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' מרקם

הזיכרון ' .

1

מאז העולם העתיק ההנצחה היא דרך מרכזית לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של

.

קבוצה  ,כלי שבאמצעותו ניתן לקבוע מה ייזכר ומה יישכח  ,מה יודגש ומה יימחק ההנצחה לובשת
צורה ופושטת צורה בהתאם לנסיבות ולנטיות של המנציחים  ,כשצורות ההנצחה כשלעצמן אינן תמיד

.

בעלות ערך היסטורי רב ואולם כחלק ממכלול דפוסי ההנצתה של עם הן מהוות מפתח להבנת

מהותו  ,עולמו וצרכיו .

2

מאמר זה הוא חלק מפרחקט בנושא גיבוש הזיכרון הקולקטיבי בחברה הישראלית  ,שנעשה בחסות המרכז למורשת

בן  -גוריון בשדה  -בוקר  .אני
1
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בכל חברה ההנצחה היא מרכיב רב חשיבות בחיזוק הזהות העצמית ובגיבושה בחברה מתהווה מקומה

.

מרכזי עוד יותר שם פולחן הזיכרון משמש כלי לעיצוב הדימוי העצמי ומכשיר לשרטוט קווי המתאר

.

של התודעה הלאומית המתגבשת בחברה כזו  ,המבקשת להעניק מרקם אחיד לפסיפס מעגלי הזיכרון
השונים הקיימים בקרבה  ,תהליך יצירת 'אגדות הזיכרון והיסטוריה של השיכחה '  ,כדברי יורם

ברונובסקי  ,חורג הרבה מעבר

לקביעת דפוסי הנצחה לאומיים .

3

בחברה מתהווה ממלאים מעצבי

פולחן הזיכרון תפקיד כפול  :הם משקפים את האתוסים של התרבות הפוליטית המתגבשת  ,אולם

.

במקביל הם גם קובעים את הקואורדינטות שבתוכן קורמת תרבות פוליטית זו עור וגידים כך נוצר

מעגל נוסף  ,דינמי ואין  -סופי של הנצחה משתנה המשקפת את המתחים הדיאלקטיים הבאים לידי

ביטוי בעת מיסוד פולחן הזיכרון בכל חברה .

4

מאמר זה בוחן את הדינמיקה שבה נוצרו מעגלי הזיכרון השונים בארץ בשנים

1950 - 1945

סביב

פרשת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה  ,אחת הפרשות המרכזיות שהעסיקו את היישוב

.

דאז מדובר בפעילותם של כשלושה תריסרי מתנדבים מארץ  -ישראל  ,כולם קצינים בצבא הבריטי ,
שפעלו באירופה בשנים

, 1945 - 1943

כמעט כל המתנדבים היו עולים צעירים מאירופה ; מרביתם היו

.

חברי קיבוץ חלקם הגיעו למשימה ישר משירות בצבא הבריטי ; אחרים הגיעו משורות

הפלמ " ח.

מטרת פעילותם של הצנחנים היתה כפולה  :לסייע למאמץ המלחמתי של בעלות הברית ולהגיש עזרה

.

ליהודים  ,להצילם ולהכשירם מבחינה ציונית  ,ולכאורה לא סתרו המטרות השונות זו את זו במהלך

המבצע נפלו שבעה מן הצנחנים  :חנה סנש משדות  -ים הוצאה להורג בהונגריה כמרגלת ; חביבה רייק
ממענית ורפאל רייס מחוליות ( שדה  -נחמיה ) נרצחו בטבח יהודים ביערות קרימניצ ' ה

שבסלובקיה ;

אנצו סרני מגבעת  -ברנר  ,אבא ברדיצ ' ב מקבוצת ' במאבק '  ,צבי בן  -יעקב מהחותרים ופרץ גולדשטיין

ממעגן נרצחו כולם במחנות ריכוז נאציים .

5

העיסוק בראשית פולחן הזיכרון סביב פרשת הצנחנים  -השליחים קורע לנו אשנב לעולמם הפנימי של
הגורמים שעיצבו את החיים הפוליטים  ,החברתיים והתרבותיים ביישוב  ,ולאחר מכן במדינה בשנותיה

.

.

הפורמטיוויות היתה זו תקופה הרת גורל עבור החברה היישובית ולאחר מכן הישראלית תקופה זו
נפתחת בשנים האחרונות של המנדט הבריטי  ,שבהן שימשה הפרשה הוכחה לשותפות היישוב במאבק

.

האנטי פשיסטי  ,ובכך העניקה לגיטימציה לדרישותיו המדיניות בזירה הבין  -לאומית סיומה של
התקופה בראשית שנות המדינה  ,כאשר הפרשה העניקה לגיטימציה  -דווקא בזירה הלאומית -

.

לדרך פעולתם של ראשי היישוב בתקופת השואה בשנים אלו  ,שבהן התגבשו דפוסי התרבות
הפוליטית של מדינת ישראל  -ה ' דת האזרחית ' של המדינה  -התחשלו האתוסים הלאומיים ונמזגו

3

4
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הנצבת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה
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לכלים ממלכתיים  .תהליך זה התרחש תוך כדי התמודדות עם התמורות הדמוגרפיות  ,החברתיות
והכלכליות שעברו על התברה הישראלית בעת קליטת שארית הפלטה והעלייה ההמונית  ,חברה
שנאלצה להתמודד עם עומס אדיר של זיכרונות ועם הליכה לקראת עתיד טעון חרדות ומלא קסם

.

בעת ובעונה אחת ודווקא במהלך אותה תקופה דינמית בתולדות המדינה עלתה שורת שאלות יסוד
ביהם לפרשת הצנחנים  -לעתים בגלוי ולעתים במרומז  -שאלות שעיצבו את הנצחתה  ,והצביעו
במקביל על הסוגיות המרכזיות שעתידות היו להתגבש בהתייחסות לפרשה במשך למעלה מיובל

.

שנים שאלות אלו יעמדו במוקד דיוננו ,

בחרנו להתרכז בהנצחתם של הצנחנים  -השליחים ולא במאמצים להנציח מתנדבים אחרים מהיישוב
שנפלו במהלך מלתמת העולם השנייה  ,כגון חיילי הבריגדה או כ " ג יורדי הסירה  ,וזאת מכמה סיבות

,

.

ראשית  ,מועד ההנצחה כפי שנראה בהמשך  ,הנצחתם של הצנחנים  -השליחים שנפלו באירופה התלה

.

ברמה התנועתית מיד לאחר שהגיעו ידיעות בדוקות ראשונות על נפילתם זאת בניגוד לקבוצות

אחרות שהנצחתן העיקרית התרחשה מאוחר יותר  ,משנות החמישים ואילך  .שנית  ,היקף ההנצחה.
בעוד שהקבוצות האחרות זכו בתקופת הזמן הנדונה במאמר זה בעיקר להנצחה משפחתית ( ובמקרה

אהד  -אניות המעפילים  ' -ממלכתית ' )  ,הנצחתם של הצנחנים  -השליחים התרחשה בכמה מישורים

.

בעת ובעונה אהת סיבה נוספת קשורה בהתייחסות הציבורית לפרשת הצנהנים בהשוואה לקבוצות

.

האחרות שהוזכרו מספר הנופלים הקטן  -שבעה  -והעובדה שנכללו ביניהם שתי נשים  ,הפכו את

הצנחנים  -השליחים למושא נות להזדהות  ,ובהמשך להנצהה במישור

הציבורי .

לא כן הקבוצות

האחרות  ,שהיו המוניות  ,או במקרה של הכ " ג  ,אפופות תעלומה רבה ביותר גם שנים לאתר גמר

.

המבצע הצנהנים הפכו אפוא לנציגים של כל מתנדבי היישוב בתקופת מלתמת העולם השנייה מאחר

שניתן היה להצביע על דמויות ספציפיות על  -אף ההתייחסות הכללית אל הקבוצה כ ' שליהים ' .
התקופה שלפנינו מחולקת לשתי תקופות משנה  :הראשונה  -עד להכרזת המדינה במאי , 1948

.

והשנייה  -מקום המדינה ועד למרס  , 1950ההודש שבו הועלו ארצה עצמותיה של הנה סנש בתקופה
הראשונה  ,שנות המדינה שבדרך  ,טבעי היה שההנצחה תתפתח תחילה ברמות שהיו קרובות -

.

מבחינה פיסית ונפשית  -לדמויות המונצחות בתקופה השנייה  ,זו שלאחר קום המדינה  ,ניתן היה
לצפות להתפתחות תרבות הזיכרון דווקא ברמה הממלכתית  ,אולם האם אכן התפתחו הדברים

כך ?

האם ניכרת תפנית בדפוסי זיכרון הצנחנים כתוצאה מכינון רשות ממלכתית להנצחה  -המדור
להנצחת החייל במשרד

הביטחון ?

גם סוגיה זו תידון בהמשך .

ארבעה הם מעגלי ההנצהה הנפתחים סביב פרשת הצנחנים  -השליחים משנת

1945

.

ואילך הראשון הוא

מעגל ההנצתה האינטימי ביותר  -ההנצחה המשפחתית  ,המשקפת את הצורך המיידי של משפתות

.

הנופלים להתייחד עם זכר יקיריהם השני הוא מעגל ההנצחה הקיבוצית  ,המבטאת את מערכות

.

היחסים שנרקמו בין הצנהנים לבין קיבוציהם מעגל זה היה לעתים רווי מתחים בעקבות הצורך
' לשפץ ' פרטים מסוימים בסיפור האינטראקציה בין היחיד לבין הקבוצה שלא התאימו לאתוס היישובי

.

ולתבנית הגבורה המסורתית מעגל ההנצהה השלישי  -התנועתית

 -מתגבש במקביל בארץ ובחו " ל .

הנצתה זו  ,הנזונה מהעובדה שמרבית הצנחנים ראו עצמם כיוצאים בשליחות תנועתם ולא רק כשליתי
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.

היישוב כולו  ,לובשת צורות שונות בהתאם למקום  ,לנסיבות ולרוח התנועה האחרון מבין מעגלי

.

ההנצחה  -הממלכתית  -נפתח למעשה בסיום התקופה הנדונה במאמר זה ביטוייו המרכזיים -
העלאת עצמותיהם של סנש  ,רייק ורייס ארצה בשנים

 1950ו 1952 -

 - ,ין; ,, , ,,, , ,1,, , ,,, ,,
י

העולם השנייה בבית  -העלמין הצבאי שבהר הרצל בסתיו

---

,

-

-, ,

,

- 1954

וחנוכת חלקת הצנחנים ממלחמת

יידונו במקום אחר .

)

~

האם מדובר במעגלי הנצחה קונצנטריים  ,מקבילים או משיקים זה לזה ? שאלה זו מחייבת דיון מקדים

בסוגיית המסגרת  -קונטקסט ההנצחה שאליו שייך פולחן הזיכרון שנוצר סביב פרשת הצנתנים -

.

השליחים לכאורה אמורה היתה הפרשה להתמקם על קו התפר בין הנצחת גיבורי היישוב לבין הנצחת

.

השואה בעוד שהצנחנים יצאו לאירופה כשליחי היישוב  ,ארבעה ואולי חמישה מביניהם מצאו את

.

מותם כיהודים בשואה סרני וגולדשטיין נרצחו כאסירים יהודים בדכאו ובאורניינבורג ; רייק ורייס

נטבחו יחד עם מאתיים וחמישים יהודים ביער קרימניצ ' ה ; נראה שגם בן  -יעקב מצא את מותו

.

במאוטהאוזן כיהודי רק

ברדיצ ' ב וסנש

הוצאו להורג כחיילים מצבא האויב ,

ברדיצ ' ב

כקצין בריטי

.

וסנש כמרגלת אך למעשה פולחן הזיכרון שהתפתח דחק את פן השואה לקרן זווית והעניק לפן

.

הגבורה היישובית את הבכורה  ,אם לא בלעדיות בעיני ראשי היישוב וחבריו  ,ואף בעיני יהודי
אירופה שבאו במגע עם הצנחנים  ,הצטייר המבצע כאקט שבוצע בהקשר יישובי טהור ולא כאקורד

.

נוסף באלגיית השואה  -אף זו של גיבוריה הדבר ברור לאור אי יכולתם של בני היישוב דאו
להתמודד עם גורל יהדות אירופה ולהתחבר להווי האירופי שנדתה במשך שנים תוך כדי קבלת

.

העיקרון של ' שלילת הגולה ' אי לכך הקונטקסט הטבעי שבו התפתח פולחן זיכרון הצנחנים לא היה

עולמם של יוסף קפלן ומרדכי אנילביץ ' אלא זה של מצדה ותל  -חי .

הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

ראשית ההנצחה  -הפעולות בשנת
השמועות שנפוצו בחודשי אביב וקיץ

1945
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1945

בדבר גורלם של צנתני היישוב שנעדרו בתום המלחמה

.

השאירו מעט ספק לגבי סיכויהם להימצא בחיים אולם כל עוד לא נתקבל ביישוב מידע בדוק באשר

.

לדרכם האחרונה  ,לא ניתן היה לפתוח בתהליך הנצחה רשמי רק באוגוסט  , 1945כתשעה חודשים
לאחר שהוצאה סנש להורג בבית  -הכלא בבודפשט  ,פרסם ' הקיבוץ המאוחד ' מודעת אבל ראשונה

.

עליה כשבועיים לאחר מכן הופיעה ב 'צרור מכתבים ' של ' הקיבוץ המאוחד ' כתבה ראשונה על
הסופרת הצעירה  ,ובה שיריה בעברית  ,קטעים מיומנה ודיוקן קצר מאת חברת קיבוץ

שדות  -ים .

כמקובל בכתבות מסוג זה הוצגו הדברים בפתוס רב ולא נמצא בהם רמז לעובדה ששליחות הצנחנית

.

נקטעה עוד בטרם החלה כחודשיים לאחר מכן ( ואחד  -עשר חודשים לאחר הירצחו בדכאו ) נוסף

.

למעגל הזיכרון צנחן אחר  -אנצו סרני כיאה למעמדו ביישוב  -פעיל מפא " י  ,ממייסדי קיבוץ
גבעת  -ברנר ונצר למשפחת אצולה מאיטליה  -נכתבו על סרני כבר באותם ימים כתבות מגוונות

בביטאונים המרכזיים של תנועות הפועלים  ' -דבר '  ,שבועון מפא " י

' בהסתדרות ' .

' הפועל הצעיר ' והביטאון

6

עוד לא פורסם דבר מותם של שאר הצנחנים וכבר הגיע יום השנה הראשון להוצאתה של סנש להורג .
בכתבות האבל שהופיעו בעיתוני היישוב בנובמבר

1946

ניכרו מספר מגמות שעתידות היו לאפיין

את הנצחת הצנחנית במשך כיובל שנים  -הדגשת המסורת הספרותית שהשאירה  ,הצנעת הממד
האירופי של הפרשה וניסיון של כל גורם מנצית לצרף אותה לרצף הגבורה שלו  ,לרוב הגבורה

היישובית ' .

גם הצנחנים האחרים זכו באותם ימים בכתבות אבל ראשונות  ,והבולטות שבהן הוקדשו

.

לרייק בכתבות אלו הפכו הצנחנים לאריחים בפסיפס הזיכרון הלאומי  ,והופיע בהן המכניזם שעתיד

היה להשפיע על תוכן ההנצחה ועל מהותה כאחד  -הפיכת סנש לסטנדרד שעל  -פיו נמדדו שאר

הצנחנים .

8

באשר לתוכן הכתבות  ,מטבע הדברים התעלמו רובן מהקונטקסט האירופי של המבצע

.

.

והתמקדו בחשיבות עצם השליחות ולא בתוצאותיה המעשיות אך היו גם יוצאות מן הכלל בכתבה

שהוקדשה לחביבה רייק ב ' הדים '  ,ביטאון ' הקיבוץ הארצי '  ,ניסה המחבר להעמיד במפורש את
צרור מכתבים ,

באוגוסט , 1945

עמ '

6

דבר ,

7

 ; 85הפועל הצעיר  30 ,באוקטובר  ; 1945בהסתדרות  ,ספטמבר  -אוקטובר , 1945
דבר  9 ,בנובמבר  ; 1945היו גפ גורמים כגון ' הצשה ' (  13בנובמבר  , ) 1945ביטאונה של

1

באוגוסט

; 1945

12

; 506 - 505

דבר הפועלת ,

20

באוגוסט , 1945

עמ '

עמ ' . 8

' המזרחי '  ,שניסו למקם
את הקרבתה החלוצית של הצנחנית בעולם מושגים דתי  -מוסרי וערכו הקבלות בין התנהגותה לבין גבורתן הדתית

של תשעים ושלוש הבנות מ ' בית  -יעקב ' בקרקוב שבחרו להתאבד במקום להימסר לזנות  ,סיפור שיש מחלוקת

.

לגבי אמינותו על הרקע ההיסטורי שלו ראה מאמרי :
and
'ש Rahamanut: Essays
זסי Dr . Leo lung New
of
 . 93 - 130קק 1992 ,

,

ו

,

,

' The Ninety Three Bais ~ acov Girls of Cracow :

 . ( ,אס ) Typology' , (.(. Schacter
Reverence: .

History or

.

' הברת קיבוץ " מענית "  -יצאה בשליחות אל מעבר לקווי האוייב  -צנחה והתחברה עם חברינו הלוחמים
מהתנועה בסלובקיה  -נפלה בקרב הפרטיזנים עם הפשיסטים הגרמגים ' אגרת  28 ( 46 , 8 ,בנובמבר ; ) 1945

.

' על קברות פארטיזאנים יהודים '  ,על המשמר  14 ,בדצמבר  ' ; 1945צבי בן  -יעקב ופרץ גולדשטיין  :נפלו
בשליחות על גולת ישראל בארץ אויב '  ,צרור מכתבים  16 ,בדצמבר  , 1945עמ '  ' ; 150 - 146פרץ גולדשטיין ' ,
הפועל הצעיר ,

, 1946

עמ '

19

. 13 - 12

בדצמבר  , 1945עמ

' ; 13 - 12

ח ' קלמר  ' ,לזכרו של רפאל רייס '  ,הפועל הצעיר ,

23

בינואר

יהודית תידור

ץתדרה 112

באזמל

התנהגותם של הצנחנים כהצלחה מוסרית למרות כישלונותיהם בשטח המעשי 'אם בלתי נמנעת היתה

כליית יהדות צ ' כוסלובאקיה '  ,הוא כתב  ' ,הרי חביבה וחבריה הצילו את כבודה ' .
בנוסף לכתבות האבל  ,שביטאו את הפן הממורבילי של ההנצתה  ,החלה בסתיו

9

1945

פעילות הנצחה

.

טקסית ומעשית רחבת היקף שחיזקה את מגמות ההנצחה הנפוצות הנחשונים בשטה זה היו הברי

מזכירות שדות  -ים  ,שבספטמבר

1945

קיבלו מספר החלטות שנגעו לפן הטקסי  ,הספרותי  ,החזותי

והחינוכי של ההנצחה  :קיום אזכרה לזכר סנש  ,הוצאת חוברת על הייה ומותה  ,פרסום כתביה בצורת

.

ספר  ,הדפסת תמונתה בעותקים רבים ובניית ' בית שליהות ' על שמה הצעות אחרות שנדונו עסקו

.

בהעלאת עצמותיה לארץ ובהקמת פסל מצבה לזכרה פעילות דומה החלה גם ברמה התנועתית

והמפלגתית  ,דוגמת ישיבת האבל המיוהדת לזכר סרני שקיים מרכז מפא " י באותה עת  .בישיבה זו
נולד גם הרעיון להעלות על הכתב את תולדות שליחות הצנחנים  ,הן כדי להנציח את הגיבורים והן

כדי שישמשו נר לרגליו של דור העתיד .

10

.

התנועות לא הזניתו גם את ההנצחה הטקסית בנובמבר

1945

החליטה המזכירות המרכזית של

.

' הקיבוץ המאותד ' לקיים אזכרות להברי התנועה בגבעת  -ברנר  ,בשדות  -ים ובמעגן במקביל הוחלט

שיש להקים מפעלי הנצחה בשלושת הקיבוצים  ,כשזה שיוקם במעגן  -הקיבוץ היחיד שהוציא

.

לשליחות שלושה צנחנים  -יעמוד לזכר כל שבעת הנופלים העצרת לזכר סרני בגבעת  -ברנר ,
שהיתה הראשונה והגדולה מכולן  ,היתה רק יריית פתיתה לסדרת עצרות אבל שקיימו גופים שונים
בחורף

1945 / 6

לזכר הצנחנים .

11

.

פן נוסף של מעגלי הזיכרון בא לידי ביטוי בהנצחה הספרותית של הצנחנים בנובמבר

1945

הודיעה

הוצאת ' הקיבוץ המאותד ' שהיא עומדת להוציא לאור תעודה ספרותית ראשונה שתתאר את מפעל
הצנחנים  -הספר ' תנה סנש  :חייה  ,שליחותה ומותה ' בעריכת משה ברסלבסקי  ,חבר קיבוץ

נען .

יצירה זו  ,שעתידה היתה לראות אור בחמש  -עשרה מהדורות ולהפוך לקריאת חובה בקרב הנוער
הישראלי בשנות הארבעים והחמישים  ,כללה יומנים  ,שירים ומחזות פרי עטה של סנש ועדויות על

.

חייה  ,גם יצירתו הספרותית של סרני לא נשכחה באותו חודש הודיעה הוצאת ' עם עובד ' כי בקרוב

יופיע ספרו של הצנחן תחת הכותרת ' התהוות הפשיזם באיטליה ' .
9

חיים כ '  ' ,חביבה איננה '  ,הדים  ,פברואר  , 1946עמ '

;1

ראה גם  :י " ל שערי  ,צנח צנחן [ חמ " ד ]  ,תש " ו ; פורסם שגית

בתוך  :ספר זיכרון לאבא ברדיצ ' ב בשנת העשור למותו ,
10

12

ירושלים תשט " ו .

ישיבת מזכירות של שדות  -ים על הנצחת שמה של חנה סנש ,

29

בספטמבר  , 1945ארכיון בית  -חנה  ,קיבוץ שדוח -

ים  ,תיק לא ממוספר ; דברי צ ' יחיאלי בישיבת אבל של מרכז מפלגת פועלי א " י לזכרו של חיים סרני  ,תל  -אביב
כ " א בחשוון תש " ו  ,ארכיון מפא " י ,
11

בדצמבר

1945

23 / 45

.

התקיימה בהסתדרות אזכרה לכל הנופלים ; בדצמבר ובינואר התקיימו אזכרות לבן  -יעקב בהחותרים

.

ולרייק במענית סיכומים והחלטות של ישיבת המזכירות המרכזית של ' הקיבוץ המאוחד ' בתל  -אביב ,

7-6

בכוסבר

 , 1945ישיבה מס '  , 24אה " ה  ,חטיבה ב  , 1 -מכל  , 7תיק  - 28ב ; אזכרה לחיים סרני ביום השנה להירצחו  ,גבעת -
ברנר ,

18

בנובמבר  , 1945ארכיון גבעת  -ברנר  ,ח , 12 ,

; 20 - 2

דבר ,

 - 18ו 20 -

בינואר  , 1946עמ '  ' ; 196 - 192חביבה רייק '  ,ידיעות מזכירות הקיבוץ
12

' שנה למותה של חנה סנש '  ,הארץ ,

20

בנובמבר

1945

.

בנובמבר

1945

בינואר , 1946

עמ '

. 45

חנה סנש  :יומנים  ,שירים  ,עדויות  ,מהדורה חמש  -עשרה

מתוקנת ומורהבת  ,ההדירה והביאה לדפוס ו ' בכור  ,תל  -אביב

.

הארצי ,

1

בדצמבר

; 1945

דבר הפועלת ,

14

; 1994

ראה הודעה על ספרו של סרני  :דבר ,

21

הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

מפעלי ההנצחה הראשונים
שנת

1946

.

הביאה עמה את ראשוני מפעלי ההנצחה לזכר הצנחנים אחד מהם הוקם בדפוס הנצחה שינק

משורשים יהודיים ולא יהודיים כאחד  -חורשות

זיכרון .

ראשיתן של חורשות אלו בתמורות

הקונצפטואליות ביחס למוות שהתחוללו באירופה בתקופת ההשכלה  -המעבר מגישה נוצרית שראתה
במוות מקור לענווה ולחרטה לגישה חילונית שראתה בו דרך להדגיש את ההרמוניה של הנפש עם

.

הטבע חורשות הגיבורים שנטעו מילאו מקום מרכזי בפולתן התייל המת והפכו את הנופלים לחלק
אינטגרלי ממחזור הטבע  ,כשהעצים ממלאים את מקום הקברים ולכל עץ מוצמד שם של

חורשות הנצתה היו מוכרות למתיישבים בארץ  ,בייחוד

נופל ' .

1

לאלה ששירתו במלחמת העולם הראשונה ,

והן נטעו בארץ כבר בשנות השלושים  ,כגון החורשה בקיבוץ גבת לזכר נרצחי פינסק שעל  -שמם

.

נקרא הקיבוץ אולם רק לאחר מלחמת העולם השנייה התרחבה התופעה כדרך מקובלת להנציח

.

נופלים  ,אולי בגלל התאמתה לאתוס הציוני של גאולת קרקע בכך השתלבה במנהג לטעת עצים

.

ביערות הקרן הקיימת בראשית ינואר

השנייה .

השליחים ממלחמת העולם

להתיישבות של קבע .
בראשית

1946

1946

נטעה בבית  -אשל חורשת הנצחה ראשונה לזכר הצנחנים -

נטיעת החורשה באה לציין את מעבר מתיישבי המצפה

14

.

החלו בהקמת ארבעה מפעלי הנצחה נוספים לזכר הצנחנים בינואר החליטה מזכירות

.

' הקיבוץ המאוחד ' לייסד מפעל להכשרה ימית לזכר סנש שבועות ספורים לאחר מכן יצאה לעיתונות

הודעה על הקמת ' מפעל יישובי משותף על חוף קיסריה להנצחת זכרם של סנש ו " כ " ג יורדי הסירה " ' .
במרס  , 1946באזכרה לרייק בקיבוץ מענית  ,הוכרז על הקמת שני מפעלי הנצתה לזכר הצנחנית -
' בית חביבה '

במענית  ,שיכלול חדרי עיון על הגולה ובפרט על יהדות צ ' כוסלובקיה  ,ו ' גבעת תביבה ' ,

בשטח שבין מענית לעין  -שמר  ,שתשמש מקום כינוס תנועתי  ,אולפנא לנוער ומרכז לחינוך גופני .
שבועיים לאחר מכן הונחה בגבעת  -ברנר אבן פינה לבית על  -שם סרני  .הבית אמור היה לכלול
ספרייה ואמפיתאטרון  ,חדר קריאה ועיון ובו מדור הדרום והנגב  ,אולם לתולדות תנועת הבונים

.

בגרמניה וחדר מחקר על יהדות איטליה לא הוזנח גם תחום יחסי הציבור  ,בייחוד לאור הצורך בגיוס

.

תרומות להמשך הקמת המפעל במבט לעבר הנצח הוסרט הטקס על  -ידי ' סרטי כרמל '  ,כנהוג אז

באירועים בעלי משמעות היסטורית .

15

.

בנוסף לארבעה מפעלים אלה נעשה ניסיון להקים מפעל הנצהה לזכר רייס בנובמבר

קיבוץ שדה  -נחמיה ( חוליות

)

הזמנות ליריית אבן הפינה לבית על  -שם חברם

1946

הצנתן .

שיגר

לטקס רב

.

המשתתפים לא היה כל המשך הניסיון לגייס כספים ממוסדות היישוב ומ ' הבר הקבוצות '  ,תנועתו

13
14

15

עמ '

. 50

נ " ל מוסה  ,הנופלים בקרב  :עיצובו מהדש של זכרון שתי מלחמות העולם  ,תל  -אביב , 1993
ע ' סיון  ,דור תס " ח  :דיוקן  ,מיתום  ,מציאות  ,תל  -אביב  , 1991עמ '  ; 144דבר  2בינואר , 1946
ישיבת מזכירות ' הקיבוץ המאוחד '  ,אה " ה חטיבה  2חו " ל )  ,מכל  , 21תיק  ' ; 122מפעל זכרון לחנה סנש בקיסריה ' ,
עמ ' , 8

,

דבר ,

18

בינואר

; 1946

' מפעל לזכר חנה סנש '  ,שם ,

לוד אל מזכיר קיבוץ גבעת  -ברנר ,
השליח '  ,הארץ ,

3

באפריל

; 1946

26

דבר ,

21

באפריל

; 1946

שם ,

במרס  , 1946ארכיון גבעת  -ברנר  ,ח , 12 ,
3

באפריל

1946

.

 19ו 20 -

; 16 - 2

במרס

; 1956

מושל מחוז

' יד לאננו סרני  -הצנחן

 113ץתדרה
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באומל

הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

.

של רייס  ,נכשל  ,ולכן לא ניתן היה להקים את בית ההנצחה רק כעבור שנים רבות יזמה אלמנתו ,
נעמי רייס ,

הקמת גן לזכרו אשר לא חייב גיוס משאבים כלכליים מגורם כלשהו .

16

טקסי ההתייחדות עם זכר הנופלים ומפעלי ההנצתה קבעו אפוא את דפוס מעגלי הזיכרון בשנים

.

הראשונות לאחר תום המלחמה כל אהד מן הקיבוצים שאליהם השתייכו הצנחנים שנפלו קיים מדי
שנה אזכרה לבן הקיבוץ שנפל  ,הקדיש לזכרו את עמוד השער בביטאון הפנימי בתאריך המתאים ,

וכן ביקשו הקיבוצים  -ובחלקם אף הצליחו  -להוציא חוברות לזכר הנופלים  ,וניסו ליזום מפעלי

.

הנצתה כלשהם שיהיו בני קיימא כשמפעל כזה אכן הצליח לקום  ,בייחוד בשנים הפורמטיוויות שבהן

.

נקבעו קואורדינטות הזיכרון  ,היה זה בעידוד תנועות ההתיישבות ולרוב ביזמתן ובמימונן שתי
דוגמאות לכך היו ' בית אנצו ' בגבעת  -ברנר ו ' גבעת הביבה ' ,
משלהי

1945

סמינר ' הקיבוץ הארצי ' .

17

.

ואילך נתקיימה בגבעת  -ברנר פעילות אינטנסיווית סביב הקמת בית על  -שם סרני עיון

ביומני הקיבוץ מהשנים

 1946ו 1947 -

מגלה כשבעים רשימות שבהן דווה על התקדמות ' מפעל סרני ' ,

כפי שכונה  ,עד לחנוכת הבית בנובמבר

. 1947

מתוך הרשימות עולה כי היזמה לבית היתה משותפת

לפעילי גבעת  -ברנר ולמזכירות ' הקיבוץ המאוחד '  .גיוס המשאבים נעשה בעידוד התנועה והקיף

.

סקטורים רבים של 'ארץ  -ישראל העובדת ' וגורמים ציוניים בנכר בהתחשב במעמדו של סרני טרם

צאתו לשליחות  -איש מפא " י שפעל רבות למען שלמות המפלגה והתנועה  -אין להתפלא על היענות
16

17

מכתב הזמנה של קבוצת שדה  -נחמיה ,

14

בנובמבר  , 1946ארכיון

' חבר

הקבוצות ' ,

חולדה . 7 / 408 ,
] 671 2

(  21בנובמבר . ) 1947

החותריפ תש " ז  .וראה עוד  ' :יום השנה הראשון להרצחו של חיים סרני '  ,יומן גבעת  -ברנר ,

בנובמבר

ראה לדוגמה בביטאון של קבוצת הפותרים  ' :צבי בן  -יעקב  :שלש שנים למותו '  ,גלים ,
החותרים היה גם הראשון שהוציא הוברת שלמה לזכרו של אחד הצנחנים  :צבי בן  -יעקב  :לזכר צנחן עברי ,
18 ( 2767

 , ) 1945עמ '  , 1ארכיון גבעת  -ברנר  ,ח  ' , ) 3 ( 24 - 2 , 12 ,היום מלאו שנתים לנפל חברנו חיים אנצו סרני בידי אויבים
טמאי אדם בדכאו ! '  ,יומן גבעת  -ברנר  25 ( 3032 ,בנובמבר  , ) 1946שם  ,ח . 14 - 12 , 12 ,

 115ץתדרה
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גורמים לאומיים והסתדרותיים ליטול הלק פעיל בהקמת המפעל ובמימונו  ,גם יוצאי איטליה תרמו

לכך בעין יפה  ,והבית אמור היה לכלול על  -פי התכנון מדור לחקר תולדות יהודי גולה זו .
פעילות דומה ניכרת סביב הקמת

.

קיבוץ מענית עוד בשנת

' גבעת

תביבה ' ,

18

סמינר ' הקיבוץ הארצי ' שנחנך בקיץ

1949

ליד

הוקם ועד ציבורי רחב להנצחת זכרה של רייק והוטל עליו לגייס

1946

.

כספים למימון המפעל מלבד התמיכה שנתקבלה מהתנועה והכספים שגויסו בצ ' כוסלובקיה  ,מומן

לערבי זיכרון לצנחנית שקיימו גופים שונים .

המפעל בחלקו ממכירת כרטיסים

19

עיון בתהליך הקמתם של ' בית אנצו ' ו ' גבעת הביבה ' מעלה מודוס אופרנדי דומה  ,מאתורי היזמות

.

עמדו שתי תנועות ההתיישבות הגדולות  ' -הקיבוץ המאוחדי ו ' הקיבוץ הארצי ' בשני המקרים נטלו

.

חברי קיבוצו של הצנחן חלק פעיל במאמצים המשותפים להקמת המפעל לבסוף  ,הרף הרצון להציג

את פעילות הצנחנים בעיקר בקונטקסט יישובי  ,נעשה מאמץ לשתף גורמים מארצות מוצאם של

הצנחנים  -איטליה וצ ' כוסלובקיה -

בגיוס כספים למימון הפרויקט .

הצלחת ' בית אנצו ' ו ' גבעת חביבה '  -בהשוואה לכישלון היזמה להקמת ' בית רייס ' בחוליות  -מעלה

.

מספר שאלות הקשורות בטיבה  ,בהיקפה ואף במהותה של הנצחת הצנחנים בראשית דרכה מדוע זכו
צנחנים מסוימים להנצחה מסיווית בעוד שאחרים נדונו להנצחה מינורית בלבד ? כיצד ניתן להסביר
הקמה מזורזת ומקיפה של מפעלי הנצחה אחדים בעוד שאתרים דעכו עוד בטרם קרמו עור

וגידים ?

האם הטביעו מפעלי ההנצחה את הותמו של צנחן מסוים על הזיכרון הקולקטיבי של היישוב או שמא
הם נוצרו לאחר ששמו ופעילותו של הצנחן כבר נחרטו בלב הציבור

בארץ ?

שאלות אלו מרמזות לאחת מסוגיות המסגרת  -מהות המרכיבים המשפיעים על הזיכרון הקולקטיבי של

.

אגדות וגיבורים בכל מדינה  ,כל אומה זקוקה למיתוסים  ,לאיקונים ולגיבורים גורמים אלה מעצבים זהות

.

לאומית בהעניקם יסוד היסטורי ותרבותי משותף להברה המבקשת להפוך לאומה מיתוסים מספקים
מסגרת דוקטרינרית לקהילה ; איקונים מהווים ביטוי מוחשי לאמונה

לאומית ; וגיבורים מגלמים את

.

התכונות הטובות ביותר שכל תברה מבקשת להנחיל לדורות הבאים חלק מהמיתוסים  ,האיקונים

.

והגיבורים מתפתחים באופן ספונטני אחרים נוצרים על  -ידי גורמים פוליטיים ולאומיים המבקשים לקדם

.

.

באמצעותם אינטרסים גלויים וסמויים כאחד כך גם נוצר הזיכרון הקולקטיבי של אומה הדינמיקה
שבאמצעותה משתרשים גיבורים ואגדות בזיכרון הקולקטיבי של ציבור מלמדת אותנו על כוונות

.

המנציחים ועל צורכיהם לא פחות מאשר על מהותם של המונצחים כתוצאה מכך עומדים באור הזרקורים

לא רק המיתוס  ,האגדה או הגיבור אלא אף יוצריהם  ,כפי שהם משתקפים דרך הפריזמה של יציר כפיהם .

קביעה זו נכונה גם לגבי הדינמיקה של הנצחת הצנחנים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה .
18

19

ראה  ' :חומר על הקמת בית סרני על פי יומני גבעת ברנר '  ,ארכיון גבעת  -ברנר  ,ח . ) 3 ( 24 - 2 , 12 ,
ראה  :משמר  10 ,במאי  , 1946עמ '  ; 2מכתב חוזר של הוועד  ,המ '  20 , 1במאי  , 1946מס '  25 , 2באוקטובר , 1946
ארכיון ' השומר הצעיר '  ,גבעת  -חביבה  ; ) 1 ( 1 . 1 . 40 ,מכתב שמיר על בניית גבעת  -חביבה על  -ידי חברותיה 10 ,
באוקטובר  , 1947ארכיון קיבוץ
הקונגרס הציוני הב " ב בבזל ,

20

20

ראה :

and the

rk 1983

Hero-Worship

History, New
~

ש

27

מענית  ,תיקי הביבה רייק ; ח ' כפרי בשם ' הוועד להנצחת חביבה רייק ' אל

בדצמבר  , 1946אכ " מ ,

" Heroes,
Heroic

. 525 / 4712

] . Geertz, Myth, Symbol and Culture , New York 1971 ; Th . Carlyle , 0

הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

ההייררכיה בהנצחת הצנחנים
מה בוחר הזיכרון הקולקטיבי של עם להנציח בתודעתו ומה הוא בוחר לשכוח ? כדי לענות על שאלה

זו יש לדמות את רצף האירועים ההיסטוריים בתולדותיו של עם לסרט אין  -סופי המוקרן ללא הפסקה .
מאתר שהזיכרון האישי והקולקטיבי אינו מסוגל לזכור את הסרט על כל חלקיו  ,נבחרים מתוכו -

לרוב באופן אקראי  -קטעים ותמונות ' סטילס ' הנקלטים כחלקים מפסיפס הזיכרון ותופסים בו מקום

.

של קבע כעבור זמן מה אף נזכר האירוע כולו דרך אותם קטעים  ,תמונות ודמויות שנקלטו בזיכרון
העם ; וזיכרון האירוע  ,כפי שהוא מצטייר מן החלקים שנקלטו בתודעת הציבור  ,אינו משקף בהכרח

את המציאות כפי שהיתה .
כאמור הלקי הסרט הנקלטים בזיכרון הקולקטיבי נבתרים לרוב באופן

אקראי .

אולם במקרים

מסוימים תכונותיהם של קטעים אחדים מתוכו מטביעות את חותמן על ממד הזיכרון יותר מקטעים

.

.

אתרים כך היה גם במקרה של זיכרון פרשת הצנחנים כבר באותן שנים נקבעה ההייררכיה הפנימית

שעתידה היתה ללוות את הנצחת הצנחנים  -השליחים  ,אמנם בשינויים קלים  ,במהלך

עשרות שנים .

בראש הרשימה הועמדה הצנחנית בת העשרים ושלוש משדות  -ים שזכתה לאחר מכן לכינוי
ד ' ארק הישראלית ' -

הנה סנש .

21

' ז ' אן

אף  -על  -פי שהיזמה להנצחתה באה מקרב פעילי ' הקיבוץ המאוהד ' ,

.

נראה כי תוך זמן קצר הפכה סנש מסמל תנועתי לגיבורה לאומית לידה בפנתאון הגבורה היישובית ,

אך במרחק מה ממנה  ,הועמדו שני צנחנים נוספים  :סרני ורייק  .סרני  ,איש מפא " י ו ' הקיבוץ המאוחד ' ,
היה המפורסם מבין הצנחנים טרם יציאתו למבצע  ,אך מסיבות שונות לא נקלט כגיבור ברמה

.

הלאומית דמותה של רייק זכתה אף היא לקנוניזציה בקרב הברי תנועתה  ' -הקיבוץ הארצי '  -אך

.

מעולם לא נעשו מאמצים להפוך אותה לסמל המבצע כולו באשר לארבעת הצנחנים הנותרים

שנפלו  ,אלה נשארו גיבורים כמעט אלמונים וזכו לרוב להנצחה בקנה  -מידה מקומי  ,בקרב בני

משפחותיהם ובחוג קיבוצם בלבד .
דירוג זה של אתת העומדת בראש פירמידת הזיכרון  ,שניים נוספים הניצבים לידה  -תחתיה ומתהתם

.

ארבעת הנותרים בא לידי ביטוי ברמה הטקסית  ,הספרותית והלאומית כאתת כבר ראינו כיצד נסקרו
בהרחבה טקסי הזיכרון לסנש  ,סרני ורייק בעיתונות היישובית בעוד שהאחרים זכו לרוב לכתבות
קצרות שתיארו במשיכת קולמוס גסה את הדמות והאירוע  ,עובדה זו בולטת אף ב ' מבפנים '  ,ביטאון

' הקיבוץ המאוחד '  ,שהקציב לגולדשטיין ולבן  -יעקב שלושה עמודים לכל אחד  ,בעוד שלסנש הקדיש
תשעה  -עשר עמודים ולסרני  -שלושים

ואהד .

22

המקום שתפם כל צנחן בזיכרון הלאומי בא לביטוי גם בתחום המכונה ' משלו ועליו '  ,הוא התהום

.

הספרותי  ,שאף בו הצטיינו סנש וסרני  ,שהשאירו אחריהם עיזבונות ספרותיים כבר בראשית תקופת

ההנצחה היתה סנש למושא של מספר יצירות  -ספרים  ,אסופות וחוברות  -שראו אור בארץ ובהו " ל .
גם יצירותיו של סרני זכו לפרסום לאתר מותו  ,והוצאת ' עם עובד ' אף תכננה להוציא לאור אסופה

21

22

ג ' מייזל  ' ,חנה סנש וזיוה קוסמודמינסקה '  ,משמר ,
מבפנים  , 1946 - 1945 ,עמ ' , 453 - 423 , 215 - 197

17
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"

באומל

, 11

21
אבא ברדיצ ' ב

רפאל רייס

פרץ גולדשטיין

צבי בן  -יעקב

.

של קטעים ממכתביו  ,מאמריו ויומנו באשר לשאר הצנחנים  ,באותם ימים רק רייס ובן  -יעקב זכו

לחוברות הנצחה קטנות  ,שראו אור מטעם קבוצותיהם וזכו לתפוצה פנימית בלבד .
ההייררכיה בקרב הנופלים נשמרה גם ברמה הלאומית  .בראשית אוגוסט  , 1945כשמידע
23

בדוק על

גורל הצנחנים כמעט ולא היה בנמצא  ,נאם משה שרתוק ( שרת ) בפני באי הכינוס הציוני העולמי
בלונדון על משמעות המבצע ; הוא העלה על נס את גבורתם של סנש וסרני  ,והזכיר אותם במפורש

.

בשם המלא באותו מעמד הקריא שרת לשומעיו את מה שעתיד היה להפוך ל ' הימנון המבצע ' ולסמל

הפיוטי של הפעילות היישובית באירופה בתקופה השואה בכלל  -שירה של סנש ' אשרי

הגפרור ' .

בהמשך הצטרפה גם דמותה של רייק ל ' שלישייה המובילה '  ,ושלושתם זכו לכך שאניות מעפילים

ייקראו על  -שמם .
23

ראה לדוגמה :

24

 the Match , Philadelphia 1947ל Syrkin , Blessed

חשוון תש " ו  ,אה " ה סדרה  , 3 / 25מכל  , 62תיק

;2

סרני  ,בעלת עיזבונו של אנצו  ,להוצאת אסופת כתביו ,
24

4 .ן ; חנה  ,ליום השנה  ,שדות  -ים  ,קיסריה ,

וכן ראה זיכרון דברים שנחתם בין הוצאת ' עם עובד ' לבין עדה
27

באפריל  , 1947ארכיון גבעת  -ברנר  ,ח , 12 ,

,

; 15 - 2

. ) 17

רפי  :חוברת לזכרו של רפאל רייס ז " ל [ חמ " ד וחש " ד ] ; וכן  :צבי בן  -יעקב  :לזכר צנחן עברי לעיל  ,הערה
דברי מ ' שרתוק בפני באי הכינוס הציוני העולמי בלונדון  5 ,באוגוסט  , 1945פרוטוקול הכינוס  ,הפרויקט הבין -

.

אוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע " ש שאול אביגור ,
וחשבון על אניית המעפילים אנסו סרני  ,את " ה  ' ; 80 / 196 / 1 ,דו " ח על הפעולה בענין חנה '  ,שם ,
; 9 18 ) 11

ע ' סרני  ,ספינות ללא דגל  ,תל  -אביב תשל " ה ; דין

. 14 / 228

ים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

 119ץתדרה

סנש הצעירה

מדוע התפתתה דינמיקת הזיכרון בצורה זו דווקא ? כיצד נוצרה הייררכיה שהציבה את
 ,עשירות בניסיון
בשורה הראשונה של פנתאון הגבורה הלאומית בעוד ששתי דמויות בוגרות יותר
ארבעה במספר
היים ובהוויות  -סרני ורייק  -נותרו בשורה השנייה ? מדוע שאר הצנחנים שנפלו -
נמצאות ביחסי הגומלין בין
 שקעו בתהום הנשייה מחוץ לקבוצותיהם ? התשובות לשאלות אלוהנוצרת
הגורם המנציח  ,העצם המונצח והציבור הקולט את פולחן הזיכרון  .דינמיקת ההנצחה
לקלוט את
במערכת זו מושפעת במידה שווה מזהות המונצחים  ,מצורכי המנציחים ומנכונות הציבור
המבצע כולו
דפוסי הזיכרון המוצעים  .כיצד השפיעה דינמיקה זו על הנצחתה של מי שהפכה לסמל
 -חנה

סנש ?

העיזבון

.

רבות הן הסיבות שקבעו את מעמדה של סנש כגיבורה לאומית מובהקת אתת מהן היא
שהעלה את דמותה
הספרותי שהשאירה  ,ושהחדיר את דמותה לתודעת הציבור והיווה גרעין לספר
 25זאת ועוד  ,זמן קצר לאחר תום המלהמה
לרמה לאומית וחיבר אותה לרצף של גבורה יישובית
לחלק
הולחנו שתיים מיצירותיה  ' -אשרי הגפרור ' ו ' הליכה לקיסריה ' ( ' אלי אלי ' )  -והן הפכו במהרה
פן
מהרפרטואר המוסיקלי ומההווי החברתי של תנועות הנוער בארץ  ,אך לתחום הספרותי היה גם
למבצע ,
נוסף  ,אידאולוגי ואסוציאטיווי כאהד כבר בראשית התקופה נקשר השיר ' אשרי הגפרור '
השיר שפרט על
כפי שעולה מדברי שרת בכינוס הציוני בלונדון אך דווקא ' הליכה לקיסריה ' הוא
בארץ  ,היה זה ביטוי
מיתרי לבם של השומעים  ,ושנקשר יותר מכל יצירה אחרת לטקסי הנצחת השואה
הגבורה
נוסף לעובדה שבאותה תקופה יכלו אזרחי המדינה הצעירה להתייחס לשואה רק דרך פריזמת
האירועים
והעשייה היישובית  ,שסמלה המובהק היה מבצע הצנחנים  ,כך הפך שירה של סנש לגשר בין

.

.

.

שהתרחשו ' שם ' למציאות שנרקמה ' פה '  ,תוך כדי הבעת הפגנה של הזדהות  ,עשייה

ומעל לכול -

לקת ציוני .

תועדו

סיבה אהרת להתמקדות בסנש דווקא היא נסיבות מותה  -העובדה שקורותיה לאתר מאסרה

ושהפרטים המלאים על אודות מותה ידועים  ,הבחורה בעלת הנפש הפיוטית היתה היחידה שהובאה
סירבה לבקש הנינה
בפני שופט  ,שנשאה נאום אמיץ בבית  -המשפט  ,ושנגזר עליה גזר  -דין מוות היא

.

מההונגרים  ,ובכך להציל את חייה  ,אופציה שהוצעה לה בטרם בוצע גזר  -הדין  .נסיבות ייחודיות אלו
המלחמה  -הציבו את
 -והעובדה שפרטיהן נודעו ביישוב כבר בשבועות הראשונים לאחר תום

גבורתה של סנש במישור אתר מזו של שאר הצנהנים .
גורם נוסף לכך שסנש הפכה לסמל המבצע כולו היה ההיבט הרומנטי של סיפורה  ,שנבע

משילוב

האלמנטים שהזכרנו לעיל עם הביוגרפיה האישית שלה  :בחורה שהגיעה לציונות ממשפחה אמידה

ומתבוללת לחלוטין והקריבה רבות כדי לעלות ארצה  .גילה הצעיר  ,אופיה הסוער והעובדה ששמה
לא נקשר בקשרים כלשהם עם בני המין השני הזכירו את דמותה של לוחמת אתרת  :ז ' אן ד '

ארק -

.

שנאבקה אף היא בגבורה למען הצלת עמה כך נוצר דימוי של בתולה טהורה אשר הקריבה את

.

למען השליחות שאליה יצאה  ,ושבחרה במוות במקום להיכנע לקלון אישי ולאומי כך גם נוצרה

25

תלמים  ,תשרי  -כסלו תש " ז ,

עמ ' . 62

נפשה

דמות

יהודית

ץתדדה 120

תידור

באומי

שגילמה את האתוסים הארץ  -ישראליים של חלוציות ופייסנות  ,גבורה והקרבה  ,ונסללה הדרך
להצבתה בקדמת פנתאון הגבורה

הלאומית ,

.

גם אמה של סנש מילאה תפקיד לא מבוטל בהנצחת בתה קתרינה סנש  ,שעלתה ארצה זמן קצר לאחר

.

תום המלחמה  ,שימשה תזכורת מוחשית לעלילת הצנחנית בשנות החמישים אף נקשר שמה לשני

פולמוסים ציבוריים שנגעו בפרשת הצנחנים ובמורשת הרוחנית של בתה  -פרשת יד  -חנה ומשפט

.

קסטנר  -פולמוסים החורגים מהיקף דיוננו כך הצטיירה ' אמא סנש ' כשומרת גחלת ההנצחה של

הצנחנית משדות  -ים  ,תוך שהיא הופכת אט אט לדמות נערצת בזכות עצמה .

26

היבט נוסף של ההנצחה  -ההיבט הפוליטי  -מתרכז בגורם הראשי שהנצית את הצנהנית באותן

.

שנים  ' ,הקיבוץ המאותד ' הסיבות שבגללן הרימה תנועה זו את נס ההנצחה נגעו הן לדימויה העצמי

.

של התנועה נוכח השואה והן לקשר המעשי והחינוכי שלה עם האידאל הציוני בשנים שלאחר תום
המלחמה נוצר בארץ הרושם כי ' הקיבוץ המאוחד ' הצטיין בגיבורי שואה ששרדו את המלחמה  ,דוגמת

.

צביה לובטקין ויצחק ( אנסק ) צוקרמן זאת בהשוואה ל ' קיבוץ הארצי '  ,שנודע דווקא בגיבורים
שהקריבו את נפשם על מזבח המלחמה בנאצים  -בראש ובראשונה מפקד המרד בגטו ורשה  ,מרדכי

.

אנילביץ ' סנש  -חברת ' הקיבוץ המאוחד ' שיצאה בשליחות התנועה והיישוב ומתה מות גיבורים -

העניקה לתנועה דמות שיכלה להתחרות באנילביץ ' ובגיבורי התנועות האחרות שמצאו את מותם

.

בשואה בכך היא הצילה את כבודה של התנועה בהברה שהחזיקה בקביעה כי גיבור שואה אמיתי הינו
בהכרח גיבור מת

27 ,

סיבה נוספת לפעילות ההנצחה של ' הקיבוץ המאוחד ' נגעה לאמות המידה המוסריות ביישוב דאז ביחס

.

לשואה  ,שקבעו את המרד והלחימה כערך כמעט עליון ' הקיבוץ המאוחד ' נזקק לסנש  -שיצאה
לארגן מרידות בקרב היהודים בארץ מולדתה  -כאנטיתזה להתנהגות חברי המתתרת החלוצית של

.

התנועה בהונגריה בתקופת השואה בעולם המושגים ששרר ביישוב באותם ימים קשה היה לקבל
בהבנה את התנהגותם של תברי מחתרת זו  ,שפעלו להציל יהודים באמצעות הסתתרות ובריתה ולא

.

מתוך מאבק מזוין טבעי היה אפוא ש ' הקיבוץ המאוחד ' יבקש להבליט את דמותה של סנש כגיבורה
' אקטיווית '  ,הן מסיבות פנימיות ( חינוכ יות ) והן מסיבות חיצוניות

(

השוואתיות .

) 28

.

במקביל לכך סייע סיפורה של סנש ל ' קיבוץ המאוחד ' לחזק את דימויו העצמי בתהום הציוני סנש

תוארה כנציגת ' הקיבוץ המאוחד ' שיצאה בשליחות היישוב לגולה  - ,עובדה שהדגישה את אופיה
ה ' ציוני  -מקומי ' של התנועה ואת הקשר שלה לארץ  -ישראל ,בצורה זו טיפתה התנועה את האידאל

.

הציוני שלה  ,כשסיפורה של סנש משתלב בלקח הציוני הנלמד מתולדות הקיום היהודי בגולה מגמה
זו באה לידי ביטוי במערכת החינוך בארץ בעשור הראשון למדינה  ,כאשר העדיפו להדגיש את מאבק

26

..

ראה  :ד ' לאור  ' ,קתרינה סנש או  " :כה קרובה אליך  -וכה רחוקה  , ' " .הנ " ל  ,ראשים בישראל  ,ב  ,תל  -אביב
תשט " ו ,

עמ ' 104 - 99

.

,

.

27

סיכום והחלטות המזכירות המרכזית של ' הקיבוץ המאוחד ' לעיל  ,הערה

28

י ' ויץ  ' ,בין וארשה לבודפסט  -על בעיית הלחימה ב " משפט קסטגר " '  ,דפים לחקר תקופת השואה ,
עמ '

330 - 309

.

) 11

12

, ) 19951

על התנהגותן של תנועות המתתרת הציוניות בהונגריה ראה  :א ' כהן  ,המחתרת החלוצית בהונגריה

 , 1944 - 1942חיפה

1984

.

הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

נ 11קתדרה

היישוב בנאצים  -ובתוכו מבצע הצנחנים  -במקום להתמודד עם סוגיות כגון תגובת יהודי אירופה

.

לשואה  ,אף זו של לוחמי הגטאות אי לכך  ,כפי שמציינת נילי קרן במתקרה על מרד הגטאות בתפיסה
החינוכית הישראלית  ' :חנה סנש וחביבה רייק היו ידועות יותר מאשר הנשים שנלחמו בגטו כצביה

לובטקין  ,תייקה גרוסמן  ,רוז ' קה קורצאק ואחרות ' .

29

כך התליטו ראשי ' הקיבוץ המאוהד '  -תנועת ההתיישבות הגדולה ביותר ביישוב דאז  -להשקיע
משאבים ניכרים בהנצחת דמותה של סנש כגיבורה לאומית ולהקים לזכרה מספר מפעלי הנצתה ,

ספרותיים ומעשיים כאהד  .בנסיבות אלה קבעו צורכי המנציחים אילו היבטים של סיפור חיי הצנחנית

.

יובלטו ואילו יושכחו הושכחו במתכוון למשל שנות ילדותה בבודפשט  ,שבאו לידי ביטוי בקטעים

מהיומן האישי שלה שנכתבו עוד בגולה  -כי סנש הרי הוצגה כגיבורה ארץ  -ישראלית  ,התגלמות

.

הגבורה הצברית  ,אף  -על  -פי שהיתה בארץ פחות מחמש שנים בטרם יצאה למשימתה האחרונה כך

.

גם שופצו חלק משיריה  ,כדי שלא תהיה ניכרת בהם העברית הקלוקלת של גרסתם המקורית ומעל
לכול  ,לא נעשה כל ניסיון להציג את המורכבות שבאישיותה כדי לא לפגוע בדמות הגיבורה המסרבת

לבקש תנינה משוביה ובוחרת למות מוות של כבוד .
מתוך שבעת הצנחנים שנפלו  ,רק אחד יכול היה להפוך לדמות שתסמל את המבצע כולו  ,ומכולם

.

רק דמותה של סנש עמדה בכל הקריטריונים של סמל כזה רקעה האישי  ,צעירותה  ,מינה ( אך העדר

מיניותה )  ,כשרונותיה ואישיותה הקלו על המנציחים להציג אותה כסמל המבצע  ,וסייעו לציבור
לקלוט את דמותה ולהפוך אותה לנדבך בפסיפס הגבורה הלאומית  .במקביל לכך  ,צרכיו הפוליטיים
והחינוכיים של ' הקיבוץ המאוהד ' דחפו אותו להקדיש זמן ומשאבים להנצחת דמותה של

סנש ; מעמד

.

התנועה הבטיח כי הדברים ייעשו ביסודיות ובהיקף נרהב ולבסוף  ,אף  -על  -פי שסנש היתה חברת
שדות  -ים והשתייכה ל ' קיבוץ המאוחד '  ,היא לא היתה מעורבת בתנועה מבחינה פוליטית  ,ובשונה
משני הצנחנים האחרים ששמם נודע ביישוב  -סרני ורייק

 -קל היה להציגה כשליחת היישוב כולו .

אי לכך גם נות היה לסקטורים רבים ומגוונים ביישוב לקלוט את דמותה  ,שלא התנוסס מעל ראשה

דגל פוליטי מובהק של ' הקיבוץ המאוחד ' .
שני גיבורים נוספים ששמם נקשר למבצע הצנחנים  ,בעיקר ברמה התנועתית  -סרני ורייק  -היו
מהדמויות הבוגרות במבצע  ,בעלי אישיות בשלה ורקע תנועתי עשיר  ,היו להם גם מספר מכנים
משותפים עם סנש  :עיזבונו הספרותי ואישיותו התוססת של

סרני ; פעילותה ונשיותה של

רייק .

.

אולם חסרו להם אותם אלמנטים היוניים שהיו הופכים אותם לגיבורים ברמה הלאומית בהשוואה

ל ' בתולה הקדושה '  ,צעירה שהיתה בראשית דרכה בחיים  ,לשניהם היה עבר גדוש פעילות אישית

.

וציבורית כאחת משום כך הם הצטיירו כדמויות ' בשר ודם ' ולא איימו על מעמדה של סנש כסמל

המבצע  ,שנית  ,על  -אף היותו איש גבעת  -ברנר  ,משק שהשתייך ל ' קיבוץ המאוחד '  ,הוצג סרני כאיש
מפא " י  ,תנועה שפעילותה האינטנסיווית בתחום ההנצחה החלה רק באמצע שנות החמישים ,
בעקבות משפט קסטנר  ,באשר לרייק  ,באותה עת לא עמדו לרשות ' הקיבוץ הארצי ' הכלים הנחוצים

29

נ ' קרן  ' ,מרד הגטאות  -מקומו בתפיסה החינוכית הישראלית '  ,דפים לחקר תקופת

השואה ,

12

( , ) 1995

עמ ' , 282

יהודית תידור באזמל

122

כדי להפוך אותה לסמל המבצע  -משאבים  ,במות ובייחוד הרצון להנציח את הצנחנית מעבר

.

למסגרת התנועתית יש לציין כי גם ההנצחה של אנילביץ '  ,שהשתייך אף הוא ל ' קיבוץ הארצי ' ,
לא בלטה באותה עת מעבר לרמה התנועתית  ,אצל רייק נעדרו האלמנטים הספרותיים והאישיים
שסייעו

' למכור ' את סנש

לציבור הרחב  .אי לכך בעוד שסרני ורייק זכו בהנצחה ברמה הלאומית

 -דוגמת אניות המעפילים שנקראו על שמם  -הם נשארו תמיד פסיעה אחת מאחורי סנש במצעד

הגבורה הלאומית של מבצע הצנחנים .
אף  -על  -פי  -כן

בהשוואה

הצנחנים

לשאר

היו

לשלוש הדמויות מספר מכנים משותפים שסייעו

.

להן להיקלט בתודעה הציבורית מאחורי כולן
עמדו ארגונים  ,תנועות התיישבות או קיבוצים
מבוססים  ,שבהם פעילים המוכנים ליטול חלק

ההנצחה .

בפעילות

לשלושתן היתה גם עתודה

מנציחה בארץ מולדתן  ,עובדה שסייעה לאחר מכן
בהנצחתן בארץ  :גרעין הכשרה של תנועת ' דרור '
בהונגריה על  -שם חנה סנש עלה ארצה ויסד את

קיבוץ יד  -חנה ; בבודפשט נערכו אזכרות לסנש

וברומא  -לסרני ; ' גדוד העבודה על  -שם חביבה
רייק ' נמנה עם ' מסילות הנוער ' בהרי הטאטרים
הנמוכים לא הרחק מהעיר בנסקה ביסטריצה ,
וגרעין

' להבת

חביבה ' עתיד היה לייסד את קיבוץ

להבות  -הביבה בשנת
בהשוואה

1949

לשלושת

.

0

'

הצנחנים

שזכו

להנצחה

מסיווית ולמפעלי הנצחה משגשגים  ,שקעו בן -

יעקב  ,ברדיצ ' ב  ,רייס  ,וגולדשטיין לתהום הנשייה

.

הציבורית שום גורם מרכזי לא לקת על עצמו את
תפקיד

ההנצחה

של

מישהו

מביניהם .

שתי

האלמנות  -נעמי רייס ומיכל בן  -יעקב  -היו
ההסתדרות

הברר .

ההסתדרות ,

כרזת
 1במאי

1946

ת שר העיבדת העברי בארץ  ' -שראי

-

1

ועזאי

1946

בתינוקות ,

והטופלות

ובקיבוציהם

לא הזדרזו

לעסוק בתחום ההנצחה ; הגרעין של ברדיצ ' ב היה בשלבי מעבר ומשפחתו שהתה עוד בנכר ; הוריו של
גולדשטיין רק התלו להסתדר בשנתם הראשונה במעגן באשר לתנועות האם  ' ,הנוער הציוני ' ( ברדיצ ' ב )

.

ו ' חבר הקבוצות ' ( רייס ) לא הצליחו להקים מפעלי הנצחה באותה עת  ,ו ' הקיבוץ המאותד '  -תנועתם של

30

' אזכרה לחנה סנש בבודשפט '  ,דבר ,

סלובקיה עד רמות השומרון ' ,

18

בינואר  ' ; 1956מכתב מאיטליה ' ,

השבוע בקיבוץ הארצי ,

13

חביבה רייק בין סוללי מסילת הנוער בצ ' כוסלובקיה '  ,על

שם ,

בנובמבר , 1964
המשמר ,

5

12

בדצמבר

עמ ' ; 9 - 8

בנובמבר

. 1948

; 1945

מ ' גרוס ,

ז ' שיק  ' ,מיערות

' הבריגדה ע " ש
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הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

הוחלט כי מפעל הנצתה

.

בן  -יעקב וגולדשטיין  -כבר בחר בגיבורה אחרת שתסמל את המבצע אמנם
 ,אולם התכנית יצאה אל הפועל רק
מרכזי לזכר גולדשטיין ומבצע הצנחנים כולו יוקם בקיבוץ מעגן
 , 1954קיבל מפעל
באמצע שנות החמישים בעקבות אסון שאירע בעת חנוכת האנדרטה במעגן ביולי
להביא למתכנסים
ההנצתה כולו גוון טרגי במיוחד במהלך הטקס התרסק בקהל מטום זעיר שאמור היה
 ,בתוכם ארבעה מבין
ברכה מראש הממשלה ואולם כתוצאה מכך נהרגו כעשרים ממשתתפי העצרת

.

.

.

הצנחנים  -השליחים לשעבר ובנו היחיד וכלתו של אנצו סרני .
באשר לאישיותם של הצנהנים ולעיזבונם  ,איש מהם לא הותיר מאחוריו תומר אישי או ספרותי
היה לפרסמו עבור הציבור

הרהב .

ברדיצ ' ב שרף את

של רייס  ,המדהימות ביופיין  ,לא יצאו מרשות

יומניו טרם יציאתו למשימה

שניתן

; עבודות החריטה

אלמנתו ; כך גם איגרותיו ומחברותיו

של בן  -יעקב ,

גולדשטיין  ,צעיר

.

שמהן עולה דמות מורכבת וייחודית של אדם חם ורומנטי במידה בלתי רגילה ואילו

הגרעין שלו ,

ההבורה  ,הותיר  -ככל הידוע רק עדויות לאהבתו העמוקה להברתו נעמי ולחברי

הנצחת המבצע בספרות

באמצעות מספר

בנוסף לדפוסי ההנצתה שכבר הוזכרו הדר מבצע הצנהנים לתודעה הלאומית בארץ

.

יצירות ספרותיות שפורסמו באותה עת קבוצה אחת מתוכן שראתה אור בהוצאת

1

'

הקיבוץ המאוחד '
'

גיבוריו .

ונדפסה בפורמט אחיד  ,נכתבה על  -ידי הצנחנים עצמם  ,וסיפרה את סיפור המבצע דרך עיני
הראשונים שצנחו יתד
שתי יצירות כאלו  ,המשלימות זו את זו  ,היו פרי עטם של שני המתנדבים
 ,שראו אור טרם
ברומניה ומיד נתפסו  -יהודה ( גוקובסקי ) אחישר ואריה ( פיכמן ) ארני בספרים אלה
היצירה השלישית
הקמת המדינה  ,ניכרת צנזורה פנימית אף באשר לשמות בני משפתות הצנהנים .
באה '  ,שתיארו
בקבוצה ספרותית זו  -והידועה מכולן  -היתה זיכרונותיו של יואל פלגי  ' ,רוח גדולה

.

את פעילות הצנהנים בהונגריה ותיעדו את ימיה האחרונים של

סנש  ,שש שנים

לאחר

מכן  ,בעת

משפט קסטנר  ,עתידה היתה יצירה זו לעמוד במוקד פולמוס סביב אמינות מחברה וגרסותיו

בדבר האירועים בהונגריה בתקופת המלתמה .

השונות

32

במקביל לספרות הזיכרונות ניכרו גם ניצניו הראשונים של

ז ' אנר ספרותי נוסף

שתיעד

.

 ,ובכך גם
באותה עת

הנצית  ,את מבצע הצנחנים  -ספרי תנועה וקבצים שתיארו את פעילותם המבצעית
הציבור בארץ את
הונחו גם היסודות למה שעתידה להיות היצירה הגדולה מכולם שתפרוש בפני
 ,שראה אור
תולדות הפעילות הארץ  -ישראלית בזמן מלתמת העולם השנייה  ' -מגן בסתר ' ספר זה
המקובלים דאז  ,דבר
בראשית שנות החמישים  ,הוכן עוד בתקופת המנדט הבריטי  ,לפי כללי הצנזורה

.

שניכר אף בגרסה הסופית שפורסמה בשנת . 1952
31

32

33

33

ראה לדוגמה  ,צבי אל מיכל  25 ,במרם  , 1944ארכיון אישי של צבי בן  -יעקב  ,קיבוץ
הנמצאות אצל נעמי רייס בוקסבאום  ,קיבוץ שדה  -נחמיה ( חוליות ) .

.

החותרים עבודות עץ

 ,תל  -אביב תש " ה ;

י ' אחישר  ,אל אשר נקראתי  :יומן של צנחן  ,תל  -אביב תש " ז ; א ' ארני  ,בכף  :קורות צנחן עברי
יואל פלגי  ,רוח גדולה באה  ,תל  -אביב תס " ח

.

ז ' גלעד ( עורך )  ,מגן בסתר  :מפעולות המחתרת הארץ  -ישראלית במלחמת העולם השנייה

 ,ירושלים תשי " ב .

יהודית
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הנצחת הצנחנים  -שליחים על ידי גורמים על  -תנועתיים
עוד לפני הקמת המדינה הונצחו הצנחנים גם ברמות העל  -תנועתיות  ,כגון בשמות אניות המעפילים ,
שנקבעו על  -ידי הנהגת המוסד לעלייה ב

34 ,

כך הפליגה אניית המעפילים ' חנה סנש ' בשלהי , 1945

.

ומאוחר יותר ניתנו לספינות מעפילים השמות ' חביבה רייק ' ו 'אנצו סרני ' דפוס זה של הנצחה כמעט
' ממלכתית ' אינו ייחודי לצנחני מלחמת העולם השנייה ; נעשה בו שימוש גם לגבי קבוצות אחרות

.

של גיבורי היישוב מתקופת המלחמה  ,לפניה ואחריה דוגמה לכך הם כ " ג יורדי הסירה  ,שהונצחו

כקבוצה באניית מעפילים בשם זה  ,ושניים מחבריהם  ,שהיו פעילים קודם לכן במבצעי הפלמ " ח ,
הונצחו אף הם בשמותיהם

(

האניות ' כתריאל יפה ' ו ' עזריאל שוחט ' .
)

גם כאן הצנחנים שנבחרו להנצחה היו השלישייה סנש  ,רייק וסרני  ,והם נבחרו על  -פי הדגם שהוצג

.

לעיל  ,ומאותן סיבות הדמויות שהפכו לסמל המבצע בעיני היישוב  ,אלה שמפעלי הנצחה אחרים
הוקמו לזכרן  ,שזכו לסיקור עיתונאי נרהב ושהיו מוכרות כבר לחברי היישוב ככלל  ,הן שנבחרו על -

ידי נציגי היישוב לייצג במסגרת מפעל ההעפלה של שארית הפלטה את פעולתם של הצנתנים -

.

השליחים כך ניתן לראות את השפעות הגומלין בין מעגלי ההנצחה השונים שבסיכומו של דבר יצרו

תבנית אחידה שעיצבה את הזיכרון הקולקטיבי של היישוב ולאתר מכן  ,המדינה  ,ביחם לצנחנים -

השליחים .
הנצחת הצנחנים  -שליחים לאחר הקמת המדינה

.

הקמת המדינה פתחה דף חדש בתולדות ההנצחה בארץ מכאן ואילך מדובר בהנצחה לאומית בעלת

.

גוון ממלכתי ותוקף יורידי כאחד בעת מלחמת העצמאות  ,בימים שבהם היתה המדינה הצעירה נתונה
במאבק על הישרדותה  ,נתחשלו האתוסים הלאומיים ונוצרו מיתוסים חדשים שעתידים היו ללוות את

.

החברה המתהווה שנות דור ואף למעלה מזה באותם ימים  ,שבהם נחרטה פעילותם של בני דור תש " ח
בתודעה הקיבוצית של אזרחי המדינה  ,קמה רשות ממלכתית שריכזה את מלאכת ההנצחה ברמה

.

הלאומית  -המדור להנצחת החייל של משרד הביטחון מלבד העיסוק בהנצחתם של קרוב לששת
אלפים חיילים ונפגעי פעולות איבה שנפלו במלחמת העצמאות  ,נטל המדור על עצמו את הנצחת

החיילים הארץ  -ישראלים שנפלו במלחמת העולם השנייה ובתוכם שבעת הצנחנים  -השליחים
עוד בשנת

1945

35 ,

הביעה מזכירות שדות  -ים את התקווה כי בעתיד ניתן יהיה להעלות ארצה את

.

עצמותיה של סנש מגמה דומה נשמעה במענית ובשדה  -נחמיה לאחר שנתגלו גופותיהם של רייק

.

ורייס בקבר אחים בסלובקיה אך בהתאם לנוהל הצבא הבריטי הקובע כי חיילים נקברים במקום

34

א ' חלמיש  ' ,העפלה  :ערכים  ,מיתוס  ,מציאות ' ,

תל  -אביב  , 1988עמ
35

' 98 - 86

.

ג ' גרץ

( עורכת )  ,נקודות תצפית  :תרבות וחברה בארץ ישראל ,

את ההוראה להקים משרד זה הוציא בן  -גוריון  ,שכבר בשנת

.

1948

ביקש לדאוג להקמת ' אגף להנצחת החייל שנפל

במלחמה ' ראה  :מ ' עזריהו  ,פולחני מדינה  :חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל  , 1956 - 1948 ,שדה  -בוקר

, 1995

עמ '

- 133

. 134

הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה

נפילתם  ,הועברו הגופות להלקה הצבאית הבריטית בפראג  ,ועל הקברים הקים אגף

.
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ההנצחה הבריטי

מצבות בצורת צלב כך מצאו אותם הישראלים שהגיעו לפראג בתקופת הזוהר של קשרי

ישראל עם

הרמטכ " ל יגאל

צ ' כוסלובקיה במלחמת העצמאות  ,בטקס צנוע שהתקיים בפראג בקיץ  1949הניחו
תקווה כי במהרה
ידין והצנחן לשעבר ישעיהו טרכטנברג ( שייקה דן ) זרים לרגלי המצבות  ,והביעו
 ,בוצעה ההחלפה ,
יוחלפו הצלבים במגיני דוד זמן קצר לאתר מכן  ,בהתאם לבקשת משרד הביטחון
מיצירת
בקשת המשרד להעלות ארצה את גופות השניים נתקלה בסירוב מוחלט  ,בשל החשש הבריטי

.

תקדים בתהום

זה ' .
6

נראה כי כל פעילות ההנצתה ברמה הממלכתית התבצעה באותם ימים דווקא מחוץ לגבולות

מדינת

ישראל  .בנובמבר  , 1948ארבע שנים לאחר שמצא סרני את מותו במחנה דכאו  ,התקיים שם

.

לזכרו בחסות קונסול ישראל והסוכנות היהודית בבודפשט התקיים באותו חודש טקס עלייה

.

טקס

לקברה

חותמה

של סנש בחסות גורמים ממלכתיים של מרינת ישראל בדרך זו ביקשה המדינה להטביע את
 ,צעד שעלה
על זיכרון הצנחנים הן בארץ והן בנכר ולהדגיש את אופיו הארץ  -ישראלי של המבצע
בפסיפס
בקנה אחד עם המאמצים לשבץ את המבצע בקונטקסט יישובי ולהפוך את גיבוריו לאריחים

הגבורה הלאומית  -המקומית .
36

37

 ,תיקי חביבה רייק ;
ח ' כפרי אל צ ' יחיאלי בעניין העברת הגופות  15 ,באוקטובר  , 1947ארכיון קיבוץ מענית ; 525 / 4712 ,יחיאלי
יהיאלי אל מרים בדבר גילוי הגופות בבית  -העלמין הצבאי בפראג  29 ,בינואר  , 1948אצ " מ

.

37

1949ארכיון גבעת -
אל מרים בעניין פרטי הקברים  2 ,במרס  , 1948ארכיון ההגנה  ; 14 / 70 / 455 ,הארץ  12 ,ביולי ,
סדר טקס האזכרה לזכרו של חיים אנצו סרני ביום השנה הרביעי להרצחו  ,דכאו  ,ג ' כסלו תש " ט

ברנר  ,ח , 12 ,

-2

. 15

יהודית תידור

קתדרה ספג

באזמל

ההתייחסות לקונטקסט ההנצחה מחזירה אותנו לשאלות יסוד הנוגעות במהות ההנצחה בשנים
הנדונות  ,מניעיה והשלכותיה  :אילו אלמנטים אפיינו את הנצחת הצנחנים בתקופת ' מיסוד

ההנצחה ' ?

עד כמה השתנו דפוסי ההנצחה ומגמותיה מראשית התקופה הנדונה ועד לסופה ? האם לאורך התקופה
כולה נשאר הקונטקסט האסוציאטיווי שבו שובץ המבצע יישובי

לחלוטין ?

ובמישור ההשוואתי ,

בשלהי שנות הארבעים החלה בארץ הנצחתו של דור נופלים חדש  ,חללי מלחמת

העצמאות ; האם

דפוסי ההנצחה שהתפתחו סביב קבוצה זו דומים לדפוסי הנצחת הצנחנים שקרמו עור וגידים באותן
שנים או שונים

מהם ?

התשובה לסוגיה מי הנציח  ,מה הונצח ומדוע היא פועל יוצא של האינטראקציה בין מספר אלמנטים

.

שעיצבו את ההווי היישובי של שנות הארבעים האלמנט העיקרי היה מגמות האליטות היישוביות -

.

דהיינו הגורמים המנציחים  -בשטח ההנצחה בחמש השנים הראשונות שבהן חדרה שליחות הצנחנים
לזיכרון הקולקטיבי בארץ נשאו קיבוצי הנופלים ותנועותיהם בעיקר נטל

ההנצחה.

הפעילות

התנועתית אף האפילה על מעגלי ההנצחה האחרים  -ובעיקר על זה המשפחתי  ,שנבלע בתוך דפוסי

.

הזיכרון התנועתיים אך חוגים אלה היו אחוז קטן בלבד של כלל האוכלוסייה ביישוב  ,ועל כן יש

לתהות עד כמה השפיעו דפוסי ההנצחה שהם קבעו על כלל הציבור בארץ .
גם המוטיבים בסיפור המבצע שהדגישו המנציחים התאימו לדפוסי הקיום של האליטות היישוביות

.

( ושל החלוצים שבאו מהנכר ) ולאמונתם באשר לדרך הנכונה שבה יש לבחור חלוציות  ,גבורה
לוחמת  ,מתן הכוונה למרד והושטת יד אקטיווית לאחים הנרדפים הדגישו כי רק דפוס ההתנהגות
היישובי יגאל את היהודי מגורלו האכזרי  ,האליטה היישובית הצניעה את רקעם הגלותי של הצנחנים
ואת ההקשר האירופי של המבצע  ,בעוד שהדגישה את תקופת פעילותם בארץ ואת הקונטקסט

.

היישובי שממנו יצאו לשליחות מגמה דומה עולה מתוך זיכרונות הצנחנים ששבו מאירופה  ,אף  -על -

.

פי שאצלם הודגש האלמנט האירופי של הסיפור יותר מאשר בהנצחה התנועתית טמון כאן מעין

.

פרדוקס שני אלמנטים שהמנציחים ביקשו דווקא להצניע  -רקעם הגלותי של הצנחנים וזירת

פעילותם האירופית בתקופת המלחמה  -יכלו לחבר את שארית הפלטה בארץ  ,מבחינה נפשית

.

ואסוציאטיווית  ,לגורם המונצח אך היחס הרווח לשארית הפלטה דאז קבע כי על ציבור זה להשתלב
בנורמות היישוביות  ,ולכן לא נעשו מאמצים להנחיל להם את מורשת מבצע הצנחנים בכלים

.

מתאימים גישה זו קיבלה חיזוק מדפוסי ההנצחה שהתפתחו בקרב גרעיני ההכשרה מאירופה שנקראו
על  -שמו של סנש ורייק ,

ושהתרכזו אף הם בהקשר הארץ  -ישראלי של המבצע .

38

הדגשים שהובלטו בסיפור הצנחנים כפי שנקלט בזיכרון הקולקטיבי בארץ לא השתנו עם קום

.

המדינה למרות הקמת רשות ממלכתית להנצחת החייל וההכרזה שהיא אמורה לרשת את פעילות
ההנצחה של צנחני היישוב ממלחמת העולם השנייה ,

38

לא עברה ההנצחה בפועל לידיים ממלכתיות .
ו ' פילובסקי

על השפעות האליטות ראה  :מ ' ליסק  ' ,האליטות במעבר מיישוב למדינה ' ,
למדינה  : 1949 - 1947רציפות ותמורות  ,חיפה  , 1990עמ ' ; 345 - 337
יבלוגקה  ,אחים זרים  ,ירושלים  ; 1994י ' תידור באומל  ,קיבוץ בוכנוואלד  ,תל  -אביב
 , ) 35עמ ' . 38 - 19

( עורכת )  ,המעבר מיישוב

באשר ליחס לשארית הפלטה בארץ ראה  :ח '
; 1995

עזריהו ( לעיל  ,הערה
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למעעה :
מ ע העלאת ארתה
של חנה סנש
לירושלים עשר

"

ברחובות פתח  -תקוו
( מרס ) 1950
מימין :

קבורתה מחדש של
חנה ענש  /במעמד
ראש הממשלה
דוד

בן  -גוריון ,

הרמטכ " ל יגאל

קצינת

ידי

ח " ן ראשית

ובני המשפחה

יהודית תידור באומל

אי לכך המשיכה האליטה התנועתית בארץ להדגיש  ,דרך פריזמת הצנחנים  ,את הערכים שביקשה

.

להנחיל לציבור עוד מראשית תקופת ההנצחה סיבה נוספת שבגללה לא ניכר שינוי בדפוסי הנצחת

.

הצנחנים עם קום המדינה היתה מלחמת העצמאות מלהמה זו  ,שבה קיפחו את חייהם קרוב לששת
אלפים חיילים ואזרחים  ,קבעה סדר עדיפות חדש למדינה הצעירה  ,והנצחת הצנחנים ממלחמת

.

העולם השנייה לא עמדה עתה בראש המשימות הלאומיות ומלבד זאת לאחר שתנועות ההתיישבות

השקיעו מאמצים כה רבים בטיפוח תודעת ההנצחה  ,הן לא היו מוכנות לוותר בנקל על נכסי

.

הזיכרון שלהן גם בתחומים אתרים נראה כי לא גובש דפוס הנצחה אחיד ברמה הלאומית עד
לראשית שנות החמישים  ,דבר שניכר באופי הלא ממוסד שבו צוין יום הזיכרון ונחוג יום העצמאות

בשנת . 1949

ואכן פעילות ממלכתית מסיווית ראשונה בתחום הנצחת הצנחנים החלה במועד שבו

מסתיים דיוננו  :בשנת  , 1950עם העלאת עצמותיה של סנש ארצה וקבורתן בטקס ממלכתי בהר

הרצל .

39

הצנחנים שנפלו במלחמת העולם השנייה וקרבנות מלחמת העצמאות הם שני חלקים נפרדים  ,אך

עוקבים  ,של פסיפס השכול הלאומי  .אי לכך עצם ההתהוות של דור נופלים חדש  -חללי דור

תש " ח

.

 -השפיעה בצורות שונות על פולחן הזיכרון שנוצר עד אותה עת סביב פרשת הצנחנים התחום

הראשון היה פסיכולוגי  -כמותי  :בהשוואה למספר הנופלים העצום במלחמת העצמאות נדחקו שבעת

.

הצנחנים שנפלו לקרן זווית  ,לפחות באופן זמני השפעה נוספת ניכרת בתחום

הגאוגרפי  -הטקסי .

העובדה שקרבנות מלחמת העצמאות מצאו את מותם על אדמת ארץ  -ישראל אפשרה להקים להם
אנדרטאות במקום נפילתם והגבירה מאוחר יותר את הנטייה לציין את שמותיהם בקירות הנצחה

.

שהוקמו ביישובים שמהם יצאו מצבות אלו שימשו תזכורת מוחשית להקרבתם של הצעירים ומקום

התכנסות לחלק הטקסי של פולחן השכול .

40

לעומת זאת לא היתה בארץ באותם ימים אפילו אנדרטה אחת לזכר צנחני מלחמת העולם השנייה

.

שמצאו את מותם בנכר  ,ושעצמותיהם נחו באדמה זרה מפעלי ההנצחה  -דפוס ההנצחה המועדף

של התנועות הקיבוציות דאז  -שימשו אמנם מקום התכנסות לאזכרות  ,אך כזכור באותם ימים

.

רק שלושה מבין הצנחנים זכו להנצחה מסוג זה גם מפעל ההנצחה שתכנן ' הקיבוץ המאוהד ' להקים

.

במעגן לזכר המבצע כולו היה אז בחיתוליו עם תכנון האנדרטאות הראשונות לזכר תללי תש " ח
בלט במיוחד העדר מקום התכנסות מרכזי שיהיה גם במת פולחן להנצחת הצנחנים  ,הקמת רשות

הנצתה מרכזית  -ממלכתית שביקשה להעניק דפוס ייחודי להנצחה כולה והעלאת עצמותיו של חוזה
המדינה ארצה באוגוסט

התנועות עוד בשלהי

1949

1945

הפנו את תשומת לבם של הגורמים הממלכתיים למשאלה שהשמיעו
-

הרצון להעלות ארצה את עצמות שלושת הצנחנים שהיו קבורים

בנכר .
39

40

ליסק ( לעיל  ,הערה , ) 38

עמ ' . 337

על הנצחת השואה בארץ והנצחת חללי מלחמת תש " ח ראה מאמרי ( לעיל  ,הערה
Memorials and the Commemoration of
בישראל  ,תל  -אביב Israeli War ; 1994
;)2

57 - 77

 .קק

,

(  lrionism , 13 , 1 ) 1992ח Studies

מלחמות בישראל  :ניתוח סמיולוגי '  ,מגמות ,

34

"

, 1948 - 1956

( , ) 1991

:

עמ '

. 210 - 179

א ' לויגגר  ,אנדרטאות לנופלים

; of

31 . Azaryahu , War

ע ' אלמוג  ' ,אנדרטאות לחללי
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המצב המדיני העדין שבו נתונה היתה המדינה הצעירה בשלהי שנות הארבעים חייב פעולה זהירה
וחשאית בתחום זה  ,בייחוד על רקע מערכת היחסים הבעייתית שנוצרה עם חלק ממדינות מזרח
אירופה ומרכזה ובהתחשב בנוהל הבריטי שלא לאפשר העברת גופות חיילים ממקום קבורתם חזרה
למולדת  ,ואולם לאחר מגעים ממושכים הסכימו שלטונות הונגריה לאפשר את העברת עצמותיה של
סנש לארץ באביב

1950

.

עם קבורתה בטקס ממלכתי בהר הרצל תמה למעשה תקופת ההנצחה

.

הראשונה שבה עוצב זיכרון פרשת הצנחנים  -השליחים בחברה היישובית  ,ולאחר מכן הישראלית בכך
גם התלה תקופת הנצחה חדשה  ,שהתאפיינה בדינמיקה ממלכתית מורכבת שהתבטאה במהלך שנות

.

החמישים בתחום הטקסי  ,החינוכי  ,הספרותי  ,המדיני ואף המשפטי דוגמאות לכך הן העלאת

עצמותיהם של רייק ורייס ארצה בשנת  , 1952חנוכת חלקת הצנחנים ממלחמת העולם השנייה בהר
הרצל בנובמבר

1954

ואף קריאת רחובות וכיכרות על שמם של הצנחנים  ,דפוסים המוכרים יותר

לציבור הרחב בארץ מאשר אלה הדפוסים של היישוב ( ובייחוד מאלה של תנועות ההתיישבות
מהשנים

. 1950 - 1945

)

ואולם התגבשות דינמיקה זו מהווה סוגיה בפני עצמה וחורגת מתחום דיוננו ,

שאלות היסוד בהיסטוריוגרפיה של פרשת הצנחנים ובהנצחתה
' לזכור '  ,כותב נתמן בן  -יהודה בספרו ' מיתוס מצדה ' ,

' היא מילה בעלת משמעות כפולה  :האחת -

להעלות זיכרון )  , ( recollectהאחרת  -להנציח ) , ( commemorate

41

ואולם שתי המשמעויות קשורות

.

זו בזו במעגל אין  -סופי הדרך שבה מעלים זיכרון אירוע משפיעה על אופן הנצחתו  ,קובעת אילו

.

אלמנטים יודגשו ואילו יושמטו  ,וכתוצאה מכך יישכחו בכך מעצב תהליך ההנצתה מהדש את דמות

האירוע בזיכרון הקולקטיבי  ,דבר המשפיע על אופן הנצחתו בעתיד .
הנצחת הצנחנים  -השליחים ממלחמת העולם השנייה בשנים

- 1950 - 1945

תקופת הקונצפטואליזציה

של ההנצחה  -היתה גורם מרכזי בעיצוב דמות הפרשה כפי שנקלטה בזיכרון הציבורי הקולקטיבי

.

במדינת ישראל קביעת מקומם של הגיבורים בסולם התודעה הציבורית ; הכנת הכלים בתחומי
הספרות והשירה שהפכו אותם ( או לפחות הלק מהם ) לנכסי צאן ברזל בתרבות האומה ; הקמת מרבית
המפעלים והמוסדות שנשאו את שמותיהם - 42כל אלה התרחשו בשנות המנדט האחרונות ובשנות

.

המדינה הראשונות אך בעיקר עוצבה ההנצחה באמצעות שורה של שאלות יסוד שבאו לידי ביטוי

באותן שנים  ,ושהמשיכו לתת את אותותיהן בעיצוב זיכרון הפרשה בכלל  -ובדימוי הנופלים בפרט

.

 במשך עשרות שנים המרכזיות שבהן נגעו במתכננים  ,במטרות  ,בהצלחות ובכישלונות  .מיהחליט על

המבצע ?

לשם מה נשלחו

הצנחנים ?

האם מדובר בהקרבה שבסיכומו של דבר היתה

לשווא ?

כבר בחודשים הראשונים לאחר תום המבצע  -ובמהלך שנים רבות לאחר מכן  -התנהל דיון בדבר
ש

,

"

-Yehudaת 8

.א

41

 . 272ק Israel, Madison 1995 ,

42

~
קיבוץ יד  -חנה על הקרקע באמצע שנות החמישים נקראו קיבוצים על -
כבר בסיום התקופה נעשו ההכנות להעלאת

and

.

'The Masada Myth : Collective

.

טם סרני וברדיצ ' ב  -נצר  -סרני ואלוני  -אבא על פרשת נצר  -סרני ראה ספרי קיבוץ בוכנוואלד

(

לעיל  ,הערה . ) 38

יהודית תידור

קתדרה 130

באומל

.

' כדאיות ' המבצע מבחינה לאומית  ,צבאית ואנושית כאחת שאלות אלו הפכו נוקבות יותר בייחוד
בעת שנעשה חשבון הנפש של ' קרבנות בצל הצלחות ' בתום מלחמת העצמאות ועל רקע ששת אלפי

.

קרבנותיה ההתמודדות עם מותם של כעשרים אחוז מצנחני המבצע ( לעומת כשישה אחוזים ממגויסי

תש " ח ) נעשתה על רקע השמדתם של יהודי אירופה והידיעה שמרבית הצנחנים שנפלו אף לא הספיקו

לפעול בקרב האוכלוסיות שיצאו להציל  .על  -אף הדגש שהושם על הצד הציוני  -החינוכי של המבצע

( ' אם בלתי נמנעת היתה כליית יהדות צ ' כוסלובאקיה  -הרי הביבה וחבריה הצילו את כבודה ' ) היה
חשבון הנפש קשה כפליים על רקע מערכת היחסים המורכבת שהיתה קיימת בשלהי ימי המנדט עם
אותו גורם שבמסגרתו יצאו הצנחנים  -הצבא הבריטי  ,תחושה זו באה לידי ביטוי בכתבת אבל על
בן  -יעקב שהופיעה ב ' גלים '  ,עלון קיבוץ החותרים  ,ביום השנה השלישי למותו  ,ואשר בה סיפר הכותב
כי עוד ' מנקרת בלבנו הבעיה האלמת  ,האם לא לחנם הועלה הקרבן  ,האם לא הופקרו חיים יקרים
על ידי בן  -ברית דו  -פרצופי ? ' ,

43

במקרה דנן נסוג הכותב מהנימה הספקנית ובחר לסיים את דבריו

באימוץ הגישה שרווחה באותם ימים -

לבסוף . . .

ואשרו

להם . . .

',

44

' ובדחילו הקשבנו לכל רמז ובת קול שהחלו להגיע אלינו . . .

כי אמנם היה טעם לשליחות וכי עשו גדולות ורבות אף בימים הספורים שנותרו

נסיגה טקטית זו העניקה לכול מוצא של כבוד  -הם הציגו את הספק המכרסם בלבם  ,אך

השיבו עליו מבלי לערוך בו דיון של ממש  ,דיון שהיה מסגיר שאלות שאין ביכולתם להשיב עליהן

.

ופצעים שאין ביכולתם לרפא היתה זו אפוא רק יריית פתיחה הססנית למערכה שטרם החלה ,
ושעתידה היתה לבוא לידי ביטוי בצורה שונה בכל עשור ועשור ולהגיע לביטויה הקשה ביותר בשנות
השמונים ,

תקופה החורגת מתחום דיוננו .

45

לעומת סוגיות אלו  ,שנדונו בהרחבה  ,שאלות אחרות בלטו בהעדרן  ,בעיקר אלו שנגעו בצנחנים
עצמם  :מי היו המתנדבים ? באיזה אופן הגיעו למבצע ? כיצד הם ראו את עצמם ואת משימתם ? שאלות

אלו  ,שנשאלו  -ולא נשאלו  -באותה תקופה פורמטיווית של ההנצחה  ,עיצבו את ההיסטוריוגרפיה

.

של פרשת הצנחנים ובמקביל לכך את דפוסי הנצחתה  ,מאז ועד היום העיון בשני תחומים אלה מגלה

.

תופעה מעניינת המלמדת רבות על דינמיקת הזיכרון הקולקטיבי במדינת ישראל בעוד שהמבצע

עצמו ובעיקר מניעי מתכנניו זכו לבדיקה מחודשת פעמים מספר  -ואף לרה  -אינטרפרטציה על רקע
ההתעניינות הגוברת בסוגיית ' היישוב והשואה '  -לא ניכר כל ניסיון לבחון את דמויותיהם של

במהלכו .

הצנחנים שהשתתפו במבצע ובייחוד את אלה שנפלו

שהאנתרופולוג יונתן בויארין מכנה ' מגבלות

הזמן  -המרחב ' .

46

תופעה זו מוכיחה את מה

ההתייחסות ההיסטורית של אומה

.

לאירועים בעברה מתרחשת לאורך ציר של זמן ובמסגרת מרחב נתון מרהב זה מתמזג עם ממד הזמן

.

כדי ליצור מערכת מורכבת  ,תלת  -ממדית  ,שבתוכה מעוצב הזיכרון הקולקטיבי של האומה אולם
בעוד שאירועים  ,אישיים ורעיונות מסוימים עוברים בחינה מחודשת במערכת זו וזוכים בדימוי חדש

43
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ראה לעיל  ,הערה

שם .
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 131קתדרה

נדחים על  -ידי מערכת הזמן  -המרחב וממשיכים לשמור על אותו דימוי

.

.

שהיה להם מרגע התהוותם וכך היה בפרשת הצנחנים בעוד שהמבצע הפך למושא היסטוריוגרפי ,

הצנחנים  ,שנדחו על  -ידי ' הזמן  -המרחב '  ,שומרים עד היום על דימוים הקנוני .

מדוע ?

שאלה זו מתחדדת לאור מגמת הדה  -מיתולוגיזציה בהיסטוריוגרפיה הישראלית בשנים האחרונות ,
בייחוד ביחס לדמויות שזכו לקנוניזציה בתודעה הציבורית  .דוגמה בולטת לכך היא יוסף טרומפלדור ,
שדמותו  ,פעולתו ואפילו מילותיו האחרונות זכו לעיון מחדש ואף לטריוויאליזציה בקרב הציבור

( ' הייתי יד ימינו של טרומפלדור

.

' ) 47

בהשוואה לכך לא ניכר כל מאמץ היסטוריוגרפי לעסוק

בדמויותיהם של הצנחנים מעבר לרמה הקנונית  ,וכל ניסיון להציג דימוי אלטרנטיבי נדתה על הסף ,
כפי שמוכיח ניסיון הנפל של המחזאי מוטי לרנר בחורף

הטלוויזיוני ' משפט קסטנר ' .

1994

להציג ' תנה סנש

אלטרנטיבית ' בסרטו

48

נראה כי ההסבר לכך נעוץ בדימוי המבצע כפי שנקבע מיד לאחר סיומו ,

כלומר באותה תקופה

.

פורמטיווית שבה אנו עוסקים על  -אף שמדובר היה במתנדבים  ,סטטוס המחייב פעילות אקטיווית

.

ורצונית  ,נחשב המבצע ל ' שליתות ' משום כך הפכו הצנחנים ( ' צנחנים  -שליהים ' כלשונם ) מפרטים

.

לשליחי היישוב  ,שליתי התנועות  ,נעדרי קווי אישיות אוטונומיים אותה ראייה אינסטרומנטלית
שעיצבה את דימוי המבצע קבעה גם את השאלות שנשאלו  ' -מדוע

נשלחו ? '

ולא ' מי הם

היו ? ' .

מגמה זו קיבלה חיזוק מהעובדה שבשונה מטרומפלדור מדובר היה לרוב באנשים ללא עבר  ,דמויות

שנשלפו מהאנונימיות כדי למלא משימה  ,ביצעו אותה  ,ומיד נעלמו  .אף אישיותו התוססת של סרני ,
היחיד מבין הצנחנים שהגיע

למבצע עם רקע ציבורי עשיר  ,כמעט ונמחקה מהתודעה הציבורית מעבר

.

לרמה הקנונית  ,כפי שמעידה הכותרת לביוגרפיה שלו  ,פרי עטה של רות בונדי  ' :השלית ' עובדה זו

מוכיחה עד כמה אפילו במקרה של סרני  ,עיצב דימוי המבצע גם את הדימוי של הצנחנים .

49

מאחר

שכך היו הדברים נשארה ההנצחה במשך תקופה ארוכה תנועתית  ,לא רק מבחינת הגורם המנציח

אלא גם באשר לדימוי הצנחנים עצמם  :נציגים של זרמים שונים ,

תנועות וקיבוצים  ,שקיבלו

.

פרסוניפיקציה כמייצגי עיקרון ולא כפרטים אף מעט השאלות האישיות שנשאלו על אודותם נגעו

לרוב בהשתייכות תנועתית ולא בקווי האישיות שלהם .
מאחר שמדובר היה במבצע שהיו לו מעט הישגים קונקרטיים ,

התחדד הצורך להעניק לנופלים

.

האנשה  -אך שוב כמיתוסים ולא כפרטים כך נוצרו אותם הדימויים שראינו  :סנש  ' -הבתולה

הקדושה '  ,רייק  ' -האם החשה להציל ' ( ככותרת ספרו של דניאל בן  -נחום )  ,סרני -

' האציל שהפך

.

לצנהן ' משום כך גם לא נעשה כל ניסיון לבדוק את האינטראקציה בקרב הצנחנים מנקודת מבט של
ג ' נדר או לנתח את מניעיהם ואת ראייתם האינטרוספקטיווית כפי שהם משתקפים בתיעוד האישי

17

ש ' למקוב  ,טרומפלדור  :סיפור חייו  ,תיפה

"
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; 1972

נ ' רוגל  ,תל  -חי  :חזית ללא עורף  ,תל  -אביב

,

0

Memory and the Making

ראה על כך  :ד ' פדהצור  ' ,משפט סנש '  ,דבר  11 ,בנובמבר
ר ' בונדי  ,השליח  :חייו ומותו של אנצ סירני  ,תל  -אביב
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Zerubavel , ; 1979

Collective
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יהודית תידור

באזמל

.

של הנופלים ושל אלה שהזרו כאחד בדימוי הציבורי  ,כמו בהיסטוריוגרפיה של המבצע שעסקה כה
בנחרצות בבירור מגמותיו האמיתיות ותועלתו האולטימטיווית  ,נשארו הצנחנים אובייקטים

.

להערצה  ,אך נטולי אותה מורכבות שהיתה הופכת אותם מסמלים לאנשים תפקידו הכפול של
ההיסטוריון העוסק בהנצתה הוא אפוא לתקור את הדרך שבה זוכרים את הסמל  ,ובמקביל לכך לנסות

להחזיר לו את הממד האנושי שיזכיר תמיד שמדובר בראש ובראשונה בבן אדם .

