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שלומיתאלמונית,נוסעתגוברין:נורית
כרמלהוצאתויצירה,חייםפלאום:

עמ' 375 , 2005

שלקורותיהעלאלמונית,נוסעתכדוגמתספר
כלשלהטובחלומוהואפלאום,פרידהשלומית

דופןיוצאאומענייןראוי'וברבחייושעשהאום

ראויההיותהבשלוואכןהנשייה.בתהוםואוב
שלומיתחייה~מאורעותעלששקעהאבקלניעור
ומיונהאתשהציתההתורניתבת-המזלהיאפלאום

שכברוגובריןנוריתפרופיהספרות,חוקרתשל
סקרנות,בהשהעירונשכחותדמויותבערבהחייתה

 .פוחצ'בסקיונחמהבארוןובורהויאןאירהלמשל
 •מחקריתפעילותלאחרוהגילויהחשיפה"חווות
גובריןכותבתלה"דומהאין •ממושכתבלשית
שגורביןאבןאיןואכן, :> 9עמוד<שם,ורב",ב"פתח

פלאוםשלומותהאתלשרטטבמאמציההפכהלא
בת·היאאףגובריןואילוחיים.בהולנפוחולשוב

חייהסיפוררקשלאאשהבחכתהשהעלתהעלמזל
שלארוךשובלאחריההותירהאףאלאמרתק
מסמכיםעטה,פריספרבהן:להיתלותעדויות

וקיבלה,שכתבהמכתביםתצלומים,אישיים,

היקףרחבותיעודידיהמעשהחיננייםרישומים

אףודמותהחייה,עלשכתבהבאוטוביוגרפיה
ובהסופרשכתבימים>שבעהע<לבספרשימשה
בהשראתה.קמחי

התשעהמאהסוףילידותנשיםעווהיוספקללא
 • 1893ליטא<קובנה,כפלאוםשחיועשרה

פיעלחתרנייםעצמאיים,חיים ) 1963ירושלים,
מזרח·חייםמאחוריהןשהשאירולאחרתפיסתן'
פלשתינהאלובאויהודיים-בורגנייםאירופיים
ייחודהחלוצי.ערבי 1אחראופיבעלילחייםבשאיפה

נובעעשרהשמונהבגיללארץשעלתהפלאוםשל
אתניהלהשבהוהתפיסתיתהפיזיתהיריעהמרוחב
בעולם,אחריםרביםובמקומותישראלבארץחייה
כךכלאחריהשהשאירהמהעודבה 1כאמורוגם,
הפסיפסהרכבתאתשאפשרומידעפיסותהרבה

חשוביםמסוימיםפרטיםדווקאחייה.שלהעשיר
עלומים,היופלאוםשלהמדויקלידתהתאריךכגון

שעשתההנמליםעבודתאתבספרהמתארתוגורבין
הפרטיםלבירורירושלים""קהילתקדישאבחברא

החסרים.

שפלאוםוהספרותייםהביורגפייםהחומריםואכן,

מעוררכהותוכנםעשיריםכההםאחריההשאירה

שמאבתחילהחשדהגובריןשנוריתעד •פליאה
ישראלבתפלאוםשלבספרהזה<ובכללאינם

אתלפארשבאהמישל"התחזות,אלאהנודדת>
<שם,עשתה"שלאמעשיםלעצמהולייחסעצמה
התבררמדוקדקתחקירהשלאחראלא .) 13עמוד

חקירת~שףאוכיומדויקמהימןהכתובשכללגורבין
להשהיוזמנה,אתשהקדימהאשההיאשלההבלש
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ונועזותחושניותדעות

יוצאיחייםשחיהלתקופתה,
ובמסעותיהבמעשיהדופן

יכולתהכמיטבתרמהואשר
העבריתהשפהלהגנת

לתרוםושאפההמתחדשת
החינוךלטובתממשיתתרומה
מלחמתבסוף •ישראלבארץ
אףפלאוםהראשונה,העולם
הסופרשלבהמלצתונסעה
לנהלכדילדמשקבורלאיהודה
ולסייעילדיםגנישנישם

לצערה,יתומים.ביתבארגון
להכניסניסיונותיהרובנכשלו

עלהחינוךבמערכתשינויים
מחנכים·שלתפיסותיהםפי

דרסו 1בלפר 1וציפסטלדוגמתפילוסופים
ומונטסורי.

בתפיסתה.פמיניסטיתגםחיתהשפלאוםספקאין
ולנשיםבכלללנשיםמיוחדתפקידראתהבחזונה
זכויותאתלעגןשאפהואףבפרטישראלבארץ
האוטוביוגרפיההמתהווה.החברהבתוךהאשה

הידוע,ככלהיא, ) 1935 (פלאוםשכתבה

מארץאשהשכתבההראשונההאוטוביוגרפיה

המסעספראתהנראה,ככלכתבה,אףוהיאישראל
ישראל.מארץאשהשלבעבריתהראשון
הגדולהעולםאשתניגודים:שלאשהחיתהפלאום
שהדבידות 1מאידךציוניתעברייהחינוךואשתמחד

לעשייההתמריץאתגםהיוותהגםאךעליה,העיקה
"לאכתבה,כשנסעה,ולמסעותיה.שלההמרובה

נהגהבחויילבדידותי".אתלהרגישפנאיליהיה
ישראלמארץעברייהכאשהעצמהאתגלחצי

מלכים.בכבודהתקבלהואףנעוריהאתהמחדשת
והיאמעמדכללההיהלאזאתלעומת 1בארץ

ומוחצנת.למוזרהנחשבה

אלמונית"."נוסעתלספרהגובריןקראהלחינםלא
ספרותיים"ו"מסעותבכללמסעותאוהבתבהיותה
היותרההיבטאלעזהמשיכהגובריןנמשכהבפרט,
הרבותנסיעותיה .פלאוםשלבחייהמסעיר

מרביתעלהתפרסואשרהעולם,ברחביוהתכופות

ארצותוכללו ) 1940שנתעדהידוע,<ככלחייה
בגילארצהעלייתהאתאפילוורחוקות.קרובות
ברחביבסיוריםפלאוםשזרה ) 1911 (עשרהשמונה

"חרשה"כברארצה,עלייתהלאחרושנהאירופה,
למדינועזשהיהמהולרוחבה,לאורכההארץאת
היריעהתקצרדאז.המקובלתהתפיסהפיעל

חייה.בימיפלאוםשערכההמסעותכלאתמלתאר
להשיבהצליחהלאשגובריןלצייןמעניין<אגב,

נסיעותיהדמיאתפלאוםמימנהכיצדהשאלהעל
מפורסמותדמויותפגשהפלאוםבחו"ל).ושהותה

עםראיוןוערכה •בקס'פולוהסופרתקלוהלן .
שהמסעירותספקאיןאך 1טמפלשירליהפלאילדת

שלמה,שנהשהתהשם 1להודוהיושבנסיעותיה
הבלתימנהיגה 1גנזימחסמהאתפעמייםפגשה

לצדזמן-מהחיהואףהחדשה,הודושלמעורער
טאגור.רבינדרנתלספרות,נובלפרסבעלהמשורר

שמרהפלאום 1לארץשובהלאחר
ואתמכתביםקשריעלעמו

ידידותםודבראליוהערצתה
רבינדר-בספרפרסמההאמיצה

"שנטי"בהוצאת 1טאגורבת

 .) 1946 (בירושלים

מלכהחיתהפלאום"שלומית
כותבתביבתה",וקבצניתבצאתה

רבתאשה .) 14עמוד<שם,גוברין

עריריתלבסוף,מתהזופעלים
לאשמעולםהיותונשכחת,

ולאחרילדים,לההיוולאנישאה
מיהיהלאלעולמהשהלכה
נוסעתבספרהחייה.אתשינציח

גובריןאותההקימהאלמונית
אותהוהצילהלתחייה

שאיןלהרהרשלאקשהזאת,בכלמאלמוניותה.
המספרלאורקצףבים,שעהחייאלאזולתחייה
חדשות 1בימינואורהרואיםספריםשלנתפסהבלתי

 •לבקרים.
שמשעדנה

הימיםששתמלחמת
החברהבפרספו,טיבת

הישראלית

אתשינתהוהארץ , 1967שגב:תום

עמ' 710 , 2005כתרפניה,

לספרהיודעהיסטוריוןהואשגבשתוםספקאין
כפי 1ומענייןקריאצבעוני 1אנושיספרזהוסיפור.

באשרהכלניות.ימיהקודםספרוגםשהיה
כברזו 1הספרשלההיסטוריתולתרומהלרלוונטיות

אחרת.שאלה
ספרישנימזמןלאיצאוהימיםששתמלחמתעל

והשני,אורן,מיכאלשלספרוהראשון,מחקר,

 .לשאולהמקוםזהאוליגלוסקא.עמישלספרו
הימים,ששתבמלחמתבדוננומתענייניםאנובמה

אותןלהבהרת 1הספרשלתרומתומהולבחון
עניין.נקודות

קבלתתהליךובראשונהבראשהואמעניין 1ובכן
והןבישראלהן 1הפוליטיהדרגשלההחלטות
בכלל,המעצמותמעורבותגםכמוערב,במדינות
היחסיםבמערכתענייןיששניתבפרט.וארה"ב

המבצע.הצבאילזההממונההפוליטיהדרגבין
הדרגמילאהאםוניהולה.המלחמהמהלךשלישית,

השפעתרביעית,המדיני?הדרגהוראותאחרהצבאי

המדינה.ועלהחברהעלהמלחמהתוצאות
ברובראויהתמונהלשרטטהשכילששגבדומה

ערבבמדינותהארכיוניםעודכלכיאםהנקודות,
בניהולהתמונה.אתלהשליםניתןלאסגורים,



הפוליטיהדרגשלהשונההראייהמבחינתהמלחמה
זאתלעומתשלמה.התמונהאין 1הצבאיזהלעומת

מלחמתבטרםהישראליתהחברהבתיאורהפרזהיש
 1בכךעוסקיםעמודיםממאתייםיותרהימים.ששת

הדמויותאחתלמשלאנקדוטית.בצורהלעתים
מוצגתבארה"בישראלמדיניותמבחינתהחשובות

יורק.בניומשפטיםפיינברגלמד"בצעירותוכך:
 1אביועםלשותפותנכנסאםכי 1בכךעסקלאאך

חילעשההואוגרביים.גופיותתחתונים,יצרן
 .) 126(עמילבנקאי"היהשניםוכעבורבעסקיו

נמצא"אלוהיםכיהתפיסהאתאימץששגבדומה
נמצאהאלוהיםשאצלודומההקטנים".בפרטים

הרבות.באנקדוטות

מתכוןהנומקום,מראיהגדושהכרס,עבספרו

אינומקומםואכןולאי-דיוקים,לשיבושיםבטוח
טועההוא 1לבגיןבאשרמהם:כמהרקאצייןנפקד;

 ,) 109(עמ' " 1911ליטא,"ילידבציינו:פעמיים

בברסט-ליטובסק, 1913ב·נולדשבגיןבעוד
טרםריבוניתכמדינה(ליטאהצאריתשברוסיה
עלבמיוחדאהודיםאינםוהאצ"לבגיןאז>.הוקמה
 1האצ"ללמנהיגש"היהנטעןהראשוןועלשגב,

(עמ'הבריטים"השלטוןנגדשלחםהטרורארגון
מכוונתלפגיעהכללבדרךהכוונה 1בטרור ,) 110

כשבראשוהאצ"לאתאפייןשלאמהבאזרחים,
בארגוןמדוברכיכללמצייןאינוגםשגבבגין.עמד

הואאחרבמקום .לאומישחרוראוחירותלוחמי
בסמל'חירותוהשתמשההחמישים"בשנותכותב:

מכורןברובההאוחזתוידהארץמפתאתשהראה

להיותאמורלאזה .) 197(עמ'כך"''רקהכתובתעם
"תנועתהשםאתשנשאהבתנועהכשמדורבמפליא
שזההלאומי",הצבאיהארגוןשלמיסודוהחירות

הנוערתנועתלביןהמפלגהיבןהקשרגםסמלו.היה
שהולידהאצ"להקמתלפניכדורשהוקמה 1בית"ר

הנסבהבאמהניסוחלהבנהניתןאינוחירות,את
חבריאתחינכוזו"וברוחהמולדת:שלמותעל

 ;) 198(עמ' 11בית"רמפלגתו,שלהנוערתנועת

שנכתבהמבוכה,ניצחוןפדהצורראובןשלספרו
רשימתפיעליצא, ) 1993 (הימיםששתמלחמתעל

אבשלום ; 1966בשנתכבר ,) 687(עמ'המקורות
ידיעלעצמותיולמציאתבהקשרהמוזכרפיינברג
אך ,) 620(עמי"לדליק"מכונהאלקנה,בןשלמה

פיינברג.ישראל-אביושלכינויודווקאזההיה
אסמכתאמביאשגבאיןכיחבלאחרמסקרןבמקום

כתב 1966-7בשנתכיגורסהואלמקור.מתבקשת
במילהמכתירהוא(אותושלמוךיוסףההיסטוריון

"החברהכי: ) 154עמ'"מלומד",האנכרוניסטית
פותחתובכךהלאומיחזונהאתאידבההישראלית

העםשלבתולדותיו 1ציוניפוסטחדש,במשבר
כהמקורלקרואמסקרןהיה ,) 155(עמ'היהודי"
הפוסטשפרצולפנידורלתופעה,המתייחסמוקדם
הציבורית.לתודעהציונים

ואחריההמלחמההמלחמה,טרםשלההתרחשות
 216777מס'טוראישללסיפורובמקבילזורמת

נופךלתתאמורהאישישסיפורויהושע,דייןבר
הסיפורים .הספרנסבעליו 1הכללילסיפורנוסף
יהושעאתלמילואיםגייסושבו,'יבוםמצטלבים:גם

מפלגתושלהמדיניתלוועדהאשכולאמרדייןבר
עלנראהשהואמכפייותרהרבהחמורהמצבכי

 .) 252(עמ'השטח"פני

החברהשלסיפורההואהמלחמהטרםהסיפור
זהסיפורבתוךהשונים.היבטיהעלהישראלית

הישראלית-ההסלמהשלתמיםהלאהסיפורמתפתח
שהחלביותרהמקיףאסטרטגימדיניבדיוןסורית.

במטכ"ל, 1967בינוארוהסתיים 1966בנובמבר

וכךהמערבית,לגדהביחסמדיניותמחשבותהועלו
ומעמיקיםמוסמכיםיסודיים,"דיוניםשגב:מסכמן

המערביתהגדהאתתכבוששישראלהאפשרותעל
רצויכיהכלהסכימודברשלבסיכומוהירדן."של

דיוןלעומת ,) 203(עמ'כיסאו"עליישארשחרסייך

צה"להביאהסוריתבזירה 1ממנווהנובעזהמסודר
שחדרורועיםעלקלבנשקהיריותלהסלמת
תגובהשרגרמה ,) 216(עמ'המפורזיםלשטחים

הצורךעלעומדכשרביןצה"ל'תגובתאתוזוסורית
 ,) 210עמ'ובמיוחד 217(עמ'ההרתעה"את"לשקם

בתמציתיותהמסוכםמרושעמעגלנוצרוכך
לצבאאשכולאפשר,'וכךהבאות:במיליםצבעונית

הלאומילאינטרסבניגודשעמדהדינמיקהלהאיץ
זכרויצמןעזרמלחמה.למנועישראל:שלהבסיסי
המטוסיםלהפלתדייןמשהשלתגובתואתלימים
הריאתםהשתגעתם?!"אתם :]ב.יהמלחמה,[בטרם

 .) 231(עמ'למלחמה"המדינהאתמובילים

שטרםהעובדהאתלהוסיףישהזולבעייתיות
ייתכןאך 1מירדןחדרוהמפגעים"מחציתהמלחמה
 .) 227(עמ'מסוריה"לשםיצאומקצתםשלפחות

אתשללשהואלהעיריש 1דייןלתגובתבהקשר
לתגובהמחששהבניאסלרבותהרמהכיבוש

שלהמיםלקוהגעהשללגםזוומסיבהסובייטית,
דבר,שלבסופובסיני.המלחמהכשפרצההתעלה
דיין.שלהסתייגותולמרותהפעולות,שתיבוצעו
הקיבוציםאנשיאתדחףדדוהצפוןפיקודאלוף
אלוןלפעולה.לצאתהממשלהעלללחוץבגליל
להםואפשר 1אשכולעםפגישהעבורםהסדיר

הממשלה.ישיבתבפתיחתטיעוניהםאתלהשמיע
סיפרלהגיד"ואיךלהגידמהאותםתדרכתי"אני

לעימותמובהקביטוינתןובכך ;> 409(עמ'לימים
מהפךועדמאזדייןמשהעםשלוהאישי-אידיאולוגי

המרכזיהעימותאתמלווהזהבינאישיעימות . 1977

המקבל 1אשכולללויגוריוןבןדודבין 1שבספר
אבסורד.תיאטרוןשלאופילעתים

גברהשבההמלחמה,טרםההמתנהתקופתעל
כל"כמעטשגב:כותב 1אשכוללויעלהביקורת
בראשעצמואתלהעמידגוריוןמבןדרשוהכותבים
הםבמלחמה.לניצחוןאותהלהובילכדיהמדינה,

לארביןלדברילמלחמה.מתנגדשהואידעולא
זאתייחסרביןלנצח,יכולשצהוולגוריוןבןהאמין

במושגיםוחשב 1מעודכןהיהלאגוריוןשבןלעודבה
 ,) 268(עמ'מיושנים"

מסיניהאו"םכוחיציאתנוכחהישראליתהטקטיקה
להגיעמדיניניסיוןחיתהטיראןמיצריוסגירת
אולםההסרג.שיברתתוךארהוובעםמתואםלמהלך

שהיומדינותשתירקהולידהבינלאומיהמהלך
שג'ונסוןהבינלאומית,בארמדהלהשתתףמוכנות
(עמ'וישראלארהיובאילת:למפרץלשלוחהבטיח
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גבולותיהאתרקלאשינתההימיםששתמלחמת
פרשתלקווחיתההחברה,אתגםאלאישראלשל
ההתרוצצותהמדינה.שלההיסטוריהמבחינתמים

אישיות,באמוציותהתערבבההאידיאולוגית
הפכודיין-אלוןגםכמואשכול-דייןוהעימותים
מדיניות.מעצבילעימותים

עצמם.אתסתרוואףהתחבטודומההפוליטיקאים
עםהארץ,שלמותבעד"אניאלון:רגסלמשלכך
,'מדינהאחרת:אפשרותגםראהאךהערבים',,"כל

שטחיםמוקפתמהגדה,בחלקעצמאיתערבית
הוא,ההיסטוריהצחוק .) 528(עמ'ישראליים"

דייריוקמפהסכמיבמסרגתשחתם 1בגיןשמנחם

יצא ,) 1978 (לפלסטיניםאוטונומיהשלכינונהעל
להעניקההצעהאת,,,שללקנטוניםהקמתנגד

מובילה'אוטונומיהעצמי:ממשלהשטחיםלתושבי
ושללאמרהדברים,,שלהברזלבהיגיוןזהלמדינה:

 .) 528<עמ'לחרסייך"הגדההחזרתאתכמובן

והדבר ,אבסורדיאופילבשאףהבלבוללעתים
לאחראשכולשלהבאיםבדבריוביטוילידיבא

שלי."הקלפיםאתלגלותאתחיל"עכשיוהמלחמה:
לעשותרוצההייתיב.רוצה.אנימהיודעאינניא.

 .) 554<עמ'משהו"

לשיתוףביוזמותמטפלכשלעצמומענייןפרקתת
 ,) 547-536<עמילפלסטיניםישראלביןפעולה

שכתב 1בבליודןקמחידודחלקנטלואלוביוזמות
 1967-שהוחמצווהזדמנויותחלומותבשםספר

ישראלהחמיצההאםהשאלה,כאןומתעוררת . 1973
ישראליתכמדינהישראלשלכינונהאפשרות
שלאשמהרבורהצבאיים?הישגיהבגבולותפדרלית
אפשריבלתילאאםקשההיה 1967בשנתנעשה
האינתיפאדהלאחרלדברשלא , 1978בשנת

שעדגםלזכורישכיום.והמצבוהשנייה,הראשונה
 1צבאישלטוןתחתישראלערביהיו 1966לשנת

עצמהשראתהבמדינהאזרחיםהיותםלמרות
דמוקרטית.כמדינה

<עמ'המלחמהבעקבותהשתנתההעצמיתהזהותגם
המובילמיםפרשתבקומדוברזוומבחינה ) 593
עכשיו,,,,שלוםכמופרלמנטריותחוץתנועותדרך

 •כיום.הקיימותלתנועותאמונים"ו"גוש

כרבעיוסי
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