ל",  
 . 16.7.65אתמול אחה"צ עבר באותו מקום סיור רגלי ולא נורתה כל אש לעברו", 

 . 4.1.65, עיבודי לטרון, 176/546/1967א"צ,  81
 .1.3.65בהמשך לסיור בשטח,   -שם, שם, עיבודי לטרון  82
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  המרכזיות   נקודות המחלוקת  הכינה ועדת שביתת הנשק הישראלית סקירה של  1965  ארסמב  18-ב

לבין   לטרוןבינה  באזור  עםצה  של  המטה  לאגף  היועד   אשר  ,ירדן  השונים  "ל  לפיקודים  .  העתק 

 ירדן: פורטו מוקדי החיכוך המרכזיים אל מול בסקירה 

סכמה בין שני הצדדים סירבו בסופו של דבר למרות ה  –חלוקת השטח ופתיחת כביש לטרון   .1

  ,הדבר היה מעביר לישראל את שטח המנזרשמאחר    ,הירדנים לחתום על הסכם חלוקה

הועצם בשל חשש ירדני להיתפס    חלוקת השטחיםל לפתיחת הכביש ו  ובסיר ה.   שהתנגד לכך

   ים לישראל.בזירה הערבית כנכנעים ומוותר

ושלטונות  הסמוך   נחשוןקיבוץ הסכמים זמניים בין המנזר לבין  היו -עיבוד אדמות המנזר   .2

 . נותנים לכך אישור הירדניםהיו  תמיד אולם לאחלקות, העיבוד חלוקת  לגבי ירדן 

התקיימה  אזורים אסורים בעיבוד, אולם בפועל  היו  בשטח ההפקר    –עיבודים לא חוקיים   .3

הרצון הישראלי להגיע לידי חלוקה בפועל    ירדן.לחלוקה שקטה של העיבודים בין ישראל  

 83או בשקט של השטח נתקל בהתנגדות ירדנית. 

להמשיך ולעבד    טען כי ישו  ההמלצות לפעול פרק  אלא גם הוסיף    ,המסמך לא הסתפק בתיאור הבעיה

כיצד להציג    , כלומר  -  "מבחינת הטקטיקה הועש"נית" את שטחי ההפקר למרות מחאת הירדנים.  

בין העימותים  גרסו מחברי המסמך כי על ישראל לייצר זיקה    -   את הנושא בוועדת שביתת הנשק

ישראל   ולהציגם   ובלטרון   בירושלים ההפקר    בשטחי בגבול  ההפקר  שטחי  במה    ירדן". -"כמערכת 

אמור?  הד מהסדר  ורגחבירושלים  שמאחר  בר  ו  יהירדנים  הנשק  צבאיות    הקימושביתת  עמדות 

קשר בין השניים    , לייצרהעיבוד בלטרוןבשטחי ההפקר, ביקשה ישראל להמשיך ולהרחיב את שטחי  

  ,חיבור זהולהתנות כל פתרון בלטרון בהסדר בירושלים. מחברי המסמך גרסו כי הירדנים יסרבו ל

יהיה מבחינתם "הרע במיעוטו". בסופו של המסמך העריכו מחבריו  לבדה  פתרון בעיית לטרון  ולכן  

 84התגובה הירדנית להרחבת העיבודים הישראלית תהיה אלימה. שיתכן יכי 

ימים בלבד לאחר חתימת מזכר ההבנות האסטרטגי עם ארה"ב,  שמונה  נערך  המסמך הצה"לי  חיבור  

להרגיש לאחר  של הצבא,    לטעמו  ,אשר אמור  מבטא ניסיון להשפיע על הדרג המדיניהוא  שתכן  יוי

הסכם יותר  ההבנות    חתימת  הרחבתמשוחרר  את  בלטרון.  לאשר  ישראל  של  בפועל,    פעולותיה 

הגשת תלונות הדדיות והמשך קיומו של הסטטוס  המשיכה ישראל באותה מתכונת של עיבודים,  

השטח, אולם למרות    שלהדדי    קציר  בדברקוו היחסי. ישראל אף ביקשה להגיע להסכם עם הירדנים  

 85.פורמלי  לא  באופןוהקציר נערך    ,בסופו של דברלא נחתם    הסכם כזה  -  ירדנית  הסכמה עקרונית

 
 .18.3.65ית, סקירה תמצית –, שטח ההפקר בלטרון 354/66/1971א"צ,  83
 . שם, שם 84
 . 25.7.65, עבודים בלטרון, 7935/ 7-א"מ, א 85
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המכשול העיקרי הייתה הדרישה הירדנית כי לאחר הקציר תפנה ישראל את שטח ההפקר ולא תכנס  

ירדן  הנשק  שביתת  בוועדת  ישראל  נציג  86. ירדנית  הסכמה  ללא  שוב  אליו התנגד  עם  ביברמן,   ,

והציע לדחות    ירדן  עם  המחלוקות  כלל   נפתרו  שלאזמן    כל לתוכנית להרחבת העיבודים הישראלית  

 87.זאת

אולם תוך זמן    -  "ירוק "זבל    -  הדונם"  850את חלקת "   מדשנתישראל    ההחל  אף  1965מאי    באמצע

  88. קצר הופסקה העבודה

יוני בחודש  התרחש  המשמעותי  הלאהבינו    כאשר  1965  השינוי  העיבודים  המשך  כי  - הירדנים 

ם והירדנים מוביל בהכרח להרחבה משמעותית של שטחי העיבוד הישראליים  שמיים הישראלייר

הדבר הוביל לאיום ירדני בהגשת תלונה למועצת הביטחון של האו"ם  בשל הפער בשיטות העיבוד.  

 89בטענה כי ישראל איננה מכבדת את החלטות ועדת שביתת הנשק בשאלת לטרון. 

ביולי קיבל    25-ב   ות הרחבת העיבודים הישראלית.נראה כי הדבר הוביל לבחינה מחודשת של מדיני 

עקרוני  מרכז  הפיקוד   לשטחי  מבצעים  -מאג"םאישור  החדירה  המשך  "רעיון  את  לפועל  להוציא 

ב  90ההפקר".  מכן,  לאחר  מברק  ,ביולי  27-יומיים  הפיקוד  שלח  הכוחות    כבר  כלל  המיועדים  אל 

להיערך להתחלת העבודות  כי עליהם פת, חלקה נוס של הדונם" ו  850של חלקת " ןעיבוד בלהשתתף 

כי    91באוגוסט.   5-ב הוחלט  "   יעבד   שעלבים   קיבוץכן  חלקת  עד    850את  ,  באוגוסט  13-להדונם" 

הבריטי. קיבוצים  הו העצורים  מחנה  שכן  בו  האזור  את  יעבדו  והראל  עודכנה    בהמשך  92נחשון 

- משך עד ליבאוגוסט, והעיבוד י  9-כי הראל ושעלבים יתחילו בעיבוד החלקה ב  הנכתב בהפקודה ו

 93בחודש. 31

כי    טעןאשר    ,שביתת הנשק   מוועדת  כלב  מיוסף  דווקאהדונם" הגיע    850לעיבוד חלקת " התנגדות  

שמיטה    החלקי  עיבודה בשנת  כלכלי  של החלקה  לרווח  יביא  בבחינת    ,משמעותילא  יהיה  הדבר 

 94. להעלאת הנושא במועצת הביטחוןלגרום   ועלול עיניים לירדנים""ניקור 

 
 .26.5.65, 1965, הסכם קציר בלטרון בשנת 176/546/1967א"צ,  86
; חודש לפני כן התנגד גם רמ"ח מבצעים להשקיה קבועה  26.5.1965בורג,  -שם, שם, עבוד בשטח ההפקר באזור אל  87

הייש ידי  על  בלטרון  המעובדים  המדיניות  בשטחים  תביעותינו  את  מספק  הנוכחי  "המצב  כי  העובדה  בשל  גם  ובים 
 . 17.4.65ביטחוניות". ראו: שם, שם השקאה קבועה בשטח ההפקר בלטרון, 

, 1965-1966, ביטחון שוטף:  461/1046/1970,  ; שם7.5.1965בהמשך לבעל"פ,    –הדונם    850שם, שם, המשך עיבוד    88
 ללא תאריך. 

; לחשש הישראלי כי המשך העימותים יוביל להעלאת הנושא במועצת  25.7.65, עבודים בלטרון,  7935/  7-א"מ, א  89
, בעיות בשטחי ההפקר, ללא תאריך. במכתב בכתב יד נכתב כי "המשך  176/546/1967הביטחון של האו"ם ראו: א"צ,  

 מים בישראל לא רוצים".העימותים בלטרון עלול להביא 'לפיצוץ' ולהבאת הנושא למועב"ט, דבר שכלל הגור 
 .25.7.65הדונם והמשך החדירה לשטח ההפקר,  850עיבוד  ,177/546/1967א"צ,  90
 .27.5.65המשך הפעילות בשטחי ההפקר,  ,שם, שם 91
 .1.8.65המשך הפעילות בשטחי ההפקר,  ,שם, שם 92
 .8.8.65בשטח ההפקר בלטרון,   הדונם 850 חלקת  עיבודשם, שם,  93
 .8.8.65, הדונם והמשך החדירה לשטח ההפקר 850עיבוד  ,שם, שם 94
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עדיין שלל משרד החוץ את ההרחבה    ,1965באוגוסט    13-בבישיבה השבועית של פורום שר הביטחון,  

בלטרון העיבודים  עיבודה    27-ב  ךא  95, של  את  החוץ  שרת  אישרה  כבר  חלקתבחודש    850"  של 

ימ היא  אולם    ;הדונם" עוד מספר  העבודות  יםביקשה  יתחילו  להכין את  בטרם  מנת  על  כנראה   ,

 97. 1965אוקטובר סוף עד ל הוקפאה העבודה בחלקה במשך כשנה ,בפועל  96הקרקע המדינית לכך. 

 

 קו התפר בירושלים 

כמעט ללא אירועים מיוחדים בגזרת לטרון. נדמה כי    ו עבר  1965  של  אוקטובר-ספטמבר  םיחודשה

קשור  הישראלי  הדבר  הפת"ח   והירדני   בקשב  "תמיר"    -  לבעיית  "יהלום",  ובהמשך  מבצעי 

זה זמן מה החלו הירדנים  .  על כנה  המתיחות ותרה נבקו התפר בירושלים  אולם    "מאזניים" בלבנון.

  הירדניות   העירוני בירושלים. חלק מן העמדותקו הגבול  בשיפוצים של קו העמדות שלהם באזור  

ירדן    היו בשטח ההפקר עצמו. ישראל    היו  וחלקן מצויות  ,שטח ההפקרלבדיוק על קו התפר בין 

מטרתה של ישראל  .  ובחלק מן המקרים הירדנים הפסיקו את העבודות  ,בנושא  הגישה מספר תלונות 

לקבע באופן רשמי    -  משטח ההפקר, וכמו במקרה לטרון  ותעמדות הירדני ההוצאת    –הייתה כפולה  

מעבר    באזור  ביתגם ישראל בביצור  החלה  להגשת תלונות,    בנוסף  98את מקומו של קו שביתת הנשק.

 99.לשם הגנה על העובדים שםמחיצת בד יוטה שחורה ואף הקימה   מנדלבאום

במדיניות הישראלית כלפי    מענייןהביאה לידי ביטוי פן    בקו התפרהביצורים  סביב סוגיית  המתיחות  

   מדיניות זו. ת נחיצותה ונכונותה של מחלוקת בתוך משרד החוץ בשאלירדן ושפכה אור על  

פנימיים וחיצוניים הפעילו לחץ רב על ירדן על מנת ש"תרע לישראל", ופעמים לא   מגוון גורמים 

רוש "מופרז" של הסכם שביתת הנשק או  י קות קיימות, למשל פ ומועטות השתמשו הירדנים במחל

חד  לעניין  -הרחבה  מחויבותם  את  להפגין  כאמצעי  לטובתם,  בירושלים  ההפקר  שטח  של  צדדית 

הייתה יצירת    לעשות זאתאחת מן השיטות    100הערבי. לישראל היה ברור כי עליה ליצור לחץ נגדי. 

על סוגיות אחרותעימותים עם יר   כאשר הכוונה   ,ביצורו של הבית במעבר מנדלבאום  ,למשל  ;דן 

 101ולייצר אצלה משקולת נגדית.  ,לאזן את הלחצים הפנימיים שאותם חווה ירדן ייתהה

 
 . 13.8.65,  החלקות המעובדות על יד לטרון  – , ישיבה שבועית4/4/2016א"צ,  95
 .27.8.65לטרון,  -הדונם  850עיבוד   – , ישיבה שבועיתשם, שם 96
, מברק ממשרד החוץ בירושלים  2650/ 6-; שם, חצ31.10.65חק רבין", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצ 97

 .22.10.65אל נציגויות ישראל בוושינגטון וניו יורק, 
שלוש בעיות מסוג    –יורק וושינגטון  -מאת משרד החוץ בירושלים אל נציגויות ישראל בניו  מברק,  2650/  6-א"מ, חצ  98

  .22.10.65, שגרתי בגבול ירדן
, "או תאנט ביקש מישראל וירדן לא להחריף סכסוך  מעריב;  27.7.65ברבור,  -, שיחת ראש הממשלה7939/  1-א,  שם  99

 . 17.8.65ירדן מתנגדת",  -על בניין. ישראל רוצה לתקן בניין ליד מעבר מנדלבאום 
 .29.9.65נגטון,  הציר הישראלי בוושיאפרים עברון    אל    אריה לבבי   מנכ"ל משרד החוץ   , מכתב מאת2650/  6-א"מ, חצ  100
. עברון  17.9.65,  מנכ"ל משרד החוץ אריה לבביאל  , מכתב מאת אפרים עברון הציר הישראלי בוושינגטון  שם, שם  101

 כינה את המדיניות הישראלית הזו "שיקולים טכסיסיים מורכבים למדי".  
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ציר בוושינגטון אפרים עברון חשש כי הדבר עלול לגרום לנזק  עוררה אצל המדיניות זו של ישראל  

  עניין   םא]ה[: "לאומית עם האו"ם ולעימות מיותר עם השכנה ממזרח- ןלהסתבכות בי רב לישראל,  

 Was it Really Necessary ."102 :הבית הוא טפל או עיקר או כפי שאומרים האנגלים

ישראל   מעניינת  לבבי  שלתשובתו   של  "הטכסיסיים"  במהלכיה  תמיכתו  בשל  רק  בשל   ,לא  אלא 

  , הוא מייצג במשרד החוץ את הקו המתון שבכך למרות    את תמיכתוהעובדה כי הוא טרח לציין  

עלה    ,בנושא  ותחלופת מכתביםבית    כך, בעקבות ביצור  103. נאבק תוך "בדידות כמעט"מתעקש עליו ו 

על  ף  הוצכך    -   אולם מעניין לא פחות  .שראלית כלפי ירדןעל פני השטח פן מסוים של המדיניות הי

נחשפה חלוקה פנימית  ובמשרד החוץ כלפי מדיניות זו בפרט, ובכלל,  שהיו  פני השטח מגוון הדעות  

    תומכי הקו המתון ומתנגדיו.של 

בפגישה שקיים אשכול    תהשאלת הביצורים ובד היוטה השחור עלזו במשרד החוץ,    מחלוקתל  מעבר

  באזור   ישראל  של  ההתקפיות  כוונותיהבדבר    המתאורי  כחלק  כנראה,  1965ביולי    ברבורעם  

הוס  העובדה  עצם,  אשכול  עם   בשיחה  הנושא  העלאת.  ירושלים הירדנית  הפניה  מסך    רכי לאחר 

שא בכלל לא על בדיוני ועדת שביתת הנשק, הביאו גורמים במשרד החוץ להעריך כי  והיוטה והנ 

ארה"ב   אישים  בישראלבשגרירות  מעבירים    אשר  קיימים  זה,  מסוג  קטנים  בדברים  "מחממים 

לוושינגטון   תאוריות". ממצאיהם  הנ"ל  מהידיעות  מרכיבים  נמנעה  יי  104ושם  כך  בשל  גם  כי  תכן 

 זר בערוץ הקשר האמריקאי.ישראל בחלק מן המקרים להיע

 

להגיע ליצירת עובדות של חלוקת השטח הראוי    ]...[  המטרה כאן היא לא לעשות מלחמות, אלא "

 105" לעיבוד 

  באוקטובר   23-ל  17בשבוע שבין  חודש אוקטובר.    במחצית   חלף   לטרון השקט היחסי ששרר בגזרת  

  ים קרקע רבשטחי כוונה להשתלט על  ךבלטרון מתו שטחי ההפקר  של  מהיר עיבוד החלו הירדנים ב

 106הכינה לעיבוד.הדונם" אשר ישראל    850" הם אף החלו מעבדים חלקים מתוך חלקת    ככל האפשר.

אולם לאחר שבמשך שבוע   ;הפסיק את עבודות הירדניםלבדרישה  אל האו"םפנתה תחילה ישראל 

ם  אף היא את השטחילעבד החלה ישראל  , העיבודיםאף הגבירו את  ואת עבודתם אלה לא הפסיקו 

של אדמות שטח ההפקר.   ,המדוברים בפועל  לחלוקה  להגיע  נעשו  107במטרה  באמצעות    העבודות 

 
 . שם, שם 102
 .29.9.65אלי בוושינגטון, , מכתב מאת מנכ"ל משרד החוץ אריה לבבי אל  אפרים עברון הציר הישרשם 103
 .27.7.65ברבור, -, שיחת ראש הממשלה7939/ 1-, אשם 104
 .31.10.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", שם 105
 , ללא תאריך.1965-1966, ביטחון שוטף: 461/1046/1970א"צ,  106
 . 31.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  107
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, בעוד צה"ל  את תוכניות העיבוד המוכנותאשר כבר הכירו    -  שעלבים, נחשון והראל  –יישובי האזור  

  108את עבודתם.  אבטחמ

עיבוד  במסגרת   בפעולות  ישראל  המשיכה  אלו    850"חלקת    עיבוד ב באוקטובר    25-24-מהירות 

ב  ב  שדהפונה    בחודש  26-הדונם",  נחשון,  באזור    780  לקתח  בעיבוד   הוחלבחודש    27-מוקשים 

אדמות  בעיבוד    -  29-וב"  הדונם  850"  לחלקת  מדרום  חלקה  בעיבוד  28-ב ,  שעלבים  באזור"  הדונם

הגיע   זה  ביום  הגיא.  שער  והירדניבאזור  הישראליים  הטרקטורים  לשיא  ימספר    , 28-ו  48  –ם 

 109בהתאמה. 

הצדדים, גם ברמת השטח וגם ברמה    שני  בין  הטובים  היחסים  המשיכו  ,למרות תחרות העיבודים

, דנים בתנאי שכר  דיווח רבין כי אזרחים משני הצדדים מתאמים שטחי עיבוד  ,למשל  ,המדינית. כך

תה פה מעין  "היי   -מנהלים את חלוקת השטחים  וקצינים לבושים אזרחית משני הצדדים    ,ועבודה

 110". בשטח עם קביעת הסדרים ]פסטורליה[  פאסטורלה

בדיון בלתי רשמי של    ,באוקטובר  25-המשיכו גם המגעים המדיניים. כבר בבשטח    לפעולות  נוסף  ב

העלה שוב את הדרישה  הציעה ישראל הסדר לבעיית העיבודים. הנציג הירדני    ,ועדת שביתת הנשק

לדרגים גבוהים יותר. עוד באותו יום המשיכו הירדנים  העביר את ההצעה  והירדנית לפינוי השטח  

ם המעבדים את  יהישראלי  התלוננו על כמות הכלים החקלאייםהם  בעיבוד השטח. יום לאחר מכן  

  ,ת העיבוד הירדניותולדבר על הסדר. בהמשכו של היום נעצרו כל עבוד  מה  אין  כך טענו כי  ו  השטח

בחודש נפגשו פעם נוספת    28-ב  111כנראה מתוך כוונה להביא להפסקת עיבודים ישראלית דומה. 

ת המחלוקות בשטח  נציגי ישראל וירדן בוועדת שביתת הנשק למפגש לא פורמלי בניסיון לפתור א

 112אך לא הגיעו לתוצאה ממשית.  , ההפקר בלטרון

לידי    ,בסופו של דבר  ,מרוץ העיבודים הביא  הרבים,המדיניים    והמגעים  יחסית היציבות  ה למרות  

כי קצב העיבודים הישראלי    לושהתנגשות צבאית. ש  סיבות הובילו לכך: אחת, ההבנה הירדנית 

פנימיים על ירדן מצד גורמים    םפוליטיילחצים    יה,יהשנ   ;גבוה ומהיר יותר מקצב העבודות שלהם

כפי שציין רבין, העובדה כי ישראל החלה   ,"פוליטית" -השלישית ם וחקלאים מקומיים, ויפלסטיני

 
. בשל הצורך לעבד במהירות את השטחים, נדרשו הקיבוצים  25.10.65, הרחבת עבודים בלטרון,  69/758/1967א"צ,    108

גם   לעבוד  גורן  גם בשבת. קיבוץ שעלבים הדתי קיבל את אישורו של הרב הצבאי הראשי שלמה  לעבוד  הישראליים 
קשו כי הדבר לא יפורסם מאחר שהציבור סבור שהעיבוד  בשבת. הדבר אושר כנראה גם על ידי שרי המפד"ל, אשר בי 

 . 31.10.65", ומשה חיים שפירא  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רביןנעשה ביום שישי. ראו: 
 .16.12.65, עיבוד אדמות לטרון, 193/208/1970א"צ,  109
 . 31.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  110
 . 26.10.65, מכתב מאת מרדכי קדרון אל נציגויות ישראל בניו יורק, בוושינגטון, לונדון ופריז, 2650/ 6-, חצםש 111
 .28.10.65לטרון,  -, דיון בלתי פורמלי של ועדת שביתת הנשק  179/546/1967א"צ,  112
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"לתפוס מאחז באזור    במטרהכביש לירושלים  בסמיכות ל  לטרוןו גיא  מעבדת שטחים באזור שער ה

  113הכביש לירושלים". 

אשר נחרשה    , ם לעבד חלקת אדמה באזור קיבוץ נחשוןיהחלו טרקטורים ירדניבאוקטובר    30-ב

בדרישה לעזוב את החלקה, צרור נורה    קודם לכן על ידי ישראל. נציגים ישראלים פנו אל הירדנים

מירדן לעבר האזור והירדנים עזבו את השטח. זמן קצר לאחר מכן נפתחה אש מקלעים לעבר עובדים  

במהלך  עו.  ישראל השיבה אש, וחילצה שני טרקטוריסטים שנפג  ישראלים לרוחב כל חלקות העיבוד. 

נחשון קיבוץ  ולעבר  לעברם  מרגמות  הירדנים  הפעילו  החקלאיים  והכלים  העובדים  של    ,החילוץ 

תותחי  בירי  הגיבה  כשעתיים,    מ"מ.  30  םוישראל  נמשכו  בחילופי האש  העבודות  נמשכו  זמן  ובו 

 114התקבלה הפסקת האש.  12:30בשעה באזור שעלבים. 

פורמלי.    לא  עדת שביתת הנשק למפגש וישראל וירדן לובחודש, נפגשו נציגי    31-יום לאחר מכן, ב

הפחיתה במידה    כברשישראל    ישראל לפנות את אנשיה מן האזור, וזאת לאחרהנציג הירדני הציע ל 

החקלאיים הכלים  כמות  את  עצמםטחשב  העובדים  ניכרת  הם  כי  והודיע  עובדים  אינם    כבר  , 

, ולאחר  בר חוליית אבטחה באזור שער הגיאעומרגמות לם  ינפתחה אש מקלע  12:00בשעה  .  בחלקות

ונמנעה מירי    רק לעבר העמדות הצבאיותאך  , השיבה באש  ישראל ".780"חלקת  לעברזמן קצר גם 

  14:00  שעהבקל.  באורח  שלושה חיילים  נפצעו  התקרית    . במהלך לעבר כלים חקלאיים ואזרחים

 115. פסקה האשבערך 

ועל    הרוגים ישראלים  15  דיווחו בגאווה על  וזהיר הירדנים כניצחון צבאי מו על ידי  צגות ה ו התקרי

י להציג  טרקטורים שרופים. ישראל הכחישה זאת כמובן, אך בעיקר הבינה את הצורך הירדנ   12

לאחר התקרית המשיכו המגעים    ,בשל צורכי פנים ומאבק בפת"ח. בפועלגדול    כניצחון תקרית זו  

בדבר   וירדן  ישראל  בעיבוד בין  המשיכה  אף  וישראל  העיבוד,  שטחי  של  מן    של  חלוקה  חלק 

   116.החלקות

הישראליות. לפעולות  התנגדות משמעותית  נרשמה  לא  בתקריות  שעסקה  עם    בישיבת הממשלה 

הלבנוני, במקרה  שהיה  כפי  היה    זאת,  ורהפטיגלא  מן    השר  רצון    המגעיםדבר  שה  העובד שבע 

הירדנים   האינטנסיביים ש  ,עם  ההפקר  הללולאחר  בשטח  העבודות  קצב  את  נמסר   ,הגבירו  לא 

 
ברק מאת יוסף הדס אל  , מ2650/  6-; א"מ, חצ31.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",    113

 . 15.12.65ראובן קדרון, 
 )כנראה(.  1.11.65, 1965באוקטובר  30תקרית שבת,   –, דו"ח עיבודי לטרון 179/546/1967א"צ,  114
)כנראה(. ישראל הצליחה ליירט שדר ירדני   1.11.65, 1965באוקטובר  31-דו"ח תקרית מה –, עיבודי לטרון שם, שם 115

היערך לפתיחה באש לעבר טרקטורים ומטוס ישראלי. מייד לאחר מכן ירו הירדנים לעבר  שבו הם מדווחים לכוחות ל 
לעברם באש;   כי ישראל פתחה  לאו"ם  ואז דיווחו  ישיבת ממשלה, "דברי  החלקות הישראליות,  א"מ, פרוטוקול של 

 .31.10.65יצחק רבין", 
א"מ,  ;  1.11.65,  65באוקטובר    31תגובות ירדן בתקרית לטרון    –   65, סקירת מודיעין מיוחדת מס'  4/4/2016א"צ,    116

 .31.10.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", 
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  כי   כך  על   התרעםאף    ורהפטיג   . בנושא  לדון  רב  זמן   שהיה   למרות,  ביטחון  לענייני  השרים  לוועדת

  , אשכול טען בתגובה   המגעים היא נתפסת כתוקפנית.  דבר  את  פרסמה   או  דיווחה  לא  ישראל שמאחר  

משמעותית:    סוגיהם של השיחות איננו דבר המחייב דיון של הוועדה וכי הדבר איננו ןכי עצם קיומ

יותרז" וזו בעצם בעיה הרבה  גבול,  דגניה    ו בעיה של  לפני תקופה בסביבות  לנו  קלה מאשר היה 

כי בדומה    ,עוד טען אשכול  ."ם חורשים ואנחנו חורשיםבגבולות, ה  וצמח. זוהי רוטינה לגבי אדמות

, וכי  שובוהוא לא ראה צורך לכנס אותה  בשאלת לטרון  בעבר  כבר עסקה  הוועדה    ,למקרה הלבנוני

ה ישראל  דבר  של  שטחיה,    רחיבהבסופו  ל ואת  נזק משמעותי  ללא  זאת  וכל  הירדנים,  גם  מי  כך 

 117הממשלה. הצדדים. שרת החוץ חיזקה את דבריו של ראש  מ

 

 לשגרה חזרה 

אוקטובר   חודש  של  בסופו  התקריות  לטרון.  1965לאחר  גזרת  אל  היחסי  השקט  מרבית    חזר 

חלקו    ןהעיבודים החקלאיים של שטח ההפקר הופסקו, למעט עיבודים של אדמות המנזר אשר אות

מרכזם באשר    ,מרכזהתוכניות רבות הוכנו על ידי מחלקת מבצעים ופיקוד    הישראלים והירדנים.

דונם    1,900-ולעבד כ   לסיים את חלוקת השטח בפועל כדי  חזרה לעיבוד מסיבי של שטחי ההפקר  

תוכנן מבצע "קרקע" לעיבוד שטחים באזור    ,הלדוגמ   ,כך  אשר לא עובדו בחלקות "חום" ו"צהוב". 

ר הסכם על  בין ישראל וירדן בדבהמשא והמתן המדיני  שער הגיא ונדחה עד להודעה חדשה בעקבות  

עיבוד של    פיקוד מרכז ומחלקת מבצעים המשיכו  118שטחי ההפקר.  ותוכניות  ניירות עמדה  לגבש 

שטח, כנראה מתוך  ב  מסיביבאופן    ישראל  לא פעלה   1965ולם עד לאמצע דצמבר  א  119שטחי ההפקר, 

 120. 1966להתמקד בשאלת הפת"ח אשר הלכה וגברה לקראת שנת רצון 

של שני הצדדים, ניתן לראות כי חקלאים בצד הירדני    נרחביםה   העיבודים  למרות הפסקתעם זאת,  

ישראל פעלה במסגרת דומה בהכנת השטחים להמשך  ו   ,מצומצמים של השטחהמשיכו בעיבודים  

חום"  "ו  "חלקות "צהוב ה את    1965בסוף דצמבר  לעבד  כך למשל החלה ישראל    121העבודות בעתיד. 

 
 .31.10.65שם, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי זרח ורהפטיג, לוי אשכול וגולדה מאיר",  117
"קרקע"  179/546/1967א"צ,    118 מבצע  פה,    –,  לבעל  "קרקע"  1.11.65בהמשך  מבצע  שם,  א"מ,  ;  2.11.65דחיה,  -; 

 .31.10.65פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין", 
לב, הסוקר את התפתחות העימות על  -מבצעים, מסמך לראש אג"ם חיים בר-כך למשל חיבר יצחק חופי, ראש אג"ם  119

דונם אשר לא עובדו. אם יתגלו    1,900-, הצי ארבע דרכי פעולהוהמליץ על חידוש העבודות בלילה בשטחי ההפקר בלטרון
, 193/208/1970א"צ,  בהסכם שביתת הנשק בין המדינות. ראו:    8העבודות, אזי הציע חופי כי ישראל תפעיל את סעיף  

עיבוד לטרון,  179/546/1967,  ; שם16.12.65עיבוד אדמות לטרון,   עיבודי לטרון  4.11.65, קו  סקירת המשך,    - ; שם, 
. המסמך נכתב על ידי אלוף פיקוד המרכז יוסף גבע, ובמרכזו ארבע הצעות למדיניות באזור לטרון. ההמלצה  4.11.65

הייתה להגיע להסדר עם הירדנים בדבר חלוקת השטח, אולם במקרה שדבר זה איננו אפשרי אזי המשך עיבוד החלקות  
 סוף אוקטובר היא האפשרות המועדפת. שעובדו עד לתקריות ב 

 .16.12.65, עיבוד אדמות לטרון, 193/208/1970א"צ,  120
, חריגות עיבודים ירדנים בשטח  179/546/1967,  ; שם, ללא תאריך1965-1966, ביטחון שוטף:  461/1046/1970,  שם  121

נכתב כי לקראת חידוש העיבודים    . במסמך 26.11.65ביצורים,    -; שם, המשך עיבודי לטרון  30.11.65ההפקר בלטרון,  
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לאיים "בפיצוץ" הסכמי הרצון    , ישההנחיה הייתה כי במקרה שהירדנים יתלוננו  .בלילה ובצנעה

הדברים לא הובילו לעימותים    ,בכל מקרה  122הטוב ובמניעת ירדן בשימוש בבארות בתחומי ישראל. 

 משמעותיים. צבאיים

מאמציה של ישראל להגיע להסדר בדבר חלוקת השטח והמשך העיבודים נתקלו בסירוב  המשך  

עם ישראל על שטח    להסדרלהגיע    הנוכחי  בתזמון  חוסייןשל המלך    בהתנגדותו  נעוץהיה  ש,  ירדני

מו מפורז.אשר  כאזור  ש  123גדר  בכך  קשור  ציבורית   הירדנים הדבר  אינם  פסיכולוגית  -"מבחינה 

 124יכולים בעת ובעונה אחת לספקנו ]את ישראל[ בשתי בעיות )פת"ח ולטרון(". 

הס להבנתי,   מן  מנותקת  איננה  את השטח  ולעבד  לחזור  הישראלית  ההחלטה  כי  הוא  רוב  יברור 

. נראה כי ישראל ביקשה להעלות שוב את הנושא לדיון מתוך הבנה כי  ובחלוקתהירדני לדון שוב  

והירדנים יסכימו לחלוקה, היתרון הישראלי בעיבוד המהיר יקנה לה  אם    :רק להרוויחעשויה  היא  

בלילה ובאופן זהיר    –הם יסרבו, כפי שעשו בפועל, תחדש ישראל את העיבודים אם  שטח רב יותר; 

לגיטימציה  בתוכל לאיים "בפיצוץ" "הסכמי הרצון הטוב" ותזכה גם    היא   ,הירדנים יתלוננוואם  –

 ניסתה קודם להגיע להסדר.שלאומית לפעולותיה מאחר -ןבי

 

 מאבק צבאי בסוריה ומערכה פוליטית בישראל  

 

 1965באוגוסט  12מבצע "בזק", 

אולם    , הסוריתרגיעה זמנית בפעילות ההטיה  אומנם  , חלה  1965במאי    13לאחר מבצע "פטיש",  

, אולם  הטיהל   ההכנה  את עבודותחידשו הסורים  . בחודש יולי  עצירה היא זמניתהבמהרה התברר כי  

  125. הגבול  מן"מ ק 7-כ, קרע  תעקוב  לאזור ןהעבירו אות 

 
. הדיווח מציין  22.11.65נעשות הכנות של בניית ביצורים בקיבוץ נחשון ובמושב משמר איילון;  שם, עיבודים בלטרון,  

 את העובדה כי לובשי מדים ישראלים צולמו בזמן העיבודים החקלאיים.  
בלטרון,  ,  193/208/1970א"צ,    122 עיבודים  ראו  12.12.651המשך  שם, ;  הרמטכ"ל:  אצל  דיון  סיכום  למשל 

  1949. "הסכמי הרצון הטוב" הם הבנות בין ישראל לבין ירדן משנת  20.12.65, בעיות בגזרה הירדנית,  158/758/1967
שם,   ראו:  ישראל.  בשטח  המצויים  ובדרכים  בשטחים  בבארות,  שימוש  לעשות  ירדנים  לחקלאים  אפשרו  אשר 

  –, עיבוד אדמות לטרון, נספח 193/208/1970; שם, 22.11.65הסכמי הרצון הטוב, , שטח ההפקר בלטרון, 69/758/1967
 .16.12.65"הסכמי הרצון הטוב", 

 . 15.12.65, מברק מאת יוסף הדס אל ראובן קדרון, ; שם19.11.65, לטרון, 2650/ 6-א"מ, חצ 123
 . 15.12.65, החוץ, מנהל מערב אירופההמחלקה לענייני שביתת הנשק, מנכ"ל משרד אל   וחנן מרוז, מברק מאת ישם 124
אשכול",  שם  125 לוי  "דברי  ממשלה,  ישיבת  של  פרוטוקול  שם16.5.65,  א;  "צוות",  7925/  8-,  נאום  א"צ,  ;  3.6.65, 

 .1967דצמבר  -1964סקירה תקופתית, ינואר   –, יצחק רבין 48/63/1948
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פתחו הסורים באש מקלעים  ביולי  18-בגם העימותים באזורים המפורזים לא שככו.  ,במקביל לכך

טרקטורים   חלקיישראלי לעבר  את  עיבדו  אשר  ישראל  ום  האון.  באזור  ו"הפרסה"  "הבוסטר"  ת 

 126. ישראלים  נפגעים ללא הסתיימה  והתקרית"מ, מ  30"מ נ תותחי באש השיבה

ההטיה הכילה בתוכה שניות מסוימת. מצד אחד,    המשך עבודות   על  אודות   הישראלית  תפיסהה

איום ממשי    ות מהו     אינןהעבודות  ,  הנוכחי  ןבמרחק הרב ובקצב   הנוכחית,  ןבמתכונת ברור היה כי  

אולם מן הצד    127.אשר איננו מחייב מלחמה כוללת  פתרון, ובכל מקרה ניתן להגיע לידי  על ישראל

קיומ עצם  עבודות    ן האחר,  הישראלית  לפגוע  עלולשל  גם    .בהרתעה  במחקרו  מתייחס  כהן 

של   לפעולה  אהרן  "לתחושתו"  גבית  רוח  כי  אמ"ן,  ראש  סוריהאפשרית  יריב,  היה מקור  ,נגד    ה 

ו המתקרבות  רפ"י  בבבחירות  מול  אל  המתונה  מתדמיתו  להתרחק  אשכול  של  רצונו 

ב  128האקטיביסטית.  היה  זה  ששיקול  מניח  של  אני  של בסיסם  שיקולים  נוטה    אני  אולם,  ומגוון 

תקרית צבאית עלולה להסתבך משמעותית ולהביא    כי   החשש  בשלבעיקר  מעטה  לייחס לו משמעות  

- ועדו להתקיים בנש   מאשר תועלת, ואף בשל המרחק הרב יחסית מן הבחירותיותר  נזק רב בקלפי  

 . 1965בנובמבר  2

ע בעבודות הסוריות. גם  בכל מקרה, ישראל החליטה כי עליה להפגין פעם נוספת את נחישותה ולפגו

בעומק של   ישירה, כבעבר, נדרשה עילה על מנת לפעול נגד ההטיה הסורית. פעולה ישראלית הפעם,

  . לאומית-ןגינויים ולחצים של המערכת הבי  של ודאי הייתה מובילה לגל, ק"מ בשטחה של סוריה 7

כן עם    פוליטי של-החקלאי  עיבודה   נוצל  גם הפעם  ,ועל  יזום  עימות  ליצירת  השטחים המפורזים 

 שבמהלכו תרחיב ישראל את האש ותפגע בציוד ההטיה.  ,הסורים

  אשכול,   בקשת  פי  על, וזאת  וקומר  להרימן  ,הרמן  אברהם"ב  בארהביוני הסביר שגריר ישראל    7-ב

הצליחו לפגוע    – במאי    13-וב  ארסבמ   17-ב  –  לסיכול ההטיה   הישראליות הקודמות   פעולות ה שתי  כי  

בא הביטחוני  המצב  "להתדרדרות  להביא  מבלי  הסורי  במפעל  החלשת  וזור"  משמעותית  תוך 

  129האחדות הערבית. 

תח את המדיניות הסורית בתקופה האחרונה  יאשר נ  ,מבצעיםהמסמך במחלקת  נכתב  ביולי    21-ב

  לו ת זהירה יותר. מחברי המסמך ת"נסיגה במדיניות התוקפנית הסורית" ומעבר למדיניוצביע על  הו

כי ישראל תנצל    וציע הו   ,להגן על מפעל ההטיה הנבנהזאת בהנחיה מדינית הקשורה כנראה ברצון  

זאת להגביר את הלחץ על הסורים באמצעות חדירה והשתלטות על שטחים באזורים המפורזים  

 
סקירה תקופתית,    –, יצחק רבין  48/63/1948"צ,  א;  18.7.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",    126

 . 1967דצמבר  - 1964ינואר 
 . 19.7.65, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי יצחק רבין", 7/120/2009א"צ,  127
 . 199בעמ'  199וכן הערת השוליים   182, עמ' גבולותכהן,  128
 .7.6.65, מברק מאת אביעד יפה אל אברהם הרמן, 7939/ 1-א"מ, א 129
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"השולחן העגול". הדבר    חלקתו   "אעקר  רבת'"ח  חלקתהדונם",    320"חלקת    –המצויים במחלוקת  

ף,  בנוספגיעה בהטיה הסורית.  שתאפשר  גזרת לחץ נוספת  ביצירת    המסמך,טען מחבר  , כך  היסייע ל

בדבר נכונותה של ישראל להרחיב את  איתות  פעולה זו תעביר לסורים שלושה מסרים: הראשון,  

ב  ;בהטיה  ממשיכים  שהם   בשעה  העימות לפגיעה  איום  ההשני,  שימוש  עבודות  באמצעות  הטיה 

המסמך    מחבר  עוד טען  והשלישי, המצב עלול להביא אותם להפסדים מדיניים.  ;בתקרית מקומית

לבחון    ההשתלטות על שטחים נוספים תאפשר לישראלמבצעים, כי  האשר נכתב בשמו של רמ"ח  

ו  מוכנים הסורים לסגת  פרויקט ההטיהעדיין  מהו המרחב שאליו  יגדיל,  אשר  הדבר    ,לקיים את 

"הדרגתיות  בכי יש צורך    ,בסיומו של המסמך נטען  ברשותה של ישראל.כמובן, את השטחים אשר  

 130בפעולה" בשל החשש מתגובות סוריות ובקרב העולם הערבי.

לדון  ,בבוקר  08:30באוגוסט, בשעה    1-ב   המשךב  ,כנראה  ,התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון 

מלבנון. בההטיה   ההטיה  ובהפסקת  ישיבת  10:00בשעה    131סוריה  בנוכחות    התכנסה  הממשלה 

הסורים ממשיכים לעבוד    ,דיווח אשכול כי כלל עבודות ההטיה מלבנון הופסקו  השב   ,הרמטכ"ל

עבודתם.ישראל תבחן את  ו   ,בגזרה מרוחקתולאט   ב  132המשך  מכן,  כבר    ,באוגוסט  2-יום לאחר 

בר אג"ם  ראש  כי  - דיווח  העיבוד  לב  את  חידשה  וכי    באזור   עקרא   רבת'ח  באזורישראל  כורזים, 

  ת עבקובההטיה    בציודשבה תפגע    לתגובהתנצל זאת    ישראלוהיא שהסורים יפתחו באש    הערכהה

 134רב.  צוותי שריון התאמנו בירי למרחקו ,ה הטקטיתברמ גםההכנות   נעשו ,  במקביל 133.קרע

מחלקת   של  החלקההבמסמך  דורגה  מנת    מבצעים  על  בעיבודה  להתחיל  שיש  כזו  האון  באזור 

תהייה לראשונה מבין    אקרע  חרבת"לחוש" את תגובת הסורים, ולאחר מכן הומלץ כי החלקה ב

 135.של הירדן  המזרחיתו  שטחי עיבוד בגדה המערבית  בשל היכולת להרוויח  שתועבד,  שלוש החלקות

לאומית ולכך  - ן הלגיטימציה הבי  לנושא  קשורה גם  עאקר  רבת'בחההחלטה לבחור דווקא בחלקה  

למרות היותה לכאורה    בריבונות ישראלית  מצויההחלקה  האו"ם אישר כי  צוות משקיפים של  ש

 136"חלקה במחלוקת". 

 

 

 

 
 .21.7.65, הפעלת לחץ בגזרה הסורית, 3/581/1975א"צ,  130
 .1.8.65, סדר יום  - , יומן רה"מ4838/ 2-אי"א, פ 131
 .1.8.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול",  132
 . 2.8.65לב",  -, פרוטוקול של דיון מטכ"ל, "דברי חיים בר7/120/2009א"צ,  133
 חשופים. –להלן: טבת  .135עמ'  (,1968ירושלים, שוקן, ) ,בצריח חשופים, בת ט שבתי ; 182, עמ' גבולותכהן,  134
 .21.7.65, הפעלת לחץ בגזרה הסורית, 3/581/1975א"צ,  135
 . 15.8.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  136
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 137"הסורים לא כל כך פתחו באש"

נדחתה  היא  ךבאזור כורזים, א  ועמדו בכוננותבאוגוסט וכוחות צבא ה  10-התקרית עצמה תוכננה ל

   ולם באותו היום החל טרקטור משוריין ישראלי לחרוש את השטח, א  באוגוסט.  12- דבר לבסופו של  

כן יצא הטרקטור  על  .  מהות הפעילות הישראליתמשום שהבינו את  לא פתחו באש, כנראה  הסורים  

טנקים  ם אשר הועמדו בהיכון פתחו ראשונים באש ופגעו בשלושה  ימן השטח, ואילו טנקים ישראלי

הכוחות בשטח מזהים "הכנות"  אם  כי    ,סביר זאת בהנחיה שקיבלו מראש הממשלהם. רבין היסורי

 138. רשאים לירות םה  -לפתיחה באש 

לפגוע גם בציוד  אישר אשכול לרבין    ה בעת ב.  יםי ם והסוריבשטח התפתח קרב בין הטנקים הישראלי 

ורים הגיבו גם הם באש ארטילרית אשר  באמצעות טנקים וארטילריה. הס   ת קרעעבקוב  ההטיה

  כפר ובטעות אף נחתה בהרגה חייל אחד,    –טל  ישראל  בהם מפקד גיסות השריון    –פצעה שני חיילים  

ילדים.  הבדווי ושני  אישה  והרגה  ביישוב    זנגרייה  והפגיעה  הסורית  הארטילריה  הפעלת  למרות 

, והירי כוון  בשוגגפגיעה בכפר הייתה  , נמנעה ישראל להפעיל את חיל האוויר בשל ההבנה כי האזרחי

בסופה של התקרית השמידה ישראל שלושה טנקים    .בסמוךעמדה צבאית ישראלית ששכנה  לעבר  

זו נשמרו "כללי המשחק"    והחניון שבו שהו הכלים נהרס.  ,שני טרקטוריםוים  יסור גם בתקרית 

לסורים "מחמאה"  חלק  אף  כי  "   :ורבין  להגיד,  מוכרח  הסוריםאני  שלי  להערכה  נהגו    בניגוד 

התקרית,  16:00בשעה    139". בהתאפקות שנסתיימה  לדון  ,לאחר  ורבין  אשכול  כנראה    נפגשו 

 140בתוצאותיה ובהשלכותיה. 

מסוימת  רצון  חוסר שביעות    .נתגלתה התנגדות עקרונית לפעולהלא  לאחר התקרית  הממשלה   בדיון

הישראלית   ההתנהלות  שפבדבר  העלה  הלחימה  תהה    ,יראבמהלך  ישראל  הסכימה  מדוע  אשר 

הדבר נבע מהמשך    כיהייתה    , שעה לאחר שהוצעה. תשובת רבין13:40שעה  האש רק ב  תלהפסק

   141הירי הסורי והרצון הישראלי לפגוע במטרות שלא נפגעו עד כה.

במערכת  רב    לכעסדבר שהוביל    ,םיישיבת הממשלה הודלפו לעיתונים הישראליבדבריו של רבין  

נדמה כי מה שהביא לכעס הרב היה הדלפת דבריו  חשש בדבר פרסום דברים חסויים.  ולהביטחון  

  הפגיעה בציוד ההטיה התאפשרה הודות "לניצול תקרית בגזרות אחרות". בידיעהלפיהם  של רבין  

  של   הודאתו  במקום   ונכתב   -כנראה על ידי הצנזורה    –   הוסר המשפט  " דבר"בעיתון    שהתפרסמה 

 
 .127, עמ' ההגנהדבריו של עוזר ראש אג"ם אל"מ רחבעם זאבי מצוטטים אצל: כהן,  137
 . 15.8.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  138
שם;    139 הסורית,  3/581/1975א"צ,  שם,  בגזרה  לחץ  הפעלת  נשמרו  21.7.65,  הישראלי  הצד  מן  גם  כי  לראות  ניתן   .

בתקרית  ההגבלות וכללי המשחק, והדבר בא לידי ביטוי בהמלצה ל"מדיניות אש" בתקריות היזומות ובביצוע בפועל  
זנגרייה,  49/708/1968,  עצמה; שם הכפר  הפגזת  א"צ,  12.8.65,  בזק    ,49/708/1968;  מאורעות,    –מבצע  השתלשלות 

18.8.65 ; 
 . 12.8.65, סדר יום  –, יומן רה"מ 4838/ 2-אי"א, פ 140
  .15.8.65יצחק רבין", ו  חיים משה שפירא א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי  141
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  שעבד  ישראלי  טרקטור   לעבר  באש  תחוהסורים פ  כי  ,התקרית  את  יזמה  אשר  היא  ישראל  כי  רבין

לעבודות    –פי מקורות סוריים  ל  –  נזקים  גרמה ]...[    הנגדית  האש"מכת  ו  ישראלית  בריבונות  באזור

 142ההטיה של הסורים בגזרה אחרת". 

בישיבת הממשלה  ר, אולם כבר  באזובעקבות הפגיעה בציוד ההטיה הפסיקו הסורים את עבודתם  

עין חמד, המרוחקת עוד יותר    באוגוסט דיווח אשכול כי הסורים חידשו את עבודתם באזור  22-ב

 143מהגבול עם ישראל.

גם  לידי מלחמה הגיעה  הידרדרות  ההוכחה להצלחה הישראלית לסכל את מפעל ההטיה הערבי ללא  

,  1965שנערכה במרוקו בספטמבר    ,הפסגה הערבית השלישית  תבוועידמידי הערבים עצמם.  הפעם  

הרמטכ"ל הסורי  אמר מזכיר הליגה הערבית כי בפועל הופסקו כלל עבודות ההטיה. למרות הודעת  

, ההערכה המצרית הייתה כי ישראל הצליחה לשבש ולסכל את  ארצוכי עבודות ההטיה נמשכות ב

להמשיך בתוכנית    -סגה  החלטת ועידת הפ  .בשל כךה הופסקו  י ופעולות הבני  תוכנית ההטיה הערבית

היא חשה כי איננה  אם  לכל מדינה יש אישור להפסיק את העבודות  ועל פי ההגנה הצבאית הנדרשת,  

 144נוסף להצלחה הישראלית. שור  הייתה למעשה אי -  על עצמהיכולה להגן 

 

הדרומי. הם קיבלו דבר זה כאילו  הולכים לעשות את מפעל החולה    סיפרנו לאמריקנים שאנחנו"

 145" לשום דבר  אין לזה שייכות

בעקבות החלטת    שלושה חודשיםב  1965  בחודש מאי  נדחתה  הפעלתו של מפעל חולה הדרומיכאמור,  

האמריקאי  ספטמבר- אוגוסט  יםבחודש  146אשכול.  השיח  בנושא- המשיך  נתקבלה    ישראלי  ולא 

שלה  נדמה כי פעולותיה של ישראל בירדן ובסוריה הסיטו את הקשב    בכל מקרה, ו  ;החלטה חדשה

 אל סוגיות בוערות יותר. 

אז חזר הנושא אל שולחן הדיונים הממשלתי, כאשר שר    ,נובמבר-אוקטוברך  השינוי הגיע במהל

אשר הייתה    ,במהלך הדיונים בממשלה התברר כי השרה מאיר.  שדחף לכךהחקלאות גבתי הוא  

חידוש  אשר התנגדו לקיומו של המפעל, הסירה את התנגדותה והיא תומכת במהבולטות באישים  

 147נושא. בתמיכה אמריקאית שהתקבלה העבודות לאחר 

 
, "הרמטכ"ל דיווח לממשלה  דבר;  16.8.65דבר",  ",  ; שם16.8.65, דברי הרמטכ"ל בישיבת ממשלה,  9347/  6-אי"א, פ  142

 . 16.8.65על תקרית אלמגור", 
 .22.8.65, "דברי לוי אשכול", א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה 143
 .159-160, עמ' המאבקשמש,  144
 .7.11.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה מאיר",  145
 .16.5.65, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי לוי אשכול", שם 146
, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי גולדה  ; שם31.10.65גולדה מאיר", , פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי שם 147

 .7.11.65מאיר", 
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לא בגלל לחץ אמריקאי או פעולות ערביות אלא בשל חוסר    ,"ד אל הפועלמח  יצא לא    ,בסופו של דבר

  148. כדאיות מקצועית וכלכלית

מן   העולה  החשובה  הנקודה  במאיראולם  קשורה  בממשלת  הנושא  ובמקומה  עולמה  בתפיסת   ,

  הבנתהבגם  . הדבר קשור  בקבלת ההכשר האמריקאיתלוי  לחיוב היה    ברור כי שינוי דעתה אשכול.  

כי ישראל הצליחה לסכל את מפעל ההטיה הערבי באופן משביע    1965נובמבר  -אוקטובר   םבחודשי

   משמעותי.  וללא גינוי אמריקאי רצון

 : דברים נוספים אצל מאיר  שני תשאשמ"ד  שאלת מח

ועוצמתה חשיבותה  את  אשכול  ראשית,  הייתה  .  בממשלת  המפעל  עבודות  להתחלת  התנגדותה 

  ה של התנגדות- בעקבות אי  – לאחר מכן, הסרת הווטו שלה  ; ו בסופו של דבר למדיניות הישראלית

 הייתה לשובר השוויון ולמאפשר את אישורו.  –ארה"ב 

כעתשנית,   חידוש העבודות,    ,ודווקא  כקצה  מאיר  את    הזו  ההחלטהמיצבה  לאחר שאישרה את 

יותר   עםבהמתון  המשולש  ורבין  פורום  התובנהאשכול  בחידוד  מצוי  הדבר  של    .  מקומם  בדבר 

 ההכרח בגיבוי מדיני אמריקאי. והבנתה בדבר    קבלת ההחלטות שלה  ערכתבמ  מדינייםהשיקולים ה

 

  ר בנובמב   2כנסת השישית,  ול  ,1965בספטמבר    19הסתדרות,  הבחירות ל  – ניצחון הדור הוותיק  

1965 

לקראת שתי מערכות  עימות בין מפא"י ורפ"י  הלהבות ב  ולכה וגבה ה  1965בחודשי הקיץ של שנת  

החלו    , בחירות בתולדותלהסתמן  אשר  מאוד  ישראל  כמשמעותיות  ומדינת  הפועלים    -   תנועת 

 הבחירות להסתדרות בחודש ספטמבר והבחירות לכנסת השישית בנובמבר. 

 

 תעמולת בחירות 

בן  םכעס  אל מפא"יופרס    גוריון-של  ההיסטוריהנרתמה    ואשכול  על  ואף    ,צבאית-מדינית ה  גם 

 .דימונה סוגיית

לבון,    ,גוריון-ן בחירות של רפ"י טען ב  באספת   קיביה   פעולת ב   הורהשר הביטחון,  אשר שימש  כי 

הדבר הכעיס    149. לאחר מכן  והדבר הוביל את ממשלת ישראל לשקר לאזרחיה  , באזרחיםגם    לפגוע 

א ומא לפנות  ביקש  אשר  אשכול  את  י   לד  כי  בבקשה  המפלגות  ראשי  בסוגיות  מנעו  יכל  מעיסוק 

 
 . 321, עמ' מי מריבהבלאס,  148
הור הבקר  149 הבטחון  שר  בהיותו  הפר,  לבון  "ב.ג.:  גם  ,  לפגוע  בקיביה  התגמול  בפעולת  הורה  צה"ל.  של  הקבע  את 

 .1.8.65באזרחים", 
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את  עוררו  שוב  ו  "שרינו "בפורום    גםעלו לשיחה    גוריון-בן  ו שלדברי  150ביטחון בתעמולת הבחירות. 

סה להוריד את  יהוא נ   ,לדבריו.  תוהקואליציוני השותפות  יגיבו  אף חשש כיצד  ש  ,אשכול  זעמו של

היום מסדר  בנשיקה",  הנושא  זה  את  מקרה  ,"להרוג  של    שב ח  ובכל  בסוגיות  עוסקים  כאשר  כי 

"צריך להגיד את האמת, רק את האמת, אבל לא    -בעיקר בסוגיות ביטחוניות    –ממשלות קודמות  

 את כל האמת, יש גם דבר כזה". 

 במערכת הבחירות.  משחק לכלי באותה תקופהייתה מעמדה הגרעיני של ישראל הסוגיית גם 

ן בכור בדימונה.  נג'ונסון בביקור המתוכ   ו שלממשל ו  אשכול  נוד  1965בינואר    צדרז מציג בספרו כי

  30-ים יוגדרו "אורחים" ולא "מבקרים", ובסופו של הביקור שנערך בהאמריקאאשכול התעקש כי 

וכי ניתן    ,נטען על ידי האמריקאים כי אין סימנים לכך שישראל מפתחת נשק גרעיני  1965  בינואר 

ביקור  על  ובה נכתב    , התפרסמה כתבה בעיתון בארה"ב  ארס במ  14-. בהביקור הבאמועד    ת לדחות א

מפלגותרב  כעס  עורר    הפרסוםהפקחים.   של  ולמתקפה  "כניעת    ועיתוני  בארץ  כנגד  האופוזיציה 

הביקור.  האשמות ויצא כנגד  ה גוריון הצטרף אל מחול  -יקאי. גם בןממשלת אשכול" ללחץ האמר

התגייסו לטובתו של ראש הממשלה והממשלה וטענו כי    -  "למרחב "ו  "דבר"  –שני עיתוני המערך  

בפיקוח מדובר  הביק  ,אין  מקרה  בןובכל  ממשלת  בזמן  החלו  בסרקזם פרס  .  גוריון-ורים    צוטט 

מאמר שבו הוא    ארסבמ  26- ודיין פרסם ב  הביקורים בתקופה הקודמת,דבר  כמאשר את  בעיתונות  

אשכול,   של  הביקורים  מדיניות  כנגד  והיביצא  ארה"ב  את  קשות  צרפת יקר  עם  הקשר  את  לל 

יכולתה של ישראל למנוע  על  ודיבר על המאבק הטכנולוגי ו  פרס וגרמניה. בהמשך השנה התראיין  

פורסם בכתב עת בלונדון מאמר של    1965וביולי  מהערבים לפגוע בה עוד טרם היציאה למלחמה,  

  151גרעינית".  כי ישראל עומדת "על סף ייצור פצצה בו נטעןאשר  -  מקורבו של פרס -  ג'ון קמחי

הדיון הפומבי    -  1965ולבון, ובעיקר החל מחודש יולי    קיבייהפעולת    עלגוריון  -שתי הסוגיות, דברי בן

  , מצד אחד  ,. המכתב משקף אל פרס  נזעם  הביאו את אשכול לשלוח מכתב אישי ,  שאלת דימונהעל  

מן הצד    ,המחנות, אולם גם ניתן לראות בואת עומקו של הקרע אשר נפער בין שני האישים ובין שני  

"אני עוד מנסה    : יצירת גשר אל יריביו ובעיקר אל סגנו לשעברל  , ניסיון אחרון של אשכולאחרה

אחדות  בשורות  אליך  בןלפנות  עושה  מה  כליל?  דעתכם  עליכם  נטרפה  האם  על  -.  בדבריו  גוריון 

יביה?, ומה אתה עושה בדיבורים על דימונה? הגיעו אלי אף ידיעות מכמה מקומות בשמך שאני  ק

 
, מכתב מאת ראש הממשלה ושר  4833/  6-אי"א, פ;  1.8.65, "דברי לוי אשכול",  א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה  150

הה. ראו: שם,  . לרפ"י ולמפלגה הקומוניסטית הישראלית נשלח מכתב נפרד אך ז5.8.65הביטחון אל ראשי המפלגות,  
מכתב מאת ראש הממשלה  ; שם, שם,  5.8.65רשימת פועלי ישראל,    , מכתב מאת ראש הממשלה ושר הביטחון אל שם

; המפד"ל שלחה מכתב תגובה אל אשכול שבו ציינה כי  5.8.65המפלגה הקומוניסטית הישראלית,    ושר הביטחון אל
; חרות ענתה אף במכתב  12.8.65ה קרונה אל לוי אשכול,  , מכתב מאת מש002-100-6תמיד הקפידה בנושא. ראו: אצ"ד,  

  ,4833/  6-אי"א, פתשובה לאשכול כי היא תמשיך ותימנע משימוש בצבא ובסודות ביטחוניים במערכת הבחירות. ראו: 
   .9.8.65מכתב לוי אשכול אל מנחם בגין, 

 .433-434, 418-423, עמ' המאבקרז,  151
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גוריון פעם שדימונה תשמש  -בן אף התכוונתי למכור את דימונה. האם הכוונה היא לרעיון שהעלה  

  152" למקח וממכר? האם אין גבול להבערת בערות ולהדלקת שרפות?

ולסיום הסתייג    חדש או חריג  כלגוריון, טען כי אין בהם -על דבריו של בן פרס במכתב התשובה הגן  

 153וייעץ לאשכול לבחון את מקורותיו. מן הציטוט אשר נקשר לו בדבר "מכירת דימונה"  

נציגי רפ"י בבחירות לרשויות    נחרצות  באוגוסט דחתה מזכירות מפא"י  4-ב הליכה משותפת עם 

באוגוסט הוקמה רשימה של אזרחים בלתי מפלגתיים אשר הביעו תמיכה בראש    9-ב  154. המקומיות

תחומי  מרבים  ציבור    אזרחים תומכי אשכול. ברשימה היו חברים אישי  –את"א    –הממשלה אשכול  

 155.ובראשה הרמטכ"ל לשעבר חיים לסקוב, האומנות  התרבות

  18- ב  משורות מפא"י.  הוצאת חברי רפ"י  תיקוףבמפא"י    של  העליון  באוגוסט דן בית הדין   11-ב 

. בסוף אוגוסט החלה הרחקת  גוריון בפני בית הדין ותקף את מפא"י ומוסדותיה-בחודש התייצב  בן

בית הדין של מפא"י החליט על הוצאתם    :בספטמבר נפל דבר  2-. במוסדות המפלגהמחברי רפ"י  

בן של  ואלמוגי -מהמפלגה  פרס  מקבע  ו  גוריון,  הינה  רפ"י  משתייכת  כי  ואיננה  דבר  לכל  פלגה 

   156למפא"י.

מעבר להתמודדותה של רפ"י,  .  ערכו הבחירות לוועידה העשירית של ההסתדרותנבספטמבר    19-ב

  – גוש חירות ליברלים    –אשר הייתה חלק מרשימת גח"ל    ,זו הפעם הראשונה שמפלגת חרותהייתה  

היא חלק בבחירות.   במפא"י   לשער  ניתן רקנטלה אף  עוצמת הביקורת העזה שהוטחה  ואת    את 

במעט    המערך  זכהאומנם    ןבבחירות עצמ.  המערך  אשר רצה ברשימת   התנועהחששה הכבד של  

וא  ה   1959אולם בהשוואה לבחירות הקודמות אשר נערכו בשנת    ,ריםוח מקולות הב  50%-יותר מ

. אלדר מתאר את תוצאות הבחירות  12%- ורפ"י ב  15%-"ל זכתה בגח.  אלו  מקולות  22%  הפסיד

הפילוג שהביאה רפ"י על תנועת    בשכר"לעליית הימין מצוי היה    יםהסבראחד הו   מכה למערך" "כ

גוריון לשגות בחלומות. הוא העריך כי בבחירות לכנסת  -תוצאות הבחירות הביאו את בן   הפועלים".

 157מנדטים.  20-25,  מנדטים ורפ"י תזכה במספר דומה  25-זכה המערך ב ת

 

 

 

 
 . 2.8.65ראש הממשלה אל מר שמעון פרס, , מכתב מאת 4833/ 6-אי"א, פ 152
 , מכתב מאת שמעון פרס אל ראש הממשלה, ללא תאריך. 55-1965-008-5אמ"ע,  153
 .5.8.65, "מפא"י לא תערוך שום הסכמים עם רפ"י בבחירות לרשויות המקומיות", דבר 154
2-אמ"ע,  ;  16.8.65לה,  , החלטות הכנס הארצי של אזרחים תומכי אשכול לראשות הממש1024-1965-13-2אמ"ע,    155

 .26.10.65, דברי ראש הממשלה בכנס הארצי של את"א, בבית "הבימה" בתל אביב, 13-1965-1024
 .64-66, עמ' הדרךאלדר,   156
 . 67 , עמ'שם 157
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 1965בנובמבר   2הבחירות לכנסת השישית, 

ת  ברשימת המערך בבחירו מועמדי המפלגה    50בספטמבר אישרה מזכירות מפא"י את רשימת    6-ב

החל מהמקום   ,בסדר יורד ממוקמים ואחריו היו ,מד לוי אשכולעלכנסת השישית. בראש הרשימה 

יוסף,    השרים  ,השלישי דב  אבן,  ספיר, אבא  פנחס  ארן,  זלמן  שיטרית,  בכור שלום  גולדה מאיר, 

צדוק. וחיים  גבתי  חיים  גוברין,  עקיבא  ששון,  השני    אליהו  במקום  היה  לוז  קדיש  הכנסת  יו"ר 

 158ברשימה. 

ומחבריו בחרו להבליט בו את תפיסת    ,מצעה של רפ"י נועד ליצור רוח חדשה בפוליטיקה הישראלית

הגישה שחבריה הצעירים של המפלגה אמורים להביא במקום המערכת הפוליטית  ת ואת  הממלכתיו

 159, הוותיקה והעייפה של מפא"י. המסואבת

  . הביטחון, הכלכלה, החברה והמשטר   –את ההמשכיות בכל תחומי החיים    המערך  הדגישלמול זה ה

למשל   של  הציג  כך  היסוד  לקוי  נאמן  יהיה המצע  "במדיניות החוץ  כי    ,הממשלה הקודמת"אבן 

"עניין הסכנה בעניין  בהתייחס לנושא הכלכלי כי  בה נוסח המצע    בישיבה  במיוחד  ביקשאשכול  ו

]...[ אבל בעיקר אני דואג    ]...[ גם אנחנו חטאנו במשהו בהרפתקנות  גח"ל וחרות הוא בהרפתקנות

 160כי הדברים הללו יובלטו". 

,  26  -במנדטים, גח"ל זכתה    45-ה בתהמערך זכ  השישית.נערכו הבחירות לכנסת    1965בנובמבר    2-ב

ב ב11-המפד"ל  רפ"י  ב  10-,  ומפ"ם  ברורה  הבחירות    תוצאות  .שמונהמנדטים  המחשה  לכך  היו 

את ההמשכיות  והעדיפו  פ"י  אזרחי מדינת ישראל סירבו לקבל את "בשורת" הדור הצעיר של רש

רפ"י כשלה באופן נחרץ בניסיונה להציג את  .  ים ברשימת המערךהביניים והוותיק  ות דור  שייצגו

וקשה היה לכלל המצביעים להאמין כי מי שעד    ,חדשה ונקייה  פוליטית ושלטונית  עצמה כבעלת דרך

אכן מייצג ערכים    במדינה  מערכת השלטונית והמפלגתיתשל ה  הלב ליב  ולפני חודשים ספורים הי

כי  אלו.   הישראלית  נתפס  גוריון  -בןהעובדה  הגון,  שכמי  בציבוריות  לא  באופן  יורשו  את  משמיץ 

 161בוודאי שלא הוסיפה ליכולתה של רפ"י להוות אתגר משמעותי לשלטונו של המערך.

ה אישים  תבנובמבר התכנס מרכז מפא"י לדון בתוצאות הבחירות. השמחה לאידה של רפ"י חצ  8-ב

אולם נאומו דווקא הכיל פן מפייס כלפי אנשי    , מתוצאות הבחירות  אשכול עצמו שבע נחת.  ונאומים

 
; רשימת המערך לכנסת  6.9.65, פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, ישיבת מזכירות מפא"י,  4848/  3-אי"א, פ  158

פועלי ציון. כך מוקם ישראל גלילי במקום השלישי ויגאל  -שונה ושילבה בתוכה את אנשי אחדות העבודההייתה כמובן 
 אלון במקום השישי. ראו:   

-g.il/sites/nli/hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/pages/1965https://web.nli.or
data.aspx  ,7.9.65, רשימת מועמדי המפד"ל לכנסת השישית, 19-1-003; אצ"ד. 

 . 1586, עמ' גוריון-, בןזוהר-בר 159
, "דברי אבא אבן ולוי אשכול",  מפא"י, פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, ישיבת מזכירות  4848/  3-אי"א, פ  160

 .383-382, עמ' בין; יזהר, 10.10.65, פרוטוקול של ישיבת מרכז המפלגה, 10-11/8/4; אי"ט, 8.10.65
בןזוהר-בר  161 עמ'  גוריון-,  נבלמה    – , "עליה למערך  למרחב;  1586,  , "העם  מעריב;  4.11.65אכזבה לרפ"י",    – גח"ל 

 4.11.65כול ירכיב את הממשלה הבאה", אש   –גוריון -הבוחר אמר 'לא' לבן

https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/pages/1965-data.aspx
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/collections/treasures/elections/all_elections/pages/1965-data.aspx
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את    רפ"י. פתח  החקלאידבריו  הוא  העולם  מן  לגורן  :בהשאלה  דומה  הזו  הבאנו    "הישיבה   ]...[

יודע שזרענו בדמעה"  הגורנה ואלוהים  הזורעים בדמעה,  אותו אלה  ; בהמשך  יבול אשר משיגים 

תנ  עם  הקשר  המפלגה, החל מחיזוק  בפני  הפועליםהעמיד מספר מטרות  של  ועות  קידומם  דרך   ,

 162סיים בקריאה לאנשי רפ"י לחזור הביתה.  ולבסוף ,אישים צעירים

הראשונה של אשכול, הפעם הייתה המלאכה קשה הרבה  כהונה  בניגוד להרכבת הממשלה המהירה ב

והוא החל בסבב שיחות    ,בסוף נובמבר הטיל הנשיא על אשכול את מלאכת הרכבת הממשלה  יותר.

המפלג  הרלוונטיות. עם  המפד"ל  ופנ   והמערך  אשכול  163ות  אל  טבעי  חברה    באופן  הייתה  אשר 

פועלי אגודת ישראל בממשלה הקודמת ו הלווי   אל  שיתוף    -  ן הערביות של מפא"י יושתי מפלגות 

  פנה אשכול   . בנוסף, ולראשונה,גם קודם לכן  תמכו בממשלה מן החוץ  אשר  -  ופיתוחקדמה  ו   ואחווה

המשא    164, בכוונה לייצר בסיס יציב ככל האפשר.עצמאייםהליברלים  המפלגת    ואל   מפ"ם אל    גם

בשל תביעותיה בנושאי דת   -המפד"ל  - התנהל דווקא עם השותפה הוותיקהוהמסובך ומתן הקשה  

  165ומדינה. 

גם בשל העובדה כי אשכול    –ועדות  ארבע  הוקמו    עם המפלגות השונות  לצורך ניהול המשא והמתן

בבית החולים   ויחסי  וע  –אושפז  עבודה  לענייני  ועדה  חוקה,  לענייני  ועדה  כלכליים,  לעניינים  דה 

הוועדות הגיעו עם כלל המפלגות להסכמה בנושאים שעל הפרק, כאשר  ועדה לענייני חינוך.  עבודה ּו

ק למתן אפשרות למפ"ם להימנע  , הגיעו לידי הסכם כולל רלא היו חילוקי דעות  ביטחון   ענייניב"

  166. האזור פירוז לשאלתהכוונה הייתה כאשר מהצבעה בנושא מסוים", 

. היא הורכבה מהמערך,  13-בינואר הוצגה ממשלתו החדשה של לוי אשכול, ממשלת ישראל ה 12-ב

ושתי  המפד"ל,   ישראל  אגודת  פועלי  העצמאים,  הליברלים  מפלגת  הערביות  המפ"ם,    - מפלגות 

ופיתוח וקדמה  ואחווה  אשכול שרים:    18  כיהנו  בממשלה  .שיתוף  תפקידו  לוי  על  ראש  כ  שמר 

הב ושר  אבן   , וןטחיהממשלה  לתפקיד  אבא  החוץ  התמנה  בשל    שר  שפרשה  מאיר  של  במקומה 

הסרטן במחלת  אלון  ,מאבקה  בתפקידו  יגאל  העבודהכ  המשיך  ארן    ,שר  החינוך  היה  זלמן  שר 

  , שר הבריאותל ישראל ברזילי    ,שר השיכוןהתמנה ל מרדכי בנטוב  ;  שר הסעדיוסף בורג  ו והתרבות  

גבתי גליליו   החקלאותשר  כ  המשיך  חיים  לראשונה  ישראל  תיקל  התמנה  בלי  ורהפטיג   .שר    זרח 

חיים יוסף צדוק    ,שר האוצרכפנחס ספיר    ,שר התחבורהכמשה כרמל    ,שר הדתותכלכהן    המשיך

 
 . 8.11.65",  לוי אשכול , פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, ישיבת מזכירות מפא"י, "דברי4848/ 3-אי"א, פ 162
 .29.11.65, "הנשיא הטיל על אשכול לכונן הממשלה החדשה", למרחב 163
, פתק בכתב  4833/  6-; אי"א, פ2.12.65משלתית,  , דיון עם המפד"ל בעניין הרכב הקואליציה המ 8-100-002אצ"ד,    164

יד העוסק באישור מועצת מפ"ם את ההצטרפות לממשלת אשכול, ללא תאריך; שם, שם, פתקים, כנראה בכתב ידו של  
, פרוטוקולים של מרכז  4848/  3-, פ ; שם1.12.65אשכול, המפרטים את חלוקת תיקי השרים על פי מפלגות הקואליציה,  

 . 23.12.65, "דברי ראובן ברקת", , ישיבת מזכירות מפא"יומזכירות מפא"י
 .385 , עמ' ביןיזהר,  165
 . 23.12.65, פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י, ישיבת מזכירות מפא"י, "דברי ראובן ברקת", 4848/ 3-אי"א, פ 166
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חיים    ,שר המשטרהבכור שלום שיטרית    ,שר הפיתוח והתיירותכמשה קול    ,יהישר המסחר והתעש כ

גוברין  עקיבא    .שר הדואראליהו ששון  ושר המשפטים  שמשון שפירא  יעקב    ,שר הפניםכמשה שפירא  

 167. עבר לתפקיד כלכלי במפא"י

תקופת ממשלת    -  ושל ממשלות אשכול בפרט  ,כך החלה תקופה חדשה בהיסטוריה הישראלית בכלל

ממשלת    -  1967ביוני    1-ב  אשר נמשכה עד להקמת ממשלתו השלישית של אשכול  -  אשכול השנייה

 "הליכוד הלאומי". 
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 סיכום

  את ,  חלקית  לפחות,  מעליו  והסיר,  כלליותה   בבחירות  שניצח  לאחר  ישראל  בכנסת  הראשון  בנאומו

  של   היסוד  קווי   עיקרי  את   אשכול  לוי  הביטחון   ושר  הממשלה   ראש  פרס,  גוריון-בן  דוד  של  הענק   צילו

 :הוקמה זאת רק  שאך הממשלה

  פעלו פיהם שעל היסוד קווי הם שבעיקרם,  היסוד קווי על פעולתה את  תשתית החדשה  הממשלה" 

  מטבע ,  הקרובות  בשנים  הממשלה  של  והביטחונית  המדינית  דאגתה]...[    הקודמות  הממשלות

  היא   זה  באזור  ישראל   של   המרכזית  המטרה.  הקרוב  המזרח  באזור  למצב  בעיקר  תוקדש,  הדברים

  חזקה   ישראל  מדינת.  ישראל  של  הצבאית  עוצמתה  לביצור  כן  על  לפעול  נוסיף]...[    השלום  קידום

  גם   כוונתה  אין.  מלחמה  אינה  ישראל  מגמת.  באזורנו  השלום  לשמירת  במעלה  ראשונה  ערובה  היא

 1". מלחמה מניעת היא מגמתה. מנע מלחמת

   -   "הקודמת   הממשלה "  של  ביטחוניים-מדיניים  יסוד  קווי  אותם  הם  מה   לברר  ביקשה  זו  עבודה

  שני   באמצעות  כך  לעשות  חיפשה  היא.  הצבאי  הכוח  הפעלת  בשאלת  -  הראשונה  אשכול  ממשלת

 : מרכזיים מחקר נתיבי 

  ממשלתו   בזמן  שהתקיימה  ביטחונית-המדינית   המציאות   את  לתאר   זה  מחקר   ביקש   הראשון  בנתיב

  אל  מתונים  –  הכוח  הפעלת  בדבר  האישים  עמדות  את  לאפיין(,  1966-1963)  אשכול  לוי  של  הראשונה

 .  זו מדיניות על המרכזיות ההשפעה  קבוצות את  ולאתר  - אקטיביסטים מול

  הצד   מן.  משלימות  אך  שונות   מבט  נקודות   בשתי   אשכול   ממשלת   את  זה   מחקר  בחן  השני   בנתיב

  והתייחסות   ייחודיות  מעצבות  חוויות,  מיוחד  פרטי  עבר  בעלי  כפרטים  אישיה  את  סקרהוא  ,  האחד

  אלו  אישים  של  היותם  את,  משלים  ובאופן,  האחר  הצד  ומן;  בעבר  הכוח  הפעלת  סוגיית  אל  אישית

,  צבאי  שירות ,  פוליטיות  בתנועות  חברות,  לידה  ומקום  מוצא   –  מובחנות  מקבוצות   חלק  גם

 .משותפות  מעצבות חוויות  יצירת גם  המאפשרים  – פוליטי  וניסיון מפלגתית  ייכותתשה

 

 1966-1963 בשנים ישראל  של הכוח  הפעלת  ומדיניות אשכול  לוי

  של   הכוח   הפעלת  מדיניות  הייתה   מה   לבחון   ביקשה   זו  בעבודה  הראשונה   המרכזית   המחקר  שאלת

 . 1966-1963, אשכול לוי  של ממשלתו  תחת  ישראל

  ממלחמה   ערב  מדינות  של  הרתעה   ;ובנייה  הרתעה  הם   התקופה  להבנת  המרכזיים  המפתח  מושגי   שני

 . וחברה  אומה ,  מדינה לבנות במטרה

 
 . 344-346, עמ' 12.1.66, "דברי לוי אשכול", 21, ישיבה מס' הכנסתדברי   1
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  מתינות   של  שילוב  שהייתה   , אשכול  אצל  הכוח  הפעלת   מדיניות  נגזרה  אלו  מפתח  מושגי   משני

  לשינוי   להביא  נועדה  לא  הכוח  הפעלתש   מאחר,  מתינות.  יומי-יום  ואקטיביזם  אסטרטגית

  ורסנים   מגבלות  עליה  והוטלו  ,למלחמה  או  לדרדור  להביא  ביקשה  לא,  הקיים  המצב  של  משמעותי

 . השוטף   הביטחון  באירועי רבה בתדירות הופעלה היאש מאחר - ואקטיביסטית; רבים

  של   היחסית מחולשתה ,  וחברה  אומה ,  מדינה בבנייתכאמור    להתמקד מהרצון   נבע במתינות  הצורך

המים    מוביל  מפעל  השלמת  ערב"  תעשייתי  שקט"  של  החשיבות  מן,  לאומית-ן הבי  במערכת  ישראל

 .  ב"ארה עם האסטרטגי ההבנות להסכם  להגיע הרצון   בשל ובעיקר ,הארצי

  כדוגמת   ישראליים   אינטרסים   על   להגן   ברצון  מקורו  , השוטף  הביטחון  בתחום   באקטיביזם   הצורך

  ויציבות   לאומי  כבוד,  העימות  קו  אזרחי  של  חייהםשלוות  ,  המפורזים  ובשטחים  בירושלים  הריבונות

 . קוו הסטטוס

  כלל   בדרך  הסלמה  מבקש  איננו  אשר  ,ויחסי  מבוקר  ,ומאיר  אשכול  של  היוצר  מבית  אקטיביזם  זהו

  את לרוב , שביקשורבין או דיין, פרס שלאין זה אקטיביזם מבית מדרשו ו; הרתעה על רב דגש ושם

  להביא   במטרה"  דרדור  מדיניות"  לקיים  ביקשו  האישים  שלושת  כי   אומר  הדבר  אין .  המסלים  הנתיב 

  הפעלת   תדירות  בדבר  הנכון   האיזון   בשאלת  מצויה   הקבוצות  שתי   בין  ההבחנה  כי   אלא ,  מלחמה  לידי 

 . עוצמתו ובשאלת  הכוח

  באותה   ישראל  של   המרכזיות   הזירות   בשתי  הכוח  הפעלת  בשאלת   אשכול   של  עמדותיו   תסקיר

 .יומי-יום  ואקטיביזם  אסטרטגית  מתינות של  השילוב  את   היטב  מבטאת  -  וירדן סוריה  -  התקופה

  ביקש,  סוריה  עם   העימותים  מן  בחלק  המדיני   הנתיב  אל  ה יופני   באיפוק   אשכול  תמך ,  הלדוגמ ,  כך

 .  לבנון מול אל רחבה התקפית יוזמה ושלל  ירדן  עם העימותים את  להכיל

,  הלדוגמ   ;הכוח  בהפעלת  ותמך  אקטיביסט  אשכול  היה  ןשבה   הפעמים  את  לראות  פחות  לא  חשוב

"  סלע   צוק"  ם במבצעי  הירדנים  כנגד,  האוויר  חיל  ובהפעלת  המפורזים  באזורים  הסורים  מול  אל

 ".  מאזניים" במבצע לבנון וכנגד"  יהלום"ו

, אחד  מצד  ,כי  ההבנה  ;"פרומים  גבולות"  אותם  הם  אלו.  אשכול  אצל  מפתיעה  איננה  הזו  השניות

  הצד   מן   אך  , אשכול  של  בעמדותיו  לאקטיביזם  בנטייה  הכוח   הפעלת  של   בשאלות  להבחין  ניתן 

  לכך   בהתאם  אמץמ  והוא  ,וההקשר  המציאות  פי  על  משתנות   אלו  עמדותיו  כי   לראות  ניתן ,  האחר

 . ישראל  של השלישי הממשלה ראש אצל  מובנה  חלק זהו. מתונה תפיסה  גם

  הכוח   הפעלת   בין   המחברת,  על-אסטרטגיית  מעין,  יותר  רחבה  מתפיסה   חלק   היא   אשכול  של   זו  גישה

  הייתה   מצויה,  מכולם  טוב  אשכול  ייצג  שאותה,  התפיסה  של  בבסיסה.  ישראל   מדינת  של  יעדיה  לבין

  לעימותיםידרדרות  ה   תמנע  השוטף  הביטחון  בעימותי  צבאי  כוח  של  עתבאותה    הפעלה  כי  ההבנה 
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  של   בסופו  ותאפשר  המלחמות  בין  הזמן   את  האפשר  ככל  תרווח ,  בהמשך  למלחמה ואף יותר  גדולים 

 . ועם אומה, מדינה, חברה בניית  – היהודית המדינה  של מטרתה  אתלהשיג   דבר

  ונפרדת   נוספת  בקבוצה ,  זו  מדיניות   לקביעת  שותפתו   מאיר   ואת ,  אותו  ממקמת  אשכול  של   זו  גישה

  –   בממשלתו  הכוח  הפעלת   בשאלת  מתון  קו   להכתיב  ביקשו  אשר  האישים  שבין  בטווח  המצויה 

  כוח   הפעלת  מדיניות   לקיים  ביקשו  אשר  האישים  ובין  -  וספיר  ארן,  בורג,  ורהפטיג,  שפירא

 . ואלון דיין -  פחות מעט מובהקת ובמידה , ופרס רבין כדוגמת, במהותה  יותר אקטיביסטית

 

   טווח וקצרי אמוציונליים שיקולים מול  אל הכוח בהפעלת טווח  ארוכי  םיאסטרטגי שיקולים

  ירדן ,  סוריה  -  התקופה   באותה   ישראל  של  המרכזיות  הזירות  משלוש  אחת  כל  של  נפרדת   בחינה

  המכתיב   הוא  יומי-יום  ואקטיביזם  אסטרטגית  מתינות  של  העיקרון  השב   זהה  תמונה  מעלה  -  ולבנון

 . הכוח הפעלת את

,  הזירות  בשלוש.  ללבנון  או  לירדן  יחסהבין  ל  לסוריה  ישראל  של  יחסה  בין   רב  שוני  היה  לא  זה  באופן

  מבוקר,  מדיניות  מונחה,  ענייני  הכוח  בהפעלת  ישראל  של  המרכזי  המכתיב  היה,  המקרים  במרבית

 ".   הבטן   מן" או נקמה  תחושות, רגשות ידי  על המנוהל  כזה  ולא  ,ונשלט

  תסמונת "  אותה  -  הסורית  זירהה  וגם  הירדנית  זירההקשר הב  קיים  היה  נקמה  מרכיב  כי  ספק  אין

  הביע   כאשר  וגם ,  הצבאי  הדרג  אנשי  של  במחשבתם   נשארה   היא  בדרך כלל  אולם   ;ידועה"  סורית

  בבחינת   ולא  ורגעי   רגשי  פורקן  בבחינת  הדבר  היה  ,סורים  או   ירדנים  הרוגים  עלסיפוק    אשכול

 . הכוח הפעלת  מדיניות של  מכתיב או  קבועה התנהלות

  באוגוסט   בתקרית  םירדני  נפגעיםהנמוך של    מספרהמ  רבה  אכזבה  אומנם  הביע  אשכול,  למשל,  כך

  של   חשיבותה  שבו  קו  הכתיב   ובהמשך ,  זו  גישתו  על   התחרט  רב   לא  זמן  לאחר  אך,  בירושלים  1963

  איפוק   מחייבים  כך  ובשל  –   יותר  ומרכזית  עוצמתית  הטווח   ארוכי   הישראליים  לאינטרסים   ירדן

 .  ירדניות  מטרות כנגד המבצעית או הטקטית ברמה לעיתים לפעול  צורך היהש בשעה גם; יחסי

  נגד   שהטיל  מכך  התאכזב  אכן  הוא.  סוריה  כלפי  אשכול  של  מדיניותו  את  הכתיב  גיוןיה  אותו  בדיוק

  בשל  בקרקע  ופגע   ממטרתו  הוסט  1964  בדצמבר  בתקרית   הסוריות  העמדות  לעבר  שנורה  הטנקים 

המים   מוביל  הפעלת  כי   מההבנה   נבעה   שהכתיב  הכללית   המדיניות   אולם;  מדויקת  לא   לפגיעה   חשש

  וסוג   אופן  על  הקפדה  כן  ועל.  ותהחשוב   ןה  ב" ארה  עם  האסטרטגי  ההבנות  הסכם  על  וחתימההארצי  

  יש  שבהם  בשטחים  לעימותים  נטייה,  האוויר  חיל  של  מהפעלה  נרחבת  הימנעות,  התגובה  מענה

  הכוח   הפעלת  של  המרכזיים  המכוונים  היו,  ישראל  של  ריבונותב  הם  כי  ם "האו  של,  רשמי  לא,  אישור

 ".   סורית תסמונת"  אותה ולא ,ישראל של



 

352 
 

  גם  אך, וירדן סוריה לזירות בהשוואה נמוכה בעצימות היה התקופה באותה לבנוןשהציבה  האתגר

  הצורך ,  אחד  מצד .  נקמה  רגשי  על  ולא  אינטרסים  בין  איזון  על  מבוסס  היה  המדיניות  של  המכתיב   בו

  מערכת   -אחר    ומצד  ,כנגדו לפעול  הלבנונים את  ולתמרץ  ח"הפת   פעולות  מפני  הצפון יישובי  על להגן

 .בה שתמכה  צרפת ועם לבנון ממשלת עם הסבירה היחסים

.  האתגר  של  מורכבותו  ת הבנ  בשל  בעיקר  אשכול  אצל  תסכול  מעט  לזהות  ניתן ,  ח" לפת  היחס  בשאלת

  של  בסופו  ,פה גם  אולם.  הארגון  לפעילי   מוות  דין  פסק   בדבר  בהתחבטות   , בין השאר,מתבטא  הדבר

  התקפית  פעילות  עם  ההגנה  מרכיב  הגברת  של  שילוב  אשכול  שהכתיב  והמדיניות  המענה  היה  ,דבר

 . ומצומצמת מבוקרת

  למלחמה אפשרות הייתה  לא  שבלעדיה  זו,  ישראל  של המרכזי   היריב. מצרים  היא   הגדולה הנעלמת

  לא היו  כמעט.  הראשונה  אשכול  ממשל  בתקופת   מובהק  קוו  סטטוס  שחקן  הייתה,  יזומה  ערבית

  מעשי   התבצעו   ח "הפת   פעילות   בתחילת  אומנם.  ישירים  עימותים  לא  ובוודאי  ימה ע  גבול  תקריות 

  מעורבת   היותה  עצם.  זאת  בינהה  וישראל,  מכך  חלק  לא היו  המצרים  אולם  עזה  מרצועת  חבלה

  איננה  היא  בעוד  ישראל  עם  למלחמה  אותה  לגרור  מבקשים  הסורים  כי  הבנתה,  בתימן  במלחמה

  אין .  מצריים- םיישראלי   עימותים  הפרק  מן  הסירו  העוצמה  פערי  את  נאצר  של  וידיעתו,  לכך  מוכנה

  1966-1963 בשנים כי אלא, ישראל על המרכזי האסטרטגי האיום  להיות חדלה מצרים  כי  אומר  זה

 .בשקט ההדדי   הצורך בדבר אילמת הבנה על המדינות שתי בין היחסים  מערכת התייצבה 

 

   אשכול בממשלת הכוח הפעלת ושאלת קבוצתית ביוגרפיה, ביוגרפיה

  אשכול   בממשלת  לראות  ניתן  האם  לבחון  ביקשה  זו  עבודה  של  הנוספת  המרכזית  המחקר  שאלת

  קבוצתית   מביוגרפיה  כחלק  בה  ולדון   משלה  מיוחדים  ואופי  מאפיינים,  זהות   בעלת   קבוצה   הראשונה

 . ויחידים  מפלגות של אוסף אינה אלא ש או

של השפעת  תבבחינ  שעסקו  ההמשך  שאלות  את  קודם  אבחן  זו  מרכזית  שאלה  על  לענות  כדי   ה 

  הפעלת   שאלת  על  אשכול  בממשלת  האישים  של  המשותף  עברםשל  ו  הקבוצתית,  האישית  הביוגרפיה

 . מאפייניהן היו ומה ,משנה  קבוצות בממשלה היו האם  להבחין ובניסיון  ,הכוח

 . תובנות  מספר מעלה אשכול ממשלת של  בסופה קבוצתית ביוגרפית סקירה

 כדי כמעט בהם היה לא, הממשלה כהונת  במהלך שנעשו פרסונליים שינויים מספר למרות, ראשית

  מינוי , דיין  עזיבת, גוברין  הצטרפות.  אשכול  ממשלת   של  הקבוצתי  הרכבה  את  מהותי  אורחב  לשנות

  נתונים   עמוקות  שינו  לא  -  וכרמל  צדוק  והצטרפות,  ופרס  אלמוגי  עזיבת,  יהודה-בר  פטירת,  גבתי

  בדבר   העמדה  את  משמעותית  שינו  לא  מקרה  שבכל,  לארץ  היעלי  מועד  או   מוצא,  גיל  כגון  קבוצתיים
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  הארץ   ויליד   הצעיר  דיין ,  מתונה  עמדה  לרוב  גילה   , אפריקה  דרום  יליד  ,הצעיר   אבן ,  כך.  הכוח  הפעלת 

,  הסורים  מול  אל   עמדתו  את   שינה  ר כךואח  והירדנים  הסורים  מול   אל  איפוק   הדרך  בתחילת  הפגין

  מדיניות   גם  פעמים  מעט  לא  נקטו  אך  ,לאקטיביזם  נטו  רוסיה  וילידי  המבוגרים  ומאיר  אשכול  ואילו

 .  רבה וזהירות  איפוק של

  של   הרחב  והצבאי  המדיני ,  הפוליטי  הניסיון   בדבר  הנתון   את   מהותית  שינו   לא  גם  החילופים הללו 

  כרמל  כניסת אולם,  בתקופתו  אחד  כל,  עזבו  המנוסים  יהודה- ובר  פרס, דיין  אומנם.  הממשלה  חברי

  לא   בעיקר  אך;  אלון  של  הישארותו  ידי  על   גם  ופוצתה  הצבאי  המרכיב  של  חסרונו  את  צמצמה

,  אשכול – בממשלה נשאר התחומים בשלל הרב הניסיון  בעלי  האישים  גרעיןש משום הדבר  השתנה

 . גדל אף ניסיונם הזמן ועם, ורהפטיגּו שפירא, ספיר, ששון, שטרית, ארן, מאיר

  השפעתה  אשר  דומיננטית  קבוצה  מובהק  אופןב  לאפיין  ניתן  הממשלה  כהונת  מראשית  החל  ,שנית

  באופן   היו   זו  קבוצה  של   במרכזה.  האישים  שאר  משל   יותר   רבה  הייתה  הכוח  הפעלת   מדיניות   על

  דיין ,  אלון  את  שני  במעגל  לצרף  יש  אליהם;  שפירא  גם  מסוימת  ובמידה  ,ורבין  מאיר,  אשכול  טבעי

 . ובורג ורהפטיג  ל"המפד ושרי  ספיר, ארן את - מכן ולאחר; ופרס

  וארן   ספיר  י"מפא  שריכמוהם  ו,  ובורג  ורהפטיג,  שפירא  ל"המפד   שרי  היו  זו  דומיננטית   בקבוצה

 .  האקטיביסטי במחנה היו בדרך כלל ופרס  דיין, רבין ואילו;  המתון  במחנה ברור באופן נטועים

  ומאיר   אשכול  כללה את,  המדיניות  לקובעת  דבר  של  בסופו  שהייתה  וזו ,  ביותר  החשובה  הקבוצה

  הפעלת   בדבר,  אמצעית,  נוספת  דרך  הובילו  השניים,  קודם  שהראיתי  כפי.  ביניים  גישת  עיצבו  אשר

 . יומי-יום ואקטיביזם אסטרטגית מתינות הייתה  שמהותה, הכוח

  ברמת   אומנם  נכונה  –  ומתונים  אקטיביסטים  –  קבוצות  לשתי  הדוגמטית   החלוקה,  כן  על

 . יותר  הרבה  מורכבת כלל  בדרך זו –  במציאות מדובר כאשר אולם, ההיסטורית ההסתכלות

  ושרת   ביטחוןה  שר,  ממשלהה  כראש  בתפקידם  ביטוי  לידי  באה  ומאיר  אשכול  של  הדומיננטיות

  של   בקיומו,  ביטחון   לענייני   השרים   בוועדת  השניים   של  בחברותם,  בנושא   הרב  בעיסוקם,  חוץה

לו    מרכזיה  ובמקום  –   ורבין  מאיר,  אשכול  – "  המשולש  הפורום"   הכוח   הפעלת  בניתובשהיה 

  אשכול   של  עמדתם  כי  מראה  הכוח  הפעלת  מדיניות  של  בפועל  בחינה  כי  בעובדה  ובעיקר  ;הישראלית

 .שיושמה למדיניות הייתה  ומאיר

  דיין  של  המסלימות  עמדותיהם,  רבין  של  הברורה  האקטיביסטית  דרכו,  מתחרות  ,אחרות  גישות

  ל "המפד  שרי,  שפירא  של  המתונות  עמדותיהם  ולחלופין;  לבנון  כלפי  גם  ולעיתים  סוריה  כלפי  ופרס

 .ביצוע לידי  הגיעו  ולא המקרים של המוחלט ןברוב  נדחו – וספיר  ארן  – י" במפא המתון והזרם

  ההשפעה   ממעגל  מעט  נדחק,  ומאיר  אשכול  משל  מרוחקות  היו  לא  עמדותיו  אשר  ,אלון  כי  לציין  ראוי

 יפורטו בהמשך.   אשר אישי  אמון היעדר של סיבות  בשל
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  השנים   ארוכת  וההיכרות  דומותה  החוויות,  המשותף  העבר  בחשיבות  קשורה  השלישית  התובנה

 .  הממשלה ראש  עם הקבוצה חברי של  ואינטימיות אמון בבניית 

  אישי  בקרב  מוצא ה  או  גילה,  יהיעל ה  מועד,  לידהה   מקום  בין  תאםִמ   לייצר   אפשרי  בלתי  עד  קשה

  והאירועים  החוויות,  המשותף  העבר,  זאת  לעומת.  הכוח  הפעלת  בנושא  עמדתםלבין    אשכול  ממשלת

  על   המבוססת  אישית  יחסים  מערכת  בניית,  ראשית.  מהותיים  דברים  שני  אפשרו  ,יחדיו  נצברו  אשר

  בהן   אשר,  זו  היכרות  על   המבוססות ,  קטנות  קבוצות  יצירת ,  ושנית;  קרבה  ועל   קודמת  היכרות 

  לבין   הקבוצה  חברי  בין  ואינטימיות  אמון:  מדינה  של  לניהולה  כך  כל  חשובים  דברים  שני  התקיימו

  ןכ ,  מקצועי,  אמיתי  שיח  המאפשר  מרחבו;  הקבוצה מחברי  אחד  כל  לבין הממשלה ראש  ובין  עצמם

  עמדות   בעלי  אישים  כללו  הן,  הכוח  הפעלת  בשאלת  דעים   תמימות   הייתה  לא   אלו  בקבוצות   2. ומפרה

  מיוחד   ומקום,  דיון,  התלבטות  מרחב   שימשו  הן  אך,  מתונות  עמדות   בעלי   ואישים  אקטיביסטיות 

  שלוש.  והקבוצתי  האישי  המפגש  סמך  על  עמדותיו  את  כנה  בביקורתיות  לבחון  אשכול  היה  יכול  שבו

  חבורתו  של המורכבות כלל  עם  – ביטחון  לענייני  השרים ועדת   היו הזה  בהקשר הבולטות  הקבוצות 

 .  הביטחון שר פורום גם  מסוימת ובמידה המשולש  הפורום (,בהמשך הרחבה ורא ) בה דיין של

 

  בנושאי   ההחלטות  קבלת  מתהליך  כחלק  ואמון  קבוצתיות,  משותפות  חוויות,  מוקדמת  היכרות

 הכוח   הפעלת

  המרכזיים  באישים  התמקד  הקבוצתי  וההיבט  האישי  החיבור   חשיבות   אודות על    הדיון  ,טבעי  באופן 

  חברי   בכלל  ולא,  אשכול  ממשלת   של  הכוח  הפעלת  מדיניות  של  בעיצובה   חלק  נטלו  אשר  והמשפיעים

 . הממשלה

  לדעתו   הפוכה   בדעה   מאיר  החזיקה  פעמים.  ומאיר  אשכול  בין   בקשר  בולטת  המשותף  העבר   חשיבות 

מצוי    היה  לא  הכובד   מרכז  אולם .  םיהתובעמד  זהות   הייתה   לרוב   אך,  הכוח  הפעלת  בדבר  אשכול   של

.  ענייניות  ועמדותיה  לאמון   ראויה  היא   כי  אשכול  של  בהבנתו  אלא,  מאיר  של  אחרת  או  כזו   בעמדה

ה,  הדומה  עברם  על  רוריבב   נשען  הדבר   שצברה   הרב  ניסיוןה ,  המשותפות  לחוויות,  גילעל קרבת 

  פעולות  בזמן  שרת משה  ו  גוריון-בן   תחת  כשרים  כיהנו  השניים.  שניהם  של  השלובה  הפוליטית  דרךהו

  את   להעריך,  מאיר  על  לסמוך  לאשכול  אפשרו  אלו  אירועים  כלל.  סיני  מלחמת  ובמהלך  התגמול

  הפעלת  אתגרי  עם  בהתמודדות  לו  סייע  אשר  ואמין  אינטימי  התייעצות  מרחב  לעצמו  ולייצר  עמדתה

 
בן מאיר מכנה את אשכול מי "שקיים דגם קולגיאלי של קבלת החלטות. הקבוצה כללה את שרת החוץ גולדה מאיר    2

תאר את המרכיבים של פורום כזה ואת יתרונותיו של פורום מצומצם  י; פרס  129, עמ'  קבלת]...[". ראו: בן מאיר,  
סלו: "כאשר עבדנו למען השלום אינני בטוח שאפשר  את הסכם או ירקמו  ואינטימי, שנים מאוחר יותר, כאשר הוא ורבין  

היה לעשות זאת במעגלי הביטחון, שם חייב אדם לרשום ולתעד כל דבר ודבר, להפיץ לדרגים רבים ולנהל מעקב. ארגון  
תל  , בראשית חדשהשמעון פרס,  גדול מצריך בקרה רבה. עצם גודלו יוצר תקרים, אי הבנות, האשמות הדדיות". ראו:

 .. 84-83(, עמ' 1998ביתן )-מורהז אביב, 
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,  אינטימי,  מצומצם  -  לכך   ביותר  הטובה   ההמחשה   הוא  חברים  היו  שבו  המשולש  הפורום.  הכוח

 . אמון על  מבוססהיה  ובעיקר, מגוונות  עמדות  העלה

  בצורה   זאת  מתארים   פרישתה  ערב   השניים   בין  היחסים   מערכת   בדבר  מאיר   של   הביוגרף   דברי

  ובשל ,  הממשלה  ראש   היה   הוא  אמנם.  עמה  להיוועץ  מבלי  משמעותי   צעד  נקט  לא   אשכול : "מובהקת

 ערב]...[ ]  במערך  ביותר  והבולטת הסמכותית  הדמות  הייתה היא  רשמי בלתי  באופן  אבל,  הבכיר  כך

  3". להדרכתה  או לעזרתה   במיוחד נזקק ולא ובטוח איתן   עצמו את חש  הוא[ 1966 בינואר פרישתה

  חלקו  ואשכול  שפירא.  ל" המפד  ראש,  שפירא  עם  אשכול  של  בקשריו  מצויה  לכך  נוספת  ברורה  הדוגמ

  הרוסית   האימפריה  בתחום  נולדו  ששניהם  לעובדה  מעבר.  ומשותף  עשיר  ועבר  היסטוריה  הם  גם

  כיהנו  הם.  משותפות  מרכזיותפוליטיות    חוויות  צברו  בעיקר  הם,  שנים  שבע  רק  היה  בגיל  והפער

 כשר  שפירא  –   העצמאות  מלחמת  במהלך  בכירים  בתפקידים  נשאו,  שרת  ותחת  גוריון-בן  תחת

עד    סיני  מלחמתו  התגמול  פעולות   בזמן   שרים  היו  מכן  ולאחר  –   הביטחון   משרד  ל "כמנכ   ואשכול 

  שפירא   של  דעותיו  את  היטב   הכיר  שאשכול  כך.  אשכול  של   בממשלתו  שרכ  שפירא  לכהונתו של

 . ענייניות ועמדותיו  לאמון ראוי ,כמאיר  שפירא, גם כי והבין,  ולהיפך, הכוח הפעלת  של בשאלות

  לאלה ,  האחרת  הבחינה  מן  ושונים,  מסוימת  מבחינה  דומים  השניים  בין  ,להערכתי  ו,שנוצר   היחסים

תרבות    ,מוקדמת  היכרות  על  בנויההייתה    השניים  בין  יחסיםה  מערכת.  ומאיר  אשכול  בין  ושנוצר

  דווקא ,  ואשכול  למאיר  בניגוד  אך;  עמוקים  אמון  יחסי  על  ובעיקר  אינטימיות  היידיש המשותפת,

  המערכת   משקל  בנושא,  הצבאי  הכוח  להפעלת  בגישה  מובהק  שוני  למרות  האמון  מערכת  נבנתה  כאן

 . ומדינה  דת בשאלות לחלופיןו  לאומית- ןהבי

.  כוחה  הפעלת   של  בשאלות   אשכול  עבור  אישי  פנימי  מאזן  בהיותו  הייתה  שפירא  של  חשיבותו   כך

  עוררה   אשר  הכוח  להפעלת  זהירה  גישה  שמייצג  כמי .  ,אחרת  שחושב  כמי  לשפירא  היה  זקוק  אשכול

  ואת   הפנימית  הביקורת  את  שמפעיל  כמי  אשכול  עבור  שימש  שפירא.  לבטיםו  ספקות  אשכול  אצל

 .  אשכול של הפנימי השיח את  העשיר  ובכך ,העצמית  והביקורת  הספק  תחושות

  ושפירא  אשכול  היו  שבו  ,"המשולש  הפורום"  דוגמתכ  ,מיוחד  פורום  בחומרים   מצאתי  לא  אומנם

  נטה   ואשכול,  בממשלה  בכיר  ושר  ביטחון  לענייני  השרים   בוועדת  חבר  היה  שפירא   אולם,  חברים

  הכריע  ןשבה  הפעמים  מן   בחלק   לפחות   כי  מעריך   אני  4. קבועה  מסגרת   של  קיומה   ללא   גם  בו  להתייעץ 

 . כך על מבוטלת לא  השפעה – ל"ולמפד  –  לשפירא הייתה,  יותר  מתון  נתיב אל  פנייה בדבר אשכול

 
 . 404, עמ' גולדהמדזיני,  3
, יומן  4838/  1-אין בידי הפרוטוקולים. ראו: אי"א, פ שפגישות בין אשכול ושפירא מאחר    ןקשה לדעת מה היה באות   4

  – , יומן רה"מ  שם;  17.6.65סדר יום,    – , יומן רה"מ  שם;  7.3.65סדר יום,    –, יומן רה"מ  שם;  12.1.65סדר יום,   –רה"מ  
סדר    –  , יומן רה"מ שם;  3.10.65סדר יום,    – , יומן רה"מ  שם;  12.9.65סדר יום,    – , יומן רה"מ  שם;  15.8.65סדר יום,  

 . 18.11.65יום, 
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  וספיר   ארן  –"  הטרויקה "  חברי  כי  לראות  ניתן   וכך,  אחרות  קבוצות  חופפות  חברתיות  שקבוצות  מובן

  הפעלת   בשאלת  לרוב   מתונות   בדעות   החזיקו  שניהם  כי  אף  , אשכול  של  הרב  לאמונו   הם  גם  זכו  -

  על   חולק  ארן  כי שידע    אף  על  ביטחון   לענייני  השרים   לוועדת   ארן   את  צירף  אשכולש  העובדה.  הכוח

 . כך על רור יבב מעידה", פטיש" מבצע ערב היה גם  כך, זה בתחום עמדותיו

  אל   הקרבהזה,    במקרה.  רבין  ל"הרמטכ  הייתה  אשכול  של  הרב  באמונו  זכתה  אשר  נוספת  אישיות

  ח " פלמב  היה,  צעיר,  הארץ  יליד  היה  רבין  -   משותפות  רבות  בחוויות  או  בעבר  קשורה  איננה  אשכול

עמוקה  ו זיקה    בזמן   משמעותי   תפקיד  בעל   היה   ולא  ציון  פועלי - העבודה  אחדות   מפלגת  אלבעל 

 . כשר אשכול של כהונותיו

  התברר   כאשר  העמיקו   הלך  זה  אמון.  מאמונו  נהנההוא    וככזה  ,מקצוע  איש  ברבין  ראה  אשכול

  משמש ,  המדיני  הדרג  הנחיות  אתמקיים    רבין ,  ביניהם  הרבים  הדעות  חילוקי  למרות  כי  לאשכול

  הופך   איננו  -  הממשלה  ראש  עבור  חשוב  פחות  לא  ואולי,  ההתקפי  הצבאי   הדרג  מול  אל  כנציגו

  פנימי  ן מאז  כמעין  ן ה  גם   היו  רבין  של  האקטיביסטיות  עמדותיו .  לציבוריות  פנימיות   מחלוקות

  רבין   אצל  כי  ידע   הממשלה   ראשש  והעובדה,  אשכול  אצל  מאיר  של  ולעיתים  שפירא  של  לגישתם

  יותר  רבה   ועוצמה  אמינות   לגישתו   הקנו –  גוריון-בן  שטען  כפי   – "  זהירות"  של   חזק  יסוד  גם   קיים

 .   אשכול אצל

  הבטיח  אשר  באיש  דווקא  מצוי  והוא  ,רבין  אל  אשכול  את  שקירב  נוסף  גורם  על  להצביע  מבקש  אני

  נתנה   אשכול   ידי   על   גוריון -בן   של   הבטחתו  קיום   עצם.  גוריון-בן   דוד   –  הספיק  ולא  ל "לרמטכ  למנותו

היה    אשכול  אם.  לשעבר  הממשלה  ראש  אל  וחיבור  המשכיות  יצירת  שמטרתו  בחבל  סיב  עוד  בידיו

  היה   ועלול  כהתרסה  נתפסמעשה זה    היה  ,אחר  ל"רמטכ  וממנה  גוריון-בן   של  החלטתו  את  מבטל

  סימלו  המיוחדת  היחסים  מערכת  והיווצרות  ההבטחה  קיום.  האישים  בין  ביחסים  משבר  לחולל

-המדיני   הקו  נקטע   לא  ל"הרמטכ   תפקידב  וגם  הממשלה  ראש  משרתמה שנוגע לב  גם  כי  גוריון-לבן

 . שלו ביטחוני

  ; שנים   ארוכת  כרותיה הייתה    לשניים.  פרס  סגנול  הביטחון  שר  הייתה בין  מרתקת  יחסים  מערכת

  כך  ואחר  שרת  של  בממשלתו  זה  בתפקיד  שימש ו,  הביטחון  משרד  ל"כמנכ  כיהן  , כמו אשכול,פרס

. אוצר  כשר  אשכול   של  לכהונתו  במקביל  וזאת,  סיני  ומלחמת  התגמול  פעולות  בזמן  גוריון-בן  של

  לענייני   השרים  בוועדת  והשתתף  הביטחון  שר  סגן  פרס  היה  גוריון- בן  של  האחרונה  בממשלתו

 . זה את זה היטב  הכירו שהשניים כך . אשכול עם  יחדיו, הצבעה  זכות ללא , ביטחון

  את,  פרס  של  האקטיביסטיות  עמדותיו  את  היטב  הכיר  הוא  ממשלה  לראש   אשכול  התמנה  כאשר

  למען   להיאבק  ממנו  מנעו  לא  אלו  כל.  דיין  אל   העמוק  חיבורו  ואת  גוריון- בן  למחנה  העמוקה  שייכותו

  חברותו   על  והתעקשותו  ,סגנו  להיות  יסרב  פרס  כי  ידיעה  מתוך  ביטחון  לשר  דיין  מינוי  מניעת:  פרס
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  של   הרבה  מהערכתו  ,לדעתי  ,נבע  הדבר.  כמשקיף   לפחות,  ביטחון  לענייני  השרים  בוועדת  פרס  של

  אשכול   התעקש  1964  בדצמבר  אשכול   התפטרות  לאחר  גם  כי  העובדה .  מקצוע   כאיש  פרס  אל  אשכול

  אשכול  ביקש  ,וגלוי  לברור  י "ורפ  גוריון-בן  עם   הקרע  יהה  כאשר  ואף,  לסגנו  פרס   של   מחדש  מינויו   על

  5. לצידו פרס את  להשאיר

  לשמירת   צינור   השר  סגןעבורו    שימש,  פרס  את  אשכול  של  והאישית   המקצועית  להערכה  מעבר

  שהיה   מי  המשך תפקידו של  כי  גוריון-לבן  המבהיר  נוסף  כתמרור  גם  וככזה,  גוריון-בן  עם  הקשר

  אשכול   של  רצונו  ועל  בממשלה  מדיניותו  של  המשכה  על  גם  בהכרח  מעיד  הבולטים  מתומכיו  אחד

 תו.  בקרב

 . כלפיו אשכול של האמון  מידת על שלילית השלכה גם הייתה  גוריון-בן עם פרס של  לקשר אולם

  מספר  כך על ויעיד   – ההחלטות  מקבלי של  הראשון במעגל היה לא  הביטחון  שר סגןש העובדה עצם

  היותו   של  בלעדית  תוצאה  איננה  -  הכוח  הפעלת   בשאלת  עמדתו  התקבלה  לא  ן שבה  הרב  הפעמים

  מאשכול מנע  הדבר.  לשעבר הממשלה ראש אל תהפוליטי קתוזי של גם אלא, שר ולא  שר סגן" רק"

המילה  במלוא  פרס  את  ולאמץ  הנוספת  הדרך  קפיצת  את  לעשות ,  האמון  מרחב  תוך  אל  מובן 

  לכך   אוסיף   אם.  רבין  עם  וכעת   שפירא ,  מאיר  עם  השנים   במשך  נבנה   אשר  והיציבות   האינטימיות

  תמיכתו   את,  ממנו  ציון  פועלי-העבודה  אחדות   אנשי  של  סלידתם   את  6, לפרס  מאיר  התנגדות  את

  היטב   מובנת,  הצעיר  גילו  את  מרכזי  פחות  ובאופן  אמריקאית  ולא  גרמנית-צרפתית  באוריינטציה

 . אשכול בממשלת הראשונה השורה  עבר  אל המדרגה  עליית את  ממנו  מנעה אשר הזכוכית תקרת

 

 האמון  מרכיב של חסרונו

  היטב  מודגמת  והקבוצתית  האישית  הביוגרפיה,  העבר  על  שנשענו  הערכההו   האמון  של  הראי  תמונת

  ומשה   אלון  יגאל  –  זה של זה  ואישיים  פוליטיים  יריבים  שני  עם  אשכול  של  היחסים  במערכת  דווקא

 . דיין

  בממשלת   שר  היה  אשכול   כאשר   ל"רמטכ  היה  דיין.  שנים  רבתהייתה    ודיין  אשכול   של   ההיכרות

  בממשלתו   גם  ובהמשך  סיני  במלחמת,  התגמול  פעולות   במהלך,  גוריון-בן   בממשלת   מכן   ולאחר  שרת

 . החקלאות לשר לראשונה  מונה דיין  כאשר ,גוריון-בן של האחרונה

 
על    וא גם המעיד    – פרס היה שותף למפגשים ביטחוניים  שנפגש אשכול עם פרס או  הן  מספר הפעמים הרב מאוד שב  5

סדר יום;    – , יומן רה"מ  4837/  10-ראו: אי"א, פ  1965-1963. לסקירה של הפגישות בשנים  כלפיוהערכתו של אשכול  
 ם. סדר יו –, יומן רה"מ 4838/ 1-אי"א, פ

  Shimon]...[ ובדרך כלל לא שמחים". ראו:  פרס עצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו כי יחסיו עם מאיר היו "מורכבים  6
Peres, Battling for peace – memories, Orion, London (1995), p. 128. . 
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,  הצבאי  בתפקידו   דיין   את   אשכול  של  העמוקה  הכרתו ב   דווקא  טמון   האמון  ביצירת  המרכזי   המכשול 

  את   הביאו  אשר  הגורמים  הם  אלו.  מקבוצה  כחלק  ואף  האישית  ובהתנהגותו  הפוליטית  בשייכותו

  נוכחותו  ולראיה,  הצבאית  המקצועית   הבחינה  מן   אותו  להעריך   שיש  אדם  בדיין   לראות   אשכול

  פוליטי  לאמון   ראוי   הוא לא היה   הוא   אולם  7, הכוח  והפעלת   הביטחון   בשאלות   העוסקים  בדיונים

 . אישיאמון   – יותר  וחשוב

  כהונתו ב  גם  וכך  ל" כרמטכ  דיין  של  התקיפות  עמדותיו  את  היטבאשכול    הכיר  שרת  בממשלת  כשר

  , אשכול   –  הכוח  הפעלת  שאלת  אל  בהתייחסות  עמוק  בפער  קשורה  איננה  האמון  בעיית.  גוריון-בן  של

   לגישתו   קרובה  הייתה  הירדנית  לזירה   דיין  של   וגישתו  ,וכלל  כלל"  צמחוני"  היה  לא  ,שהראיתי  כפי

- בן  מחנה  אל  מובהקת  בצורה   ייך ת שמ  דיין  כי   אשכול   של   הכפולה  בהבנתו  מצויה הייתה    אלא  –

  אופיו   על  מעידה,  למחצה  עצמאית  מדיניות  קייםש,  לשרת  לעומתי  ל"כרמטכ   התנהגותו  וכי,  גוריון

 . אחרת לקיים עלול הוא -  בעיניו חן  אינה מוצאת המדיניות כאשר. רבה במידה

  שלל   מכן   ולאחר  8", צבאית  הפיכה"   לחולל  עלול   דיין   כי  1958- ב  גוריון-בן  את   אשכול   הזהיר  סתם   לא

  צבאית   הפיכה   בדבר  אשכול   של   זהרתו א  אם  גם .  בממשלתו  ביטחון   לשר  מינויו  את   התלבטות  ללא

,  הסורית  לזירה  בנוגע  המסלימה  דרכו  קבלת  איו  הביטחון  כשר   דיין  למינוי   התנגדותו,  מוגזמת

  אל   להיכנס  ראוי   לא ראה אותו   אולם  מרשים  צבא  איש  בדיין  ראה  אשכול   כי  על  ןה   גם  ות מעיד

, חשש  ללא,  רבה   בנוחות  הממשלה  ראש  לחושהיה    יכול  בה  ואשר  אליו  הקרובה  האמון  קבוצת

 .משלו שונה מדיניות לקיים יבקשו או 9החוצה  דבריו  את  ידליפו  כי, למשל

  תמיכתו   על,  המרכזיות  הברית  כבעלות  וגרמניה  צרפת  על  להישען  דיין  של   רצונו  את  להוסיף  יש  לכך

  סלידתם   את,  נציונליתווקונ  עוצמה   חשבון  על  נציונליותווקונ   לאצבאיות    אפשרויות  בפיתוח  העזה

  יליד   והיותו  יחסית  הצעיר  גילו  עובדת  בשל  גם  תכןיוי   ממנו  ציון  פועלי-העבודה  אחדות  אנשי  של

  האינטימי  למעגל  מחוץ  אל  אותו   ודחקו  לבינו  אשכול  ביןפערו מרחק    אשר  נוספים  כגורמים,  הארץ

 . ההחלטות  מקבלי של

  למשל ,  הכוח  הפעלת   בשאלות  דיין  של  עמדתו  התקבלה  לעיתים  כי  גם  לראות  יש  ,אלו  דברים  למרות

  אישיות   פגישות  קיים   אף  ואשכול  10,כורזים  באזור  ישראל  של  עיבודיה   את  להרחיב  הצורך  בדבר

,  הדדית  בחשדנות,  בסיסית  אמון  תחושת  של  בהיעדרה  היחסים  מערכת  ככלל אופיינה  אולם.  ימוע

 . הדדית  ביטחון  ותחושת  אינטימיות,  נוחות  על  ולא;  קבועות  ובהדלפותשל דיין    לעומתית  בהתנהגות

 
 . סדר יום  - , יומן רה"מ4838/ 1-סדר יום; אי"א, פ –, יומן רה"מ 4837/ 10-ראו: אי"א, פ 7
 . 26.11.58, 217705גוריון, פריט מספר  -אב"ג, יומן בן 8
א  9 "שרינו",  7921/  10-א"מ,  ישיבת  דיין",  שם;  13.4.64,  ומשה  אשכול  לוי  "דברי  ממשלה,  ישיבת  של  פרוטוקול   ,

30.8.64 . 
 .29.9.64, פרוטוקול של ועדת השרים לענייני ביטחון, "משה דיין", שם 10
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  וקרוב   חם,  רגשי  קשר  ליצור  מסוגל  היה  לא"  הוא  כי  דיין  של  אופיו  על  כותב  פלק  אבנר  הפסיכולוג

  מיכאל   את  מצטטפלק  ו,  סגן  לו  היה   לא  מעולם  ;"מעשיות   למטרות   וקשרים  עבודה  קשרי   רק   אלא

  נעלמו  לא  אלו  תכונות   כי  הוא  ברור  11". בודד  זאב]...[    לאחרים  בז"  אדם אשרכ  אותו   המתאר  ר'בריצ

 . אשכול של  מעיניו

  לא  כי  אם,  אשכול  אצל  דומה  בקטגוריה  מצוי ,  דיין  של  הגדול  יריבואלון,    היה  ההפתעה  למרבה

 . מינונים  באותם ולא טעמים מאותם

  ח "הפלמ   מפקד  אלון  היה  העצמאות  במלחמת.  רבות  אינן  ואשכול  אלון  של  המשותפות  חוויותיהם

לראשונה    נבחר  אלון.  בפועל  הביטחון  משרד  ל"מנכ  היה  אשכול  , בעודהדרום  חזית  מפקד  מכן  ולאחר

  כשר   כיהן   אשכול  כאשר  העבודה   לשר  לראשונה  מונה   1961  באוגוסט  ורק ,  1955  ביולי  כנסת  לחבר

  קבלת   ממוקדי  הרחק  ,השורה  מן   כנסת  חבר  אלון  היה   סיני  ומלחמת  התגמול  פעולות  בזמן.  האוצר

 . ההחלטות

  מדוע.  מעורבת  תחושה   מעלה  הראשונה  אשכול  בממשלת  אלון   של  ומרכזיותו  מקומו  על  על  מבט

,  י"למפא  אידאולוגית   קרובה  במפלגה   חבר,  העצמאות  במלחמת   הדרום  חזית   מפקד,  ח" הפלמ  מפקד

  ראש   של  מעמדותיו   מאוד   עד   רחוקה   לא,  הכוח  להפעלת  היסטורית  אקטיביסטית   בגישה  האוחז 

 ?  ההחלטות  מקבלי של השני במעגל  רק  היה, הממשלה

  לא   הכוח   הפעלת  בדבר  ועמדותיו ,  ביטחון  לענייני   השרים  בוועדת  חבר,  בממשלה   חשוב  שר   היה  אלון 

  אף  עמדתו  המקרים  מן  משמעותי  בחלק.  מעטה   לא  פרגמטיות  הפגין  הואו ,  ומקובעות  דוגמטיות  היו

 . אשכולביצע ש למדיניות  זהה הייתה

  של   או  רבין,  מאיר  של  למעמדה  זהים  אינם  ועוצמתו  מעמדו  כיהיא    העולה  ההבנה  ,זאת  כל  למרות

 . שפירא

  כי   מההבנה  אלא,  בו  חבר  היה  לא  שפירא  גם,  המשולש  הפורום  מן  בהיעדרו  רק  מצוי  איננו  הדבר

 . ההחלטות  מקבלי של הקרוב המעגל מן  מעט  להרחיקו  ביקש אשכול

   :סיבות  בשלוש קשור הדבר ,לדעתי

  ליו ע   לסמוך  יכול   הוא   כי   בטוח   היה   ולא  אלון  את   טוב   מספיק   הכיר   לא  אשכול   ;אישית,  הראשונה

  טמון ו,  הכוח  הפעלת  בשאלת  אלון  של  אחרת  או  כזו  לעמדה  קשור  איננו  הדבר,  שוב.  אמון  בו  ולתת

.  ביניהם  הגילים  פערב   כי  אף   תכןיוי   דומות  מעצבות   בחוויות   במחסור,  משותף  עבר  של  בהיעדרו  יותר

  הקצרה   ההיכרות  גם.  הממשלה  לראש  כך   כל  החשובה   האמון  תחושת  יצירת  את  מנעו  אלו  כל

ביניהם  ש   שפירא   כתבה  למשל   כך .  להיפך  ,אשכול  אצל  האמון   תחושת   את  חיזקה   לא הייתה 

 
  -  . להלן: פלק229,  212(, עמ'  1985)  כנה  , ירושלים,ביוגרפיה פסיכואנליטית  -האיש והאגדה  משה דיין  אבנר פלק,    11

 משה.



 

360 
 

:  שידר   שהוא  האמון  תחושת  ובדבר  אליו  י" מפא  מנהיגי  של  יחסם   בדבר  אלון  על   שחיברה  בביוגרפיה 

  כמי ,  יגאל  כלפי  בזלזול  פעם  לא  התבטאו]...[    מאיר  גולדה,  אשכול,  גוריון-בן  ,י" מפא  ותיקי"

  בנאמנות ,  שלו  המנהיגות  ביכולת,  באמינותו  ספק  הטילו  הם.  יומרתו  את   הולמת  איננה  שאישיותו

  12". בממשלה לחבריו שלו

-העבודה   אחדותל  י" מפא  בין  הרבה  ההתקרבות  למרות .  מפלגתית  קבוצתית  היא  השנייה   הסיבה 

  הביטחונית  ההגמוניה  על  מתחרהכ  המפלגה  נתפסה  עדיין,  המערך  הקמתעם    מכן  ולאחר,  ציון  פועלי

  אולם,  הביטחוניות  לעמדותיהם  רבה  קרבה  חש  אומנם  אשכול.  הפועלים  בתנועת  הדומיננטיות  ועל

  לאפשר  ממנו  מנעו  אשר,  וראשיה  המפלגה  אודותעל    וחששות  תהיות  חש  עדיין  זה  זמן  שבפרק  נראה

  למנות   סירובו   את   גם  לראות  יש  כך.  הביטחוניות  ההחלטות   קבלת  מרכז  אל המלאה    כניסתם  את

 . כהונהה  בתחילת זמני ביטחון לשר אלון את

- בן  כי   ידע   אשכול.  גוריון-בן   עם  הקשרים  את   לגמרי  לנתק  שלא   אשכול  של   ברצונו  קשור   אף   הדבר

- .  הביטחונית  ההגמוניה  בתחום  בייחוד,  גלילישל  ו  אלון  של  הגדול  הפוליטי  יריבם  הוא  גוריון

  קשרי   על  שמרהוא    -  1965  שנת   לתחילת  עד  הפחות  לכל  כי  מעריך  ואני  -   אשכול  של  הכהונה   בתחילת

  למדיניות   היטב  מודע   היה  לשעבר  הממשלה  וראש,  גוריון-בן  עם  טובים  אישיים  קשריםעל  ו  עבודה 

  נמנע  ,גוריון-בן  עם  התקינים  יחסיו  את  לשמר  כוונה  מתוך,  כן  על.  אותה  גיבה  ואףהנקוטה    הביטחון

  אצל   להתקבל  הדבר  עלול,  כן  יעשהאם    כי  הפוליטיים  בחושיו  הבין  הוא.  אלון  של  מקירובו  אשכול

  עשוי  הדברש  הבין אף הוא כי מעריך אני. עצמו בו פוליטית  לפגיעה ולהביא  נגדו  כהתרסה גוריון-בן

  הפוליטית   במערכת  אלון  של  מיקומו  לכן.  גוריון-בן  מול  אל  לחץ  וכאמצעי  פוליטי  כמנוף  לשמשו

  כאמצעי  גם אולם, גוריון-בן של דרכו ממשיכי ממשלתו   והיות  היותו כהוכחת גם  אשכול את שימש

 .לשעבר הממשלה ראש כלפי ריסון 

  אלון  של  מיקומו  כי  מעריך  אני  ;קואליציונית  קבוצתית  אולם  קבוצתית  היא  אף  ,השלישית  הסיבה

  היטב   מודעהיה    שפירא.  ל"המפד   של  הפוליטי  בלחצה  גם  קשור  ההחלטות  מקבלי  של  השני  במעגל

  את  היטב  הכיר  אף  הוא.  וגלילי  אלון  לבין אשכול  בין  הממשלה  הקמת  טרם   עוד  הגדולה  להתקרבות

  להוביל   עלולה  אשכול  אל  אלון  של  מידי  רבה  קרבה  כי  חשש  וכעת,  אלון   של  התקיפות  עמדותיו

  ל" המפד  ושרי  שפיראהפעילו  ,  לדעתי,  ולכן.  מידי  תואקטיביסטי  כוח  הפעלתלו   ביטחון  למדיניות

 ראש   סביב  לייצר  וכך  ,והחשובים  המרכזיים  ההשפעה  ממוקדי  אלון  את  ירחיק  כי  אשכול  על  רב  לחץ

 . בבסיסה מאופקת מדיניות לקיים תבקש אשר ,יותר  מתונה" כוורת " הממשלה

 
 . 481, עמ' יגאלשפירא,  12
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  של   בכניסתו  תמיכתם .  מאלון  חששם  בשלפעלו כך    ל "המפד  שרי ש  הראשונה  הפעם   זו  הייתה  לא

  של  עוצמתו  את   לאזן   ברצונם  מקורה  ,אשכול  ממשלת  בתחילת  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  אל  פרס

  במסירת   הברורה  תמיכתם,  הימים  ששת  מלחמת   ערב  עבר  אל  קדימה  מביטים  ואם,  בוועדה  אלון

  את   לקדם  ובכך  בתפקיד  לזכות  עלול  האקטיביסט  אלון  כי  בהבנתםמקורה היה    לדיין  הביטחון  תיק

 . זאת ימנע למלחמה המתנגד   גוריון-בן עם  המזוהה  דיין ואילו  ,המלחמה רעיון

 

 ם יייחודי ואופי מאפיינים, זהות בעל גוף – הראשונה  אשכול  ממשלת

  ייחודיים   ואופי  זהות  כבעלת  עליה   המצביעים  רבים  נתונים  לצד  ,הממשלה  של  כהונתה  בראשית

  על   המצביעים  ,אחרים  נתוניםגם    לראותלטענתי    ניתן,  קבוצה  של  מאפיינים  לה  אשר הקנו  ,משלה

 .ויחידים מפלגות  של אוסף היותה  על שמרמזים בתוכה רבים ומחלוקות שבר  קווי

  המרכיבים   סך  כי  טוען  אני,  השנייה  הראשית  המחקר  לשאלת  וכמענה,  זו   עבודה  של  סיומה  עם,  כעת

  זהות   בעלת  בממשלה  מדובר   כי   לתובנה   בהכרח  מובילים  המפריד  על   רב  שהמאחד   כך   על  המעידים

 . ייחודיים ואופי  מאפיינים בעלת ו  מובהקת קבוצתית

  הכוח   הפעלת   מדיניות  של   בגיבושה  ביטוי  לידי  באה   והמאחדת   הקבוצתית,  המיוחדת  הזהות 

  לשבת   הסכימו  כי  עובדהה ו  אישיה  של  המשותף  עברםשל  ,  האישים  עמדות  של  מאוזן  תוצר  שהייתה

  , אשכול  ושל,  זו  ממשלה  של  בהתמודדותהגם    ביטוי  לידי  באה  היא  אולם.  הממשלה  באותה  יחדיו

 . מובנה  פרדוקס עם

- בן  דוד  של  האחרונה  לממשלתו  המשך  להיות  אחד  מצד  שביקשו,  ממשלה  וראש,  ממשלה  אלה היו

  וממפלגתו   מדמותו  ניתוק  לייצר  עליהם  כי  הבינו ,  1965  משנת  החל  בעיקר    -אחר  ה  הצד  מן  אך,  גוריון

 . הפוליטית  קיומם זכות את  יאבדו אחרת  ,גוריון-בן של החדשה

  הממשלה  לבין  ביניהם  ישירה  זיקה  לייצר  הפוליטית  הדרך  בתחילת  אותם  חייבה  זו  מורכבות

,  בהמשך   אולם.  יציבות  לייצר  כוונה  מתוך  ,הממשלה  ראשי   שני   בין   ברורה   והמשכיות ,  הקודמת

  ; י" מרפ  ובהמשך,  גוריון-מבן  נפרדתחדש ו,  שונה  זהות   לעצמם   לייצר   אותם  חייב  הפוליטי   הכורח 

 . הפוליטית  עוצמתם בשימור להם ותסייע  נפרדת כקבוצה אותם תייחד  אשר זהות

  החליטה  1964  ארסבמ.  האזרחי  במישור  דווקא  החל  הזו  הנפרדת   הקבוצתית  הזהות  של  הביטוי

  הקרעים   את  לאחות  רצוןה  במסגרת  ,לארץ  בוטינסקי'ז  זאב   יו שלעצמות  העלאת  על  ישראל  ממשלת

  גוריון-בן  נמנע  ושממנו ,  1964  ביולי   9-ב  שהושלם  ,זה  מעשה.  חרות  תנועת  עם   המתח  את  ולצמצם

 . קודמו לעומת אשכול ממשלת של  ייחודי למאפיין   היה, להתנגד המשיך  ואליו שנים במשך
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  התנהגותו   עם  להתמודד  הקואליציה  את  שהרכיבו  המפלגות   כלל  התאחדו  כיצד  היטב   לראות   ניתן

  כנגד  לשונו  את  שחרר  גוריון-ובן  ואלמוגי  פרס  לאחריו ,  שפרש  ובשעה,  פרש  בטרם  עוד  דיין  של

  והעומד   החדשה  המפלגה   כנגד  והתאחדו  שורות   הממשלה   חברי  צופפו,  בראשה  והעומד  הממשלה

 .בראשה

  מפלגה ה,  י"מפא.  1965  בשנת  הבחירות  מערכת  ערב  גם  המשיכה  הנפרדת  הקבוצתית  הזהות  יצירת

  את ,  הממשלה  של   בזהותה  ההמשכיות   מרכיב   את   הבליטה,  אשכול  של  בממשלתו   תהדומיננטי

  והלא "  ההרפתקנית"  י"לרפ  בניגוד - בישראל החיים תחומי כלל של המחושב הניהול את, הזהירות

 . אחראית

אם  ניתן   של   תהליך  התרחש  הממשלה  של  כהונתה  תקופת  לאורך  כיצד  ברור  באופן  לראות  כן,, 

  לצורך   -  המשכיות   לייצר  מרצון   ;לה  יםיייחוד   ואופי  מאפיינים,  זהות  בעלת   לקבוצה   התגבשותה 

  אולם ,  גוריון-בן  עם  המתעצם  הפוליטי  העימות   היה  לכך  המובהק  הזרז .  הפרדה  לייצר  פוליטי

  יחד   הישיבה   עם,  המשותפות  והחוויות   העבר  עם   ,לכן  קודם   עוד   נוצר  הממשלה   לזהות  הבסיס 

 .  הכוח הפעלת  מדיניות של  גיבושה עם  וכמובן בממשלה

 

  מעמדה   והתבססות  הכוח  הפעלת  בשאלת  מאיר  גולדה   של   עמדותיה :  יורשת  בניית 

 הראשונה  אשכול  ממשלת בתקופת

  ניסיון   בעל   הייתה  היא .  מאיר  החוץ  שרת  הייתה  ורבין  אשכול  של  המשולש  בפורום  השנייה  הצלע

  עם  ובמיוחד  הממשלה   משרי  רבים  עם  משותף עבר  חלקה  גם  וכאמור  - וביטחוני מדיני,  פוליטי  -  רב

 .  אשכול

  לזהות  ניתן.  פנים  ורבת  מורכבת  תמונה  מעלה  הכוח   הפעלת  אל  החוץ  שרת  של  גישתה  של  סקירה

,  הלדוגמ,  כך.  הכוח   הפעלת  אל  האקטיביסטית  גישתה  את  מאיר  המשיכה  בהםש  מקרים  ברור  באופן

  במאי "  סלע  צוק"  במבצע  או  סוריה  עם  בעימותים  האוויר  חיל  בהפעלת  פעמים  כמה   תמכההיא  

1965 . 

"  בירדנים  לגעת  שלא "  דרישתה,  למשל.  רבה   מתינות  רבות  פעמים   היא  גילתה   גם  מאיר ,  זאת  עם

 . סוריה כנגד " פטיש " למבצע או דן בתל הפטרול לחידוש   התנגדותה  או, 1964 בינואר 

.  נשאה  שאותו  דגל  למעיןייתה  ה   בירדן  הישראלית  הצבאית  הפגיעה   את   ולצמצם  לנסות  נטייתה

.  ישראל  של  והביטחוניים  המדיניים   צרכיה  את   הבנתה   של   תוצאה  הייתה   ירדן   אל   מאיר   של  זו   גישתה 

  אחת  הייתה מאיר. רגשי מעט  אולי, היסטורי, נוסף מרכיב ,להבנתי בהקשר זה, לראות  ניתן, אולם

  זה  חיבור  ,מכך  יתרה.  ההאשמית  הממלכה  עם  ,ישראל  מדינת  כך   ואחר  ,היישוב  בין  הקשר  מראשי
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  באופן   לא  אם  גם",  המנדט   לקוחות  של  ברית"   ושנוצר   כך ,  הבריטי  המנדט  כנפי  תחת   בראשיתו   נח

  בפשרות   הצורך,  המשותפים  האינטרסים  של  הדדית  והבנה  ירדן  וממלכת   היישוב  בין,  רשמי

המלך    את  מכן  ולאחר  עבדאללההמלך    את  אישית  הכירה  מאיר.  המדיניים  הקשרים  ניהול  וחשיבות

 .  עליהם לסמוך  ניתן  כי וידעה  ,חוסיין

  אשכול  לממשלת  כניסתה   ערב   אומנם.  מובהק  ביטוי  לידי   מאיר  אצל  באים"  פרומים   גבולות"  אותם

  אולם,  הכוח  הפעלת   בדבר  אקטיביסטיות   בעמדות  לרוב   כמחזיקה בבירור    אותה  לאפיין   היה  ניתן 

  וקבלת   המציאות  של  ניתוח   ובעיקר   אידאולוגית  דוגמטיות  של  עדרהיה ,  הפרגמטיות,  הגמישות

 .  האצל חריג דבר היו לא  - כך סמך  על החלטות

  כשרת   בעבר  כבר   כיהנה  היא  אומנם .  אשכול  ממשלת  בזמן  מאיר   אצל  התחזק הלך ו   הדבר   כי   נדמה

  כהונה  לדעתי  אולם,  העבר  מן   לה  מוכרים  היה  ומשקלה  האחריות   שכובד  כך,  גוריון-בן   בממשלת  חוץ

  ההבנה   את  ובעיקר  והזהירות  האחריות  עקרון  את  בקרבה  חיזקה,  אשכול  בממשלת  לראשונה ,  זו

  ברקימת   בהמשך,  הארצי  המוביל  מפעל  של  בסיומו  –  הישראלי   האינטרס   של   הכובד  מרכז   מצוי  היכן 

 .  ב"ארה עם האסטרטגי  ההבנות מזכר בדמות הדרך  פריצת  ובעיקר גרמניה עם המדיניים הקשרים

  המרכזי  מעמדה  בדבר   ברורה  בחנה הל  ישיר  באופן  אותי   מובילות  מאיר  של   דרכה  בדבר  אלו   מסקנות 

 . אשכול בממשלת הרבה ועוצמתה 

  מצביעה   אשכול  ואת  רבין  את,  אותה  כלל  אשר  המשולש  בפורום  חברה  הייתה  מאיר  כי  העובדה

  את  להוסיף  כמובן  יש  לכך.  בכלל  ובממשלה  אשכול  אצל  השל  הרבה  החשיבות  על  מובהק  באופן

.  ממעמדה  בביסוס  מרכזי  כחלק  ביטחון  לענייני  השרים  בוועדת  חברותה  ואת  חוץ  כשרת  תפקידה 

  מדיניות   של  בעיצובה  מרכזית  שותפה  שהייתה  כמי  מאיר  מצטיירת,  אלו  לתפקידים  מעבר  אולם

  כי   חד משמעי  באופן  עולה  שמהם  הרבים  בדיונים  ביטוי  לידי  בא  הדבר.  ישראל  של  הכוח  הפעלת

  וכי ,  הישראלית  המדיניות  קביעת  בהמשך  מרכזיים היו  ,  החוץ  משרד  ושל,  החוץ  שרת  של   עמדתה

  של   המבצעית  ופעילותו  ישראל  של  מדיניותה  את  גם  רבים  במקרים  הכתיבה  אשר  זו  היא  החוץ  שרת

  הבלגה  , האוויר חיל  מהפעלת הימנעות, בירושלים חידושם מניעת , בצפון הפטרולים עצירת : הצבא

  כי   ברור ".  בירדנים  לגעת  שלא"  שלה  ההוראה  או   בלטרון  בעיבודים  להתחיל  אישור ,  ח"הפת  מול  אל

  ממשלת   של   בפועל  למדיניות ייתה  ה   שדרכה  לכך   מצוינת   ה דוגמ  היא  ד"מח  את  להפעיל  לא דרישתה

 . ישראל

  -" פטיש" מבצעלמשל במקרה   – התקבלה לא  עמדתה  ןשבה הפעמים את גם   לראות  זאת עם חשוב

  מקבלת   החוץ   משרד  מידור   ,למשל  –   ההחלטות  מקבלי  למעגל   מחוץ  כנראה  הייתה  ןשבה   בפעמים  או

  ומקומה  הגובר  כוחה  למרות  שבה  הפוליטית   המציאות  מן  כחלק  וזאת,  דן  תל   בתקרית  ההחלטות

 .  על פי דרכה  תהיה  הכוח  בהפעלת  ישראל  של   מדיניותהש  לכך  להביא  הצליחההיא    תמיד  לא  המרכזי
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,  אשכול  מכך  שהפיק   היתרון   ואת   מאיר  של  הרבה   עוצמתה  את   זיהה   אשר   ,גוריון-בן  כי   העובדה 

  13. הרב וכוחה חשיבותה , מרכזיותה על היא גם  מעידה הממשלה ראש לבין  בינה להפריד ביקש

  , הפוליטית  בעוצמתה  מסוים   שיא  מסמלת  אשכול   בממשלת   מאיר  של  כהונתה   כי   שברור  כך

 .  הממשלה ראש לאחר  החשיבות  בסדר כשנייה לסמנה אף ניתן. והמפלגתית  הממשלתית

  על  הזמן  בבוא  להחליפו  אמורה  אשר  זו  היא   מאיר  כי  אמר  אשכולש  לכך   ישירה  עדות  מצאתי  לא

  אליה   אשכול  של  הרבה   הערכתו,  גילה,  השניים  בין   העזה  הקרבה ,  זאת  עם  ;הממשלה  ראש   כיסא

  ו נ סימ   והביטחון  החוץ  ובתחומי  הקואליציוניתו  המפלגתית  במסגרת  מאיר  של  הרבה  ועוצמתה 

 14.לתפקיד והמתאימה  הטבעית  כמועמדת  אשכול  אצל אותה

   :למאיר הנוגעות אחרונות הערות שתי

  הבולטים   הדברים  מן  אחד (.  1974-1969)  ממשלה   כראש   כהונתה  אל  קדימה   במבט  קשורה  אחתה

  לדון,  להתכנס  נהג  אשר   מצומצם  פוליטי  פורום  –"  מטבחון"ב   שימושה  היה   מאיר  של   בכהונתה

  הרי   היא  ;ממשלה  כראש  בתקופתה  התחילה  לא  זו  תופעה.  וביטחוניות  מדיניות  החלטות  ולקבל

  הייתה גם אז היא    ממשלה   כראש   שרתמשה    לתקופת   נחזור  ואם  ,המשולש  בפורום   חברה  הייתה

  שרת   בין   הרע  הדם  בגלל  הוקמה  אשר  ,חוץ  ומדיניות  ביטחון  לענייני  מיוחדת   שרים  ועדת ו ב  חברה

  שהיו   קבוצות  או  מטבחונים,  שונים  פורומים  באמצעות  וביטחון  מדיניות  ענייני  ניהול,  כלומר.  לבוןל

  הכירה   אשר  עבודה   לדרך  הייתה  ,ואינטימיות  אמון  על  גם  אבל  מקצועיות  על  רבות  פעמים  בנויות

  חלק   מאיר  שאבה  מהיכן  להבין  שמבקש  מי.  היעילות  את  והעריכה  לה  שותפה  הייתה,  בעבר  מאיר

 . ואשכול גוריון - בן בממשלות בעברה אותן  ימצא - ממשלה כראש עבודתה מדרכי

  –  הקיים  בחומר  מעמיק  מבט.  אישה  מאיר  של  היותה  –  המגדר  בשאלת  קשורה   שנייההערה  

  עם   ויחסיה  מעמדה,  תפקודה,  עמדותיה  בין   וקשר   התייחסות  מעלה  אינו  -   והביוגרפי  הארכיוני

  על   הדבר  מצביע  האם.  לנושא  השל   התייחסות  או  אישה  היותה  לעובדת  אותה  הסובבים  האישים

  הפעלת   על  ההחלטות  ובקבלת  ובדיונים,  בכלל  הישראלית  בפוליטיקה  המגדרית  השאלה  של  היעדרה 

 ?  בפרט הכוח

  גילה ,  החזק  הפוליטי  מעמדה  כי  נדמה".  אבל,  כן"  :היא  התשובה,  למאיר  עגהנו  בכל  לפחות ,  להבנתי

  אישה   היותה  בין  לחבר  אפשרות  כל  מנעו  לעיתים  התקיפות  ועמדותיה  לאשכול  קרבתה,  המבוגר

  שהעלאת  או  פרטיות  בשיחות  נאמרו  אחרים  דברים  כי  תכןיי   אולם;  הביטחוניות  עמדותיה  לבין

 
 .1235, עמ' גוריון-בןגולדשטיין,  13
דומיננטית יותר    היא נעשית כבר חש אשכול כי    1966הביוגרף של מאיר, מירון מדזיני, טוען כי ערב פרישתה בשנת    14

 . 405, עמ' ולדהועל כן לא הצטער על פרישתה. ראו: מדזיני, ג , מידי
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  לא "היה ל  הוא  ובכך   לנושא   להתייחס  סירבה  עצמה   מאיר   כי   אפשרי   ואף  ,מקובלת  הייתה  לא  הנושא 

 ". קיים

 

   וקבוצתי אישי איזון, דוגמטית  מתינות - ל"המפד

 .  ל"המפד שרי היו  הראשונה אשכול ממשלת  את הרכיבו אשר המרכזיות  הקבוצות  מן אחת

  שפירא   היה,  מאיר  עם  יחד ,  למשל  כך.  העשיר  והביטחוני   המדיני ,  הפוליטי  ניסיונם   בדבר  ספק  אין

 . הממשלה שרי בקרב ביותר  הרב הפעמים מספר  ביטחון  לענייני השרים בוועדת חבר

  כלל.  ביותר  הנוחה  או  הקלה  ,למעשה  ,היא  אשכול  בממשלת  הכוח  הפעלת  בשאלת  עמדתם  בחינת 

  או   צבאי  כוח  של  מהפעלה  להימנע  ביקשו,  המתון  המחנה  בקרב  עמוק  היו  מצויים  הקבוצה  חברי

  אף  ל"המפד   חברי. מדיניות לשינויי  או  להסלמה  להביא העלולות פעולות  ושללו  הניתן  ככל  לצמצמו

  בפתרון   המדיני   הנתיב   את   ביקשו   פעם  ולא  לאומית - ןהבי  המערכת  של   למקומה  יותר  רב   דגש  העניקו 

,  סוריה  כנגד  צבאית   לתגובה  1963  באוגוסט  ל" המפד  שרי  התנגדו,  למשל,  כך.  קיימים  עימותים

,  האוויר  חיל  של  להפעלה,  ביטחון  לענייני   השרים  בוועדת  המפלגה  נציג,  שפירא  התנגד  ובהמשך

 . המפורזים  באזורים לחידושם אוהחקלאיים   העיבודים  להרחבת

  הפעלת   ריסון .  אשכול  ממשלת   בקרב   ביותר  הדוגמטית   הקבוצה   לחברי  ל "המפד  אישי  היו ,  למעשה

  ן שבה  פעמים   כמעט   מוצא  אינני .  שלהם  המחדל  בררת   הייתה   ביטחונית - מדינית   כדרך   ומתינות  הכוח 

  של   הביטחוניים  האתגרי  עם  התמודדות  כדרך,  יותר  תקיף,  אחר  נתיב  הקבוצה  אישי  מבין  מי  בחר

  לא   הכוח  הפעלת  בשאלת  הגמישות  ,מעטים  לא  ממשלה  לחברי  בניגוד  כי  לומר  אף  ניתן.  הממשלה

 . והאישים הקבוצה מתכונות  אחת הייתה

 כאשר   צבאי  כוח   בהפעלת  תמיכה  שפירא  אצל   למצוא  ניתן,  ראשית.  במעט  זאת  לסייג  יש,  זאת  עם

  נבע   הדבר  כי  להבין   חשוב  אולם.  1963  באוגוסט  הסורים  מול  אל"  ההטרדות   איזון"  את  הציע

,  כלומר.  ברמה  םיסורי   מוצבים  כיבוש  של פעולה לדרך  צורצבי    ל"הרמטכ  הצעתתתקבל    כי  מחששו

 .  רחב הסלמתי מהלך למנוענו מניסיו חלק זהו

  שאלת   כאשר,  צפפה  בית   בשאלת   למצוא  ניתן,  הכוח  הפעלתסוגיית  ב  לא  אומנם,  תקיפה  גישה,  שנית

  בשאלות , כלומר. למהלך ונחרצות  עמוקות להתנגד  אותם הביא  ירושלים  של משטחה שטח החזרת

 .בקרבם  תקיפה  גישה גם למצוא ניתן  ירושלים קדושת או דת של

  ממשלת   של  הכוח   הפעלת  מדיניות  על  ל"המפד  שרי  של  המתונה  הגישה  של   ההשפעה  מידת   של  בחינה

  השפיעה  מפלגה  או  שר  איזו  של  עמדהולומר    לבודד  קשהש  מאחר.  מורכבת  תמונה  מעלה  אשכול

  ולהשוותה   שבוצעה  המדיניות  אל  להתייחס  רק  ניתן,  שהתקבלה  המדיניות  על  יותר  רבה  בעוצמה
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  ניתן ,  האחד  הצד  מן,  כך.  ביטחון  לענייני  השרים   בוועדת  שפירא  עמדתל  או  ל"המפד  שרי  לעמדת

  ההימנעות   ,למשל  –  המבוצעת  למדיניות  ל" המפד  שרי  של  המתונה  העמדה  הייתה  פעמיםל   כי  לראות

  ל " המפד  אישי  עמדת   שבהם  מקרים  היו,  האחר  הצד  מן .  1963  אוגוסט ב  סוריה  כנגד  צבאית  מפעולה

  חיל   תוהפעל   ;שהתקבלה  למדיניות  הייתה   לא  ,ביטחון  לענייני  השרים  בוועדת  נציגם  ,שפירא  או

 . לכך ברורות דוגמאות הן" מאזניים" מבצע  או" פטיש" מבצע, דן תל בתקרית האוויר

  מנת   על  ביטחון  לענייני  השרים ועדת  את  אשכול  כינס  לא  שבהם  במקרים  מובהקאופן  ב  בולט  הדבר

  יתכן י.  הוועדה  חברי  שאר  או  שפירא  עם  ץ התייע   לאכך ש,  ישנות  החלטות  על  נשען  אלא   להחליט

  חזרה  ואולי  ,ובקרה   שליטה  להיעדר   הנוגעת   קשה  תחושה   ל"המפד   שרי  ולשאר   לשפירא  גרם  הדברש

 . גוריון-בן לתקופת

 

   פנימית מאזנת

 ?  אשכול לוי של בממשלתו ל"המפד  של וחשיבותה  מקומה היה מה, כך עם

  דנתי  ובו ,  שפירא  התנועה  לראש  קשור   והוא,  האישי,  האחד  :רבדים  בשני  מצויה   התשובה  כי  נדמה

 .  הקודם בחלק

  בתפקידה   הקשור  ,השני  לרובד  אותי  מוביל  אשכול  אצל  כמאזן  שפירא  של  ותפקידו  האישי  הרובד

  ברית "  אותה  –  הקואליציה   יציבות  להבטחת  מעבר.  אשכול  בממשלת  כקבוצה  ל" המפד  של

  תפקיד,  כבודדים  ולשריה,  בממשלה  כחברה  למפלגה   לדעתי   היה  –   ל"והמפד  י "מפא  בין"  היסטורית

  ושל   השרים  של   עמדותיהם .  כוח  הפעלת   של   בשאלות  אשכול   ממשלת  של  דרכה   באיזון   חשוב

  המקרים   מן  בחלק  אקטיביסטים  אישים  של  לעמדות  נגד- למשקל  ברור באופן  היו  כקבוצה  ל"המפד

- המדינית  דרכה  לבניית  משמעותית  תרומה  תרמו  ובכך  –  פרס  ואף  אלון ,  דיין,  מאיר,  אשכול  –

  אצל   שפירא  של   לתפקידו  שבדומה  כך.  בפרט  הכוח  ולהפעלת,  בכלל  אשכול  ממשלת   של  ביטחונית

  חשיבותה .  הממשלה  כלל   של  קואליציונית  קבוצתית  כמאזנת   ל "המפד  הייתה,  אישי  כמאזן  אשכול

  השרים   עם  הכוח  להפעלת  הזהה  והגישה  הקשר  בשל  רבה  עוצמה  צברה   כמאזנת  ל" המפד  של

  הזה   המפלגות  חוצה  שהחיבור  כך.  מאיראף    ולעיתים  אבן,  ששון,  ספיר,  ארן  –  י"במפא   המתונים

 . המתונה הקבוצה חברי  של משמעותי  ולכוח עוצמה למכפיל היה
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 בסוגיות   נוספים  פורומים  של  וחשיבותם  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת   של  מקומה

 כוח  והפעלת ביטחון

,  דעים  תמימי  ציון   פועלי-העבודה   ואחדות  ל"המפד  שרי  היו  בהם  אשר  המהותיים  הנושאים  אחד

  ולהעניק   ביטחון   לענייני  השרים  ועדת  אל  מהותי  תוכן  לצקת   וההכרח   הצורך,  החשיבות  בדבר  היה 

  הכוח  הפעלת  באופן  ואף,  אסטרטגיות  ביטחוניות-מדיניות  בשאלות  החלטות  בקבלת  רב  משקל  לה

 . הצבאי

  ועדת   האם,  הראשונה.  בוועדה  הקשורות  מחקר  שאלות  שתי  מצויות  זה  מחקר  של  אורכו  לכל

  ומשמעותי   משקל  כבד  לגורם   כראש ממשלה אכן הייתה  אשכול   של   כהונתוב  ביטחון  לענייני  השרים

 חברי  בקרב  אקטיביסטיםל  מתונים  שרים  בין  האיזון  היה  מה  :השנייה  והשאלה?  ההחלטות  בקבלת

 ? יותר רב  משקל בעלת הייתה  קבוצה ואיזו ,הוועדה

  רק   משמעותי  תפקיד  למלא  החלה  הוועדה  כי  כתב  מאיר  בן,  הראשונה  המחקר  לשאלת  בהתייחס

  1965.15  בשנת הבחירות לאחר ובייחוד  אשכול שלהראשונה   ממשלתוכהונת  התחלת  עם

  אשכול   ממשלת  של  ההחלטות   קבלת   בתהליך  ומרכזי  מהותי  חלק  היה   לוועדה  כי  היא  עמדתי

  בשאלות   גם  הייתה  חשיבותה.  מאיר  בן  מדגישש  כפי,  מאוחר  בשלב  רק   ולא,  כהונתו  מתחילת 

  מענה   בדבר  טקטיות  אפילו  או  מבצעיות  יותר  בשאלות  וגם   הכוח   הפעלת  מדיניות  של   אסטרטגיות

  , למעשה  ,היאש   מאחר  רבה  חשיבות  לה  ייחס   אשכול.  יומי- היום  השוטף  הביטחון  לאתגרי  סדיר

 .  הכוח  הפעלת  בשאלות ההחלטות את לקבל  הממשלה ידי  על  הוסמכה

  על   החלטה  בטרם  הוועדה  כונסה  םןשבה  הפעמים  מספר  של  בחינה  על  מבסס  אני  זו  דעתי  את

  1965  באוקטובר  שפירא  של  הכעס  דברי  דווקא   .החלטותיהת  בחינ  ועל  צבאיות  ופעולות  מדיניות

  לאופן   בניגוד  –  הפעולה   לפני  השרים  וועדת  של  כינוסה -אי  כנגד   בלבנון "  מאזניים"  מבצע   לאחר

  מתכנסת  הייתה  הוועדה   –   הכלל  על  מעיד  אשר   הכלל  מן  היוצא  זהו  כי  מעידים  16, כלל  בדרך  פעולתה

 . הממשלה של  הכוח הפעלת  מדיניות על השפעה בעלת והייתה ,ופעילה

  של   הפעלתו  ובאופן  סוריה  בגבול  העבודות  בחידוש  לדון  באוגוסט  23-ב  הוועדה  כונסה,  הלדוגמ,  כך

  המובהקת   ההדוגמ .  אווירית  מפעולה  ולהימנע  בעבודות   להמשיך   יש  כי  והחליטה  , האוויר  חיל 

,  ממנו  להתעלם  שניתן  גורם  בה  ראה  ולא  ,הוועדה  להחלטות  רב  משקל  העניק  אשכול  כי  המראה

  וכינוסה ,  1965  במאי   9-ב  הסורי   ההטיה   בציוד  הפגיעה   על  ההחלטה  את  בוועדה   להעביר   כישלונו   היא

 . ההחלטה את  תקין באופן להעביר מנת  על  ביטחון לענייני שרים ועדת  כישיבת הממשלה כלל של

 
 . 128, עמ' קבלתבן מאיר,  15
 . 31.10.65א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי חיים משה שפירא",  16
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  לא   כללהיא    1965  באוקטובר,  למשל.  הוועדה  כונסה  לא  ןשבה   הפעמים  את  לראות  ,זאת  עם  ,חשוב

"  מאזניים"  מבצע  ערב  גם  וכך,  בלטרון  הירדנית  לפעילות  הישראלית  ובתגובה  במצב  לדון  כונסה

 . קודמת ועדה החלטת על  אשכול הסתמך שם, בלבנון

  סיבות   שתי  בשל   חשיבותלה    העניק  אשכול,  הוועדה  כונסה  ןשבה  הפעמים  מספר  לשאלת  מעבר

 :  מרכזיות

  אף   וככזו,  הקואליציה  לחברות  מהבטחותיו  חלק  המשמעותי  ובתפקודה  בקיומה  ראה  הוא,  אחת

 . קואליציוני ודבק   כמאגד הוועדה שימשה

  התייעצות   ולמרחב  נוסף  לדיון ,  ספק  להטלת  ומרכזי   נוסף  כלי   אצלו   שימשה  הוועדה  יה:שניסיבה  

  שבו  מרחב  דווקא  לאו  ;בנוח  בו  לחוש  שניתן  וכזה  אינטימי  ואף,  ויעיל  נוח  ביטחוני-מדיני ,  מקצועי

  מגוונות  בעמדות  מחזיקה  מאיר  כי  אשכול  ודאי  הבין  1964  בדצמבר  –   מחשבתית  אחידות  קיימת

  לראש  קרבתו למרות המתון המחנה בלב עמוק מצוי, דיין של מחליפו, ארן וכי, תקיפות תמיד ולאו

 . בגישות תמהשונּו ולהיבנות, שוב לחשוב אשכול את שמחייב מרחב  אלא – הממשלה

  של  אלו  מאפיינים  הוועדה  של  הרכבההכיל    דיין  פרישת  לאחר  דווקא  כי  להניח  ניתן  הזה  בהקשר

 . לאשכול יותר נוחה  הפכה  והוועדה ,יותר משמעותי באופן ואמון  אינטימיות, נוחות

  בשל   הוועדה  של   מלאה  קבוצתית  לכידות  ראש הממשלה  חש  לא  1964  בנובמבר  דיין  לפרישת  עד

,  במקומו  ארן  של  כניסתו   עם .  הצבאי  בתחום  מקצועיותו   את  העריךהוא    כי  אם  , בה  דיין  של  חברותו 

  והימצאותו  מאיר  עם"  טרויקה"ב   המשותפת  תםו חבר,  השניים  בין  השנים  ארוכת  היחסים  מערכת

  חשוב   פחות  לא  ואולי,  בדעותיה  מגוונת,  אחראית,  מקצועית  ועדה  של  פורה  שילוב  יצרה,  שפירא  של

 . ואצל  ומרכזיותה מעמדה את יותר עוד וחיזקו ,ואינטימית  אמינה – לאשכול

  , ביטחונית-צבאית   דומיננטיות  בעלת  אישיות   של  הוועדה  מן  הוצאתה דווקא,  פרדוקסלי  באופן,  כך

  עם   אמנם ,  כזלמן ארן  אזרחית   אישיות  וכניסת;  דיין  כמשה ,  אמון  בה  לתת   ניתן  לא   אשר   כזו  אולם

  של   וחשיבותה  מקומה   את   חיזקה  ,דיין  של  הצבאי   ניסיונו מ   פחּות במידה רבה  אבל  מבוטל  לא   ניסיון 

 . הכוח הפעלת  בשאלת ההחלטות בקבלת החשוב במקומה פגמה לא ובוודאי  ,אשכול אצל הוועדה

  ומתונים  אקטיביסטים  אישים  בין  הוועדה  של   הפנימי  איזונה  –  השנייה   המחקר  לשאלת  בהתייחס

 . קודם שהצגתי כפי מובחנות קבוצות לשלוש  החלוקה את היטב מבטאת היא  כי ברור –

  ברורה   מתונה  בהשקפה  שהחזיקו  האישים  היו  ,1964  בנובמבר   דיין  לפרישת   עד  -  הראשון   בשלב

  ומאיר   אשכול  ואילו,  ואלון  דיין  היו  לאקטיביזם  ברורה  נטייה   בעלי ;  ושפירא   אבן,  ספיר  –   שלושה

 . יומי-יום ואקטיביזם  אסטרטגית  מתינות – בינייםה דרך את  ייצגו

  מנו   כעת.  האקטיביסטי  האגף  במעט  נחלש  ארןהחלפתו על ידי  ו   דיין  פרישת  לאחר  –  השני  בשלב

  הנטייה  בעל  היחיד  נשאר   אלון.  וספיר  שפירא,  ארן,  אבן  –  ארבעה   המתונים  האישים
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בדרך    נטל  ספיר,  נתקבלה  לא  לרוב   דיין  של  מדיניותו   מקרה  בכל  כי  העובדה  אולם.  האקטיביסטית

  אשר   המדיניות  מכתיבי  עדיין  היו  ומאיר  אשכולש  משום  ובעיקר,  התקציביים  בדיונים  רק  חלקכלל  

  לשינוי   הביא  לא  המספרי   השינוי   כי  למעשה  ונסימ   -   מובהק   אקטיביסטי   מרכיב   בקרבה   הכילה 

 . מדיניות

 

 החלטות   קבלת של נוספים פורומים

  שאת   אחרים  ומקרים,  הוועדה  כונסה   לא  כלל   בהם ש  מקרים  גם  היו   ,העבודה  בגוף  שהצגתי  כפי

 . נוספים  פורומים  קיבלו ההחלטות

  אליו   מוזמנים   והי  לעיתים  אשר  –  המשולש  הפורום  –   ורבין  מאיר,  אשכול  של  הפורום  היה  הראשון

  או   הביטחון  שר  סגן,  הביטחוןמשרד    ל"מנכ   או  החוץ  משרד  ל "מנכ,  למשל   ;נוספים  מקצוע  אנשי

 . ם"אג ראש

  1964  באוגוסט   12- ב,  למשל. הכוח  להפעלת  הנוגעות  החלטות   וקיבל   דן הזה   שהפורום  מקרים  ישנם

  הפסקת  על   והוחלט   הסוריות   לפעולות   הישראלית   בתגובה   לדון"  המשולש  הפורום "  התכנס

  כלפי  הישראלית  במדיניות,  פרס  של  בנוכחותו  הפעם,  השלושה  דנו  1965  בפברואר  10-ב  ;העיבודים

 .  המדיני  הלחץ והמשך הצבאיות  הפעולות דחיית על והחליטו וסוריה  לבנון

  מבצעיות  ואף  צבאיות,  מדיניות,  רבות  ליבה  בסוגיות  לעסוק   הוא  גם  נדרש  הביטחון  שר  פורום 

  הוא   למשל  כך.  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  ה שללכינוס   או  יהלהחלטות  קשר  ללא  ,החלטות  ולקבל

 . דן בתל הפטרולים  חידוש בשאלת 1964 בדצמבר החליט 

  השני ;  ישראל  ממשלת  הוא,  הראשון.  שלושה  להוסיף  יש  החלטות  קבלת  של  אלו  מרכזים  כלל  אל

  את   מכיל ,  והשלישי  17; שלה  דיונים   לאתר  הצלחתי  שלא,  וביטחון  חוץ  ועדת   של   השבעה  ועדת  הוא

  גביש   ישעיהו  את  גלוסקא  שציטט   כפי ,  פה  ובעל   במסדרון  ההחלטות   את ,  מתועדות  לאה   פגישותה

"הימים  ששת  מלחמת  במהלך  ההחלטות  קבלת  את  לתאר  נדרש  כאשר   התבשלו   דברים  הרבה: 

  18". פה בעל בדיבורים

 

 הכובד  מרכז

  החשוב   מהו,  הכוח   להפעלת  בנוגע  ההחלטות  מתקבלות  שבהם  שונים  מרכזים  מספר  קיימים  אם

 ? ההחלטות קבלת של הכובד  מרכז מצוי היכן? מכול

 
 . 24.2.64סדר היום,   - , יומן רה"מ4837/ 10-אי"א, פ 17
 . 19, עמ' אשכולגלוסקא,  18
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  לאשר   האמורים  הם   הממשלה   שריו  ,ההחלטות  קבלת  על   אחראי   אשר  הגוף  היא   ישראל  ממשלת

  את  לקבל  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  את  הממשלה  הסמיכה  בפועל.  ביצועה  לפני  המדיניות  את

  קבינט "  זאת  מכנה  (Liddell Hart)  הארט - לידל.  במקומה  ביטחוניות -המדיניות   ההחלטות

  פעמים   כי   להוסיף  יש  לכך .  ביטחוני-המדיני   הקבינט  כיום   הזה  הפורום  קרוי  ובישראל "  המלחמה 

  זהו.  מוכר  או  רשמי  מעמד  ללא"  אינטימי  או  פנימי  קבינט"  לו  ממנה  הממשלה  ראשש  נהוג  רבות

  ראש   אל  וקרבה  אמון,  מקצועיות  על הבנוי  ורבין מאיר, אשכול  של  המשולש  הפורום כדוגמת  פורום

 19. הביטחון שר פורום גם  – מקצועי  כפורום לשמש יותר נוטה  –  מסוימת ובמידה ,  הממשלה

  מרכז   עוצמת  מול   אל   אחד  מרכז  של   חולשתו  את  מסמלת  מרכזים  שלושה  של   קיומם  עובדת  האם

,  ביטחון  לענייני   השרים  ועדת  –   הפורומים  שלושת  מבין  למצוא   קשה.  שאין הדבר כך  טוען  אני?  אחר

  הפירמידה  ראש   היה   כי  בוודאות  לומר   שאוכל   אחד  גוף  –   הביטחון  שר   ופורום   המשולש   הפורום 

  מצויות   אשר  בהחלטות  דן ,  ומשמעותי  חשובהיה    הגופים  מן  אחד  כל.  ההחלטות  קבלת  מבחינת 

  אשכול   כי  ונראה,  הכוח  הפעלת  של  ישירות  מבצעיות  בשאלות  גם  אולם,  מדיני-האסטרטגי  במרחב

  מעגל   את  להרחיב,  להתייעץ  אשכול   של  בסגנונו   היטב   משתלב  הדבר.  רבה  משמעות  לכולם  ייחס 

 . הכוח הפעלת מדיניות על ולהשפיע   לנסות שונים לגוונים  ולאפשר  הדעות

  מצוי  הדבר  אין.  הללו  הפורומים  מן  אחד  בכל   אשכול  של  הדומיננטיות  הוא  ,זאת  עם  ,הבולט  הדבר

  על   גם  שעוצבה  לאחר,  עמדתו  דבר   של  בסופו  כי   בעובדה  אלא,  מהם  אחד  בכל  נוכחותו  בבחינת  רק

 . יומי-יום  ואקטיביזם אסטרטגית  מתינות אותה  ;המבוצעת  למדיניות הייתה,  שונות דעות ידי

  איננה   הכוח  הפעלת  בדבר  ההחלטות   קבלת  בשאלת  הכובד  מרכז  מצוי  היכן  לשאלה  התשובה ,  כך  םא

 . אשכול בלוי ובראשונה בראש – באישיות אלא, במסגרת , לדעתי,טמונה

 

 והיררכיה  כפיפות –  הצבאי והדרג המדיני הדרג יחסי

  בזמן  התקיימה  אשר   היחסים   מערכת   ה שלומהות  ה אופי  את  לבחון   ביקשה   נוספת   מחקר  שאלת

  בדרג   או   מדינה   לו   שיש  בצבא   מדובר   האם  ;הצבאילדרג    המדיני  הדרג  בין  הראשונה  אשכול  ממשלת

 ? הצבאית  במערכת השולט מדיני 

  היחסים   מערכת  אופי  בדבר  ,הראשון.  נושאים  שני  להסביר  ,ראשית  ,יש  זו  שאלה  על  לענות  מנת  על

  הממשלה   ראש  תפקיד   את  הממלאים   האישיםשונות    בדבר  והשני ,  מערביות  במדינות   הדרגים   בין

 . בישראל

 
 . 44(, עמ' 2019ומערכות )מודן  בן שמן, , נו לומדים מן ההיסטוריהמדוע אינהארט, -באזיל הנרי לידל 19
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  נובע  הוא.  תמידי  בסיסי  מתח  קיים  הצבאי  הדרג  לבין  המדיני  הדרג  בין  היחסים  במערכת,  ראשית

  לנגד  מעמיד  הצבאי  הדרג  בעוד.  עצמם  משל  גיוןיה   יש  הצבאיים  ולמהלכים  לחשיבה  כי  העובדה  מן

  המדינאי   -  הראשונה  המכה  או  היוזמה  חשיבות,  למשל  -  הצבאי  למקצוע  הקשורים  שיקולים  עיניו

  כלכלה   שיקולי  ואף  פנימית  לכידות ,  לאומית-ן בי  תמיכה   כגון  שיקולים   בהחלטותיו  לכלול  חייב 

  הצד  לשיקולי  ומנוגדים  סותרים  אחד  צד  שיקולי  לעיתים  שבה  ,מציאות  מתקיימת  כך.  ומשפט

 . האחר

  לבין   ,קוריאה  במלחמת   ם"האו   כוחות  מפקד  ,(MacArthur)  מקארתור  דאגלס  בין  העימותים  כך

  להטיל   מקארתור  של   ודרישתו  המלחמה   ניהול  אופן  סביב(  Truman)   טרומן  הארי  ב"ארה   נשיא

  הצבאי  הדרג  של הגובר  הלחץ, לחלופין או;  מוגבלת במלחמה טרומן של רצונו מול אל סין על מצור

  בעוד ,  מצרים  נגד  ראשונים  לפעול שלפני מלחמת ששת הימים    ההמתנה   תקופת   במהלך  אשכול  על

  חלק   זה  מתח  של  היותו  על  מעידים   ,אמריקאית  הסכמה  כול  קודם  להבטיח  ביקש  הממשלה  ראש

 .רבות מערביות  במדינות מובנה

,  הראשון.  אותו  איישו  אשר  אישים  סוגי  בשני  מאופיין  בישראל  הממשלה  ראש  תפקיד,  שנית

  כמעין   משמש  ולעיתים,  הממשלה  ראש  כיסא  אל  מגיע  אשר,  בכיר  צבא  איש  או,  לשעבר  ל"רמטכ

  האישיות   סוגב.  שרון  אריאלו  ברק   אהוד,  רבין  יצחק  הם  לכך  הברורות  הדוגמאות".  על- ל"רמטכ"

  האחרונים   ובעשורים שרת  משה ,  גוריון-בן  דוד .  בכיר  צבאי   עבר   ללא  ממשלה  ראשי  נכללים השנייה

  ראשי  של  זה  לסוג   השתייך  אשכול  לוי.  לכך  מובהקות  דוגמאות  הם  נתניהו  בנימיןו  אולמרט  אהוד

 . ממשלה

  אשכול  של  כהונתו  בתקופת   הדנה  המחקרית   הספרות  עוסקת  בהם  אשר  המרכזיים  הנושאים   אחד

  או   שחיקתה   בדבר   למוסכמה  ובעיקר,  הצבאי  הדרג  עם  המדיני  הדרג  יחסי   לשאלת   , כאמור  , נוגעת

 . המדיני הדרג  אל הצבאי  הדרג של והכפיפות  תהמרּו של  המוחלט הכמעט  עדרה יה

  והמערכת ,  הצבא  על  ובקרה  רבה  שליטה  הפגינו  המדיני  והדרג  אשכול  כי  טוען  אני.  שונה  דעתי

  השרים   ועדת,  הממשלה  החלטות  את  וביצעה  המדיני  לדרג  כפיפותה  את  היטב  הבינה  עצמה  הצבאית

 .  הביטחון  שר בפורום או" המשולש  פורום"ב  שהתקבלו אשכול החלטות   ואת ביטחון לענייני

   צגתי בפרק ז'.החוקרים בדבר היעדר השליטה של הדרג המדיני בצבאי בתקרית תל דן האת טיעוני  

אל כלל כהונתו  המסוימת  מעבר לתקרית  אולם ישנם חוקרים המשליכים את היעדרה של שליטה זו  

 ומערכת יחסיו של אשכול עם רבין. 

צבאי בתקופת אשכול. מן  לגלוסקא מראה בספרו שני צדדים של מערכת היחסים בין הדרג המדיני 

רבין זכה למעמד לא פורמלי  וכי    ,הצד האחד, הוא טוען כי אשכול "נסוג מפני רבין בעניינים צבאיים"

טוען כי אשכול היה מעורב עמוקות בפן הצבאי, רבין הקפיד על דיווחים  הוא  מן הצד האחר,  .  של שר
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ימה פעולה צבאית ללא אישורו  שוטפים, לא "אחת דחה ]אשכול[ את המלצות הרמטכ"ל" ולא התקי

 20של אשכול. 

  בתחום הכוח   הפעלת  בשאלת  גוריון -בן החזיק שבה הזהירה  מהגישה חרג  אשכול  כי טען יניב   אבנר

  אשכול   של   הכרתו,  פנימיות  בסיבות   זאת  תולה   יניב .  בפרט  סוריה  מול  ואל  בכלל   השוטף   הביטחון 

  הפיצול   ובשל  ,"ביטחון  שר"  למעין  כך  בשל  רבין  של  הפיכתו",  בביטחון  מבין "  איננועצמו    הוא  כי  בכך

  חסידי   בלטושבו    הכללי   המטה  של  הניציות  עצותיו: ",כחלש  להיתפס  אשכול  של  והחשש  י "רפ  עם

 21".הממשלה  ראש של מצדו מדינית תבונה ידי  על כראוי אוזנו לא, רבין כמו  התקיפות

  הטענות   מצויות   גישתו   בבסיס   אשר ,  ולד  עמנואל.  בנושא  עסקו   אשר  חוקרים  שני  במחקרו  מביא   כהן

  הדרג   זלזול ,  הצבאי  מול   אל   המדיני   הדרג  עוצמת  של "  שחיקה  תהליך"  החל   אשכול  בתקופת  כי

  שבה  מציאות  נוצרה   בפועל,  יותר  וחמור ,  הצבא  אנשי  בפני   המדינאים  התבטלות,  במדיני  הצבאי

"  הפוכה   פירמידה"  זאת  מכנה   ולד.  ישראל  של  הכוח  הפעלת   מדיניות  את  בעצמו  ניהל  הצבאי  הדרג

 22. מדיני בדרג  השולט צבאי דרג –

  בישראל  הפוליטיים  הפנימיים  השינויים  כי  גורס   אשר   ,מעוז  הוא  כהן  צטטמ  אותו  הנוסף  החוקר 

  המדיני   הדרג של  פוליטית שליטה  של  להיעדרה  הובילו  אשר  הם,  גוריון- בן  וירידת אשכול  עליית  עם

  בעימות  בעיקר  בקרה  או  ריסון,  פיקוח  ללא  פעל   ל"שצה   לכך  רבה   במידת  ואחראים  ,הצבאי  הדרג  על

  כמעט "  כי  מוסיף  דימי  אך,  מאשכול  פעולה  לכל  אישור  ביקש  רבין  כי  כותב  אומנם  מעוז.  הסורים  עם

  זאת   מייחס  מעוז".  ל "הרמטכ  בקשות  את  אישר  לא[  אשכול]  הביטחון  שר  שבהם  מקרים  היו  ולא

  וטוען לכת מרחיק ואף, גוריון-בן לעומת" חיוורונו "  בשל הצבאי הדרג  מול אל אשכול של לחולשתו

"ברורה  ידיעה   ללא ,  קיימו  ואלעזר  רבין  כי   בשנות   דיין  קיים  אשר   לזו   דומה "  דרדור  מדיניות , 

 23.החמישים

  עד  אשכול   תקופת  לכלל   במחקרו  מתייחס   אולם   ם טענותיה  עיקרי  עם   מסכים   איננו   עצמו  כהן

  י " ורפ  גוריון-בן   ידי   על   אשכול  שעבר  לגיטימציה-הדה  תהליך  את  ומתאר,  הימים  ששת  למלחמת

  הדרגים   יחסי  על  השפיע"  -  למחקרנו  יותר  וחשוב,  הישראלית  בציבוריות   במעמדו  פגע  אשר  כגורם

  שחקה  בעת  ובה   הצבאי  הדרג של  עוצמתו את  הגבירה  אשכול  של  במעמדו  השחיקה [.  צבאי-המדיני]

  הביטחון   בתחום  הצבא  פעולות  על  ביעילות  לפקח  המדיני   הדרג   של  יכולתו  ואת  עוצמתו  את

  הוצאו ]...[  התוכניות,  שלב בשום  עצמאי באורח פעל   לא הצבאי   הדרג"  כי כהן  מוסיף עוד ".  השוטף

 
 .32-33מ' , עאשכולגלוסקא,  20
 .200-201, עמ' פוליטיקהיניב,  21
 .215-225(, עמ' 1987) שוקן , ירושלים ותל אביב,קללת הכלים השבוריםעמנואל ולד,  22
 .100-105, עמ' הגנהמעוז,   23
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  כך  לא  אולם]...[    המדיני   לדרג  כפוף  נותר   הצבאי   הדרג]...[    המדיני   הדרג  אישור  לאחר   רק   הפועל  אל

 24".כלל  יעילה הייתה לא המדיני  הדרג שהציב הבקרה שבו  המבצעי בהיבט הדברים  היו

  , כאמור  ,הן  הצבאי  על  המדיני   הדרג   של   היררכיההו  הבקרה,  השליטה  שאלת   בדבר   שלי  המסקנות

  אשכול   של  רבה  שליטה  על  מצביעות  הן  –  יותר   משמעיות-חד   אך  גלוסקא  לעמדת  קרובות  הן.  שונות

  התיאום   כי  ברור  שבהם  ספורים  אירועים  למרות .  עובדה זו  הצבאי  הדרג  של  תהבנ  ועל  הצבאי  בדרג

"  דרדור  מדיניות"  בשל  מלהיות  רחוק  הדבר,  מאוד  עד  חסר  היה  או  קיים  היה  לא  ביטחוני-המדיני

 . נרחבת  צבאית מערכת הפעלת  המלוות מתקלות  חלק אלא ,הצבא  אנשי של ומכוונת עצמאית

  את  ברור   באופן   מראה,  הכוח  הפעלת   על   בדגש ,  שננקטה  מדינית -הביטחונית   המציאות   של   בחינה

 . למדיני הצבאי הדרג של וכפיפות  יעילה  מדינית  בקרה, היררכיה של קיומה 

  של   גישתו  ובעיקר,  המדיני  הדרג  גישת  של  מימושה  על  ל"צה  של  ההקפדה  בולטת  המחקר  בתקופת

  גם   אולם  בתקיפות  אומנם  לנהל  יש  והלבנונים  הירדנים  ועם  הסורים  עם  העימות  את  כי ,  אשכול

  היטב   התבטאה  המדיני  הדרג  של  זו  ברורה  גישה.  מהסלמה  ובהימנעות  בשליטה,  בחוכמה,  בזהירות

  שישראל   מגבלותבו  לפעולות  הוקצו   אשר  וקוטרם   הכלים  סוג ב,  בתקריות  האש   הופעלה  בו ש  באופן 

 . עצמם על ילוחה  ל"וצה

,  מקלעים  אש  -  הסורי  הפעולה  לאופן  דומה  מענה  על  המקרים  במרבית  שמר  ל"צה  כי  העובדה

, האש  בעוצמת  עצמו  את  והגביל   אזרחיים  ביישובים  מפגיעה  נמנע  -  ר"ותול  מ"נ   תותחי,  טנקים

.  בשטח  הצבאית  למדיניות  המדיני  הדרג  כוונת  את  המירה  אשר  מערכת  על  המעיד  ובהיקפה  בקוטרה

  מגלמות   סורית  לפעילות   מוקדמת   היערכות  או   ל"צה   של  יזומות  פעולות  טרם  מבצעיים   תכנונים

  של   אמירתו.  ומתונות  מבוקרות  תגובות  שעיקרן   ,המדיני  הדרג  של  הנחיות  או  מגבלות  אותן  בתוכן

  האון   קיבוץ  יד  על   שטח   של  בחריש   קטנות   בהתגרויות  בנו   התגרו ]...[    התעסקו   הם  כאשר "  ,אשכול

  הוראות  יש"  ,רבין  של  דבריו  25";קטנים  שונים   מקליברים   יריות   בחליפת  הסתפקנו  קציר  ובתל

 26;"טבעי   באופן  כמעט  שרשרת  לתגובת   מביא  זה  כי   רציניים  נשק  בכלי  באש  לפתוח  לא  חריפות

  ממטרתו   ט"הנ   טיל  הסטת  ;1964  בדצמבר  האון  בתקרית  ר"בתול   משימוש  הישראלית  ההימנעות 

  הינום   בן  בגיא  הפטרול  והרחקת  27, מדויקת  שאיננה  לפגיעה  מחשש  1965  בינואר  אשמורה  בתקרית

 28ירדן  עם  המתיחות  את  לצנן  אשכול  החלטת  בעקבות   לחלוטין  הפסקתו  מכן  ולאחר,  1965  בינואר 

 
 .456-458, עמ' גבולותכהן,  24
, תשובותיו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון לשאלותיו של העיתונאי מר א. צימוקי  7933/  3-א"מ, א  25

 .25.11.64מידיעות אחרונות, 
 . 5.7.64א"מ, פרוטוקול של ישיבת ממשלה, "דברי יצחק רבין",  26
 . 3.1.65, תקריות בצפון, "דברי יצחק רבין ולוי אשכול" 601/1356/1988א"צ,  27
1966-, ביטחון שוטף:  461/1046/1970; א"צ,  26.1.65  א"מ, פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, "דברי לוי אשכול",  28

 , ללא תאריך. 1965
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  ממשלת  של  המבוקרת   הכוח   הפעלת  מדיניות  של  בשטח   ביצועה   את  הממחישות   דוגמאות  כולן  -

 . הצבא ידי  על  אשכול

  מאת   דיווח  ובו,  הצפון  בגבול  אש  תקרית  של  בעיצומה  1964  בדצמבר  1-ב   לאשכול  הועבר  אשר  הפתק

  והימנעות   האש  הפעלת   אופן   בדבר  -  לכן   קודם  יום  הממשלה   ראש  של  להנחיותיו  בהתאם  כי  רבין

  את   ישראל  והסלימה  הרחיבה  לא  -  הסורית  התגובה  מאש  ם"הזחל  נפגע  לא  עוד  כל  מהסלמה

  על   והשמירה   המבצעי  התכנון ,  הטקטי  המענה  כי   עדים   עשרותכ  הוא   אף   מעיד  29, בתקרית  תגובותיה 

  הסורים   מול  אל   ישראל  של  ממהלכיה  חלק  רק  היו  לא  סוריהל   ישראל  בין  בעימותים"  המשחק  כללי"

  הדרג   ושבה  ,הצבאי   בדרג   שולט  המדיני  הדרג  שבה  המציאות  של  בפועל  לביטוי  גם  אלא,  הירדנים  או

 .  המדיני הדרג של  הנחיותיו  את מקיים הצבאי

  בבחינה   מצויה,  צבאי  על  המדיני  הדרג  של  ומרותו  כוחו  בדבר  עמדתי  את  מחזקת  אשר  נוספת  נקודה

  אל   אשכול  של  חולשתו   בדבר   שניהם  טוענים   ומעוז  יניב בעוד.  רביןל אשכול  בין  היחסים   מערכת   של

  של האקטיביסטית שעמדתו או  אשכול ידי  על התקבלו  רבין של הצעותיו רוב כי  וגורסים, רבין מול

  מקרים   לצד.  יותר   הרבה  מורכבת  תמונה  זה  מחקר  מראה,  מדינית  מתינות   ידי  על   אוזנה   לא  ל"המטכ

  הפגיעה   בשאלת  -למשל    ,הכוח  הפעלת  מדיניות  בדבר  דומות  גישות  רבין   עם  אשכול  חלק  שבהם

  יותר   רבים  מקרים  מצויים  -  1965באוגוסט    12-במאי ו   13,  1964במארס    17  -  הסורי  ההטיה   במפעל 

  התקפי   אשכול  היה  שבהם  מקרים  ואף  אשכול  ידי  על  נדחו  רבין  של  האקטיביסטיות  הצעותיו  שבהם

 . מרבין יותר

,  המדיני  והדרג  אשכול  החלטות  את  ל"המטכ  אל  לתווך  ואף  לבצע,  ליישם  הקפיד  רביןבכל מקרה,  

  הצורך  בדבר  התקיפה   עמדתו  היא  לכך  הטובה  ההמחשה.  שונה  הייתה  האישית  עמדתו  כאשר  גם

  דבריו   מכן  לאחר  ידי ומ,  אשכול  ידי   על   זו  אפשרות  שלילת ,  1965  באוקטובר  ירדן  כנגד  צבאית  בפעולה

  אתגר  עם  ישראל  של  בהתמודדותה  ההגנה  מרכיב  של  החשיבות  בדבר  ל"מטכ  בפורום  רבין  של

 .  ח"הפת

  אשכול   של   ואילו  מתונה   רבין  של   עמדתו  הייתה  שבהם  מעניינים  מקרים  שני  להוסיף  יש  לכך

  ואף "  שוקה  דרך "ב  הסיורים  את  לחדש  אשכול   ביקש  1964  בנובמבר  15-ב .  יותר  הרבה  התקפית

;   לכך  התנגד  רבין  ואילו,  םיהסורי  המוצבים  מן  חלק  כיבוש  כולל  ,סוריה  עם  העימות  את  להחריף

 את  לחדש  אפשר  האם  לבחון  מרבין  אשכול  ביקש  ההטיה  לסיכול  1965  במארס  17-ב  הפעולה  ולאחר

 .  נכון איננו  שהתזמון סבר רבין בעוד הסורים עם החיכוך

 
 . 1.12.64, דיווח מאת הרמטכ"ל אל רה"מ, כנראה 4793/ 5-אי"א, פ 29
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  בוודאי   ,יותר  הרבה   כמורכבת  ורבין  אשכול  של  היחסים  מערכת  מצטיירת  הללו  האירועים  כלל  מתוך

  רבין  של  מהצעותיו  גדול  חלק.  אולי אף ההיפך  ;"לרבין   אשכול  כניעת"   של  בקוטב   מצויה  שאיננה

  הייתה   הממשלה  של  מדיניותה  -  יותר  וחשוב  במרביתונבלם    לקיים  שביקש  התקיף  הקו,  נדחו

 .  רבין של עמדתו על  ולא  ,מאיר ושל  אשכול של  המאוזנת גישתם  על ,דבר של  בסופו ,מבוססת

  הבקרה  בשאלת  קשורה  המדיני   הדרג   שליטת  בדבר   טענתי  את  מחזקת  אשר  האחרונה   הנקודה

  בתקרית  האווירית  הפעולה של היקפה  כי  הטענה עם  חלקית מסכים  אני.  האוויר  חיל של וההפעלה 

  גם.  ההפצצות  והיקף  האווירי  הכוח  כמות  –  מידי  רחב  כנראה  היה,  עצמה  הפעולה  עצם  לא,  דן  תל

  ניתן ,  ועדיין.  הסורית  האש   את   לשתק   והאוויר  הקרקע   כוחותשל    כישלון ה  רקע   על   להבין   יש   זאת

  עד   הבין  לא   שאשכול   או  ,אשכול  של   המקורית  מכוונתו  הצבא   חרג  זו  בתקריתש  תכן יי   כי   להסיק 

 .החיל  של כך כל רחבה הפעלה של  המשמעות את תום

  הובילו   לא  הסורים   עם  עימותים  במהלך  אזרחיים  יישובים  נפגעו  שבהן  תקריות   שתי,  זאת  עם

  קיבוץ ב  במוסך  ל" צה  קצין   נפצע   אז  ,1964  בספטמבר   30- ב  בתקרית   כך .  האוויר  חיל   של  להפעלה

  אומנם ".  בזק"  במבצע  אש  חילופי  במהלך  בדווים  שלושה  נהרגו  אז  ,1965  באוגוסט  12- ב  וכך,  האון

  באופן פועל  ש  אוויר   בחיל  מדובר  אם  אולם  ;מכוון  לא  בירי  מדובר  המקרים  בשני  כי  הייתה  ההבנה

  אלו   אירועים  םהא  -  רוחם  על  העולה  ככל  לעשות  חופשיים  מרגישים  שמפקדיו   בצבא  או  אוטונומי 

  אלו   בתקריות  האם  יודע  אינני?  האוויר  חיל   של  נוספת  להפעלה  דווקא  תמריץ   משמשיםלא היו  

  מקרים ל  הדוגמ  זו  מקרה  בכל  אך,  סירב  ואשכול  להפעלה  אישור  האוויר  חיל  מפקד  או  רבין  וביקש

 .  םיאזרחי ביישובים הפגיעה  למרות  האוויר חיל הופעל  לא שבהם ,הפוכים

 הצבא  שבהם  מקרים  גם  היו.  בצבאי  המדיני  הדרג  שליטת  בדבר  דבריי  כלל  את  במעט  לסייג  חובה

  הייתה   כך.  מלא  היה  לא   המדיני  הדרג  גישת  של  בפועל  שהביצוע  או  , ההנחיות  כלל   על  הקפיד  לא

  מחלקת   חנתה  וכך  לטרוןהחקלאיות ב  בחלקות  זרעו  כך,  דן  בתל  האוויר  חיל  של  הרחבה  ההפעלה

  שאיננה  ודאי  ,אשכול  תקופת  של  מובהק  מאפיין  איננה  התופעה  אולם.  דן  קיבוץ  בתוך  טנקים

  המתרחשים   ממקרים  חלק  היותר  לכל  היא  ;בצבאי  המדיני  הדרג  של  שליטה  של  היעדרה   את  מייצגת

  פעולות   עשרות  הפועל  אלמוציאים  ש  בשעה  במיוחד  ,לצבאית  מדינית  מערכת  בין  ממשק  בכל

 .ומנהלתיים  מבצעיים ואירועים
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 אחרית דבר 

 בסיומו של מחקר זה אבקש להאיר שלוש נקודות אחרונות.

תהליך של בניית מנהיג. אין ספק  ב  ניתן להבחיןאודות לוי אשכול  על  הסתכלות מסכמת  בראשית,  

הוביל אותו אל כיסא  שניסיון    ,של אשכול  הקודם  הפוליטי, המדיני והביטחוני הרב בדבר ניסיונו  

כפי שהיה אשכול בתקופת    –  כמספר שתייםהנצבר  ההנהגה. אולם, חשוב ככל שיהיה, אין ניסיון  

תחושת כובד האחריות אשר רובצת על מי שנושא בנטל העליון של תפקיד ראש  דומה ל  – גוריון  -בן

 הממשלה. 

ראות, למשל, את רצונו לפגוע בירדנים בירושלים, התעקשותו על המצעד הצבאי בבירה,  לכן יש ל

להפעלת חיל האוויר    –ללא הבנה מלאה    –תכן אף את אישורו  יצערו על היעדר פגיעה בסורים וי

 . ההפירמיד   בראשחבלי לידה של ראש ממשלה חדש אשר לראשונה מצוי  יותר מ אלבתקרית תל דן 

אלו  בחלוף  אולם   לידה  הכובד  ניצב  חבלי  מרכזי  מצויים  היכן  היטב  הבין  אשר  ממשלה  ראש 

בניית אומה וחברה, השלמתו של מפעל המוביל הארצי וחתימת הסכם    -האסטרטגיים של ישראל  

ההבנות האסטרטגי עם ארה"ב; זיהה מה היא המדיניות שעליו לקיים בתחום הפעלת הכוח אשר  

זאת   יוםמתינות אסטר  –תאפשר  ואקטיביזם  פחות חשוב  -טגית  ולא  לייצר  הוא    –יומי;  הצליח 

לעצמו קבוצות התייעצות אינטימיות, מקצועיות ואמינות אשר אפשרו לו לא רק לחדד את דעתו,  

לאזנה בין מספר גישות ולקבל החלטות, אלא גם הקלו במעט על הבדידות העצומה אשר חווה מי  

 . שמחזיק בתפקיד ראש הממשלה בישראל

מרבית המחקרים העוסקים בלוי אשכול ובתקופת ממשלתו נוהגים    הערה בנוגע להמשגה.   נית,ש

זה  לכנותו   מחקר  סמך  על  "מתונה".  הביטחוני  בתחום  מדיניותו  ואת  המילה  נראה  "מתון"  כי 

מאוזנת בין שיקולים ארוכי    ;מדיניות הפעלת הכוח של אשכולמתארת טוב יותר את    "מאוזנת"

  , הנכוחהלבין הבנתו את המציאות   (ושל מאיר)  עברו ההיסטורי שלו  מאוזנת בין  טווח לקצרי טווח, 

מאוזנת בין עמדותיהם של האישים המקורבים אליו ואל    בין ריסונו,ל מאוזנת בין הפעלת הכוח  

 חברות הקואליציה. המפלגות בין  ההחלטות בנושאי ביטחון ומאוזנת מקבלי מעגל 

על סמך כלל מחקר זה אני   ;נוהגים רבים לצטט את דברי אשכול  30בצבא","אני לא מבין    שלישית, ו

בצבא" "הבין  רק שאשכול  לא  כי  נדרש מראש ממשלה    ,טוען  היטב מה  ידע  בעיקר  הבנה    -הוא 

  ה של בביטחון ובעיקר הבנה בביטחון לאומי. אשכול ידע היטב כי המרכיבים המכילים את יכולת 

ם את מטרותיה רחבים בהרבה מן התחום הצבאי המצומצם  מדינת ישראל להגן על קיומה ולקד

 
 . 97, עמ' היוםהבר,   30
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בין    –ועל כן האיזון בין המרכיבים השונים    לאומית תומכת.-ןוכוללים כלכלה, חברה ומערכת בי

 והמרכזי.  מבחנו הגדול  יהה  –, החברה ומדיניות החוץ הביטחון והפעלת הכוח לבין הכלכלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

378 
 

 מקורות רשימת 

 

 בעברית מקורות ראשוניים

 

   ארכיונים

 גוריון )אב"ג( -ארכיון בן

 ארכיון המדינה )א"מ( 

 ארכיון הציונות הדתית )אצ"ד(

 ארכיון יד לוי אשכול )אי"א( 

 ארכיון מפלגת העבודה )אמ"ע(

 ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון )א"צ(

 הארכיון הציוני המרכזי )אצ"מ(

 

 ואוטוביוגרפיות זיכרונות 

 . (1959, עם עובד, תל אביב )דבר אל העמיםאבן אבא, 

 . (1978, מעריב, תל אביב )פרקי חייםאבן אבא, 

 . (1974) תל אביב , הקיבוץ המאוחד,  בית אביאלון יגאל, 

 (. 1989)  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, בחתירה לשלוםאלון יגאל, 

 (.1981) תל אביבהקיבוץ המאוחד,   - , קו אדוםמוקדיםאלון יגאל,  
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 . (1980) ירושלים ,ועידנים אחרונות, ידיעות בעובי הקורהאלמוגי יוסף, 

 . (1982, עם עובד, תל אביב ) ובפולמוסבקולמוס  ,אלמוגי יוסף
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 . (1971עם עובד, תל אביב ) אוטוביוגרפיה, , זלמן ארן

 . (1972, עם עובד, תל אביב )חזית וחזותארן זלמן, 

 (. 1972), הקיבוץ המאוחד, רמת גן וכוכב שרש, ארן זלמן
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 . (1965, עיינות, תל אביב )במעלה הדרךאשכול לוי, 
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 .(1974, עם עובד, תל אביב )בעקבי המשימותגוברין עקיבא, 

 (. 1976, ירושלים )ודביר עידנים, אבני דרך: אוטוביוגרפיה דיין משה,

 . (1965, עם הספר, תל אביב ) יומן מערכת סינידיין משה, 

 (. 1982, מעריב, תל אביב )1963-1962משבר המדענים הגרמנים הראל איסר, 

 . (1998, יד שפירא, ירושלים )חמישים שנה ושנה: פרקי זכרונותורהפטיג זרח,  

 (. 1948, ביאליק, ירושלים )פרשת כשלונו של משטר –השלטון הבריטי בארץ ישראל יוסף דב, 

 .(1978, מסדה, גבעתיים ) יונה וחרביוסף דב, 

 . (1960, שוקן, ירושלים ותל אביב )קריה נאמנהיוסף דב, 

 . (1975) , מעריב, תל אביבחיי, מאיר גולדה

 . (2018) ון לציוןראש חמד,  אחרונות ספרי, ידיעות אין מקום לחלומות קטניםפרס שמעון, 

 .(1998ביתן, תל אביב ) -, זמורהבראשית חדשה פרס שמעון, 

 (. 1966, עם הספר, בת ים, ) השלב הבאפרס שמעון, 
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 .(1970, ויידנפלד וניקולסון, ירושלים )קלע דודפרס שמעון, 
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 אלקטרונית עיתונות 
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 פרסומים רשמיים

 . (1971) לזכרו של חיים משה שפירא ז"לארגון המועצות האזוריות, 
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 . (2005) ערכה וכתבה מבואות: ימימה רוזנטל, ירושלים   ירושלים,

  (, 1969  -1895השלישי, מבחר תעודות מפרקי חייו )ראש הממשלה    –לוי אשכול  ,  רכיון המדינהא

 (.2002) ירושלים  ,ארנון למפרום וחגי צורף :ערכו וכתבו מבואות, ימימה רוזנטל :עורכת הסדרה

המדינהא שביתת,  רכיון  שיחות  שלישי:  כרך  ישראל:  של  החוץ  למדיניות  עם  -תעודות  הנשק 

 (. 1982ימימה רוזנטל, ירושלים ) , ערכה:  1949יולי   - 1948מדינות ערב, דצמבר 

 .(2004, תל אביב )54, הוצאת ותיקי גדוד : גבעתי במלחמת העצמאות54גדוד 

, גיא אביעד )תחקיר  ראש המטה הכללי השישי של צה"ל  –רב אלוף צבי צור  סדרת הרמטכ"לים,  

 . (2016) היסטוריהל המחלק ה(,  וכתיבה

, עורך ראשי:  למנדט הבריטי מבואות ותעודותעכשיו או לעולם לא: דיוני מפא"י בשנה האחרונה  

 (.1989)  , צופיתמאיר אביזוהר, עורך משנה: אבי בראלי, עיינות ובית ברל

סיני   וסיכומים  –פרשת  הערכות  לאומית  דיונים,  הדתית  המפלגה  המזרחי,    –,  הפועל  המזרחי 

 . (1957מחלקת ההסברה, תל אביב ) 

הדתית   הציונות  בורג  -קובץ  יוסף  ד"ר  הרב  של  רזלזכרו  שמחה  בעריכת  הסתדרות  ,  הוצאת   ,

 .(2000הפועל המזרחי, ירושלים )- המזרחי
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, עם  בראי סדוק: אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא"יאיר, מ אביזוהר 

 .(1990אביב ) תל, אפקים ספריית עובד

 (.1975, פלג וידיעות אחרונות, גבעתיים )ספיר אבנרי אריה,

נפתולי האופציה הגרעינית של ישראל    2031-1948התיכון  נשק גרעיני במזרח  אהרונסון שלמה,  

 (,2014, אקדמון, ירושלים )באזור ובפוליטיקה הישראלית

, דביר, אור יהודה  המערכה ששינתה את המזרח התיכון  –שישה ימים של מלחמה    ,אורן מיכאל

(2004) . 

ידיעות אחרונות ספרי  פרס במלכודת סיזיפוס  שמעון  לנצח  ידעהאיש שלא  כץ אורלי,  -אזולאי   ,

 (. 1996חמד, תל אביב )

, אוניברסיטת תל  1928-1922התפתחותו והתגבשותו של "הפועל המזרחי" בשנים  בנימין,  אילני  

 (. 1978אביב )

התיכון כחלק ממדיניותה  -בסכסוכים במזרחבמעורבות ישראל  בג'ונגל'?  האמנם 'וילה    ,אלבז יוגב

ישראל,  1949-1970במרחב,   בלימודי  מוסמך  תואר  קבלת  לשם  חיבור  העברית,    האוניברסיטה, 

 .(2016הפקולטה למדעי הרוח ) 

, עם עובד ספריית  1977-1965של הגמוניית מפלגת הפועלים    קריסתה':  77-ל   הדרךאלדר ערן,  

 . (2018אפקים, תל אביב )

 (. 1990, הקיבוץ המאוחד, תל אביב )ביטחוןסוגיות בעניני  - בתחבולות מלחמה, אלון יגאל

 . (1980, הקיבוץ המאוחד, תל אביב )כלים שלוביםאלון יגאל, 

 .(1959, הקיבוץ המאוחד, תל אביב )מסך של חול  ,אלון יגאל

 (. 1981, עם עובד, תל אביב )מעל הדוכןאלמוגי יוסף, 

 . (1981גבעתיים ), מסדה ומעריב, שיחות עם משה דייןכפיר אילן, וארז יעקב  
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 (.1941ההסתדרות הכללית, תל אביב )  , גדול חבלי, ארן זלמן

 (. 1971, משרד התרבות, ירושלים )חבלי חינוךארן זלמן, 

  ,ידיעות אחרונות,  גוריון-"העסק הביש" פרשת לבון והתפטרות בן  –מי נתן את ההוראה  אשד חגי,  

 (. 1979) בתל אבי

 . (1973) רמת גן גבעתיים , מסדה, מי מריבה ומעשבלאס שמחה, 

אדמון הדתית  מיכאל,    בן  הציונות  בהגות  ויצירה  הדתי  –מרד  הקיבוץ  ומהפכת  אונא  ,  משה 

 (. 2013) גן  רמת, אילן-בר אוניברסיטת 

,  בהיסטוריה  מוסמך  תואר   קבלת   לשם  חיבור,  1967-1948הקו העירוני בירושלים  גד אריאל,    בן

 (.2018להיסטוריה ) החוג, הרוח למדעי   הפקולטה, העברית האוניברסיטה

 (.1965)תל אביב  , עם הספר,דברים כהוויתםגוריון דוד, -בן

אלעד,   דרור  הערביבן  והסכסוך  באנץ'  ראלף  בן1949-1947ישראלי  -המתווך:  מכון    -   גוריון-, 

 . (2012)  ירושלים  ,בנגב גוריון-בןאוניברסיטת 

 . (1997)תל אביב  ההוצאה לאור, - , משרד הביטחון משה דייןסיפורו של  - אומץ בן עזר אהוד, 

,  ישראל-עלייתם וראשית שקיעתם של יחסי ארצות הברית  -  מטרומן עד אובאמהבן צבי אברהם,  

 . (2011) , תל אביבידיעות אחרונות ספרי חמד

מדינת  חייו והשקפת עולמו של ראש הממשלה השלישי של    -  חוכמת המהססחורין דניאל,  -בן

 . (2017) חולון  אוריון, ישראל, לוי אשכול,

 .(1987, הקיבוץ המאוחד, תל אביב )קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומיבן מאיר יהודה, 

אוניברסיטת    - גוריון -, המרכז למורשת בן 1956  –אתגר ותגרה: הדרך למבצע קדש און מרדכי, -בר

 .(1991)באר שבע גוריון בנגב, -בן

מרדכי,  -בר עשנים  און  ישראל    –גבולות  מדינת  בתולדות  צבי 1967-1948עיונים  בן  יצחק  יד   ,

 .(2001, ירושלים )בנגב גוריון- ואוניברסיטת בן

כשהצבא החליף מדיו: פרקים בהתפתחות צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת  און מרדכי,  -בר

 . (2017), יד יצחק בן צבי, ירושלים 1953-1949העצמאות 

, חיבור לשם קבלת תואר  1957-1955מדיניות הבטחון והחוץ של ישראל בשנים  און מרדכי,  -בר

 . (1989", האוניברסיטה העברית, ירושלים )"דוקטור בפילוסופיה

 . (2014, עם עובד ספריית ספיר, תל אביב )  1981-1916משה דיין: קורות חייו און מרדכי, -בר

, כתר, ירושלים  1967-1948שלום: עיונים בתולדות מדינת ישראל    עת מלחמה ועתאון מרדכי,  -בר

(2007) . 
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, הוצאת  1956-1948יחסים ביטחוניים בין צרפת לישראל,    מטריה ביום סגריר...און יצחק,  -בר

 (. 2010) מכביםאפי מלצר, 

, חיבור לשם  1953-1948בין מרות לשיתוף: המאבק על דרך המיסוד הפוליטי במפא"י,  בראלי אבי,  

 . (2000)תל אביב , אוניברסיטת תל אביב, 'דוקטור לפילוסופיה' התוארקבלת 

 . (2007צבי, ירושלים )-, יד יצחק בן1953-1948מפא"י בראשית העצמאות בראלי אבי, 

, מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר  תחילתה של ידידות אווירית  -  מעיט לקורנסברונפלד שאול,  

 . (2011)וחלל, הרצליה 

 . (1987ביתן, תל אביב ) -, זמורהגוריון-בןזוהר מיכאל, -בר

, ירושלים  וניקולסון  ווינדלפלד,  הממונה: איסר הראל ועלילות שירותי הביטחון  ,מיכאל  זוהר-בר

(1971) . 

מיכאל,  -בר פרס  זוהר  המלאה  -שמעון  ראשהביוגרפיה  חמד,  ספרי  אחרונות  ידיעות  לציון ,    ון 

(2016) . 

, הקיבוץ  מעשי ההצלה בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה  -  על הבחירה בטובברזל נעימה,  

 (.2004המאוחד, תל אביב )

 . (1978, מעריב, תל אביב )יום 20שנה ועוד  48 –דדו ברטוב חנוך, 

אביעזר סוזאנה  גולן  מבצע  המלא    –,  "הפרשההסיפור  נדוני  אביב  של  תל  אחרונות,  ידיעות   ,"

(1990 .) 

 (.1982) ירושלים, שוקן, פרס ,מתי  גולן

,  מערכות,  1953-1949  ישראל  של  הביטחון  מדיניות  התגבשות:  קרה  מלחמה,  חם  גבולשמעון,    גולן

 (. 2000) אביב תל

 (.2003) ירושלים, כתר, ביוגרפיה -  אשכוליוסי,   גולדשטיין

 . (2019) אילן, רמת גן -, ברביוגרפיה  - גוריון-בןגולדשטיין יוסי, 

 (.2006, שוקן, ירושלים ותל אביב )ביוגרפיה -רבין גולדשטיין יוסי, 

 (. 2012) ירושלים, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, ביוגרפיה -גולדה גולדשטיין יוסי, 

 . (2011)  עם עובד,  תל אביב,  1945-1948הנציב האחרון: הגנרל סר אלן גורדון קאנינגהם  גולני מוטי,  

 (. 2002, מודן, בן שמן )מלחמות לא קורות מעצמן: על זיכרון, כוח ובחירהגולני מוטי, 

סיני    מלחמה  תהיה  ,מוטי  גולני מלחמת  אל  בדרך  ישראל    משרד ו  מערכות,  1956-1955בקיץ... 

 . (1997, תל אביב )ההוצאה לאור  הביטחון

, עם עובד ויד חיים  1952-1922,  ביוגרפיה,  וייצמן  חייםהאב המייסד,  ריינהרץ יהודה,  וגולני מוטי  

 .(2020ויצמן, תל אביב ) 
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Abstract 

 

On June 17th, 1963, Finance Minister Levy Eshkol stood upon the Knesset podium and 

announced that Prime Minister David Ben-Gurion had resigned his duties both as Prime 

Minister and Minister of Defense. The following day, on June 18th, the Mapai party 

assigned Levy Eshkol the task of forming the government, and on June 19th, President 

Zalman Shazar was the one to do so. Eshkol, in a masterful show of rapid and brilliant 

political thought, presented the new government on June 24th - the first Eshkol 

government, 1963-1966. 

 

 

This doctoral dissertation examines the scope between the first Eshkol government, the 

personages of whom it was made up and Israel's security problems at the time. It spans 

the individual, the collective-governmental and the security aspects, and tries to suss out 

the essence of the connection between the three. It describes the security reality of those 

days, maps the fabric of relations and powers between the ministers of the Eshkol 

government through their approach to the Use of Force, and examines the impact of this 

fabric of powers on decision-making, as well as how it was reflected in this process. 

 

 

This examination is done in two levels; in the first level, the study examined the 

ministers of Eshkol's government as individuals with different approaches to the 

security issue, not necessarily as part of the governmental collective. The study reviews 

the Eshkol government ministers' dealings with Israel's security issues and especially 

with the question of the Use of Force, while taking an in-depth look into the personal 

biographies of each of them and dividing the personages into "Activists" and 

"Moderates" in relation to the Use of Force. 

 

 



 

 

In the second level, the study discusses the government as the operational echelon, 

which deals with security issues. In this level, too, a secondary distinction is made; first, 

the study examines what the formal decisions of the Eshkol government on the issue of 

security were, and what its policy in relation to the Use of Force was; second, the study 

looks at the government as a distinct collective with its own unique identity, 

characteristics, and "character," and reveals the overt and even covert relations within 

it. This type of examination is also called a "Group Biography" and its purpose is to 

identify through the relationship between a group of people with a common denominator 

- in this case, Eshkol government ministers and their involvement with security issues - 

the roots of the political act, the interests that lead to its undertaking and the social 

structures underlying the decision-making process. 

 

Chapter A of the doctoral dissertation deals with the personal biography of each of the 

ministers and personages and maps their position on the issue of the Use of Force, while 

dividing them into Activists and Moderates, before Levy Eshkol’s first government. 

 

Chapter B analyzes the party and collective framework in which the ministers and 

personages developed and examines the Eshkol government as a distinct collective with 

its own identity. 

 

Chapter C describes the beginnings of the Eshkol government in the tangle of internal 

bureaucracy - both governmental and partisan - and lays the foundations for 

understanding its political and security approach. 

 

Chapter D reviews the beginnings of the government's Use of Force vis-à-vis Syria - the 

clashes over the operation of the National Water Carrier, the Arab diversion plant and 

the demilitarized zones, as well as vis-à-vis Jordan, especially in the Seam Zone, Latrun 

and Jerusalem. 

 



 

 

Chapter E combines Israel's engagement with the beginnings of the Arab decision to 

establish the Jordan River Diversion Plant, Eshkol's political meetings with the U.S. and 

French presidents, the internal conflict within the Mapai party over the Lavon affair and 

the relationship between Eshkol and Ben-Gurion. 

 

 

Chapter F discusses the escalation of the conflicts between Israel and Syria around the 

demilitarized zones; as well as with Jordan, due to the question of land cultivation in the 

Latrun area and on Mount Scopus, with relation to internal Israeli politics. It presents 

the centrality of the "Three-Way Forum" - Prime Minister Levy Eshkol, Foreign 

Minister Golda Meir and Chief of Staff Yitzhak Rabin - in decision-making regarding 

questions of the Use of Force. 

 

Chapter G deals with the continuation of the struggle with Syria and the Tel Dan incident 

on November 13th, 1964, as a pivotal event in Eshkol's tenure. It offers a complementary 

explanation to the existing approach in research regarding the relationship between the 

political and military echelons. The chapter also examines the beginning of the diversion 

plant in Lebanon and the ongoing struggle with the Jordanians at the Seam Line, while 

examining the distribution of personages' positions regarding the Use of Force. Finally, 

this chapter reviews the intensification of the internal conflict in the Mapai party, which 

led to the resignation of Agriculture Minister Moshe Dayan and Prime Minister Eshkol 

from the government, Eshkol’s return and the reassembly of the government. 

 

Chapter H reviews the beginnings of Israel's efforts against the Syrian diversion plant, 

the complexity of considerations in determining Israel's military responses to Jordan and 

Lebanon, and the beginning of Fatah's activities. The chapter also discusses the Tenth 

Mapai Conference, February 16th-19th of 1965, as the culmination - up until that point - 

of the Mapai party’s internal conflict between Eshkol’s camp and Ben-Gurion’s camp. 

 



 

 

Chapter I presents the continuation of the Israeli efforts against the Syrian diversion 

plant and Jordan's operations at the Seam Line and in Jerusalem, while emphasizing the 

centrality of Foreign Minister Meir in decision-making and in the policy regarding Use 

of Force. 

 

The chapter also deals with the intensification of the conflict with Fatah and the end of 

the diversion plant in Lebanon, and reviews the establishment of the Rafi party and the 

wide open rift between the two parties. 

 

 

Chapter J deals with the differences in approaches between the political and military 

echelons regarding the appropriate response to the Fatah challenge - Defense vs. Offense 

- the complexity of the Israeli-Jordanian struggle over the cultivation of agricultural land 

in Latrun and the subsequent Israeli attack on the Syrian diversion plant. The end of the 

chapter presents the political struggle between Rafi and Mapai on the eve of the 

Histadrut and Knesset elections in September and November of 1965, Mapai's victory in 

the general election and the establishment of Eshkol's rule. 

 

 

At the heart of this doctoral dissertation are two main and complementary research 

questions. The first: What was Israel's Use of Force policy during Levi Eshkol’s 

government of 1963-1966? And the second: Is it possible to see the first Eshkol 

government as a collective with its own unique identity, characteristics and character, 

and to discuss it as part of a group biography, or is it a collection of parties and 

individuals? 

 

The main contention of my research is that the Eshkol government's Use of Force was a 

combination of strategic Moderation and day-to-day Activism. Moderation - since 

the Use of Force was not intended to bring about a significant change in the existing 

situation, did not seek to bring about a deterioration or war, and many restrictions and 



 

 

restraints were imposed on it; and Activism - because it was very frequently activated 

in the ongoing security incidents. 

 

The need for Moderation stemmed from the desire to focus on building a State, nation 

and society, Israel's relative weakness in the international framework, the importance of 

"industrial peace" on the eve of completing the National Carrier enterprise and mainly 

from the desire to reach a strategic understanding agreement with the U.S. 

 

The need for Activism in ongoing security originated in the wish to protect Israeli 

interests such as sovereignty in Jerusalem and the demilitarized territories, the peaceful 

lives of the citizens of the confrontation line, national pride and the stability of the status 

quo. 

This is Activism by the hands of Eshkol and Meir, controlled and proportionate, one 

which does not usually seek escalation and places great emphasis on deterrence. 

 

With regard to the second main research question, I argue that the totality of the elements 

indicating that the unifier is superior to the divider necessarily leads to the insight that 

this is a government with a distinct collective identity, with unique characteristics 

and character. 

 

The unique, collective and unifying identity is reflected in the formulation of the Use of 

Force policy that was a balanced product of the positions of the personages and their 

common past, and of the fact that they agreed to sit together in the same government. 

However, it is also reflected in the confrontation of this government, and of Eshkol 

himself, with a built-in paradox. 

 

These were a government and a prime minister who, on the one hand, wanted to continue 

David Ben-Gurion's last government but, on the other hand, especially from 1965 

onwards, realized that they had to break away from Ben-Gurion's image and new party, 

otherwise they would lose their political right to exist. 



 

 

This complexity compels them to produce, at the beginning of the political path, a direct 

affinity between them and the previous government, and a clear continuity between the 

two prime ministers, out of a desire to maintain stability. However, later on, the political 

necessity requires them to create for themselves a new, different identity that is separate 

from Ben-Gurion, and later from Rafi; an identity that will set them apart as a distinct 

group and help them preserve their political power. 

 

In addition to the two main research questions, this dissertation contains a number of 

secondary research questions: What was the impact of the individual and group 

biographies and the common past of the personages in the Eshkol government on the 

question of the Use of Force? What was the division between Activists and Moderates 

in this government? Who were the dominant figures among the decision-makers who 

dealt with security issues and the Use of Force? And why them? And how was the 

relationship between the political and military echelons characterized? 

 

In this dissertation I show that a historical biographical review of each of the ministers 

indicates the broad political, governmental and military experience of the members of 

the government even before they entered the Eshkol government, an experience which 

deepened during their tenure. This review further demonstrates how these are oftentimes 

shared events and experiences that the personages went through together as ministers in 

the Ben-Gurion and Moshe Sharett governments or in the Ministerial Committee on 

Security Affairs. 

  

This study even argues that a dominant group whose influence on the Use of Force 

policy was greater than that of the other personages can be significantly characterized. 

At the center of this group were Levi Eshkol, Golda Meir and Yitzhak Rabin and, to 

some extent, Moshe Chaim Shapira, as well; to them we must add, in a secondary circle, 

Yigal Alon, Moshe Dayan and Shimon Peres; and a further circle was comprised of 

Zalman Aran, Pinchas Sapir and National Religious Party ministers Zerach Warhaftig 

and Yosef Burg. 



 

 

 

The most important and dominant group, and the one that was ultimately the policy 

maker, was Eshkol, Meir and Rabin who outlined an intermediate approach to the Use 

of Force.  

 

The dominance of Eshkol, Meir and Rabin is also reflected, as mentioned, in the 

existence of the "Three-Way Forum", which often managed Israel's Use of Force policy. 

This forum tended towards security Activism, with Meir being the more Moderate 

marker in this forum, Chief of Staff Rabin the more Offensive marker, and Eshkol 

symbolized a balanced intermediate approach. 

 

The study further shows the importance of the shared past, the shared experiences and 

the long-standing acquaintance in building trust and intimacy between the group 

members and the Prime Minister. It is difficult, if not impossible, to produce a 

correlation between place of birth, date of immigration to Israel or age among Eshkol 

government officials and their position on the Use of Force. In contrast, the shared past, 

experiences and events they have accumulated together have allowed for two essential 

things: building a personal relationship based on previous acquaintance and closeness, 

as well as the creation of small groups based on this acquaintance, in which there were 

two very important components to the management of a State: one, trust and intimacy 

between the members of the group and themselves and between the Prime Minister and 

each member of the group; and the other, which is derived from the first - a space that 

allows for in-depth, professional, honest and fruitful discourse. 

 

This is how the great closeness of Meir, Shapira and Aran to Eshkol can be explained, 

and on the other hand, and despite their military past, Eshkol’s distance from Yigal Alon 

and Moshe Dayan. 

 

 



 

 

With regard to the research question dealing with the relationship between the political 

and military echelons, and contrary to the prevailing view of Eshkol's weakness vis-à-

vis the military echelon and his lack of control over it, this study shows that the 

prevailing security-political reality clearly emphasizes the existence of a hierarchy 

between the echelons, effective political control, supervision and subordination of the 

military to the political echelon. 

 

The IDF was careful to implement the political echelon's approach, and especially 

Eshkol's approach, according to which the confrontation with the Syrians, the 

Jordanians and the Lebanese must be conducted firmly but carefully, wisely, in a 

controlled manner and while avoiding escalation. This clear approach of the political 

echelon was well expressed in the manner in which weaponry was used in the incidents, 

the type and diameter of weapons that were assigned to the operations and the 

restrictions that Israel and the IDF applied to themselves. 

 

The dissertation also shows that, contrary to popular opinion in the research regarding 

Rabin's great influence on Eshkol, along with cases where the two shared similar 

approaches to the Use of Force policy, there were more cases where Rabin's Activist 

proposals were rejected by Eshkol and even cases where Eshkol's approach was more 

Offensive. 

 

Most of the studies dealing with Levi Eshkol and with his term in office tend to call him 

"Moderate" and his security policy - "Moderate". Based on this doctoral dissertation, it 

seems that the term “Balanced Policy” better describes Eshkol’s Use of Force policy; 

Balanced between long-term and short-term considerations, balanced between his (and 

Meir’s) historical past and his understanding of the existing reality, balanced between 

the Use of Force and its restraint, balanced between the positions of personages close to 

him and the circle of security decision-makers and balanced between coalition parties. 
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