
47  46 2021 ני  ו בי  4 ה  שב ח למ ר  מ ו ח צה  הק

מסוגיות  נרחבת:  היתה  אחריותם  הפלסטינית. 
־משפטיות שנלוות לכיבוש שטחים ועד איסוף מו

דיעין על האוכלוסייה והתשתיות בגדה המערבית. 
העדיף  כוחו  בדבר  מחלוקת  היתה  שלא  בעוד 
השטחים  את  במהרה  לכבוש  ויכולתו  צה"ל  של 
מידי מצרים, ירדן וסוריה, בשנים שקדמו לכיבוש 
עלו חששות בקרב קציני הממשל הצבאי שהופעל 
מיפקדות  של  הכשרתן  לגבי  ישראל  בתוככי 
למשול  היה  שתפקידן  העתידות,  הצבאי  הממשל 

־בשטחים. לצד הדוקטרינה הצבאית שחייבה להע
הת האויב,  לשטח  העתידיים  הקרבות  את  ־תיק 

שהתבססה  באזרחים,  לשליטה  דוקטרינה  קיימה 
בשלי תימצא  כיבוש השטח  ההכרה שלאחר  ־על 
־טת ישראל אוכלוסייה אזרחית כבושה, ויהיה צו

רך בגופי ממשל צבאי שיטפלו בה.
מפקד  ורבין,  יהושע  אל"מ  תפקידו,  מתוקף 

־הממשל הצבאי בתוככי ישראל ומי שהיה בעל ני
־סיון רב בהפעלת מנגנוני פיקוח ושליטה על הפל

סטינים אזרחי ישראל, מילא תפקיד מרכזי ביישום 
ההכנות למילוי הפקודה בשטחים שייכבשו. ברגע 
של גילוי לב בדצמבר 1958 הוא הודה בפני ועדת 
שרים שהתכנסה לדון בעתיד הממשל הצבאי בתוך 

־ישראל: "עוד גם לעצמי לא קבעתי מה אנחנו עו
כמפקד  ואולם,  טובות".  או  רעות  יותר,  להם  שים 
חיים  מפקדו,  לפני   1965 ביוני  התריע  הוא  בכיר, 
בר־לב, כי מיפקדות הממשל לשליטה על שטחים 

־כבושים אינן מיומנות דיין לביצוע משימתן העתי
־דית. "חלה התקדמות מעטה ביותר בנושא זה". לד

בריו, "נראה שמפקדות הממשל בשטחים כבושים, 
אלו  דברים  תפקידיהן".  למילוי  כשירות  יהיו  לא 

נכתבו שנתיים לפני המלחמה.
מעורבותם של מפקדי הממשל הצבאי שהופעל 
היתה  הפלסטינים  המדינה  אזרחי  על   1948 מאז 
והצבאית  הארגונית  המסגרת  שכן  מתבקשת, 
ישראל  בתוך  הפלסטינים  האזרחים  על  שהופעלה 

־היוותה את הבסיס לשליטה בשטחים שייכבשו במ
כבר  הצבאי  הממשל  למנגנוני  היו  ב–1963  לחמה. 
15 שנות ניסיון בהשלטת "סדר" ופיקוח באמצעות 

יש אזרחי  הפלסטינים  על  קפדני  היתרים  ־משטר 
־ראל. מנקודת מבט צבאית, היה היגיון שגוף זה יש

שייכבשו  בשטחים  השליטה  לארגון  כמודל  מש 
שר  דחה  המלחמה  לאחר  אמנם,  הבאה.  במלחמה 

־הביטחון דיין את הצעתו של ראש השב"כ יוסף הר
־מלין להעתיק את דפוסי השליטה של הממשל הצ

)עניין  כנם  על  ולהשאירם  לשטחים  מישראל  באי 
של  נאורותו  על  כביכול  הצביע  השנים  שלאורך 
דיין(; אך אף על פי שבדרך כלל נמנע דיין ממינוי 

־מושלים צבאיים מתוך שטח המדינה למושלים מע
בר לקו הירוק, הנורמליזציה של "הכיבוש הנאור" 
לבשה צביון דומה לזה של הממשל הצבאי שהופעל 
הלכה  הכיבוש  של  שזמניותו  ככל  בהתאם,  בארץ. 

והתעמעמה הפך זה לגס ואלים יותר.
בין  ישיר הקו שקישר  וכדי להמחיש עד כמה 
דצמבר  )עד  ישראל  בתוך  הממשל הצבאי ששרר 
בשטחים,  המלחמה  לאחר  שהתקיים  לזה   )1966
די להביט בגלגול שעבר על שלוחותיו הרשמיות. 
בישראל  הצבאי  הממשל  את  שהפעילה  היחידה 
1948 ועד 1966 הפכה בחודשים שאחרי מלח־ –מ
מת ששת הימים ל"מחלקת ממשל צבאי וביטחון 
מרחבי". כיום היא מוכרת בשם אחר, קליט יותר: 
 "מתאם פעולות הממשלה בשטחים". 

הסכסוך  לחקר  עקבות  במכון  חוקר  הוא  רז  אדם 

הישראלי־פלסטיני

ההיסטוריוגרפיה  של  רובה  שנים,  במשך   •••

הופתעו  ההחלטות  שמקבלי  קבעה  הישראלית 
ביוני  הבזק  במהירות  שנקטפו  הניצחון  מפירות 
דיין,  1967. "המלחמה", קבע שר הביטחון משה 

והתגלג "התפתחה  סיומה,  לאחר  ימים  ־שלושה 
על  מראש  תוכננו  ולא  כוונו  שלא  לחזיתות  לה 
ידי שום איש, גם לא על ידי". על בסיס אמירות 
השטחים  שכיבוש  הדעה  התקבעה  ואחרות  אלה 

־במהלכה היה תוצר של הידרדרות במדרון חלק
לק, מציאות חדשה שאיש לא היה מעוניין בה.

־אולם תיעוד היסטורי שנחשף בארכיוני המדי
ספק  להטיל  מחייב  האחרונות  בשנים  וצה"ל  נה 
הזאת. המסמכים שמוזכרים פה  בנחרצות הטענה 
בארכיונים  שקיים  ענף  מתיעוד  זעיר  חלק  הם 
כיבוש  בנושא  לעיון  סגור  ושעודנו  ממשלתיים, 
מהמסמכים  מחלק  החיסיון  הסרת  על  השטחים. 
שעליהם מבוסס מאמר זה היה צורך להתעקש זמן 
רב. תיעוד זה מלמד על הכנות מפורטות שנערכו 
במערכת הצבאית בשנים שקדמו ליוני 1967, כדי 
שבמערכת  בשטחים  השליטה  את  מראש  לארגן 
שייכבשו   — גבוהה  בוודאות   — העריכו  הביטחון 
כיבוש  כי  מלמד  במסמכים  עיון  הבאה.  במלחמה 
חצי  מירדן,  הגדה המערבית  והחזקת השטחים — 

 — מסוריה  הגולן  ורמת  ממצרים  ועזה  סיני  האי 
ביטוי  אלא  הלחימה,  של  לוואי  תוצאת  היו  לא 

לתפיסה אסטרטגית והכנות מקדימות.
השטחים  לכיבוש  בצה"ל  הדקדקניות  ההכנות 
החלו כבר בראשית שנות ה–60. הן היו, בין היתר, 
הימים  וקצר  המר  הישראלי  הניסיון  של  תוצר 

־בכיבוש — ובהמשך פינוי — חצי האי סיני ורצו
יש  זה  רקע  על  ב–1956.  סיני  במלחמת  עזה  עת 
לארגון  "הצעה  שכותרתו  המסמך  את  להבין 
מבצעים,  מחלקת  ראש  שכתב  הצבאי"  הממשל 
לרמטכ"ל  ושלח   ,1961 ביוני  פלד,  אלעד  אל"מ 

־צבי צור. הצעה זו כללה, שש שנים לפי פרוץ מל
של  וראשוני  מפורט  תכנון  הימים,  ששת  חמת 

־הכוחות שיידרשו למשול בשטחים הכבושים. שנ
באגף  הוכנה   ,1963 באוגוסט  יותר,  מאוחר  תיים 
עמד  שבראשו  מבצעים(,  אגף  )לימים  כללי  מטה 
הממשל  לארגון  צה"לית  פקודה  רבין,  יצחק  אז 
הצבאי בשטחים שהופצה בתפוצה נרחבת. פקודה 
ההתפשטות  "כיווני  על  בלשונה,  אור,  שופכת  זו 
הצפויים )של ישראל(", שגורמי הביטחון העריכו 
שהמלחמה הבאה תתמקד בהם. אלה כוללים את 

־הגדה המערבית, מרחב סיני עד תעלת סואץ, הר
מה הסורית ודמשק, ודרום לבנון עד נהר הליטני.

הוכנה לאחר שבענף  הפקודה מאוגוסט 1963 
ממשל צבאי העריכו בהתכתבות פנימית חודשיים 
קודם לכן שהארגון העתידי של השליטה בשטחים 
נעשה עד כה "בצורה חפוזה" ו"אינו עונה לחלוטין 
על כל הצרכים". באותה "פקודת ארגון — ממשל 

־צבאי בשעת חירום" נכתב כי "שאיפת צה"ל להע
בהכרח  תביא  האויב,  לשטחי  המלחמה  את  ביר 

לגבולות המ וכיבוש מרחבים מחוץ  ־להתפשטות 
דינה". על בסיס הניסיון הישראלי בימים שלאחר 
צורך בארגון מהיר  נקבע שם שיהיה  סיני,  מבצע 
עשויים  אלה  "כיבושים  שכן  צבאי,  ממשל  של 
את  לפנות  עלינו  ויהיה  בלבד  קצר  זמן  להימשך 
השטחים לאחר לחץ או הסדר בינלאומי". המשך 
על  אמונים  שהיו  לגורמים  מיועד  היה  המשפט 
העתידי,  הכבוש  בשטח  הצבאי  הממשל  הפעלת 
עלול  "אולם,  הפקודה:  מחברי  כוונת  על  ורומז 
החזקת שטח  נוח שיאפשר  פוליטי  להיווצר מצב 

כבוש לאורך זמן".
ואמנם, ניצולו של אותו "מצב נוח" חייב ארגון 

־קפדני של אופני השליטה הצבאית בשטחים הכ
כדי  לב  תשומת  בצה"ל  הוקדשה  ולפיכך  בושים, 

־לאמן ולהכשיר את היחידות וגופי האדמיניסטר
באוכלוסייה  לשלוט  יהיו  שעתידים  ציה 

בניגוד לטענה שלפיה ישראל מצאה את עצמה לפתע מחזיקה בשטחים אחרי 1967, מסמכים שהותרו לפרסום 
 חושפים את ההכנות המפורטות שעשה צה"ל לקראת משימת השיטור הממושכת שעמדה ליפול על כתפיו

אדם רז

 ארבע שנים לפני מלחמת ששת הימים 
 הודו במטכ"ל: במצב פוליטי נוח 
נוכל להחזיק בשטחים הכבושים

שבויים מובלים לחקירה 
 בירושלים, יוני 1967 
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