
 

 

 

 

 

 

 

 שמיים וארץ והקו הירוק  

 ?67מה השתנה ומי השתנה ביוני 
 הכהן גרשוןמאת האלוף )מיל'( 

 2017יוני  9, ה492מבט מבס"א מס' 

 

עבור רבים הסתיימה מלחמת העצמאות בתחושת החמצה. החלומות תקציר: 
מלחמת ששת הימים אינם חלומותיהם של אנשי גוש אמונים לאחר שהתהוו 

גם חלומותיהם של בני מפלגות הפועלים שהחליפו בעשורים  בלבד, אלו
 האחרונים אתוס חלוצי מהפכני, בשקיקה לנורמליות מערבית ליברלית. 

 עד בוחנים חוזרים, בדיונים הימים? ששת מלחמת בטלטלת השתנה ומה מי
 הימים ששת מלחמת זו יתהי"ה .מהדרך סטה ומי התפנית יתהיה מה לעייפה,
 אבינרי, שלמה פרופסור טען - הארץ" חלוקת על הוויכוח את מחדש שפתחה

 גם להערכתו, והוביל הימים ששת מלחמת עם שהתחולל השינוי את בתארו
 הליכוד חברי ,1967 יוני עד שנים אותן בכל לדבריו, .1977 של הפוליטי למהפך

 ואיחוד הכותל שחרור למען מלחמה פתיחת לדרוש דעתם על מעלים היו לא
 הימים, ששת מלחמת ניצחון עם ואז ,סופה אל כבאה נראתה המחלוקת לים.ושיר

 .(717.5.201 ב' )רשת מחדש. נולדה

 ,6719 יוני עד שנים באותן היה נדמה שאמנם האפשרות הוא הציג לא שאבינרי מה
 השטח. פני מעל למתבונן רק כך נראה שזה אלא סופה, אל באה המחלוקת כי

 בקרב במיוחד הישראלית, בחברה התודעתי העומק במבנה השטח, לפני מתחת
 למרחבים התשוקה אחרים. תודעה זרמי רחשו החלוציות, הפועלים מפלגות
 כמו לפעול, המשיכה היא נמוגה. לא ,1949-ב הנשק שביתת לקווי מעבר שנותרו

 לאלה מעניין שיעור ככבויה. לרגע שנראית יער בשרפת האפר, תחת כבושה אש
 לממש ויכול לאומיים חלומות משכך מנהיגים, בין שלום שחוזה להאמין המבקשים

  קיימא. בר סופי מצב נדל"ן, בעסקת כמו

 העצמאות מלחמת צה"ל, מפקדי בין בעיקר רבים, עבור כמה עד יודעים מעטים
 גלוי. ביטוי זו לתחושה נתן אלון, יגאל החמצה. בתחושת הסתיימה

 התעצמות "עם :1954 בשנת לוןא כתב במלחמתו" עציון "גוש לספר בהקדמתו
 בו... זוכה המקדים כל אשר צבאית, מבחינה ריק חלל חברון בהר נוצר כוחנו,



 שתי צה"ל. של הריאלית יכולתו בגדר היו הכבוש עציון וגוש חברון הר שחרור
 נעות והחלו גדולות להצלחות זכו ,8 וחטיבה פלמ"ח הראל חטיבת הזרועות:

 השדוד עציון גוש על נקם שאיפת פועמת חמיהןלו כשבלבבות ההרה, בזריזות
 האסון, למרבה ברם, עיניהם. לנגד השלמה הארץ כשחזון הקרוב, שחרורו ותקוות
 להנהגת שנראו מוטעים, ואסטרטגיים מדיניים שיקולים בשל המסע הופסק

 הלגיון פולשי של להתנחלותם הדרך נפתחה כך שעה. אותה כנכונים המדינה
 וידיהם מנגד, עציון גוש אל מביטות הלוחמים ועיניי גוש,וב בהר ירדני העבר

 (כ"ט-כ"ח עמ' במלחמתו, עציון )גוש ".אסורות

 רק לא אותותיה נתנה הארץ, גבולות לתיקון נוספת להזדמנות זו כמיהה
 שבכל צה"ל, של המבצעיים בתכנונים אלא הימים, ששת מלחמת בהתנהלות

 שאיפה המדיני, לדרג גם מפורשות הציגו החמישים, משנות החל שנים, אותן
 בצורך ביטחוניים, בנימוקים המלחמה כמטרת הוצג זה גיוןיה גבולות. לתיקון
  לגבול. מעבר שנותרו מולדת למרחבי מוסתרת, לא בכמיהה אסטרטגי, בעומק

 גם להזכיר צריך פעם שמידי "דומה הימים: ששת מלחמת אחרי הסביר דיין משה
 ואנחנו נלחמו הערבים ,1948-ב מלחמה פרצה הירוק'. 'הקו בעצם מהו ליהודים,
 שבהם הקווים הנשק. שביתת קווי נקבעו 1949 ובשנת זזנו ואנחנו זזו הם נלחמנו,
 רבה כה שהיום הירוק' ה'קו זהו ישראל. מדינת לגבולות היו המלחמה, נגמרה

 .(65 עמ' אחרים", יחסים - חדשה "מפההירוק!") והקו רץוא שמיים - עליו הצעקה

 מולדת, למרחביי כמיהה לאותה בהתכחשות הישראלית, בחברה השולט בשיח
 מתונה, בנורמליות כביכול, התנהלה הישראליות ,1967 יוני עד כי להציג מבקשים
 לאומני:-משיחי סחרור לעבר התפנית את מבכים הוגנת. חברה בבניין ממוקדת
  ללאומנים." המתונים למשיחיים, לפתע נהפכו "הדתיים

 מנהיגי של הגותם בעומק שזורה תהיהי משיחיות כי להכחיש ניתן שלא לאא
 גם דרכם. את המשיכו רק הדתית הציונות ובני דרכם מראשית הפועלים תנועות

 המשיחיים, התוכן ממדי את חדש, במינון העצימו הדתית הציונות בני כי נכון אם
 ששת מלחמתל שקדמו בשנים בהם. להיאחז הראשונים היו הם לא זאת בכל

 החזון במרכזיות הכרתו את הסתייגות, וללא בגלוי והדגיש חזר גוריון בן הימים,
 רוטנשטרייך נתן פרופסור של לביקורתו בתשובתו מפעלנו. להכוונת המשיחי
 הגיון בדפוסי המתנהלת למדינה בדרישה - משיחיות מגמות מפני שהזהיר

 היא אם כי עברה, המשיחיות שתקופת ילמדונו "אל גוריון: בן ענה - שגרתיים
 ,1.3.1961 מפא"י, מרכז בישיבת יוןגור בו דוד )מדברי קיום." לנו יהיה לא - עברה

 .(תשכ"א ניסן ב'

 תנועת גימנהי של מפעלם בהגות שזורה יתהיה המשיחיות כמה עד מציג כשאני
 מעשית, שמבחינה אלא חילונית". משיחיות תהיהי זו אבל "כן לי: אומרים הפועלים

  לחילונית. דתית משיחיות בין הבדל אין פעולה, מניע כהגיון

 רצף מתקיים ההתנחלות מפעל משיחיות לבין הפועלים תנועת משיחיות בין
 מחוץ אל הוצאו ןאכ משיחי גוון בעלי רעיונות מתמשך, טיהור בתהליך תפיסתי.

 לא מעולם המשיחיות הסיפור, לב שכאן אלא מנותקת. כהזיה הוגחכו לגדר,
 להיפך. ממש לגווניה. העבודה תנועת של המייסדת הנהגתה בעיניי הזויה תהיהי

 ד.א. של הגותם בעומק שזורים תנחלותהה מפעל של יסודותיו כך, בשל דווקא
  גוריון. בן וכמובן גלילי לישרא טבנקין, יצחק כצנלסון, ברל גורדון,



 התנהלות זו משיחי: הגיון מתוך במציאות פעולה של תמציתה את להציג צריך כאן
 להפוך בציפייה למצוי, רצוי בין בה המתקיים בפער המציאות תנאיי הכרת מתוך

 בהכרח אינו שקורה שמה האמונה היא משיחיות ממשי. למצב המופשט, הרצוי את
 ולפעול, לקום החובה את האדם על מטילה מעשית חיותמשי לקרות. שימשיך מה

 המבוקש. השינוי הגשמת למען

 תהיהי זו העולם." את לשנות הוא העיקר אך העולם, את מפרשים "הפילוסופים
 יצחק על מפ"ם, ממנהיגי חזן יעקב של בהספדו מוריו. על מארקס של ביקורתו
 והן הלאומית הן הקיימת במציאות מרדנו "אנו החלוצית: דרכם על אמר טבנקין

 והשלישית, השנייה העלייה אנשי נטועים היו בה מארקס, בתפיסת הסוציאלית."
 אדם בין המבדיל הרעיון הודגש הקדוש, האר"י תורת תמצית גם במקרה לא שהיא

 במציאות המתערב אקטיבי, אדם לבין הפעולה, לחיכוך מחוץ במציאות המתבונן
  דלתתא". "איתערותא במושג בקבלה המוכר רעיון - לתיקונה במאבק

 טבנקין יצחק נתן הדמוגרפית", "הסכנה על בדיון הימים, ששת מלחמת לאחר
 יש אלא מהן, להיפטר שאין בעיות מעלים אשר מצבים "יש זו: לתפיסה ביטוי

 על הנשען חיובי פתרון כל המצב... את המשנה פעילות ידי-על אותן לפתור
 יצלח." לא תמורות, לחולל מאמץ ללא בלבד, הריאלי' ה'יש של סטטיסטיקה

 הכרחית הארץ, מרחביי במלוא שהתיישבות בלהט טבנקין טען זה הגיון מתוך
  באזור. והשלום הציונות של עתידה למען

 גוש אנשי של חלומותיהם כנראה, אינם המלחמה, עם שהתהוו החדשים החלומות
 ההתיישבות, תנועות לש החלוצית לתפיסה רציף המשך למעשה שביטאו אמונים,

 בעשורים שהחליפו הפועלים, מפלגות בני של החדשים חלומותיהם אלא
 אם נדרש ליברלית. מערבית לנורמליות בשקיקה מהפכני, חלוצי אתוס האחרונים

  שהשתנה. ומי שהשתנה מה על מספרים שאנו בסיפור וביקורתי מחודש עיון כן,

 

 

 

 .3.6.2017-ב מקור ראשון בלראשונה  םמאמר פורסה

 

סאדאת למחקרים -אלוף )מיל'( גרשון הכהן הוא עמית מחקר בכיר במרכז בגין*
אסטרטגיים. שירת בצה"ל במשך ארבעים ושתיים שנים. פיקד על חיילים בקרבות מול 

 מצרים וסוריה. לשעבר מפקד גיס ומפקד המכללות הצבאיות.

 
 שפחת גרג רוסהנדלר.סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות לנדיבותה של מ


