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 "לא בגדתי": 
 אורי אילן, משה דיין 

ותפיסת השבי בתרבות המלחמה העברית
אורי ש. כהן

א

ב־13יב נהןכי1955,יבמהצן יו הםישבהינמצןיתלה יברלןיבדמשק,יוהעבכויגהפתהישלי
ןהכ ין לאיל שכןליהלמחכתיוהןיוהבןילמנהחהתיבב תיועלמ איבק בהץיגאישמהןל 

ןהכ ין לאיהןכבעתיחבכ הילחהל וינפלהיבשב יוסהכ יב־8יבדצמבכי1954,יבפעהלוישגכת תי
שבמסגכתוינדכשהיוח  ל םילוחל ףיסהללויבמרש כיוןזנויבכמתיוגהלא יוסהכ םינבולהיררלי
ונכןוימותןבדהתהישליןהכ ין לא,יוזע קהיןתינצ גיוןה"ם,יהלןחכישולוין שכישלןינמצןהי
עליוגהפויס מנ יןל מהת,יועב כהיןהתויל שכןליעהדיבןהתהיו הם ימשויד  איוג עילקבליןתי

פנ יוגהפויבגבהל,יהלמחכתינשןידבכ םיעליוקבכ י
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בגהפה,יןהכ ין לאיתפסימקהםימכרז יבחבכויו שכןל תישלישנהתיוחמ ש ם יוהןיו וי
ש  ךילןל טויותכבהת תמיןמהיו  תויפ  גוין לנ ת,ינרדתהישליוכבישמעהאישקהפיהחבכוי
ברנסתיוכןשהנוימטעםימפ"ם,יהוהןיגדליבק בהץי"ושהמכיוצע כ",יגאישמהןל יוהןיןהבחאירבעלי
רהשכילקה יהנלחםיעליג הסהילש כהתיקכב ,יהו ויח  ליגהלנ ילןיט פהס ישושתתפהתהיבפעהלוי
ו  תויעבהכהיתגמהל,י"צ'הפכ"ישוהענקילהיהלשנ יח  ל םימוצנחנ ם,יג'ק יל נדיהגדיקסטלנ ץ י
רפ יש דהעיר הם,יופעהלוילןיתהרננוילפכט ויהלןיןהשכוירלליבממשלו,יהוח  ל םי
לןיתהדכרהירכןה  יסגאימן כימהזס,ין שיחט בתיגהלנ ,יו ויוח  ליובר כיברהח,יןךיופ קהדי
ו ויב ד יסמלימן כי עקב ימ ח דוי101,ישמפקד היסמרהיעל הי"בע נ  םיעצהמהת" ירשוהעבכוי
גהפתהישליןהכ ין לאיל שכןלינמצןיעל ויפתקיהבהימנהקבהתיומ ל םי"חפשה בבגד ם צהןת י
ןהכ " ילןחכיח פהשינמצןהיעשכויפתק ם,יןךיכהבםיוהסתכהימווהכ םיהמוצ בהכיעדישנמצןהי
בגנזךיןמ"איהוהעבכהילןכר האיןהכ ין לאיבןהנ בכס טתיבכ־ן לא יןחדימוםיצהטט,יבחלקה,י
בוספדהישליד  איעליקבכהישליןהכ ין לאמי"לןיבגדת  יותןבדת " 1ימוישלןיפהכסםיבזמנהי

והןישבשבעוימופתק םיוהפ עהידכ שהתישהנהתילנקמו 2
ןהכ ין לאיהמעשויוותןבדהתישלהי— הב  חהדיוןמ כוי"לןיבגדת "י—יו היבתהךיזמאי
קצכילפ גהכויתכבהת תיעקכהנ תיומ  צגתיןתיוןתהסיוכןה ישליוח  ליובהחכילוקכ ביןתי
עצמה יןפשכיש שיטעםילשןהלימדהעימעשויותןבדהתיבנס בהתישלח  לילןיו  תוירלישל טוי
על וא,יפכטילןפשכהתילמהת,יו וילמהפת,ילןתהסישעל היח נרהיהעד  אימחנר םידהכהתישלי
להחמ ם;יתשהבויןחתיו ןישבמעשויזויו וימשהםיוגשמוישליתהדעויב טחהנ תימסה מת,י
"נהסחיב טחהנ "יבתכבהתישנצ ג ויהכןש ידהבכ ויו הינתאיןלתכמאיהמשויד  א יהרפ ישנכןוי
בומשך,י"נהסחיב טחהנ "יזויו ויב טה ישליתכבהתיצבן תישן נויזהישליצבןיסד כיןלןישלי

מ ל צ ו,ישלירהחילןיממלרת יהפחהתימןהכגאי—ירמה,ילמשל,יופלמ"ח י
ןהכ ין לאיו ויח  ליסד כיבצבןיסד כ,יהנפ לויבשב יו ןיןפשכהתילג ט מ תיומהגנתי
בחק קויוב נלןהמ ת 3יןהלםיומעשוישלהיוהבאיהנשפטילןיבשמםישליעכר םישליצבןיכ בהנ י
ןלןיבשםיעכר וישלימ ל צ ו,יבשליוחלתיונהכמהתישליופלמ"חיהשלישלביומלחמויוכןשהאי
בתש"חיעליצבןיסד כיולהחםיבצבןהתיסד כ ם יעליפ ינהכמהתיןלו,יעד ףילמהתימןשכיל פהלי
ב ד וםישליועכב ם יושלרהתיומעשוישליןהכ ין לאיהרהחהיוס מבהל יבתכבהתיו שכןל תי
וצע כויחכגהיוכבוימעבכילזמאיון כהעיהלנס בהת ה ירפ ישןבקשילוכןהתיבמןמכיזו,יתפ סתהי
וצבן תישליד  איב נהןכי1955,יומשתקפתיבוספדישנשןיבולהה  תהישליןהכ ין לא,יכלההנט תי
לןיכקילובנתיתכבהתיומלחמויב שכןלישלישנהתיוחמ ש םיןלןיגםילובנתין כהע ימלחמתי
 הםיור פהכ ם י תכוימזןת,יבדבכ הישליד  איטמהנויול בוישליוקהנספצ וישרשלויבמלחמתי
 הםיור פהכ ם ידהמוישור שלהאיבמלחמויזהינבעיבמ דויכבוימרךישוח  ל םינתפסהיבמהנח םי

תהרנםישליופתק םיפהכסםיבמלהןהירעבהכירחמ ש םישנו,יהכןהיזןביח'יןכל ךיהמשויכהם,י"ןהכ י  .1
ן לאי—ימסכינהסףיבפתק ם",יהארץ,י12יב נהןכי2005 יכןהיגםיג'הד יבןהמל,י"צההןתהישליןהכ י

ן לא", עיונים בתקומת ישראל,י15,י2005,יעמ'י217–218 
הכןהיבןהמל,ישם    .2

 Renée de Nevers, “The Geneva Conventions and New Wars”, Political Science  .3
 Quarterly, 121:3, 2006, pp. 369–395; Arnold Krammer, Prisoners of War: A Reference

Book, Praeger, Westport 2008, pp. 122-164
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שותן מהילחהדש ויוכןשהנ םישלימלחמתיתש"חיןךירבכיבסהפויו היןנרכהנ סט  ם יועכרוי
זה,ישו  תויבויגםילןימעטיגזענהתירלפ יועכב ם,יוב ןוילונחוישגםיןםיוצבןי הפתע,י
וח  ל םי  לחמהיעלירלימעהז,ירפ ישןנש ינגבוינלחמהיעלי  שהבם,יהב אירךיהרךי"נשבהכילוםי
ןתיועצמהת",ירפ ישןמכיוכמטר"לידהדיןלעזכ,ידדה,יבש דהכיח ילןהמויבעהדיותקפת־ונגדי

נרשלת 4 
ד  א,ישל ההויןתיתול ךיבנ  תיורהחיוצבן יו והד ימכןש תה,יוהןיוןחכן יוכןש י
לופצתיותהדעויורהזבתיוזןת יו הילהירמהבאישהתפ םין נספהכ,יןבליוהןישעמדיבכןשיוצבןי
מסהףישנתי1953יהעדישנתי1958יהןףיר ואירשכיוב טחהאיבמשךישבעישנ םיכצהפהת,יבשנ םי
1967–1974 יוקהנספצ ו,יןגב,יוהר חויןתיעצמומיוח  ל םירןכ התיגבכה,יהמבח נויצבן תי
ומלחמויוסת  מויבנ צחהאימזו כ יןבליונ צחהאיותבססיבע קכיעליגבהכתיוח  ל םיהתהש  תם,י
הן להיוונחוישוח  ל םיהוצ בהכי ו הימהרנ םילקבליןתיקהכבנהתיותפ סויוזןתירשלו יוצ בהכי
וב אישבנ היש למהיןתימח כיותפ סויומהגבלתיהומ ל צ הנ תישליד  איהשליצמכתיוצבן,י

שנשלטויב ד י הצן יופלמ"ח י
מןמכיזוי צ ביןתיווספדישליד  איעליוקבכיופתהחישליןהכ ין לאירכגעימפתחי
בע צהבוישליתפ סתיומההתיהושב יב שכןלישלישנהתיוחמ ש ם יבכגעישבהינדכשויורכעוי

במהנח םיןחכ םית ןכיוו סטהכ האיוצבן יןהכ ימ לשט  איןתיורשליוזויר"תכבהתישליטכהכ",י  .4
מומנטים  50ל48מי ןגכנט",י "העדתי מ לשט  א,י ןהכ י הכןהי צו"ל,י שלי הגמכנה"י וזבנגי "ש טתי
עמ'י 1999,י ומןהחד,י כהשל םי הוק בהץי ל כי האי מרהאי ישראל,י מדינה  בתולדות  ביקורתיים 

 250–241

שבה  ם,יתעלתיסהןץ,ימלחמתי הםיור פהכ ם,י1973י)צ להםמימ רויבכ־עם( 
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ב איתפ סתיושב יהונקמוישליומ ל צ ויהב איזהישליוצבןיוסד כיחשףיווספדיןתיושקפהת הי
ומ ל צ הנ התישליד  איהןתיוז קויב נאיהב איומחשבויופהןט תישליןלתכמא ימוישנחשףי
ֵכ יוןהמו,ימעצב יוקהנספצ וישעת דוי בוספדי התכימרהליוהןיוקשכיב איוגהףיוחשהףילדּבָ

לו רשליבמלחמתי הםיור פהכ ם י

ב 

ותןבדהתה של ןהכ  ן לא ותקבלו בופתעו בצ בהכ ו שכןל  ילפ  תגהבתה וכןשהנו 
של דהבכ צו"ל,יוותןבדהת ו  תוי"תמהוו שוכ  ותןבד ןחכ  שהעדת שב תת־ונשק צ התו 
על וסהכ ם לשחככ ןת וח  ל ם ו שכןל ם הגןהלתם ו תו,ין פהן,יקכהבו",יה"בוזדמנה הת 
ןחכהת תמרה וסהכ ם בןמנת ג'נבו" 5 למחכת,ירןמהכ,יב־14 ב נהןכ 1955,יוהבן ןהכ  ן לא 
לקבהכו בנהרחהת קול כב,יהותגהבהת בע תהנהת ו ה כהה הת פןתהס יבעל המשמר,ילדהגמן,י
נרתבמי"ב איומלהה םינ רכהיחבכהתיוק בהץ,יןשכיס נהכ ואיולבנ םיוהר חהישןךיזויעתוי צןהי

מבת יו לד םיללההתיןתיןהכ ,ישחהנךיעליבכר וא" 6
עליקבכהיופתהחישליןהכ ין לאינשןיד  איןתיודבכ םיובן םמי

צבא הגנה לישראל מרכין את דגלו לפני אורי אילן ז"ל.
בכל עת שירותו בצבא ראה אורי אילן את חובתו לא רק בתקנות הכתובות. הוא ראה 

כחובתו להתנדב ולשאת בתפקידי הביטחון עד קצה גבול יכולתו ויותר מכך.
אין הצבא יכול להבטיח חיים לחייליו. חיי החיילים הם המבטיחים את חיי העם. אין 
הצבא יכול להבטיח שלווה לחייליו, אף בימי שלום. פעולות החיילים הן הנותנות 

את השלום לעם.
החייל בן ה־19, אורי אילן, נשא על גופו הצעיר ובכוח רצונו הנחוש את משימת 
הביטחון של עמו, עד אשר הגיע לגבול יכולתו ואז גבר רצונו על גופו. אורי בא 
עד קצה דרכו. על גווייתו הקרה, החוזרת למולדת, היתה צמודה פתקה ובה זעקתו 

האחרונה — "לא בגדתי!"
דגל הצבא מורכן לפניך — החייל העברי אורי אילן.7

וטהאיון נט מ ישליווספדימשקףיתפ סוישןלתכמאיו וימנסחויוכןש יהב טה ויוע קכ יוהןי
בֹהת",י ָפַתִ םיּרָ ׂשְ ְךיּבִ ן חהדיומההתיוקטאי)ומ נ (יהומההתיוגדהלי)וב טחהנ ( י"עֹהדיָןבֹהןיֶןליִסּפֵ
רתביןלתכמא,ישספכהיכוכבים בחוץיכןויןהכיב־1938,יבע צהמםישלימןהכעהתי1936–1939 8 
ספכיזוישליןלתכמא,י חדיעםיש כ י"וטהכיושב ע "יהופזמהנ םישרתב,יע צבהיתמהנתיעהלםי

דהדישל ה,י"והחזכויגהה  תיןהכ ין לאישנמצןיתלה יברלןידמשק",ידבר,י14יב נהןכי1955,יעמ'י1   .5
"ןהכ ין לאי—ילמנהחהת",יעל המשמר,י16יב נהןכי1955,יעמ'י4   .6

גם  לן לא  ספד  ד  א  מלבד  http://www.zanhanim.org.il/info/n_resume.aspx?id=339 י 7 י
 Simha Flapan, The Birth ofשמחו פלפא,ישעת ד לו התי"וו סטהכ הא וחדש"יוכןשהא,יהכןהי 

Israel: Myths and Realities, Pantheon Books, London 1987
נתאיןלתכמא,ישירים שמכבר,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1972,יעמ'י56 י  .8
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שרללויגםיןתיתפ סתיוב טחהאישליו  שהביהו ןימבטןתיןתיתמהנתיעהלמםיון נט מ תישלי
ןלוישוהצ ןהיןתי"ונהסחיוב טחהנ "ימאיוספכהתיןליופהעל יןפשכיןפהןילחשהביעליד  אירעלי
מהפעישליותפ סויוספכהת תיוזןתיבן ש התיצ בהכ תימסהרסרתישתפ סתיושב יהומלחמוישלוי
כןש תויב מ יטכהםיומד נויהו ןינהגעתיבלביוקהנספצ וישוב ןוילמלחמתי הםיור פהכ ם י

ר דהע,ילכוכבים בחוץיו  תויושפעויעצהמויעלידהכימלחמתיתש"ח,יןהלםיוס בהתי
לרךין נאיבכהכהת יןלימהליוקכ ןויבהירב טה ילפהןט קויס מבהל סט ת,יונמנעתימאיורןאי
הערש היהמצ עוישחכהכימום,יןפשכילחשהביעל היבמהנח םישליןפקט,ישליוושפעויורהללתי
שליוקכ ןויבה,יהררזויוהןימ  צכיןפקטישלין נט מ התיזכוישש ןויוהןיבמההת,יב  חהדימההתי
לכגל יון שויהוןהמו ינ תאיןפהןילכןהתיבהיספכיומ  צכיעהלםיפנ מ ישו ויותשת תילותגבשהתי
ותפ סויבדבכיו התיןדםי)גבכ(יעבכ יבמלחמו יהבסהפהישלידבכ,יב איון שויבכוכבים בחוץיהב אי
ונעכויבספכהתיופלמ"חיהןףיבספכהתישלישנהתיוחמ ש םין אירמעטיובדל,יב  חהדיבז קתאי
לגבכיוצהעדיןליגבהכתה יבמולךיופהןט ימכוכבים בחוץ )1938(ידכךישמחת ענייםי)1941(י
מלמדיןלתכמאיןתיותכבהתיועבכ תילמהתיהלשןהףינקם;יבשירי מכות מצריםי)1944(ימלמדי
ןלתכמאיןתיותכבהתיועבכ תילוכהגיהלנקהםיבנפשי פו 9יעלישירי מכות מצרים רתבוילןוי
גהלדבכגמי"]   [ידבכ םירןלויעליונהשןישןנחנהימכב םירלירךילדבכיבהיו הםי'ונקמויהרה''ילןי
נןמכהיעד  איבש כויועבכ ת",יהזהי"וש כויוןקטהןל תיב התכיר יו ןינהשןתיגהכליבתהרו,י
גהכליודהכיוזויוח  ביותח  בהתימהסכ תילו התיןרזכ,יהו הדע,יר יוןרזכ התין נויומ דוי

ונעלויב התכישליומהסכ" 10
וטקסטישנשןיד  איעליקבכהישליןהכ ין לאיעש כילמד יהספכהת יב התכ,יהתבנ תהיופהןט תי
ועקכהנ תיו ןיתבנ תיןלתכמנ תימהבוקת יומבנויוצהכנ ישליווספדימבהססיעלישמהישליןהכ י
ן לא,יומהפעליבןמצעהתיודוהדיספכהת יומבקשיל  צכימ תהס יןכבעיפעמ ם,ירמעטיבןנןפהכו,י
חהזכיד  איעליושםיומלןי"ןהכ ין לא",יןךילקכןתיס הםיווספדיושםינעשויפשהטיל"ןהכ ",י
ןהכ ישנהלדימו ם,יןהכ ימהוא הלך בשדותישלימשוישמ כ,ישו וילפרקי אליק יןלויוםי
"פכק יןהכ "מי"ןהכ יבןיעדיקצוידכרה"יןהמכיד  איבשהכויןלתכמנ תימהבוקתיוקהשכתימולךי
שלםיבספכהתיועבכ ת,ימש כהישליןלתכמאי"וןםיושל ש ת"ידכךימהתהישליןהכ יבהוא הלך 
בשדותיהעדידבכ יווספדישליד  איעצמה,יומר כיו טביןתיומסהכתיוספכהת תיוזןתיהמשתמשי

בוירד ילוהל ךיןתיןהכ ין לאיןליוסהף,יןליומ מהשיומלןישליוח  ליועבכ מיגהפו 11 

מרֵאה  פתאום  חבכ,י חנאי כןהי ללןהמ י ופהןט י ב אי וקשכי העלי ןלתכמאי שלי ןלוי ספכ הי עלי  .9
המלחמה: לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות ה־40,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי2001,י
עמ'י64–110 ינכןויל ימהבאימןל הישן אילקבליןתיוֶתזוישלידאילןהכילפ ויכוכבים בחוץיוהןי
"ןמנהתילשםיןמנהת",ילעהמתיורנ סויןליוו סטהכ ויבשמחת עניים,יהכןהידאילןהכ,יאלתרמן,י

עםיעהבד,יתל־ןב בי2013,יעמ'י251 
עדויגכןנטי]לןויגהלדבכג[,י" המאיספכהת ",ימשמר, 21יב נהןכי1944 ילמעשויגהלדבכגימסרמתי  .10
רןאיןתיוד האישוחליעםיפכהץימלחמתיועהלםיושנ  ויבמןמכיו דהעי"עליןהתהיונהשןיעצמה",י

השומר הצעיר,ידפ םילספכהת,י34,י8יבספטמבכי1939,יעמ'י9–10 
משוישמ כ,יהוא הלך בשדות,יספכ תיפהעל ם,ימכחב וי1947;יונ"ל,יבמו ידיו,יספכ תיפהעל ם,י  .11
מכחב וי1951 ישנ יוכהמנ םיוםימונחקכ םיב התכיבספכהתיועבכ תיהן איןפשכהתילוזר כיןתי
רליומחקכ םיודנ םיבום ילס רהםימק ףיהלקכ ןויעליומזהר זםישליןהכ ,יומגש םיןתיעצמהי
בגהפויומכהטשתישליןהכ יומת־וח ,יכןהימ רןליגלהזמא,יהגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות 
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ומ ל םיומס  מהתיןתיווספד,י"וח  ליועבכ יןהכ ין לא",ימעלהתיןתיושןלוימ והי"וח  לי
ועבכ ",ימדהעימרנ םיןהתהירךיהמדהעיוהןימהטלימתי—ישןלהתישד  איו ויֵעכילואיו טביבעתינ סהחי
ווספדיומרההאילס נתזוישלישת יתכבה התיומלחמויועבכ ת,יזהישליוצבןיוסד כימחדיג סןיהזהי
שליומ ל צ וימן דךיג סן יגהפתהישליןהכ ין לאיו ןינקהדתיוקצויופכד גמט תישליוס נתזוי
וזןת,יוןלתכמנ תיבןהפ ו,יב איוסד כּהתישליוח  ליועבכ ילן ־וסד כּהתישליופלמ"חנ ק,י
ג בהכימלחמתיושחכהכ,יפהכעיוסדכ;יב איומשטּהכילב איודחףיוןל ם,יועהדף,יורהבש יהבנ גהדי
לונחויוכההחת,יוב טה י"וח  ליועבכ "ינקשכיבב כהכילח  ל םיו והד םיבנ יו  שהבישש כתהי
בצבןיובכ ט יבמלחמתיועהלםיושנ  ו יוןחכ ם,ישנשןכהיבןכץיהותןכגנהירד ילוגאיעל ו,י

זהוהיעםיופלמ"ח יוס נתזויב נ וםיו ןיוצבןישנהעדילוגאיעליומד נוישקמו,יצבןיווגנו 12
צ כהףיומ ל םי"לןיבגדת "יוהןילב־ִלבהישליווספדיוזו,יה"זעקתהיוןחכהנו"ישליןהכ י
ן לאינרנסויןליווהה ויו שכןל תיהנהתכויבויעדיו הם 13ירהחהישליצ כהףיומ ל םינהבעיב איושןכי
משלהשתיוקהלהתיונשמע םיבה,ירשרליקהלימשנויןהתהיבמעט יומ ל םישנהקבהיבןחדיופתק םי
שןהכ ין לאיורמ איבגהפהיהבבגד היואיגםיןלויומהפ עהתיבש כהישליח  םיגהכ ,י"ונוימהטלהתי
גהפהת נה",ישכןויןהכילכןשהנויברתביועתיעיתיםיב־19יבמןכסי1948יהו וילןחדיוטקסט םי
ומשפ ע םיב התכישליופלמ"חיהתכבהתהיוצבן ת 14יוב תיוןנ גמט יבש כ,ישבהיגהפהתיול"וי
מרכ זהתי"לןיבגדנה",יחהשףיןתיופכההכט התישבתשהקוילמההת,יןהתויתשהקוישוש כימקדשמי

ֵתנּהיֵכ ָקו  ּפָ ּדּהִכ ם,יַןׁשְ איּרַ ֵקנּהיָצמּהדיּהְמֻכּקַ ַגְדנּה יְכֵןו,יִנׁשְ ֹלןיּבָ
וּהןיזֹהֵרכיִמּלֹהֵת נּהיַעדיּתֹם יעֹהדיָקָנ הילֹהֲוִט ם

ַעל  ַעל־ׁשַ ִב ִל םיׁשַ ׁשְּ זיּבַ ְהָדֵמנּהיֻמּתָ
ּנּהַרל,יַעדיָנַפליָוַןֲחכֹהאיְהֹלןיָקם  ֹרליׁשֶ ָעׂשִ נּהיּרְ

םיִןםינֹהַתְכנּהיִעםיֶעֶכביֵמִת ם ַוֻןְמָנםיֶנְןׁשָ
ו?15 ׁשָ ָלִע םיַוּקָ ָפֵת נּהיְצמּהדֹהתיֶןליַןְדַמתיַוּסְ ּהׂשְ

182–208;י 2007,יעמ'י בספרות העברית החדשה,יסדכתימגדכ ם,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי
 Shai Ginsburg, “Between Myth and History: Moshe Shamir’s He Walked in the Fields”,
 in Yasir Suleiman and Ibrahim Muhawi (eds.), Literature and Nation in the Middle East,

 Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, pp. 110-127
עיקריים  שלבים  נולד:  צבא  ןהסטפלד,י זובוי כןהי ל שכןל"י ווגנוי "צבןי ושםי מקהכהתי עלי  .12
בבניית הצבא בהנהגתו של בן־גוריון,ימשכדיוב טחהאי—יווהצןוילןהכ,יתל־ןב בי1994,יעמ'י
113–116 יהןהלם,יןהסטפלדימחמ צויןתיוע קכ,יהוהןישושםי"צבןיווגנו"ין נהיזוויל"צבןי
ווגנויל שכןל" יצ כהףיומ ל םי"צבןיווגנו"ימבטןיןתיות  חסהתהישליוצבןילעצמהיבכגעי
וקמתיומד נו,ירפ ישעהלוילמשלימרכהזישפכסמוי"ווגנו"יעםיוקמתיומד נומי"ב הםיורכזתי
צבן־ שלי שלטהנהי תחתי ונגבי מכחק י העדי ממטהלוי מד נתי שכןלי שטח י רלי נתהנ םי ומד נוי

ווגנו"י)דבר,י17יבמן י1948,יעמ'י1( 
דהגמןימקכ תילרךי שיבמןמכישליעהז יה  ליותהווימדהעיוצגתימ איבתקשהכתינחשבתי"לןי פו",י  .13
בנ גהדילוצגתיגהפוישב איןצבעהת ויתחהביפתקי"לןיבגדת ",יהכןהיעהז יה  ל,י"ןכבעימחשבהתי

עלי הפ ",יסופהשבוע,ימגז א,י14יבפבכהןכי2014 
וןהנ בכס טוי והצןתי עיונים בשירת מלחמת העצמאות,י מול האח השותק:  מ כהא,י דאי כןהי  .14

ופתהחויהרתכ,יתל־ןב ביה כהשל םי1992,יעמ'י199–234 
ח  םיגהכ ,י"ונוימהטלהתיגהפהת נה",יפרחי אש,יספכ תיפהעל ם,ימכחב וי1949,יעמ'י77–78   .15
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ןהכ ין לאימפנויןליעצמהיןתיומ ל םישלימחלקתיווכיהבתהךירךינהטליעליעצמהיןתיועהלי
שןצליגהכ ינהשן םיבהירליולהחמ םי חדמימ"לןיבגדנה"יל"לןיבגדת " יעליפ יד ההח יכד הי
דמשקיבעבכ ת,יומעבכימצהכתיוכב םילצהכתיו ח דינחכטיגםיעליק כיתןהמי"ןנהיבגדנה,יןנ י
לןיבגדת " 16ימשפטיןנ גמט יזוימרההאיררליונכןוילרךישעצםיורנ עויוכןשהנוילצבןיוסהכ ,י
ן ־ולח מויעדימההת,יו ןיבג דו,יוכבוילפנ יובג דויורכהרויבחש פתימ דע,ישממנויגןלי
ןהכ ין לאיןתיעצמהיבותןבדהתה יוכע האישן ־בג דוידהכשתיוהרחויוהןיוו שגיוגדהלישלי
ון ד ןהלהג ומיונחתיוןשמוישליוח יהמ קהםיווהרחוילחּפּהתיבגהפויעצמו יבש כישליגהכ ,י
םיִןםינֹהַתְכנּהיִעםי ןנש יול"וישהןל םיןםי הןשמהיגםיבמהתם־שלום,יהושהכוי"ַוֻןְמָנםיֶנְןׁשָ
ֶעֶכביֵמִת ם"ינהגעתיבןבאיושת  וישליוכע האמיןשםימ ישח יהןשםימ ישמת,יהתמ די ו וימ י
ש חשהד 17יווספדינהעדיןפהןילַזרהתיןתיומתימןשמוישן שי—יפכטילמתי—ין נהימשמ ע י
ןרא,ירשקהכן םירךיןתיווספד,יוו ג האיוכטהכ ימתבוכמיזוהינןהםיוגנויעליוגהפוימפנ יןשמו י
תי רליגהפויצכ רויש ו וילוינןהםיוגנוירזו,ירפ ישרתביןלתכמאיב"דכךידכךינת בו"מי"ַכקיַוּמֵ
ְךיּבֹהֵגד" 18יוג שוילפ ויכקיומת,יןהל ,ין נהיחשהדירבהגד,יו ןי ֶכְךי/יֹלןיָ ׁשּהביִמּמֵ ֶכְך,יּדֶ ְך,יּדֶ ּבָ

ומצה ויבלביתפ סתיומלחמוישליד  א 19 
ןהלםיד  אימצטטיןתידבכ הישליןהכ ין לאיבשת יושמטהתיחשהבהת יכןש ת,יוהןי
משמ טיןתיעהבדתיק המםישלישןכיופתק םישנמצןה,יהבוםידכ שהתילנקמויהבקשוילו קבכי
ל דיגב יהןלד,ינ צהלישהןוימגאישמהןלישנוכגיןהינכצחיבןזהכיב תיגהבכ א,ירשנוילפנ ישןהכ י
ן לאינפליבשב יוסהכ  20ישנ ת,יוהןימשמ טיןתיומ לוי"ותןבדת " ילמעשו,יד  איעהשוי
רלישב רהלתהירד ילטשטשיןתיופכטיוזו ימהבאישן יןפשכילורח שיןתינהרחהתהישליוגהףי
ומת,יןבליועמדתימהתהישליןהכ ין לאירועלןתיקהכבאי—יכצה ו,יכןה ויהנרהנוי—יוהפרתי
ןתיוותןבדהתילפכטירמעטישהל ,יןפ להיטרנ ,יבמעשויוקהכבא יוִןזרהכימפנוירמהבאיןלי
ש  כתיול"ויהןליקכבהתיוגבהכויעליגהשיעצ האיהמתעלםימושת קויוןהפפתיןתירנ עתיוגהש,י
שו  תויררליונכןויןחתיופעהלהתיוכןשהנהתישלימד נתי שכןל 21ילרנ עתיוגהשי שיחש בהתי
כבוילענ  ננהיר ההאישו ןימגלמתיןתיוובדלישב אישנ יסהג יומלחמויונןבק םיעלימשמעהתי
גהפתהישליןהכ ין לאי—יומלחמויולן־סד כו,ישבוינפ לויבשב ין נויןפשכ ת,יהומלחמוי
וסד כו,ישבויושב יוהןיןפשכהתימקהבלתיומהסדכתיבןמנהתיב נלןהמ התיהבחהק יומד נהת י
וטבחיברפכיעצ האיהורנ עויומסהדכתישלישןכ תיוגהש,יונפ לויבשב יהוחזכוי—ירליןלוי

בש דהכיכד היזוי החסויוותןבדהתילכפ פהתיעצב הישליןהכ ין לא,יהכןהי"ןכבעוישבה  ־דמשקי  .16
מהסכ םידכ שהתישלהםילמשפחהת ום", דבר,י16יב נהןכי1955,יעמ'י1 

דאימ כהא,יעוד!,יןפ ק,יתל־ןב בי2013,יעמ'י118–119   .17
וש כיוהפ עיבלוח הארץ וכןשהאיבשנתי1942,יהכןהילןהכ,יאלתרמן,ילע ליועכוי9,יעמ'י262   .18

זהיגםיוג שויועהמדתיבלביש כהישליןלתכמאי"ןהכ ין לאמישנוילנפלהיברלןידמשק",יומסב כי 19 י
ָןוֹביֲןֵוָבם",ירמצהפויממנה;יוש כינדפסיב־6יב נהןכי1956יבע תהאי שומתי"]   [יָגַבכי/יַעליַחּ ָ היׁשֶ

דבר,יבמדהכי"וטהכיושב ע " יעהדיעליש כהישליןלתכמאיכןהיבומשך,יעמ'י221-220 
גהפתהישליגב יהןלד,יהעל ויררליונכןויס מנ יותעללהתיהוהצןוילוהכג,ינמצןויב־16יבדצמבכי  .20

1953,יהכןהיבןהמל,י"צההןתהישליןהכ ין לא",ילע ליועכוי1,יעמ'י216 י
בעכ רתי גןלי העצמאות,י מלחמת  בקרבות  ירושלים  קבין:  תשעה  )לה צו(,י לה י כןהי צחקי  .21
ע לם,ימעכרהת,יתל־ןב בי1986;יןבכוםיטכ נ א,ימעוז עציון: עדות המערכה,ימעכרהת,יתל־ןב בי

1949,יעמ'י109 
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וםישנ יחלק הישליס פהכישומד נויבחכוילועצ םיבןמצעהתםיןתין ־וןפשכהתישליורנ עו,י
ןתיוו בטיולן־סד כישליולח מו 22

ג

ןהכ ין לאיוהןיפ גהכוישליתכבהתיומלחמויו שכןל ת י התכימשפכט יס פהכהינ רכ םי
בס פהכ םיןחכ ם,ינ רכ םיבוםיקהה יומתןכישלה,יעלימוישוםימבל ט ם,ימצנ ע םיהמרח ש ם י
ד  איהווספדישנשןיעםיושבתיוגהפויוםיחלקיחשהביבע צהביוס פהכיומן כיןתיותמהנויונפש תי
שלי שכןליבשנהתיוחמ ש םיב חסוילמלחמו,ילושתתפהתיבויהלקהכבאיונדכשיבמולרו ינ תאי
לטעהא,יבמ דת־מוישליספקהלט ב הת,יר יוןהפאישבהינתפסויגהפתהישליןהכ ין לאיעםישהבהי
מושב ימן כיןתיוןהפאישבהיד  איהשרבתיופ קהדיובר כוישליוצבןיבמלחמתי הםיור פהכ םי
תפסהיןתיוח  ל םיוח  םיהןתיןפשכהתימהתם ידהמוישבמלחמתי הםיור פהכ םיד  איו ויעד  אי
שבה י—יןףיעליפ ישחלפהירמעטישנ יעשהכ םי—יבתפ סוישעהצבויבשנהתיוחמ ש םיהגהלמוי
בוספדיעליןהכ ין לא ימוישד  אימצןיבפתק םישוהסתכהיעליגהפתהישליןהכ ין לאיהבבגד היוהןי
צ פוילמצהןיבמעהז םירשס כבילתתיפקהדתירנ עו יתפ סויזהיו ן־ו ןיוקהנספצ ויוןמ ת תי

שבבס סיווצלחוי)וצבן ת(יהור שלהאי)וצבן (ישלימלחמתי הםיור פהכ ם י
תפ סויזהיו  תוימשהתפתילד  איהלפ קהדיועל האירהלה,ישתכבהתיומלחמוישלהיעהצבוי
בתש"ח יבמטר"לישלימלחמתי הםיור פהכ םיו ויכהבימהחץילמפקד םישופלמ"חיו ויב תי
ג דהלם יןפ להי שכןליטל,ישוחליןתידכרהיבצבןיובכ ט ,יטעאישןתי סהדהתיקכביותנהעוילמדי
מנחהםיןכ ןל יבעתיוותקפויעליב תיוחכהשתילקכחיב ןזהכ 23ימןזי1964יעמדהיבכןשיוצבןי
 הצן יופלמ"ח,יתח לויכב איהןחכ היבכ־לביהדדה,יהזויוצבןישלןיו וימהראילמלחמויהרשלי
בובנתו ירןמהכ,יוקהנספצ ויןראיוהר חויןתיעצמוי—יגבהכתיוח  ל ם,יוכבוי התכימתבהנתי
ומפקד ם,יו ןישחהללויןתיונ צחהאיוצבן יב־1973,יןךיו ןיגםיוב ןוילרךישונ צחהאינתפסי
בצ בהכירתבהסויהרר שלהא יטעמויומכישליותבהסוינבעילןימותהצןויוצבן ת,ישבסהףיומלחמוי
וע דויבב כהכיעלינ צחהא,יןלןימרךישצבןיסד כינןלץילו שעאיעליעקכהנהתישלימ ל צ ו,י
עליגבהכתיוח  ל םיבמצבישבהיןכגהאיוצבןיוסד כירשלילחלהט א,יוחליממהרנהתםישלימחסנ י
וח כהםיהעדי חס יורהחהתיוטרנהלהג  םיבט ל ינ"מיהנ"ט,ילהחמויןלקטכהנ תיהש להביורהחהתי
ולהחמ ם 24יוש נה יש צכוימלחמתי הםיור פהכ ם,יהתהצןהתיומחןוישותעהככויבעקבהת ו,ילןי

נגדי ווןשמהתי ןחכת;י מזהה תי ובג דוי שןלתי ןתי מן כ םי וגהלאי הבשעכי במסדוי ון כהע םי  .22
ותהשב םיוהעלהיב איו תכיבעלון הפלמ"ח,יהכןהיןסףיןג א,י"נט שוי—יפכשתיעמ דתםיהנפ לתםי
שלישעכיוגהלאיהמסדויבמלחמתיועצמןהת",יבתהךידנ יוככ י)עהכך(,יחומת מגן: שמונים שנה 
לארגון ההגנה,יעלי זית וחרב,ירכךיד,יומכרזילתהלדהתירהחיומגאי—יו"וגנו"יע"שי שכןליגל ל ,י

כמתיןפעלי2002,יעמ'י205–272 י
מכדר יבכ־ןהאיהפנחסיג נהסכי)מכן  נ ם(,י"כן הנהתיעםיןלהףי)מ ל'(י שכןליטל",יעיונים בתקומת   .23

ישראל,י10,י2000,יעמ'י32 
ן אישהםידכךילעשהתיצדקיעםיומסויווהלרתיהגהבכתישליוו סטהכ ויוצבן תיונדכשתילנהשן םי  .24
ןלו יומסקנהתיומהבןהתירןאינהבעהתימקכ ןויבמחקכ םיעלימלחמתי הםיור פהכ םיהבו סטהכ וי
צבן תיברלל,יהכןה,ילמשל,יןהכ יבכ־ הסף,יהצופה שנרדם: הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה,י
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ו היבמד נ התיןלןיבוגנויעליוח  ל םימצדיוצבן יןרא,ירפ ישצהפויות ןהכ ו,יוןפכןטיוצבן י
לןחכיומלחמוימג עילבסהףילנקהדוישבויוהןימגאיעליח  ל היטהבי התכימןשכיעליוןזכח ם 25 
גהפתהישליןהכ ין לאיכהדפתיןתיתכבהתיומלחמויו שכןל תירכהחיכעויונהשןתיןתי
ב טה  וישליתכבהתיזהיבמהחש התיובלת יןפשכ תישליוגהפויעצמו,ירוגשמוישלירלימוי
שמצה יבויברהחי—יב איושןכ,ימוישפ  טנ םימפ  ט םיבלשהנםיעליח  םיהעלימההת יופתק םי
שנשכהימגהפתהישליןהכ ין לאיעשהיןהתוילכ ןל זצ ויגכהטסק תישליומת־וח ,יגהפויודהבכתי
בןמצעהתיפתק םינקהב םיעלידפ םישנתלשהימ צ כתיומהפתישלי צחקישמ ינקמת האבות י
ן אילדעתיןםיןהכ ין לאיקכןיןתיוספכ,יהןםיקכן,ימויוב א;26ישמ יו ויסהפכישהל ילמד ,י
ה צ כתהיקשוילובנו יעםיזןת,ין איספקישרהתכתיוספכיושתלבויבמחשבהת הישליןהכ ין לא,י

שוכ יופתק ם,יןרא,ימלן םיהגדהש םיבקכ ןהתילנקמו י
נקמוין נוימןפ  נתיתכבהתישליצבןיסד כ,יהפכשתיןהכ ין לאימעמ דויןתיודבכ םי
בבו כהתיכבו ירך,ילמשל,י מ םיספהכ םילןחכינפ לתיןנש יוחהל ויבשב י הכטימטהסיסהכ ,י
ללןי ד עתהישלימשוישכת,יכןשיוממשלוידןז יבפעהלויו ויגםימכר בילןימבהטלישלי
נקמו,יןךירשוהעמדילפנ יובֵככויב אימד נויפ כןט תילב אימד נתיחהקיבחכישכתיבןפשכהתי
ושנ  ויהוהכוילשחככיןתיומטהסי—יהזןתיעליכקעיווןשמויוצ בהכ תיבו עדכיןקט ב זם,י
בכפ סהת,יהבעצםיברליומנעדיומגדכ ישליו עדכיגבכ הת,ישכדףיןתישכתיבמולךירוהנתה 27 
נקמת האבות,ישכןויןהכיב כהשל םיבשנתיתכפ"ה,ילפנ ישוןל מהתישפכצויבתכפ"טי צכוי
ןתידפהס יוסרסהך,יוהןיןפהןיטקסטיכב־משמעהתיוכהבץיבבס סםישליוטקסט םיוןחכ םי

שנהקבהיעלידפ ה 28 
סל םיתמכ ,יסהצ הלהגיפלסט נ ,יכהןויב צחקישמ יןתיכןשהאיוסהפכ םיופלסט נ ם,י
הועהבדוישרתביבעבכ תין נוימשנויבע נ הידבכיר ההאיששמ יו ויבאילקו לוי והד תישח וי

זמהכו־ב תא,ילהדי2001;יעמ כםיןזהב,יצליחה,ידב כ,יןהכי והדוי2013 י
 Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,  .25

University of Minnesota Press, Minneapolis 1987, pp. 415-422
רמהירא,ילןי דהעיר צדיוג עיוספכיל ד הישליןהכ ין לא יוושעכויוסב כויב התכיו ןישוקו לוי  .26
ו והד תיבדמשק,ישו  תויןחכן תיב איושןכילןספקתיןהרלירשכילןס כ ם,יו ןישועב כויןתי
וספכילשבה  ם,יהכןהיכהםיהןכל ך,י"ןהכ ין לאי—ימסכינהסףיבפתק ם",ילע ליועכוי1 יבספכהיעלי
ופכשויועלוידאימכגל תיןתיוושעכוישןהכ ין לאיק בליןתיוספכימ ד ימפקדיורלן,יןהלםי
ושעכויזה,יונטהלוירליבס סיןפשכ ,יו ןיכקיןחתימאיוטעה התיוכבהתיהומגמת התישנ תאילמנהתי
עמ'י 1968,י מהקד,יתל־ןב בי צנחנים בכלא הסורי,י מכגל ת,י דאי הכןהי זו,י ןהכ  נטל סט י בספכי
12–13 ינס בהתיותגלגלהתהישליוספכילדמשקילהטהתיגםיואיבעכפל יב איששמ יעצמהיוב ןיןתי
וספכילדמשקיהב אישוספכינשלחיעםימהכ םימ כהשל ם,יעצםיו מצןהתהיבדמשקיהובח כוישלי

ןנש יוקו לוילוב ןהילשבה  םיואינהשןיבפנ יעצמה,יהכןהיכהםיהןכל ך,ישם י
כןהיעלירךיןצלין  לירפרפ ,ימלחמת ברירה : הדרך לסיני וחזרה, 1956–1957 – המאבק   .27
בין שתי אסכולות מדיניות בישראל בשנות החמישים,י דיטבנק אי—ימרהאי שכןליגל ל ילחקכי

מד נ התיוות  שבהת,יוב טחהאיהוחהץ,יכמתיןפעלי1994,יעמ'י19 י
תרפ"ט:  נקמת האבות: ספור מחיי הערבים,ימצפו,י כהשל םיתכפ"ה;יוללירוא,י 28.  צחקישמ ,י

שנת האפס בסכסוך היהודי־ערבי,ירתכ,י כהשל םי2013 
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מןזיהמעהלםיבמכחביועהת'מןנ ישב איסהכ וילמצכ ם 29יוס פהכיעצמהיןראיעהסקיבנקמתיןנש י
חבכהאיבןנש ישרםיהבמנו גּויןבהישההןכ ב,יששפךידמ םיבחג גהתינב ימהסןיהוכגיבשגגוי—י
שוד נמ קויופס רהלהג תישלוידקוימןהדי—יןתימנו גםישליןנש יחבכהאיהבכחילקו כ,ישםי
והןימרלויןתי מ היעדישוהןיחהזכילע כיוןבהתיהספקימתיספקינכצחיבו,ירנקמתידם,יעלי

מפתאימעכתיומרפלו י
 שידכר םיכבהתילוב איןתישמ יהןתי צ כתה,יהודכךיונהגעתילענ  ננהיו ןילכןהתיבהי
חהל ויומחבכתיב איומקהםיהב איותכבהתיועבכ תיוחדשויהוזכוישמקהכויבן כהפו 30יעליכקעי
זוינ תאילקכהןיןתיוספכירןזוכויחמהכוילצ הנהתיבשןלתיוש מהשיברהח יותכבהתיששמ יוהןי
חלקיממנויהעל ויוהןירהתבי—יבעבכ תי—יעבהכימוגכ םישבןהימן כהפו,ישהנוימותכבהתישוםי
מב ן םיעמם,יב איו תכיב חסירלפ יוןל מהת ינקמו,יעליפ ישמ ,יו ןיע קכהאימקהדשיבחבכוי
שן נוימת  חסתיבקלהתיכןשילןל מהתיהןשכיכמתיוןל מהתיוקשויבויו ןינמהרוילמד  י
בתכבהתיזה,יוש מהשיברהחיקטלנ ימבט חיב איושןכיכצףישלימעש יןל מהתישלןי ג עילס המהי
ןלןילןחכישןחדימאיוצדד םי השמד 31ישמ ימספכיס פהכיפלסט נ  יבעהלםישןפשכילספכי
בהיס פהכירזויבעבכ ת,יוס פהכיוהןימע איוסבכילןיןהכ  נטל סט יעליוחבכויומקהמ ת,יעלי
ומסהכהתישלויהעליוקשכישלוילמקהם,יןךיבע קכיוהןיתמכהכיןזוכוימפנ ינק טתיןל מהת י
וןזוכוימרההנתירןאילןירלפ יוןל מהתיועכב תיןלןירלפ יוןל מהתיוצ הנ תיהתהצןהת וי
וןפשכ הת 32יגםיןםין יןפשכילדעתיְלמויותרההאיןהכ ין לאירשנ קביןתימסכ היעליודפ םיוללה,י
ןפשכיהצכ ךילקכהןיןתיועקבהתישושן כיןחכ היבמהתה יוגהפוירעקבוירזהיו ןיפכדהקסל תי
משהםישו ןימבטןתיבעתיהבעהנויןחתיגםיןתיושל טויומקס מל תיעליוח  םיןבליגםיןתי

ן ־ו רהלתיומהחלטתילשלהטיבמשמעהתוישלישל טויזה י

ד

ווספדישליד  איוהןיספכהת יבןהפ ה,יהרליודבכ םיוןלוין נםימהפ ע םיבהיןלןיבמכהמז,י
מתהךימןמץילחלץיןתידמהתיוח  ליועבכ ימתהךיוגהפו,יןהלםין יןפשכילותעלםימוןהפאישבהי

 Salim Tamari, The Mountain Against the Sea: Essays on Palestinian Society and  .29
Culture, University of California Press, Berkley 2009, pp. 150-166

1999,י פלסטינים – עם בהיווצרותו,ירתכ,י כהשל םי כןהיבכהךיק מכל נגיה הןלישמהןלימגדל,י  .30
עמ'י13–41;יחנאיחבכ,יהסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית,יכסל נג,י

תל־ןב בי2007,יעמ'י61–76 
 Jon Elster, “Norms of Revenge”, Ethics, 100:4, 1990, pp. 862-885; Uri Cohen,  .31

“Unravelling the Wars of 1948”, Jewish Social Studies,18:3, 2012, pp. 120-135
מבח נויזהיןפשכי—יהצכ ךי—ילחשהביעלישמ יבוקשכישליותכבהתיועהת'מןנ ת,יהעלירךירהתבי  .32
ע'ןסאיפןהז יעבהדתידהקטהכיבןהנ בכס טתיקהלהמב ויבנ הי הכק יןפ להיז רכהנהת הישליבא־גהכ האי
שנוהגי לןזהכ,י ובכ ט םי שלי בהןםי שלפנ י שותקהפוי רךי עלי מע ד םי ועהת'מןנ תי מותקהפוי
בוימןהכעי ו  תוי דמ םי השפ רהתי למד ,י ו  תויתקהפוי צ בוי הסדכ",י חהקי ב"ו עדכי לןפ  נוי
חמהכיב התכישגככיצעד םינהקש םיהן לץיןתיופהגעילבכהח;יהכןהידהדיבא־גהכ הא,יאנחנו ושכנינו,י

דבכ,יתל־ןב בי1931,יעמ'יכסה–כפו 
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ווספדינהשןיעמה,יגםיןםיבמכהמז,יןתיעקבהתיומןמץיוד סקהכס ב יל  צכיוסבכילמצ ןהתי
בןמצעהתיס נתזוישליתכבה התיומלחמו,יתכבהתיוצבןיוסד כיהתכבהתיומ ל צ ו יוגהפוישלי
ןהכ ין לאיעמהסוירלירךיבמשמעהתימשהםישו ןימנר חויןתימוישמצה יבלביותכבהתיוצבן תמי
מוהתהישליוח  ליו ןיגהה  תה,ינקהדתיוןח זוישליוצבן התיבסהב  קט,יומההת יןחכ יורהל,י
מוישעהשויןדםילח  ליוהןיוןפשכהת,יהןפ להיונרהנהת,ילמהת ילפ יד  א,ילמהתירח  ליעבכ י
והןימוישעהשויןדםילח  ליעבכ ,יהמהתהישליןהכ ין לאיוהןישעהשויןהתהילח  ליועבכ יבו"ןי
ו ד עו יִצדהיוןפלישליומההתיוזוי—יוצדיומעמ דיבס מאישןלויןתיוצהכךיבמההת,יומבל עי

ן הםיעל הי—יוהןישמנ עיןתיד  אילוצד קיברהחיכביןתיומעשו י
רבכיוש מהשיבמהנחי"ח  ליעבכ "יבוספדהישליד  אין נהימקכ יהוהןינהבעימאיוו סטהכ וי
רהחי וטכ  וישלי צ כתיח  לישרזו,יב טה ילמןמץיוד סקהכס ב יומתמשךיומבקשילכןהתיּבַ
ועבכ יקטגהכ ויןח דוישותפתחויבכצ פהתירןמצע ילוגנויעצמ ת,יוחליבמזכחין כהפו,י
בותגהננהתימפנ יפהכע ם,ידכךי"ושהמכ"יהעדי"ווגנו"יה"צבןיווגנו" יתחהשויזהישליכצ פהתי
נגזכתיגםימתפ סתיוזמאיוצ הנ ת,יוקהשכתיב אי מ יב תישנ ילוההוישליו  שהביבןכץ־ שכןלי
הןחכירךישליומד נו יןבלי"וח  ליועבכ "יוהןיבכ  וימהדכנ תישנוגתויבסהףישנהתיושלהש ם,י

ב חדיעםיתרנ תיוחלהקו,יהבןויל ד יק הםיבצבןיובכ ט יבמלחמתיועהלםיושנ  ו 33 
 צ כתיורהחיוצבן יו והד יבןכץ־ שכןלין נויתול ךיכצ ף ימהבאיש שיבויממד םישלי
כצ פהת,יובן םיל ד יב טה יבו סטהכ ויוצבן תיומקהבלת,יןך,ילטענת י—ישו ןיתכבהת תי
 התכימו סטהכ תי—יב־1937יותכחשיב  שהביש נה יפכד גמט יהכקיבעקבהת היעלתויןפשכהתי
וקמתהישליצבןי והד  34יומנ עיוכןש ילש נה יזו,ימעבכילעצםישל טתוישליבכ טנ ויבןכץ־

 שכןל,יו וידה"חיהעדתיפ ל,ישבק ץי1937יוצ ביןתיתרנ תיוחלהקוירןהפקיומד נ ישליו  שהבי
ו והד  יןףיעליפ ישוההעדויוהקמויבתגהבוילמכ דוישליעכב  יוןכץ,ישזרתוילר נה י"ומכדי
וגדהל",יוצעהת ויועמ דהיןתיבנ  תהישלירהחיצבן ירורכחיבשנ יוצדד ם יהןרא,יבעקבהתי
פכסהםימסקנהתיוההעדויוק מהישנ יוצדד םימ ל צ הת,יןהינעזכהיבןלוישרבכיפעלהיבצהכויזהי
ןהיןחכת,יהִ  שמהיטקט קהתישליגכ לוישנלמדהיב איושןכיממגההאימקהכהתיספכהת  םיןהיפהתחהי
עליפ ום 35יןהלםיסב כילונ חישומלחמויב־1948יו  תוינגמכתיןחכתילגמכ יןלמלןיפגשהי
ו והד םיזמאיקצכילןחכיפכסהםימסקנהתיוההעדויןתיצ'כלסיןהכדיה נג  ט,יוכןשהאישוןמ אי

תולדות ההתנדבות,י די צחקיבאיצב ,י כהשל םי לת ןהכימפהכטישליותול ךיכןהי הןביגלבכ,י  .33
 1984-1979

זויעת דילותפתחילובדליב איןקט ב זםילובלגוישעמדיבמכרזיוהה רהחיעלי ש נה יפכד גמט י  .34
תפ סתיוב טחהאישלי שכןליבשנהתיוחמ ש םיהעליןכגהאירהחהתיוב טחהאיבמד נויועבכ ת,יהכןהי
דהדיטל, תפיסת הביטחון השוטף של ישראל: מקורותיה והתפתחותה, 1956-1949,יומכרזי
בנגב,יבןכי בא־גהכ האי ןהנ בכס טתי בהקכ,יוהצןתיוספכ םישלי בא־גהכ הא,יקכ  תישדוי למהכשתי

שבעי1998,יעמ'י34–35 
35.  צחקישדויוהןידהגמןימצה נתילמ ישלמדיןתיכהבימויש דעיעליומלחמוימאיוספכ םיהושתמשי
בנ ס האישצבכירסמליבצבןיהרחבכימ ל צ התיבמלחמתיוןזכח םיבכהס וירוהרחוילנ ס האיצבן ,י
הכןהיצב קוידכהכ,ימצביא ללא שררה: סיפור חייו של יצחק שדה,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי

1996,יעמ'י42–52 
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שו והד םי רהל םילו התיגזעילהחםיהוצל חילשלביןתיכע האיוצבןיו והד יבתהךיוכן  וי
ון מפכ ןל תיהוקהלהנ ןל תישליבכ טנ ו 36

ה נג  ט,ישו ויקצ איןכט לכ ויבצבןיוהדימלרהתה,יוג עיןכצויבספטמבכי1936ירד י
לשכתירקצ אימהד ע א יוהןיק בליב לדהתהיח נהךיפכהטסטנט יןדהקיהכןויב והד םיןתיצןצן י
ובכ תיו שנו יוזדוהתהיעםיו והד םיוב ןויןתימנו ג יוצ הנהתילכןהתיבהיןדםיבעלישל חהת י
חש בהתהילבנ  איורהחיועבכ ימעהלםילןיוהרחשויהןףיטהפחויב ד יחס ד ה,יהב  חהדיןבכוםי
עקב ו,יןךיו ןיגםינתפסוירענ  איןקסצנטכ ,ירמהזכּהתיסנט מנטל תישז רתויןהתהיבתהןכי
"ו ד ד" 37יתפ סויזהימרח שויןתיחש בהתהישליה נג  טירוהגויכע האיוצבןיו והד יהבע קכיןתי
ועהבדוישובכ ט םיוםישוק מהיןתיוצבןיו והד ,יעליצהכהת היומ ל צ הנ התיהוסד כהת,יהןתי
וורכויברךישה נג  טיכןויבצבןי והד ירל ישכתישליון נטכסיון מפכ ןל סט מי"  שהבי והד י
קטאימתקדםיטרנהלהג תיורכח ילן מפכ ויה ספקיח  ל םיטהב םימשלנה ירלישעל נהילעשהתי
והןילחמשיהלןמאיןהתהי]   י[יוןסלןםימחהץילענ  נ ם,"ירתביה נג  טירבכיב נהןכי1937 38יחזהנהי
שליה נג  טינעשויגלה ילע איבמלחמתי1956,ירןשכיותבככיש שכןליהצבןויוםיןראישכת י

ון מפכ ו,יו שנויהוחדשו י
ד  א,ישפעליב"פלהגהתיול לויומ החדהת"י(The Special Night Squads(ישוק םיה נג  טי
ב־1938,ימתןכיבספכהיוןהטהב הגכפ יאבני דרך ןת מהזכה הת ה של ה נג  ט,יןהלם בתהך רך 
והן מהדו שרמעט רל מו שמהרכ לנה ר"כהח ומ החדת"ישל רהחהת וב טחהא מקהכה בה נג  טמי

ןתיגכע איומופרנהתיוזןתירבכיזכעיבנהי צחקישדו,יחלהץי"ו צ ןוימאיוגדכ",יןהלםי
בהה נג  טיו וימשוהימ החד,ימקצהע ,ימהחלטיללןיפשכהת ין ש התידהמ ננט ת יפןנןט תי
עדילשגעהאי—ישגעהאיומדב קיןחכ םיבןמהנתהי]   [יה נג  טילןיו ויחזקיבגהפהי]   [יןבלי
והןיו ויחזקיבכהחה ידבקהתהיבתנ"ךיהןמהנתהישורתהביעת דילותגשם,יו היללןיעכעהכי
]   [ילפנהתיבהקכ,ירשחזכנהילשמכהאי]   [יו ויה נג  טי השביבפ נוי)עכהםילגמכ יןה,ילרלי
ו התכ,יבתחתהנ היבלבד(,יקהכןיבתנ"ךיהןהרליבצל םיטכ  םירן להיו היןגס םיעס ס  ם י

"לןינהכמןל "י—יןבליגןהאיצבן יהןדםימהפלן 39 

בענ  איזויכןה ילוקש בילןנ טוישפ כן,יומצטטתיןתיגהלהמב,יהלגהלהמביעצמה,ישןהמכיזןתי  .36
במפהכשיבוספדיעליה נג  ט;יהכןהיןנ טוישפ כן,יחרב היונה: הציונות והכוח, 1881–1948,יעםי
עהבד,יספכ תיןהפק ם,יתל־ןב בי1992,יעמ'י349;יןוהב וימלר א,יהאקטיביסט: סיפור חייו של 

אליהו גולומב, 1893–1929,ירכךין,יעםיעהבד,יתל־ןב בי2007,יעמ'י500–501 י
אורד וינגייט – חייו  עם וינגייט בחבש,יעםיעהבד,יתל־ןב ביתש"ד;יונ"ל,י כןהיןבכוםיעקב ו,י  .37
ופועלו,ימעכרהת,יתל־ןב בי1993 יו חס םיב איה נג  טילעקב וילןיו היןפלטהנ  ם,יררליונכןו י
וצ הנהת,י עםי ה נג  טי שלי ס  ג"י ללןי וגמהכו,י "וזדוהתהי סהדי ןתי לפענחי מבקשי משוי גכי גםי
וינגייט: קורותיו  אורד  הכןהימשוי גכ,י ו הםירת מוהנהת,י עדי בע נ יובכ ט םי ונתפסתי וזדוהתי

והציונות,יוספכ ויוצ הנ ת,י כהשל םי2013 
John Bierman and Colin Smith, Fire in the Night, Random House, New York 1999, p. 65  .38

משויד  א,יאבני דרך,יע דנ םידב כ,י כהשל םיהתל־ןב בי1976,יעמ'י39 י  .39



ןהכ יש ירוא   213

לןימסהבךילכןהתיעדירמוינןמאיד  אילקהיוכשמ יהעדירמויוהןינענוילד מה ישליה נג  ט יוע כהם,י
ותנ"ך,יובצל םי—ירליןלוימצטכפ םילתדמ תישליומהזכּהתישבעצםיתמ רתהיבצ הנהת,יתדמ תי
שע קכויורחשתיתפ סתה,ישןראיותממשויבמצ ןהת,ישליוצ הנהתירמשכתתישליומעצמהת י
עליחש בהתהישליומפגשיב איד  אילה נג  טיןפשכיללמהדיגםיממרתבהישליבא־גהכ האילד  אי
עםיפכ שתהימתפק דיוכמטר"ל,ישבהיוהןיבחכילותערבידההקןיעליופכטיוזויבב הגכפ וישלי
ד  אמי"פג שתךיבשנתי1937יעםי'ו ד ד'י—יוח  ליובכ ט יוגןהנ ישןוביברלילבהיןתיותנ"ךי
הןתי שכןל,יןהכדיה נג  טיונעכץ,יכשהיה ]רךיבמקהכ[יכבר לוחם ותיק ומנוסה ב'הגנה',יוגב כוי
בתהרךיוסגהלהתיומבהכרהתישו היגנהזהתיבנפשךימ מ י לדהתךמיכהחיעשה יללןיחת,ין ־כת עוי

מרליקהש יהמרשהל,יול רויבכןשיהלןיכקיעמ דויבכןש" 40 
ה נג  טיו ויללןיספקיחדשאיצבן ישנ חאיבמחשבוילןיקהנפהכמ סט ת ימאיומחקכי
עהלוישתכהמתהיוחשהבויב התכילמלחמויבןכץ־ שכןליו  תויוצגתיעקכהאי"ו צ ןוימחהץי
לגדכ"י)ןםיר יחהקכ םי שכןל םינהט םילודג שיש צחקישדוירבכיוב איזןתיעםיוקמתיופה"ש,י
"פלהגהתיושדו",ירפ ישעהלויגםימדבכ יד  אישוהבןהירןא(,41יןלןישע קכימופרנהתה,יזהי
שבזרהתויוהןינחשבילדמהתיחשהבוירלירךיב צ כתיוצבןיועבכ ,ינעהצויב  שהםיטקט קהתי
שליגכ לויבןמצעהתיש להבי ח דהתילןיסד כהת,ימ ל צ הנ התיבןהפ  א,יבתהךיוצבןיוסד כ 42 
בע דאישלימלחמהתיבעצ מהתינמהרו,ישבהיצבןיסד כילהחםיברהחהתילןיסד כ ם,יח דהש הי
שליה נג  טימהבנ םימןל ום,יןךיכןה ילזרהכישכןש תםיבצהכךילוגאיעליקהיצ נהכיונפטישב אי
כרהךילח פוימפג עתירהחהתיעכב  םילןיסד כ ם יה נג  טיוצ עילורש כיהלשלביבשהל  םישלי ּרִ
וצבןיוסד כילהחמ םימקהמ  םילןיסד כ ם,יומר כ םיו טביןתיושטח,יהלןפשכילוםילושתמשי
בטקט קהתישליומהכד ם י"פלהגהתיוןש"י—ירפ ישרהנהיב  שהבי״פלהגהתיול לו״ישוק םי
ה נג  טי—יו היו  שהםיומקהמ ישליפתכהאיזויבפלשת נומי ח דהתישלימת  שב םי והד םישנתמרהי
ב ד יוצבןיובכ ט יהפעלהיב ע להתיהבןרזכ התינגדיוגכ לו יה נג  טימצןילצבןיו והד ימקהםי
בתהךיומעכךיוקהלהנ ןל ישליורהחיובכ ט ,יהופעהלויבמסגכתילןיסד כויִןפשכויל והד םי
לחשהביעלירהחםיבמהנח םישלימ ל צ וימקהמ תיהןחכירךיגםילתפהסיןתיוצבןיוסד כישלי

ומד נויבמהנח םיןלו י
תןהמ יורהחיועבכ ,יומ ל צ ויהוצבןיוסד כ,ינהצכהיןפהןיבכחםיוקהלהנ ןל ת יוןהפ י
ורפהליוזוישליורהחיועבכ יותחזקיבמלחמתיועהלםיושנ  ו,ירשובכ ט םי צכהימצדיןחדי
ןתיופלמ"חיהמצדיןחכיג  סהילצבןםירשלהש םיןלףיח  ל םי והד םיבנ יו  שהב,ילבכ גדוי
שנעשתויבסהפהישלידבכיל ח דוינפכדתישרהנתוי"ובכ גדויו והד ת" יח  ל םיןלו,ישש כתהי
ברליזכהעהתיוצבןיובכ ט יהלמדהיןתימקצהעהתיוצבןיוסד כ,ילכבהתיתכג ל יסדכ,יוםישו הי

לגכע אי"צבןיווגנו"ישנהסדיעםיקהםיומד נו י

שם,יעמ'י374;יוודגשויבמקהכ יגםיכהבכטיסל  טכ,יןחדיוב הגכפ םישליד  א,יטהעאישלה נג  טי  .40
 Robert Slater, Warrior Statesman:ו  תויושפעוימרכעתיעליתפ סתהיוצבן תישליד  א,יהכןהי

The Life of Moshe Dayan, St. Martin’s Press, New York 1991, p. 45
כןהיעלירךיבמבהןישרתבימן כיפע ליבתהךי צחקישדו,יכתבים,ירכךיגמימלחמה בלתי שגרתית,י  .41

וק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1990,יעמ'י9–13 
 Simon Anglim, Orde Wingate and the British Army 1922-1944, Pickering & Chatto,  .42

London 2010, pp. 57-100
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למכהת מכן ת וע א של ס נתזו בצבן וחדש שזו עתו והקם,יותק  מה בה שת  תכבה הת 
צבן הת שהנהת למד  זה מזה יןת וובדל ב נ וא ןפשכ לוב א בןמצעהת וובחנו שמצ ע ם 
דלז הגהןטכ  בספכם אלף מישריםיב אי"וןפכןטיוצבן "ילב אי"מרהנתיומלחמו" 43י"מרהנתי
ומלחמו"יו ןיומ ל צ ו,ירלהמכירהחהתימקהמ  םילןיסד כ םי—יגכ לו,ירנהפ הת,ימהכד ם,י
פכט זנ ם,יטכהכ סט םי—יומבהסס םיבמכחביומקהמ יהשעהנ םיעליתמ רתה,יהמלחמתםיו ןי
פהל ט תיב סהדו 44יבמהנח םיןלו,יופלמ"חינעשוילמ ל צ ויןחכ ישובכ ט םיופס קהילתמהךי

בה;יכקיןז,יבעקבהתיוצעוישלי צחקיטבנק א,יעבכיופלמ"חיןליתהךיוק בהצ ם 45
בספכהיThe Theory of the Partisanימעמ דיקכלישמ טיןתימקהמ התהישליופכט זאי
)Telluric(,יןתיו התהילהחםיעליןדמתיומהלדתי)Heimat Boden(,ירתנן יורכח ילעצםיו התהי
פכט זא 46יוע דאיונהרח ישלימלחמוילןיסד כויבעצ מהתינמהרויהפ צהליומעכרויון ד ןהלהג תי
מןתגכיןתיווגדכויוזןת,יהןל־קןעדויוהןיכקידהגמןיןחתילרך ילמעשו,יודבכיו ח די
שןפשכילהמכיבִבטחויעליומ ל צ ו,ימוישמבח איןהתוימצהכהתיןחכהתישליןל מהתימןהכגנת,י
והןישומ ל צ ויכהןויבתכבהתיהבדעתיוקוליןתישדויומעכרויוע קכ יהומרכ ע ימשהםירך,י
צבןהתיןד כ םימהבס םיב ד ימ ל צ הת,ישוכ יגםינ צחהאיעל ואיבקכביוהןיופסדיבמעכרויעלי
ותכבהת יומ ל צ וינןבקתיעליווגמהנ ויותכבהת ת,יהןרא,יופלמ"חיו ויוגהכםיודהמ ננט י
בתכבהתיתש"ח,יהלמעשויוגהכםיודהמ ננט יגםיבתכבהתיוצבן תישליצו"ליעדימלחמתי הםי
ור פהכ ם ימ ל צ וימ  צכתיןמנהת,יתכבהת,יספכהת;יצבןיסד כימ  צכיו סטהכ וי—ירלירךי
וכבויו סטהכ ו,יעדישדהמוישו ןימהנעתיןתיומחשבויעל ו,יעליעצמו,יעליצהכתו 47יד  אי
והןיתהצכירלן  םישלישת יותכבה התיוןלו,יהברךיוהןיגםיקסםילבא־גהכ האמימצדיןחדין שי
ומ ל צ ו,יבאיוןדמו,ילהחםיןבלילןין שיופלמ"ח,ירלהמכילןיבד הקיפכט זא,ימצדיןחכיחנ ךי
וצבןיובכ ט יוסד כיהבעליו רכהתיכחבויעםיתכבהתהיוצבן ת 48יד  איג לםיבגהפהיןתיותחנהתי
וורכח התיבבנ  איורהחיו והד ,ירהלליפלהגהתיושדויהפלהגהתיול לו,יןםיר ילןיושת  ךי
ןל ואיבמהבוק יבעצם,יוהןימעהלםילןיוזדוויעםיןכגהנ ם,יןפ להילןיעםיוצבן,יהבההדן ילןי
עםימפלגו יבד עבדינ רכישמעהלםילןיוזדוויןלןיעםיעצמהיהעםיוכחבֹותישלהיבדמהתיועם,י

דלזיהגהןטכ ,יA Thousand Plateaus,ילע ליועכוי25   .43
כןהימןהיצוידהא,יהסטרטאגיה של המלחמה המהפכנית בסין,יספכ תיפהעל ם,ימכחב וי1951   .44

זכהבבליגלעדיהמת ימגדי)עהכר ם(,יספר הפלמ"ח,ירכךין,יןכגהאיחבכ יפלמ"חיבוהצןתיוק בהץי  .45
ומןהחד,יתל־ןב בי1953,יעמ'י264–267 

 Carl Schmitt, The Theory of the Partisan, trans. A.C. Goodson, Michigan State  .46
 University Press, East Lansing 2004 (1962), pp. 48-50

ומןמץיל  צכיו סטהכ ויהוצהכךילספכיןתיס פהכיומעשוינ רכהיבתכבהתיועבכ תירבכיבשנהתי  .47
"מעכרהת"י וספכ םי והצןתי הוקמתי )וכןשהא(י ספר השומרי והפעתי עםי ומןהחכהת,י ושלהש םי
הוםי ההגנהי תולדות  ספר  שלי ומכהב םי ורכר םי ברת בתי נמשרהי ןלוי מןמצ םי ב־1939 י
הבוםי וןחכ ם,י ומכהב םי הוסהרנ םי בצו"לי ו סטהכ וי ענףי שלי בע דהדהי ו הם,י עדי מתק  מ םי

"ועמהתוילחקכירהחיומגא",י"דהכיופלמ"ח"יהעהד י
ןתיתקהפתימןסכהיברלןיערהיוקד שיד  אילל מהדיןנגל ת,ירמבהןילו רכהתיעםיוצבןיובכ ט ;י  .48
חל פתיומרתב םיבןנגל תיב נהיהב איןשתהיכהתיו ןימסמךיקהלהנ ןל ימכתק,יהכןהימשויד  א,י

רותי שלי: מכתבי משה דיין מכלא עכו, 1939–1941,יזמהכו־ב תא,ילהדי2001 י
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ומד נו,יומכחביהוזמא יוהןיבןימטבהכיוןכץ,ימדגנ ויהמנולל,יהו ו,יוהןיעצמה,יןהתהי"ח  לי
עבכ "ישז וויגםיבגהפוישליןהכ ין לאישוהחזכוימסהכ ו 49 

וגהפוישליןהכ ין לאימדבכתיןפהן,יבןמצעהתיופתק ם,יבלשהאיפ גהכט ב תישד  אימב אי
ו טב ירןשכיוהןיוהפךיןתיןהכ ין לאיל"ח  ליעבכ "יהןחכירךימצ גיןהתהיבתהכי"וח  ליועבכ "י
והןימר כיו טביןתיוו סטהכ וישליומהנח יותןבדהתהישליןהכ ין לאיחשהבוירלירךימשהםי
שלןי רלוילו שןכיבגדכימעשויפכט ישלינעכימעהכעכיששלחי דיבנפשהיבנס בהתישן יןפשכי
לוהדהתישו הינגהעהתיבמחדל יופתק םימע ד םיעלירךישותמהטטהתהיו  תויב טה ישליתכבהתי
ומלחמוישליומ ל צ ו,ישבויושב ין נהיןפשכ ,ירשו ןימהשלרתיבשהגגיעליח  ליומשת  ךי

לצבןיסד כישבהיושב יוהןיחלק,יןמנםילןיכצה יןבלינפהץ,ישליומלחמו י
ומחשבויעלינקמויהוקכ ןהתילנקמויבפתק םישליןהכ ין לאישוהשתקהיןהיוהזחהיוצדוי
ש  רהתיגםיואילתכבהתיומ ל צ ו 50יצבןיסד כין נהיפהעליעליפ יו ג האישלינקמויהןףין נהי
תהלויבהיןתיפעהלהת ה ילופך,יתפ סתימטכתיופעהלוירוכתעוימבקשתילו בדליבןהפאיעקכהנ י
מונקמוירד ילודג שיןתיוובדלישב איוצבןיוסד כיופהעליבמסגכתיוחהקיהב איומ ל צ וי
)מסתננ ם,יורנהפ הת(יפהכעתיוחהק יוצבןיששלחיןתיןהכ ין לאילמש מתהיו ויצבןיסד כי
שנשלטיןזיב ד י הצן יוצבןיובכ ט  יד  א,ישמּהנוילתפק דהיןחכ י עקבידהכ יהח  םימקלף,י
ו ויוכמטר"ליוכןשהאישמ זגיןתישת יותכבה התיוצבן הת,יהמד נ התיותגמהליהוןקט ב זםי
שונו גיבצבןיו  תויוב טה ילרך 51יב טה ינהסףילרךיןפשכילכןהתיבטענתהישלישכתיר ין סכי
וכןליוזו כיןהתהיבוקשכישליפכשתיןהכ ין לאימפנ יוצבןיוכהחשיקכ ןהתילנקמויהלפעהלהת;י
וכןליקבעישלדכגיומד נ ין אישל טוישליממשיעליוצבןיהןףיוצ עילשכתילו פגשיעםיןכ ןלי

שכהאירד ילתתימכן תיע אישלימד נ התימרההנתילפע להתישלממשלוין איעל וישל טו 52
ופעהלוישןהכ ין לאי צןילסהכ ויבמסגכתויותנולויבשהל  םישליוצבןיוסד כמיחהל וי
קטנויו הצןתיבחסהתיוחשרוילמש מתיכ גהליחצ ימןהלתכת,יהןףיעליפ ישו ןיחלקימוצבןי
וסד כ,יו ןינהוגתירמ ישנמצןתימחהץילה יןףיעליפ ישלןיו  תויןל מו,יפעהלויזהיש  רתי
למסגכתיוקהנספטהןל תישליפעהלהתיותגמהל,יעליןהפ  איומ ל צ הנ יומהבוק,יהו ןימבטןתי
ןתי חסוישליומ ל צ ויןליוגבהל,יןליוןה ב יןהפ ימ ל צ הנ ימע איזוינ רכיגםיבותנולהתוי
שלי ח דוי101,ילכבהתיובהזילדכגהת,ילמד םיהלשןכיב טה  םיפהכמל  םישליצבןיסד כ ימןפ  אי
ןחכישליפעהלהתיןלויוהןיוותעלמהתימתהצןהת ואיוצבן התיהומד נ התיוןפשכ התיהבההדן י
מאיוןפשכהתישלישב ,ישוכ יבתכבהתיומלחמוישליומ ל צ ו,יהבמד נוישן מצו,ילפחהתי
לרןהכו,יןתיתכבהתיופלמ"ח,יומלחמוינ טשתיעדימההת,יהשב יפ כהשהיע נה  םיעדימההתיהןףי
מעבכילה,ילכבהתיותעללהתיבגהפו יבמ דוישו  תויןזיברללימהדעהתילשב ,יו ןיותפתחוי
בעקבהתינפ לתהישלין שי ח דוי101י צחקיג' בל יבשב יולג האיו כדנ ילןחכיפעהלתיעזהאיב הנ י
1954יהפע להתוינטהלתיוכסאישלי ח דתהיבן סהףישבה  םילמ קהחיבמסגכתיפעהלהתיג "לי—י

כןהישבתן יטבת,ימשה דיין,ישהקא,י כהשל םיהתל־ןב בי1971,יעמ'י137   .49
כןהירוא,י”Unraveling the Wars of 1948“,ילע ליועכוי31   .50

מוקכ ןויב המנ ישכתיעהלויבב כהכישוש חיופהל ט ־ב טחהנ יב שכןליותנוליבתקהפויזהיעלי  .51
וצ כישב איןקט ב זםילובלגו,יהכןהישפ כן,יחרב היונה,ילע ליועכוי36,יעמ'י132–133 

 http://www.sharett.org.ilמשוישכת,ייומן אישי,י הםיה,י14יב נהןכי1955,י  .52
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"ג' בל י צחקילחהפש" 53י"ג' בל יח  בילו שןכ,יח  בילמהת״,ירתביןזימן כיוכ־צ האיב המנה,54 
ןהלםיג' בל ילןימת,יהוהןישהחככילןחכיחהדש  םישלישב יוהגאיהלחץיצ בהכ יבלת יפהסק 55 
לענ  ננה,יוע קכיבס פהכיזויוהןינרהנהתהישליג' בל ילחרהתילשהב הירשב ד היכ מהנ ם,ירלהמכי
ונרהנהתילמהת,יהתפ סתיושב ירן ־ןפשכהת,יבעצםירבג דוי—ירליזןתיבלבימלחמהתיוגבהלי
שלי שכןל,ישגםיןםיוו סטהכ וישלואימהרכתילנה,ימשמעהתאיותכבהת תיעד  איחבה ו יןהלםי
רבכירןאינ רכיששל טתוישליוממשלויבצבןיו  תויחלק תמיוצבןיפעליבדפהס םישליתגמהל,י

נקמויהוכתעו,ישן נםימת  שב םיעםיותנולהתהישליצבןיסד כ 56 

ה

ושב יוהןיפ גהכויעקכהנ תישליומלחמויועבכ ת 57יוח  ליועבכ ,ירפ ישותעצבי
במלחמתיועהלםיושנ  ו,ינעשוילשבה ירמעטיעםיו ההצכהמיבמולךיונס גוימ ההאיב־1941 
נרנעהירןלףיהחמשימןהתיח  ל םיעבכ  ם,יב חדיעםיובכ ט םיוןחכהנ םישטכםיפהנהי)ופ נה ,י
ר דהע,יותכחשילפ יסדכיעד פה התיגזע ,ישוהצדקירסדכיעד פה התיקכב (,יה חדיעמםיב להיןתי
שןכ תיומלחמויבמחנהתישבה  םישוק מהיוגכמנ םי)סטןלג ם(,יבמעמדישלישבה  םיבכ ט  ם י
ס פהכםינרתביהסהפכימ דיעםיתהםיומלחמו,יבבמהתישעסקהיב צ כויהבונחלוישליתהראיתכבהת י
לח  ליועבכ ישוטמעתהיבצבןיובכ ט יו  תויס בוילחכדויתכבהת תיעמהקו,ילמשליוהצןתי
עםיעהבד 58יבזמאיומלחמו,יהעהדילפנ ישותבככימלהןיו קפהישליחהכבאי ודהתין כהפו,יו הי
ס פהכ יושב יוללהי"ס פהכ יומחנהת"ישלימלחמתיועהלםיושנ  ו,יה חדיעםיס פהכ יותהבלוי

שלימשוימהסנזהאיו היןזיוו בטיו דהעישליפעהלתיו  שהביבמלחמו 59 

מן כיוכ־צ הא,יפרקי יומן,ין ילה א־ןפשט  א,י כהשל םי1969,יעמ'י189–194 י  .53
שם,יעמ'י192   .54

ומהפת תי ותנוגהתהי עלי ועהזי ן תהכי לג' בל י והענקי 1973,י בןפכ לי שנו,י עשכ םי רעבהכי  .55
http://www.aka.idf.il/iturim/asp/displayOneSoldier. הכןהי הבשב ",י ופצעהי "לןחכי

 asp?docId=28203
תל־ןב בי ןהפק ם,י ספכ תי עהבד,י עםי 1949–1956,י ישראל  של  הגבול  מלחמות  מהכ ס,י בנ י  .56
1996;ימכדר יבכ־ןהא,ישערי עזה,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1992;ימהט יגהלנ ,יתהיה מלחמה בקיץ: 
מלחמות  מ לשט  א,י ןהכ י 1997;י תל־ןב בי מעכרהת,י 1955–1956,י סיני,  למלחמת  הדרך 

הצנחנים,יכמדהכ,יתל־ןב בי1968 י
ןהכ יש ירוא,י"שב יהשבה  םיבספכהתיועבכ ת",יבתהךימכבימןקי)עהכרת(,ישבויים,ימכרזיזלמאי  .57

שזכיהמרהאיהאיל כ,י כהשל םי2014,יעמ'י246-214 
ןנ טוישפ כן,יברל,יספכ תיןהפק ם,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1980,יעמ'י646–663   .58

כבהתימאיועדה התיעליושב יוהבןהיבספר ההתנדבות,ימןסףימק ףישפהכסםיבשנתי1949יהנ דהאי 59 י
לשרחו, הכןהיזןבישפכי)עהכך(יה צחקילמדאי)עכ רויספכהת ת(,יספר ההתנדבות,ימהסדיב ןל ק,י
1946;ישלמוי מכתבים לבני,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי  כהשל םיתש"ט,יהראי צחקיבאיןוכא,י
סלהדש,יבכבלי השבי: יומנו של חייל עברי בשבי הנאצים, 1940–1945,יעםיעהבד,יתל־ןב בי

1946;יפכ ץי הכדא,יבריחתי מהשבי,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1946 י
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מע האיבתכבהתיומלחמויועבכ תיעהלוישבנ גהדילנוהגיבש חיוב טחהנ יו שכןל ,יןפשכי
הצכ ךילחשהביעליושב ירסהגישלירל ןויומצה יעליקשתישליסהג ירל ןויןחכ ם,יהר יופ גהכוי
ועקכהנ תיב התכישליורהחיועבכ יבתקהפוישקדמוילוקמתיומד נויו ןיופ גהכוישלירל ןו י
מבח נויזה,יומפנויבתכבהתיומלחמויועבכ תימסתמאירבכיבספכימבין החומותישפהכסםי
ב־1942,יןסהפתימרתב םישלי"ןס כיעבכ ",יןחדימןכבע םיהשלהשויןנש יווגנוישנתפסהי
בןהגהסטי1939יבעתישק  מהין מהנ םיצבן  םיהנשפטהילתקהפהתימןסכיןכהרהת י"ןס כיעבכ "י
זויוהןימשוירכמל ,יל מ םיןלהףיפ קהדיוצפהאיהשכיבממשלו;יו דהעיבקבהצתיוןס כ םיוהןי
ד  איעצמה,ישמרתב הימורלןיפהכסמהיזמאיכביןחכ ימהתה 60יגםיעליס פהכםישליוצנחנ םיו והד םי
במלחמתיועהלםיושנ  ויןפשכיהןהל יצכ ךילחשהבירעליס פהכ םישע קכםישב יהמןסכ,ילכבהתי
ס פהכויומשפ עימןהדישליחנויסנש,ישב סהדהיוהןיס פהכיעליותןבדהתיבשב  61ימהתוישלי
סנש,ישותפכשיב  שהבירמעשויוקכבויןצ ל ,יןּהמץיבתכבהתיועבכ תירסמלילפעהלתהישלי
ו  שהביבמלחמתיועהלםיושנ  וימשהםישעלויבקנויןחדיעםיעכר וישליותכבהתיומ ל צ הנ תי

שמקהכויבפלמ"ח,יתכבהתישן נוי הדעתיהן נוימקבלתיןתיןפשכהתיורנ עו י
בתכבהתיומלחמוישליצבןהתיסד כ םיושב יוהןיחלקימומלחמו,יןףיעליפ ישתמ דיוהןי
נשןכיבמע אי"שטחיןפהכ"מיןחכ יורהל,יח  לישנשבויוהןילעהלםיח  לישלןינלחםי"עדיוסהף" י
גםיןםי שיבענ  איזויובדליעקכהנ יב איצבןהתישן נםימעהדד םימההתילח נםילןלויושהפט םי
שבה  םיעליבג דו,ילעהלםי  שןכיושב יב טה ילותנגדהתישליח  ל םילטבחיחסכיטעם יבוקשכי
זו,ימ ל צ וינבדלתימצבןיסד כיברךישן נוילהקחתישבה  םיהן נוימשן כוישבה  ם,יהבדכךי
רללילהחמ וין נםיזהר םילורכוירזןת;יבמקכוישלי שכןל,יומדמ  נתיןתיומלחמויבעכב םי
רמלחמויברנהפ הת,יטהבילמהתימל פהליב ד ום יבתהךירשנת  ם,יממלחמתיועהלםיהעדיתש"ח,י
נעשויושב יבתכבהתיועבכ תיממקהבל,יהןפ להימהעכך,ילבלת יןפשכ ;יונהכמו,ילפחהתיזהי
ומדהבכת,יו  תוילושן כיללהחםיןתיורדהכיןהיוכ מהאיוןחכהאירד יש מ תיעצמהיהלןיִ  פהלי
בשב  62ימבח נויזה,יוס פהכ םיופכד גמט  םישלימלחמתי1948יוםיס פהכ יוש  כהת,ישזרהי

ןזילמקהםימכרז ימןהד,ילמשלישיירה של חצותישלי זוכ 63 
וגהפוישליןהכ ין לאימעמ דויןפהןיבפנ יד  איבע ויעקכהנ ת,ישוכ יצבןיסד כין נהי
 רהלילצההתיעליח  ל הילותןבדירד ילןיל פהליבשב יהןףילןילעהדדיןהתםילרך יצ הה ימע אי
זוימנ חינהכמהתיסמהכן התישרהחאי פויגםיבדכג םיוגבהו ם,יהברךיצבןיסד כין נהיחפץ,ישוכ י
ררלישומפקד םיבר כ םי התכ,יוםימהרנ םיפחהתילשלםיעליטעה הת ום יד  איןהל יו וימהראי

ןס כיעבכ ,ימבין החומות,יוק בהץיומןהחד,יע איחכהדי1941;יד  א,ירותי שלי,ילע ליועכוי48 י  .60
חנויסנשיגה סוילצבןיובכ ט יהנפלויבשב ירח  לתיבכ ט ת יס כהבוילור כיבסמרהתהישליב תי  .61
ומשפטיבוהנגכ וישההו־עכךילמעשויותןבדהת יוושפעויוכבוישליס פהכוי דהעו יחנה סנש 
ו ויוספכיונמרכיב התכישליוהצןתיוק בהץיומןהחדיבשנהתיוחמ ש ם,יהכןהיגםי והד תית דהכי
בןהמל,יגיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה ועיצוב הזיכרון הקולקטיבי 
הישראלי,ימרהאיבא־גהכ האילחקכי שכןל,יוצ הנהתיהמהכשתיבא־גהכ הא,יקכ  תישדויבהקכי2004,י

עמ'י281-260 
תפ סויזהישליושב יו ןיחלקימודמ ּהאישליופלמ"ח,ישכןש תהיבכהמאישלימשוישמ כיהוא הלך   .62
חברים מספרים על ג'ימי,יוק בהץי בשדות יכןהיגםיבןחדיוטקסט םיומכרז  םיעליופלמ"ח,י

ומןהחד,יתל־ןב בי1952,יעמ'י182 י
ס י זוכ,ישיירה של חצות,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי1950   .63
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לוח לינהכמהתירןלויעליעצמה,יהרךיןהל י שילפכשיןתיפנטז התיוחהכבאיהוןהבדאישלהיבמולךי
מלחמתי הםיור פהכ ם,יןךיקשוילהמכיזןתיעליצבןהתיסד כ ם,יהברללםיצו"ל 64י תכוימזןת,י
וןפשכהתישלישב יתלה וילןיכקיבק המםישליצבןהתיסד כ םיושהמכ ם,ילפחהתילולרו,יעליחהק י
ומלחמו,יןלןיבע קכיבורכויבןנהש התהישליוןה ב,יורכויש שכןליבשנהתיוחמ ש םיבההדן י
לןיו  תוימסהגלתילוענ ק יוגהפויומהנחתילפנ יד  אימןתגכתיןפהןיןתיוד מה יו סהד ישלי
וח  ליועבכ יהשליוןה ב,יהבעהמדהילפנ יובֵככויןםילוס כיןתימסרתיומ ל צ וימעליפנ יוצבןי
וסד כיןהילושן כו,יד  איבהחכיבןפשכהתיושנ  ויהןףימחזקיןתיומסרויהמעמ דיןהתוירמהפת י
מולךיווספדימשכתיןתיומטכויוזןת יפת חתיווספדיו ןידקלכט ב ת,יוןנשויבנהסחי
ןלתכמאישבויוצבןימכר איןתיודגליבפנ יגהפו יופנ  ויןליומתימנר חויןהתהירח ,יןךי חדי
עםיזןתיו ןיגםימנר חויןתיומהפשטי)צו"ל(ירדמהת יונרחוימע איזהיו ןיןמנםידבכישבשגכו,י
ןבלימשמעהתויו ןישוצבןיוהןישמכר איןתיודגל,ילןיועםיהןףילןיומד נו יהר ההאיששהכוי
זה,יבש נה יקל,יגםיחהתמתיןתיווספד,ימאיוכןה ילותערביעליומולךישבהי"ןהכ ין לא"ינעשוי
ל"ןהכ ",יופנ  ויבגהףישל ש ימהחלפתיבפנ  ויבגהףישנ יהודגלי"מהכראילפנ ךי—יוח  ליועבכ י
ןהכ ין לא" יוספדיזו,ישנהעד,ירןמהכ,ילוצד קיהלזרהתיןתיונןשםיומהטלילפנ יושהפט םי
בקבכה,ימהל ךיןתיושהמע םיהןתיוגהףיומטןפהכ ישליוןהמו,ירפ ישו ןימגהלמתיבצבןיהבדגל,י
לפנהתיבגהףישנ יןליוגהפויבסהףיווספד יווספדיעצמהימנר חיןהתו,יממלןיןהתויבמשמעהת י
ותןבדהתהישליןהכ ין לאימקהפלתיןליתהךיודגליומהכרא,יבעהדיווספדיוהלךיהנעשוי
מהפשטיהס מבהל  יוד בהכיומקהטעיהומשהבשישליוגהפו,ידכךיופתק ם,ימעב כיןהתויממ שהכי
ומצ ןהת,ימאיומ שהכיופהכמל ,יוסד כ,ישבהיפקהדהתירתהבהתימגד כהתיןתיחהבתהישליוח  ל,י
ןליומ שהכישליתכבהתיומלחמו יהבמפת ע,ירפ ישנ תאילוב איבד עבד,יוותןבדהתינעש תי
לחהבתהישליוח  לירלפ יעצמהיבעהמדהילפנ יוןה ב;ירלימעשויןחכי הב ליןהתהיןליסףיובג דו י
וקכ ןויללרתיעדיקצויגבהליו רהלתי"ה התכימרך"ימהצגתיבדבכ הישליד  אילןיכקירן ד ןלי
ןלןיגםירחהבו,יס מבהל תיהבויבעתיכ ןל ת,יממשירמהידגליוצבן,ישח  ל יובכ גדוינןבקהי
רד ילשןתהיבכמויבצבןיובכ ט ,ירפ ישנלחמהיעליסמל םיןחכ םישליורהחיו והד  65יגםי
וותנדבהתיונזרכתיבדבכ יד  אי)"כןוירחהבתהילותנדביהלשןתיבתפק ד יוב טחהאיעדיקצוי
גבהלי רהלתהיה התכימרך"(ין נויש  רתילובחנויב איש כהתיחהבוילותנדבהתיהבעצםיו ןישכ די
מתקהפתיו  שהב,ישבויש כהתיוב טחהאיו ויותנדבהת ימטבעה,יבחבכוישן איב דויןמצע םי
חהק  םילרפהתיש כהתיצבן  יבעהלםישליד  איהשליו  שהב,יוג הסילצבןיובכ ט יבמלחמתיועהלםי

ושנ  ויןראינקכןיפשהטירך,י"וותנדבהת" 66 

כןהיעלירךיןצליחנהךיבכטהב,ידדו: 48 שנה ועוד 20 יום,ירכךיב,ידב כ,יןהכי והדוי2002י)1978(,י  .64
עמ'י420–422 י

ועהלםי במלחמתי ובכ ט י בצבןי שש כתהי עבכ  םי ח  ל םי ב ד י שנרתבוי ובכ גדו",י "ספכהתי  .65
וגדהד םיועבכ  םי ןנש י ספכהתםישלי ברךי לוי רןלו;יקדמוי ס פהכ םי הגדהשוי ושנ  ו,ימלןוי
עמ'י 1948,י עם במלחמתו,י 'ישכבכק,יתל־ןב בי ודנ ,י עבכי הכןהי ועהלםיוכןשהנו,י במלחמתי

422–432 י
וותנדבהתיהוןהפנ םיו"כר ם"ישבוםירפויו  שהביןתיוג הסיעליבנ הינ דהנ םיבספכהיומכתקי—י  .66
לןהידההקןימבח נויספכהת תי—ישליח  םישהככ,יע תהנן יבר כיבדברישותג  סילצבןיובכ ט י
החייל תשע אחת שבע שתים,יומשמכתיוצע כוישלי בג לימןהחכי חס ת,יהכןהיח  םישהככ,י
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במשפטיובןיעהבכיד  אילת ןהכיושקפתהיעליןהדהתיוצבןיה חס היעםיומד נויהעםיועם י
ע קכםישליודבכ םיפשהטיהוהןימהצגיבתקבהלתירמעטיתנר" תמי"ן איוצבןי רהלילובט חיח  םי
לח  ל ה יח  יוח  ל םיוםיומבט ח םיןתיח  יועם ין איוצבןי רהלילובט חישלההוילח  ל ה,י
ןףיב מ ישלהם יפעהלהתיוח  ל םיואיונהתנהתיןתיושלהםילעם" יומלחמויהומההתיוםיחהקי
וח  ם יוספדיבכהחיזהינשןיד  איגםיעליקבכהישליכהע יכהטבכגיבנחליעהזיב־30יבןפכ לי1956,י
הן איס בוילחשהבישמשוהיבתפ סתיועהלםישליד  איושתנוימןזיהעדי1973 יומלחמוין נוי
כקיחהקיוח  ם,ילפ יד  א,יןלןיו ןיגםימוהתיושלהם;יוןל מהתיו ןיושלהםיוןפשכ יו ח ד י
ןםילוןמ אילד  א,ירשןנחנה,ירתכבהת,יןהמכ םישפנ נהילשלהם,יפ כהשיודבכישןנחנהי הצן םי
למלחמו,ירפ ישןמכיעליקבכהישליכהע יכהטבכגמי"זהיגזכתידהכנה יזהיבכ כתיח  נהי—ילו התי
נרהנ םיהחמהש ם,יחזק םיהנהקש ם,יןהיר יתשמטיוחכבימןגכהפנהיה רכתהיח  נה" 67יצהכתימחשבוי
זהין נוימקהכ תיבמ החדיהו ןימןפ  נתיןתיוב הפהל ט קויומהדכנ ת;68ימויששהנוירןאיוהןי

ונ סהחיומפה טיהג לה יולבישליד  א י
תפ סתיומלחמוישד  אימצ גיבוספדילןהכ ין לאיו ןיתפ סויתכבהת תיוממהקמתי
בתפכישב איתכבהתיומ ל צ וילתכבהתיוצבןיוסד כ יבתכבהתיומ ל צ ו,יופע להתיוצבן תי
הומההתין נםימןפ  איקבהעישליוח  םיר יןםיחכ גוימום,יןהתויחכ גוישומל צ ויוהקמוירד י
לותמהדדיִעמו יומ ל צ וימִגנויעליוקבהצוישלמענויו ןיוהקמויהןשכימק  מתיןהתו,יהעצםי
וקמתוישליומ ל צ ויו ןיב טה ילןהבדאיושלהם,יהלןילתפ סוילפ ויומלחמויו ןיושלהם 69 
במהנח םיספכהת  םיותהפס םיןתיומצ ןהתיבןהפאיצהכנ יהונהבע םיממחקכימק ףי התכי
שלימוישר נ נהירןאי"ונהסחיוב טחהנ ",יד  איןהמכילמעשוישומלחמויו ןימטכתוישלי
ופהל ט קו יוטענויר יפעהלהתיוח  ל םימבט חהתיןתיוח  םיו ןילמעשויומפתחילובנתי
ומולךישלימד נתי שכןלילקכןתיו צ ןוילמלחמויב־1956,יהלןישכשכתיפעהלהתיון בוי
הותגהבהתילוא,ירפ ישנ תאיו וילחשהב 70ימוישקבהכיבפכשתיןהכ ין לאיוהןישפעהלהתיוח  ל םי
מןפשכהתיו שכדהת,יו מנעהתיממההת,יהברלל,יואימרההנהתיןליןה בישן נהיוןה ביונרהא,יהבההדן י

מפלגתיפהעל יןכץי שכןל,יתל־ןב בי1946 
http://lib.cet.ac.il/ 1956,י 30יבןפכ לי כהע יכהטבכג,י ד  איעליקבכהישלי נןהםיוכמטר"לימשוי  .67

 Pages/item.asp?item=7702
כןהיRoberto Esposito, Communitas, Enaudi, Torino 1998, pp. xxiii-xxvi;ילד האיב קהכת י  .68
 Roberto Farneti, “The Immunitary Turn in Current Talk on בתפ סתהישליןספהז טהיכןהי
 Biopolitics: On Roberto Esposito’s Bios”, Philosophy & Social Criticism, 37:8, pp.

 955–962
עד  אין איבנמצןית ןהכ וימק פוישליתהפעתיומ ל צ הת;יועכהתיןלוימבהססהתיעליע האימתמשךי  .69
הכןהי "מ ל צ ו",י במהנחי רהללי סד כ םישןנ י לןי רהחהתי בסהג םיושהנ םישלי בספכהתיועהסקתי
 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla, Oxford University Press, Oxford 2009, pp.

34-38
וצבן תי שומעכרתי רךי עלי ןל עזכי באי ןהכ י שלי מטענתהי ומשתמעתי ומסקנוי זהי למעשו,י  .70
ןל עזכ,י באי ןהכ י הכןהי ופהל ט קו,י רע קכוישלי עליושלטהאיתמהכתיועמדתיומלחמוי ה תכוי
1995 ירךי דרך הכוונת: היווצרותו של המיליטריזם הישראלי, 1936–1956,ידב כ,יתל־ןב בי
עהלויגםימאיומחקכיוו סטהכ ישעסקיבמולר םישקדמהילמלחמויזה,יהכןה,ילמשל,יגהלנ ,יתהיה 

מלחמה בקיץ,ילע ליועכוי56,יעמ'י351–393 י
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ן נהיוןה בישליומ ל צ ו יןחכ יורהל,יומסתננ םיוםיושרנ םילשעבכישבכחה,יגהכשה,יוהבולהי
ןלימעבכילגבהלישומלחמוי צכויהלןיוהכשהילשהב י

"מלחמתיס נ ",ירפ ישנקכןויב שכןליומלחמוישפכצויבןהקטהבכי1956,ילפנ ישזרתוי
לר נה י"מבצעיקדש",יו  תו,ירפ ישןנחנהי הדע םיו הם,יקנהנ ויקהלהנ ןל תישנהעדוילןפשכי
לבכ ט םיהלצכפת םילושתלטימחדשיעליתעלתיסהןץ,ילןחכישוהלןמויב ד ינןצכיבק ץי
ןהתוישנו 71ימנקהדתימבטיזה,יומלחמוימ צבויןתי שכןליררהחיןזהכ ישומעצמהתינדכשהתי
לותחשביבה,יבןמצעהתיפהל ט קוישליוסלמוישוב ןוילע מהתיב אימד נהת,יב איושןכירדכךי
לופהךיןתיבע  תיופל ט םיופלסט נ םילבע וישליומד נהתישןל ואינפלטה 72יבמהבאיזו,י
ד  אימבט חיבשנ יווספד םימלחמוישלןי רהלילו התילויסהף,ימשהםישלעהלםין נוימתנולתי
במהנח םיונרהנ ם יןתיופעכיב איומלחמויוןמ ת תיהב איזהיומדהבכתיבצ בהכ התיו שכןל ת,י

רליבעל יון נטכס םימבקש םילנצל י
משפט יוס הםישליווספדילןהכ ין לאימתקכב םיןליוס נתזויומגהלמתיבגהףיומתי
ונהשןיןתי"מש מתיוב טחהאישליעמה" י"ב טחהא"יוהןימהנחישןמנםיו ויבש מהשירבכיבתקהפתי
ו  שהב,יןךיוהןיש  ךילתחהמוישליומד נו,ילןגפ םיוכב םיוממהנ םיעליו"ב טחהא"מימשכדי
וב טחהא,יש כהתיוב טחהאיורלל ,יהראיולןו י"ב טחהא"יוהןיוצהפאישליוןפכןטיוצבן ,ימהנחי
ומצד קיןתירליסהג יוןל מהתירןמצע ילמנ עתין המ םיעליןהתהיב טחהא,יואיב טחהאיו ח ד םי
הואיב טחהאיוצ בהכ,יועם יןהכ ,ירפ ישמרנויןהתהיד  אילקכןתיס הםיווספד,ינשןי"עליגהפהי
וצע כ"יןתיומש מו,יהותהצןוינ רכתילע א ינש ןויבמש מויפ כהשו,ירפ ישמבו כיד  א,ימההתי

בפהטנצ ו,ימההתיומהשגיבמקכויזויבןמצעהתינ צחהאיוכצהאיעליוגהף י
ן איספקישןלתכמאיוזדוויעמהקהתיעםיעמדויזה,ירפ ישנ סחילןיןחתיבש כתהיול כ תי
הןףיחזכיעל ויבש כהי"ןהכ ין לאמישנוילנפלהיברלןידמשק"ישנדפסירעבהכישנו,יב־6יב נהןכי

1956,יבמדהכי"וטהכיושב ע "מי

כ ֶהתיִנְרַנע?יֵן ְךיֻוְדּבַ ויַלּמָ ו,יָלּמָ —יָלּמָ
ּפֹליְהלןיָקם? ליֵ ןּהׁשיַהּ ִ ָ דֹהיׁשֶ ּבְ

ֶהתיִנְרַנעיוּהן יּרִ ילן יּרִ יָגיַביכ לןיַלּמָ
ָןוֹביֲןֵוָבם  ַעליַחּ ָ היׁשֶ

ַבכיַעליַחּ ָ היָוַעּזִ םיּהְמֵלִן ם וּהןיּגָ
ב ְסרּהיּבֹהיִמּנַֹעכיֶןתיֹ ֶשכ־ַוּלֵ ּנָ ׁשֶ
ַחּ ִ ם ויּרַ ִעםיִמְצַהתיַוחֹהָבויָוַעּזָ

ִקְנַןתיָוןֹהֵוב 73 ויּרְ הָקׁשָ

 Avi Shlaim, “The Protocol of Sèvres, 1956: Anatomy of a War Plot”, in David Tal (ed.),  .71
 The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East, Frank Cass, London 2001, pp.

119-143
ודעויוכשמ תיעליוס בהתיהונס בהתישוב ןהילפכהץיומלחמוישהנוימןהד,ירמהבא,יהכןהילמשלי  .72
ןתיוסבכהיומפהתלילמד ישלישמעהאיפכסיבתהךימשוישמשיהן לאיטכהןאי)עהכר ם(,ימבצע קדש 

ומערכת סואץ 1956,יומכרזילמהכשתיבא־גהכ הא,ישדויבהקכי1994,יעמ'י132–139 י
נתאיןלתכמא,י"ןהכ ין לאמישנוילנפלהיברלןידמשק",ידבר,י6יב נהןכי1956,יעמ'י2 י  .73
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וגהפויורכהרויבש כיוהפרתיןתיוגהףילכ ןל זצ וירמעטיההלגכ תישלימוישמפה טיבש כ ם ין אי
טעםילוב ןירןאיןתיוש כירהלה;יוהןיבההדן ין נהימש כ היוטהב םישליןלתכמא,יהוהןימשתמשי
בנ סהח םישוהפ עהיבמלהןימהכרבהתםיבשמחת עניים יןלתכמא,יב השכויןהפ  נ ת,ימקד שילןי
מעטימוש כילתו  ו,יהברךיוהןימבקשילוכןהתישותןבדהתין נוימעשויסב כיבצבןיסד כ,י
ןה,ילפחהת,ישו ןימעשויודהכשיתו  ויעמהקויהחשבהאינפש יתשהבתה,ילעהמתיזןת,ימטכ דוי
ו" יבזמנה,ימשפטי ּלָ קיׁשֶ ֵנ יֶמׁשֶ איָוָןֶכץיַוּזֹןת י/יִמּבְ בבנןל התישלומיןהכ ין לא,ילדבכ ה,יו וי"ּבֶ
זויס פקיררליונכןויוסבכמיןםיוהןיבאיוןכץיהבאימשק,ימאיוסתםיוהןימהראילוקכ ביןתיח  הי
למענם,ירפ ישלמדנהילצפהתימומ תהס םישליתש"ח יומשךיווסבכ,ילפ היןהכ ין לאי"גבכיעלי
ח  ה",ימתקכבילקב עתהישליד  א,יהרפליופהעליותנר" ,י"]   [יָןֹוביֲןֵוָבם",ימע דיעליומןמץי
לורח שיןתיוןפשכהתישונעכיו וימעהכעכיבנפשהיה  תראישמהתהין נהיןלןיטעהתימצעכת יס הםי
וש כיבמשפטישוהןיספקיתח נויספקיצ הה ימדג שיןתירהחוישליוש כוילבכהןימ תהס,ילונר חי
ָכֵןל" יה שכןל,יןרא,יזהרכתיןתיןהכ ין לא;י ִכ ,יִ ׂשְ ְזּרְ מֹהיּתִ ןתיוז רכהאיהןתיוקהכבאמי"לּהיֶןתיׁשְ
עלירךימע ד םילןיכקיומחקכ םיועהסק םיבדמהתהיהבמהתהיןלןיגםימקהמהיבספכהתיועבכ ת י
לדמהתהישליןהכ ין לאיחש בהתיכבוילובנתיולחץיומרלוישליוח  םיבחבכוימ ל טכ סט תי
שבוימהשג יוגבכ התירכהר םיבמההת,יהב  חהדילת ןהכיגהכלםישליגבכ םיכג ש םיבתהךימעכרתי
לחצ םיזה ידהגמןיספכהת תימהבוקתילרךי שיבדמהתהישליןלהאיבספכהישלי והשעיקנזיהתגנבות 
יחידיםי)1986(י—יבאיק בהץישןהבחאיבצבןירבעלי"רהשכילקה "יהוהןימשקכילןנש יוק בהץי
בדבכיש כהתהיוצבן יהן נהימסהגלילקבליןתיעהבדתיש  רהתהיל"לקה  ם" 74יותןבדהתהיןמנםי
ן נוימןתגכתיהמןזרכתיןתיס פהכיושב יןבליו ןיפהעלתירופכוישליוז'ןנכיו שכןל ישר נ נהי
רןאי"ונהסחיוב טחהנ ",יוז'ןנכיודהמ ננט יבתכבהתיועבכ תילפחהתימןזיסהףישנהתיושלהש ם,י
רלהמכימןזיומכדיועכב יההעדתיפ ל,ימלחמתיועהלםיושנ  ו,יומןבקיבבכ ט םיהמלחמתי1948,י
העדימלחמתי הםיור פהכ ם,ישלןחכ ויוהןינשןכימכרז יב  חהדירןהב  קטילפ כהק ילמעשו,י
מוישמרהנוי"וקנהא"ישליוספכהתיועבכ תיוחדשו,יןהי"ומכרז"ישלו,יוהן,יבע קכהישלידבכ,י
"ונהסחיוב טחהנ "י—יספכהתיונרתבתיבדכךירלליב ד יגבכ םיומשה ר םיבדכךיזהיןהיןחכתי
לרהחהתיוב טחהאיהמספכ םיס פהכ םיוקשהכ םי התכיןהיפחהתילסהג התיב טחהנ התיןהילן נטכ גוי
וב טחהנ תישענ  נויסהרנ םיחשן  ם,יכ גהליהפשע 75יודהמ ננט התישלי"ונהסחיוב טחהנ "יןמנםי
בהלטתירבכיבשנהתיוןכבע ם,יןבליו ןינעש תילעהבדויממסד תיעםיוקמתיומד נויהושלטתי
וש חיוב טחהנ יעליסדכיו הם ירתב יועתיקשתיהסימן קריאה,ילרןהכוירתב יעתימהדכנ סט  םי
ונהט םילןהנ בכסל זם,יוםידהגמןימצה נתילרך;יבד קוישליופכהזויועבכ תישותפכסמויבוםי
מע דויעליודהמ ננט התישלי"ונהסחיוב טחהנ "יהשלימחבכ ה,ימןוכאיןמ כ,ידכךיעמהסיעהז,י
ןבכוםיב׳י והשע,י צחקיןהכפז,יחנהךיבכטהביה והד תיונדל,יהעדיעמל וירונןירכמהא,י שע והי

קהכא,יכןהבאימ כא,ידה דיגכהסמאיהעהד י

74.  והשעיקנז,יהתגנבות יחידים,יעםיעהבד,יספכ וילעם,יתל־ןב בי1986 ילפכשתיותקבלהתהישלי
וכהמאיהלקכ ןוימעמ קויבהיכןהידכהכימשענ , בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד,יעםיעהבד,י

תל־ןב בי2006,יעמ'י38–63,יהראיגלהזמא,יהגוף הציוני,ילע ליועכוי11,יעמ'י221–235 י
לד האית ןהכט יבת ןהכ םיספכהת  םישליון נטכ גויוב טחהנ תימפכספקט בויומשלבתיקכ ןוי  .75
 Allan Hepburn, Intrigue: Espionage and Culture, Yaleמהדכנ סט תיהפהסט־קהלהנ ןל תיכןהי

University Press, New Haven 2005, pp. 3-25
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בתהךי"ונהסחיוב טחהנ ",יןהכ ין לאיוהןיפ גהכוישליותנגדהת ידמהתהישליןלהאיבהתגנבות 
יחידיםי—יששמהימזר כיבמ דויכבויןתיושםיןהכ ין לאי—יו ןידהגמןילצדיוןפלישלי"ונהסחי
וב טחהנ ",ישליע ההתיוצ הה ישונח ליד  איבוספדיעםיוחזכתיוגהפו יןםילןילבגהדיפ כהשהי
לותןבד,יוכ ילותןבדיפ כהשהילןילבגהד ילרא,יב"נהסחיוב טחהנ ",יוןדםיוכג שינמחץ ימעכךיזוי
נ רכיגםיב צ כתהישליעהז,יב  חהדיבדמהתהישליגדעהא,יומתןבדיבס פהכי"דכךיוכהח",יןהיבדמהתהי
שלי הנתאיבמנוחה נכונה 76יחש בהתוישליפ גהכויזהין נויכקיבועלןתיכע האיוותןבדהתיבשב י
ןלןיבע קכי—יהןהל ידההקןי—יבוטמעתיושב כּהתיופס רהלהג תיבתהךימהנח יונןמנהתיהוקהכבאי
שלי"ונהסחיוב טחהנ " יוותןבדהתיו ןיגםימוישמןפשכילבאיודחה ילותקבליבןובויןצליוןבי
בעליוע איוןחת יוש חישליןלהאיבהתגנבות יחידים בנה  על מעכך זו;ירבכ בכןש ת וספכ 
והן מסב כ לח  ל ם־שן נם־עת ד ם־לו הת־ח  ל ם שום ן נם ןלן צד וצל של ודבכ וןמ ת מי

נגמכויותקהפוישליוג'ֹהּבנ ק ם ילןימתעסק םי התכיבשטה התיבצבן ירמהישופס קהי
לצחצחיןתיוסמל םיהרליזו ימןזישד  אינו ויכמטר"ל,יותח להילבנהתיבןכץיוזןתי
צבןישליגבכ ם יוהכדתיזק ףיזוילןימשחק יזוילןיתכג לישומצ ןהיבשב לילענהתיןתי
וט כהנ םיבבו"די4 ירשוחבֶכוימוס  כתי הצן םיבל להתילעבהכיןתיוגבהל,יןסהכילוםי
לותגלהתי]   [ירמהיצלל םיוםיעהבכ םיב איועכב ם יוםימר כ םירליעץיהרליש ח ירלי
הןד  יהרש הצן םילפעהלו,יורהליבנה יעליופתעוי]   [יןלויונבחכ םיב התכ יבתפק די
סהד ימעבכילגבהל יפתןהםיוםינתקל םיבמ שוה יוםיח  ב םילעשהתילהיוהכדתיזק ף י
בשקט יבל יענָ נ ם ילפנ ישוהןי צעקיה גלויןהתם יזויוצבןיוןִמת  יהלןט־לןטירלי

וצבןי ו ויררו ירהלםי ו היקכב  ם 77 

בדמהתהישליןלהאימבטןיקנזיןתיוש חיוב טחהנ יששלטיבשנהתיוחמ ש ם,יהג בהכה,ירמהבא,יוהןי
ק בהצנ ק יש חהת הישליןלהאיעםימ ק ,יומגלוין כהנ ויכבוירלפ יתפ סתיועהלםיומ ל טכ סט תי
שליןלהא,יואיןלגהכ ויהב טה ילש חישכההחיןזיבחבכויו שכןל תיעליומלחמו יןלהאימזדווי
עםיד  אימשהםישוהן,יד  א,ימב ןיןליוצבןיןתיעכר יומ ל צ ו,יעכר יופלמ"ח,יהדבכ הישלי
ןלהאירמהילקהח םימתהךיוכצןהת הישליה נג  טיבע איחכהד 78יבלביוש חישליןלהאימצה ויתפ סוי
מ ל צ הנ תישליומלחמו,יןהתויתפ סוישב טןיןהכ ין לאיבמעשויוותןבדהתישלהיהע קכוי
ב טהליוובדליב איוצבןיהב איוחבכויוןזכח ת יןמנםיובדלירזויק  םימעצמה,ישוכ יועהלםי
מצה ימחהץילמחנויוצבן ,יןבליוןזכחיוהןיןזכחיכקיבמ דוישוהן,יב איושןכ,יח  ליבפהטנצ ומי

"]   [ירליועםיצכ ךילו התיצבן,"יוש ביןלהא,י"רליןחדיצכ ךילקבלינשקיהלדעתילושתמשי
בה יגםיבחהכהתיה לד םיהזקנ ם ירהלם יצכ ךילןמאיןתירליוןנש ם יש דעהילו לחם ירליןחדי
 רהלילתכהםימשוה ירליןחדיצכ ךילתכהםיןתיוש ןישלה יןתיש ןיו רהלת ילןיכקיבצבןי
הבמ להן ם ירלי הם יהלןימשנויןםיוהןירהשכיקכב יןהירהשכילקה יןהירהשכימהגבלי]   ["79

ונ"ל,י 43–63;י עמ'י )1965(,י 1975י תל־ןב בי עהבד,י עםי התן,י ארצות  וכהח",י "דכךי עהז,י עמהסי  .76
מנוחה נכונה,יעםיעהבד,יספכ וילעם,יתל־ןב בי1982 

קנז,יהתגנבות יחידים,ילע ליועכוי74,יעמ'י26–27   .77
כןהי"שמהנויוכצןהתישליקפטאיןהכדיצ'כלסיה נג  ט",יבתהךיוככ י)עהכך(,יחומת מגן,ילע ליועכוי  .78

22,יעמ'י85–101 
קנז,יהתגנבות יחידים,ילע ליועכוי74,יעמ'י28   .79
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התגנבות יחידיםיוהןיוד האיועמהקיב התכיבספכהתיועבכ תיעליתכבהתיומלחמו,ירפ ישעהצבוי
בעשהכיוכןשהאישליומד נו ידבכ הישליןלהא,ירמהיומעשוישליןהכ ין לא,ימגלמ םיןתיתפ סתי
ומלחמויבמד נוישזויעתויקמויהןתי חסויןליוח  ל ם,ילפחהתיעדימלחמתי הםיור פהכ ם י
מפת עיןפהןיללמהדישפכשתיןהכ ין לאיו  תויע לוילוצבעתין ־ןמהאיבממשלוימטעםיח כהת,י
בטענוישוח  ל םיוהפקכהילגהכלם ישכתיעצמהיוהפתעימופכשויהןףיוסת  גימומד נ התי
ופ כןט תילמחצוישונו גיד  איבצבן,יהתשהבתהימשקפתיןתימלהןיוטכג התישבדמהתהירכןשי
ממשלו יבתגהבוילוצעתין ־וןמהאיוהןימצןיןתיעצמה,יבנ גהדילמצפהנה,ימצטטיןתיווספדי
שליד  א,יבש נה  םיקל םמי"וצבןיק  םילמעאיובט חיח  םילןהמויןבליוהןין נהי רהלילובט חי
ח  םיןלוימבל ילסראיןתיח  היוהןי—יןבלין אילמנהעיסרנוילומהנ יועםימבל יש ח ד םי—י
הלפעמ םיוםיכב םי—י סתרנה" 80ישכתיןמנםינמנעימלצטטיבמדה קיןתיד  א,יהברךיוהןימצל חי
לוצ ל,יהלהילכגע,יןתיוובדליב אי"שלהם"יל"מלחמו",יןךיובדליזויבלןהיור י קכהסיןלימהלי

ומד נ התישמרת בימ ישמןמ אישן איובדלירזו י
ושבתיוגהפוימשדויוקכביו ןימעשוישן איעמהקיהחשהביממנה ירבכיבאיליאדה 
מתהןכיפכ ןם,ימלרויוגןוישליטכה ו,יוחהמקיןלימחנויוןה ביבל לוירד ילותחנאיבפנ י
ןר לסיש ש בילהיןתיגהפתיבנה,יוקטהכ יומפגשיב איפכ ןםילןר לסיוהןימוכגע םיון המ םי
הו פ םיבקלס קוישליומעכב 81יגםיוגהפוישוהשבוימאיורלןיוסהכ יו ןיטכג ת,ירמהיזהישלי
וקטהכ,יולרהדיב איונכק ס זםיוע ההכישליפןכ סילכצ נהתיותוהמ תישליתפק דהי—ילוגאיעלי
וע כ 82יןהכ ין לאינשןיעליגהפה,יבגהפה,יואיןתיומש מויהואיןתיוותמהדדהתיעםיור שלהאי
בו,יונמדדיעליפ ין ד ןלישעבכיזמנהיהרבכיבןמצעישנהתיוחמ ש םיו וישכ דילמלחמוי
שוסת  מויןחכ יוופהגויוכןשהנו,יבןמצעי1948 ילמכהתיזןת,יועכר םיהון ד ןל םישלי
ומ ל צ ו,ירפ ישותגבשהיבפלמ"ח,יומש רהיהוהנחלה,ילעת םיגםיבכמהתישהנהתישליצ נ הת,י
לדהכהתישליתלמ ד ם,יח  ל םיהןזכח ם יח הרהיוצ נ ישליד  א,ירע איפןכ סימהדכנ ,ימתעקשי
לטשטשיןתיוופכדויב איומשחק םישוןל םימשחק םיהב איוכצ נהתיותוהמ תישליוןנהש ,י
רפ ישרליןלוימתגל ם,יבכהכ םילע אירהל,יבגהפוישליןהכ ין לא,ישןלי"גהה  תהיוקכו"יצמהדי
פתק י"לןיבגדת "יו  תויזעקתהיוןחכהנוישליןהכ ין לא,יןהמכיד  איהמשמ ט,ירפ ישותכבהתי
ועבכ תירהלוינהטוילושמ ט,יןתיותהספתיוחשהבוי—י"ותןבדת " יןמנםיודבכינכמזיבעצםי
נהרחהתוישליוגהפו,יןלןישווספדיתפק דהיבד הקיזוי—ילופהךיותןבדהתיןהמללוילמעשוי
גבהכו ילמעשויד  איכהמז,יןפ להיקהבע,ישלח  ליועבכ ,ירלימעשויפכטילותןבדהתיוהןיסהגי

דבכ היןלוישלישכתיכחהק םימןהדימל  צגיןתידעתה,ירפ ישעהלוימפכק י המנהיועהסק םיבפכשתי  .80
וחמ שוי שבשל חתי וןחכ התי חהסכי בשלי ות  סכי שכתי ברנהתם י ללבי הונהגע םי ן לאי ןהכ י
בשלי  סהכ י הותןבדי בחק כוי כןשהאי נשבכי ן לאי שןהכ י ונ חי והןי סהכ ו;י בשטחי למש מתםי
מצפהא,ילןחכישנקלעילס טהןצ וישלןיו ויברהחהילותמהדדיִעמו,יהכןהימשוישכת,ייומן אישי,י
נ סויררליונכןוילוהב ליןתי 1955;ילפ ישכת,יןהכ ין לאי 13יב נהןכי 52,י הםיו,י לע ליועכוי
וחהקכ םיןלימרש כיווןזנויהלפהצץיןהתה,יןהלםיספקיןםי שיממשיבדבכ םיןלו,ישוכ יןהתוי

טענויעצמויוהעלתויןחכירךיבנהגעילמהזסיהל עקב  י
והמכהס,יאיליאדה,ימ ההנ תמישןהליטשכנ חהבסק ,יעםיעהבד,יתל־ןב בי2002,יש כיעשכ םיהןכבעוי  .81

)"פד האיוקטהכ"(,יעמ'י568–598 
 Simone Weil and Rachel Bespaloff, War and the Iliad, trans. Mary McCarthy, New כןה  .82

York Review Books, New York 2005, pp. 43-50
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שליבג דו יקב עויזהיו ןיש ןהישליומולךיבוספד,יהלןחכ הילןינהתכיןלןילוכר אישהביןתי
ודגליבפנ יןהתהיח  ליעבכ  י

ו

בןמצעי הנ י1973ינעכרויקבלתיפנ םילט  ס םישנפלהיבשב יוסהכ יבעתימלחמתיוותשו י
במולךיון כהע,יששהדכיבכד ה,ינשןימשויד  א,ישכיוב טחהאימזוישבעישנ ם,ינןהםיקצכי
שנ רכיבהישלןיוהראימכןש יונןהםיוהקדשירהלהילןהכ ין לא,יון שישותןבדיבשב י—יבשהנוי
מאיוט  ס םיששבהימאיושב  83יומחשבויעליומסכישב קשיד  אילועב כילפדה  יושב יו ןי
מצמככת;יקשוילו מנעימאיותחהשוישוהןינהזףיבוםיבמהבלעיהמעמ דילפנ וםיןתיו שכדהתםי
בשב ,יןתיש בתם,ירמחדלישןהל ינ תאילמחהליעל ה,יןךימאיוכןה ילוזר כילוםישו הישבחכהי
בדכךיןחכת יטענתהילפ ויוהןימזר כיןתיודבכימשהםישןהכ ין לאיו ויושבה יוכןשהאיבסהכ וי

ן נויןמ נו,יהגםין נוינרהנו,יההדן ישן נוילביוענ  א 84
תקהפתירוהנתהישליד  אירשכיב טחהאיו  תויותקהפויוכצהפויוןכהרויב התכישלירוהנתי
שכיבמשכדיזויבתהלדהתימד נתי שכןל,ימ־5יב הנ י1967יהעדי3יב הנ י1974 85ימלחמתיוותשוי
עלינ והלויורהשל,ין ־ומהרנהתילמלחמתי הםיור פהכ םיהנ והלויורהשליןףיוהןי—ירליןלויו הי
בתחהםיןחכ התה יוקהנספצ ויוןמ ת תיו  תוירןמהכיומחשבוישגםיןםיועכב םי פת עה,יגםי
ןםי עזהילתקהף,יוםיעד  אי ו היעכב ם,יהח  ל נהיעד  אי תןבדהיעלירלישעל,ילןי  סהגהימחפ כהתי
ָבן",ירפ ישר נויןהתםי ח  ום,יהקהנספצ ויזהיןראיוהר חויןתיעצמויבמ דויכבומי"ַנֲעֵכ יַוָצּ
ןלתכמאיבש כהיעליןהכ ין לא,יוםישוצ להיןתיומלחמויהופרהיבסהפהישלידבכיןתיומעכרוי
עליפ וי—ימתבהסויצבן תילנ צחהאיצבן  יןלימהליןפשכהתיור שלהאידמ  איד  איןתיעצמה,י
הןתיומד נוירהלוי חדיעמה,ירמע איןהכ ין לאיברלןיוסהכ ;יבדמ הנה,ימתקפוימהגבלתיופרוי
ל"מלחמויעליןכץ־ שכןל" י"חשבנהישוהן,יןלתכמא,ימבטןיןהתנהי]   [יןהלםיוןמתיו ן,יר י
והןילןיב טןיןתיכגשהת נהיןלןיע צביןהתם,י צכם,יוהןיו ויוקהליהןנחנהיווד",ירךירתביד  אי
בוקדמויוקשוילקכ ןוילמגש הכסף,ימבחכימש כ יןלתכמאישוהגשיב הםיוז רכהאיתשל"די
"בוהקכוילמשפחהתיחלל י שכןל",יהבואימשפחת ־של  ילמשפחהתיוחלל םיוסב כיד  איןתי
מוישספקיןםי רלהילקבלי—יש"ומההתין נהיסהףיולח מויןלןיש ןו,יהוהן ליהלח מויו נוי
חלקיהלע ת םיןףימלהןיוח  ם,יוכ יגםיומההתיעצמה,ירןשכיוהןיש ןיולח מו,ין ננהיוח דלהאי

שליוח  ם,יןלןיב טה  םיבמלהןיעהצמתם" 86 

 http://www.youtube.com/watch?v=SdghdosuxjMלנןהמהישליד  איכןהי  .83
בןשכילכןשהנ הת,יןהכ ין לאינפליבשב יעםיןכבעויח  ל םינהספ ם,יהו היגםישבה  םיהןס כ םי  .84
ןחכ םישלןיוהרכהיעלי ד יומד נויררןלו יודבכיעד  אילןינחקכילעהמקה,יהכןהי חזקןליומן כ ,י
שבויי סוריה: סיפורם של ישראלים בצינוק סורי,יעםיעהבד,יתל־ןב בי1966 יהדן י שימשמעהתי

לרךישספכהישליומן כ יוהדפסיבחמשימודהכהתיהןףיכןויןהכיבןנגל תיבשנתי1969 י
 1988–1984 כצהפהתמי לןי קדנצ התי בשלהשי ןךי ב טחהא,י רשכי כבהתי התכי שנ םי ר ואי כב אי  .85

ה־1988–1990,יהשהביבשנ םי1992–1995 
נתאיןלתכמא,ימגש הכסף, מבחר שירים,ימשכדיוב טחהאי—יווהצןוילןהכ,יתל־ןב בי1974,יעמ'י  .86
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וקהכןיןתיוןהטהב הגכפ וישליד  א,יאבני דרך,ינדוםיבמ החדימאיופכק םיומהקדש םי
למלחמתי הםיור פהכ םיהועהסק םיבפכט םישהל  םי—ימוישן נהימע דיעליוהמןנ התידההקןיןלןי
עליןהבסס ו ידבכיזוינ רכיבמ החדיבת ןהכיונעשויבמעהז םמי"וחלקיומדרןיב התכיבקכבהתי
ומעהז םיו ויורנ עויהוותמסכהתילשב "ירהתביד  א,87יןףיעליפ ישן איספקיש דעישכב םימאי
וח  ל םינשבהיןהינפלהיבנ ס הנהתילןישקהל םילחלצם,יןהיבקכבהתילןיפחהתיןהמלל םירמהי
ונ ס האילרבהשיןתיוע כיסהןץיבשעהת ויוןחכהנהתישליומלחמו 88יגםיןתיקכ ןהת היוו סטכ התי
שליגהכהד שיבקשכי)"תזכקהיןהתםימומעהז ם"(יהגםיןתיו"ד להג ם"ישליד  איבמסהקירד י"לו התי
במקהם",ירן להילוהה ו,ילעצםינהרחהתהיוגהפנ ת,י שין זהימןג וימלחמת ת,יןפשכיהצכ ךיל  חסי
לרךישמכב תיומפקד םיונ חהישומלחמויו ןימהפעיחזכת ישלי1948 יןרא,יבז רכהנהת היד  אי
משההוישהביהשהביןתימלחמתי1973ילמלחמתי1948,יןבליןתיושבה  ם,יןתיונ ס הנהתילוחז כםי

מאיושב ,יןתישהבםיןכצו,יוהןין נהימזר כירלל י
ןהתויוקהנספצ ו,יןךימר ההאיןחכ,ימצה ויב צ כויו המנ תיו פוימןהדישלינחהםיהכב א,י
"וןהפצ וישליודהקטהכ",ישוהעלתוירבלהגילקכןתישנתיוןכבע םילמלחמו 89יהכב א,יכהפןי
במ להן ם,יו ויעםיפכהץיומלחמויבמעהזי"ומזח",יהוהןימתןכיבלשהאיענ  נ תיןךילןינטהלתי
 הפ יהבפכט םימלן ימחשבויןתיתול ךיונפ לויבשב י—ישלהיהשליןנש יומהצב ילדבכ ה,יב הםי
ושל ש ישליומלחמו,יבעהדםימהקפ םיבמצִכ ם,ידל םיבןמצע ילח מויהבצ הדיכפהן יהללןירלי
וצדקויקכב תילו שןכיבמקהם,יפנויהכב איןליופ קהד,יבלןי ד עתהישלימפקדיומהצב,יבבקשוי
לו רנע ישכיוב טחהאיעצמהיוהד עילמפקדיש קבליתשהבויבתהךיןכבע םיהשמהנוישעהת,יהזןתי
רןשכיבמהצבינהתכויתחמהשתיל הםילח מויןחדיבלבד יהכב אי זםיןתיופנ  ויבע קכימשהםי
שמפקדיומהצביוזדוויעםימוישותבככיןחכירךירעמדתהישלישלמוילוטי)צ' ץ'(יבד האיבפ קהדי
וגבהו,ילפ וימעהזי"ומזח"יוהןיסמל,יהלראיעליח  ל הילמהתיהלןילו רנע,ימחששיל"דמהכל זצ וי
בעם" יבכן  וילןחהכ,י"וןהפצ וישליודהקטהכ",ירפ ישו ןימרהנויבז רכהנהת הישליהכב א,יו ןי
מחשבויוג הנ תישליקצ איבצבןיסד כיופהעליבנס בהתישבכהכיבואישבמהתהיהבמהתיחבכ הין אי
רליתהעלתיצבן ת יבכהחיזהיוהןיגםיתדכךיןתיןנש יומעהזילפנ ירנ עתםיהוצל חיבמ דויכבוי
לצמצםיןתי"וןזהכיוןפהכ"ישב אירנ עוילשב יהלובט חיןתישלהמםיבתול ךיורנ עו יןבליגםי
בכגעיוןחכהאיותקהמםיד  אינגדיכע האיורנ עו,ירפ ישמספכיהכב איב המאמי"1973 10 13,ישבת,י
בשעוי39 10ינכשםיבפכהטהקהלי המאיומבצע םישליןהגדוי252מי' שימוהמוימסב ביורנ עוישלי
ומזח יןהמכ םיששכיוב טחהאילןימסר םילרנ עו'" 90יד  א,ינןמאילקהנספצ ויהלןהבסס ו,ילןי
 רהלילההתכ,יהלמעשויוהןינ סוילשרנעיןתיומפקדי"לןילו רנע",ימבל ילוהכהתילהיבמפהכשי

"לעשהתימעשויןהכ ין לא" י

ד  א,יאבני דרך,ילע ליועכוי39,יעמ'י585   .87
ד  א,ירמהבא,ין נהימקבליעליעצמהיןתיוןחכ התילוהכןויזהיהמ  חסיןהתויל"פ קהדידכהם",יהכןהי  .88
שם,יעמ'י666 ילתמהנוימצמככתישליוקכביהושפעתהיעליומשתתפ םיבהיכןהיקרב אחד יותר מדי,י

ב מה מי הןלישכהא,י שכןלי2013,י90ידקהת 
 http://drwerbin.wordpress.com/ כןה  .89

שם   .90



226   "לןיבגדת "מיןהכ ין לא,ימשויד  איהתפ סתיושב יבתכבהתיומלחמויועבכ תיי

ז

ָבן";יוהןיכגעיִמפנויבתפ סתיוח  ליועבכ  י ןהכ ין לאיוהןי התכימןשכי"ַןַחדיַנֲעֵכ יַוָצּ
וח  ליועבכ ,יןהתהינת איקהלהנ ןל יומשכתיבצבןיובכ ט ,ישעלהליבוחלטיל פהליבשב יהןףי
ן נהימכג שיצהכךילותנצליעלירך,ינעשויב ד יד  איהןלתכמאילפלמ"חנ ק,ין שימ ל צ ויונלחםי
ןתיומלחמויומכויהוןרזכ תיעליוב תיבכןש תימלחמתיתש"ח יגםיןבכם,יג בהכיספכהישלי
דה דיגכהסמאיאשה בורחת מבשורה,יוהןיקהכבאישליותפ סויוזןת יןהכו,ין לאיהןבכםינפגש םי
ב מ םישלפנ ימלחמתיששתיו מ םיהס פהכםימג עיעדימבצעיחהמתימגא,יהמבח נויזה,יוכהמאיוהןי
מע איס רהם,יןפהפ ןוישלי"ונהסחיוב טחהנ ",ישוהןיבורכחיטכג  יןבכםינפליבשב יבמלחמתי
 הםיור פהכ ם,ילןחכיש צןילשמ כויבמעהזיבמקהםיחבכהין לא ילןחכיומלחמוימק םין לאי
משפחויעםיןהכו,יהןפ להיבשמם,יןהכויהן לא,יושנ  םיוםימע איפ גהכויופהרויהמהכרבתישלי
ןהכ ין לא,יוצדיומהןכישליושבה ,ישליןבכם,ישלןיותןבדיברלןיןבליעםיחזכתהימושב יוהןי
ןהמכילןהכויבןמבהלנסיומס עיןהתהימומטהסילב תיוחהל םמי"חבלישלןיוכגהיןהת " 91יגהפהי
וׁשבישליןבכםישבהכיהכצהץ,יהוותעללהתיבהימתהןכתיבמע איעהנגילשהנ ימזהר סט  יזהילןי
תמהנתימצ ןהתיןלןיכ ןל זצ וישליפ גהכו,ישליד מה יוסטןלג,ימוישןהכ ין לאידמ  אישו הי

עהש םילה,ימוישותכבהתידמ  נוישעשהילהמי

רשוכע בהיןהתהיהוצמ ןהיהמנעהיממנהיש נויהועמ דהישעהתיכצהפהתיבשמשיהרלןהילמשךי
 ממהתיבצ נהקיעמ דו,יהעקכהיזהיןחכיזהיןתיצ פהכנ י ד היהכגל ה,יהתלהיןהתהיב ד היןלי
ותקכויהוצל פהיברפהתיכגל היבןלהתיגהמ יהח בכהיחשמלילןשר היהלפטמהת היהללשהנה,י

הןנסהיןהתה 92 

ןבכם,ישדמהתהימבהססתיב איושןכיעלי"וקב"כיומזמכ",יעמהסילה נבכג,יח  ליומהד ע איו דעאי
ממהצביוחכמהאישמפקדה,י הןליבאיפהכת,יוצטעכישלןינוגירןהכ ין לא,יוהןימ ישש בתהין נוי
ש בו,ישרא,ירפ ישכן נה,יכקיומתי רהלילשהביבןמת 93יוד מה ישליוותעללהתיוגהפנ תיבשב י
מזהה ע,יהןףיעליפ ישרליודבכ םיומדהמ  נ םיןהל יקכה,ימעדה התישלישבה  םיעהלוישוע נה  םי
וגהפנ  םיוםילןהידההקןיורלל,יהברלימקכו,יוע נה יוקשויב התכיוהןידההקןיוב דהד 94 
גכהסמא,ישוהןיןחדיורהתב םיומכרז  םישלי"ונהסחיוב טחהנ ",ימדמוישב יש שיבהיוכבוימאי
וכ ןל זםיןבליגםילןימעטימאיופנטז ויעלישב הישליןהכ ין לא יונפ לויבשב ינתפסתירןקטי
שליבג דוי—יןמנםימהכרב,יןבליבג דו יןפ להיוול רוישליןהכויהןבכםיבשב לי שכןליו ןי
מע איו פהךישליוול רויוןלתכמנ ת־ופלמ"חנ ק ת,יוול רויומנרסתיןתיוןכץ,יונקשכתי

דה דיגכהסמא,יאשה בורחת מבשורה,יוספכ ויוחדשו,יוק בהץיומןהחד,יתל־ןב בי2008,יעמ'י  .91
195 י

שם,יעמ'י193   .92
ב ח דתי רקצ אי ש כתי עצמהי גכהסמאי 2000 י רתכ,י כהשל םי מטכ"ל,י סיירת  זהנדכ,י משוי כןהי  .93

ומהד ע אי8200יהב איושןכיו ויןחכן ילופקתיסכטיעליו ח דויבמלחמתי הםיור פהכ ם י
 Francine Segovia et al., “Optimism Predicts Resilience in Repatriated Prisoners of War:  .94

A 37-year Longitudinal Study”, Journal of Traumatic Stress, 25:3, 2012, pp. 330-336
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ןל ויבכגל  ם;יול רתםישליןהכויהןבכםיו ןיול רוישליותכויהפכ דו,יןהל יגםיופכ דוי
וסהפ תימאי"ונהסחיוב טחהנ "י—יתול ךישבמ דויזהיןהיןחכתישליןמב ההלנט התימןפ  איןתי

 צ כתהישליגכהסמאימכןש תו 95
ןהכ ין לא,י"וח  ליועבכ ",יוהןיס נתזוישליתכבה התימלחמוי—יס נתזוישתו וילעהבדוי
פהל ט תיב־1956,ירןשכיומלחמוית עשוילמטכתוישליופהל ט קו יזויוכגעישבהי"וח  לי
ועבכ "י  עשויל"ח  לי שכןל "יהודגלישליוצבןי  עשוילדגליומד נוי—יהלופך יוגהפוישלי
ןהכ ין לא,יודבכ םישו ןימגמגמתיבןמצעהתיופתק םיהמוישנןמכיעל וימעליוקבכי—ירלי
ןלויחהשפ םיש חיומתכחשיבן נספהכיז כהת,ימעלידפ יוע תהנ םיהעליבמתיורנסת,יבתנהעהתי
ונהעכ,יבספכ ם,יבבת םיהברליןהתםיומקהמהתישבוםי שיתפק דילפ גהכהתישליומלחמו יבסהףי
מןכסי1956,יעםישהבםישליןכבעתיחבכ יוחהל וימאיושב ,יוהכויד  אילועמ דילד איןתימן כי
מהזס,ישו ויוקצ איו ח דיבחהל ו,יהןתימן כי עקב ,יומפקדיבפהעלישליוחהל ו,יבןשמתימס כתי
סהדהתילןה ב;י עקב יוהןשםיגםיברנ עו ישנ וםינמצןהיןשמ םיבמס כתיסהדהתיהשהחככהימוצבן;י
מהזסיןףין בדיןתידכגהתיוקצהנו י עקב ינוכגיזמאיקצכיןחכירךיבקכביומ תלו,יבמוישנכןוי
רןקטיןהבדנ ,יהק בליחנ נויןחכ ימהתה ילמהזסיוהשבהידכגהתיוקצהנוילןחכימלחמתי1967יהוהןי
ק בליחנ נויב־2005 יןתיד"כיהכב איב קשהילועמ דילד א,יהרךיגםיןתיעמהסילה נבכג 96ימשהם־

מו,ימפקד םילעהלםין נםיחהשב םישעל וםימהטלתיןחכ התידהמו,יהןהל יןףיגדהלויבוכבו י
בז רכהנהת היס פכיד  איעליוופגנהתיןחכ יומלחמויהעלירךישב צ ןתהימ ש בתיוממשלו,י"ן שוי
צע כוי—ירנכןויןמהיןהיןשתהישליח  לישנפלי—יצעקוילעבכ יכהצח!יוכגשת ירן להיסר אי
נתקעתיבלב  י דעת ישןףיפעםיןחתיבח  ילןיוחלטת ילעשהתיפעהלויצבן תישןנ יעצמ ין נ י
מהראילושתתףיבו" 97ין אימוילותערביעליפ סתימןצ'הן זםיזה;יודבכ םיבכהכ ם,יןםיר יסב כי
לונ חישןתימוישעשויןהכ ין לא,יוהןיהצ' ץ'יהרליומפקד םיוןחכ םילןיו הימהרנ םילעשהת 

ןהכ ין לאיו וי"ח  לי שכןל ",ילןי"ח  ליעבכ ",יה התכימשותןבד,יוהןינוכגיב ד י
תכבהתירהזבת יוהןיןהל ילןיבגדיבן שיפכטילעצמה,יןךירמהיכב םיןחכ ם,יוהןינבגדיב ד י
ון שיבעליוע איוןחת,ישלןיכצויהלןי דעילהמכיןתיוןמת יפהל פמהסיוק קלהפ,יפ היוכעבי
שלי"ונהסחיוב טחהנ ",ימס  םיללעהסירמוימוחבכ ם,יהבמתקישפת  םימענ קילשהםין שיהלנהי

מתנומ לןרהליןהתנהיןחכהנ ם י

ברךיוסת  םיתול ךישכןש תהיבס פהכיוכןשהאישליגכהסמא,י"חמהכ ם",ישכןויןהכיבחהבכתיסימן   .95
קריאה,י12–13,י1981,יעמ'י207–243 

 Nachman Ben-Yehuda, Betrayal and כןהי ומזמכ"י ל"קב"כי שצ פתוי ופנ םי קבלתי עלי  .96
Treason: Violations of Trust and Loyalty, Westview, Boulder, Colo. 2001, pp. 294-296

ד  א,יאבני דרך,ילע ליועכוי39,יעמ'י727 י  .97



ח  ל םימצכ ם,ימבהןהתיוע כיסהןץ,י1974י)צ להםמימ רויבכ־עם( 


