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זהרה לביטוב -
שזז

"

.

ז

כבדית מרפת
או

מיתוס ?

במורשת דור תש " ח נתייחד לסיפורה של זהרה ( המשפחה מקפידה על הגיית שמה

להרה )

יביטיב

מעמד סגולי  ,מפני שכרוכים בו בכפיפה אחת כמה מוטיבים קנוניים  :גזרת גורל  ,אהבה  ,מוות ומאבק
למען האמונה  .האם סביב פרשת חייה ומותה של זהרה לביטוב נרקם סיפור ' גדול מל החיים '  ,שניתן

להגדירו כבעל מאפייני מיתוס ; ואם כן  -מה הסיבה לכך ? כדי להשיב על שאלה זו יש לבדוק עד
כמה תואם סיפורה של זהרה את יסודות המיתוס כפי שהוגדרו במחקר  -מהותו  ,ייעודו  ,האמצעים

המתודולוגיים להבנייתו והשפעותיו בפרספקטיבות שונות .
במאמר זה אבחן את דמותה של זהרה לביטוב לאור ההגררות התרבותיות של גיבור מופת ושל

דמות מיתית  .הבסיס הביוגרפי למחקר הוא ספר הזיכרון שהוציאה לאור משפחתה ופרסומים רשמיים

של מערכת הביטחון  1 .הדיון יתמקד במשמעויותיו של גל היצירות על אודותיה החל משלהי שנות
ברצוני להביע

תידור  -באומל  ,ראש התכנית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר  -אילן ,
את תודתי העמוקה לפרוש יהודית

על עזרתה בהכנת המאמר  .המאמר מוקדש לזכר סבתי הדסה קימלמן ז " ל  ,חברת נעוריה של זיתה לביטוב  ,אמה של
זהרה  .כששירתה זהרה לביטוב במחלקת הפלמ " ח בעין  -חרוד  ,נהגה להחביא את צרור מכתבי האהבה בבית סבתי
בקיבוץ תל  -יוסף  ,גל אימת שהתקבלה התרעה על חיפושים ועוצר של הכוחות הבריטיים בעין  -חרוד
1

הסמוך .

י ' אבן  -שמואל  ,זהרה לביטוב  :חייה וכתביה  ,ירושלים תשי " ב ; י ' למדן ( עורך )  ,יזכר  . . .פרשיות חייהם ומותם של
הנופלים במלחמת  -הקוממיות בישראל  ,ב  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '  ; 443ר ' אבינעם ( עורך )  ,גווילי אש  ,ב  ,תל  -אביב
חיל
תשי " ח  ,עמ '  ; 264ע ' אסבר  ,א ' אייל וא ' כהן  ,שורשי חיל האוויר  ,תל  -אביב תשנ " ח  ,עמ '  ; 259 - 256א ' כהן  ,תולדות
האוויר במלחמה לעצמאות  ,ב  ,תל  -אביב  , 2004עמ '  ; 370 , 358 - 355ג  ,עמ ' . 677 , 674
קתדרה

, 118

טבת

תשס " ו

,

עמ '

176 - 145

ץתדרה 146

ניר מן

השבעים של המאה העשרים ואילך  .ניתוח התפתחות דמותה של זהרה מבוסס על השוואה ביקורתית
בין מפעלי התיעוד לזכרה ולזכר אהובה שמואל קופמן בשנים הראשונות לאחר נפילתם לבין גל
ההנצחה השני לזכרם  .סדרת ראיונות שערכתי עם אישים הקשורים לעניין נועדה למקד את הזיקה

בין הנדבכים האקדמיים למעטפת הנרטיב ההיסטורי .

2

בליבון העיוני עמדתי על הבחינה המדעית של

נושא המיתוס בכלל ועל הבעייתיות שבהחלת הקריטריונים העמומים של המיתוס על מקרה פרטי .
במקרה הנדון הבעיה קשה במיוחד מפני שסביר כי עניינה של זהרה לביטוב טרם צבר ריחוק נדרש על

ציר הזמן  ,וייתכן שעדיין מוקדם לגבש עמרה מחקרית מהימנה בסוגיה זו .

המיתוס  ,הנדטלב והממד הטרגי
מיתוס הוא סיפור מורשת אידאלי שבאמצעותו מספרת חברה על עצמה  -מאין באה ולאן פניה
מועדות  .המיתוס מציג מכלול תודעתי שלם המבוסס על רעיון מכונן בעל היגיון פנימי ; הוא מתאר
את ראשית היוצרות ומגולל פרקים בהיסטוריה של עם או של ישות חברתית תוך שהוא מכביר עליהם
קדושה והגזמה דרמטית  ,ויש בו גיבורים שהתודעה העממית מרוממת בהילת זוהר אגדית  .מטבע
הווייתו החמקמקה מתעוררת בעייתיות בקביעת הקריטריונים המדעיים להגדרת

המיתוס .

3

מיתוס

הוא יסוד מעצב קבוע של תרבות  ,חברה ואומה  ,הנוצר על ידי התרבות ובה בעת יוצר תרבות  .קיימות
הגדרות לשוניות ומחקריות שונות למושג מיתוס  ,וריבוי זה נובע ממשקל הותר הנודע לפרשנות

הסובייקטיווית המוקנית לערכיו לעומת מדדים מחקריים חד  -משמעיים  .יש הרואים במיתוס גם ייצוג

של השקפת עולם וביטוי של אתוס חברתי .

4

המכנה המשותף לכל הגדרות המיתוס הוא ההנחה שחקר

המיתוס מאפשר להבין טוב יותר את החזון של חברה נתונה  ,את אופייה  ,את המבנה שלה ואת

התופעות והתהליכים החברתיים המתחוללים בה  5 .מרטין בובר ראה במיתוס גרעין של זיכרון היסטורי

ממשי מן העבר שנמסר מדור לדור בקרב מפנימי המיתוס כתופעה אמתית ( לדוגמה יציאת מצרים ) .

6

חוקר החינוך ג ' רום ברונר ניתח את סוגיית גיבוש הנרטיב כאופן חשיבה  ,כמבנה לארגון הידע

בתהליך החינוכי  .לדבריו מכיוון שהידע הרציונלי  -המדעי אינו יכול לתאר את מציאות החיים
במלואה  ,נדרש שימוש בנרטיב שאינו רק לוגי על מנת לפרש אותה ולהקנות לה משמעות  .ברונר
התווה תשעה כללים אוניוורסליים הנדרשים לתפיסת המציאות הנרטיבית  ,ואחד מהם הוא ' האפשרות
ההיסטורית להרחבה של הנרטיב '  ' .אנו מנסים לייצב את העולמות שלנו בעזרת פנתיאון מתמיד

של אלים הממשיכים לפעול בהתאם לדמותם  ,אף על פי שהנסיבות משתנות '  7 ,קבע ברונר  .על פי
2

עלי להדגיש את המודעות לסייגים הסובייקטיוויים החלים על השימוש בתיעוד שבעל  -פה מחד גימא ואת חיוניותם של
ראיונות אלה לביסוס התזה מאידך גימא  .ראו  :י ' גלבר  ' ,תיעוד בעל  -פה כמקור היסטורי '  ,דפים לחקר תקופת השואה  ,ז

( תשמ " ט )  ,עמ '

; 171 - 165

צ ' דרור  ' ,העד והמעיד  -העדות '  ,שם  ,עמ ' . 192 - 173

3

ה " נ אסלן  ,אלו ואלו  :ביקורת הדדית של המדע והמיתוס ( ספריית אופקים )  ,תרגם ד ' דאור  ,תל  -אביב  , 1986עמ '

4

ק ' גירץ  ,פרשנות של תרבויות  ,תרגם י ' מייזלר  ,ירושלים  , 1973עמ ' . 136

5

ר ' ויסטריך וד ' אוחנה  ,מיתוס וזיכרון  :גלגוליה של התודעה הישראלית  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ ' . 19

6

מ ' כובר  ' ,המיתוס היהודי '  ,תעודה ויעוד  ,א ( תש " ך )  ,עמ ' . 83 - 80

7

ג ' ברונר  ,תרבות החינוך  :מאמרים על חינוך בהקשר  ,תרגם א ' צוקרמן  ,תל  -אביב תשס " א  ,עמ ' . 148

. 222
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תפיסתו תמונת העולם מתגבשת בהתמדה מתצריף של אירועים  ,אישים ותהליכים דינמיים  .גישה זו

מסייעת לביאור ההתפתחות של נרטיב דור תש " ח .
סבלו של הגיבור הראשי בדרמה הוא יסוד מהותי בטרגדיה  .הפילוסוף אריסטו

( 322 - 384

לפסה " נ

)

זהרה לביטוב

אלקסאם  ,שנהרג בשנת

1936

על ידי הבריטים בשומרון  ,נשכח שנים ארוכות עד שתנועת החמאס

( ) 1948 - 1927

העלתה את זכרו מתהומות הנשייה הפלסטיניים מפני ששירת תפיסה אסלאמית פוליטית  -דתית

קונקרטית .

10

ראוי לעמוד על הבחנה חשובה  ,ולא תמיד חד  -משמעית  ,בין דמות מיתית לגיבור

מופת .

מכיוון

שהמיתוס הוא אחד הכוחות הקדומים והחזקים ביותר בציוויליזציה האנושית  ,הקשור קשר הדוק לכל
 11מקובל להניח שגיבורי
הפעילויות האנושיות בתחומי השפה  ,הפולחן  ,האמנות וההגות הקרומה ,
המיתוס ניחנו בתכונות על  -אנושיות  .דמויותיהם מייצגות את המסד הרעיוני המכונן של החברה

האנושית ומשפיעות עליה ועל דרכה  .לעומתם גיבורי המופת נתפסים כמי שפעילותם ההרואית
נעשתה לאור ערכיה של חברתם הנתונה  .כלומר הם מגלמים באורח חייהם או במהלך מסוים שעשו
בין
8

9 - 29

 .קק

Drama , New York 1967 ,

Study ofSophoclean

נ

 ; G.M. rrhood ,ובתרגום לעברית  :נ " מ קירקווד ' ,

מיתוס לטרגדיה '  ,תרגמה  :זיווה כספי  ,ד ' גילולה ( עורכיך  ,אדיפוס המלך וסופוקלס  :מבחר מאמרים ( יצירה ויוצרה ) ,
ירושלים
9

 , 1985עמ ' . 53

י ' הרכבי  ,בתוקף המציאות -

,
לקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהו מהמרד הגדול וממרד בר כוכבא  ,ירושלים תשמ " א

עם . 59 ,
10
11

נ ' טל  ,שייח ' עז א  -דין אל קסאם  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  , 1995 ,עמ '
62

.ק

: Myth orthe ,State, Garden city 1955 ,ש] . Cassirer, ! 4

74
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את ביטויה הנאצל של התפיסה הרווחת בחברה שבה הם חיים ופועלים  .הם אינם יוצרי דרך חדשה

בהכרח  ,אך למעשיהם נודעת השפעה מעצבת כמסר חינוכי .
מיתוס יסוד הוא סיפור דרמטי ( אמתי או בדיוני ) המתאר ומפרש את ראשיתו של קולקטיב אנושי

מסוים  ,קבע עמנואל סיון .

12

לפיכך מיתוס מעמר הר סיני  ,מיתוס מצדה  ,מיתוס גטו ורשה  ,מיתוס

הקוממיות בתש " ח ואחרים כיוצא באלה כוללים יסודות ראשוניים המכוננים את בניין העל האידאולוגי

של ה ' ממלכתיות הישראלית ' ומפרנסים את קיומה  .אין

זה אומר כמובן שכל מי שנטל חלק באירועים

היסטוריים אלה הוא גיבור מופת או דמות מיתית  .אותם יחידי סגולה מועטים הנתפסים בתור כאלה
מקבעת החברה בזיכרונה הקיבוצי על פי אמות המידות שלה  .נראה כי לדמותה של זהרה לביטוב
נודע מקום מיוחד בין מופת למיתוס  ,בגלל התמהיל הייחודי של תווי אופייה  ,מסלול פעילותה

והטרגיות האופפת את חייה הקצרים .
זהרה ושמוליק  -אהבה עזה ממוות
פרשת אהבתם של זהרה לביטוב ושמואל ( שמוליק ) קוסמן הקנתה לסיפורה של זהרה את היסוד

הדרמטי והטרגי ביותר .

13

תולדות ימיהם הקצרים של זהרה ושמוליק  ,אהבתם הגדולה והמוות המעורה

בסיפורם באורח כה טראומטי  ,הם השורשים שמהם צמח הסיפור והתעלה למדרגת נכס מוסכם באפוס

הלאומי  .חליפת מכתבי האהבה ביניהם והיומן שכתבה זהרה לאהובה המת סיפקו את ההיבט הרגשי

העז שהפך את הביוגרפיה לסיפור בעל אופי אגדי אוניוורסלי .
זהרה נולדה בכ "ז בתשרי תרפ " ח

( 23

באוקטובר  , ) 1927לאחר שהוריה  ,זיתה ויהודה לביטוב ,

מחלוצי העלייה השלישית  ,שכלו תינוקת ( הדסה ) בת שנה ותינוק בן יומו  ,שנפטרו בגלל תנאי

החיים הירודים בקיבוץ קריית  -ענבים  .מיד לאחר הולדתה בתל  -אביב חזרה המשפחה לקריית  -ענבים .
בהיותה בת שש עברה האם זיתה עם זהרה ואחיה עמוס התינוק לירושלים כדי לאפשר לזהרה ללמוד
במסגרת נאותה  .כעבור שנתיים עקרה המשפחה לתל  -אביב  ,ושם השלימה זהרה את לימודיה בבית
הספר היסודי  .בשנת

1942

השתקעה המשפחה ברחובות וזהרה החלה את לימודי התיכון בקיבוץ

גבעת  -ברנר  .מגיל צעיר בלטה זהרה באופייה החזק והעצמאי והייתה צרכנית תרבות נלהבת  .היא
החליטה להמשיך את לימודיה ב 'תיכון חדש ' בתל  -אביב  ,ושם החלה את פעילותה ב ' הגנה '  .בתום
לימודיה  ,בשנת  , 1946התגייסה לפלמ " ח והייתה מפקדת כיתת הבנות במחלקת עין  -חרוד  .ב ' ליל
הגשרים ' ,

ב 16 -

ביוני  , 1946השתתפה זהרה בכוח בפיקודו של נחמיה שיין שיצא למשימת פיצוץ גשר

אכזיב  .במבצע נהרגו ארבעה  -עשר לוחמים  ,בהם עמיחי קליבנר  ,ידיד נעוריה של זהרה  .זהרה נפגעה
בעיניה מהפיצוץ וחולצה לקיבוץ

מצובה .

שמואל אשר קופמן נולד להוריו פרומה ויהודה קופמן ( אבן  -שמואל ) בב ' בתמוז תרפ " ז

(2

ביולי

12

ע ' סיף  ,דוי מש " ח  :שיהדס  ,דיוקן יייכריז

13

הסקירה להלז מבוססת על  :י ' לביטוב  ' ,זהרה בתי '  ,אבז  -שמיאל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' א  -מה ; למדז ( לעיל  ,הערה

( מרכז

כובד)  ,תל  -אביב תשנ " א  ,עמ ' . 11
,) 1

עמ '  ; 443י ' אבז  -שמואל ,זכית לשמואל  :זכיונות על שמואל קיפמז  ,ירושלם הש " י ; י ' אבינועם ( עייר )  ,ייצר  . . .פרשיית
חייהם ומותם של הנופלים בדרך להקמת מדינת ישראל ולמענה  , 29 . 11 . 1947 - 1860א  ,תל  -אביב תשנ " ב  ,עמ ' . 813

זהרה

להיטיב -

-י

- ..
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 ) 1927בתל  -אביב  .שמונה שנים ניסתה אמו להרות  ,לאחר לידת ברוריה בתה הבכורה  ,והייתה נכונה
 אביב ,לסכן את חייה כדי ללדת שוב  .שמוליק למד בילרותו ב ' בית חינוך לילדי העובדים ' בתל

והסתופף במחיצת חיים נחמן ביאליק  ,יצחק בן  -צבי  ,ברל כצנלסון והסופר חיים הזז  ,שהיו מידידי

המשפחה ובאי ביתם .

14

בהיותו בן תשע עברה המשפחה לירושלים ,

ואביו כיהן שם בתפקיד מנהל מחלקת התרבות בוועד הלאומי  .בגיל
חמש  -עשרה התייתם מאמו  .יום למחרת סיום לימודיו  ,בשנת , 1944
בהיותו בן שבע  -עשרה  ,התגייס לפלמ " ח ושירת כלוחם וכמפקד

במחלקת עין  -חרוד .

שמואל קופמן היה עילוי והתברך בכישרון

כתיבה נדיר  ,הוא אף חונן ביכולת עריכה ספרותית  -מדעית והיה בעל
ידע בלשני רב  .כתבי עיזבונו ומכתביו חושפים את היסוד המחקרי
באישיותו האינטלקטואלית ואת למרנותו

התרומית .

5

'

לקראת שחרורו מהפלמ " ח ,

בתום שתי שנות שירות  ,נבחן שמוליק
במאי

1946

לקבלת מלגה יוקרתית לכל

אוניברסיטה שיבחר באנגליה .

אך לאחר

פעולת גשר אכזיב ב ' ליל הגשרים '  ,שבה

נהרגו רבים מחבריו ממחלקת עין  -חרוד ,
האריך את שירותו בשנה נוספת  .בתקופה

..י

ועבותות 24ויבו ,
n1
זהרהlnlar , ,
אותו וו  ,ו ו
הכירה; אונו
ו ,זו כ  ,ו ,
אהבה

"

; ;

. .
,,

(

,,,,,

ל ,

י
נחמיה שיין

נקשרו ביניהם  .תאוות הכתיבה שלו מצאה את מלוא ביטויה במכתביו הרבים לזהרה  .חודשיים לפני

( ) 1946 - 1921

וכה

מימין  :המצבה

מעמי ?

שכרו בביש העלמין
בעין  -חרוד

שנהרג כתב לה באחר ממכתביו  ' :הופעתך באופק חיי קמסה את המסכה הנוראה  ,המסה לעד . . .
טוב לי בכך  . . .אבל מדוע כעת רחקת מעמי ? למה אינך כאן ? למי יש הזכות לשלחך ולגזלך
16

הגם את חשה בכאב " חוט הלב " שלנו ? רחקת מכאן והחוט נמתח ומכאיב ללא נשוא ' .
בחורף תש " ז הצליחה ברוריה  ,אחותו של שמוליק ששימשה אסיסטנטית של פרופ ' אלברט
אינשטיין באוניברסיטת פרינסטון  ,והכירה את הנהלים האקדמיים בארצות הברית  ,להשיג עבורו

ועבור זהרה אישור קבלה לאוניברסיטה בארצות  -הברית .
14

ביאליק כתב לו חרתי שיר והקדשות ( ' יני ממז סשה זו
ח  .נ  .ביאליק ') ( אבן שמואל  ,לעיל הערה  , 13עמ ' פה ) .
י " ר ברקוביץ  ,רבי בנימין ( יהושע רדלר פלדמן ) ועוד מגדולי

/

17

שמוליק החליט לצאת ללמוד כלכלה

שלד שמוטל

שר

/

לס ?ז ושה

 :הודי

/

ממים עשר ,

לחגיגת הבר  -מצווה ~כתבו לו שירים ומכתמים יעקב פיכמן ,

15

בקיץ

1945

הספרות העברית .

,

גויס על ידי ' ספריית הנוטרים המרכזית ' לעריכת מחזור בן חמש מסכתות ספרותיות לחנוכה  ,י " א באדר

ל " ג בעומר  ,כ ' בתמוז ותשעה באב  .שמו לא הוזכר בחוברות מטעמי ביטחון  .ש ' קופמן  ' ,דברי ספרות למסכת כ ' תמוז ' ,
ספרית הנוטרים המרכזית  ,אה " ע ,

16
17

2 - 19 - 102

סם ; הנ " ל  ' ,דברי ספרות למסכת תשעה באב '  ,ספרית הנוטרים המרכזית ,

אה " ע . DO 2 - 19- 103 ,
אבן  -שמואל (לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 596 - 595
לדברי יובל נאמן ' פרופ ' ברוריה הריר  -לאמב הייתה האישה היחידה שעבדה עם פרופ ' אלברט איינשטיין  .בעבודתם
התמודדו עם השאלה כיצד לחשב את הזמן בתור ממד רביעי במשפט פיתגורס "  .הריאיון עמו התקיים ב  18 -בפברואר
, 2004

באוניברסיטת תל  -אביב .
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ומדעי הרוח בארצות  -הברית  ,כדי שיוכל להיות עם זהרה  ,שבחרה ללמוד רפואה באמריקה  .השניים

החליטו להשתחרר לאלתר מהשירות בפלמ " ח  ,אף שזהרה טרם השלימה את מכסת שנות גיוסה .
נוכח המצב הביטחוני הפעילו מפקדיו של שמוליק מסכת לחצים להניאו מהחלטתו לצאת מהפלמ " ח

ומהארץ ; אבל הוא לא התרצה  .לבסוף  ,לאחר פגישה אישית עם יגאל אלון  ,מפקד הפלמ " ח  ,קיבל
ר שמוליק לעין  -חרוד ובידו הטפסים המיוחלים  .הוא רצה לצאת
לאלתר לירושלים  ,אבל זהרה הפצירה בו להמתין עד מוצאי

שבת  ,כדי שניתן יהיה לארגן מסיבת פרדה מחבריהם  .שמוליק

התווכח אתה אולם לבסוף נעתר לבקשתה  .ביום
באייר תש " ז

(2

שישי  ,י " ב

במאי  , ) 1947נקרא שמוליק לסייע לחבריו

במטווח רימונים לטירונים סמוך לקיבוץ גבע השכן  .במטווח
התפוצץ רימון והוא נהרג עם שני חניכיו מההכשרה המגויסת
בעין  -חרוד  ,מרדכי כהן ומרדכי אוירבוך  .שמואל קופמן הובא
למנוחות בהר הזיתים בירושלים במסע הלוויה בהשתתפות

אלפי אבלים  .לפני הלוויה ספד לו יצחק בן  -צבי  ,נשיא הוועד
הלאומי  ' :רבים מאיתנו הכירו והוקירו את שמואל קופמן  ,שלא
זכה להגיע אף לשנתו העשרים  ,ובמשך שנותיו המועטות היה
למופת בלימודיו  ,בכישרונותיו ובמסירותו לעמו ולמולדתו  .נפל
שמואל לרגלי הגלבוע  ,בתוך האדמה המקודשת בזיעה

ובדם ' .

זהרה נקלעה למצוקה נפשית קשה  ,וכעבור ארבעה חודשים
יצאה

ללימודי

רפואה

באוניברסיטת

טמפל

בארצות  -הברית  .עולם חדש נפתח לפניה .

בפילדלפיה

הצלחתה במדעי

הכימיה ובעבודת המעבדה הייתה מרשימה ביותר  .בסוף שנת
1947

שמוליק קופמן
( ) 1947 - 1927

החליטה לעבור ללמוד בניו  -יורק  .הדיקן כתב לה מכתב

המלצה  ,ובזכות הישגיה הלימודיים היא התקבלה בהליך נדיר לאוניברסיטת קולומביה היוקרתית .
ן

ן

במשך כל אותם חודשים אינטנסיוויים היא לא הפסיקה לכתוב באובססיוויות מכתבים לשמוליק
אהובה

המת .

נפילת מחלקת הל " ה בדרך לגוש עציון הנצור בינואר

1948

חוללה זעזוע בנפשה של זהרה  .רבים

מהנופלים היו מכרים משותפים שלה ושל שמוליק מירושלים ומחברי הפלמ " ח בעמק  .זהרה החליטה
להיענות לקריאה להצטרף לקורס טיס שנפתח בחוות בייקרספילד בקליפורניה  .בני המשפחה נזעקו
למנוע ממנה לממש את תכניתה  ,וגם הפרופסור שניבא לה קריירה מדעית מזהירה ניסה לשכנעה
לוותר על רעיון התעופה והשיבה ארצה  ,אך ללא הועיל  .במהלך הקורס יצרה זהרה קשר עם אמנון

ברמן  ,בן ירושלים  ,שהיה חבר של שמוליק ושלה מעין  -חרוד והשתתף אף הוא בקורס  .ביוני

1948

סיימה זהרה את הקורס בהצטיינות  ,שבה ארצה כטייסת מוסמכת  ,והוצבה בטייסת חיל האוויר

בשדה  -דב בתל  -אביב  .הקשר בין זהרה לאמנון החל להתהדק  ,אולם לאחר ימים ספורים נהרג אמנון

זהרה

לקיטל -

גימרת מופת או

מיתוס !
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במלחמת

ברמן במטוסו מאש הלגיון הירדני בלוד  ,כששב ממשימה בנגב  .בתחילת ההפוגה הראשונה
לשם עריכת
העצמאות  ,ביולי  , 1948הגיעה זהרה לחופשה בירושלים  ,ונפגשה עם אביו של שמוליק
לשוב עם
הספר לזכרו והתקנתו לדפוס  .בבוקר כ " ז בתמוז תש " ח (  3באוגוסט  ) 1948אמורה הייתה
בירושלים ,
הטייס עמנואל רוטשטיין לשדה  -דב  .הם המריאו ממסלול מאולתר סמוך לשכונת רחביה
לביטוב
אך בגלל תקלה בהמראה התרסק המטוס הקל בעמק המצלבה בירושלים  ,ושניהם נהרגו  .זהרה
 גוריון חתם עלטמונה בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים  .ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

הודעת האבל לזכרה בשם ממשלת ישראל .

הטיס של

ביום חיל האוויר הראשון העניק מפקד החיל האלוף אהרון רמז להוריה את אות כנפי
 שמואל  ,והואזהרה  .כתביה של זהרה נמסרו לאביו של שמוליק  ,ההיסטוריון ד " ר יהודה אבן

' במכתביה מצאתי את קינתה המחרידה ואת דברי ייאושה התהומי  - ,ראיתי

כתב :

עתה כי את כל מרי שיחה
18

שפכה אל תוך " דפי צער ובדידות " אלו  ,כי ברברה אל עצמה זעקה את שוועתה האיומה ' .

הנצחת זכרם של הנופלים בני דוי

תש " ח

הצלב

שורשיה של ספרות הזיכרון היהודית בעת החדשה נעוצים בתפילת ' יזכור ' שחוברה בעת מסע
בקהילות
הראשון  ,במאה האחת  -עשרה  ,לעילוי נשמותיהם של טבוחי קרות תתנ " ו (  1096לסה " נ )
העלייה
אשכנז  19 .מסורת זו חודשה באופי חופשי  -חילוני ביישוב העברי בארץ  -ישראל על ידי חלוצי
 20תקדימים למפעלי
השנייה בספר ' יזלר ' שהוצא בשנת  1911לזכר חללי ארגון ' השומר ' וחבריהם .
היה
הנצחה ושימור הזיכרון נוצרו ועוצבו מראשית ההתיישבות הציונית  ,והבולט והמשפיע מביניהם
כצנלסון
כינונו של מיתוס תל  -חי  .לאחר נפילת תל  -חי בי " א באדר תר " ף (  1במרס  ) 1920חיבר ברל
תפילת ' יזכור ' שלתוכה הערה את ביטויי הגבורה וההקרבה מהמקורות הרוחניים של העם היהודי
מכונן
לדורותיו  21 .בגלי המאורעות בשנות הימדינה שבדרך ' טופחו מפעלי הזיכרון וההנצחה כערך
באינדוקטרינציה האידאולוגית  ,בחזקת ' במותם ציוו לנו את החיים ' .

22

והתעוררו

בגלל מספרם הרב של הנופלים במלחמת העצמאות נוצרה מציאות חדשה בתחום ההנצחה

שאלות נוקבות  .השאלה את מי מנציחים וכיצד  ,טמנה בחובה את האלימינציה הבעייתית -
18
19

אבן  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' עת .

לא רק

של שבועות .

תפילת ' יזכור ' הוכנסה לסדר התפילות במוסף של יום הכיפורים  ,שמיני עצרת  ,שביעי של פסח והיום השני
מורשת זו  ,שנוצרה במקורה כדי להנציח את מקדשי השם  ,הייתה בעלת צביון מרטירולוגי  -דתי  .היא נשמרה ונמסרה
בקהילות ישראל בגולה  ,וממנה התפתחה ספרות הזיכרון לאחר מסעי הצלב  ,גירוש ספרד והפרעות  ,עד ' סופות בנגב '
בראשית התחייה הציונית ( סוגת הסמור  -ויכער ; כרוניקת ' יוון מצולה ' לזכר הרוגי פרעות ת " ח

20

ספר ' יזלר ' הראשון ( ' מצבת זכרון לחללי הפועלים העברים בא " י ' ) יצא לאור ביפו בשנת

1911

ות " ס ) .

( אלכסנדר

בעריכת אז " ר

)

יצא

זיסקינד רבינוביץ ) ורבי בנימין ( יהושע רדלר כלדמן )  .ספר ' יזנר ' השני ( ' יזכר צום אנדענקען פון די געפאלענא ' . .

לאור ביידיש בניו  -יורק בשנת
21

קינת המספד של ברל שימשה מצע לנוסח 'יזכור ' הממלכתי המקובל עד היום במדינת ישראל .
ה " יזלר " משנת

22

1916

בעריכת יצחק בן  -צבי  ,זרובבל ( יעקב ויתקין ) ואלכסנדר השין

,

- 1911

.

ראו :

י) ,

פרנקל  ' ,ספר
עמ '

חדרה

. 96 - 67

הערה על מיתוסים לאומיים בתקופת העלייה השנייה '  ,יהדות זמננו  ,ד ( תשמ " ח

השורה במותם ווו לנו את  -הס ים '  ,הלקוחה משירו של ח " נ ביאליק ' אם יש את נפשך לדעת ' משנת  , 1898מכוונת
לדמות הבנים
ל ' אבות על מזבחם תמיד '  .גלגולה של סיסמת מיתוס זו מן האבות הגלותיים ה ' הם ' שביאליק מקונן עליהם
הנופלים על מזבח המולדת  ,הוא נושא ראוי למחקר לעצמו  .ח " נ ביאליק  ,שירים  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ ' עז  -עט .

-
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את

מי מנציחים  ,אלא גם מי לא יונצח  .לא לכל הקבוצות החברתיות הייתה דריסת רגל במנגנוני

הממסד  ,ועל כן קופח חלקן במערכות עיצוב דרכי ההנצחה הממלכתיות  .בן  -גוריון שאף להבליט את
חלקו בתקומת ישראל ולגמד את חלקם של יריביו על ידי שכתוב היסטורי והכוונת עיצוב מיתוס
הזיכרון הלאומי באמצעות רשויות השלטון ( תחיקה  ,הקצאת תקציבים ממשלתיים  ,תעמולה  ,גיוס

דעת הקהל ועוד ) מבלי לשתף את יריביו הפוליטיים .

23

ההנצחה אמורה למלא מספר פונקציות בעת ובעונה אחת  :ליכוד חברתי והמשכיות  ,טיפוח

אתוסים והנחלתם ותהליך שיקום ונחמה .

24

על מנת למלא את ייעודיה השונים מתנהלת ההנצחה

בערוצים שיוכלו לבטא את פניה המגוונים  .ההבחנה הבולטת ביותר בדפוסי ההנצחה היא בין ההנצחה

הממלכתית  ,הקבוצתית ( קיבוץ  ,תנועה  ,יחידה צבאית  ,קהילה ) והאישית  ' .ממדיה של ההנצחה שלאחר
תש " ח עלו על כל מה שהיה נהוג ביישוב בעבר  ,כאמצעי להתמודדות עם אובדן הנופלים  ,לא רק
ברמת הפרט והתא המשפחתי  ,כי אם גם ברמת החברה כולה '  ,כתב סיון  ,שחקר את הנושא .

25

מפעלי

הנצחה לזכר הנופלים בני דור תש " ח ברבדים הממלכתיים  ,הקבוצתיים והאישיים עיקרם מתן שם לילד
על שם הנופל  ,התכנסויות עיוניות  ,ספרות זיכרון  ,קריאת שמות יישובים  ,שכונות ורחובות  ,נטיעת
חורשות ויערות  ,הקמת אנדרטות ומתקני נופש  ,קריאת שמות מבני תרבות וספריות  ,הקדשת ספרי
תורה ואוספי ספרות קודש  ,קרנות מלגות  ,קונצרטים  ,מפעלים חינוכיים  ,אירועי ספורט וחברה .

26

ראוי לציין שני משתנים חיוניים שבהם מותנים כל יזמה ועשייה בתחום ההנצחה  -מודעות
ואמצעים  .קיים פער שלא ניתן לגישור בין השכול והאבדן הפרטי לזה הציבורי  .לא פעם מתעטפות

משפחות ביגונן ומסתגרות בכאבן ללא מודעות לשימור הזיכרון ולהנצחה במישור הקהילתי  -הציבורי
או ללא עניין בעשייה במישור זה  .לא פעם  ,למרבה הצער והתסכול  ,נבצר ממשפחות שכולות לממן
מפעלי הנצחה ליקיריהן  .למשפחות שכולות רבות בשנות הארבעים והחמישים לא היו אמצעים
כספיים וידע מעשי להנצחת יקיריהן  .שתי משוכות אלו סיכלו את האפשרות לזכות את הנופלים
במידת הנצחה שוויונית  .הוצאת חוברות זיכרון לנופלים הייתה נדירה למדי באותם הימים  ,וספרי
זיכרון אישיים הוצאו כמעט רק על ירי משפחות בעלות

מודעות וקרבה לנושא .

27

כדי להבטיח הנצחה

ממלכתית שוויונית חוקקה המדינה שורת חוקים ותקנות המבטיחים אחידות  ,אולם פער ההנצחה

הפרטי בין הנופלים נותר גדול מאוד .
נושא לעצמו בהקשר זה הוא הנצחת נשים  .מהבחינה ההיסטוריוגרפית והפונקציות האקטואליות
אותן נועדה לשרת  ,ממצה פרשת הנצחתה של זהרה את מכלול המוטיווים בסוגייה

23

מ ' ליסק וד ' הורביץ  ,מצוקות באוטופיה  :ישראל  -חברה בעומס יתר  ,תל  -אביב חש " ן  ,עמ '

,

,

 the la~ ishח  Israeh naditional fudaism and Political Cultureמ civil Religion

,

Don-fehiya

זו .

נוכח

; 239 - 236 , 65 - 59
].

ש

Ch. Liebman

State , Berkeley 1983
24

"

תידור  -באזמל  ' ,לזכרון עולם  :הנצחת השואה בידי הפרט והקהילה במדינת ישראל '  ,עיונים בתקומת ישראל  ,ה

( תשנ " ה )  ,עמ ' . 365
25

סיון ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 129

26

שם  ,עמ ' . 150 - 144

27

ראובן מס  ,אביו של דני מס  ,היה בעל הוצאת ספרים  ,ומשפחות סנש  ,שמי ואבן  -שמואל היו קרובות לתחום הספרות
וההיסטוריה .

זהרה

לקיטע -

גיבורת מופת או

מיתוס !

המחסור המשווע בכוח אדם בקיץ  1941פעל יצחק שדה  ,מייסד הפלמ " ח ומפקדו הראשון
נשים לשורותיו  ,וזאת בהשראת דגם הפעילות המבצעית של הנשים בצבא האדום באותם
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 ,לגיוס

הימים .

28

לצניחה

הנשים השתתפו בפעילויות המבצעיות של הפלמ " ח בסיורים  ,במסעות ובאימונים  ,התנדבו
סנש , ) 29ופעלו במחלקת הטיס ובקורס
ולפעילות חשאית באירופה ( שרה ברוורמן  ,חביבה רייק וחנה
מהן שירתו בתפקידי
הימי בקיסריה  .הנשים ששירתו בפלמ " ח הוכשרו לתפקידי לחימה  ,חלק ניכר
 30בפרוץ מלחמת
סיוע קדמי בחילות העזר הקרביים  ,וחלק השתתפו במאמץ המלחמתי בעורף .
העצמאות השתתפו לוחמות הפלמ " ח בקרבות בגליל העליון  ,בפריצת המצור על ירושלים ובחזית
 31גויסו לחיל
הנגב  .זהרה לביטוב ושרה גוברמן  -מקלף  ,שסיימו ביוני  1948קורס טיס בקליפורניה ,

האוויר הישראלי שזה עתה הוקם והיו טייסות הקרב הראשונות בתולדות צה " ל .
סוגיית ההנצחה של הנשים הלוחמות בדור תש " ח שיקפה את תביעת הנשים לתעד את חלקן במאבק
להשגת העצמאות כשוות בין שווים ללא אפליה מגררית  .השתתפותן הפעילה בלחימה  -המזוהה
יותר מכל תחום אחר כתחום גברי מובהק  -נתפסה כתקיעת יתר נוספת  ,ובעלת ערך מיוחד  ,במערכה

לשוויון זכויות חברתי  .יהודית תידור  -באומל ניתחה את המתח בין המיתוס למציאות בסיפר המגדרי
של
המילולי והפיגורטיבי המשתקף באנדרטאות המנציחות נשים שנפלו במלחמות ישראל  ,וההנצחה

דור תש " ח תופסת מקום מרכזי במחקר  .לדבריה ' עצם העשייה המשותפת בהקמת גלער או אנדרטה
מהווה מקור לליכוד ולהמשכיות  .ההנצחה הפלסטית היא אחת הדרכים המקובלות להעניק לדימוי

או למיתוס חיי נצח ולהעבירם לדורות הבאים ' .

32

הפיסול נוער אפוא להעצים באורח פלסטי את

ההתמורדות עם הוויית המוות ולהקנות לה ממד חזותי  -אמנותי  ,אך הספר הכתוב יוצק לתוכה של
התמודדות זו אח התכנים המעצבים ואת הערכים האידאולוגיים  .אנדרטה  ,קריאת שם רחוב  ,קרן
מלגות  ,מירוץ ספורטיווי  ,בול דואר ומפעלי זיכרון אחרים הם בחזקת תמיכה לעיגונה של ההנצחה ,

אך הם אינם יכולים להוות תחליף לתיעוד המילולי  .והנה דווקא בתחום הכתיבה על הנופלים  ,שהוא

הבסיס לשימור זכרם ולהנחלת מורשתם  ,הייתה במלחמת העצמאות מעין הסכמה שבשתיקה  -בעת

הזאת אין מדברים בהולכים .
סוגרה השתיקה
בעיסוק בתולדות הנצחת נופלי תש " ח יש לתת את הרעת על פרדוקס כאוב ששרר בימי המלחמה ,
ושמסביר היבט משמעותי בהתהוות מיתוס דור תש " ח  -סוגיית השתיקה  .ההתייחסות לנופלים

28

י ' שדה  ' ,קריאה לחברות '  ,ז ' גלעד ( עורך )  ,ספר הפלמ " ח  ,א  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '

29

י ' גלבר  " ' ,השיתוף החשאי " ושליחותם של הצנחנים '  ,הנ " ל  ,תולדות ההתנדבות  ,ג  :נושאי הדגל  :שליחותם
המתנדבים לעם היהודי  ,ירושלים תעימ " ג  ,עמ '

; 206 - % 31

. 289

י ' תידור  -באומל  ' ,הצונחים אל עמם  -מבצע הצנחנים

השליחים במלחמת העולם השנייה בפרספקטיבה היסטורית '  ,יד ושם  ,כה ( תשנ " ו )  ,עמ '
30

ש ' מפקטור  ' ,ארגון החברות '  ,גלעד ( לעיל  ,הערה

, ) 26

ב  ,עמ '

של

; 776

. 134 - 103

 -אפעל

; 1988

ב ' נבו

פעילות החברה בפלמ " ח  ,רמת

וי ' שור  ' ,נשים בצה " ל '  ,נשים בצה " ל  ,ירושלים תשס " א  ,עמ ' . 10
31

32

אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 259 - 256
י ' תידור  -באומל  " ' ,היינו שם תם "  :הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל '  ,מ ' שילה  ,ר ' קרק
~
העבריות החדשות  :נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ '
וג ' חזן  -רוקם ( עורכותי ,

. 435
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ניר מן

בתקופת מלחמת העצמאות הייתה שונה בתכלית מזו המקובלת היום  .שמותיהם של הנופלים הרבים
פורסמו בעיתונות היומית  ,וממנה למדו לא פעם בני המשפחות על נפילת יקיריהם  .בפרוטוקולים

של דיוני הממשלה  ,המטכ " ל וגופים ממלכתיים  ,בכתבי  -עת ובשיח הציבורי מאותה תקופה בולטת
ה ' התעלמות ' מחללי המלחמה למרות מודעות האבל ורשימות ההרוגים היומיות  .דן מירון  ,שניתח
את התייחסותו המצומצמת של נתן אלתרמן לסוגיית הנופלים במלחמת העצמאות  ,טען שהשיר ' מגש
הכסף '  ,שנכתב

ב 19 -

בדצמבר  , 1947הוא שיא יצירתו של אלתרמן כמשורר ציבורי  -עיתונאי  .ב ' מגש

הכסף ' ניתן ביטוי לפתוס ולכאב של המלחמה  ,לקרבן שהעלה היישוב היהודי  ,והוא הפך לטקסט

ליטורגי  .קריאתו בטקסי הזיכרון לנופלי המלחמה הייתה בעלת עצמה כמעט

מאגית :

אם קיים מיתוס ישראלי כולל  ,הרי התמונה העומדת במרכז השיר  -הנער והנערה הצועדים לאטם לעבר
דמות האומה כדי להגיש לה את גופם  ,הוא ' מגש הכסף '  ,את ' נס ' מדינה ואחר נופלים הם ' עוטפי צל '

לרגליה  -עדיין היא תמונת היסוד של מיתוס זה  .אם קיימת זהות ישראלית  ,הרי ככל שהיא מתפתחת
ומשתנה  ,שיר זה עדיין הוא ניסוחה הברור והרלוונטי ביותר .

33

תבליט המתכת של
בתיה לישניקי לשירו
של נתן אלתרמן
מוצב
יצחק בן -
הכסף ' ;
בחצר יד
' מגש

בירושלים

צבי

אלתרמן נמנע

כמעט לחלוטין בשנות מלחמת העצמאות מעיסוק בנופלים ומנגיעה בקרבנות המלחמה .

הימנעות זו הייתה פרי החלטה מורעת ומכוונת  ,שקוימה בעקביות קפדנית גם בימי ההרג והשכול

העקובים מדם במצבים הנואשים ביותר במלחמת העצמאות .

34

בהתעלמותו המגמתית והנחרצת הוא

כמו פסק קטגורית  -לא זו העת לספוד ולקונן  .עכשיו חושקים שפתיים ומדחיקים באכזריות את הכאב .
עכשיו אני  ,המשורר  ,מגויס ומגייס למשימת אימוץ כל משאבי הגוף והנפש למערכה הרת הגורל .
אחת החוויות הטראומטיות ביותר שנצרבו בזיכרונם של לוחמי חטיבת הפלמ " ח ' הראל ' הייתה

השתיקה הכבדה שנשתררה לשמע כריית הקברים הבלחי פוסקת בבית העלמין בקיבוץ קריית  -ענבים .
33

34

ד ' מירון  ' ,הפנים בראי המגש '  ,ידיעות אחרונות  ,מוסף תרבות  ,ספרות  ,אמנות ,

מינואר עד אפריל

1948

22

באפריל  , 1988עמ '

. 21

לא כתב אלתרמן אפילו מילה אחת על הרוגי מחלקת הל " ה  ,שיירת נבי  -דניאל  ,שיירת הר

הצופים  ,שיירת חולדה  ,שיירת יחיעם והחללים שנפלו בכל רחבי הארץ  .באותם ימים עצמם הוא התפלמס בטורו
השבועי בעיתון ' דבר ' על סערת היוקרה התקשורתית בין ' מעריב ' ל ' ידיעות אחרונות '  ,תקף את ה ' פורשים ' והתייחס

לדיפלומטיה הבין  -לאומית  .ראו  :מירון

( שם) .

ה

?

לנגטיב -

גיבורת מופת או
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מיתת !

~

ביטוי לאימת השתיקה של הפלמ " חניקים הצעירים משתקף בקטע מהספר ' חברים
שיצא לאור לזכרו של סרן אהרון

(

מספרים על ג ' ימי ' ,

מימי ) שמי  ,מפקד פלוגה בחטיבה שנפל באוקטובר

: 1948

והיה לחלק

בית  -הקברות היה במרחק של כמה מאות צעדים  ,והוא גדל והתרחב מיום ליום  .הוא הפך
 ,ולחיילים ששמעו
בלתי  -נפרד מההווי היום  -יומי שלנו  ] . . . [ .בגלל ההפגזות היו חופרים את הקברים בלילות
שמכינים
את הנקישה האטומה של המכושים לא היה ברור אם חופרים את הקברים לאלה שכבר נפלו  ,או
עלינו
אותם למפרע בשל הדוחק בזמן  ] . . . [ . . .בהתחלת הקרבות היה כל מוות של חבר מזעזע ומדכא  .העיקו

הלוויות הנופלים  .רצינו לשמור על רוחנו שלא תתמוטט  ,למען ההמשך  ] . . . [ .שמנו מחסום לצערנו לבל יכרסם
אותנו .

35

השתיקה

לתופעת השתיקה על הנופלים נודעת משמעות חשובה בהסברת התהוות ' מיתוס זהרה ' .

תום

שגזרו על עצמם לוחמי תש " ח הופנמה בעומק תודעתם  ,ולמעשה לא הופרה גם שנים רבות לאחר

המלחמה  .לשתיקה זו היה פן נפשי מובהק של הדחקת כאב האבדן בקרב הלוחמים הצעירים ושל חוסר
מודעות לדרכי ההתמודדות עם משא האבל וצלקות המלחמה  .אולם היה לה גם פל חומרי  .בשנות
האוכלוסייה .
הצנע והמחסור בראשית ימי המדינה הוצאת ספר זיכרון לא הייתה בהישג ידה של רוב

למרות הביקוש הרב לפרסומים אלה  ,שביטאו הלכי רוח פטריוטיים  ,עיקר ספרות הזיכרון

לנופלים

יצאה בחוברות סטנסיל בכריכת קרטון  .רוב החוברות הוצאו לאור על ידי קיבוצים  ,הכשרות

תנועות הנוער או יחידות פלמ " ח .
שני ספרי הזיכרון שהוציא אבן  -שמואל לזכרם של שמוליק וזהרה בלטו בנוכחותם על

של

מדף ספרי

לאבן

הנופלים ברור תש " ח  .בניתוח התפתחות דמותה של זהרה בזיכרון הקולקטיבי יש חשיבות רבה
התעוררה
הפינה במפעל הנצחתה  ,שהייתה בקטגוריית ההנצחה האישית  .זווית הפילוח הקבוצתית

בגל הנצחתה השני  ,בשנות השמונים  ,מהכיוון הספרותי והתאטרוני ( שהיה בעל אופי פמיניסטי

).

הרובד המעין ממלכתי התהווה רק כאשר החל חיל האוויר לפרוש את חסותו על מורשתה של זהרה

,

יובל שנים לאחר נפילתה .

' מיתוס זהרה '
האם אכן קיים ' מיתוס זהרה ' והאם ניתן הדבר לאימות עובדתי  -מחקרי ? האלוף ד " ר מרדכי הוד

 ,מפקד

חיל האוויר הישראלי בשעתו ההרואית במלחמת ששת הימים  ,אמר שהכיר היטב את סיפורה של

זהרה
,

לביטוב  ,אבל הוא איננו יודע על קיומו של ' מיתוס זהרה '  .זו הייתה גם תגובת האלוף דן טולקובסקי
הכיר
אף הוא מפקד חיל האוויר לשעבר  .האלוף עזר וייצמן  ,שגם הוא היה מפקד חיל האוויר  ,לא
 36עם זאת נתייחר לזהרה לביטוב
באופן אישי את זהרה לביטוב  ,ולפיכך נמנע מהתייחסות לשאלה זו .
לנפילתה ,
מעמד משלה במורשת חיל האוויר  .ב  3 -באוגוסט  , 2003במלאות חמישים וחמש שנים
  17בספטמברנערך טקס לזכרה במוזאון חיל האוויר בהצרים במעמד המשפחה  .כחודש לאחר מכן  ,ב
35

ר' ימ

36

הריאיון עם מרדכי הוד ז " ל התקיים ב  9 -במאי

' שמי  ,חברים מספרים על ג ' ימי ,

תל  -אביב תשי " ב  ,עמ ' . 206 , 163
2003

ועם דן טולקובסקי

תגובת עזר וייצמן מסרה ראומה וייצמן בריאיון שהתקיים

ב 17 -

 אביב  .אתב 29 -

בספטמבר

בפברואר

2003

2004

בתל  -אביב .

בבתיהם בתל
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 , 2003התקיים בברכת שר הביטחון שאול מופז ובמעמד אנשי ציבור כינוס רב משתתפים
הפלמ " ח '

בתל  -אביב עם יציאת ספר חדש והעלאת מופע לזכרה .

הללו לדמותה של זהרה  ,וכיצד ניתן

37

ב ' בית

האם קיימת סתירה בהתייחסויות

ליישבה ?

ייתכן שהטקס במוזאון חיל האוויר לא היה אלא מעמד סמלי שנועד לחלוק כבוד לדמותה
ההיסטורית של זהרה כפורצת דרך בתחום טיסת הנשים בחיל האוויר  .עם זאת נראה שיש גישות
שונות לדמותה  ,ושניתן להסביר את ההבדל ביניהן בפרספקטיבת המבט הדורית  .הוד השתייך למעגל
החברתי של זהרה  -הם נולדו באותה שנה  ,שניהם היו בני ההתיישבות הקיבוצית ( קריית  -ענבים

ודגניה )  ,שניהם חברי הפלמ " ח ושניהם טייסים  .אלא שבקריירה העיקרית בביוגרפיה הצבאית שלו
לא שייך הוד את זהרה בהכרח למיתוס הטיס  .היא זכתה לטוס פעמים ספורות בלבד במהלך שירותה
המבצעי  .היא לא יירטה מטוסים בקרבות אוויר  ,היא לא תקפה יעדים ולא הפציצה שדות תעופה
בעומק שטחי האויב  ,והיא לא חירופה נפשה בפעולות חילוץ ררמטיות  .התבוננותו של הוד על העולם

הצבאי שלו ושל זולתו עברה דרך הפריזמה המבצעית הטהורה .
פרספקטיבת המבט של בני הדור שאחריו נוהגת הדרת כבוד בקודמיהם  ,לא רק באמות מידה
מבצעיות ובספירת הפלות  .לפענוח התייחסותו של הוד נדרשת הבנת הנימה של דבריו והקשרם
ההיסטורי  .הוא לא שלל את קיומו של ' מיתוס זהרה '  ,אלא אמר שאינו יודע על קיומו  .ההבדל אינו

סמנטי גרידא  .הלוחמים בני דור תש " ח עמסו על שכמם במלחמת העצמאות את עולו של קו האש ,
בנו את צה " ל  ,פיקדו עליו במלחמת ששת הימים  ,במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים  ,ואיבדו
רבים מחבריהם  .במרוצת השנים רושתה זווית ההסתכלות של אותם קצינים שבעי קרבות ועתירי ניסיון
בקואורדינטות קרביות ופיקודיות  .מבחינתם זהרה נמצאת במחיצתם של רבים מהלוחמים המבריקים

והנועזים שנפלו במערכה הקשה על הגנת המדינה  .בעיניהם מדובר בחברים ; בחברים לחיים ולנשק
שנפלו במהלך שירותם  .הם זוכרים אותם כאנשים בשר ודם  -בגדולתם  ,במעלותיהם ובחולשותיהם

האנושיות  -ולא כבני אלים מיתולוגיים  .מפקר חיל האוויר האלוף דן חלוץ כתב על מעמדה של
זהרה :
בספר ' תולדות חיל האוויר במלחמה לעצמאות ' אנו מתארים את נסיבות השתלבותה של זהרה לביטוב בחיל

האוויר  ,את פעולתה בו  ,ואת התאונה שבה נהרגה על סמך מקורות ראשוניים מאותם הימים  .אין [ בכך ] ניסיון
או יומרה כלשהי להתמודד עם השאלה כבדת המשקל אם זהרה לביטוב גיבורת מופת או מיתוס  .אין זה
מתחום עיסוקנו  .חיל האוויר הנציח ומנציח את זכרה כשאר נופליו במהלך מלחמות ישראל .

38

אפשר ששר הביטחון ומפקר חיל האוויר  ,שנולדו בעשור הראשון למדינה  ,ושספגו משחר ילדותם
את מורשת הש " ח  ,רואים את דמותה של זהרה הטייסת ברטרוספקטיבה אחרת ובאור שונה לגמרי .
משקעי המורשת מזדככים לא רק במסננים המבצעיים  .המאבק הציבורי בשנות התשעים לצירופן של
נשים לקורס טיס העניק משמעות אקטואלית מחודשת לפועלה של זהרה  ,ומרחק השנים כמו העטיר
לה ' תוספת נשמה ' .
37

ע ' יגב  ,כדהר הרקיע  :חייה וכתביה של זהרה לביטנה  ,צור  -יגאל . 2003

38

מתור מכתבו של אלי מתאריך

22

באוקטובר

. 2003
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מסד ההנצחה

"

חדרה

בחינת קיומו של ' מיתוס זהרה ' מבוססת על שלושה נדבכים בשלבי הבנייתו :
השמונים ; מעמדה של
הראשוני לאחר מלחמת העצמאות ; חידוש העיסוק בדמותה של זהרה בשנות

זהרה בזיכרון הקיבוצי .

מכתבי זהרה ושמוליק
בשנות המאבק לעצמאות נפלו לוחמים ומפקדים רבים שהיו עשויים להפוך לדמויות

בהנהגת
,

הציבור  .מעבר למידותיהם התרומיות ולתרומתם הסגולית לחברה בעיתוי המסוים ובהקשר הייעודי
של הנופלים
יש מכנה משותף כמעט לכולם  -הם הותירו עיזבון ספרותי כלשהו  .בגלל גילם הצעיר
חנה סנש
מחזיק עיזבונם בדרך כלל בעיקר מכתבים ויומנים  .דוגמאות לכך הם יומנה ושיריה של
והאגרות  ,החיבורים והרישומים של דני מס  ,מפקד מחלקת

הל " ה לגוש עציון  .בתקופות מאוחרות יותר שימשו יומנו של

1

מאיר הר  -ציון ומכתביו של יונתן נתניהו ציר מרכזי במפעל

%

התיעוד וההנצחה של פועלם .

ל

זהרה לביטוב ושמוליק קופמן חוננו בכישרון כתיבה נדיר ,

והם מימשו את כושר הביטוי שלהם בעיקר בתחום האהבה
ורגשות הלב  ,תחום אוניוורסלי בזמן ובמרחב  .סערת אהבתם
קרובה ללבם של צעירים השרויים במצבי התאהבות דומים או

מייחלים להם  ,ומרתקת מבוגרים המתרפקים בנוסטלגיה על

1

%
5

1ש,

.

'(

עלומיהם שלהם  .לנתון הזה נודעת חשיבות מופלגת  ,מפני

'

שרלוונטיות הטקסט היא המפתח ליצירת הזדהות של הקורא

1

עם מושאי קריאתו  .שפת הכתיבה העכשווית השתנתה מנוסח

%

,

כתיבתם המליצי  ,הסלנג הנוכחי רחוק מהביטויים שלהם

ן

פניה ;

,

(למשל

' מבסוט

אלף ' ו ' מעאלש ' )  ,והוויית החיים שינתה

,,

אבל האהבה נשארה כשהייתה  .הפופולריות והרלוונטיות של
,

מכתבי שמוליק וזהרה נובעת אפוא מהתמקדותם האובססיווית

1

'

באהבה ומתיאורי ייסוריה קורעי הלב של זהרה לאחר מותו

%

של שמוליק  .במכתביהם מהשנים  1947 - 1946אין אזכור
קפריסין  ,המצב
קל שבקלים של השואה  ,העקורים  ,מגורשי

*
'

%

,,

המדיני הסוער בארץ  ,המאבק ב ' פורשים ' ובבריטים והפעילות
י  - -חרוד  -יויננ ) לא כתבו דבר י ) לציין
י י
ביטחון שדה  ,מפני
כי ההתעלמות משאלות השעה הייתה פועל יוצא של פקודה קשוחה מטעמי
להתייחס לכל עניין
שכל מכתביהם עברו את עינה הבולשת של הצנזורה המנדטורית  ,ונאסר עליהם

"

החזק

שיגלול להסגיר את עיסוקם המחתרתי  .מכל מקום נראה כי מוטיב האהבה המיוסרת הוא היסוד
הקתרזיס
ביותר בסיפורה של זהרה  .מוטיב זה הוא אוניוורסלי במהותו  ,והבניית המתח לקראת שיאי

,.

-

זהרהושמוליק

חנוכה תש " ז

"" '

ךיב ת

יית יעמיס
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הטרגיים שלו  ,במותם של שמוליק וזהרה  ,מקנה לו רלוונטיות וכוח משיכה מחוץ לגבולותיו הדוריים

והמקומיים .
מסד ההנצחה הראשוני בשנוה החמישים
כתביהם של שמוליק וזהרה  -המכתבים  ,המאמרים ויומנה של זהרה  -הניחו מסד חיוני להנצחתם ,

אולם בלא יד מכוונת ייתכן שהיו צוללים לתהום הנשייה  .יד
( קופמן ) אבן  -שמואל  ,אביו של שמוליק  .אבן  -שמואל ניצב ברום

זו הושיט להם  ,ולקוראים  ,ד "ר יהודה
החוגים הספרותיים בארץ  ,והיה

היסטוריון מוכר ובעל עמדת השפעה ממלכתית מכובדת מתוקף תפקידו כמנהל מחלקת התרבות
בוועד הלאומי  .מודעותו העמוקה לסוגיית התיעוד וההנצחה וקשריו המסועפים בממסד הספרותי

אפשרו לו להוציא את ספרי הזיכרון לשמוליק וזהרה  .ברקע עשייתו זו של אבן  -שמואל עמד ידידו

רבי בנימין ( יהושע רדלר פלדמן )  ,שפעל כארבעים שנים לפני כן להוצאת ספר ' יזלר ' לנופלי ' השומר ' .
המשוררת אנדה עמיר  -פינקרפלד  ,המייסדת של מחלקת ההנצחה במשרד הביטחון ומי שפעלה
להוצאת ספר ' יזכר ' לחללי צה " ל לאחר מלחמת העצמאות  ,הייתה הגננת של זהרה ונקשרה אליה
בילדותה בקריית  -ענבים וכתבה עליה לאחר מותה .

39

במלאות שלושים לנפילתו של שמואל קופמן נערכה לו אזכרה בבית הספר התיכון בבית  -הכרם

בירושלים  ,ובעין  -חרוד הוציאו חבריו חוברת לזכרו ולזכר שני חניכיו שנפלו

עמו .

40

סיפורם הטרגי

של שמוליק וזהרה עשה לו כנפיים והתפרסם ביישוב העברי בכלל ובירושלים בפרט עוד לפני מלחמת
העצמאות על קרבנותיה הרבים  ,כשזהרה עוד הייתה בחיים  .לאחר תאונת המטוס שבה נהרגו זהרה
ועמנואל רוטשטיין בעמק המצלבה הוצגו שברי המטוס מספר ימים ב ' גימנסיה העברית ' בירושלים .
פעולת ההנצחה הממוסדת הראשונה לזכרה של זהרה נעשתה על ידי יוסף קרופינסקי  ,מפקד מחנה

שדה  -דב בתל  -אביב .

41

ב  4 -בנובמבר

1948

הוא פנה במכתב אל מפקד חיל האוויר האלוף אהרון רמז

וביקש להנציח את זכרם של מספר טייסים מטייסת שדה  -דב על ידי קריאת מתקנים בתוך הבסיס על

שמם .

42

ב6-

בנובמבר

נקרא ' מחנה זהרה ' .

39

43

1948

אישר רמז את הבקשה  ,וגוש הבניינים ששימש למגויסות הח " ן במחנה

בדיון נוסף בסוגיה זו ב  2 -בדצמבר

1948

הציע קצין הסעד החילי אברהם בלט

אבז  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 13עם  ,ד ; א  ,עמיר  -פינקרפלד  ' ,כי עזה ממוות '  ,הנ " ל  ,בחייהם  :כליל דמויות ממלחמת
השחרור  ,תל  -אביב [ תשכ " בן  ,עמ '

. 43 - 41

( לעיל ,הערה  , ) 13עמ ' קטז  -קבב .

40

אבן  -שמואל

41

כהן ( לעיל  ,הערה

42

במלחמת העצמאות עלו יזמות הנצחה מקומיות  ,ובין השאר נקראו מחנות על שמות מפקדים שנהרגו בקרבות  .מחנה

,) 1

ג  ,עמ ' . 674

שרונה בתל  -אביב נקרא על שמו של יהושע גלוברמן ( ' מחנה

יהושע ' ) ;

בגליל העליון נקרא ' מחנה פילון ' על שמו של

סגן פילון מרידמן מחטיבת יפתח שבפלמ " ח ; והמחנה בג ' ולים כונה ' מחנה עמנואל ' לזכר סרן עמנואל ברשי מחטיבת

גולני .

ב 27 -

במרס

1948

כתב ישראל גלילי  ,ראש המפקדה הארצית של ה ' הגנה '  ,אל מפקד חטיבת קרייתי כי בכוונתו

' להודיע למפקדי החטיבות על החלטתי להימנע מלקרוא מחנות על  -שם חברינו שנפלו חלל  . . . [ .ן קשה ההבחנה את מי
להקדים  . . . [ ,ן וכרוכים בכך פגיעה ועלבון וצער '  .א " צ  ,תיק , 32 - 321

43

בשנת

1949

נמסר שדה  -דב לידי רשות שדות התעופה עד . 1959

עמ ' . 252

נראה שנוכח השינויים שחלו בפרק זמן זה במבנה שדה

התעופה ובתנאי השיכון בבסיס לא נשמר שמה של זהרה במגורי הח " ן  .על פי ראיונות טלפוניים

עם ההיסטוריון אבי כהן

וב 16 -

במאי

2004

עם סגן אלוף מוטי חבקוק  ,ראש ענף היסטוריה

ב 20 -

באפריל

בחיל האוויר .

2004

זהרה לבנטוב  -גיבורת מופת או

לקרוא לשדה התעופה ברוחמה בנגב ' שדה זהרה '  ,על שמה של זהרה לביטוב  .אך
קבע רמז ש ' טרם הגיע הזמן לצעד

בשנת

1949

זה ' .
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בסיכומו של הדיון

44

יצא לאור הספר ' שמואל קופמן  :מבחר כתבים ' בעריכת אבן  -שמואל  ,ובשנת

1952

יצא

( ' דבר '  ' ,הצופה ' ,

הספר ' זהרה לביטוב  :חייה וכתביה '  .הוצאת ספרי הזיכרון לוותה בהספדים בעיתונות
האלקטרונית היחיד באותן השנים
' הארץ ' ) ובתכנית רדיו ב ' קול ישראל '  ,שהיה ערוץ התקשורת
באוניברסיטה
בישראל  .אבן  -שמואל הקדיש עצמו לטיפוח מפעל הזיכרון והתמסר לו בכל מאודו .
לביטוב ,
העברית בירושלים נוסדה קרן מלגות במכון למדעי היהדות על שם שמואל קופמן וזהרה
בירושלים ,
וחדר לימודים במכון הוקדש לזכרם  .הרחוב המחבר את רחוב הפלמ " ח ורחוב הטייסים

והמשקיף על משכן הכנסת  ,נקרא נתיב זהרה .

45

שמוליק וזהרה מונצחים גם ב ' ספר הפלמ " ח '  ,ב ' ספר תולדות ה " הגנה " ' וב ' גווילי אש ' ( רק זהרה
שיצאו בשנות החמישים  ,אף שמבחינה צבאית טהורה תרומתם המבצעית לא עלתה על זו של

זהרה הייתה אמנם מהטייסות הראשונות  ,אך ייתכן שהסיבה לציון שמותיהם בספרי הפלמ " ח
הייתה הפרסום הציבורי של

סיפורם והתהודה שצבר .

חבריהם .
וה ' הגנה '

החמישים .

בכך למעשה התמצתה פעילות ההנצחה לזכרם של שמוליק וזהרה בתחילת שנות

במשך שנות דור נגנזו שמותיהם בשני ספרים  ,המגוללים באותיות זעירות את סיפורם  ,והסיפור
נצור

),

נותר

בלבבות .

שלב ההנצחה המשני משנות השבעים

הקרוב של

בשנת  1971יצא לאור הרומן ' פרופסור אלקנה ורמי בנו ' מאת שרגא קדרי  ,ירידו
שמוליק
אבן  -שמואל  .הרומן מבוסס על סיפורו של אבן  -שמואל ומצטט ממכתביהם של
זכרם של
גיבור הרומן היה אמנם בן דמותו של אבן  -שמואל  ,אבל המכתבים והסיפור תרמו לשימור
שמוליק
שמוליק וזהרה גם בתקופת האופוריה הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים  .סיפורם של
לאהוב עד
וזהרה שב ועלה ובעצמה שלא הייתה לו קודם בספרה של דבורה עומר לבני הנעורים '
קהל
מוות '  .הספר  ,שיצא בשנת  1980בסדרת ' הנועזים ' בהוצאת ' שרברק '  ,נחטף בלהיטות על ידי
הספר
הקוראים והוא שהוביל להתפתחות ' מיתוס זהרה '  .על השתלשלות האירועים שהביאה לכתיבת

וזהרה .

סיפרה

עומר :
וריגש אותי

בשנות נערותי נתקלתי בספר על זהרה לביטוב בו פורסמו מכתביה ויומנה של זהרה  ,שהסעיר

יום

בזמנו  .במרוצת השנים שכחתי ממנו  .כעבור עשרות שנים לאחר שפרסמתי מספר ספרים לנוער הגיע אלי
שהספרנית סיפרה
אחד בני גיל עומר  ,שהיה אז תלמיד בחטיבת הביניים  ,עם בקשה לא שגרתית  .הוא מסר
לו שאני זוכרת
לו על ספר ישן שנכתב על זהרה לביטוב  ,והוסיפה  ' :כדאי שאמא שלך תכתוב עליה '  .אמרתי
אישיים . . .
במעומעם את הספר משנות נעורי  ,אבל מאז היו כל כך הרבה מלחמות  ,וטרגדיות נוספות וסיפורים
וגודלם המזערי של
44

ההצעה הועלתה על רקע תפיסת שדות תעופה בריטיים  ,הרחבת שטחי המדינה במלחמת העצמאות

מנחתי העפר  .ראו  :כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 358
45

; 370

ג  ,עמ ' , 674

. 677

 ' ,שמות

ד ' בנבנשתי  ,רחובות ירושלים  :אתריה ההסטוריים ומוסדותיהנ  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

רחובות ירושלים  , ' 1967 - 1948עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת בר  -אילן ,

תשנ " ט  ,עמ '

. 37

. 114

ראו גם  :ז ' צברי
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( יר מן

הספרנית הצליחה לאתר את הספר הישן  ,והשאילה לו אותו לקריאה  .גיל הגיע הביתה עם
אותו באחת  .הספר ריגש אותי מאוד וכשסיימתי לקרוא  ,חשבתי שאם

הספר ואני קראתי

הספר הצליח לרגש אותי כל כך כאישה

בוגרת  ,לאחר שנים ארוכות של מלחמות ושכול  ,אולי באמת כדאי לכתוב על זהרה ספר חדש .

46

ארבעה חודשים לאחר פרסומו אזל הספר מן המדפים  ,ובשלוש השנים הראשונות ראו אור שש
מהדורות ( הספר יצא עד כה בעשרים ואחת מהדורות  ,וכפי שהעיד זאב נמיר  ,מנהל ההוצאה  ,הביקוש
וההזמנות נמשכים כל הזמן . )47משרד החינוך בחר בספר לקריאה מונחית בבתי הספר בשנות השמונים

המוקדמות  .סיפורם של זהרה ושמוליק הומחז על פי הספר בידי חגית רכבי  -ניקוליבסקי  ,והיא ביימה
בשנת

1981

את ההצגה ' שמוליק של זהרה ' ב 'תאטרון אורנה פורת לילדים ונוער ' .

48

הצגה זו עלתה

מאז בשלוש הפקות ( האחרונה בשנת  , ) 1998והמחזה פורסם בספר בשתי מהדורות ( האחרונה בשנת

. ) 2003

בשנת

1983

יצא לאור הספר ' ולהתחיל מבראשית '  ,שבו הובאו מחדש מכתביהם של שמוליק

וזהרה בעריכת מאיר אדלשטיין  .במבוא הסביר אדלשטיין את המניע להדפסה המחודשת של החומר
המקורי :

,

וכתביה ' ו על שתי

הספר המקורי ' זהרה לביטוב חייה

מהדורותיו נחטף מדוכני הספרים  ,ובמהרה אזל מן השוק .

העותקים המעטים עברו מיד ליד ונקראו בשקיקה  .בכיתות הגבוהות של בתי  -הספר נרשמו התלמידים בתור

כדי לקבלו לקריאה  .בחברות הנוער  ,בסמינריונים ובקיבוצים נמסר הספר מאיש לרעהו  .הביקוש לספר היה
כה רב  ,עד שניתן לומר שדור שלם נתחנך על אגדה קסומה זו .

בשנת

2003

49

יצא לאור הספר ' כזוהר הרקיע ' מאת עופר רגב  ,ובו הובאו שוב מכתביה של זהרה  .לספר

הוקדם מבוא המגולל את תולדות חייהם של זהרה ושמוליק  .בהקדמה נכתב  ' :לאחר מותה  ,הפכה
זהרה עצמה לסיפור  ,לזיכרון ולמורשת  .דמותה השפיעה על רבים [  . . .ן אך גם מרקמת

תישזר בתודעה רק פיסה אחת  .זו אותה פרשת אהבים טהורה שנגדעה ,
המקום וההקשר

ההיסטורי ' .

50

חייה של זהרה

[  . . .ן שעוצמתה חורגת מן הזמן ,

הדס ירקוני  -רגב  ,עורכת הספר ' כזוהר הרקיע '  ,אמרה  ' :זהרה מסמלת

את האוניוורסליות של האהבה חוצת

הגבולות ' .

צפריר קריציה  ,בן קריית  -ענבים  ,שהוריה של זהרה

51

קבורים בחלקת המייסדים בקיבוצו  ,ביים בשנת

2003

דווקא לבני הנעורים  .על המוטיב המרכזי בהצגה

את המופע ' זהרה '  ,המיועד לקהל הרחב ולאו

אמר :

זהרה ושמוליק מייצגים  ,בעיניי  ,את ארכיטיפ האהבה הטרגית נוסח ' רומיאו ויוליה '  .סיפורה של זהרה ששכלה
שלושה אהובים ונהרגה בעלומיה צובט את המיתרים הרגישים ביותר  .עניין המלחמה קיים ברקע סיפורה של
זהרה  .טרומפלדור הוא גיבור מיתוס ציוני ואילו סיפורה של זהרה הוא אוניוורסלי  .בסיפור שלה יש גרעין
מיתוס המחזיק משהו הגדול מן החיים מבחינת הדרמה האנושית שמעבר לזמן ולמקום .

46

הריאיון עם דבורה עומר התקיים

ב 14 -

ב 15 -

52

במאי . 2003

במאי . 2003

47

הריאיון עם זאב נמיר התקיים

48

הראיון עם חגית רכבי  -ניקולייבסקי התקיים

ב 16 -

במאי ,

; 2003

ע ' עמית  ,שלוש חתונות  :מפגשים עם ארנה פורת ,

תל  -אביב  , 2000עמ ' . 260
49

מ ' אדלשטיין ( עורך )  ,ולהתחיל מבראשית  :מכתבים  ,זהרה לביטוב  ,שמואל אבן שמואל  ,ירושלים תשמ " ג  ,פתח דבר .

50

רגב ( לעיל  ,הערה

51

מדבריה בערב הזיכרון לזהרה שהתקיים

52

, ) 37

עמ '

. 85

הריאיון עם צפריר קרוציה התקיים

ב 30 -

ב 17 -

בספטמבר

בספטמבר

2003

2003

ב ' בית הפלמ " ח '

בתל  -אביב .

בתל  -אביב .

זעה לנגטיב  -גיטרת מופת או

הספר 'לאהוב עד מוות '  ,ההצגה ' שמוליק של זהרה '  ,שגם צולמה ושודרה בטלוויזיה
במספר ימי זיכרון  ,וההוצאות המחודשות של ספרי המכתבים בשנת

1983

ובשנת

 161דהרה

מיתוס !

החינוכית

 ,הנחילו

2003

את סיפורם של שמוליק וזהרה לדור חדש שלא ידע את שמם  .הטמעת הסיפור באמצעות

מערכת

החינוך הממסדית יצרה רצף של שנתונים רבים שנחשפו לפרשת חייהם ומותם  .המשיכה של בני
מהוויית
נוער לסיפורי גיבורים והלהיטות של נערות בגיל ההתבגרות לסיפורים רומנטיים נובעת
ורגשית
ההזדהות הרגשית עם מושאי הקריאה  ,וחוויה זו מסייעת במקרה הנדון להפנמה רציונלית
כאחת של המסרים הלאומיים המגולמים בסיפור  .לא פעם הופכים הוריו של הילד הקורא

או

.

הצופה בהצגה לשותפים נלווים לסיפור שלא התוודעו אליו מנעוריהם  ,וכך הולך ומתרחב המעגל
דור
משנות השמונים ואילך הפכו שמוליק וזהרה בעיני רבים מצעירי הארץ לנציגיהם של בני

תש " ח .

מעמדה ש 5זהרה בזיכרת הקיבוצי
לדמותה של זהרה נתייחד מקום סגולי במרחב הזיכרון הקיבוצי  .היא מזוהה בראש ובראשונה כאחת
יוטמע
מלוחמי הפלמ " ח שנפלו במאבק להקמת מדינת ישראל  ,ולפיכך ניתן היה לצפות שקלסתרה
כמרכיב בזיכרון הקיבוצי של בני דור תש " ח  .אבל דמותה של זהרה חרגה מחוג לוחמי עצמאות ישראל
האוויר
בדור תש " ח  .היא נתפסה בדור האחרון כסמל לנצחיות האהבה מחר גימא  ,ואומצה על ידי חיל
כמופת להתגייסות נשית לשירות קרבי מאידך גיסא  ,וכל אלה הרחיבו את חוג מוקירי זכרה שקיבעו

את דמותה בזיכרון הציבורי  .המוטיבים הקלסיים של הסיפור המיתי בפרשת חייה ומותה שופכים אור

על תהליך הבנייתו של ' מיתוס זהרה ' .
גזית הגורל הטרגית
זהרה נולדה להוריה לאחר ששכלו שני תינוקות שנפטרו בינקותם  .שמוליק נולד לאחר שמונה
נחרץ
שנים ארוכות שבהן ייחלו הוריו להיריון  .הכמיהה להולדתם של הגיבורים  ,שדינם הטרגי כמו
מראש  ,מחדדת את מוטיב הגורליות  .כך גם בפרשת השחרור מהפלמ " ח  .במשך תקופה ארוכה

התנהל מאבקו של שמוליק  ,בדרבונו התקיף של אביו  ,לסיים את שירותו הצבאי ולצאת ללימודים .
אך
כשעלה בידו של שמוליק להשיג לבסוף את אישור השחרור המיוחל  ,הוא ביקש לממשו לאלתר ,
לסייע
זהרה שכנעה אותו להתעכב ימים אחדים כדי להיפרד כראוי מחבריהם  ,וכעבור יומיים יצא
באימון כיתת טירונים ולא שב  .אף בעזיבתה של זהרה את הארץ לארצות  -הברית אפשר לראות ניסיון
להימלט מיד הגורל  ,אך גם שם כמו רדפה אותה נבואת האורקל  .לשמע הידיעה על נפילתם של
והתגייסה מחדש
לוחמי מחלקת הל " ה  ,ובהם חברים רבים משותפים לה ולשמוליק  ,נמלכה בדעתה

לשירות .
מוטיב הגורליות הטרגית בדמותה של זהרה בא לידי ביטוי במלוא עצמתו במותם של שלושת

חבריה  -עמיחי קליבנר  ,שמואל קופמן ואמנון ברמן  .דומה שבעקבות האירועים הצטיירה זהרה בעיני

שקדרה 162

ניר מן

עצמה כאישה קטלנית .

53

הקורא שנכבש באהבתם הטוטלית של שמוליק וזהרה  ,מזדעזע בקראו את

תיאורי ייסוריה בתהומות כאבה  .מצד אחר שתי החוויות העזות מעצבות את דמותה כרמות מיתית  ,שכן
גיבורי המיתוס נחשבים כמי שניחנו במשאבי נפש המפקיעים אותם ממרחב ההתייחסות הנורמטיווי ,

ומצד אחר חוויות אלה מעצימות את תחושת חוסר התוחלת שבניסיון להיאבק בגזרת הגורל .
מוטיב האהבה המכלה  -מקומו של שמוליק במיתוס
בשל חלקו המהותי של שמוליק בנרטיב האהבה  ,שהנא מרכיב מרכזי בסיפר ובמיתוס  ,עולה השאלה
אם המיתוס הוא של זרדה לבדה  ,או שמא זהו ' מיתוס זהרה ושמוליק '  .נראה שהתשובה על שאלה

זו איננה חד  -משמעית ותלויה בהשקפתו של המתבונן  .מי שרואים את מיצויו של המיתוס במיזוג
המוטיבים של המוות והאהבה האוניוורסליים  ,יבכרו להשוות את משקלם של זהרה ושמוליק  .לעומת
זאת מי שמטעימים את ההיבט הפמיניסטי במיתוס יתמקדו בזהרה לבדה  .זאת לא מפני ששמוליק

אינו כשיר לייצוג מסרים פמיניסטיים  -אדרבה  ,דמותו משרתת את המסר הפמיניסטי העל  -זמני
במיתוס  -אלא מפני שהיבט זה נבנה במידה רבה מאירועים שהתרחשו לאחר ששמוליק נהרג וזהרה

התאוששה ויצאה לדרכה החדשה באמריקה ולקורס הטיס .
חוט של עצב נמשך בדמותו של שמוליק  ,העילוי המחונן  ,הפלמ " חניק האהוב על חבריו  ,והמתבדל

באישיות מופנמת  ' .גאון ' ,הגדיר אותו המשורר חיים גורי  ,שהיה מפקדו בפלמ " ח .

54

' מסור  ,אהוב  ,חבר

טוב בחיוכו הביישני  .יודע לעורד  ,יורע לעורר  ,יודע לגעור קשה בשעת הצורך  ,אך תמיד מתוך חברות
ויחס חם וטוב  .יודע למזג את סמכות המדריך עם חברות טובה '  ,כתב

עליו יוחי סבוראי מעין  -חרוד .

55

כניסתה של זהרה לחייו של שמוליק חוללה בקרבו סערת נפש  .את הפגישה בין זהרה המחוזרת
והנערצת על ידי חיילי מחלקתה  ,לבין שמוליק המסוגר תיארה עומר בספרה לבני
זהרה ציפתה שהוא יפתח

[. . .

]

ראשון  .הבחור צריך

לעשות את הצעד הראשון ,

לא ?

הנעורים :

אך שמוליק לא עשה

זאת .

שמוליק נראה שברירי  ,רוחני  ,הוא כמו ריחף בעולמות אחרים  ] . . . [ .הוא היה אחר  ,שונה במראהו כמו גם

באורח דיבורו ובהתנהגותו  ,והשוני הוא שקסם לה כל כך  . . . [ .ן מחזרים רבים היו לה לזהרה  ,אך היא רצתה רק

.

בשמוליק  ,שכנראה אינו מתעניין בה כלל  . . [ .ן בריצה עשתה זהרה את דרכה בשעת הבוקר אל [ שדה האספסת ]
מחוץ

לקיבוץ  .הגלבוע הזדקר מולה  ,טרשי

ומסולע  .מרחוק הבחינה בדמות הקוצר  ,דמות תמירה מזדקרת

בשדה  .כן  .שמוליק
[  ] . . .הרים שמוליק את ראשו ומבטיהם נפגשו  ' .זהרה ? '
! -

הוא עדיין לא הבחין בה  .עירום היה במחצית

גופו העליונה  ,לבש מכנסיים קצרים .

חייך אליה חיוך מבויש

משהו .

56

הפרט המשמעותי המשתמע מהטקסט הרומנטי הוא הדומיננטיות של זהרה במערכת

יחסיהם .

57

שמוליק מתואר כדמות גבר שברירי וענוג  ,וזהרה היא המעשית  ,והיא היוזמת את יצירת הקשר באמתלה
53

ביטוי לכד ניתז כאשי צלם בחוף הים בתל  -אביב ביקש לצלם אותה ואת אמנת לפני טיסתו האחרתה לנגב שממנה
לא שב  .זהרה נזעקה מפני שאותו הצלם צילם אותה ואת שמוליק באותו המקום בשבת האחרונה שעשתה עם שמוליק
בתל  -אביב  ,שישה ימים לפני שנהרג  .אבן  -שמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' נח .
ב 16 -

בפברואר

בביתו

בירושלים .

54

הריאיון עם חיים גורי התקיים

55

יומן עין  -חרור  ,יום ו  ,י " ח בסיוון

56

ר ' עומר  ,לאהוב עד מוות  ,תל  -אביב  , 1980עמ ' 76 , 61

57

תא " ל יצחק ( איזי ) רהב  ,חברו של שמואל קאופמן  ,אמר  ' :כשאמרו לי שהוא בזוג עם זהרה  ,התפלאתי מאוד  .לא ידעתי

2004

תש "ז .
ו . 80 -

איך היה לו האומץ לגשת אליה  .הוא לא היה טיפוס שמתחיל עם בנות  .היא הייתה נערה פתוחה ממנו  ,עזת מבט  ,והוא
היה כזה ביישן  .זהרה הייתה ללא ספק הדומיננטית ביניהם '  .הריאיון התקיים ב  9 -בדצמבר

2003

בתל  -אביב .

זהרה למטיב -

גיבורת מופת או

מיתוס ?

163

מאולתרת  .על אופייה של מערכת היחסים ביניהם אמרה רכבי  -ניקוליבסקי  ' :הקטע האינטלקטואלי

שלו משך אותה  ,לדעתי  .הוא לא היה מאצ ' ו .

,

הוא הדמות שהיינו רוצים לראות של הגבר

הישראלי החדש וההרגשה במקור  .איש הרוח הנאלץ לאחוז בנשק  .היא הייתה הדומיננטית בסיפור

האהבה  .זהרה הייתה ספורטאית ,חזקה  ,אינדיבידואליסטית  ,עקשנית עם רצף ברזל חזק מאוד .
שאפתנית ' .

58

59

סיפור אהבתם העזה של שמוליק וזהרה ראוי להיכלל בקורפוס סיפורי האהבה הקנומים ,
הנמתחים בקשת הרגשות שבין התום הבתולי לאופל המורבידי  .בדרך כלל נחשפת עצמת האהבה

לאחר פרידה טראומטית או מוות טרגי  .מוטיב האהבה הלא ממומשת  ,אותה אהבה שלא הבשילה
לכדי הקמת בית ומשפחה ונותרה בחזקת הבטחה טהורה ומלאכית בנצחיותה  ,תורם אף הוא את
משקלו האגדי להבניית המיתוס  .לאחר מותו של שמוליק כתבה לו זהרה

ביומנה :

מי עולל לנו זאת ? מי הפריד בינינו לנצח ? משכותבת אני את המילה נצח  -פחד ורעדה אוחזים בי .
לנצח  ,לעולמי

עולמים ?

האומנם ?

רק עתה רואה אני שבעצם במשך כל הזמן חיה אני את התקופה הזאת כתקופה

שצריכים ומוכרחים לעבור אותה  ,ומשנגיע לסופה שוב אמצא את שמוליק שלי  ,השובב והרציני  ,העליז
והחמוד  ,היודע לנחם ויודע לאהוב  .איפה אמצאך  ,שמוליק שלי ?
שמוליק  ,מחפשת ומחפשת אותך או את הדרך אליך  .האמצא ?  . . .זהרה .

לו גילה לי מישהו את הדרך  .אני מחפשת ,

אפילו במותם לא מיצו זהרה ושמוליק את זוגיותם ונרתרו פרודים זה מזו משני עברי עיר הנצח .
שמוליק נקבר בבית העלמין בהר הזיתים  ,שנותר לאחר מלחמת העצמאות בשליטת ירדן  ,וזהרה
הייתה קבורה שנתיים בבית קברות ארעי בגבעת רם עד הבאתה למנוחת עולמים בחלקה הצבאית

בהר הרצל בירושלים .

60

מוטיבים נוספים בהבעית המיתוס
גורם נוסף שתרם להיווצרות המיתוס  ,ושקשה אמנם להעריך את חלקו אבל ודאי נודעה לו השפעה
לא מבוטלת בטווח הארוך  ,הוא מסכת הקשרים של זהרה ושמוליק לאליטת היישוב הישנה בתקופת

המרינה שבדרך ולאליטת הפלמ " ח ודור תש " ח  .בביתה של משפחת קופמן באו ויצאו שועי הדור
ומעצבי התרבות העברית .מנגד בלטה זהרה באישיותה ובכושד מנהיגותה כמפקדת צעירה ומרריכת
 61ברבות השמם
ספורט בקרב חבריה הפלמ "חניקים  ,שמהם צמחה שכבת ההנהגה של דור תש " ח .
58

59

הריאיון עם גית רכבי  -ניקוליבסקי התקיים

"

במאי . 2003 .

י ימיי "

בסוכות תשס " ד יצא גילית מיוחד של המקומון ' ד%יי ' בתל  -אביב שיוהד למכתבים היסטוריים בתרבות הישראלית
ק יד
זהרה
והעולמית  .המדוי ' שלד באהבה ' וקדש למכתבי אהב מיתייימים ' יאחד ממכתב האהבה
ביניתם  .העיר ,

60

ב 16 -

16

באוקטובר

"

 ,2003עמ ' . 10

"

שי

עמוס לביטוב  ,אחיה של זהרה  ,ורותי רעייתו זכו להיפקד לאחר טיפולי פוריות ממושכים ואימוץ תינוקת  ,ובשנת

1962

נולדה בתם  ,והיא נקראה על שם דודתה זהרה  .בשנת  , 1968בהיותה בת שש  ,נפטרה הילדה ממחלת הסרטן והובאה
למנוחות בחלקת הקבר המשפחתית של משפחת קוסמן  ,שנשמרה לזהרה דודתה לצדו של שמואל קופתן  .ראו  :רגב

61

(לעיל  ,הערה  , ) 37עמ ' . 83
בריאיון סיפר יורם לביטוב ,אחיינה של זהרה ' :בילדותנו שמענו רבות מסבתא  ? ,יתה לביטוב  ,ומהורינו על זהרה .
ב 1998 -

חדרה

במלאות חמישים שנים לנפילתה התקיימה אזכרה לזהרה  ,בה דיברה עליה בהערצה רבה לאה רביי  ,שחלקה

איתה אוהל משותף בעין  -חרוד  .היא תיארה את אישיותה ההזקה כמד " סית ( מדריכת ספורט ) ומפקדת מחוננת  ,בד בבד
עם דאגתה לטיפוח האוהל הצנוע  .לאה סיפרה בהתרגשות רבה שזהרה השאילה לה את חולצתה הרקומה לפגישתה

-

דייה

ניר

164

מן

נודעו חלקם בתפקידים שמילאו במטכ " ל ובצמרת הממשלתית  ,התרבותית והציבורית  ,וחלקם נבלעו

באלמוניות .
פעילות ההנצחה התנהלה שנים רבות בלא יד מכוונת וללא תכנית  -אב רב שנתית ; גורמים במעגלים
חברהיים שונים  -המשפחות  ,אישי ציבור וקבוצות חברתיות בעלות עניין  -פעלו באורח וולונטרי
כסוכני זיכרון  .בקרב לוחמי תש " ח נצרפה תחושת מחויבות לזכר חבריהם הנופלים  ,והאליטה הממלכתית
של מדינת ישראל  ,שהכירה היטב את סיפורם של שמוליק וזהרה  ,מצאה דרכים לשמר את זכרם  .כך
נמצאו המקורות להוצאת ספרי הזיכרון לשמוליק וזהרה ; כך הוחלט לקרוא רחוב בירושלים על שם
זהרה ; כך הוחלט להקים קרן מלגות ולקרוא חרר ישיבות באוניברסיטה העברית בירושלים על

שמם ;

כך החליט זאב נמיר  ,הפלמ " חניק לשעבר ומנכ " ל הוצאת ' שרברק '  ,להוציא את ספרה של עומר  ,למרות
' אי התאמה ' מסוימת בתזמון השיווקי ;

62

כך הוחלט לשלב את הספר בסל התרבות של מערכת החינוך

הממלכתית ; כך נרתם יגאל אלון  ,שר החינוך שהיה מפקד הפלמ " ח  ,לסייע בהעלאת ההצגה ב ' תאטרון

לילדים ונוער ' ; וכך החליטה עיריית ראשון  -לציון בשנת

2004

לקרוא רחוב על שמה של זהרה .

בבוקר שבו נספתה זהרה היו האחיות רות דיין וראומה וייצמן בבית הוריהן בשכונת קריית שמואל ,

שממנו נשקף עמק המצלבה בירושלים  ,ומשה דיין  ,שהיה מושל ירושלים  ,נעדר מהבית  .לפתע הגיח
מטוס קל שהמריא מהמנחת הסמוך בעמק המצלבה  ,וכשנשמע נפץ התרסקות ועמוד עשן היתמר

מכרם הזיתים מיהרו רות וראומה לעבר המטוס המרוסק .
לא הכרתי את זהרה

63

סיפרה ראומה

וייצמן :

בחייה  ,אלא רק במותה  .אני זוכרת את שערה השחור והגולש הספוג בדמה  .רצנו מהר

לחלץ את הנפגעים  .רות  ,אחותי  ,פינתה את הגופות של עמנואל וזהרה במכוניתו של משה [ דיין ] לבית החולים
' ביקור חולים ' בירושלים  ,שם נקבע מותם  .דמותה של זהרה מגלמת את מיתוס דור תש " ח שחלם להקים
מדינה עצמאית  ,ולחם למען הגשמת החלום הציוני  .היא הייתה אישה  ,טייסת ובעלת שאר רוח  .סיפור אהבתם
של זהרה ושמוליק מפעים אותי בעצמתו .

64

השחרור מהפלמ " ח  -האנטיקליימקס
לפרשת השחרור של שמוליק מהפלמ " ח התלווה אקורד צורם מבחינה אישית וגם לאומית  .דרישתו
של שמוליק להשתחרר
הפיקוד הבכיר ,

65

מהפלמ " ח בעיצומו של המאבק לעצמאות נתקלה בהתנגדות חריפה מצד

אף שלאחר ' ליל הגשרים ' בשנת

1946

כבר האריך את שירותו בשנה נוספת מעבר

לנדרש  .על תביעתו של שמוליק לצאת ללימודים בחורף תש " ז כתב

אביו :

הראשונה עם יצחק רבין  ,שהיה אז מפקד מחלקת הפלמ " ח בקיבוץ תל  -יוסף השכן '  .ראו  :נ ' מן  ' ,עם כל הכבוד לרוני ' ,
הקיבוץ ,
62
63

12

ביולי  , 2001עמ ' . 17

הריאיון עם נמיר ראו לעיל  ,הערה . 47
רגב ( לעיל  ,הערה  , ) 37עמ ' . 77 - 76

64

הריאיון עם ראומה וייצמן ראו לעיל  ,הערה . 36

65

ברוך ( בוזה ) אקסלרוד  ,מפקד פלוגה ו  ,שבה שירת שמואל קוסמן  ,סיפר  ' :אני שכנעתי את שמוליק לצאת למטווח
המחלקתי שבו הוא נהרג  .באותו השבוע שמוליק קיבל אישור שחרור מהפלמ " ח והיה אמור לצאת לחופשת שחרור .

בגלל מחסור במפקדים ביקשתי ממנו יום לפני האימון  ,שיצטרף לסגל המ " כים במטווח שנערך ביום שישי  .דיברתי

אתו באופן אישי והוא הסכים מרצונו החופשי להצטרף ללא כל התגגדות '  .הריאיון עמו התקיים
בביתו ברמת  -השרון .

ב 28 -

בפברואר

2004

ה לקטוב  -גימרת מופת או

?

מיתוס !

 165ץתדרה

~

החודשיים שאחרי פגישתנו [ בשבט תש " ז ] היו חודשים מרים לכולנו  .נכנסנו ל ' סבך רע של צרות '  .מחלקת
החינוך של כנסת ישראל הרעישה עולמות בדרישת שחרור לבני  ,והממונים על בני האשימוהו בבקשת

פרוטקציה  .ועדת השחרור שלחה פקודה לשחררו  ,והממונים עליו כתבו לו  ' :נתנגד בכל תוקף '  . . .נעלב עד
תהום

נפשו  ,התחיל הוא עצמו  ,וזהרה עמו  ,להילחם לזכותו ולצדקת

דרישתו .

66

ניתן לצפות מגיבורי מיתוס לאומי שיתייצבו הכן לצו הגיוס הלאומי ; ולא היא  .יתר על כן  ,ניתן לצפות

שהעורך יעשה לטשטוש פרשייה בעייתית זו במסווה של ' אחרי מות '  ,ושוב אין זה כך .
נראה כי לסוגיה זו שני רבדים התורמים באורח משמעותי להבניית המיתוס ולהעצמתו  .רובד אחד

הוא האמינות בהצגת דמותו של שמוליק על ידי אביו  .לאמינות יש ערך עילאי בהיתוכו של גרעין

המיתוס ובגיבושו  .יש

לשער שאבן  -שמואל  ,בהיותו היסטוריון מנוסה  ,ירע היטב שטיוח הפרשייה

עלול לפגוע בדמותו של שמוליק בעיני הקורא  ,שממילא יוכל ללמוד מן המכתבים על מהלך העניינים
ויחוש כי אין מציגים בפניו דיוקן אמין של שמוליק  .יתרה מזו  ,נראה שלאבן  -שמואל היה ' חשבון
פתוח ' עם הפיקוד הבכיר  ,והוא לא התכוון למחול על עלבונו של שמוליק ועל כעסו שלו כדי לייפות
מיתוס עתידי שלא כיוון אליו  .אבן  -שמואל נשאר נאמן לגישתו גם במהדורה השנייה של ספר הזיכרון

לבנו ( . ) 1959

השוואה ביקורתית בסוגיה זו לוויכוח המכוער שהתגלע בין חבריו הלוחמים של יונתן

נתניהו לאחיו  ,שעשו להצגה מגמתית ומשוכתבת של ' מבצע יהונתן '  ,המבצע לשחרור החטופים

הישראלים באנטבה בשנת , 1976
לא היסס להציג

67

מבהירה את חשיבותה של מדיניות העריכה של אבן  -שמואל  .הוא

כהווייתן את העובדות הלא מחמיאות לכאורה  ,וביצר בכך את מהימנות הסיפור .

מוטיב המאבק האבוד בגורל
הרובד האחר בפרשיית השחרור מהפלמ " ח עולה בחשיבותו על עניין האמינות בהבניית

המיתוס .

גיבור המיתוס כפוף לקוד התנהגות משל עצמו  .הן הוא והן קהל הנמענים יודעים שמתוקף מעמדו

או כוחו המיתולוגי אין חלים עליו החוקים ודפוסי המוסכמות המקובלים  .עם זאת המרידה באל סופה

עונש מידי שמים  ,כך ביהדות וכך בתרבויות העמים  ' .שלח נא ביד תשלח '  ,מתריס  -מתמקח משה נביא

הנביאים לפני אלוהים בניסיון השתמטותו מצו האל ; ומחרה מחזיק אחריו דוד בן ישי  ,המבקש לשרת
 68גיבורי המיתולוגיה היוונית
תחת אכיש האויב במלחמת שאול וישראל בפלשתים בהרי הגלבוע .
אינם מפסיקים להמרות את פי האלים ולכפור בסמכותם האולימפית  .נראה כי מוטיב הקתרזיס

הדרמטי לא העסיק בשום אופן את שמוליק במרי לבו ואת אבן  -שמואל במררתו  ,אבל אותו העיקרון

הספרותי מתקיים בעניין השחרור מהפלמ " ח  .עוד לפני תחילת הקריאה כבר יודע הקורא אל נכון את
אחריתו הטרגית של הסיפור  -הוא יודע שחייו של שמוליק קופדו  ,ושהוא שייך לפנתאון התהילה
66

אבז  -ששאל

67

ע ' נתניהו  ,הקרב האחריז גיל ייני  ,תל  -אביב תשנ " א ' עמ '

(לעיל  ,העפה  , ) 1עמ ' נד .
;7

א ' כפיי ' ברק  :הביוגיפי"

' תל אביב  , 1999עמ '  ; 165ע '

שלח  ' ,אני רץ  ,מסביב יריות  ,וכל הזמן תקועה לי בראש טראומת מעלות '  ,ריאיון עם מוקי בצר  ,ידיעות אחרונות ,
 7ימים  29 ,ביוני  , 2001עמ '

41 - 34

( לדברי בצר ' משפחת נתניהו נאבקה להאדיר את חלקו של יוני שלא לצורך .

מעצם טיבו של המבצע  ,יוני היה למיתוס  .הניסיון לגמד אחרים ולשייך ליוני דברים שאינם נכונים הזיק לכולם ' , DWI
עמ ' 41ן ) .
68

שמות ד  ,יג ; שמואל א

כס .
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הלאומי  .לפיכך יציאתו חוצץ נגד צו הממרנים מעצימה את חזויית הקריאה  .ההנגדה הקוטבית בין
הגיבור לכוחות חזקים ממנו מעוררת את הזדהותו של הקורא  ,השואף אף הוא בסתר לבו להשתחרר
מכבלי איסרריו  .התנהגותו של הגיבור המרשה לעצמו להפר את הציפיות החברתיות  ,בהברה כל כך

מהודקת ומחמירה באורחותיה  ,מוכיחה את חוזק אישיותו  .שמוליק לא היה הטיפוס המאצ 'ואיסטי
המזלזל בדעת חבריו  ,אבל מרגע שחש שזכויותיו מתקפחות  ,מאששים מהלכיו את חוסנו הפנימי ואת
אמונתו בצדקת מאבקו האישי  .אפשר שהציטוט שלהלן מרמז שפעל גם מטעמי פציפיזם  .הקורא לא
נדרש אל מדוכת ההכרעה  ,והקונפליקט מעצים את חוויית ההתמכרות לעלילת גיבוריו  .בספר לזכר
שמוליק כתב על כך

אביו :

התחילה פרשה מבישה של בירורים  ,של שיחות ' שכנוע '  ,של שחרורים מלמעלה וערעורים מלמטה  ,ועיכובים ,
ועלבונות  ,ועונשים  .פרשה זאת נמשכה למעלה מארבעה חודשים [ ושמוליקן הפסיד בשנית את ההזדמנות
למלגה  .באתת משיחות ה ' שכנוע ' שהיו לממונים עליו איתו  ,אמר ( כפי שנודע לי לאחר זמן )  ' :לפי דעותי

,

,

כיום  ,אין בי כוח נפשי לשלוח אדם

להרוג ' . . .

69

הסיפור מעלה את הדילמה בין רצונו של הפרט לבין אילוצי המערכת ודרישותיה  .זהרה ושמוליק

העדיפו לפנות לבניית חייהם הפרטיים וביתם המשפחתי  .צעירים רבים במדינת ישראל נאלצים

להתמודד עם קונפליקט זה  ,ונראה כי התמודדות זו עתידה להימשך עוד שנים רבות .
זהרה הטייסת
בחירתה של זהרה בטיס הייתה הסיבה העיקרית לאימוץ זכרה על ידי תיל האוויר החל משנות

התשעים  .בפועל טסה זהרה בארצות  -הברית

127

שעות  ,ובחיל האוויר הישראלי כארבע שעות .

70

במציאות האקטואלית נרמה כי הציר המרכזי ב ' מיתוס זהרה ' נשען על ראשוניותה בחתום הטיס הנשי
הקרבי בשורות חיל האוויר הישראלי  .סיפורה הובלט בספרי המורשת שהוצאו לאור על ידי מפקדת

חיל האוויר .

71

גם הטקס הצנוע במוזאון חיל האוויר מקבע את מעמדו של החיל כנוצר מורשתה של

זהרה לביטוב  .לזהרה שמור אמנם מקום של כבוד בתולדות חיל האוויר כאחת מהטייסות הראשונות ,

אבל לא חיל האוויר הוא שטיפח את ' מיתוס זהרה ' ביובל שנותיו הראשון  .אפילו את שמה במצבת
החיל בהר הטייסים בואך ירושלים הוסיפו רק בשנת  , 1998עם החלת הוראת ההנצחה  .עם זאת
תפקירו הנוכחי של חיל האוויר בשימור המיתוס הוא מרכזי מאוד  .עובדת היותה של זהרה טייסת
קרבית שסיימה בהצטיינות את קורס הטיס בבייקרספילד  ,מקנה ל ' מיתוס זהרה ' ייעודים פונקציונליים

ו 'אינטרסנטיים ' בהוויה הציבורית העכשווית  .מתוקף ממלכתיותו הפך חיל האוויר לסוכן זיכרון

רשמי -לאומי לרמותה של זהרה  ,המבליט את ההיבט הצבאי בפועלה  .נראה כי העניין של חיל האוויר
בסיפורה של זהרה נועד לעגן את שירות הנשים במורשת ההיסטורית  ,ולהקנות לו בכך ממד של

המשכיות היונק את תוקפו מההרואיות של דור תש " ח .
( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' עח .

69

אבן  -שמואל

70

' טפר טיסות ' יוני  -אוגוסט  , 1948א " צ  ,תיק

71

אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה
הנ " ל

(לעיל  ,הערה . ) 1

;) 1

- 1107

 , 200עמ ' . 7 - 5

א ' כהן  ,גשר אווירי לעצמאות  :להק תובלה אווירית  , 1949 - 1947תל  -אביב

תשנ " ח ;

זהרה

לקיטל -

ניעורת מופת או
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מיתוס ?

בדרג הממלכתי ניתן לכך ביטוי כאשר על דף השער של חוברת סיכום משחק המלחמה ' יקף
לאופק '  ,שנערך בשנת  2001במטה למלחמה בטרור במשרד ראש הממשלה  ,הוטבעה דמותה של
זהרה לביטוב בתא הטייס כשמבטה מופנה בנחישות קדימה  ,ובשולי התצלום

בחוברת שהוציא משרד התיירות בשנת
דרך פורסמו

168

2003

נכתב שמה .

עבור מורי

מסלולי טיולים בארץ לפי נושאים

'

,

 11ה

.

ן

שונים (ארכאולוגיה  ,אמנות ואדריכלות  ,גאולוגיה ,

דתות ,היסטוריה ועוד )  ,וביניהם  ,במסגרת סיורי

המורשת  ,הסיור ' פרימוסים כמוסים ' .

72

מבין מאות

הרמויות ההיסטוריות הקשורות לאתרי הסיורים
שבחוברת  ,רק על זהרה לביטוב ניתנה תוספת
~ מרחיבה  .בתקציר הסיור נכתב על הביקור
אישית
בקריית  -ענבים  ' :סיפור אהבותיה ומותה של זהרה
הישראלי  .במותה הפכה לגיבורת
תרבות  ,שסימלה אהבה וגעגוע לאיל  -קץ '

ייעודו של ' מיתוס

זהרה '
73

תחום ההנצחה הוא אחד התחומים שבהם משתקפים הסיפר הלאומי בכלל ורכיביו המגדריים

בפרט .

אפשר ש ' מיתוס זהרה ' עלה בתחילת שנות השמונים בשל זיקתו למאבק המגדרי על מקומן של הנשים

במרחב הזיכרון הלאומי  .ייעודו
72
73

של אותו מרחב זיכרון איננו מתמצה ברישות תיעודי של הפעילות

האגו להכשרה מקצועית בתיירות ,משרד התיירות ,היתלמדות מורי דרך  -יייי -
תידור  -באומל

( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 435

דצמבר

' 2003

עמ '

' 34

סעיף

. 159
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( יר מן

והעשייה של נשים בעבר  ,אלא ממוקד בהווה ועוד יותר מכך בעתיד  .המאבק הציבורי בשלהי שנות

התשעים לפתיחת קורס הטיס בחיל האוויר לחיילות  -צוערות ביסס את ' צדקת ' הדרישה על תרומתו

התודעתית של התקדים ההיסטורי משכבר  .הגורמים שעמדו בראש המאבק דיברו בשם המוטיווציה
והשאיפה של נשים לממש הלכה למעשה את הסיסמאות המגדריות פרי ההכרה הפמיניסטית החדשה ,

אך טענו כי יסודן בתחושת ייעוד פנימית משחר ימי המדינה  ,בתורת ' חדש ימינו כקדם ' .
ב8 -

בנובמבר

1995

קיבל בית המשפט הגבוה לצדק את עתירתה של החיילת אליס מילר נגד

מערכת הביטחון על סירובה לקבל אותה לקורס הטיס .

74

עתירת מילר היא שהביאה בסופו של דבר

לפתיחת קורס הטיס לנשים בשנות האלפיים  .דרך ארוכה עשתה החברה הישראלית מאז הסיסמה
השוביניסטית של מפקד חיל האוויר האלוף עזר וייצמן ' הטובים לטיס והטובות לטייסים ' עד לפתיחת
השירות בצוות האוויר בפני נשים  .בעקבות חיל האוויר נפתחו בפני נשים בצה " ל עשרות מקצועות

לחימה .

75

מרכזיותו של צה " ל במדינת ישראל מציבה אותו לא פעם כסמן ימני בהטמעת תפיסות ארגוניות
ואתיות בחברה הישראלית  .לצה " ל השפעה רבה במיוחד בענייני מגדר בשל זיהויו עם מיליטנטיות
גברית  .גם אם נדמה לא פעם כי האפליה המתקנת בשיבוץ נשים ובקידומן במערכת הביטחון נועדה
לרצות קהלי יעד עתידיים  ,והיא מהלך פופוליסטי בדרכם של ראשי הצבא לקראת קריירה אזרחית -

פוליטית  ,הרי תיקון זה תורם למיסור נורמה חברתית חיונית מהמעלה הראשונה .

השוואה ביקורתית של ' מיתוס זהרה '
ספר הזיכרון ' חברים מספרים על ג ' ימי '

76

הניח את היסודות  ,יותר מכל ספר אחר  ,לארכיטיפ הזיכרון

הקיבוצי של דור התקומה  .ייתכן שמרכזיותו של הספר בעיצוב מיתוס דור תש " ח נובעת לאו דווקא
מייחודו של ג ' ימי  ,אלא מאופיו של הספר  ,הבא לידי ביטוי בצירוף הלשוני שהפך למונח תרבותי

מכונן  ' -חברים מספרים '  .צמד מילים זה מגלם את ערך החברות בפלמ " ח כפי שנתפס בעיני בני הדור .
ה ' חברים ' הם המעלים את זכרו של ג ' ימי  ,ולא הקצינים הקוראים פקודת יום לזכרו או עסקני ציבור

ורבנים הסופדים לו בנוסח מסורתי  -מליצי  .החברים  ,בני תנועות הנוער הסוציאליסטיות  ,מדברים על

ג ' ימי

' בגובה העיניים '  ,ומבטאים בכך את השוויוניות ואת רעות הלוחמים שבהן הם דוגלים בחיים

ובמוות  .גם לתיבה ' מספרים ' חשיבות סמנטית  .רובו המכריע של הספר ערוך כשיחת רעים הנסבה
על אודות ג ' ימי

( 202

עמורים )  ,ורק קצתו מוקדש לעיזבון פרי עטו

( 18

עמודים ) .

הדגש הוא עליו

( ובמשתמע גם עלינו המספרים ) ולא על משלו  .הבחירה בעמדה של ' סיפור על ' העניקה אמנם לטקסט

74

בג " ץ  ,4541 /94אליס מילר נגד (  ) 1שי

הביטחון ; (  ) 2ראש המטה

הכללי ,

צה " ל ; ( ) 3

יאש

אכ " א  ,צה " ל ;

()4

קצינת ח " ז

ראשית  ,צה " ל  , ] 8 . 11 . 19951פסקי  -דין של בית המשפט העליון בישראל  ,מט  ,חלק רביעי  ,ירושלים  ,תשנ " ה  /תשנ " ו  ,עמ '
75
76

. 145 - 94
נבו ושור ( לעיל ,הערה . ) 30
שמי ( לעיל  ,הערה  . ) 35הספר
( 18

באוקטובר

) 1948

נכתב על בסיס שיחות חבריו של סרן אהרון ( ג ' ימי ) שמי  ,שנהרג בט " ו בתשרי תש " ט

ב ' משלט המשותף ' בהרי ירושלים

( בית  -שמש היום) .

זהרה להיטיב -

גיבורת מופת או מיתוסי

169

אמינות אותנטית רעננה  ,אך בה בעת פטרה לכאורה את המשוחחים מהמחויבות להבניה מלומדת
הנוהגת יראת כבוד במילה הכתובה ובמה שהיא מייצגת  ,והנהיגה סגנון כתיבה חדש  .בספר כולו ,
לרבות כותרות הכריכה  ,מוזכר ג ' ימי רק פעם אחת ( באותיות טל ומטר ) בשמו המלא  -אהרון שמידט ,

ופעם נוספת בשמו הפרטי  -אהרון (ברשימה שכתבה אמו ) .

המשפט החותם את הקדמת

הספר :

' דמותו [  ] . . .אינה אלא דמות סמלית המקפלת בתוכה קווי אופי מובהקים  ,השותפים להרבה " צברים "
בני הדור הזה '  ,משקף לדעת סיון גורל היסטורי וצידוק הדין  .לדבריו  ' :רצון הנחלת הזיכרון מעוגן

אצל מרבית הכותבים  ,המספרים והעורכים במודעות היסטורית חזקה ; לא רק  ,כפי שצפוי  ,במובן של

ראיית האקט הטרגי של קץ חייו של אובייקט הזיכרון [  1 . . .אלא כראיית חייו של הנופל כבעלי זיקה

עמוקה לגורל הקיבוצי ' .

77

להבדיל מהדיבור ' על ג ' ימי '  ,נבנה ' מיתוס זהרה ' ממכתביה שלה ומיומנה  -דברים בשם אומרם .
לעובדה זו נודעת חשיבות גם בהשוואה לסיפורה של חנה סנש  .תידור  -באומל  ,שבחנה את הדינמיקה

שבה נוצרו מעגלי הזיכרון בסוגיית הצנחנים  -השליחים בשנותיה הפורמטיוויות של המדינה  ,מצאה
שבראש הייררכיית ההנצחה ניצבת חנה סנש .

78

הסיבות לכך הן העיזבון הספרותי שהותירה ,

79

הביוגרפיה הציונית  -החלוצית שלה  ,הביטוי להתגייסות היישוב למען יהודי אירופה  ,עמידתה בעינויי
החקירה הנאצית והיבטים פוליטיים וממלכתיים  ' .העובדה ששמה לא נקשר בקשרים כלשהם עם

בני המין השני הזכירו את דמותה של לוחמת אחרת  :ז ' אן דארק  -שנאבקה אף היא בגבורה למען

הצלת עמה ' .

80

עמוד התיכון במיתוס חנה סנש הוא הגבורה וההקרבה  ,תוך התעלמות מוחלטת מהצד

הרומנטי  .נשיותה מילאה תפקיד רק במובן השוויוני  -הפמיניסטי  ,ששירת את הנרטיב של תנועות

הפועלים .
החוקרת שרי גל  ,שכתבה ספר ביוגרפי על ברכה פולד ,

81

נגעה בשאלת

הנצחתה :

השוויתי את ההנצחה של חנה סנש לזו של ברכה פולד  .הרי גם פולד
מיתוס סביב דמותה ( קריאת ספינת מעפילים ורחוב בתל  -אביב על  -שמה  ,והשיר של אלתרמן ב ' טור השביעי ' ) .

כתבה וכבר הייתה התחלה של בניית

אם היא הייתה כל כך מפורסמת ויפה  ,שאלתי את עצמי  ,למה היא נשכחה ולא הפכה לסמל בפנתיאון ? נזכרתי

בהערה בספרו של פרופ ' ? מנואל סיוון ' דור תש " ח  -מיתוס  ,חברה וזיכרון '  ,לפיה כדי לפרסם בספר ' גווילי

אש ' ( פרקים מעזבונם של הנופלים במערכות

ישראל )

נדרשה שליטה בשפה העברית  .ברכה פולד כתבה

אומנם בשפה העברית  ,אבל חלק ניכר ממכתביה באנגלית לאחותה בארה " ב  ,לא תורגמו  .היא לא הייתה חברה
באחת מהתנועות

ה ' נחשבות '  ,לא

הייתה שייכת לקיבוץ  ,או להכשרה  .אמה  ,לוטה פולד  ,לא הייתה שייכת

לאליטה בארץ  ,לעומת קתרינה סנש אמה של חנה סנש שעלתה ארצה כבעלת מעמד  ,ולא היה מי שינציח
אותה  .היא הייתה אחרת  .קראה כל הזמן ספרים באנגלית ותכננה ללמוד רפואה

בחו " ל .

82

77

סיון ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

78

י ' תידור  -באוכל  " ' ,אך נזכור את כולם "  :הנצחת הצנחנים השליחים ממלחמת העולם השנייה בשנים , ' 1949 - 1945

. 193 - 192

קתדרה  ( 84 ,תמוז תשנ " ז )  ,עמ ' . 132 - 107
79

מ ' ברסלבסקי  ,חנה

. 119

80

שם  ,עמ '

81

ברכה פולד
ש'

82

סנש :

חייה  ,שליחותה ומותה  ,תל  -אביב . 1986

( ) 1946 - 1926

נולדה בברלין  ,שירתה בפלמ " ח ונהרגה

גל  ,ברכה פולד  ,תל  -אביב

ב 26 -

במרס

1946

( ' ליל

וינגייט ' )

תשנ " ט .

ש ' גל  ' ,ברכה פולד  :בניית הזיכרון '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  , 1994 ,עמ ' . 17 - 16

בתל  -אביב .

ראו :

דדרה
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אפשר שהשוואת סיפור אהבתם של ברכה סולד וגדעון

( ג ' וני ) פלאי83

לזה של שמוליק וזהרה

מבהירה יותר מכול את מקורו של ' מיתוס זהרה '  .שני הזוגות התכתבו באינטנסיוויות  ,והשאירו

עיזבון מכתבים נכבד .

ברכה וג ' וני

נהרגו בקרב  ,ואילו שמוליק וזהרה

נהרגו בתאונות .

שני

הזוגות

היו

דמויות מוכרות ביישוב והונחו יסודות

ראשוניים להנצחת זכרם ( חיים גורי

כתב שיר לזכר ג ' וני. ) 84

לכאורה

בהשוואה בין הזוגות נודעת בכורה
מסוימת לפולד ולפלאי כמייצגי דור
תש " ח

בשל

הצד

הקרבי

בפועלם

ומעצם נפילתם בלחימה  .אולם דווקא

,

שצצ 2ימ" 2
ברכה פולד
( ) 1946 - 1926

וגדעון פלאי
( ) 1948 - 1923

"~

הזוגיות בין שמוליק לזהרה נצרבה

בייכריל הקיבוצי  ,ונראה כי שתי סיבות
גרמו לכך  .סיבה אחת היא מיעוט

הכתבים של פולד ופלאי  ,והיעלמות המכתבים שביניהם  .במרבית התקופה שבה נרקם קשר האהבה
1

י

היאשיני ביניהם היה פלאי כלוא בידי הבריטים  ,ורוב מכתביהם אבדו  .לאחר שברכה נהרגה לא כתב
גרני יימן ( כמו זהרה ) שבו תיאר את הלכי נפשו ; אדרבה  ,הוא התכנס בשתיקתו  .לפיכך חסרו לבני

יסוד להבניית המיתוס מצד האהבה והזוגיות  .הסיבה האחרת היא היעדרו של סוכן זיכרון שיתמסר

למפעל הנצחתם כמו אבן  -שמואל .
בשל סיומה הטרגי הכפול של הזוגיות דוחק מוטיב האהבה את הפן הקרבי בסיפורם של שני הזוגות .
האהבה בשני המקרים נגדעה באבה  ,בטרם התממשה  .היסוד הטרגי באהבה הלא ממומשת הוא לב
לבו של הפן הרגשי בסיפורם של שני הזוגות  ,ואפשר שהוא המקנה לו את הרלוונטיות הסגולית

שלו .

לאהבה הלא ממומשת מעמד ייחודי  .פרויד פיתח דגם תאורטי המסביר את המניע התנטילוגי במשיכה
לסינדרום המיתי של ' רומאו ויוליה '  .הניגודיות המוקצנת בין עצמת האהבה לאבדניות הסופנית
מעוררת הזדהות עם הטרגיות של האהבה הלא ממומשת ומובילה לקתרזיס הנותן פורקן ליצרים

קמאיים הנטועים בנפש האדם .

85

יסוד האהבה הטרגית שבליבת ' מיתוס זהרה ' מקנה לו משיכה עזה ,

וטוען את הנרטיב הלאומי במהות רגשית חזקה ממנו  .כאשר אהבה אינה מבשילה לכדי מימוש  ,מקובל
83

גרעת פלאי

84

' ג ' וני '  ,על אם

85

זיגמונד פרייר  ,שהניח את היסודות המדעיים לפסיכולוגיה המודינית  ,עמד בתויתו על הזיקה האימננטית ביל יצר האייס ,

( ) 1948 - 1923

הדיד

:

היה בז יחיד להומיו 1הב 7הבמר של קיבוץ קניית  -ענבים  ,ונהרג בקרב הקסטל .

קרית ענבים במעיכה  ,קריית  -עגבים תש " ט  ,עמ ' . 103 - 102

המגלם את האהבה והתשוקה ( ולכן נתפס כמחולל החיים )  ,ליצר

התנטיס  ,המייצג

את המוות ואת המשיכה המורבידית .

פרויד הצביע על כוח משיכתם ההדדי ועל המאבק התמידי המתקיים בין שני אלה בלב החיים  .הפסיכואנליזה המודרנית

הכירה במרכזיותם של שני הדחפים הללו  ,הסותרים ומשלימים זה את זה  ,כשליטים בעולמו הנפשי של האדם  .ראו :

ז ' פרויד  ,אבל ומלנכוליה  :פעולות כפייתיות וטקסים דתיים  ,תל  -אביב  , 2002עמ '  ; 8פ ' גיי  ,פרויד  :פרשת  -חיים לזמננו ,
תל  -אביב תשג " ד  ,עמ ' . 439 - 438

זהרה לרוטל  -גיבורת מופת או

מיתוס ?

171

לראות בכך הפרה של סדרי הבריאה או למצער קטיעתם  .מבלי לגלוש לסוגיות שאינן מעניינו של
חיבור זה  ,מוסכם שמוטיב האהבה הלא ממומשת מקפל בחובו גם ממד תירתי לא מפוענח  ,כאילו אותה
' יד ענקים זדונה ובוטחת '

86

שמה לאל את היוצרות מקדמת דנא  .התקוממות המתבונן כנגד אותם איתני

גורל דמוניים נובעת מהפחד מפני ליקוי המאורות  ,ובה בעת האסור והבלחי נודע מרתקים אותו .
בסיפורם של שני הזוגות נחרץ גורל אהבתם של ארבעת הצעירים שנהרגו במהלך שירותם
המבצעי  .להלכה יש בכוחו של גורם זה לסבר את הגיונו של המתבונן ולנטרל ניסיון לשוות לדברים
ממד אניגמטי  -מיסטי  .ולא היא  ,או לפחות לא בהכרח  .אמת שאלמנט ההקרבה הלאומית עולה בקנה
 87אולם הוא
אחד עם דימויו הספרותי  -הלירי של אלתרמן  ' :סכין היינו בכפה של עת לא רחומה ' ,
אינו מסיר את דוק הנעלם המרחף מעל הסיפור  .בסדק חמקמק זה בין המציאות הרציונאלית להוויה
הקמאית מתחולל הריסוננס הקוגניטיווי המבקש פתרון  .הדפוס המיתי על תצורותיו השונות הוא מעין

מכניזם תודעתי שנועד להכשיר תשתית נפשית ליישוב הקונפליקט והשבר  .באהבה הלא ממומשת יש

הד מרומז למוות  ,ויסודותיו של המיתוס הפרוידיאני משיקים לו ויכולים לענוה בו .
חות הנרטיבים של ברונר עשויה להסביר עד כמה חיונית לנרטיב התקומה אישיות שמתלכדים
בה רוח התקופה  ,חבר גיבורים ו ' מציאות שאין לה אח ורע '  ' .מיתוס זהרה ' בולט בחריגותו ממאפייניו
הטיפוסיים של דיוקן גיבורי תש " ח  .לעומת החשיבות המרכזית שתפס הנדבך המיליטריסטי בדמויותיהם

של חנה סנש  ,אהרון ( ג ' ימי ) שמי ואחרים מדור תש " ח  ,הרי בדמותה של זהרה מילא גורם זה תפקיד
בהזנקת שמה לקדמת במת התודעה הציבורית  ,אולם לאחר מכן היה שולי למדי בהתפתחות המיתום
סביבה  .זהרה אמנם שירתה בפלמ " ח  ,אך היא לא השחייכה לחבורת הפיקוד הקדמית  -אדרבה  ,היא

בחרה לקצר את שירותה ולצאת לארצות  -הברית ; זהרה אמנם הטביעה את חותמה כטייסת מבצעית
ראשונה  ,אך היא לא השתתפה בקרבות אוויר ולא הקריבה את חייה בפעולה הרואית  ,אלא נהרגה
בתאונת טיס  .למרות זאת העניקה זהרה לדור תש " ח סממן קריטי שכל מיתוס משווע לקיומו  .אפשר

שזהרה הקנתה לנרטיב הקיבוצי את הערך המיתי המוסף בה " א הידיעה  -את הממד האגדי של האהבה
הטוטלית והמוות  ,והוא התורם להרחבת האפשרות ההיסטורית של הנרטיב  ,אליבא

מיינה

דברונר .

רטקובה גיבורה בי " ת " המועצוה

כדי לבחון את נושא המחקר מחוץ להקשרו הישראלי מתבקשת התייחסות לדגם שיוכל להציגו
במישור אוניוורסלי  .הנטייה הראשונית הייתה לבחור בגיבורה בדויה מהספרה התרבותית ( מיתולוגיה ,
ספרות או קולנרע )  ,אך נמצא שדווקא דמות נשית מההיסטוריה הצבאית הגלובלית בעלת מאפיינים
קרובים תאפשר התמקדות בקריטריונים המבדילים בין דמות מופת למיתוס  .דמיון במשתני הבדיקה

( אישה  ,טיס  ,המאה העשרים ) עשוי להקל את המחשת ההבדלים בתחום ההשתקפות התודעתית
בזיכרון הקולקטיבי  .ניתן היה לבחור בטייסת אמיליה ארהרט האמריקנית או בחלוצות טיס אירופיות
86
87

רחל ( בליבשטיין )  ,שירת רחל  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

נ ' אלתרכן  ' ,דו  -שיח , ,

הנ " ל ,

קכד .

עיר היונה ( כל כתבי נתן אלתרמן )  ,תל  -אביב

, 1972

עמ ' . 9

תדרה
-
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שהטביעו את חותמן בתולדות התעופה בארצותיהן  ,אך נראה כי השוואה ביקורתית אופטימלית
למיצוי מרב היסודות בסוגיית המיתוס תושג בהקבלת סיפורה של זהרה למעמדה של מרינה רסקובה ,

מחלוצות הטיס בצבא האדום בברית  -המועצות .
מרינה רסקובה נולדה

ב 28 -

במרס

1912

במוסקווה להורים ממעמד הביניים  .אמה הייתה מורה

מוזיקה  .רסקובה למרה דרמה ושירה ושאפה להיות זמרת אופרה .

בבית ספר ואביה עסק בהוראת

88

עקב קשיים בריאותיים ומצוקה כלכלית החליטה להסב את הכשרתה המקצועית מחלום האופרה
ללימודי כימיה  .בשנת

בדים  .בשנת

1929

סיימה את בית הספר התיכון והתקבלה לעבודה בבית חרושת לצביעת

התחתנה עם סרגיי רסקוב ולזוג הצעיר נולדה בת  ,טניה  .בשנת

1930

1935

התגרשו בני

הזוג .
, , , , ,, , , .

,, , , , , , ,

,,

, ,

בשנת

, ,,

1931

התקבלה רסקובה לעבודה במעבדה באקדמיה לטיס .

,,

משהתוודעה לתחום התעופה החליטה להתגייס כצוערת לקורס טיס .

י

היא הייתה הנווטת הראשונה בחיל האוויר הסובייטי  ,ובשנת

בשנת

1933

1934

הוסמכה לטייסת  .בפלישת גרמניה לברית  -המועצות בשנת

( ' מבצע

ברברוסה ' )

1941

שירתו רק נשים ספורות במערך התעופה הפעיל

בחיל האוויר הסובייטי .

אלפי נשים הוכשרו לאחר הפלישה הנאצית

לברית המועצות לטייסות תקיפה  ,הפצצה ותובלה  .לפי ההיסטוריוגרפיה
הסובייטית  ,רסקובה הקימה באוקטובר
שהורכבה משלושה רגימנטים

1941

( טייסות )

את כנף התעופה הנשית ,

קרביים על טהרת מתנדבות

משורות הקומסומול  .אלכסנדר מגיד  ,ההיסטוריון הצבאי הסובייטי  ,כתב
שבעיצומה של ההתקפה הגרמנית באוקטובר

1941

התייצבה רסקובה בפני

רשויות משרד ההגנה ובפני סטלין עצמו ותבעה להקים יחידת תעופה

מרינה

רסקובה ,

מפקדת טייסת
ההפצצה 1941 , 125

"~
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י

נשית .

,

89

המהימנות של ההיסטוריוגרפיה בברית  -המועצות אינה גבוהה ,

ךקיימית גרסאות שונות על מקור היזמה להקמת כנף התעופה הנשית  .מכל

מקום קשה להניח שאישה אחת  ,נחושה ואמיצה ככל שהייתה  ,הצליחה להפוך על פיה את מדיניות

הפוליטביורו בתקופת שלטונו הדיקטטורי של סטלין  .טייסות רבות נפלו במערכה  .שלושים ותשע

טייסות עוטרו באות גיבורת ברית  -המועצות  ,ולמאות הוענקו עיטורי גבורה ומדליות הצטיינות .
רסקובה נספתה

ב4-

בינואר

1943

90

בהתרסקות מטוסה בגלל תנאי מזג אוויר קשים במיוחד כאשר

יצאה לתקיפה בסטלינגרד  .זירת מותה במערכה הגורלית על סטלינגרד העניקה תפאורה הרואית
לדמותה במאוזולאום של הצבא האדום  .מסע התעמולה להאדרת שמן של רסקובה וחברותיה הוכוון

על ידי הקרמלין כדי לחזק את הפטריוטיות הסובייטית ולשרת אינטרסים שלטוניים (דרבון נשים
להתגייס למשימות בצבא האדום ובשורות המפלגה הקומוניסטית)  .בהתאם לדוקטרינה הבולשוויקית
88
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,

חדרה

~

הונצחה רסקובה במפעלי זיכרון  ,באנדרטאות ובספרות הפוליטרוקית  .עוד בחייה הוענק לה אות גיבורת

ברית  -המועצות והיא הוכתרה בתוארי כבוד ותהילה .

מקומה הוכר בשורת המצביאים וגיבורי

המלחמה  ,ושמה התנוסס למופת בהיסטוריוגרפיה הצבאית והקומיסרית  .עם זאת עובדת היותה טם
לא צוינה בביוגרפיה שלה  ,וכנראה לא במקרה  .פרט זה לא תרם לתעמולה הסובייטית שנועדה לגייס

מיליוני נשים ברחבי ברית  -המועצות ל ' מלחמה הפטריוטית הגדולה ' (ולאו דווקא לעודד התמסדות

משפחתית וילודה )  ,ולכן הושמט .
ההיסטוריונית ריינה פנינגטון מתחה
ביקורת נוקבת על ניצול כוח הלחימה
הנשי ועל קיפוחו
הסובייטים

ההיסטוריוגרפי :

בנשים

השתמשו

'

וניצלו

אותן רק כצורך השעה  .הם לא הכניסו

אותן אף פעם לאליטה  .משנת , 1944
כאשר הסתמן מפנה ההכרעה במלחמת

'

,

,

ן
1

העולם השנייה  ,לא צורפו נשים כצוערות
לקורסי הטיס  .הממסד הסובייטי מחק את

,

תרומתן במאה העשרים  .ההיסטוריונית

1

גולדמן טוענת שמחיקת חלקן של הנשים

ן

תופעה אוניוורסלית במאה העשרים  ,והיא

,

מההיסטוריוגרפיה
מוצאת

את

של

ביטויה

הלחימה

היא

בברית  -המועצות ,

ביוגוסלביה  ,בווייטנם ובישראל .

'

91

רסקובה ולביטוב פעלו באותו העשור .
שתיהן התחנכו על אידאולוגיה לאומית
וסוציאליסטית והגשימו אותה בחייהן

ובמותן .

שתיהן היו טייסות שנפלו

בשירות מבצעי בנסיבות קריטיות

,

',

במלחמת מדינותיהן לריבונות  .שתיהן

היו פורצות ררך בתולדות התעופה ,
תחום קרבי חדש בצבא

בארצותיהן .

,

.

,,

.

,,

, ,,

,,

,

,,,

,

, .
, ,

.

,

רק אחת מהן זכתה להתגייסות אדירה של מנגנון תעמולה מעצמתי להנצחת פועלה הצבאי  .דמותה
של רסקובה נבנתה מהישגיה המרשימים בקריירה התעופתית והקרבית ומהקדשת חייה לייעוד הצבאי

והלאומי  .בדמותה של לביטוב השירות הצבאי היה רק בגדר ' מכפיל כוח '  .דמותה נבנתה מתכונותיה
האנושיות  ,מחולשותיה  ,מכוחה להתגבר ולהתעלות ומעצמת הממד הטרגי בסיפורה  .דמותה של

91
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צווה השיא העולמי
לטיסה נשים
למרחק  6 , 450ק " מ,
 2בנובמבר

938נ,

מימין  :מריגה
רסקובה
ולנטינה גריזודובה
( נתטת )

7

( טייסת) ופולינזי
אוסיפנקו ( טייסת
משנה )

דץ אנ

ניו

"

י

רסקובה יצוקה בברונזת אנדרטאות ; דמותה של לביטוב עוצבה בספרי זיכרון  .אפשר שזה המאפיין
המובהק ביותר המבדיל בין דמות מופת הרואית ומונומנטלית לרמות מיתית  .אותו קורטוב היולי
ולא מושג  ,שאינו ניתן לכימות ולהגדרה אמפירית  ,ועם זאת הוא חודר לחדרי הלב  ,שבהם מתהווה
ומתחוללת התודעה וההזדהות

הרגשית .

לאישה
מעשה
' יד
ידי הפילת
שוש חפץ ; 1998 ,

הלוחמת

חצר

בית מפר שדה

שקמים '  ,אתר
'ניצגיט
( צילום  ,קובי

מירון )

שלכום
' ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמופעל בה חוק גיוס חובה של בנות  .אומנם מאז ראשית המדינה
לא הוצבו נשים בתפקידים קרביים  ,אולם האידאולוגיה בדבר השוויון בין המינים ושיתופן של נשים
בשמירה ובלחימה בימי כוח המגן יצרו את הדימוי של הלוחמת התופסת את מקומה לצד הגברים
החמושים '  -כך כתבה תידור  -באומל במחקר שעניינו הנצחת הנופלות .

92

בשנת  , 1944שלוש שנים

לאחר הקמת הפלמ " ח  ,כתב יצחק שדה  ' :עוד לפני זמן קצר היה מקובל לדבר אצלנו על " פרובלמת

האישה בהגנה " או " שאלות החברה "  .השאלה והפרובלמה חוסלו על  -ידי עשרות חברותינו בעובדת
חייהן המגויסים  ,בעצם היותן במחנות  . . . [ .ן יעידו בחורותינו באימוניהן  ,בסיורים ובשאר הפעולות
שנדרשו להן

' 93 .

92

תידור  -באומל ( לעיל  ,הערה

93

שדה ( לעיל  ,הערה . ) 28

, ) 32

עמ '

. 439
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 175ץתדרה

מטבע הלשון ' פרובלמת האישה בהגנה ' משקף נאמנה את עמדת הפטרונות הגברית  .התפיסה
המשתמעת ממונח זה צורמת את האוזן העכשווית  ,במיוחד משום שהועלה במערכת שהתיימרה

להיות שוויונית יחסית וששיוועה לגיוס נשים  ,ויצא מעטו של אחד מגדולי הפמיניסטים ( שנים רבות
להעריך כיצר
לפני שהכירו את המושג הזה )  .שדה לא רק כתב  ,אלא הרבה לעשות בתחום זה  .קשה
היה מתפתח שירות הנשים בכוח המגן העברי ללא תרומתו המכרעת של שדה  ,מכונן הפלמ " ח ומפקדו

הראשון .
לדברי ההיסטוריונית בילי מלמן  ,שבחנה את שלבי התפתחותו של מיתוס שרה אהרונסון

חברת

ניל " י  ,טרם ' נוצלה ' ההיסטוריוגרפיה המחקרית בגיבוש תהליכי הזיכרון הקיבוצי בהיסטוריה של

היישוב ושל מדינת ישראל  .מלמן ניתחה את הטענה שמאז עוצב הזיכרון הממלכתי  -הקיבוצי התפתחו
שכוננו
ענפי זיכרון של פלחים בחברה ( פוליטיים  ,תרבותיים  ,מקומיים ואחרים )  ,ובהם קולות מגדריים
 94בשנות הארבעים והחמישים
את תפיסת הנשיות וההתנהגות הנשית בשיח על גבורה ולאומיות .
 95אולם רק כעבור
שירתו בחברת ' אווירון ' ובחיל האוויר הישראלי עשר נשים בתפקידי צוות אוויר ,
כיובל שנים שובצו נשים לצוות אוויר קרבי בחיל האוויר  .דמותה של זהרה לביטוב ניצבת במשבצת

היחידאית של טייסת בת דור תש " ח שנפלה בעת שירותה הצבאי  ,וברבות השנים נשאבים אליה קולות

וזרמים המייצגים ציבורים שונים בחברה הישראלית .
המיתוס נועד מטבעו לבטא אמונות  ,השקפות עולם וערכים חברתיים  ,והוא עומד למבחנו

ההיסטורי בפרספקטיבת העתים  ,כלומר מתי  ,כיצד ולמה הוא יוצא מן הכוח אל הפועל  .סיפוריהם של
רבים מלוחמי תש " ח יכולים לעמוד בקריטריון הבסיסי של הגדרת המיתוס כסיפור מורשת אידאלי
שבאמצעותו מספרת החברה על עצמה  -מאין באה ולאן מועדות פניה  .סיפורה של זהרה פורץ
את גדרות נרטיב המורשת הביוגרפי  -הכרונולוגי הפרטי  ,ועומד בשני התנאים המהותיים בהגדרת

המיתוס  -הממד הדרמטי הנושק לקדושה והתנאי שהמיתוס נוצר על ידי הרעיון המכונן תרבות ובה

בעת יוצר ומחדש אותה .
במהלך מלחמת העצמאות נפלו מפקדים ולוחמים רבים שתרומתם הצבאית בשדות הקרב עלתה

לאין שיעור על זו של זהרה לביטוב  ,ושמם הונצח במהלך המלחמה ובסיומה (יחיעם וייץ  ,דני מס ,
יואב רובנו ועוד )  .שמותיהם של חלק מהמפקדים הבכירים שהכריעו את המערכה בתש " ח  ,ושהאריכו

ימים אחריה  ,הונצחו לאחר מותם בדרכים רבות ( יצחק שדה  ,יגאל אלון  ,יצחק רבין  ,דוד אלעזר  ,משה

דיין ועוד )  .זכרם של חלק מנופלי תש " ח הועלה מחדש בספרי זיכרון או שוחזר בכתבות עיתונאיות ,
בתכניות טלוויזיה או בסרטי תיעוד  .עם זאת נדמה שרצף העיסוק בדמותה של זהרה לביטוב במרוצת
חמישים ושש השנים מאז נפילתה וההטרוגניות של הסוכנים ששימרו את זכרה הם יוצאי דופן במרחב

ההנצחה הישראלי .
'

הילת גבורה סמויה נקשרה לזהרה לאחר שנפגעה בעיניה מהפיצוץ בגשר אכזיב ב ' ליל הגשרים
ונסוגה מהשטח הטרשי כמעט עיוורת  .עם זאת שמה של זהרה נודע ברבים ביובל השנים שלאחו
94

95

ב ' מלמן  ' ,מותה של סוכנת  :מגדר  ,זיכרון והנצחה '  ,שילה  ,קרק וחיז  -רוקם ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 416 - 414
אמכר  ,אייל וכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 382 - 375והשלמותיו של מר אבי משה  ,אוצר מוזאון חיל האוויר בהצרים .
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נפילתה לא רק בגלל פעילותה המבצעית  .הפן הצבאי שנבע מהיותה טייסת  ,ובמיוחד טייסת שנפלה
בעת שירותה הצבאי  ,נסך מהתהילה הפטריוטית לדמותה  ,אבל זו נבלעה בישות סינרגית  ,ישות הגדולה

ממכלול מרכיביה  .זהרה לא נתפסה כגיבורת מופת שהצטיינה בשדות המלחמה דווקא  ,מהטעם הפשוט
שכמעט לא השתתפה בקרבות  .נראה כי המוטיבים של האהבה והמוות הטרגיים הכרוכים בדרכה הם
שהפכו את זהרה לגיבורת מיתוס  .אולם יסודות רגשיים אלה לא יכלו לסמוך לבדם את משא המיתוס

ונצרכו למכלול משלים של רכיבים אישיותיים וסביבתיים  .הטרגדיה האישית  ,מחרידה ככל שהייתה ,
איננה תשתית מספקת לטיפוח מיתוס ולפרנסתו  .נדרש תמהיל של תכונות  ,נסיבות ומשתנים שממנו
נארג המרקם המיוחד היוצר אגדות  .הבסיס החיוני להבניית המיתוס היה הרקע ההרואי של דור תש " ח ,

על מכלול נדבכי עצמאות ישראל  .החל מהרעיון הציוני המכונן בדבר זכותו ההיסטורית של העם

היהודי למולדת בארצו וכלה בערכי המאבק וההקרבה בדרך להגשמתו  .מסד תודעתי  -רציונלי זה ,
במעטפת הצבאית הייחודיות בביוגרפיה של זהרה  ,הוא שהכשיר את השימוש בדמותה כסמל מופת

פמיניסטי  .יתרה מזו  ,על מסד תודעתי  -רציונלי זה ניתן היה להציב את האדנים הרגשיים בסיפורה של

זהרה  ,שמבחינת הבניית המיתוס עולים בעצמתם לאין שיעור על הפן הלאומי .
המצרף הסגולי של אפוס תש " ח  ,מסלול טיס פורץ דרך בתולדות צה " ל  -מסלול שנשכח

וחודש  -המוטיבים הקמאיים של הטרגדיה הקנונית והרלוונטיות האקטואלית והאוניוורסלית של
הסיפור  -כל אלה עושים את בבואת ישותה של זהרה לביטוב לגיבורת מיתוס  .אותם קריטריונים
אטיולוגיים שלפיהם המיתוס הוא יסוד מכונן הנוצר על ידי התרבות ובה בעת גם מחולל תרבות ,

מתקיימים במלואם ב 'מיתוס זהרה '  ' .הזיכרון ההיסטורי  -מדעי הוא השלד עליו מבוססות ההתרחשויות ,

העוטה על עצמו את מחלצות המיתוס  ,המכיל אמת עמוקה  ,לביאור ההתרחשויות '  ,כתב האלוף ישראל
טל .

96

בדמותה של זהרה לביטוב מגולמים יסודות מכבשונו של מיתוס התקומה הלאומי ונדבכים

אלגיים מהקלסיקה העולמית  ,המשרתים ייעודים אותנטיים במציאות הישראלית העכשווית .

96

97

י ' טל  ,ביטחנו לאומי  :מעטים

מיל

רבים ,

97

תל  -אביב תשנ "ו  ,עמ ' . 121
זהרה 2 :

משנת  2001קיים באינטרנט  ,בישת אוסט  ,אתי על אודות
האורחים  ,מאלף  .האתר הוקם על  -ידי עמוס לריטוב  ,תמר מסלון ויעל אולמר .
)8

"

10ען  . 0 !8 .א10ועחן

והעיון בו  ,במיוחד בספר

