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 Meron Benvenisti Sacred Landscapes: The Buried History
 of the Holy Land Since 1948

 Berkeley: University of California Press. 2000. 366 pages.

בחרמהמ יברעה ףונה לש ותקיחמ תשרפ תא םיטרפב ללוגמה בושח רפס ונינפל 

ךילהתה תא תיתדבוע הרוצב דעתמ אוה ,הנושארב :תומר יתשב להנתמ רפסה .ילארשיה 

לש ישיאה ורופיס תא ללוגמ אוה ,היינשב :תונושה ויתויווזמ יפרגואיגה־ירוטסיהה 

חותיפבו ןונכתב ליעפ ףתוש ומצעבו ,ץראב הקיתו החפשמל ןב ,יתשנבנב ןורימ ,רבחמה 

תעבראב םינויצל םיניטסלפ ןיב םיסחיה בוציעב םג ומכ ,(םילשוריב רקיעב) הנידמה לש 

.םינורחאה םירושעה 

הקחמ ןהבש תונווגמה תורוצבו םינושה םיבלשב םיקסוע םיידועיתה םיקלחה 

ידי־לע ,לשמל ,תאז התשע איה .יברעה ףונה תא ,טעמכ הלכי קרש ןכיה ,לארשי־תנידמ 

,1948 תמחלמ רחאל "םישוטנ" ורתונש תואמ עבראה ןיבמ םיבושייהו םירפכה בור תסירה 

םיירצונ) םייתד םירתא לש הסירה םג םיתיעלו דועיי יוניש ,העקפה ,דודיב ידי־לעו 

לש יאלקחה ףונב ,יבקע ךא ,יתגרדה יוניש :ףסונ טביה ריאמ יתשנבנב .שיימלסומו 

םג תינוציק הרוצב תונשל - המדקהו היצזינרדומה םשב - תונויצה החילצה ןאכ .הנידמה 

םיעטמה ,תודשה תא ,רמולכ ,"יעבט ףוג"כ םתוא םיווח םישנאה בורש םירוזאה תא 
.ירפכ בחרמ לכ לש ובחורלו וכרואל םיערתשמה םילודיגהו 

.תילארשיה הפמה לש "התודבע" ךילהת תא ראתמ רפסב םייניעה־יריאמ םיקרפה דחא 

לש הקומעה ותוברועמ תוכזב ,קתרמ רמוחל ותושיגנ תא הז קרפב לצנמ יתשנבנב 

הרטמב 1949 תנשב ומקוהש תומשה תודעווב - יתשנבנב דוד עודיה ףרגואיגה - ויבא 
לש החוכ תא םיגדמ יתשנבנב .תימואלה הפמה תא (דהייל ,רמולכ) שדחמ טטרשל 

,"תיביטקייבוא תואיצמ" ףקשל קר אל התלוכי תאו ,תימואלה העדותה בוציעב הפמה 

םייעוצקמ םיטרדנטס ןיב יביטקפאה בולישה תא בטיה ראתמ אוה .התוא רוציל ףא אלא 

םירקמ ןוגכ ,תוקתרמ תומלידב ןויד ךות ,הלא תודעו לש ןתדובעב תינויצ תוביוחמ ןיבל 

םיסותימהמ הדעוול "עודיה" תא ורתס םייוודב וא םייברע תומש םהבש תומוקמ לש 

םתלבק אוה ףסונ טביה .תוירוקמ תואצמה וא םייוניש ,תורשפ ךירצהש בצמ ,םייכ"נתה 

רבעל יתימ וא חכומ רשק אלל תומוקמב וליפא ,םתודבע ידכ ךות םייברע תומש לש 

ץראב םוקמ לכש קומע עונכש הדעווה תוח"ודב אצומ יתשנבנב ,הלא םירקמב .ידוהיה 

שי ...לכה תולככ ירחא" :המצע הדעווה לש היתולממ הלועש יפכ ,ידוהי רבע ובוחב רצוא 

"...תעכ ולאגיי הלא תומש ...תורז תורוצ ולביקו ותווע םימודק םיירבע תומשש חינהל 

.(19 'ע) 

ראתמ רבחמהש ,ץראב תינויצה תובשייתהה תליחתב םיקסוע רפסה לש םירחא םיקרפ 

וליכשה אל ,םייברעה םיבושייהו םירפכה תואמל םתונכש תורמל ."םינבל םימתכ"כ התוא 

טבמכ ראותמ םתיא רשקהו ,וז תידילי הייסולכוא לא רבחתהל וא שוחל ,רודחל םידוהיה 

תא ,"הבכנ"ה תא ,1948 תמחלמ תא ראתמ יתשנבנב ןכמ־רחאל ."תיכוכז־ריק" ךרד 

,יתעדל ,הטעמה ךות) היתובקעבו התיא דחי אבש ינתאה רוהיטה תאו תיברעה החירבה 

אוה ןכ־ומכ .(םיטילפה תייעב לש הרומישבו התריציב םיילארשיה תוחוכה דיקפת לש 

הרבחה תא םויה דע םיוולמה ,המחלמה תובקעב ורצונש םינושה תוטילפה יבצמ תא ראתמ 
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ןוגכ ,םימיוסמ םירוזאב וחותינב דקמתמ יתשנבנב .םייאמ לצכ תיניטסלפה/תילארשיה 

.םייללכה םירואיתל קמוע ףיסומ ךכו ,לילגה וא ןאש־תיב קמע 

לכב תידוהיה תובשייתהה תמקהבו תועקרקה תמאלה ךילהתב םיקסוע םיאבה םיקרפה 

םירגהמה לש םיילושל םתקיחד תלאש רוריב ידכ ךות ,רפסה ירוזאב דחוימבו ,ץראה יבחר 

םיזנכשא רקיעב) הקיתווה הייסולכואה לש םייתייעבה היסחי ןוניכו ,םייחרזמה םיטילפהו 

הלא םיאשונ דציכ הפי הארמ יתשנבנב ."םילועה יבשומ"ו חותיפה־ירע םע (םיצוביקב 

םיידוהיה םיבשייתמה לש םפוגב השענש ,יברעה ףונה לש ותנפצה ךילהתב םיכורכ 

םיכישממ זא ורצונש ןויוושה־יאו הטילשה יסופד דציכו ,(םיחרזמ םבור) רפסה ירוזאב 

.םויה דע תילארשיה הרבחב עפעפל 

וניא רפסה לש ודוחיי ,םיירוטסיהה םיקרפה לש םתוריהבו םתונימא תורמל ךא 

לש תישיאה ותוברועמ ןיבל ירוטסיההו ירואיתה דמימה ןיב בולישב אלא ,חותינבו דועיתב 

,ןושארה קרפב רבכ רוריבב הלוע ישיאה ןפה .ראתמ אוהש םיכילהתבו תוערואמב רבחמה 

:יתשנבנב דיעמ ובש 

תולאשה תא דימתל רותפל ;ימצעל תובושת קפסל ןויסינ וניה הז רפס 

תא באכב ווחש ונתיאמ הלא ,בורקה ןמזב ...םינש ךשמב יתוא ופדרש 

- יקסנלימס רהזימ חוקלש יומיד] "םוקמה תא בזע םוקמה" ובש ךילהתה 

יביטקלוקה ןורכיזהמ םג ןיטולחל קחמיי םדוקה ףונהו ,םה םג ומלעיי ['י 'א 

<5 'ע) ...רכה ילבל ותונשל וחילצהש הלא לש 

רדוסמהו יתדבועה חותינל םינקמו ,ויקרפ בור לא םילחלחמ רפסב םיישיאה םיטביהה 

םיגוחב םירחא לשו) יתשנבנב לש ותלוכי־יאל הרושקה ,הניק וליפא ,רעצ לש דמימ 

לע טלתשהש ינסרודה רזודלובה תא רוצעל ףא ילואו ןווכל ,טאהל (םיברוקמ םייטילופ 

לש םטע־ירפ) הרישו תורפס תוריצימ םיעטק הנומא דיב טסקטב רזוש םג יתשנבנב .ףונה 

תושוחתה תא םימיצעמה ,(שיוורד 'מ וא יביבח לימא ,רהזי 'ס ןוגכ םיררושמו םירפוס 

לע הנורחאל ושחרתהש םיקבאמה רואיתב םייסמ יתשנבנב .רעצו ןדבוא לש תוישיאה 

םימייקה םייניטסלפה םיירפכהש הינוריאב ריעמו ,ירפכה ףונה רומיש לעו עקרקב הטילש 

,םתוא םיחנמה םיילאירוטירטהו םיימואלה םיכרעה תניחבמ תוחפל ,םיווהמ ץראב םויה דע 
."םינורחאה םינויצה" תא 

ילארשיה רזודלובה בירחה ,יתשנבנב לש ורואית יפ־לע ,םיעבראה תונש ףוס ןמל 

תיברעה הייסולכואה םע וירשק בקע .םניאו ויהש ,ותודלי יפונמ הבוט הקלח לכ טעמכ 

הרוצב יברעה ףונה תא רבחמה הווח ,ויבא לש יפרגואיגה וקוסיע בקעו ,1948 ינפל דוע 

ץראה יפלכ שח אוהש תוירדילוסהמו ותוהזמ קלחל ףונ ותוא ךפהנ ךכו ,תיביסנטניא 

םג ךא ,קחמנש יברעה ףונה לש טעמ םייגלטסונה םירואיתה םיעבונ ןאכמ .היבשותו 

יתשנבנבש תושוחת ,ומלענש םיפונה חכונל סעכה וליפאו םינואה רסוח ,באכה תושוחת 

.ויארוק תא םג םהב קיבדהל חילצמ 

םיראותמה םייטמרדה תוערואמה בקע ,םיזע םימשר רפסה ריתוי םיארוקה בור לצא 

תעה־בתכ לש ויארוקל ךא .ןורשכב םראתל יתשנבנב לש ותלוכי בקעו ,ויפד יבג־לע 

יתשנבנב .לבוקמה ןבומב יעדמ רוביח וניא רפסהש ןייצל םג יאדכ תילארשי היגולויצוס 

הרוצב תאז השע אוה ךא ,םוחתב םירקחמ לש םהיאצממ תא לולכל ץמאמ םנמוא השע 

.(םירחא אלו ,םידחא םירקחמ ללכ עודמ ריבסמ וניא אוה) תנבומ־אל םיתיעלו תיקלח 
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,יתדבוע רמוח ןיא םיקרפה בורבש ךכ ,םיינוינש תורוקמ לע רקיעב ךמתסמ יתשנבנב 

םינושה םירמוחה תא גזממ אוה יכ םא ,םוחתב םירקוחל עודי וניאש יטילופ וא ינויכרא 

.הריהבו תחלוק הרוצב 

וא תירבסה תרגסמב שמתשמ וא חתפמ וניא רפסהש הדבועה תטלוב ימדקאה טביהב 

תוחוכמ םירזגנכ םיכילהתה תנבה תא תרשפאמ התייה תאזכ תרגסמ .לבחו ,תיתאוושה 

הקומע הרוצב םרקבל םג תאז תובקעבו ,םניבהלו םרתאל ןתינש םייפרגואיגו םיירוטסיה 

האוושה וא הגשמה תועצמאב ,תודבועהמ רתוי קיפהל לוכי ארוקה היה וז ךרדב .רתוי 

םירקמל םיבר םינבומב המוד ילארשיה הרקמה .תועמשמו תונשרפ ןהל תוקינעמ ויהש 

,היברס ,הקנל־ירס ןוגכ ,םיינתא םיכוסכס וחתפתה ןהבש םיבשייתמ תונידמ לש םירחא 

רתוי הבר הדימב ארוקה יניע תא ריאהל ןתינ היהש ךכ ,הילרטסוא וא דנלריא ןופצ 

.ןוידה תא רישעהל ךכבו ,רקחמב רבטצהש ברה ימואלניבה עדיה תועצמאב 

תוינייפואה תויאנחמה תויוחצנתההמ יתשנבגב לש תומלעתהב ןנערמ והשמ םנמוא שי 

תמייק ךא ,"םינשי"ו "םישדח" םיגולויצוסו םינוירוטסיה ןיב דחוימב ,תילארשיה הימדקאל 

ךילהתה לש שוריפבו חותינב הקסעש תימדקאה הדובעה בורמ םלעתמ אוה .היעב םג ןאכ 

ללכ סחייתמ וניא יתשנבנב .הז םוחתב התשענ הבר הדובעו ,ראתמ ומצע אוהש 

היילא לש םהיתודובעמ ,לשמל ,תולועה תויטרקונתאה וא תוילאינולוקה תויונשרפל 

,אנאחור םידנ וא םנאג דעסא ,ןיקצוקרק־זר ןונמא ,ריפש ןושרג ,גנילרמיק ךורב ,קיירוז 

ריכזמ וניא יתשנבנב .תיפוריא םיבשייתמ תרבח ,הנושארבו שארב ,לארשיב תואור רשאו 

הטינא ןוגכ הרבח ירקוח ידי־לע גצוימה - תילארשיה הימדקאב יזכרמה םרזה תא םג 

ןמכייר םולש ,ןמרלק ןורהא ןוגכ םיפרגואיג ידי־לעו ,קסיל השמו ינרוג ףסוי ,אריפש 

/לארשיב תידוהי־תינתא תונוביר לש השומימ תא וילאמ ןבומכ לבקמה - רפוס ןונראו 

םיידוהי םיכילהתב תודקמתה ךות תידוהיה תולחנתהה טקיורפ תא חתנמו ,ןיטסלפ 
םיחתמו םירעפ לע וא םיניטסלפה לושינ לע םהיתוכלשה רוריב אלל בורל ,םיימינפ 

.תידוהיה הרבחב 

בושח ךפונ רפסל הפיסומ התייה ,הרצקב ולו ,הלא תושיג םע יתשנבנב לש תודדומתה 

ומצע תא ביצה רבחמה הבש הדמעב אקווד .תילאוטקלטניא תויטנוולרו ינשרפ קמוע לש 

־םיטבשל ילארשיה ןוידה תא תולצפמה ,תונושה תושיגה ןיב חיש־ודב ליחתהל ילוא ןתינ 

אלא ,תינקיר תימדקא הפיאשמ קלחכ ,ומצע םשל יטרואית ןוידל ןאכ הנווכה ןיא .םיטבש 

רתויו - עינמ המ ,לשמל .רפסב םיראותמה םיעוריאהו םיכילהתה לש םתנבה דודיחל 

םתוא לש םשארב רבוע המ ?ידוהיה רזודלובה לש ותוליעפ תא - קידצמ המ ,הזמ 

־הנבמ ?לושינבו סרהב ,העקפהב םיקסועה הלא לש וא ,לא־תיבב םיבשייתמה םילארשי 

.לבחו ,ןאכ םירסח ירוטסיהה ךלהמהו רטשמה ,תוהזה לש קמועה 

תונש האמ רחאל הרצונש (ישמרג וינוטנא תאז חסינש יפכ)"תשקיעה תואיצמה" םלוא 

ראשיהלו םשגב דועצל" יתשנבנב לש ונויסג תא תרגתאמו ,תונשרפ לכמ הקזח דוהיי 

יכרעל ןמאנ ראשיהל הסנמ יתשנבנב םהבש ,רפסה יפד ןיבמ הלוע וז השיג ."שבי 

.המצע תאז העונת הרצי התואש תואיצמה לע הפירח תרוקיב ידכ ךות ,תינויצה תוימואלה 

־אלו תישיא הביתכל יתשנבנב לש ותוחיתפ חכונל אקווד יתייעבכ ררבתמ הז ןויסינ 

לע ותעפשה המ ?ידוהיה רזודלובה לש ותוליעפ לש תוירסומה תוכלשהה ןהמ .תימדקא 

ארוקה ןאכ ?תוידוהי םיילוש־תוצובק לש ןתוהזו ןהיתושוחת לע וא תיניטסלפה תוימואלה 

.הלא םיבושח םיאשונב קפסמ־אלה ןוידה בקע לכסותמ רתונ 
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,ןוידל הלעמו ,ץראה תא ובציעש םיכילהתה לע ץמואב רוא ךפוש רפסהש קפס ןיא 

,םיניטסלפו םינויצ ,םיברעו םילארשיש תויזכרמה תולאשה בור תא ,קמחתהל ילבמ 

זאמ .יוחיד אללו ,תירבעב םג עיפוי רפסהש יוארה ןמ .ץמואב ןתיא דדומתהל םיכירצ 

- החכוהל קוקז היהש ימל ־ החיכוהו ,אצקא־לא תדאפתנא רבכ הצרפ רפסה בתכנ 

הווהמ ,טורטורפב ותוא דעתמ יתשנבגבש ,ץראה לש "םידהוימ"ה היבחרמ לע ךוסכסהש 

לש "םישודקה" היפונב תשחרתמה תיגרטה הירוטסיהה לש ירקיעה "עונמה" תא ןיידע 

.וניניע לומ לא םיגומנו םיכלוהה ץראה 

לאחתפי ןרוא 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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