


מידיו של עוג מלך הבשן, ע"י יהושע בן נון. באיזור זה מתיישבים השבטים ראובן, גד וחצי שבט מנשה. 

שרים  12שלמה המלך מיסד את הממלכה ומינה . כאשר 4"גולן" היה למעשה שמה של עיר מקלט בבשן

בימי מלך  ,5שלושה מהם הוצבו על חבלי הגלעד, הגולן והבשן ,כלכליים ומנהליים בכל חבלי ארץ ישראל

 ישראל ירבעם בן יואש מגיעה מלכות ישראל לשיאה ומשתרעת עד דמשק.

 . מבבל שחזרו יהודיים גולים בגולן ישבו ס"לפנה החמישית המאה ובתחילת השישית המאה בסוף

 לחלק והפך אותה הגולן רמת את ינאי אלכסנדר החשמונאי המלך סיפח לפנה"ס 81בשנת 

בראשית המרד החשמונאי  .יהודים בגולן ישבו שני בית החל מהתקופה ההלניסטית בתקופת. 6מממלכתו

לפסה"נ( ערך יהודה המכבי מסע מלחמה והצלה לתושבי הגלעד והגולן, שביטחונם וקיומם עמדו  152)

  .לפסה"נ את הגולן והפך את העיר גמלא לבירת חבל הגולן היהודי 81ת בסכנה. אלכסנדר ינאי כבש בשנ

 המפורסם הקרב בגולן התרחש, ירושלים של נפילתה לפני שנים שלוש, לספירה 67 בשנת

, זה בקרב נהרגו יהודים 9,000מ  למעלה הרומאית. באימפריה היהודי המרד מן חלק שהיה, בגמלא

 יהודים הוסיפו המרד את הרומאים שדיכאו אחרי גם אולם .מצדה על למערכה רבות מבחינות שדמה

 העתיק בקצרין הכנסת שרידי בית(. השישית לספירה המאה) התלמוד תקופת אחרי עד בגולן לחיות

 בתקופה גם משגשגת יהודית נוכחות של קיומה על מעידים נוספים רבים ארכיאולוגיים וממצאים

בסקר ארכיאולוגי, שנערך בגולן לאחר מלחמת  .עתיקים יהודים כולו ביישובים זרוע הגולן. הביזנטית

 שבין התקופה מן כנסת בתי 27 של שרידיהם נחשפווכן  ישובים מתקופה זו 300-ששת הימים, נחשפו כ

 . 636 בשנת המוסלמי לכיבוש היהודי המרד

( ניטשו רוב ישובי הגולן עקב פלישות הפרסים, הבדואים 7-6בשלהי השלטון הביזנטי )מאות 

למרות זאת ממשיך היישוב היהודי להתקיים בכפרים ספורים, ביניהם קצרין, תחת שלטון והערבים. 

 התרוקן האיזור מתושביו היהודים. 10-עד המאה ה .749הרעש הגדול של ערבי, עד 

מחוז של דמשק, שכלל גם את ה( נחשב הגולן לחלק מ1917-1517עותמנית )בתקופת האימפריה ה

 .בדווים התגוררו מעט תושבי קבע בני עמים שונים, בעיקר בו אזור ספרנחשב   פלשתינה )א"י(.  הגולן

                                                           
והיו מכוונות כנגד שלש שבעבר הירדן כשתי  כנען שלש ערים הפריש יהושע בארץ"הלכה ב': תוספתא מסכת מכות פרק ג'   4

 "בהר אפרים כנגד רמות בגלעד; קדש בגליל כנגד גולן בבשן שכם ; מדברכנגד בצר ב יהודהב חברון: שורות שבכרם
 מלכים א' ד' י"ד  5
 104יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים א  6

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-9219,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-9219,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-9219,00.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D


לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר הגולן לחסות שתי מעצמות: חלקו היה בשליטה בריטית וחלקו 

 .בשליטה צרפתית

 

 ההתיישבות בגולן בעת החדשה 

. 19-ההתיישבות היהודית בגולן בעת החדשה החלה כבר בזמן העלייה הראשונה, בשלהי המאה ה

 פעולות ההתיישבות בגולן ובחורן התבצעו בשלושה איזורים עיקריים:

 

 "בני יהודה" .1

, כאשר קבוצת אנשים ילידי 1883ניסיון ההתיישבות הראשון )וגם החשוב והממושך ביותר( היה בקיץ 

צפת, ששאפו להתפרנס מעבודה יצרנית ולא מכספי ה"חלוקה", הקימו את "חברת בית יהודה חובבי 

סיוע עבודת האדמה וחרושת המעשה". בתחילה פנו חברי האגודה לעיתונים יהודים בארץ בעולם וביקשו 

ברכישת קרקע ובהקמת המושבה. הם הדגישו כי מאחר שהם ילידי הארץ, הם רגילים לתנאיה, דוברים 

ערבית ומכירים את המנטליות המקומית ולכן יוכלו לנהל מו"מ ללא תיווך, ואף איסור העלייה שהטילה 

 .7הממשלה הטורקית איננו חל עליהם

טי נוצרי שהאמין בשיבת ציון והשתדל למען האגודה קיבלה סיוע רב מסר לורנס אוליפנט, ברי

ההתיישבות היהודית. אוליפנט עודד את המתיישבים להתיישב בעבר הירדן, והם קיוו שבעקבות עלייתם 

החלוצית ל"ארץ האבות המזרחית" יבואו רבים נוספים. בתחילת אב תרמ"ה רכשה האגודה אדמה בכפר 

קיימו יחסי שכנות טובים עם הערבים, והחלו בעיבוד הצ'רקסי רמת'ניה, בסיועו של סר אוליפנט. הם 

, אולם האדמות שרכשו לא היו ראויות לעיבוד חקלאי ולאחר שנתיים וחצי 8האדמה וברכישת ציוד חקלאי

של נסיונות כושלים להניב יבול מהקרקע, קשיי אקלים ומחיה והתאנות נציגי השלטון העות'מאנים נאלצו 

 כל כספם ומרצם ירדו לטמיון.המתיישבים לנטוש את המקום, ו

                                                           
  תמוז תרמ"ד 25.8.1884"המליץ"   7
מחרשות.  5-עזים ו 30חמורים,  2סוסים,  4שוורים,  10פרות,  8כתבו שיש להם  1886בדו"ח ששלחו לאוליפנט באפריל  8

Henderson, p. (1956) The Life of Lawrence Oliphant. London: Robert Hale. 



למרות כשלון ההתיישבות ברמת'ניה שבו והתארגנו מחדש חלק מהמשפחות מצפת, שרוח 

ההתיישבות והחלוציות לא עזבה אותן. אליהן הצטרפו מספר משפחות מאוחר יותר. הם הקימו בשנת 

דונם מאדמות  3500-אגודה חדשה להתיישבות חקלאית בשם "בני יהודה" ורכשו בכספם הפרטי כ 1887

עד שיתחילו לראות הכנסות מיבוליהם, נזקקו אנשי בית  שגום" בדרום הגולן.-א-הכפר הבדואי "ביר

יהודה להלוואות רבות ופנו לגופים שונים בארץ ובחו"ל בבקשת עזרה. קריאתם זכתה אמנם להד חיובי 

והם זכו לתשבחות רבות, אך לא הביאה להם את העזרה הכספית שנזקקו לה. בעקבות מאבק אישי בין 

יישבים נותרו המת 1888מושל וויליאת דמשק לבין הבק שמכר את הקרקע ומותו של סיר אוליפנט בשנת 

חסרי כל. בבקשת עזרה שפרסמו בעיתון "המגיד" הם מתארים את תלאותיהם בערעור על מכירת הקרקע 

ומגדירים את מותו של אוליפנט כ"אניה המטורפת בים בלי תורן ומשוט! נשבר תורן תקוותנו, נשבר עמוד 

 . 9משענת חיינו.. נפנה על ימין ואין עוזר, נפנה על שמאל ואין תומך"

סות את חובותיהם נאלצו המתיישבים להחכיר לשכניהם הערבים את אדמותיהם ולמכור את כדי לכ

בהמותיהם. זמן קצר לאחר מכן פרצה מגפה בחבל חורן ואף על בני היישוב הוטל הסגר, על כן, נטשו 

לשוב למושבה, על מנת שלא תילקח על ידי הערבים תושבי ניסו עשר משפחות 1890  אותו. בשנת

. 1898-האזור, אך הן שבו לצפת תוך זמן קצר. קבוצה נוספת, אף בה עשר משפחות, הגיעה לאתר ב

ת מרבית היבול. ארבע מהמשפחות נטשו תוך זמן אשר כילתה א ארבה באותה שנה סבל האזור ממכת

קצר, וחמש משפחות נוספות, קבוצת רווקים וכן אבות מבעלי המשפחות שנשלחו חזרה לצפת, נותרו 

מאורעות ב .נשארה במושבה רק משפחה אחת, משפחת ברנשטיין 1920 בשנת 1913. במקום עד

תר, ות כך עזב שרגא, הבן שנורצח שכן ערבי את פרומה, אם המשפחה, ואת אחד הבנים, ובעקב תר"פ

 .10את בני יהודה

 החורן: .2

, והוא מכר את השטח ע"י מהנדס בשם זיידנר 1891דונם מאדמות החורן נרכשו בשנת  120,000

לאגודות של חובבי ציון מארצות שונות. בשל קשיים שהערימו השלטונות העותומאניים על אישור 

                                                           
 21.03.1889"המגיד",   9

מצבות מדברות" עודד ישראלי  -ץ ישראללהרחבה על סיפורה של משפחת ברנשטיין ראו אתר " סיפורי אר 10

http://israelitombstones.blogspot.co.il/2009/06/blog-post.html 
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הרכישה, הפקידו נציגי האגודות את הקרקעות בידי הברון רוטשילד, ולאחר משא ומתן של כשנה הסכימו 

ידיו למפות את האיזור שלח הברון את פק 1894התורכים לרשום קושאנים על השטחים הנ"ל. בשנת 

ולהכינו להתיישבות יהודית. ראשונה הוקמה המושבה "תפארת בנימין" ליד הכפר הערבי סאחם אל 

 ג'ולאן, ואחריה הוקמו בית פקידות, חווה ומשתלה בגלון, וכן היאחזויות "נחלת משה" ו"אחוה".

גרש את כל , החליטו התורכים ל1896כשלוש שנים לאחר תחילת עיבוד האדמות, ביולי  

המתיישבים היהודים מן האיזור. בהשפעת אנשי הברון הסכימו התורכים לבטל את הגזירה אך אסרו על 

ומאז  1901צירוף מתיישבים נוספים למקום. בעקבות הגזירות האלו החל תהליך נטישה שנמשך עד שנת 

ק"א ישב בג'ילן עד . פקיד מטעם פי11הוחזק המקום כאחוזה אדמיניסטרטיבית של הברון, יק"א ופיק"א

 . 12וטיפל באריסים המקומיים 1946שנת 

 בטיחה )בקעת בית צידה(: .3

פחה עבדול רחמן -את אדמותיו של הבק 1904עשרים עולים מרוסיה שרצו לעסוק בחקלאות חכרו בשנת 

שנים בתנאים שאיפשרו להם הנחת בסיס כלכלי  9-אל באשה. העולים והבק חתמו על הסכם חכירה ל

לה נראתה ההצלחה לעין, אך המתיישבים היו חלשים מבחינה אידיאולוגית ורק קיוו . בתחי13טוב

להתעשר במהירות. הם התקשו להתמודד עם הבעיות הרבות שצצו ועם מחלת הקדחת שהדביקה רבים. 

 9-, לאחר שחמישה מבוגרים ושלושה ילדים נפטרו מהקדחת, נעזב המקום לאחר כ1905אוגוסט -ביולי

 בלבד. חודשי התיישבות

 רמת הגולן וארץ ישראל המנדטורית

, לקראת נפילת האימפריה העותומאנית, חילקו ביניהן בריטניה וצרפת את שטחי 1916-ב

פיקו". לאחר הצהרת בלפור ונצחון -האימפריה העותומאנית בהסכמים הידועים בשם "הסכמי סייקס

גישה משלחת של ההסתדרות הבריטים במלחמת העולם הראשונה ולקראת ועידת השלום של פריז, ה

הציונית מפה של ארץ ישראל כפי שהציונים דורשים בהמשך להצהרת בלפור. במפה משורטטים גבולות 

                                                           
 (8891תל אביב: מודן ). אתמולים ,להרחבה בנושא ההתיישבות היהודית בחורן ראה צבי אילן 11
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התפרקה חברת פיק"א  1957הפקיעה ממשלת סוריה ללא פיצוי וללא סמכות את האדמות. בשנת  1944-1948השנים 

י בעלות חוקיים של מדינת ישראל על שטח בסוריה והעבירה את שטרי הבעלות לקק"ל. למעשה בארכיון קק"ל שוכנים מסמכ

(. זכויות יש למי שמוכן להגן עליהן. 29.01.2012השווה לגולן כולו. להרחבה ראו גיא בכור )
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 432(. עמ' 1994, )תל אביב: משרד הביטחון . והחרמון ב'
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עד גבול סיני. שטח זה כלל בתוכו  -ממסילת הברזל החיג'אזית, ובדרום -מנהר הליטני, במזרח -א"י בצפון

. המלך פייסל ונשיא ארה"ב 14השלוםאת שטחי רמת הגולן והחורן. ההצעה הופקדה ונרשמה בועידת 

 אנדרו ווילסון תמכו בהצהרה, אולם הבריטים והצרפתים התעלמו ממנה לחלוטין.

, קיבלה בריטניה מנדט על שטחי ארץ ישראל לצורך מימוש הצהרת 19.4.1920-רמו, ב-בועידת סן

 ע הגליל". . בגבול הצפוני, כללו גבולות המנדט את רוב שטחי הגולן וכן נוצרה "אצב15בלפור

כדי לשרטט את הגבול המדוייק מונתה ועדה צבאית שבראשה שני קצינים, סטיוארט פרנסיס 

הבריטי ופולה הצרפתי. במהלך המדידות ביקשו הבריטים לעצמם את איזור מוסול בכורדיסטן,  ניוקומב 

להשאיר בעקבות הנפט שהתגלה בו, ובתמורה העבירו לצרפת את השליטה בגולן. הבריטים רק דאגו 

 לעצמם את השליטה על הכינרת מכל עבריה כך שלצרפתים לא תהיה גישה למים.

ואושר ע"י ממשלות בריטניה וצרפת בתאריך  13.2.1922פולה נחתם בתאריך -הסכם ניוקומב

 , וכך נותקה רמת הגולן משטחי ארץ ישראל המנדטורית.7.3.1923

פולה אינו חוקי ולמעשה הגולן נקרע משטחי ארץ -ד"ר גיא בכור מונה עשר סיבות לפיהן הסכם ניוקומב

 .  להלן נציין כמה מהן:16ישראל בניגוד לכל היגיון

לו סמכות  השכלל את רמת הגולן התקבל ע"י ועידת סן רמו וחבר הלאומים. היית 1920הסכם  •

התקבל ע"י הבריטים והצרפתים בלבד, כהסכם  1923מלאה והוא היה רב צדדי. לעומתו, הסכם 

 חד צדדי, ולכן הוא מחייב אותם בלבד. 

שני הקצינים התמנו לתפקיד מודדים טכניים בלבד, כדי לקבוע קו גבול נוח והגיוני לפי הגבולות  •

מים. לא הייתה להם הסמכות להעביר חבלי העקרוניים של המנדט כפי שנקבעו בידי חבר הלאו

 ארץ שלמים מצד לצד.

הקצין הבריטי ניוקומב היה עוין לרעיון הציוני ומאוהדי רעיון הלאומיות הערבית. בכור מצטט  •

מקור בריטי לפיו "קולונל ניוקומב פגוע למדי בשל הדרך שבה חלק מהצעותיו נדחה, וכי הוא 

                                                           
נוסח ההצהרה מופיע באתר האומות המאוחדות: 14

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/2D1C045FBC3F12688525704B006F29CC 
קמ"ר מא"י המזרחית למה שיהיה לימים ממלכת ירדן,  91,000קמ"ר, אולם הבריטים העבירו  118,000שטח המנדט כלל  15

ים גם על התיישבות יהודית בנגב. השטח שנותר ל"בית לאומי" לעם ואסרה על יהודים לגור בה. בלחץ הבדואים, אסרו הבריט

 מן השטח המקורי.  11.8%קמ"ר בלבד,  14,000היהודי כלל 
(. לשבור את קיר הזכוכית. 19.2.2012גיא בכור ) 16
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מת לב ניתנת לאינטרסים של הציונים ומעט מדי נוטה לצדד בעמדה לפיה יותר מדי תשו

לאינטרסים של ממשלת בריטניה... ניוקומב עשה ככל שביכלתו למען האינטרסים הבריטיים, 

אבל לא הבין שבאותה נקודת זמן האינטרסים הבריטים כללו את התוצאה החיובית של הפרוייקט 

 "17הציוני

יש מקום להטיל ספק לגבי מידת האובייקטיביות לנוכח יחסו של ניוקומב לציונות, טוען בכור כי 

 בה פעל, והדבר מטיל צל כבד על ההסכם כולו.

המנדט ניתן כבית לאומי ליהודים ונועד להתקיים למען התנועות הציונית, אולם ההחלטה על  •

גבולות המנדט התקבלה בלי לשאול ובלי לשתף אותם. בכור טוען כי לא מצא בפרוטוקולים 

התייעצות כלשהיא עם מנהיגות היישוב היהודי, וזאת למרות שנושא הגבולות  שהתקיימה אפילו

 היה בראש מעייניה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל.

נסוגו הכוחות הצרפתים מסוריה והוקמה בו "הרפובליקה הסורית העצמאית". התנועה  1946באפריל 

סוריה למדינה  המאז הקמתה הייתהלאומית הסורית התייחסה לפלסטין כחלק מ"סוריה הגדולה", ו

החלה הממשלה הסורית להבריח  1947. לקראת סוף שנת 18ציונית ביותר במזרח הערבי-הערבית האנטי

נשק לערביי פלסטין, לפרוס את כוחותיה בגולן ולארגן כוח בלתי סדיר של מתנדבים לצורך "התערבות 

 "19צבאית בפלסטינה

. הגבול לאורך הישראלים היישובים את להפגיז יהסור הצבא נהג 1967 עד 1949 השנים בין

 אזרחים 140 נהרגו אלו מהפגזות כתוצאה. בכנרת דייגים סירות כלפי ירי של רבות תקריות התרחשו

 לא, הימים ששת מלחמת במהלך. באש עלו רבים תבואה ושדות לרכוש נזקים נגרמו נפצעו, רבים ועוד

 אשכול לוי הממשלה לראש הגיעה הצפון יישובי של משלחת אולם הגולן, רמת את לכבוש כוונה הייתה

 ל"צה החל 1967 ביוני 9-ה שישי ביום .ההפגזות את להפסיק מנת על, הגולן את לכבוש עליו ולחצה

 משטח שלישים כשני, קמ"ר 1250 של הושלם כיבושם הצהריים אחר בשעות ולמחרת הגולן, בכיבוש

-ו קונטרה העיר בהם, יישובים 223 -ב תושבים 128,000-כהתגוררו  שנכבש בשטח. הסורי הגולן רמת

                                                           
17 Minutes from Mr JE Shuckburge, October 17, 1921, Patricia Toye (edt), Palestine Boundaries, 1989 

 25(. עמ' 1996, ספרית מעריב :)אור יהודה סוריה סוף הסכסוך?-ישראל משה מעוז, 18
. מעוז מזכיר כי עם זאת, באותו הזמן מנעה הממשלה מכוחות אחרים, כמו מתנדבי מפלגת הבעת' לפעול נגד 26' שם, עמ 19

 .227, 224, 221( עמ' 1963)בירות  1943-1949, 1שעב, כרך -היישוב היהודי. הוא מסתמך על נדאל אל



-115000-כ, ישראל ידי על שנכבש בשטח שחיו התושבים מרבית .חקלאיות וחוות כפרים, עיירות 222

 20.בתיהם את עזבו, איש 120000

 ההתיישבות בגולן לאחר מלחמת ששת הימים

לנצל את המצב החדש, כדי למנוע את עם תום המלחמה החלה הממשלה בסדרת ישיבות בהן דנו בדרכים 

בעקבות הלחץ  , בה פונו השטחים שכבשה ישראל בסיני ללא כל תמורה1956הישנות התרחיש משנת 

להציע לסוריה ולמצרים, באמצעות  החליטה הממשלה 1967ביוני  19-. ב21האמריקאי והסובייטי הכבד

 לקיים באופן מלא את המצב הנוכחיארה"ב, הסכם שלום, וכי עד שיושג הסכם כזה תמשיך ישראל 

אין נסיגה ללא חוזה שלום, אין נסיגה מעבר לגבול הבינלאומי,  –החלטה המחשקת אותה במספר תנאים 

יהודה הראל מציין כי בדיונים אלה לא הציג איש מהשרים  דרישה לפירוז הגולן ולהבטחת זכויות המים.

הפעם הראשונה בהיסטוריה המדינית של האיזור  היית.זו ה22את סיני ואת הגולן כחיוניים לבטחון ישראל

ם ג. 23שישראל נקטה יוזמה לשלום עם סוריה ומצרים וההחלטה התקבלה בהסכמה רחבה וללא מתנגדים

, אמר ראש "צמות הגדולות[ יתנו לנו את הרמהאינני מעלה על דעתי ש]המע"מנחם בגין הצביע בעד. 

מה שאפשר להבטיח, "שהותר לפרסום רק לפני כשנתיים. הממשלה לוי אשכול לפי פרוטוקול הישיבה, 

. השלכות ההחלטה על ההתיישבות היו 24"זה פירוז כזה, שמשם לא יוכלו להפגיז את היישובים שלנו

התיישבות בשטחים המפורזים בלבד והימנעות מהקמת יישובים מעבר לגבול הבין לאומי, בציפייה 

ה נמסרה כעבור יומיים ע"י אבא אבן למזכיר המדינה של לתהליך מדיני שיוביל להסכם שלום.  ההחלט

ארה"ב, דין ראסק. אבן התרשם שהאמריקנים הופתעו מהצעת השלום הנדיבה: "הם אינם מאמינים 

מביעה ישראל נכונות לוותר על רוב הישגיה תמורת התנאי הפשוט  הלמשמע אזניהם. הנה למחרת ניצחונ

מטית ביותר שנקטה ממשלת ישראל אי פעם והיתה לה השפעה זו היוזמה הדר השל שלום של קבע. היית

                                                           
 116עמ' , (2005יולי ) 161קתדרה . "המפה היישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים" ,יגאל קיפניס 20
לדוגמה דבריו של שר הביטחון דאז משה דיין בישיבת הממשלה : "אני יוצא מתוך הנחה שהערבים לא יגשו להסדרי שלום   21

איני מעלה על דעתי בחלום שהסורים או המצרים יגשו להסדרי שלום. מאידך גיסא יהיה עלינו לחץ עצום: אתם עושים חאפ" " 

א? אנחנו אומרים "במקום ה " חאפ "הזה הסכמי שלום". גם על זה יצעקו ולא יהיו הסכמי שלום. נישאר במלחמה הזאת או ל

לשבת בשטח. לפי דעתי לא צריך לזעזע כמלוא הנימה את היזמה של הטענה להסכמי שלום אנחנו מדברים על שלום או 

 19.6.7"ז של הממשלה מיום י"א בסיון תשכ" ז שאנחנו יושבים במקומות שבהם אנחנו יושבים"  פרוטוקול ישיבה   נ / שכ

 8/8164-ארכיון המדינה תעודה א
קובץ מחקרים  אדם ונוף,-הגולן -(עורכים)משה ראובני ומיכה ליבנה  :בתוך ".מהרמה הסורית לרמת הגולן" יהודה הראל, 22

 (2005הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א )
 165עמ' ( 2009)הוצאת מגנס,  .הגולן בין סוריה וישראל –ההר שהיה למפלצת , קיפניסיגאל  23
  8/8164-. ארכיון המדינה תעודה א19.6.67 -פרוטוקול ישיבה נ/ שכז של הממשלה, י"א בסיון תשכ"ז  24



" כעבור ימים אחדים התברר שמצרים וסוריה דוחות בשתי ידיים את הצעתה 25עזה על ארצות הברית

. סוריה, בניגוד לירדן ומצרים, גם דחתה באופן מוחלט ובתקיפות את החלטת האו"ם 26הנדיבה של ישראל

24227. 

, אמר בכנסת רוה"מ לוי אשכול: "אשר לרמת הגולן, 242עוד קודם ההכרזה על החלטת האו"ם 

, מצב שנשא בחובו הרס ואבדון 1967ביוני  5-לא ניתן שיחזור שם לקדמותו המצב שהיה לפני ה

  28ליישובים שלנו בעמק הירדן"

י, ימים ספורים ביונ 15-המתיישבים בצפון לא המתינו להחלטת הממשלה בנוגע לרמה. כבר ב

איש ביישוב גדות להתייעצות כיצד  30-(, התכנסו כ29לאחר תום המלחמה )לפי עדותו של יהודה הראל

לגרום שהרמה תישאר בידי ישראל. הקיבוצניקים זכרו היטב את ההתקפות הסוריות מהן סבלו, וחששו 

-תוצאות מבצע קדש ב": שלמרות הניצחון במלחמה, תוחזר הרמה לידי הסורים, כפי שמספר יהודה הראל

עמדו לנגד עינינו. אז, בתוך חודש, החזירו את כל השטח. לנו היה ברור שזה מה שעומד להיות גם  1956

שלא לוותר על שטחים אלא בתמורה  -החלטה ניצית במהותה  -, למרות החלטת ממשלת אשכול 1967-ב

  ." 30לשלום

, אומר "בישראל דאז" .סט, חבר גדות ההתיישבות בגולן, מעיד הראל, היה איתןרעיון הוגה 

. "31יישוב היה "הביטוח" הטוב ביותר למשהו קבוע. רבים חששו שזה דמיוני, אבל סט היה נחרץ"הראל, 

ימים מספר לאחר מכן התכנסה אסיפת קיבוצי הגליל עם יצחק טבנקין, בדפנה. מ"הזקן" קיבלו את 

בקטע שכתב הראל בגיליון הראשון  ."32חמהההכשר: "יש להקים יישובים בכל השטחים ששוחררו במל

 :33של בטאון הקיבוץ, הוא מביע את עמדתו שהתיישבות היא היא שתכריע את גורל הרמה

"גורלם של השטחים המשוחררים מסעיר את הארץ. בכל מקום מתווכחים, מציעים הצעות 

בר'ה מותר לשאול מהי תרומתם של כמה עשרות החומסמנים גבולות על גבי המפה ]...[ 

גם בחדר האוכל שלנו נשמעים דיונים וויכוחים,  ?הנמצאים בעלייקה לוויכוח סוער וחיוני זה

                                                           
 430עמ'  (.1978, ספרית מעריב :תל אביב) פרקי חיים אבא אבן,  25
 שם 26
279-[UN] Security council records 1967' pp. 8 
 1967באוקטובר  30דברי הכנסת,  28
 8, עמ' 1.8.1972 דבר. "בכור יישובי הרמה –קיבוץ מרום גולן " 29
 28.06.2007 הקיבוץ. "ת ברמההתיישבו" אריק בשן ותחיה שירן, 30
 שם 31
 שם 32
 עלי גולן 33



לעיתים אפילו די סוערים: האם אפשר לדשן את שטחי הפלחה ברמת הגולן במדשנת 

או שהרוחות החזקות והקבועות  מחייבות שימוש במדשנת מהסוג הישן? ]...[ על  צנטריפוגלית

את קו הגידור של שטחי המרעה ]...[ כשתגיע שעת ההכרעה יכריעו  המפות מנסים לסמן

 הויכוחים מהסוג הנשמע כאן. חשוב שנדע זאת אנחנו ולא רק אנחנו"

 

רפאל בן יהודה )אז רכז המשק בקיבוצו(  ,מרדכי-סט נפגש עם אנשי "הקיבוץ המאוחד" בנאות

כי  חקהאלוף דן לנר, שהיה אז ראש מטה פיקוד צפון של יצחק חופי )"חקה"(. לנר שכנע את -ותת

 . לאסוף את הבקר הסורי ששוטט בשטח ללא רועהכדי הקיבוצניקים נחוצים 

הגולן, תחת התיישבה חבורת צעירים במחנה הסורי הנטוש עלייקה שבמרכז  1967ביולי  14-ב

ההגדרה "מחנה לאיסוף בקר ברמת הגולן". הקבוצה קיבלה סיוע מהמחלקה להתיישבות של הסוכנות 

 היהודית  וכן סיוע מהצבא ברכב ובשמירה. 

באוגוסט התחילו עבודות עיבוד בשטחים החדשים בסביבת קונייטרה, אותם חכרה  21-ב

החלטת המועצה צויין שאם השטחים לא יעובדו המועצה האיזורית גליל עליון ממנהל מקרקעי ישראל. ב

. גם קיבוצי עמק הירדן קיבלו במהלך 34בעלייקה, יעבדו אותם קיבוצי המועצה הע"י הקבוצה שהיית

 אוגוסט קרקעות לעיבוד חקלאי בגולן.

באוגוסט, לאחר שהקבוצה בעלייקה הכשירה את המחנה לקראת החורף, הודיע לה אלוף  24-ב

היאחזות עזר שיש אישור לעבור לקונטרה למבנים של קציני הצבא הסורי. "פיקוד הצפון דוד אל

אחרי כמה חודשים, כבר ו ,קונייטרה" )שהצבא אסר עליה לכנות עצמה "קיבוץ"( מתפתחת במהירות

, מקימים במקום מבססים את אחיזתםהם  .איש, מרביתם בני "הקיבוץ המאוחד" 120-כ במקוםשוהים 

מאושרת  1968בדצמבר  ."זיוון-פילו מארחים את כוח החלוץ של "היאחזות עיןמערכות חינוך ותרבות וא

 ."גולן-שם "מרוםה וסוף ה"היאחזות" כ"קיבוץ", ונבחר ל-סוף

 באוגוסט ערב מדינות מנהיגי של הפסגה ועידת – חרטום ועידת בעקבות, 1967באוקטובר 

 עם מו"מ לא ישראל, עם שלום לא בישראל, הכרה "לא הלאווים": "שלושת החלטת התקבלה בה ,1967

 ביוני.  מעוז מונה להחלטה זו גורמים נוספים: 19-החליטה ממשלת ישראל לבטל את החלטתה מ", ישראל

                                                           
 , ארכיון המועצה האיזורית גליל עליון10.09.1967, 116פרוטוקול מישיבת הנהלה מס'  34



התמשכותה של העמדה הסורית הנוקשה והלוחמנית, העמדה האמריקנית האוהדת לישראל, ולחצם של 

 31-ב הממשלה בישיבת מכן, לאחר שיםחוד ארבעה. 35המתיישבים ושל אנשי אצבע הגליל להחזיק בגולן

 רמת את להחזיר נוכל שלא הכרעה, לכלל הגיעו הממשלה חברי 'כל כי גלילי השר אמר 1967 בדצמבר

 שנפטור רוצה 'אני והוסיף: השלום', גבול להיות יכול לא הבינלאומי הגבול וכי סוריה לשלטון הגולן

 וסוריה' מצרים לגבי ביוני 19 מהחלטת עצמנו

ז קמו יגאל אלון שר העבודה וישראל גלילי, שר בלי תיק, שניהם ממפלגת אחדות כבר א

העבודה, והציעו לספח את הגולן לישראל. ממשלת ישראל התנגדה אז לסיפוח אולם אישרה את הקמתם 

עמדות  36של יישובים חדשים ותמכה בהמשך השליטה הישראלית באיזור זה לתקופה בלתי מוגבלת.

גולן נבעו משיקולים אסטרטגיים ובטחוניים, מתגובה על הלוחמנות הסורית וגם חדשות אלה בנוגע ל

 . 37משיקולים ישראליים פנימיים

. בתקופה זו קמו 38מכנה קיפניס "התקופה המעצבת" 1969למרץ  1967את התקופה שבין אוקטובר 

 . 39בצפון הגולן על פי מדיניותו של אשכול עשרה יישובים נוספים, שמונה מהם  בדרום הגולן, ושניים

 .12.11.1968-: עלה כהיאחזות נח"ל בשטח המפורז ואוזרח לאחר כשנה, בשניר –בניאס  •

: חלוץ ההתיישבות בגולן. תחילתו במחנה העבודה מרום גולן –קיבוץ גולן  –קונטרה  •

עבר לנקודת  31.3.1972-בעלייקה, משם עבר לבתים שהוקצו לו במערב העיר קונטרה וב

 הקבע.

 1972. 8.5-. היישוב אוזרח ב2.1.1968-: קם כהיאחזות נח"ל באפיק –נחל גולן  –ג'יבין  •

 .1.5.1973-ועבר לאתר הקבע ב

על. בגלל בעיות -: גרעין של תנועת המושבים שהתיישב במבנים הסוריים באלעד-אלי –על -אל •

 עד.-חברתיות פונה מהמקום ובמקומו הובא גרעין אחר שלימים היה למושב אלי

 באתר סמוך למוצב הסורי מזרעת עז א דין. 1968: הוקם בספטמבר מבוא חמה •

                                                           
 100עמ'  סוריה סוף הסכסוך?-ישראלמעוז,   35
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חברי קיבוץ בקוניטרה עם אנשי מרום גולן  13: בתחילה שהה הגרעין הראשוני שמנה עין זיוון •

 ולאחר שבועיים עלו למבני המחנה הסורי בעין זיוון. 

 : הגרעין הראשוניגבעת יואב –סקופיה  •

 8.4.1968של גרעיני הקיבוץ הארצי ועלה על הקרקע ב  : הוקם כהיאחזות נח"לגשור -רפיד  •

-: הוקם ע"י גרעין משבט "מגשימים" של בני עקיבא. עלו על הקרקע ברמת מגשימים •

 עברו לנקודת הקבע ממזרח לחיספין. 1972ובאוגוסט  5.7.1968

אחר  . ארבע שנים10.9.1968-: חניכי תנועת העובד הציוני עלו לנקודה זמנית בפיק בנאות גולן •

 , עבר היישוב לנקודת הקבע בין סקופיה לפיק.14.3.1972 -כך, ב

אבל התעליה התעכבה בגלל  1968: ההחלטה על הקמת הישוב התקבלה כבר בדצמבר רמות •

תחת השם  5.5.1969-מחלוקת על עיבוד קרקעות. חברי גרעין ההקמה עלו לנקודה הזמנית ב

 ר מלחמת יוה"כ."גבעת יואב". לנקודת הקבע עבר היישוב רק לאח

 לחימה קשים ימי כמה ולאחר בגולן מחדש להתפרס הסורי הצבא הצליח כיפור לא יום במלחמת

 נחתם 1974. ב ק"מ מדמשק. 40בסוריה והגיעו עד למרחק  נוספים שטחים כבשו אף כוחות צה"ל נהדף.

 קמ"ר 60 וגם שכבש החדשים השטחים את הישראלי הצבא פינה במסגרתו אשר כוחות הפרדת הסכם

 בשטח הוקם ם"האו של חיץ אזור. כפרים ומספר קוניטרה העיר ובהם 1967 מאז בגולן בידיו שהיו

  .צדדיו משני הוקם כוחות דילול ואזור, המפונה

 מנחם בגין ורמת הגולן

מבדיקה מקיפה שערך העיתונאי גיל ליטמן עולה כי הפעם הראשונה שבה בגין התייחס לאיזור רמת הגולן 

לאחר מלחמת ששת הימים. בגין אמנם הרבה לכתוב ולדבר על שטחי המולדת ההיסטורית, אך לא  ההיית

כתלמידו המובהק של ז'בוטינסקי, התכוון בגין במונח  40הזכיר כלל בנאומיו או בכתיבתו את רמת הגולן.

היה . את עמדתו זו 41הגיאוגרפי "ארץ ישראל" לתיחום שטח המנדט הבריטי, שלא כלל את רמת הגולן

בגין מסביר בעובדה שזהו הגבול האחרון שזכה להכרה של חבר הלאומים מתוך הגבולות הרבים שהיו 

                                                           
ליטמן ששעה  \1945-1948ת נאומיו ורשימותיו של בגין בבטאון תנועת החרות שיצא לאור בין השנים מדובר על בדיק 40

 105עמ'  ,ההר שהיה למפלצת, לצורך עבודה סמינריונית בנושא חוק הגולן. מצוטט אצל קיפניס
על ראייה זו השעין נאור את הסברו להחזרת שטחי סיני למצרים, ולפיו בגין ראה את זכותה של הממשלה לוותר על שטחים  41

 .273, עמ' בגין בשלטון, שאינם שטחי ארץ ישראל. נאור



. נאור קבע בפסקנות שרמת הגולן מעולם לא נכללה במפת 42לארץ ישראל היהודית במהלך ההיסטוריה

 ארץ ישראל השלמה לפי גרסת ז'בוטינסקי ובגין, ואליהו בן אלישר )מנכ"ל משרד ראש הממשלה

בממשלת בגין הראשונה( כותב כי מסיבה זו ניתו להבין איך קרה שבגין לא ראה בסיני ובגולן אדמת 

. קיפניס מוסיף חיזוק לטענה זו מן 43מולדת אלא "שטחים ששימשו לאוייב כבסיס לתוקפנות נגד ישראל"

ניגוד העובדה שלאחר מלחמת ששת הימים נמנע בגין מלהשתמש במונח "זכות" לגבי רמת הגולן, ב

 .44לשימוש הרב שעשה במונח לגבי שטחי יהודה ושומרון

  

 :45קיפניס מחלק את עמדתו של בגין לגבי רמת הגולן לארבע נקודות זמן

 : את עמדת ישראל לגבי שלום עם סוריה 1967חבר בממשלת האחדות שקבעה ביוני  .1

כי ישראל תישאר  ביוני הצטרף בגין אל עמדת שרי הממשלה שקבעה 15-בישיבת הממשלה שנערכה ב

ביוני  19-ברמת הגולן עד שסוריה תחתום על חוזה שלום. הוא היה שותף לניסוח החלטת הממשלה מה

לאומי, הבטחת זכויות המים של ישראל ופירוז -להציע לסוריה הסכם שלום על בסיס הגבול הבין 1967

 רמת הגולן. 

ממשלה, ולפיה עמדתו זו של בגין נועדה יחיאל קדישאי מציע פרשנות שונה לתמיכתו של בגין בהחלטת ה

 .46דווקא לשמור על הגולן בריבונות ישראל. בריאיון לאורי הייטנר על חוק הגולן מסביר קדישאי

היו רק שני שרים בתוך הממשלה, מתוך למעלה  [א.ה. –לגח"ל ]הליכוד בגלגולו הקודם 

מעשרים. הוא לא קבע את המדיניות, והשפעתו הייתה מוגבלת. בגין חשש מאוד מפני לחץ 

באין חוזה שלום, שביתת נשק או ' בינלאומי שיביא לנסיגה חד צדדית, ולכן הציב את העיקרון

תום הקרבות במלחמת ששת הסדר ביניים, ימשיכו כוחות צה"ל לעמוד במקומות בהם עמדו ב

 הגולן.תפיסתו התקבלה על דעת אשכול ועל דעת הממשלה, והיא סייעה לשמירה על '. הימים
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עם זאת, נראה כי גם אם הכיר בגין בחשיבותה הבטחונית של רמת הגולן ודגל בהשארתה בתחום 

ית הגולן כחלק מדינת ישראל, בתקופה זו אכן נבעה עמדתו מן החשש לנסיגה ללא תמורה, ולא מראי

בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית. יחיאל אדמוני מנהל החטיבה להתיישבות , מעיד כי בישיבות 

. גיל ליטמן מצא כי בתשובה 47הממשלה שעסקו בנושא ההתיישבות בגולן מיעט בגין ליטול חלק בדיון

בגין כלל לרמת  לשאילתות שהועלו בכנסת השישית על התכניות ליישוב שטחי ארץ ישראל לא התיחס

 .48הגולן. הוא דיבר רק על דרישתו להתנחלות ביהודה ושומרון

 

 איש אופוזיציה וראש ממשלה עד ביקור סאדאת בירושלים: .2

קיפניס סובר כי גם בתקופה זו המשיך בגין לראות בגולן "קלף מיקוח" המוחזק בידי ישראל כל עוד אין 

התנגד בגין נחרצות להסכם הפרדת הכוחות בגולן . כראש אופוזיציה 49הסכם שלום בינה לבין סוריה

". 50שהתגבש לאחר מלחמת יום הכיפורים: "מה תהיה התוצאה של מדיניות זו בסופו של דבר? שלום אין

בדבריו בסיעת הליכוד בכנסת חזר וטען כי התנגדותו להסכם נובעת מכך שיש בו "נסיגה ישראלית בלי 

נדמה כי בגין מגלה גמישות מסויימת בנושא הגולן, כאשר ". גם כשנבחר לראשות הממשלה היה 51שלום

אמר לאחר עלייתו לשלטון: "ישראל תישאר ברמת הגולן, אך במסגרת חוזה שלום נהיה מוכנים להסיג 

את כוחותינו מהקו הנוכחי שלהם לקו שיהיה... גבול של קבע",  אולם למעשה בגין דחה בתוקף רעיונות 

ערבית מאוחדת לז'נבה, יישות פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה  אמריקניים בדבר משלחת-סוריים

. מרדכי קרניאל כותב כי בגין ביטא בהזדמנויות רבות את עמדתו בזכות 52ונסיגה מלאה מרמת הגולן

חתימת חוזה שלום מלא עם סוריה. הוא קרא לסוריה מעל כל במה אפשרית לנהל עם ישראל משא ומתן 

-. בנאום שנשא בפתיחת הועידה הי"ג של חרות, ב53שלום ללא כל תנאים מוקדמיםישיר על חתימת חוזה 

ובמצע הליכוד לכנסת  54, הכריז בגין כי "על רמת הגולן ייקבע הגבול בין סוריה ובין ישראל"2.1.1977
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התשיעית, שנוסח על ידי בגין עצמו, נאמר כי "במשא ומתן עם מצרים וסוריה, שתכליתו חוזה שלום, 

   55משלת הליכוד להסכם תוך התחשבות באינטרסים ובצרכים של הצדדים".תחתור מ

אולם, מעיון בדבריו של בגין נראה כי סבר שגם במצב של שלום קבע עם הסורים אין כל מניעה כי 

. בשטחי רמת הגולן ראה 6.6.1967-הגבול הקבוע שיותווה בין הצדדים יהיה שונה מקוי הפסקת האש מה

את הסורים לתוקפנות נגד ישראל ולכן גרס כי כל עוד לא ייחתם הסכם שלום בין בגין שטחים ששימשו 

הצדדים תמשיך ישראל להחזיק בכל רמת הגולן, אך גם תמורת חוזה שלום התנגד לויתור מלא על כל 

. בגין היה ידוע בניסוחיו הדייקניים, ולכן  מניסוח המצע וכן 196756ביוני  4שטחי הרמה וחזרה לקוי 

בועידת "חרות" מובן שבגין לא מתכוון לנסיגה מלאה לקוי הפסקת האש אלא להזזת קו הגבול מדבריו 

. גם בן אלישר מציין כי בגין הרבה לדבר ולכתוב על הישארותה של מדינת ישראל 57בתוך גבולות הרמה

 58על רמת הגולן, אם כי לאו דווקא בקוי הפסקת האש.

 

 (1981ועד אישור חוק הגולן )דצמבר ( 1977מביקור סאדאת )נובמבר  -ראש ממשלה .3

מצא בגין לנכון להדגיש את הקשר בין  1977בנובמבר  20-בקבלת פנים בכנסת לכבוד נשיא מצרים ב

עמדתו כלפי מצרים לעמדתו כלפי סוריה, כשאמר בנאומו: "אני מחדש את הזמנתי לנשיא סוריה ללכת 

ומתן על השכנת שלום בין ישראל ובין סוריה בעקבותיך, אדוני הנשיא, ולבוא אלינו כדי לפתוח במשא 

" קיפניס סובר כי בהזמנה זו לנשיא סוריה ובקריאה ללכת בעקבות 59ועל חתימת חוזה שלום ביניהן.

 60סאדאת יש משום רמז שתנאי השלום יהיו דומים מאוד.

נכללה פיסקה שיש לה  1978בספטמבר  17-ב בהסכם המסגרת עם מצרים שסוכם בקמפ דייוויד

 משמעות רבה לעניין הגולן:

נחושים הצדדים בהחלטתם להגיע להסדר צודק, מקיף ובר קיימא במזרח התיכון, על ידי 

על כל חלקיהן.  338-ו 242חתימתם של חוזי שלום המבוססים על החלטות מועצת הביטחון 
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  שם עמ'  2458
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, מכוונת מצידם להוות בסיס לשלום לא רק בין לפיכך הם מסכימים כי מסגרת זו, לפי המתאים

מצרים ובין ישראל אלא אף בין ישראל ובין כל אחת משכנותיה האחרות, המוכנה לשאת ולתת, 

 61בדבר שלום עם ישראל על בסיס זה.

 

מכיוון שלהסכם שלום זה נלווה מכתב הסכמה  62נוסח זה חוזר במבוא לחוזה השלום עצמו.

ים קרטר וסאדאת, ובו התייחסות נפרדת לשטחי יהודה ושומרון, הביטוי "כל משותף של בגין ושל הנשיא

אחת משכנותיה האחרות לא משאיר מקום לספק שמדובר בסוריה. לסוגיה זו התייחס גם שר החוץ דיין 

כשאמר בביקורו בבקעת הירדן ש"השאלה שלום בלי הרמה או הרמה בלי שלום תעמוד בפני הממשלה 

. דבריו עוררו סערה, אולם בגין דחה את דרישתם של חברי סיעת 63בלי שלום" כמו שאלת שארם א שיך

. כדי למתן את הרושם שהותירה הכרזתו של שר החוץ הסתפק באמירה "אם אי 64הליכוד להדיח את דיין

פעם ייפתח משא ומתן עם סוריה, נדרוש שינוי בגבול הבינלאומי שבין סוריה ובין ישראל ולא נרד מרמת 

הלחץ הציבורי שנוצר נתן את אותותיו ובמצע הליכוד לקראת הבחירות לכנסת העשירית בקיץ . 65הגולן"

נכלל סעיף שקבע שבמשא ומתן על חוזה שלום עם סוריה תודיע ישראל שלא תרד מרמת הגולן  1981

ולא תוריד יישובים שהוקמו בו, וכי הממשלה תחליט על עיתוי מתאים להחלת המשפט, השיפוט והמנהל 

  66מדינה על רמת הגולן.של ה

 אישור חוק הגולן בכנסת -ראש ממשלה  .4

הביא בגין לאישור הכנסת במפתיע את החוק "המחיל את המשפט השיפוט והמנהל  1981בדצמבר  14-ב

של מדינת ישראל על שטח רמת הגולן המוחזק בידי צה"ל". פרשנויות רבות ניתנו למהלך הזה, הבולטות 

 שבהן היו:

פעולה המאזנת בדעת הקהל את הנסיגה המלאה מסיני ופינוי כל היישובים שהוקמו שם. "בטרם  •

יפרק את היישובים בחבל ימית ובטרם ימסור את סיני לריבונות מצרית, הנה מזדמנת לבגין שעת 
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בעיקר לאור הלחץ הציבורי   67כושר לעשיית מעשה בכיוון ההפוך ובהסכמה לאומית כללית",

שיסבירו את המהלך כמהלך טקטי כדי לחזק את מעמדו במישור הפוליטי רמה. יש שנוצר לגבי ה

  68הפנימי בישראל.

הסיפוח נעשה בנקודת זמן שהתאימה למתרחש ביחסי ישראל מצרים לדעתו של בגין. לפי  •

קרניאל, בגין ניצל הזדמנות שבה הסיפוח לא יפגע בהסכם השלום ממצרים, הן מכיוון שהמצרים 

ודשים בלבד לפני השלמת הפינוי הישראלי מסיני ולא ירצו לספק לישראלים עמדו ארבעה ח

סיבה לעכב זאת, והן מכיוון שבין מצרים לסוריה נפער קרע עמוק בעקבות נסיונותיו של הנשיא 

. לפי קיפניס, הסיפוח היה מהלך טקטי בתגובה על רצח 69אסד להילחם במדיניות השלום המצרית

  70ן לבחון את דבקותו של הנשיא חוסני מובראק בתהליך השלוםהנשיא אנואר סאדאת וניסיו

מצרים. במהלך כהונתו הראשונה כראש -תגובה על יחסה של סוריה להסכם השלום ישראל •

ממשלה קיווה בגין שהסורים יצטרפו בסופו של דבר למדיניות השלום של הנשיא סאדאת, אך 

מצרים ולסרבנותו העיקשת להכיר מתגובתו השלילית הנחרצת של אסד למדיניות השלום של 

 הבין כי כרגע אין כל סיכוי לכך ולכן החליט להחיל 71אפילו במרומז במדינת ישראל

הטקטי של סוריה במשבר  הניצחונ -תגובה על שלוש מהלומות מדיניות שספגה ממשלת בגין •

 הטילים בלבנון באביב, קרב ארטילריה בלתי מוצלח עם אש"ף שהסתיים בהפסקת אש שהשיג

 72הדיפלומט פיליפ חביב ורצח סאדאת באוקטובר.

 המאחר שברית המועצות הייתנאור מוסיף כי נוצרה שעת כושר נדירה מבחינה בינלאומית,  •

שקמה בפולין, ומדינות המערב היו עסוקות במשבר הזה ובחג המולד  בדיכוי ההתקוממותעסוקה 

"כל המערב עסוק בהכנות לכריסמס. הרוסים עסוקים  נאור מצטט את בגין שאמר. המתקרב
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בפולניה, מה שיגרום גם למערב להתעניין במה שגורם בפולניה וברוסיה. אף אחד לא יתעניין 

". הוא דן בנושא הזה עם ראש המוסד והם ראו את המצב בצורה דומה ככל 73בנו. זאת ההזדמנות

 74.החליט שהגיע היום ואז הנראה 

ל פי הסברים אלה היה מהלכו של בגין להחלת החוק הישראלי על רמת הגולן מהלך קיפניס טוען כי ע

טקטי הנובע משיקולים לטווח קצר, כלומר לתת מענה לנסיבות פוליטיות אישיות ומדיניות שהתקיימו 

בעת ההיא. לא מוצג בהסברים אלה שינוי בתפיסתו המדינית של בגין לגבי הגולן. קרניאל מסביר כי 

ין, אין כל סתירה בין החלת החוק הישראלי ברמת הגולן, המהווה צעד משפטי מתחייב לאור אליבא דבג

הסרבנות הסורית המתמשכת להכיר במדינת ישראל ולהיכנס עימה למשא למתן, לבין נכונותה של ישראל 

. 75מבחינה מדינית לשאת ולתת עם סוריה על חוזה שלום כאשר יחול שינוי במדיניות הסורית מול ישראל

עמדתו של בגין השתנתה במהלך השנים. בשנים הראשונות לאחר , מעיד יחיאל קדישאי כי םלעומת

אך בהדרגה הוא הגיע למסקנה שרמת הגולן היא אבן  ,שרההיה נכון לפאמנם מלחמת ששת הימים הוא 

בגין האמין שמבחינה . יסוד בביטחונה של ישראל ויש להיאבק על הכללתה בתחומי המדינה

ארץ ישראלית, הגולן חייב להישאר בידי ישראל. הוא עשה בכל תקופה ככל שיכול  ,יהודית ,ביטחונית

היה לעשות. בשלב מסויים הבין שיש לעמוד על כך שכל רמת הגולן תהיה בידינו, והקפיד על צירוף 

 .76נגד נסיגההמפה לחוק הגולן. עד יום מותו, בכל פעם שהתעורר דיון על עתיד הגולן, התבטא בבהירות 

 גם מדבריו של אריה נאור )לעיל( נראה שבגין תכנן את סיפוח הגולן מראש ורק חיכה להזדמנות ראויה.

 : הגיב בגין בתגובה לטענה שארה"ב והעולם לא יסכימו לקבל את ההחלטה

"המדובר בחיינו, ברמת הגולן. בחיינו, בעתידנו. בשלום האומה הזאת. איש לא ידחף אותנו 

קווי  –. איש. שום עם, שום מעצמה לא תצליח לדחוף אותנו לקווים ההם 1967ביוני  4-הלקווי 

החידלון, קווי שפיכות דמים, קווי הפרובוקציה לתוקפנות. איש לא יכתיב לנו את חיינו. אנחנו 

 ."הקימונו חיי חירות בארץ הזאת ואנחנו נגן עליהם בכל הכוח העומד לרשותנו
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ימים אחדים אחרי קבלת החוק, בתגובה לאיומים אמריקאיים על ישראל בעקבותיו, אמר בגין 

את חוק  –רסינד  –בנאום תקיף באוזניו של השגריר האמריקאי סם לואיס: "יש אומרים, שצריך לבטל 

עשו  רמת הגולן שנתקבל בכנסת. 'טו רסינד' זהו מושג מימי האינקוויזיציה. אבותינו עלו על המוקד ולא

'רסינדינג' של אמונתם. אנו לא צריכים לעלות על המוקד. יש לנו, ברוך השם, כוח מספיק להגן על 

עצמאותנו ולהגן על זכויותינו. אילו הדבר היה תלוי בי, הייתי אומר שאין לבטל את החוק, אבל לפי 

ברוב שני שלישים הכרתי אין אדם בעולם כולו, שיוכל להשפיע על הכנסת, לבטל את החוק, אשר נתקבל 

 בה... חוק רמת הגולן יישאר בתוקפו, אין כוח בעולם שיביא לידי ביטולו."

בראיון נדיר לרדיו, סמוך למותו, ענה בגין לשאלת המראיין על עמדתו לגבי נסיגה מן הגולן: 

 תסלחו לי אם אני אומר זאת. אני הייתי ראש הממשלה בימים ההם, הצעתי לקבל את חוק –"רמת הגולן 

 77והוא עומד בתוקפו. אני בטוח שלא ישתנה." רמת הגולן

 המאבק לחקיקת חוק הגולן

דיוויד ופינוי היישובים מסיני, התחוללה רעידת אדמה תודעתית -עקבות הסכמי קמפכאמור, ב 

בקרב תושבי הגולן. הם חששו שעקירת היישובים מסיני תהווה תקדים מסוכן. ההתיישבות בגולן החלה 

ידיעה שההתיישבות היא זו שקובעת את הגבול ולכן לא ייחסו המתיישבים חשיבות מתוך מחשבה ו

לשאלת הריבונות, אולם הסכמי קמפ דיויד, ששברו את אחד מעקרונות היסוד של הציונות מאחר שזו 

את תושבי הגולן לתובנה, שתם עידן  והביא הפעם הראשונה בתולדותיה בה נעקרו יישובים מרצון, ההיית

 ותעם כל חשיבותה של ההתיישבות, אין די בה עוד כדי לקבוע את גבולהם הבינו ש הציונות.בתולדות 

לחיזוק  -החליטו לפעול בשני קווים מקבילים  תושבי הגולןיש צורך גם בצעד מדיני, חוקי. והמדינה 

 .ההתיישבות ולסיפוח הגולן לריבונות ישראל

השלום עם מצרים, ביקר שר החוץ , שבועות ספורים לאחר חתימת הסכם 1979באפריל 

בממשלת בגין, משה דיין, בבקעת הירדן. בפגישה מתוקשרת עם ראשי היישובים, הם הביעו דאגה חמורה 

שההחלטה על עקירת יישובי סיני תהווה תקדים המסכן את קיומם של יישובי הבקעה. דיין ניסה להרגיע 

ני. יהודה ושומרון ובקעת הירדן לא היו מעולם שונה בתכלית ממצבם של יישובי סי בנימוק שמצבם אותם
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טריטוריה ירדנית מוכרת, ולכן תקדים סיני אינו תקף כאן. מי שצריכים לדאוג הם תושבי הגולן. התקדים 

 .של סיני תקף לגבי הגולן, כי הגולן הוא טריטוריה סורית, כפי שסיני היא טריטוריה מצרית

בתנועת ההתיישבות והן בחוגים רבים. יו"ר מפלגת דבריו של דיין עוררו תגובות נזעמות הן 

. סיעת הליכוד 78העבודה שמעון פרס אמר כי "השוואה בין הגולן וסיני זה ניסיון לא רצוי ולא בעיתו"

" וח"כ גאולה כהן 79פנתה לראש הממשלה בתביעה "להפסיק את הפטפטת ואת הצהרותיהם של השרים

וא לישיבה מיוחדת של הכנסת "לדון בדבריו של שר החוץ חתימות של ח"כים כדי לקר 30החלה באיסוף 

". אולם הסערה האמיתית התעוררה בקרב המתיישבים בגולן. 80משה דיין בפני המתיישבים בבקעה

עוררו אותנו. החלה סערה בגולן. ]של דיין. י.א[ אבל דבריו סיפר יהודה הראל, ", "בבקעה נרגעו"

ן ואומר לי: אני רוצה להגיע לגולן לביקור, לדבר נגד למחרת מתקשר אליי שר החקלאות אריק שרו

בתנאי שעם בואך תאשר ארבעה יישובים חדשים בגולן. בלי זה  -ההצהרה של דיין. עניתי לו: 'אני מסכים 

  81".אל תבוא'. כעבור יומיים שרון הודיע שיש לו אישור לארבעה יישובים חדשים

החליטו התושבים, עפ"י הצעתו של יהודה  באסיפת חברים שכונסה בעקבות דבריו של דיין,

להחתים מיליון איש על עצומה הקוראת , לקרוא להחלת החוק הישראלי בגולן, ולשם כך 82הראל

. על ניהול המאבק הופקד שמעון שבס, שאף מונה לשם כך לממשלה להחיל את החוק הישראלי על הגולן

ו לפעול במרץ להחתמת העצומה, כפי שמספר . חברי הועד, ושבס בראשם, החל83ליו"ר ועד יישובי הגולן

 : 84יהודה הראל

]...[ התחלנו לפרסם סטיקרים בנוסח 'אסור לאבד את הצפון', שהיה המשך לסטיקר הוותיק יותר 

משנות השבעים 'הגולן חלק בלתי נפרד מישראל'. הפעלנו לחצים על תנועת 'הקיבוץ המאוחד', 

החלטות שלהם בכינוסי התנועה. הפעלנו תנועות נוער. ועל 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' והובלנו 

היו לנו אין סוף פגישות עם ישראל  .שבס גייס מימון ממשקי עמק הירדן שהיו קשורים אליו

גלילי, זבולון המר, וגם בגין. לצורך ההחתמה קיימנו 'יום התחנה המרכזית', 'יום הכנרת', 'יום 
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חתימות נוספות. רצינו להגיע למיליון, אבל בסוף  אלף 50-הים התיכון', כל יום כזה הסתיים ב

אלף חתימות. כמעט הכמות שביקשנו. עם כמות החתימות הזו ניגשנו לבגין.  960-גייסנו יותר מ

 בגין אמר שאף ממשלה לא תוכל להתעלם ממספר כזה של אנשים.    

ארגן עצומה המונית שבה נתבעה ממשלת בגין לספח את הרמה  ,שמעון שבס, לימים יועצו של יצחק רבין

אלף חתימות, מסר אותן לבגין בטקס מתוקשר היטב.  745אחרי שאסף 16.1.80 בתאריך לישראל.

רצינו שיידעו בעולם כי רבים בעם ישראל חושבים שהגולן חייב להישאר בריבונות ישראל, בכל תנאי, “

מי שכמעט חיסל את היוזמה היה היועץ המשפטי לממשלה דאז   .אמר שבס לבגין“, בכל מצב ובכל זמן

יצחק זמיר. בפגישה שקיימו ראשי המתיישבים עם זמיר הוא הסביר להם שאי אפשר למחזר את הליך 

 .85קבלת התיקון בחוק שאיפשר את סיפוח ירושלים. הפתרון היה חקיקה ראשית ישירה של הכנסת

פל בחדר האמבטיה ושבר את רגלו. בזמן האישפוז פרץ היה בגין מאושפז לאחר שנ 1981בסתיו 

משבר נוסף בפולין, שהסיט את תשומת ליבו של העולם למזרח אירופה ולסכנת ההתערבות הסובייטית 

מעבר לגבול. אריה נאור כותב כי בגין ראה במשבר הזה שעת כושר נדירה להחיל את הריבונות 

בזירת החוץ היו המדינות הרלוונטיות עסוקות בענייניהן: אסד היה נתון תחת  86הישראלית על רמת הגולן.

לחץ אמריקני לפנות את הטילים שהציב בבקעת הלבנון, ארה"ב ובריה"מ עסוקות במשבר בפולין, מצרים 

הזדמנות לעשייה התיישבותית ציונית בניגוד  העומדת לקבל את קדמת סיני, ימית ואופירה. בארץ, זו היית

רוק היישובים בסיני, עשייה שיש עליה הסכמה לאומית רחבה. רוב יישובי הגולן מזוהים עם מפלגת לפי

 המערך, שמתריסה כלפי בגין על שהוא מעדיף את יהודה ושומרון על פני הרמה החיונית לבטחון המדינה.

מצב נאור מספר כי בגין הגה ברעיון בינו לבין עצמו מספר ימים ואף שמע חוות דעת והערכת 

בסוד התכנית היו שר הביטחון, וכן שר המשפטים משה ניסים,  87מודיעינית קודם שקיבל את ההחלטה.

אליו קרא בגין כדי לעבד את הצעת החוק. בעצתו של ניסים קרא אליו בגין קבוצות של שרים ודיבר 

מיר את , ובינתיים ניסחו השר משה ניסים והיועץ המשפטי לממשלה יצחק זאיתם לפני הגשת ההצעה

ממשלת  החליטה 1981 ,בדצמבר  14בישיבת הממשלה. בבוקרו של יום. 88הצעת החוק
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החוק עבר עוד באותו היום בשלוש קריאות, בהליך . החוק לכנסת על הגשת בגיןמנחם  בראשות ישראל

 . נדיר

כפי שצפה בגין קיבלה ישראל שורה של גינויים, בהם ממועצת הביטחון של האו"ם, שקבעה 

שהחוק מבוטל וחסר משמעות, אך לא הטילה סנקציות על ישראל. אולם בשונה מתחזיתו של בגין לא 

 30-ת בגינוי אלא הודיעה על השעיית יישום מזכר ההבנה )שנחתם בוושינגטון בהסתפקה ארצות הברי

בין שרון למזכיר ההגנה האמריקני קספר ויינברגר( וביטלה סיוע לרכש ביטחוני בהיקף  1981בנובמבר 

מיליון דולר. בתגובה לכך הודיע בגין לשגריר האמריקני סמואל לואיס על ביטולו המוחלט של מזכר  300

  .הההבנ

 מעמדה המשפטי של רמת הגולן

 בה ראתה 1920-מ סן רמו הצהרת. ההיסטורית ישראל מארץ חלק הייתה הגולן כאמור, רמת 

 בסופו היא צורפה ובריטניה צרפת בין האימפריאליסטים הגומלין יחסי בשל ורק, הבריטי המנדט מן חלק

', באנץ ראלף ר"ד של חסותו תחת שורטט סוריה לבין ישראל מדינת בין ההפרדה קו. לסוריה דבר של

( המערבית בגדה גם שעובר)החדש  הגבול. העצמאות מלחמת של יוצא ם כפועל"האו מטעם המתווך

 בין קבע של גבולות לקבוע נועד לא והוא מעולם 1949 של האש הפסקת קווי את רבה במידה שיקף

 . 89הצדדים

כיבוש הנובע משימוש חוקי בכוח )כמו  לפיו, לאומי הבין המשפט של עיקרון מקובל היה בעבר

 או בעלות לתבוע רשאית הייתה התוקפן את הביסה אולם שהותקפה הגנה עצמית( הוא חוקי, ומדינה

 הגבול את 1967 בשנת הסוריים במלחמה. כאשר חצו הכוחות כבשה אותו השטח על שיפוט סמכות

 היה הגולן, לא רמת על ישראל של להשתלטותה דבר של בסופו שהביאה, ישראל נגד תוקפנות בפעולת

 כל התוקפן. הצד מובהק באופן הייתה, ישראל מצד התגרות כל ללא באש שפתחה, שסוריה ספק כל

  .90צלחו לא כתוקפן ם"האו של הביטחון במועצת ישראל את לסמן הניסיונות

איתן לא אייל נון, היועץ המשפטי של ועד יישובי הגולן מבהיר כי מעמדה החוקי של רמת הגולן 

פחות מחלקים אחרים של מדינת ישראל, מאחר שהמדינה לא הסדירה מעולם בחוקה את גבולותיה ואת 
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תחום הריבונות שלה: "עיון מדוקדק בפעולות שביצעה מדינת ישראל מאז מלחמת השחרור להחלת 

שום המשפט הישראלי על חבלי ארץ שנכבשו, מעלה כי במקרים של איזור אשדוד ובאר שבע לא בוצע 

 91הליך להחלת המשפט הישראלי ובכל זאת אף אחד לא מהרהר בשייכות חבלי ארץ אלו למדינת ישראל"

 משמעותו של חוק רמת הגולן והשלכותיו

בריאיון לחגי הוברמן מעיתון "בשבע" מדינית דווקא.  ההייתלתושבי הגולן משמעות החוק לא  

"המשמעות המיידית של חוק הגולן היא שאנחנו לא כי אמר ראש המועצה המקומית קצרין סמי בר לב 

החוק הסדיר לנו את החיים. כל מיני דברים מוזרים כמו . אזרחים סוג ב', אלא אזרחים מלאים במדינה

שנה. אישורי בנייה אנחנו  30ממשל צבאי, או אלוף פיקוד שצריך לאשר בנייה, לא קיימים כאן כבר 

טחון. מאז שהחוק התקבל אנחנו חיים חיים נורמליים, אזרחים מקבלים ממשרד השיכון, ולא ממשרד הבי

 " 92.כמו בכל אזור אחר בארץ

 עת, 1992 , החוק לא מנע משא ומתן עתידי עם סוריה. מאז93כפי שגם בגין עצמו טרח להדגיש

ניהלו ממשלות רבות במדינת ישראל משא ומתן מדיני גלוי או סמוי  ,הממשלה לראשות רבין יצחק נבחר

. כל אחד מראשי הממשלה אלה ביטאו נכונות 94להגיע להסכם שלום בין שתי המדינות בניסיון ,סוריה עם

 חלקה. על רמת הגולן כולה או  לויתור

אם אחרי חקיקת החוק  את ייעודו.לכאורה, המסקנה המתבקשת היא שהחוק מיותר ולא מילא 

אולם למעשה, מסקנה כזו  ממשלות וראשי ממשלות הסכימו לסגת מהגולן, סימן שהחוק לא שינה דבר.

נובעת מהנחה שהחוק לבדו מספיק כדי להסיר לחלוטין את איום הנסיגה. כבר עם חקיקת החוק ידעו 

אלא אמירה והעברת מסר שהגולן הוא מתיישבי הגולן שמשמעותו של החוק אינה ביטוח מפני נסיגות 
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 .בהתאם לפנית ועד ישובי הגולן
 .חוק על רמהחגי הוברמן,   92
מצטט את דבריו של בגין עם החלת החוק: "יש כאלה שיטענו שהחלת החוק והמשפט של  '233-232, עמ' בגין בשלטוןנאור,  93

המדינה על רמת הגולן תסגור אופציות למשא ומתן, וגם אם אין עם מי לדבר בסוריה היום ייתכן שבאחד הימים יהיה עם מי 

מקרים בהיסטוריה שהתנהל משא ומתן והועברה  לדבר וצעד זה עלול לסגור אופציה זו. אין כל יסוד לטענה זו. יש לא מעט

טריטוריה לריבונות זו או זו. והעובדה שהטריטוריה לא נוהלה על ידי ממשל צבאי אלא על ידי ממשל אזרחי, לא מנעה את 

 המשא ומתן. אם יבוא יום ויהיה עם מי לדבר בסוריה, אני בטוח שצעד זה לא הוא שימנע את המשא ומתן". 
( שנמנע משיחות עם סוריה. לסקירה קצרה של המו"מ בין ישראל 2001-2005יה ראש הממשלה היחיד )אריאל שרון ה 94
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חלק בלתי נפרד משטחי מדינת ישראל, וכי לאמירה הזו יש השלכות  מעבר לתוצאה המיידית של ביטול 

 :95הממשל הצבאי, כפי שהיטיב לנסח יהודה הראל בעלון שהוציאו תושבי הגולן לאחר חקיקת החוק

זור מוחזק" לחלק מהמולדת. ההחלטה על החלת החוק הישראלי תשנה את הסטאטוס שלו מ"אי

האמירה שאין כל משמעות להחלטת הכנסת על גבולות המדינה כיוון שבהתאם לסיטואציות 

משתנות יכולה הכנסת לשנות את החלטתה ולוותר על חלקים מהמדינה, אמירה זו צופנת בחובה 

נמסר כל חבל ארץ אשר לא נראה בו חלק מהמדינה שאינו  -סכנה לכל חלקי ישראל. אל נשכח

לזרים בשום מצב, יישמט מידנו בסופו של דבר. אין לנו אף גבול המוכר ע"י כל אומות העולם 

]...[ המדינאים והפובליציסטים המקלים בערך החלטת הכנסת בנוגע לגבול ישראל בצפון 

 חוטאים גם חטא חינוכי שעבורו אנו עלולים לשלם ביכולת עמידתנו בכל חלקי הארץ.

 

בר דובר ועד יישובי הגולן, כותב כי אמנם הריבונות איננה המרכיב היחיד אורי הייטנר, לשע

בשמירה על הגולן בריבונות ישראל, אך אין ספק כי היא מרכיב חשוב. הוא תולה את ניצחון המאבק של 

גם החוק הקרוי "שיריון חוק נגד נסיגה מהגולן בין השאר גם בעובדת הריבונות, וטוען כי  90-שנות ה

, חל על אזורים 96ח"כים לפחות ומשאל עם 61, על פיו נסיגה מחייבת רוב של 1999 -התקבל בהגולן" ש

על חשיבותו של החוק בעיניו כותב  .97נובע ישירות מחוק הגולן עליהם חלה הריבונות הישראלית, והוא

 הייטנר:

אך אם צריך הוכחה לחשיבותו של החוק, היא האקרובטיקה שעושים שוחרי הנסיגה 

בניסיון להמעיט את דמותו. במשך השנים נעשה ניסיון בלתי פוסק לעצב מיתוס לפיו  מהגולן,

מדובר בחוק צדדי ובלתי חשוב, שאין המדובר באמת בריבונות, שבגין בכלל לא התכוון וכן 

הלאה. מעניין, אלה שהציגו את החוק כסוף העולם, שאיימו שהוא ימיט עלינו מלחמה איומה עם 

 ם מאמץ כזה להמעיט בערכו.פתאום עושי –סוריה 
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יהודה הראל מוסיף מימד נוסף שאותו מתקן חוק הגולן: בעיניו, החוק מתקן את העיקרון שנשבר 

המעשה ההתיישבותי והפעולה הפוליטית פועלים זה לצד זה בפינוי סיני ומחזיר לאיזון את העיקרון לפיו  

, מסגרת ותנופה למעשה ההתיישבותי, למימוש ערכי הציונות, כאשר הפעולה הפוליטית נותנת גיבוי

כל ניסיון לצעוד רק על אחת משתי " וההתיישבות בשטח נותנת את האפשרות והתוקף לפעולה המדינית.

עקירת יישובי חבל ימית לפי  הרגלים אלה החל תמיד בצליעה והסתיים בנפילה. הנפילה האחרונה היית

במשולב עם תנופת התיישבות, מהווים ניסיון לקום הסכמי "קמפ דייוויד". החלת החוק הישראלי בגולן, 

לדברים אלה מצטרף גם יובל נאמן ומוכיח " 98מהנפילה הזו, לעמוד על שתי רגליים ולהמשיך לצעוד.

שחשיבותו של החוק נובעת מן המסר שהוא מעביר לעולם בנוגע להמשך הנסיגות. נאמן מצטט מאמר מן 

ישראל "בעצם התחייבה בקמפ ת בה מן ההתחייבות" ולפיו ה"וושינגטון פוסט" שכותרתו "ישראל חוזר

" וטוען כי 99דיויד לעזוב את הגולן. ברור היה שכפי שהסכימה לעשות בסיני, כך תעשה בכל הגזרות

תמורת שלום, בכל  1948לנסיגה לקוי  –אפילו האוהד ביותר  –"בקמפ דייוויד יצרנו ציפיות בעולם 

 ..החזיתות. זה מסתבר מתוך הסכם המסגרת ולא חסרו לכך גם פירושים והחלטות לגבי הגולן עצמו.

וייצמן הסביר זאת לסאדאת בזלצבורג. סאדאת חזר על כך פעמים רבות והסביר לאסד שהגולן מובטח 

בציון אלא גם לעולם כולו הצהרת כוונות  לא רק לעם היושב". לדברי נאמן, חוק הגולן מבהיר 100לו.

 והחזרת הציונות המעשית למשמעותה.

 יחיאל קדישאי הסביר את השינוי שחל בגישתו של מנחם בגין כלפי הגולן: 

להערכתי, הוא חשש ממצב בו הסורים יקבלו חלק מהגולן וישתמשו בו להמשך התוקפנות 

, במיוחד של הפלשתינאים, על פיה שלהם. בגין הבין היטב את תורת השלבים של הערבים

עליהם לקבל מישראל מה שניתן בדרכי שלום, ולאחר מכן להמשיך בתוקפנות. יתכן שהתוקפנות 

שנה. ההבדל בין מדינאי לפוליטיקאי, הוא שהפוליטיקאי חושב על  40או  30תבוא אחרי 

ותר מאיתנו על הדורות הבאים. לצערי, הערבים מצטיינים י –הבחירות הבאות, והמדינאי 

 .101בסבלנות ובראיה קדימה לדורות הבאים. בגין נהג לראות למרחוק, ורצה למנוע את הסכנה
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קדישאי הסביר בראיון בפירוש, שכוונת החוק הייתה להבטיח שהגולן ישאר ישראלי לעד, הן 

יבונות מהסיבות הביטחוניות והן בשל היות הגולן חלק מא"י. על הטענה שהחוק אינו מדבר על סיפוח ור

של ישראל הוא הביטוי המובהק  'המשפט, השיפוט והמנהל' השיב: "אין לדברים אלה כל שחר. המושג

לריבונות ישראל. זה בדיוק הנוסח של החלת הריבונות הישראלי על מזרח ירושלים מיד לאחר מלחמת 

ריבונות ישראל ששת הימים. הוויכוח הזה מלאכותי, פילוסופי וערטילאי. המשמעות של החוק היא החלת 

 ".102על הגולן

)בניסיון האחרון שנעשה למשא ומתן מול סוריה, בתקופת כהונתו  2008-ב 2מסקר מיוחד עבור חדשות 

מהציבור בישראל מתנגדים לויתור על רמת הגולן  70%עלה כי של אהוד אולמרט בראשות הממשלה( 

ן רק לשער מה חלקו של חוק . נית103תומכים בנסיגה 22%במסגרת הסכם שלום כולל עם סוריה. רק 

מה שהביא את אנשי הגולן לצאת למאבק ולהחתמת עצומה לחקיקת החוק היה איום הגולן בנתון הזה. 

הנסיגה שהזכיר דיין. ניתן להסיק  שאנשי הגולן הבינו שחוק המספח את הרמה לישראל יכול לסייע 

הראייה של רמת הגולן  מונע זאת.משפטית יבשה הוא איננו למניעת נסיגה עתידית, גם אם מבחינה 

בציבור הישראלי כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ראייה שמושפעת גם מן החוק, הופכת כל נסיגה ממנו 

 לקשה ומורכבת יותר, ובאופן טבעי מסייעת לשמירה על הגולן בריבונות ישראל.

 חשיבותה של רמת הגולן לבטחון מדינת ישראל

בקונייטרה במלחמת ששת הימים גילו תכנית התקפה שכונתה בשם מסמכים סוריים שנמצאו  

הצופן "עמלייאת נאסר". הסורים תכננו התקפה בכוח של שתי דיוויזיות במטרה לחתוך את אצבע הגליל 

ומשם לכבוש את כל שטחה הצפוני של מדינת ישראל. מה שהציל את הגליל היה ההרס המוקדם של 

. לקראת מלחמת יום הכיפורים השקיעו 104זק של השריון הישראליחילות האוויר הערביים והתקפת הב

טנקים כשיותר ממחציתם  2000-הסורים מאמץ רב בתכנון ההתקפה. לצורך זה ריכזה סוריה קרוב ל

נפרסו בשלב הפותח. ההתקפה הסורית נעצרה בזכות שתי חטיבות שריון ישראליות אשר למעשה הקריבו 
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הסורית. פעולות אלו, באיזור שזכה לכינוי "עמק הבכא", נמשכו עד את עצמן כדי לעצור את ההסתערות 

 לגיוס כוחות המילואים.

טנקי אשר -למעשה, מה שהציל את צפון ישראל היה רמת הגולן, בזכות היותה מכשול אנטי 

בשלב המכריע, וכן  1:15סיפק עמדות ירי עדיפות לכוחות המגן הישראלים, הנחותים במספרם ביחס של 

 רמת של שבחלקה המזרחי הגבעות לאורך העובר, הנוכחי ח להעברת כוחות מילואים. הגבולזמן ושט

 בין את כוחותיו לתעל -התוקף הצד את מאלצים השטח פני .ממזרח המים פרשת קו עובר לאורך הגולן

 זה מכיוון מתקפה להדוף קטן מגן לכוח מאפשר טבעיים" בקבוק צווארי" הכולל השטח ותוואי, הגבעות

 צבאית. אין מתקפה כנגד ביותר הטוב ההגנה קו קו זה הוא. הצורך במקרה להבאת תגבורות זמן ולהרוויח

 כאלה. הגנתיים יתרונות להעניק המסוגל הגולן ברמת אחר קו שום

יש הטוענים שבימינו יש חשיבות רבה יותר להסכים פוליטיים מאשר לגיאוגרפיה, טופוגרפיה 

החזקת  כנגד וטען חזר פרס, לדוגמה, מוסכמים נחשבים גבולות בטוחים. שמעוןוביטחון פיזי, וכי גבולות 

 פיזיים למכשולים של ממש חשיבות נודעה שבה לתקופה קץ שם הטילים עידן כי בהסבירו, שטחים

 : 106ההיסטורית המציאות מן אולם כל אלה, טוען פרופ' ענבר, מתעלמים .105טופוגרפיים וליתרונות

 די לכן לא. נשק נגדי דבר של בסופו קם נשק מערכת לכל כי מלמד נשק ליכ של עיון בהיסטוריה

 הגורם של חשיבותו . רבה עדיין107לנצח כדי יותר טוב טכנולוגית ובחימוש בעליונות

 למאפיינים רבה חשיבות מייחסים עודם רחבי העולם בכל צבא ואנשי אסטרטגים. הטופוגרפי

על  ישורטטו ישראל של הפיזיים גבולותיה שבו מצב לאפשר אי. שדה הקרב של הטופוגרפיים

 שתהיינה. ככל עדכניות, בנות חלוף סמך טכנולוגיות

 

ענבר מוסיף כי בניגוד להסכם עם מצרים, שבו בוצע מהלך אסטרטגי של הוצאת המדינה החזקה 

בותר מהעימות, מהלך שהיה שווה לדעתו את מחיר הנסיגה, בגולן המקרה הוא שונה. חשיבותה של הרמה 

ל ויתרונותיה עולים בהרבה על יתרונותיו של כל הסכם עתידי, ביחוד לאור הסטטוס קוו השורר בגבו
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, בעטיה 108התשעים שנות אמצע מאז של ישראל פוליטית-אויהג עמדתה סוריה ולאור היחלשות-ישראל

 במיוחד: נחוצים הגנה בני גבולות

 ושל ישראל של הצבאית עליונותה של תוצר ובראשונה בראש הוא הגולן ברמת קוו הסטאטוס

 שסוריה סיכויים הרבה אין, לסוריה ישראל בין הכוחות פער נמשך עוד כל. שלה ההרתעה כוח

 הישראלית השליטה כאלה איומים עם בהתמודדות כי כן אם הסטאטוס. ברור את לקעקע תנסה

 דיה חשובה הגולן ברמת שהשליטה היא המהותית הנקודה. ביותר חשוב גורם היא הגולן ברמת

  .109ישראל לבין סוריה בין עתידית מלחמה של המחיר את להצדיק כדי

הגולן נותן  י: כמענה לצורך הביטחונ110יתרונותיה של שליטה ישראלית ברמה פרופ' ענבר מונה את

למדינת ישראל קו הגנה אידיאלי )כפי שהוכח במלחמת יו"כ(, מונע את הפיכתה של "אצבע הגליל" 

מפרץ חיפה, שהוא חלק מהמשולש האסטרטגי  למובלעת בלתי ניתנת להגנה, ומשפר את הביטחון באיזור

של ישראל, ע"י הגדלת המרחק בינו לבין קו הגבול. בזכות הסמיכות הגיאוגרפית של רמת הגולן לדמשק, 

. בנוסף, ברמת יעיני בגבול זה גדולה לעין ערוךמועצמת מאוד יכולת ההרתעה וגם יכולת האיסוף המוד

כינרת. שליטה בגולן מאפשרת גם שליטה עבור המצרך הגולן זורמים נחלים המספקים שליש ממי ה

 .111מים –האסטרטגי והחיוני 

 :112יגאל אלון, למשל, אחד ההוגים האסטרטגיים הבולטים בישראל, חזר וטען

אחיזתנו האיתנה ברמת הגולן ובכתף החרמון היא חיונית ביותר לא רק כדי להגן.. על הגליל 

ק החולה מפני מטחי אש סוריים. שהרי אנו מקימים שם העליון, הגליל התחתון ועמק הירדן.. ועמ

בגולן[ יישובים חדשים המצויים בטווח האש הסורית. שליטתנו ברמה... נגזרת מצרכי ]

ארצית של ישראל, כי מדובר בהגנה על מקורות מים ראשיים... המספקים -האסטרטגיה הכל

 מימיהם גם לדרום הארץ"

                                                           
בגבולה הצפוני של ישראל כיום נמצאים סוריה והחזבאללה, שניהם מבני בריתה של איראן, הכוח העולה במזרח התיכון.  108

לא הייתה  2006מלחמת לבנון בגם טורקיה, מעצמה מזרח תיכונית לא ערבית עולה נוספת הפכה לאנטי ישראלית . יתר על כן, 

 , שםשפה נקודות תורפה של ישראל. ענברהדגמה טובה והיא גם ח
 18ענבר, עמ'   109
 . שם110
בשנות השישים ניסתה סוריה להטות את זרימת הבניאס והחצבאני, כדי למנוע מהם מלזרום אל נהר הירדן והכינרת.  111

 את פרוץ מלחמת ששת הימים. הניסיון סוכל בכוח על ידי ישראל, והמהלך כולו זירז 
 47ובחתירה עמ'  117משה מעוז משלב שני ציטוטים של אלון: כלים עמ'  112



מלחמת יוחד לאור אירועי ה"אביב הערבי", מזרח התיכון, ובמאי הוודאות הפוליטית המאפיינת את ה

, מעידה על הזהירות הרבה שיש לנקוט בנוגע ועלייתו של ארגון המדינה האסלאמית )דעאש( האזרחים

 ישרוד אם כתב פרופ' ענבר כי גם 2011-להסדרי ביטחון המסתמכים על הסכמים פוליטיים ומדיניים. ב

 לשמור ההכרח מכאן; בו נתונה תהייה שישראל הפוטנציאלי הצבאי יכוןבס לזלזל אין, אסד של משטרו

הכרוכים  הביטחוניים . לטענתו החסרונות113סוריה, קרי שליטה ברמת הגולן עם הגנה-בר גבול על

 הגלומים המוגבלים היתרונות הפוליטיים על עולים שלום הסכם של במסגרת לסוריה הגולן רמת במסירת

  114בהסכם כזה.

שהלחימה המתמשכת בסוריה, כמו גם התקרבותו של ארגון המדינה האסלאמית )דעאש( נראה 

אל הגבול הסורי, מחזקים ומוכיחים את טענתו של ענבר ואת חשיבותה של רמת הגולן כחלק בלתי נפרד 

ממדינת ישראל וכאיזור אסטרטגי וחיוני לבטחונה, יותר מכל הסכם מדיני. גם אישים שבעבר תמכו 

אלון ליאל, הגולן תמורת הסכם שלום עם סוריה, סוברים היום שהגולן הכרחי להגנה. ביניהם  בויתור על

אחרי מה . ברור שאני שמח היום שאנחנו על הגולן“ה" שאמר כי התנועה לשלום ישראל־סורי"ראש 

במאמר שפרסם לפני , והעיתונאי ארי שביט שכתב “115שקרה בסוריה, אני מרוצה שאנחנו על הגולן

 :בגולן ערךביקור ש עלשנתיים 

לאט לאט ההנאה הצרופה לנוכח היופי המרהיב התחלפה במועקה כבדה. ...לא יכולתי שלא 

, ואילו אהוד 2000לחשוב, מה היה קורה היום אילו אהוד ברק לא קפא אל מול חאפז אל־אסד ב־

 רח להודות, שאם השקפת העולם. הייתי מוכ2008אולמרט לא נקטע אל מול בשאר אל־אסד ב־

יהאד העולמי היו חונים היום ליד עין־גב, ומחנות ‘שבה האמנתי הייתה מיושמת, גדודים של הג

 . 116דה היו שוכנים על שפת הכנרתישל אל־קאע

 את השינוי התודעתי על חשיבותה של רמת הגולן היטיב לנסח העיתונאי חגי סגל:

עוד הספיק שר הביטחון אהוד ברק “, הסדר אזורי יציב שלום עם סוריה הוא לבנה מרכזית בכל"

. אחר כך פרץ האביב הערבי, מלחמת אזרחים איומה 2009באוקטובר  2להכריז בערוץ 

התלקחה בסוריה, ואסד הפך למנהיג המצורע בעולם. ככל שארגוני המורדים התקרבו לאלוני־

                                                           
 ענבר, שם  113
  שם 114
  "איך התקשורת הישראלית כמעט החזירה את הגולן."סגל.  115
 (2014מצוטט אצל חגי סגל ) 12.8.12שביט, ארי, הארץ   116



סוריה. אפילו בזכוכית  הבשן, התמעט והלך מספר היהודים שכואבים את החמצת השלום עם

 . 117מגדלת קשה למצוא היום איש שמאל שממליץ לוותר על הגולן
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