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ההליכה לפטרה :מיתוס
שקהה והתחדש
נסיה שפרן ,הסלע האדום :המסעות האסורים לפטרה
(סדרת פרסומים ספרותיים־חינוכיים) ,ירושלים ,יד יצחק
בן־צבי ,תשע"ג 516 ,עמ'
ההליכה לפטרה שבעבר הירדן הייתה החלום
המובהק של הנוער הישראלי בשנות החמישים
של המאה העשרים .בשנים  1957–1953גבה
מיתוס ההליכה לפטרה ,בירתם הקסומה של
הנבטים ,שנים עשר קורבנות — יוצאי הפלמ"ח,
צנחנים וחיילים קרביים אחרים שנתפסו להוד
הקדומים של האתר המרשים .עשרות רבות ניסו
להגיע לשם והוחזרו בעוד מועד ,ורבים אחרים
הגיעו לשם בעיני רוחם .מבין אלפי החולמים רק
חמישה עשר העזו והלכו ,ורק שלושה מתוכם
הצליחו לחזור .בפרשת ההליכה לפטרה יש משום
ביטוי לחוויה קולקטיבית של צעירים רבים בשנים
שבהם התעצבו ערכיה ותפיסות עולמה של מדינת
ישראל הצעירה 1.המסעות לפטרה היוו פריזמה
שדרכה ניתן לנתח תהליכים מרכזיים וכן משברים,
מאבקים ומבוכות בעשור הראשון של המדינה.
מחברת הספר שלפנינו ,נסיה שפרן ,גדלה
בפתח תקווה ,בבית קומוניסטי ,והתחנכה בשנות
החמישים והשישים של המאה העשרים בתנועת
הנוער של 'המפלגה הקומוניסטית הישראלית'
(מק"י)' ,ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי' (בנק"י).
בספרה 'שלום לך קומוניזם' 2היא תיארה בצורה

נוקבת אך ללא מרירות את החיים בתנועת הנוער
הזו ואת התפכחותה מן החזון הרגשי והמהפכני
של הקומוניזם .לאחר שעזבה את ה'תנועה
האדומה' אימצה שפרן במידה רבה את ראיית
הטיילות והסיירות כחוויה התרבותית הבולטת
המעצבת את הקשר של בני הנוער לארצם ויוצרת
בקרבם תחושת בעלות על הארץ .ואכן תחושה
זו הייתה נחלתם של רבים מבני דור בארץ,
שהתחנכו וגדלו בארץ־ישראל המנדטורית ,והיא
הוקנתה להם בסיורים ובמסעות מפרכים ,שתפסו
מקום מרכזי בתורת הלחימה של הפלמ"ח .ערכם
הדידקטי והאידיאולוגי של המסעות בפלמ"ח
לא נפל מערכם הצבאי ומתפקידם לחשל את
המשתתפים למבצעים שנכונו להם3.

י' מרקוביצקי' ,חלום פטרה :ההולכים אל המוות',
כיוונים חדשים( 11 ,תשס"ה) ,עמ' ;223–222 ,217–216
הנ"ל' ,הסלע האדום — המיתוס של שנות החמישים',
צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור הראשון:

תש"ח–תשי"ט (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .342–335
נ' שפרן ,שלום לך קומוניזם ,תל אביב תשמ"ד.
י' ברסלבי ,הידעת את הארץ ,ד :אל אילת וים סוף ,תל
אביב תשט"ז ,עמ'  .235על חשיבות המסעות בפלמ"ח
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שפרן הייתה מראשוני החוקרים והכותבים
בארץ שעמדו על השפעת המסעות לפטרה כחוויה
תרבותית וכמיתוס חשוב בחברה הישראלית,
וייחדה לנושא מסה מכוננת 4.ספרה המקיף 'הסלע
האדום :המסעות האסורים לפטרה' הוא פרי מחקר
שנמשך שנים רבות .הוא משמר את הסיפר (הנרטיב)
הביוגרפי של ההולכים לפטרה בצד תיעוד האתוס,
המיתוסים ,הערכים והמשברים של ישראל בעשור
הראשון .המחברת חקרה לעומק את המניעים
והתובנות של ההולכים .רובם נמנו עם הקטגוריה
החברתית של העברי החדש ,והם השתייכו לאחת
משתי קבוצות הצעירים הבולטות בעשור הראשון
למדינה :דור בארץ — הוא דור הפלמ"ח — או דור
המדינה .שתי חטיבות דוריות אלה ,שבהן התממשה
דמותו של היהודי החדש בן הארץ ,היו תוצר של
מערכת החינוך והערכים של תנועת העבודה
וארץ־ישראל העובדת במהלך תקופת המנדט .אחד
המאפיינים הבולטים של בני קבוצות חברתיות אלה
היה דבקותם באהבת המולדת .הם גילו את הארץ
ברגליהם ,והשייכות לארץ הייתה עבורם תחושה
חווייתית ובעלת משמעות .מטבע הדברים התפתח
אצלם המושג אהבת הארץ ,כשם שהופיע הכינוי
בן הארץ 5.רוב החללים במסעות לפטרה היו אנשי
ההתיישבות העובדת .האתוס החלוצי עודד אותם
לצאת למסעות המפרכים כחלק מעולם הערכים
והמשמעויות שעליהם התחנכו.
דרך פרשת ההליכה לפטרה מגיעה שפרן
לסוגיות חברתיות ופוליטיות שעמדו במרכז ההוויה

הישראלית בעשור הראשון :פירוק הפלמ"ח והפילוג
ב'קיבוץ המאוחד' .רבים מבני דור בארץ לא מצאו
את מקומם במדינת ישראל הצעירה ,אשר הלכה
והתמסדה באותן שנים .תהליכי הנורמליזציה הקהו
את היסוד החלוצי .גם העלייה ההמונית השפיעה
על דעיכת הקולקטיביות והדגשת צורכי הכלל
והנורמות החלוציות ,ובד בבד תמכה במסלול של
קריירה והצלחה אישית .התרבות העירונית וראיית
הכסף כקנה מידה אוניוורסלי היו ביטוי להצלחה
חברתית ,וזו תפסה את מקומן של הגשמה עצמית
וחלוציות .רוב הצעירים שלא הסתגלו למיסוד
החברתי והפוליטי היו חברי הכשרות חלוציות או
חברי תנועות נוער חלוציות ,שהתחבטו עם תום
מלחמת העצמאות כיצד להתמודד עם המציאות
השגרתית של חיי היום־יום .לרבים מהם לא סיפקו
ההוויה החומרנית שאחרי המלחמה וימי הקטנוֹ ת
תכנים ואידאות מתאימים ,והם פנו לחפש אתגרים
חדשים6.
מסעם של חמשת יוצאי הפלמ"ח לפטרה
באוגוסט  ,1953מסע שהסתיים במותם ,היכה
בתדהמה את הארץ .מסע החמישה הפך את
ההליכה לפטרה מחוויה אתגרית שיש בה
מעבר ארכיטקטוני מופלא של עיר
התפעמות ָ
נבטית קסומה השוכנת מעבר לגבול מלאכותי,
למסע הנושא בחובו סכנת מוות מוחשית .לאחר
מסע זה שוב לא הצליחה פטרה לרתק את בני דור
הפלמ"ח ,שבגרו בינתיים .את מקומם בהטמעת
החוויה המיסטית של המקום תפסו בני הדור

ראו :ג' גרטל"' ,שביל לפרא בין הרים" :המשמעויות
שניתנו למסעות הפלמ"ח בתקופת קיומו ולאחריה' ,י'
ויץ (עורך) ,פלמ"ח :שני שיבולים וחרב ,תל אביב תש"ס,
עמ'  ;318–289י' מרקוביצקי ,היחידות היבשתיות
המיוחדות של הפלמ"ח ,תל אביב תשמ"ט ,עמ' .96–94
נ' שפרן' ,הסלע האדום :מבט לאחור' ,קשת ,נט (אביב
תשל"ג) ,עמ' .22‑5
לדיון נרחב במאפיינים הסוציולוגיים ובתפיסת העולם
של בני דור בארץ ראו למשל :א' שפירא' ,דור בארץ',
הנ"ל ,יהודים חדשים — יהודים ישנים ,תל אביב

,1997עמ'  ;154–122י' שפירא ,עלית ללא ממשיכים:
דורות מנהיגים בחברה הישראלית ,תל אביב תשמ"ד,
עמ' .61–54
חוסר ההסתגלות וההתחבטות היו אופייניים לא רק
ליוצאי הפלמ"ח .לביטוים הנרחב בקרב בני נוער
אחרים באותה העת ראו :י' מרקוביצקי ,חולצה לבנה
ועניבה אדומה :להתפתחותה ומבוכותיה של תנועת
בנק"י ( ,)1965–1948תל אביב  ,2003למשל פרק
ראשון .יש להדגיש ששפרן הייתה במשך שנים רבות
חברת בנק"י (וראו לעיל ,הערה .)2
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הצעיר יותר ,ילידי סוף שנות השלושים ,שהגיעו
לבגרות במדינת ישראל הצעירה ,באמצע שנות
החמישים .בגרותם של צעירים אלה עוצבה בימי
המאבק להקמת המדינה ,במהלך קרבות מלחמת
העצמאות ועל רקע ההסלמה בגבולות בשנותיה
הראשונות של המדינה.
צעירים אלה עמדו בצל דור הפלמ"ח וניזונו
מהמסורת שלו .הם אימצו להם גינונים וסמלים
חיצוניים (מכנסי חאקי וחולצה רוסית רקומה),
סגנון דיבור וכן שירים וריקודים שהיו מקובלים
בקרב דור הפלמ"ח ,ולא פחות מכך קיבלו את
האידיאלים החברתיים שלו .אולם אידיאלים אלה
לא הלמו את תנאי המציאות החדשה שנתהוותה
בארץ במהלך שנות החמישים .קליטת מאות אלפי
עולים חדשים בתקופת העלייה הגדולה הפכה את
החברה האינטימית של היישוב לחברה הטרוגנית
פלורליסטית ,שספגה לתוכה יסודות שונים.
הצבר הארץ־ישראלי ,על סממניו הייחודיים ,לא
היה סמלו של דור העתיד .סמלי הזהות והריטואל
של בני הארץ שבאו לידי ביטוי בשלהי תקופת
המנדט ,הפכו לסמלי זהות של שכבה חברתית
דקה שנשאה את תהילת הדור הקודם ,ואפיינו
בעיקר את בתי הספר של זרם העובדים ,פנימיות
חקלאיות ('כדורי'' ,בן שמן'' ,מקווה ישראל')
ואת תנועות הנוער החלוציות של ארץ־ישראל
העובדת.
שפרן משכילה לשקף בספרה פרצות קטנות
במרקמים חברתיים אלה של זהות ילידית
שאפשרו התגדרות של אינדיווידואליסטים.
אינדיווידואליזם זה לא היה אנטי־ממסדי ,אלא
נבע מרצון לבולטות או לייחודיות בתוך המערכת
החברתית והתרבותית ,מרצון להצטיין' ,להיות
טוב יותר מכולם' .יחידות העילית של צה"ל היו
באותה העת המסגרת הלגיטימית למימוש אידיאל
האינדיווידואליזם .שירות ביחידה  101ומאוחר
יותר בגדוד הצנחנים  890היה מימוש עליון

וממוסד לשאיפות העיליתניות של בני הדור .אחד
הביטויים לתפיסת ההיפר־נורמטיוויות של תת־
תרבות זו היה ההליכה מעבר לגבול .אומנם בכך
הפרו ההולכים לפטרה את כללי שלטון החוק,
אולם מבחינה סובייקטיווית הם לא היו מורדים או
עוברים על החוק ,אלא מיצו והגשימו את הערכים
שעליהם חונכו7.
דמות בולטת שהתגדרה באינדיווידואליזם
ברוח ערכי המערכת היה מאיר הר־ציון ,שיצא
עם רחל סבוראי לפטרה בשנת  ;1953הליכתם,
שנחשבה הרואית ,הייתה מופת להולכים הבאים.
ניתן לייחס התגדרות כזו גם לאריק מגר ,שנפל
עם ארבעת חבריו בקיץ  .1953הר־ציון היה האב־
טיפוס של הלוחם העז והלא־ממוסד ,הלוחם העברי
החדש יליד הארץ ,בן ההתיישבות העובדת (עין
חרוד) ,בעל חוסן גופני ויכולת צבאית מרשימה,
נווט עילאי ,שהפגין באמצעות סיוריו ומסעותיו
קרבה למולדת ,לאדמה ולטבע .הוא היה השיא
הלוחמני של דמות הצבר ,תוצר מובהק של תרבות
הנוער היישובית .היה מי שסבר שבמסעותיו בא
לידי ביטוי תהליך האגוצנטריזציה והמיליטריזציה
שהתקיים ביחידות המובחרות של צה"ל בתקופת
פעולות התגמול8.
ההתפעמות מיכולותיו של הר־ציון והרצון
לחקותו ולהצטיין מעל ומעבר לנורמות הצבאיות
הובילו שניים מחניכיו בפלוגה א של הצנחנים,
דרור לוי ודימיטרי ברמן ,לצאת לפטרה ,אך הם לא
היו מודעים דיים לסכנות שבמסע .לוי נפל לאחר
הביקור באתר ,וברמן שב ארצה בזחילה מאומצת,
פצוע קשה ,אחר מסע חתחתים .שפרן מתארת את
הגישה הסלחנית של המערכת הצבאית אליו :הוא
הועמד לדין ,אך קיבל גיבוי ממפקדיו — הם העידו
7

8

נ' שפרן' ,השתקפות פרשת ההליכה לפטרה בספרות
העברית' ,עיונים בתקומת ישראל( 9 ,תשנ"ט),
עמ' .494–493
ע' אלמוג ,הצבר — דיוקן ,תל אביב תשנ"ז ,עמ' .286
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שנשלח למשימה צבאית ,עדות שלא הלמה את
המציאות — והוא זוכה בשתי ערכאות שיפוטיות
במערכת הצבאית.
מבצע קדש והכיבוש קצר הימים של חצי האי
סיני עוררו כמיהה לנופים קדומים וקמאיים אחרים.
תהליכי המיליטריזציה וההאדרה של הלוחם
הישראלי התחזקו בעקבות מסע המלחמה במדבר
סיני .אך ארבעה צעירים שאי השתתפותם בקרבות
עוררה בהם תחושות כישלון ,תסכול ואכזבה ,יצאו
לפטרה במרס  1957בניסיון למחות את התחושות
הללו .הנועזות וסכנת המוות במסע לפטרה היו
מעין פיצוי או כפרה לבני דור הביניים שהתרפקו
על זיכרונות עבר ,וששאפו לפרוץ גבולות קבועים
ולהצליח להתמודד עם אתגר או הרפתקה החורגים
ממציאות החוויות השגרתיות .ההליכה האחרונה
לפטרה הייתה מסע השניים בנובמבר  — 1957שני
צעירים שחשו תסכול בשירותם הצבאי החליטו
לכפר על כך במסע שיוכיח את יכולתם ותעוזתם,
אך הם לא שבו חיים ממסעם.
חשיבותו של הספר שלפנינו מודגשת באפילוג,
העוסק בכמיהה של הטייל הישראלי ליעדים
מרוחקים ולעיתים מסוכנים .נקודת המוצא של
המחברת היא שהטיילות ואהבת המסע האתגרי היו
יסוד־על באתוס הציוני .בטרקים של תרמילאים
ישראלים בדרום אמריקה ,באסיה ובאפריקה כיום
אפשר למצוא את קווי הייחוד של המסע הארץ־
ישראלי עוד מימי היישוב .הפרק 'מפטרה עד
מאצ'ו־פיצ'ו' (אתר אתגרי לתרמילאים בפרו) סוקר
תופעה זו ,המשקפת נועזות של יחידים ,חולמים
ואמיצים ,ושאיפה של רבים מיוצאי היחידות
הקרביות בצה"ל להתמודד עם אתגרים וסכנות גם
לאחר שירותם הצבאי.
חלום ההליכה לפטרה היה לדברי שפרן
9
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החלום הדורי של מי שהסתופפו תחת המטרייה
האידיאולוגית של ארץ־ישראל העובדת ,וההליכה
התקבעה בזיכרון הקולקטיבי כמיתוס הבולט של
שנות החמישים ,שנות העיצוב של המדינה9.
הפרשה זכתה מתחילתה לביטוי נרחב בספרות,
במחזאות ,בשירה ובעיתונות ,והציתה שנים רבות
את דמיונם של הצעירים תושבי המדינה ,אולם
שפרן השכילה למצות קנון ספרותי גדול ,המרחיב
את יריעת הנרטיב של פטרה ,והמתמודד עם
הכמיהה המתמשכת של הטייל הישראלי ליעדים
מרוחקים שההגעה אליהם כרוכה בריגושים
ובסכנות ולאו דווקא באהבת הארץ.
שתי האנדרטות שהוצבו בבאר מנוחה שבערבה
לזכר ההולכים הן יד זיכרון גם לחלומות ולחזון
שלא התממשו; היה זה חזון של אידיאליסטים ולא
של פורעי חוק או פושעים .שנים עשר הנופלים
היו קורבנות של תקופה ,אולי קורבנות חינם ,ששגו
במעשה שעשו ,גם אם נבע מאהבת הארץ.
ביולי  1958נאסרה השמעת שירם של חיים חפר
ויוחנן זראי 'הסלע האדום' בשידורי 'קול ישראל',
כדי לא לעודד צעירים לצאת למסע ,ובתחילת
העשור השני לקיומה של המדינה הלכה ונמוגה
ההילה שנקשרה להליכה לפטרה .עם זאת התופעה
לא נעלמה כליל — נעשו ניסיונות נוספים להגיע
למקום ,והמפורסם שבהם היה של שמעון רימון
(כושי) וחברו ויקטור פרידמן; הם ביקרו בפטרה
בשנת  1959ברכב או"ם גנוב ושבו בשלום ,ולאחר
שובם נשפטו ונדונו למאסר.
ספרה המקיף של שפרן מבהיר תופעה וחוויה
תרבותית שעיצבו דורות של חולמים צעירים
ולוחמים אשר על רקע קשיים אישיים ובעיקר
מבוכה לנוכח עתיד לא ברור ראו בהליכה לפטרה
אתגר בר מימוש.

179

קתדרה

