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אם ניתן להם מפה ,הם יראו מה גדולים השטחים
דיונים שהוגדרו כסודיים ביותר חושפים כיצד התקבלה ההחלטה על מחיקת הקו הירוק
מהמפות הרשמיות של מדינת ישראל .וזה לא היה הדבר היחיד שנמחק מהן
אדם רז

••• בשבוע שעברה סערה התקשורת בעקבות
החלטתה של עיריית תל אביב־יפו לתלות בבתי
הספר בעיר מפות ישראל ובהן סימון של קו
שביתת הנשק — הקו הירוק — שעליו הוסכם בין
ישראל לשכנותיה בתום מלחמת העצמאות
ב– .1949קו זה סומן עד  1967כגבולה המזרחי
של מדינת ישראל וכגבול המתחם את שטחה
הריבוני .הקו נעדר לאורך שנות הכיבוש כולו,
בכוונת מכוון ,ממפותיה הרשמיות של מדינת
ישראל בעקבות החלטות סודיות שהתקבלו בסוף
 1967בקבינט הביטחוני .במקום הקו הירוק,
הוחלט מאז לסמן את גבולותיה (הלא־רשמיים)
של ישראל בקווי הפסקת האש של מלחמת
ששת הימים :שטחי הגדה המערבית ,רצועת
עזה ,חצי האי סיני ורמת הגולן.
מאז ועד היום המפות הרשמיות שמדפיסה
מדינת ישראל באמצעות המרכז למיפוי ישראל
(מפ"י) לא מבדילות בין שטח המדינה כפי שהיה
ערב מלחמת ששת הימים ואחריה .בפועל ,כפי
שאפשר ללמוד מהצצה חטופה במפה הרשמית,
ישראל (כך ,לא "מדינת" ואף לא "ארץ") משתר־
עת מהים התיכון ועד נהר הירדן במזרח .ההחלטה
הפוליטית –מ– '67על מחיקת הקו ממפותיה הר�ש
מיות ,נועדה אולי לשמור על האפשרויות לגבי
עתיד השטחים הללו פתוחות .ואולם ,עם הקמת
התנחלויות על השטח הכבוש והפיכתן לחלק
אינטגרלי מישראל עבור רבים ,מחיקת הקו מהמ־
פות הפכה מתרגיל בקרטוגרפיה לממשות פולי־
טית .הקו הירוק באמת נשכח ,ואיננו קיים עוד
בפועל עבור ישראלים רבים.
תגובתו של ראש העיר מעלה אדומים ,בני
כשריאל ,להחלטת עיריית תל אביב ,מבטאת כה־
לכה את המתחולל בשטח .כשריאל אמר כי "מדי־
נת תל אביב והעומדים בראשה חושבים שגבולות
ארץ ישראל מסתיימים בגוש דן .אני מזמין אותם
לצאת משינקין ומאבן גבירול ,להגיע אלינו
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למעלה אדומים ולראות מקרוב מהי התיישבות".
מעבר למלל האנטי תל־אביבי האופנתי בחוגים
מסוימים ,עמדתו של ראש העיר שלפיה מעלה
אדומים היא חלק מישראל מבטאת עמדה מדינ־
תית ארוכת שנים .אכן" ,ההתיישבות" בשטחים
הכבושים היא פרויקט מדינתי .אולם ,כפי שהבינו
היטב מקבלי ההחלטות ,בראשית הדרך היה צריך
לחשוף טפח ולכסות טפחיים.
לראיה ,באוקטובר  ,'67בדיון של ועדת השרים
לענייני ביטחון על מחיקת הקו הירוק ,כשמפעל
ההתנחלות עוד לא נראה באופק ,היה זה שר הבי־
טחון משה דיין שהבהיר שיש מי שטוענים
ש"איננו צריכים להפגין את כוונת ההתפשטות
שלנו" .מאז ,ישראל בהחלט הפגינה את כוונותיה.
השר מנחם בגין ,מצדו ,טען שאינו "מסכים למונח
של התפשטות כשם שאיני מסכים למונח של כי־
בוש .זוהי שיגרא דלישנא מאוד לא טובה".
כמה דיונים בצמרת הישראלית באוקטובר־נו־
במבר  1967הוקדשו לדיון על עתיד הקו הירוק
במפות הרשמיות שיודפסו מעתה ואילך .לנוכחים
באותן ישיבות היה ברור שההחלטה על כך היא
לא דבר שיש להקל בו ראש .בעקבות החלטת
ממשלה שלפיה קווי הסכמי שביתת הנשק
מ– 1949בטלים ,הניח באוקטובר שר העבודה
יגאל אלון הצעת ההחלטה בפני ועדת השרים לע־
נייני ביטחון .אלון אמר" :ההצעה שלי היא פשו־
טה :לצלם את המציאות האמיתית המוכרת ,כפי
שהינה" .כלומר ,לפרסם מפות לפי "הסטטוס של
הפסקת האש" במלחמת ששת הימים ולא של קווי
שביתת הנשק מ– .1949במילים אחרות ,למחוק
את הגבול המזרחי של מדינת ישראל מהמפות
הרשמיות" .ההיגיון הוא כזה" ,הסביר אלון באחד
הדיונים" ,הממשלה החליטה שעם הכרזת מלחמת
ששת הימים חדלו הסכמי שביתת הנשק להתקיים
וקיים כל מה שמשתמע מזה .אם אין הסכמי שבי־
תת נשק ,אין גבולות ,או אין קווים של הסכמי
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שביתת הנשק .אנחנו יושבים בקווים חדשים,
שיש להם סטטוס של קווי הפסקת האש".
השרים ,רובם ככולם ,היו בעד הצעת ההחל־
טה .ראש הממשלה ,לוי אשכול ,הסכים להצעה
והסביר באחד הדיונים ש"זוהי כיום מפה המצלמת
לא יותר מאשר את המצב הקיים( .אך) אין היא
אומרת שזוהי המפה הסופית" .השרים היו ערים
למשמעויות החלטתם .שר המסחר והתעשייה זאב
שרף אמר ש"הוצאת מפה מטעם מחלקת המדי־
דות הממשלתית זהו מעשה פוליטי ,חשוב וחמור".
זו הסיבה שאשכול אמר שהיה "רוצה שלא נתח־
לק בעניין זה בדעות".
שר המשטרה ,אליהו ששון ,שתמך בהחלטה,
הסביר את ההיגיון שהוא מוצא בה" :השטחים
המוחזקים הם גדולים פי שלושה מהשטח הקודם
של מדינת ישראל .יש מדינות היודעות שאנחנו
כבשנו שטח זה או אחר ,אבל אין הן מתארות
לעצמן את גודל השטחים שכבשנו .אם ניתן להן
מפה שבה נסמן לחוד את השטחים המוחזקים
בידי צה"ל ,יראו מה קטנטונת היתה ישראל ומה
גדולים השטחים המוחזקים .אין אנו צריכים
לתת מפה כזו בידי אלה הרוצים שניסוג מהשט־
חים המוחזקים".
הדיונים נסבו על סוגיות שונות ,ואחת המע־
ניינות שבהן היתה אם כותרת המפה תהיה "מדי־
נת ישראל" או "ישראל" בלבד" .סיכמנו" ,הבהיר
אלון" ,שכדי למנוע טענות על סיפוחים וכיוצא
באלה ,הכותרת של המפה תהיה 'ישראל' וכותרת
המשנה 'מפת קווי הפסקת האש'" .אחד הדיונים
הוקדש גם לשאלת הצנזורה והחשש שההחלטה
על מחיקת הקו תהפוך פומבית לפני דיוני העצרת
הכללית של האו"ם שעתידים היו להתקיים תוך
שבועות אחדים .היה זה שר החוץ אבא אבן שבי־
קש לדחות את הדפסת המפה לאחר סיום דיוני
העצרת ,וכך אכן נעשה .אולם ,לא היה זה רק
עניין של דיפלומטיה ,אלא גם עניין פנימי.
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למעשה ,אבן עצמו אמר באחד הדיונים ש"אני חו־
שב שיש גם סיבות פנימיות וגם חיצוניות" למחי־
קת הקו מהמפה .אפשר לשער שאחת הסיבות
היתה הרצון להקים התנחלויות ברמת הגולן.
באותה תקופה רוב השרים לא פיללו למפעל הת־
נחלויות נרחב בגדה המערבית .לא כך היה לגבי
הרמה ,ואלון הסביר שהשארת מפות עם הקו
הירוק היא עניין ש"יכול להכשיל אותנו רק לגבי
רמת הגולן" .הוא צדק .עבור רוב הישראלים ,בגו־
לן נבנו מאז "יישובים" ,לא "התנחלויות".
שר המשפטים יעקב שמשון התייחס גם הוא
לסוגיית ההסתרה על ההחלטה ומשמעויותיה.
"מפות של הפסקת האש נתפרסמו כבר עשרות
פעמים .מה פה הדבר הסודי? הסוד הוא שה־
ממשלה החליטה לפרסם מפה כזאת בתור מפה
רשמית" .כאמור ,החלטותיה של ועדת השרים לע־
נייני ביטחון בדבר מחיקת הקו הירוק מהמפות
הרשמיות סומנו כ"סודי ביותר" ולא פורסמו במ־
שך שנים.
מחיקת הקו מהמפות לא נועדה ליצור גבול
חדש לישראל ,אך הסוגיה עלתה לאורך הדיונים.
"צריכה להיות הערה שאמור לא במפה של
ת המדינה ,אלא של קווי הפסקת האש .זה
גבולו 
מוציא את כל הפיקנטיות שבדבר" ,אמר השר
ישראל גלילי .אולם ,בפועל ,שאלת הגבול נפרטה
לסוגיות רבות .מנכ"ל משרד הפנים ,מאיר סילב־
רסטון כתב בספטמבר  '67לשר הפנים שפירא,
ש"שר הביטחון (ואולי עוד שרים) מחייבים קו של
'טשטוש' הגבול בין המדינה לבין השטח המוחזק.
מסיבה זו אינם רוצים שנבליט הדבר על ידי פי־
קוח גבול לפי חוק הכניסה לישראל".
כדאי להזכיר שעיריית תל אביב־יפו לא היתה
הראשונה שרצתה להחזיר למפות את הקו הירוק,
והדבר כבר נידון לאורך השנים .יולי תמיר ,למ־
של ,הורתה כשרת החינוך –ב– 2006לבדוק אם נ�י
תן להחזיר את הקו לספרי הלימוד בבתי הספר,
והדבר עורר גם אז סערה פוליטית קצרת ימים.
העובדה שהקו הירוק אינו מופיע במפות רשמיות,
ושההיסטוריה אודותיו אינה נלמדת כראוי במער־
כת החינוך ,מאפשרת לשכפל כבר עשרות שנים
את הבורות כלפי שטחיה הריבוניים של מדינת
ישראל" .אין קו ירוק .יש ישראל אחת .ילד בקרני
שומרון ,בנתיבות ,באריאל או בעפרה הם היינו
הך" אמר לפני שנים אחדות שר החינוך נפתלי
בנט" .אנחנו מלמדים על כלל ארץ ישראל בלי
הפרדות".
ההחלטה על מחיקת הקו הירוק מהמפות הר־
שמיות אומצה גם במפות אחרות .כבר בדצמבר
 ,19677למשל ,הודפסו מפות חדשות לסימון "ה�ש
בילים החדשים" על ידי החברה להגנת הטבע.
"המפה כוללת את השבילים החדשים שסומנו
במדבר יהודה המשוחרר ,עליהם יצעדו בעוד ימים
אחדים אלפי בני נוער בטיולי חנוכה של תנועות
הנוער" ,נכתב בעיתון "למרחב" .הקו הירוק ,כך
צוין שם" ,הוצא לגמרי מהמפה".
השיקולים היו ברורים לכולם .באחד הדיונים
על מחיקת הקו הירוק ,התייחס ראש הממשלה
אשכול בלשון ברורה לשיקול החבוי במחיקת
הקו הירוק ובהסתרת הדבר" :אנו כולנו יודעים
לשם מה כלה נכנסת לחופה .אבל אין מדברים על

דבר זה" .
המאמר מבוסס על מחקר של מכון עקבות לחקר
הסכסוך הישראלי־פלסטיני

