
 !של                               חמישיה כנופיית למידה גאה להציג את העיתון

אבל לקראת הרבעון אנחנו יודעים שהעיתון לא יצא בקביעות בתקופה האחרונה, וב, ש

 החדש חוזרים בכוחות חדשים ומבטיחים להוציא כמה שיותר עיתונים.

רעיונות לעיתון יתקבלו בברכה! יש לכם שיר שכתבתם למגירה, כתבה,  -                               

 .תעבירו לנו את זה !רעיון לפינה או כל דבר אחר?

 

כבר יש בו לא מעט שיעורי חניך  !רוצים להזכיר את הסקיידרייב -                             

חלוק ולשתף נשמח אם תעלו, והדרכות אבל ממש לא מספיק. כל דבר שתרצו ל

 זה יעזור לכולם!
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 "אין לך חום", אמר הרופא ונשען לאחור על מסעד כורסתו, אחרי שרכן אליי והניח יד על מצחי.

 כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, אם רק הייתם יודעים.

כוכבים  5קל, כבר מזמן הייתי יושב במלון אם על כל פעם שהיו אומרים לי שאין לי חום הייתי מקבל ש

בלאס ואגס, ובין קוקטיל לקוקטיל, זורק חיוכים לכל עבר, וצועק רק הכי חזק שאני יכול: "איי אם דה 

 בסט, ביצ'ס".

 אבל אף אחד לא ישלם בשביל דבר כזה, ולכן אני עדיין יושב במיטה הקרה שלי, קפוא באמצע יולי 

 עצמי כל ארבע שעות בעוד כדורי אקמול, חולה כמו מת, אבל בלי חום בכלל.כמו איזה שלגון, וממלא את 

אני לא אוהב ללמוד, זאת אומרת, יש כמה דברים שכן, מעטים, אבל יש כאלו, ביולוגיה דווקא לא כל כך, 

ולמרות זאת זה מה שאני לומד לקראת התואר באוניברסיטה. שוקד על הספרים כמו משוגע לילה אחרי 

פלל להוציא ציונים טובים, רק בשביל אבא שלי, שאמר שלא ילך מהעולם בשלווה עד שיראה לילה, מת

אותי עם תעודת הרופא שלי, כי רק עכשיו הוא מבין כמה הוא פספס שהוא לא ללמד את זה כשהייתה לו 

 הזדמנות.

זה בסדר, אני מסתדר, לא מת על זה, אבל גם לא סובל, החיים זה 

שיגרום לאבא שלי לחייך כשנזרוק עליו לא פיקניק, ואם זה מה 

אפר, ונקבור אותו עמוק למטה, פנימה אל תוך האדמה, ליד אמא 

שמחכה לו שם כל כך הרבה שנים, אז למה לא? זה לא שיש לי 

 משהו יותר טוב לעשות.

אחותי הגיע לביקור, נושאת סיר מרק, מיד אחרי שנכנסה הניחה אותו על הגז להתחמם, היא ישבה על יד 

 המיטה שלי, מספיק קרוב כדי לגלות אמפתיה, מספיק רחוק כדי לא להידבק.

בלי שביקשה רשות היא הניחה לי יד על המצח. היא כיווצה את הגבות כמה שניות, עצמה קצת את 

 העיניים, ואז אמרה בטון בטוח: "אין לך חום".

 לא עניתי, רק אמרתי לה לבדוק את המרק, והסתובבתי לצד השני.

שביל זה שווה להיות רופא, רופא ילדים, כשבפעם הראשונה ייכנס אליי ילד עם פרצוף עייף, ועם אולי ב

מבחן ביום למחרת, אני אניח לו יד על המצח, אעלה ארשת חכמה על הפרצוף, ולמרות שהוא יהיה קר כמו 



עד שאמצא אסקימוסי, אני לא אוציא מילה, רק אבקש ממנו להראות לי גם את האוזניים, הבטן והגב, 

 מה מקור המחלה, ולא רק אשלח אותו הביתה, עם מרשם לקניית מחסן אקמול. באמת,

חברים שלי קפצו לקראת שש בערב, ואת זה לא אני אמרתי, אלא השעון הענק שיש לי על הקיר שקבלתי 

אני מאבא שלי, כדי שלא אבזבז אפילו שנייה אחת מחיי. למרות שברוב שעות היום  12מתנה ליום הולדת 

 מוצא את עצמי בוהה בו בעייפות, ושואל איפה מסתתר המחדל.

"אתה לא מבין", הם אמרו ברגע שרק נכנסו בדלת. "אתה לא מבין, הפרופסור רוצה להרוג אותך, זה כבר 

המבחן הרביעי שאתה מפספס מהקורס", הם צעקו כל כך והתלהבו, ולא הבנתי לכבוד מה. יכולתי לבכות 

 נת את קץ למודי הרופאה בשבילי.מהבשורה שכנראה מסמ

החברים שלי עברו על יד המיטה בזה אחר זה, כל אחד בתורו מניח יד קרה על המצח שלי, ולבסוף אמרו, 

 כמעט פה אחד: "אבל אין לך חום".

לעזאזל, לפעמים אני מרגיש שכולם סביבי במין קנוניה כזו, שלא מוכנים להודות שיש לי חום, למרות 

ותח, בוער כמו אש, משתעל כמו משוגע, אבל בלי טיפת חום, כאילו צוחקים עליי שכל הגוף שלי ר

מלמעלה, שוברים לי את הלב, גורמים לי לפספס את הדברים החשובים, אבל במעלה אחת או שתיים כבר 

 אי אפשר לפרגן.

ר, תוך פתחתי את המחשב האישי שלי ונכנסתי לאימייל, לא היה קשה למצוא את המייל הזועם מהפרופסו

 כדי שאכלתי את צלחת המרק האחרונה, קראו לו: "עתידך באוניברסיטה".

 לא כל כך הבנתי מה כתוב, בהתחשב בזה שהראש שלי הסתובב כמו איזה רולטה רוסית.

אין על מה להתפלא, אבל המילים 'אכזבה גדולה', 'שקילה מחדש', ו'כשלון', חזרו שם פעמים רבות. סגרתי 

 אחורה על המיטה, נותן למילים מהמכתב להיעלם סביבי, גורם להן להתפוגג.את המחשב, ונשכבתי 

 מתכנס בתוך עצמי, נותן למרק לחמם אותי מבפנים, זורק את כל הגועל נפש החוצה.

 עוצם את העיניים ומחייך.

 היום לא אכפת לי, היום מותר לי. היום אני חולה.

 



 / מיכל דליות שיטות חינוך

כשהסתיימה מסיבת הנישואין ואתם ישבתם וספרתם את הצ'קים 
שקבלתם, לא קיימתם דיון על החזון ההורי שלכם. אני צודקת? כמעט אף 
אחד מאיתנו לא ישב לשיחה עם בן או בת הזוג והחליט על דרכי החינוך 

 של הילדים שיגיעו בעתיד

ואתם ישבתם וספרתם את הצ'קים שקבלתם, כשהסתיימה מסיבת הנישואין 
לא קיימתם דיון על החזון ההורי שלכם. אני צודקת? כמעט אף אחד מאיתנו 

לא ישב לשיחה עם בן או בת הזוג והחליט על דרכי החינוך של הילדים 
שיגיעו בעתיד. עושים את זה בלי לחשוב. נוקטים בשיטות חינוך בלי לשים 

קים, לב לזה בכלל. יש הורים שמפנ
יש הורים שמגוננים על הילדים, יש 

הורים המשתמשים בלחץ או 
בביקורת כדי להניע את ילדיהם 

לפעולה, יש הורים שאינם מציבים 
גבולות ויש הורים המציבים גבולות 
רבים. כל אחד מאותם הורים נוקט 
בעצם בשיטה אשר נכונה לו, אשר 
נראית לו, אשר הוא חושב שהיא זו 

ושר ואשר אשר תגרום לילד א
  תבנה אותו כאדם טוב ושטוב לו.

אציג לפניכם כמה שיטות חינוך שכיחות, את הרציונל של כל אחת מהם 
 ואת השפעותיהן האפשריות על הילדים:

הורה מפנק הוא הורה שחושב שהילד אמור לקבל את כל רצונו כדי  פינוק:
לא להעצב, כדי לא לקנא,כדי לחשוב שהוא הראשון במעלת חשיבותו 

במשפחה ואולי אפילו ביקום. הורה כזה חושב שאם הילד יקבל את כל מה 
שהוא רוצה הוא יהיה מאושר יותר.הילד, לעומת הוריו, מפרש את התנהגות 

אה אני מיוחד והכל מגיע לי". הוא מתרגל שכל בקשותיו ההורים כ"כנר
מתמלאות, הוא מתרגל לרעיון שהוא מורם מעל כל אחד אחר והוא מרגיש 

כמו נסיך. לפעמים מרגיש מצוין ושמח ולפעמים מרגיש כאילו לא קיבל 
מספיק. כבר מגיל צעיר מבקשים ממנו לעמוד בגבולות)בגן ובבית הספר 

והוא לא מוכן לקבל גבולות של אחרים, כי הרי הוא  ואחר כך בעבודה וכו'(
הקובע בעולמו. הוא מתידד רק עם מי שמוכן לשאת בכל שגעון שלו והוא 

חושב שאם איננו מקבל את חפצו אז כנראה לא אוהבים אותו.אהבה, בעיניו, 
היא לתת לו את כל מה שהוא רוצה. ערכו מותנה בהרגשה שהכל צריך להיות 

ה רע, ולרע הוא לא מוכן. כמבוגר הוא תמיד יאמין שהדשא לפי דרכו אחרת ז
של השכן ירוק יותר. הוא לא יהיה שבע רצון כי תמיד יהיה עוד משהו שהוא 

ירצה אבל לא יוכל לקבל. הוא ינסה לרומם עצמו מעל אחרים אבל המורה 
והבוס לא יחשבו שהוא מרומם. הוא יסבול ויהיה עצוב ולא יבין למה העולם 

 ר לו פנים.לא מסבי



הורה מגונן מידי הוא הורה אשר חושב שהחיים קשים  חסות והגנת יתר:
ומלאים מכשולים ולכן יש לגונן על הילד ולהטיל עליו חסות כדי שלא יכאב, 

לא יפצע )פיזית או נפשית(, לא יצטרך להתמודד עם מכשולים וכי החיים 
אני אשמור עליו כבר ילמדו אותו. "הוא עוד יספיק להיות בצבא. בינתיים 

מכל משמר". הילד אשר חש את הוריו נמצאים סביבו כל הזמן, מקיפים 
אותו, עושים עבורו, מבררים אם לא קשה לו, מרחמים עליו, מוותרים לו, 

מאמין בסיכומו של דבר  -אוסרים עליו לטפס, לקפוץ מגבוה,ללכת לבד 
עובדה, הם שכנראה הוא באמת שביר מאד ולא מסוגל להתמודד עם העולם "

צריכים לעשות זאת עבורי. והרי ההורים יודעים הכי טוב". הילד גדל בידיעה 
שהוא חלש וללא יכולות וצריך הגנה שוטפת. דרך אפשרית אחת להתנהגותו 

היא שהוא ימנע מלפעול, ימנע מלקחת סכונים, ימנע מלנסות ועלול להיות 
צרו את צעדיו ולכן מפוחד כל חייו. דרך אפשרית נוספת היא שהוא יבין שה

 עלול להחליט לשבור את הכלים וללכת לכיוון האקסטרים.

הורה שאינו מציב גבולות חושב שהילד צריך לגדול בתחושה  חוסר גבולות:
של חופש. הוא חושב שהחיים ילמדו את הילד את גבולותיהם וכי הדרך 
 לנסוך בילד תחושה של בחירה חופשית הינה על ידי כך שלא יגביל אותו
אלא יתן לו לחוש כנפש חופשייה.הורה כזה ימצא עצמו תוך שנה וחצי, 
שנתיים, מציב לילד גבולות כי אי אפשר בלי. אי אפשר בלי להגביל ילד 

מלרוץ לכביש, או למשוך את העציץ הכבד, או לא להרביץ לשכנה, או לא 
להכנס לים הסוער ואז הילד עלול לחשוב שמצרים את צעדיו באופן גס. או 

יחשוב שנתנו לו תחושת חופש כוזבת ויהיה מאוכזב ויחוש נבגד, או ש
 שיתריס אל מול ההגבלות.

: הורה שמבין שיש צורך בזמן איכות עם הילדים. הורה הורות לא ממוקדת
שעושה מאמצים רבים כדי להיות עם הילדים בגינת השעשועים או 

סוק במשחקים על השטיח, אלא שתוך כדי השהות עם הילד, ההורה ע
בהתקשרויות חברתיות: שיחות טלפון, שליחת הודעות, כתיבת פוסטים 

בפייסבוק, צילום הילד וקריאת מיילים. הילד נמצא מול הורה נעדר. ההורה 
שם אבל איננו שם. המצב גרוע יותר מאשר לו ההורה לא היה שם בכלל. 
תחושת הילד היא ש"אני מול הפנים שלה אבל היא לא רואה אותי". שתי 

תנהגויות של הילד אפשריות כאן: להשתתק, לדעת שאין טעם להשמיע ה
קול כי לא רואים ולא שומעים אותו ומכאן מגיעה ההבנה שאני די אוויר 

ושאני צריך להסתדר לבד כי להורים אני לא ממש חשוב. האפשרות השנייה 
היא שהילד ילמד לייצר מצבים אשר יאלצו את ההורה לשים לב אליו)וכאן 

 ו של הילד עולה על כל מציאות(.דמיונ

מילות הקסמים בחינוך הינן איזון ומינון. קצת פינוק זה טוב. קצת הגנה 
וחסות זה חשוב. קצת גבולות זה מצוין ומידי פעם להיות עסוקים בענינים 

 -שלנו זה טבעי. ברגע שזה הופך להיות שיטה קבועה, יחידה ומתמשכת 
 רכה.כאן הבעיה. מיזוג בין כולן יביא ב
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 מתן מרוןמאמר של /  מיתוס או מציאות? -הנכבה 
 

הפלסטינים מסתכלים על ההשלכות של המלחמה ההיא, תבוסתם של מדינות ערב במאבק העיקש נגד ישראל 

בערבית,  –פלסטינים )לטענתם הגירוש(, כאסון ולכן הם קוראים לה הנכבה  066,666-והבריחה והמנוסה של כ

כבה יש משמעות עצומה בזיכרון הפלסטיני. הנרטיב הפלסטיני מספר שבמלחמת לנשמשמעו אסון או קטסטרופה. 

העצמאות, הנכבה, רוב הפלסטינים שנהפכו לפליטים גורשו בכפייה על ידי ישראל, אך במציאות רובם לא גורשו 

 .אלא ברחו מרצונם

 

תוכנית החלוקה . מה שנקרא אז פלשתיןהתקיימה הצבעה בעצרת הכללית של האו"ם על תוכנית החלוקה של  7291בנובמבר  92-ב

אביב לחיפה תהיה המדינה היהודית וששאר הארץ )לא כולל ירושלים ובית לחם -קבעה שדרום הארץ, מחצית הגליל, וכל האזור בין תל

יהם בעולם היהודים בארץ ישראל מאוד תמכו בתוכנית הזאת לעומת הפלסטינים ותומכ. שיהיו אזור בינלאומי( יהיה למדינה הפלסטינית

לאחר שהתוכנית התקבלה התחילה מלחמת אזרחים בארץ בין . הערבי שהתנגדו בתוקף על התקיימות מדינה יהודית ורצו את כל השטח

-כך למעשה התחילה המלחמה הערבית. היהודים והפלסטינים ובנוסף לכך כל מדינות ערב השכנות תקפו את היהודים בארץ ישראל

ור הפלסטינים מסתכלים על ההשלכות של המלחמה ההיא, תבוסתם של מדינות ערב במאבק העיקש נגד במבט לאח. ישראלית הראשונה

אסון שמשמעו בערבית,  –, כאסון ולכן הם קוראים לה הנכבה )לטענתם הגירוש( פלסטינים 066,666-והמנוסה של כ אל והבריחהישר

ב הפלסטיני מספר שבמלחמת העצמאות, הנכבה, רוב הפלסטינים הנרטי. ש משמעות עצומה בזיכרון הפלסטינילנכבה י. או קטסטרופה

 .אך במציאות רובם לא גורשו אלא ברחו מרצונם ,גורשו בכפייה על ידי ישראל שנהפכו לפליטים

זה הפך לאקטואלי בשנים האחרונות מכיוון שהפלסטינים מרבים להשתמש בנרטיב זה במטרה לזכות בנקודות בזירה הנושא ה

יש לצפות  ,הפעיל לחץ על ישראל. על רקע המבוי הסתום והכוונות הפלסטיניות להעלות את הנושא לסדר היום של האו"םהבינלאומית ול

שדרישות הפלסטינים בנושא זה ילכו ויתעצמו. הפלסטינים מתכוונים לבקש בהסדר שלום עתידי עם ישראל את זכות השיבה לבתים 

 ליטים הפלסטיניים. שוב להראות את האמת מאחורי בעיית הפשבהם גרו לפני שברחו במלחמת העצמאות ולכן ח

היו פלסטינים שנמלטו מבתיהם בעצת מנהיגם, והיו כאלה שנאלצו לעזוב על ידי ישראל,  7291במלחמת העצמאות, או מלחמת 

. יטים הפלסטינייםזאת היא בעיית הפל. עכשיו אותם הפלסטינים רוצים לקבל את זכות השיבה לארץ ישראל. או ברחו מפחד המלחמה

הרבה פלסטינים שומרים על מפתח . יםכבר הפכו ליישובים ישראלים יהוד יישובם שרובםלפלסטינים מוחים שהם רוצים לחזור לביתם ו

לחלקם המפתח היה פעם המפתח לביתם וכיום הוא רק זיכרון למה שהיה להם לפני שהם מצאו את עצמם במחנות הפליטים . בביתם

לחלקם השני המפתח הוא לא אמיתי ורק סמל לזה שהם פעם גרו בארץ ישראל ובגלל סיבות . בעזה והגדה המערביתהשונים או חיים 

 .שונות ומרובות הם כיום חיים מחוצה לה

 השלב הראשון של יציאת ערביי ישראל

ירושלים ובזז ושרף את , המון זועם התנפל על המרכז המסחרי של 7291 רבנובמב 92-לאחר שהתפרסמה ההחלטה על חלוקת הארץ ב

הערבים יצאו מהארץ . והגבוה מהערים ירושלים, חיפה, ויפו הבינונילנוכח התפשטות המהומות התחילה נהירה של המעמד . החנויות
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הערבים יצאו בחלקם מחוץ לארץ אל . 7290-7292במחשבה שאחרי שהמהומות ייפסקו הם יחזרו כמו שעשו בזמן המהומות בין השנים 

היו בינהם ערבים שגם הוציאו את כספיהם מחשבונות הבנק . כרם-כנות וחלקם אל ערים ערביות, כמו נצרת, ג'נין, עכו, וטולהארצות הש

עזיבת המעמד הגבוה פגע קשות בחיים הכלכליים של המגזר הערבי ובקבוצות הנהגה קיימות וכאלה . בארץ אל בנקים במדינות אחרות

, הערבים האמידים שברחו מבתיהם ועסקיהם גונו כי לא היו 7291ביוני  96שעב" מהתאריך -אבעיתון הערבי ". שהיו יכולים לקום

איש, אך הוא הכה מהלומה קשה בתשתית המנהיגות  -06666-מספר הערבים שעזב לא היה רב והיה קרוב ל. מוכנים לשאת בנטל

מבחינה כספית וללא לחץ צבאי יהודי מוכיח את העובדה שהערבים האלו ברחו מהעיר רק מפני שיכלו לעשות זאת . הערבית בארץ

 השאירו את הארץ עם עזיבתם רק עזרהכאוס שהבריטים . הטענה שהערבים כמעט ולא גורשו במלחמת השחרור אלא ברחו מדעת עצמם

הם  -ד חזק חיפה הייתה העיר המעורבת הגדולה ביותר והשילוב בין היהודים והערבים היה מאו. לנהירה של הערבים האמידים מביתם

בחיפה, כמו בשאר הארץ, הייתה התגברות של התנועה הלאומית ערבית והוא . עבדו ביחד בנמל, ברכבת, בבתי זיקוק, ובמנגנון העירייה

יצא נגד החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ. הם יצאו בדרישה למופתי להקים ממשלת פלסטין ולהכריז על איסוף מיסים ועל גיוס 

קאסם שהיה איש דת וממייסדי אגודת צעירים מוסלמים ובנוסף לכך הקים רשת -דין אל-א-סורי בשם עז 7297יע בשנת לחיפה הג. לצבא

המחתרת הצהירה שהיא פועלת במרד נגד השלטון הבריטי וגם על . לוחמים ועוד מאות תומכים 966מחתרתית של חמושים שמנתה 

קאסם." -דין אל-"עז א -רור בארגון הטרור חמאס נקרא על שמו של הסורי מאוחר יותר חוליית הט. היהודים למען מדינת פלסטין

למרות . התחילו התנגשויות בין היהודים והערבים כאשר הערבים יוזמים הפיגועים והיהודים מגיבים בפעולות תגמול 7291מדצמבר  

מיפו, ירושלים,  הבינוניומשפחות מהמעמד הספיקו לברוח רוב המשפחות האמידות  7291בקשות גופי ההנהגה הערביים, עד סוף מרץ 

בנוסף לכך רוב הקהילות הערביות מהכפרים שנמצאים בתוך אוכלוסייה יהודית במישור החוף, וגם כן מספר לא קטן של ערבים . וחיפה

. הרוב הגדול עשה זאת כי פחד להיקלע לתוך זירת קרבות ולהסתכן בלהיפגע. הם עשו זאת ממספר סיבות. מעמק הירדן הצפוני ברחו

רבים מן הבורחים סרבו שלא מדובר בבריחה לצמיתות אלא עקירה . מספר מסוים של ערבים עשה את כי פחד מחיים תחת שלטון יהודי

. מלחמה או על ידי הוראת האומות המאוחדותלכמה שבועות או כמה חודשים ושבסוף הם יחזרו לבתים שלהם בזכות ניצחון צבאות ערב ב

הערבים האלו ברחו מיישובם מכיוון שהייתה להם את היכולת לעשות זאת ולא בגלל שהצבא הישראלי הכריח אותם או התקיף אותם וזה 

לוחמים לצד הבריחות של הערבים היה מקרה אחד בלבד של גירוש כפר ערבי על ידי . מראה שערבים רבים ברחו מרצונם החופשי

היו גם . הסיבות לגירוש היו בגלל הצורך לשכן מעפילים ולא בגלל הלחימה באזור. ריה שנמצא במישור החוףאיהודים וזה היה הכפר קיס

מקרים של הפחדת כפרים על ידי לחץ של האצ"ל, הלח"י וה"הגנה" אך צריך לזכור שגם לוחמים ערביים לא סדירים הטרידו והפחידו 

 - 10,666ברחו או, במידה מעוטה מאוד, נעקרו מבתיהם,  7291וסוף מרץ  7291בנובמבר  96-בפרק זמן הזה, בין ה .יישובים יהודיים

היה בפרק זמן זה של הלחימה בין הכוחות היהודיים לאלה הערביים . הם היוו את הגל הראשון של הבריחה ההמונית. ערבים 766,666

מלחמת העצמאות, רוב הפלסטינים , נכבהבעובדה זאת מוכיחה את הטענה ש. ידי ישראלמקרה אחד של גירוש אוכלוסייה ערבית על  רק

 .גורשו בכפייה על ידי ישראל אלא ברחו מרצונם לא שנהפכו לפליטים

 השלב השני של יציאת ערביי ישראל

ם בארץ אך במיוחד אל מחוץ הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות קראו בקול רם נגד בריחת הערבים מבתיהם, גם למקומות אחרי

הוועד העליון החליט לנקוט . עוד יותר היה חשוב שלא יברחו מיישובים שבהם פעלו הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות. לארץ

הצווים שפירסמו הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות שאסרו . באמצעים למניעת הבריחה כגון, הגבלות, עונשים, ואיומים

גורם שערער את היכולת של פקידי הוועדות לבלום את הנטישה היה שהרוב . רשות בריחה לא התקבלו בציות על ידי הערביםבמפו
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המכריע של חברי הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות נמצא מחוץ לשטח מדינת ישראל או כבר מתחילת פעולות האיבה או מתחילת 

חלק נרחב של הנוטשים עשו זאת מפני . ך הזרם ההולך ומתעצם של נוטשים לנהר גועשנהפ 7291בחודשי אפריל ומאי . המלחמה

היו גם מקרים אחרים שאוכלוסייה ערבית ברחה על רקע העובדה שהם נשארו . שחששו על נפשם וגם על רקע זה שהם נותרו ללא הגנה

מכיוון שהיא הייתה בנויה במערך של שכונות כאשר  ירושלים הייתה עיר מיוחדת ת שדיברה אל הערבים בכמה קולות.עם הנהגה מפוצל

היהודים התרכזו במערב העיר אך היה גם אי של יהודים בתוך הרובע היהודי . בצד המזרחי, בתוך החומות ומחוצה להן, השתכנו הערבים

כונה ערבית בצד המערבי, בנוסף הייתה ש. של העיר העתיקה ואי בהר הצופים שם השתכנו בית החולים "הדסה" והאוניברסיטה העברית

יש צורך להבדיל בין עזיבת ערבים משכונה אחת לשנייה בתוך העיר ירושלים ועזיבת ערבים מהעיר . החדש, של העיר שנקראה קטמון

גורם אחד היה הפחד מהלחימה שכלל גם צליפות . היו מספר גורמים ליציאה של ערבים מהעיר ירושלים. ירושלים לעיר או מדינה אחרת

סיבה נוספת הייתה האנרכיה ששררה בעיר וגרמה לחוסר ביטחון אצל תושבי העיר כאשר . כיבוש של העיר על ידי הכוח היהודיומה

 . כנופיות התארגנו וביצעו מעשי שוד ממחסנים וחנויות

 סיכום

לנוכח הכוחות היהודיים כפי שהרבה פלסטינים קוראים לה, ברוב המוחלט של המקרים הערבים ברחו מביתם  –במלחמת תש"ח, הנכבה 

עובדה זאת סותרת את ההנחה שמניחים פלסטינים רבים שהערבים במלחמת העצמאות גורשו . או ללא נוכחות של הלוחמים הישראלים

לאורך כל המחקר שלי הוכחתי שהנכבה הפלסטינית היא שקר מכיוון שהרוב המוחלט . מהיישובים שבהם התגוררו על ידי הצבא ישראלי

הערבים ברחו . והערים שבהם התגוררו הערבים בישראל בזמן מלחמת העצמאות התרוקנו מתושבם ללא לחץ צבא ישראלי של הכפרים

יש סבירות גבוהה שסיבת הבריחה הייתה מושפעת ממדינות ערב . מיישובם לאזורים אחרים בארץ או לחוץ לארץ בגלל שרצו בכך

מן של כמה שבועות הם יוכלו לחזור לביתם אם יותר שטח ממה שהיה להם שפלשו לישראל והצהירו שאם הערבים יעזבו לתקופת ז

בנוסף לכך . עוד סיבה לכך שהערבים ברחו היא הפחד בחיים תחת שלטון יהודי. מקודם לאחר שמדינות ערב יטאטאו את היהודים לים

במחקר שלי הוכחתי שהכיבושים . יאסין-עברו שמועות בין היישובים הערביים על הטבח ,שפרטיו הוגזמו, והאונס, שלא היה, בדיר

שעשה צה"ל ושאר הכוחות היהודיים היו ברוב המקרים בגלל פיגועים שיצאו מהיישובים הללו או בגלל שכפרים אלו סיכנו יישובים 

ושבי בנוסף בוצעו כיבושים של כפרים רבים מסביב לירושלים על מנת לעצור את המצור שהוטל על העיר ומירר את חיי ת. יהודיים

מספר היישובים הקטן שהתבצעו או היה אמור . נעאנההוכחתי גם שרק במספר של יישובים התבצע גירוש, בכפרים קיסאריה, ו. העיר

לפי דעתי מדינת   . להיות בהם גירוש הוא מאוד קטן כאשר האנשים שמפגינים ביום הנכבה טוענים שרוב התושבים הערבים גורשו

לנוכח העובדות שרוב הערבים לא גורשו, אין להם זכות לבקש זכות שיבה . פן הוגן במלחמת העצמאותישראל פעלה ברוב המקרים באו

הפלסטינים שחיים במחנות פליטים בעזה, בגדה המערבית, בלבנון, בירדן, ובסוריה טוענים שיש . בהסדר מדיני עתידי עם הפלסטינים

אני אומר שאסור לאפשר זאת! המחקר הזה יכול להוביל . חמת העצמאותלהקנות להם את זכות השיבה למקומות שבהם הם חיו לפני מל

לתפנית במשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים כאשר הבקשות של הפלסטינים לזכות השיבה יידחו על הסף והשקר שנקרא הנכבה 

 ייחשף.

 



 ה שקוראים לה זואי והיא בת שלושיש לה כלב 

  בשם שי 12יש לה אח גדול בן 

  קובנה + סמנה –המאכל האהוב עליה 

  לינה בירנבאום, כתקווה / ההחיים  –ספר אהוב
רומנים של פאולינה סיימונס: פרש  3ל סדרה ש

 הברונזה, טטניה ואלכסנדר וגן הקיץ.

  קןהתבלינים, מרסדס בנד ובל –להקה אהובה 

 הייתה אמורה להיות בתפקיד אחות בכיתה ג' התקבלה לסרט "כל העולם שמאלה ."
עם שמלה ירוקה ושתי צמות.  של קטורזה אך התפקיד בוטל. בסוף הייתה סתם ניצבת

 שקל לשלושה ימי צילום! 066זרק עגבניות וקיבלה 

  להרגיש ילדה גדולה ששותה נס רצתה בסט הצילומים  –הפדיחה הכי גדולה שלה
, והיא צטרך להשתיןתשה לה באופן מובהק אמא שלה אמר .)כדי להשאר ערה בלילה(

דקות, שנייה אחרי האקשן, תקף את דניאל שתן נוראי. היא  26אחרי  לא הקשיבה לה.
הו שיש לה פיפי ושיעצרו, שלחה את השחקן ששיחק את אח שלה להגיד למיש

 לאמא.להקשיב  –מסר   כבר היה מאוחר מדי... וכשהגיע אליו

  גדל יותר יפה.קרחת כשהייתה בת שנתיים בטענה שהשיער יאבא שלה עשה לה  

  השיניים הקדמיות כשהם אחיה שבר לה את שני
 רבו על שמיכה.

  23הייתה בטוחה שהיא מאומצת, עד גיל  21עד גיל 
הייתה בטוחה שאם בן לא עושה ברית מילה הוא 

 .לא יכול להשתין

  עד גיל מאוחר חשבה שעושים הפלה בצורה
 "מעניינת".. תשאלו אותה!

 



 

 

וצה משהו אוויווי. יש לנו בקב-בעיקרון זה אוויוו ו אצל חברים במכינה? מצחיקים שלךכינויים 

 נאחשאווןאו  )במקום לינוי( נאוולעוות מילים כמו ליאומר לשזה  –שקוראים לו שורש מלאווח 

ולמה זה נקרא שורש מלאווח? כי מלאווח זו המילה היחידה שאי אפשר  .)במקום נחשון(

 ה. תנסו...לעוות ככ

 

  הדבר הכי מביך שקרה לך?

. מהצבא אנשים עוד עם ביחד הצבא דרך נופשים הרבה קיבלנו, בצבא היה שלי שאבא בזמן

 המנחה עם כשדיברתי. צעירים כשרונות תחרות הייה בנצרת מלון בבית שישנו אחת פעם

 .שמלה ללבוש צריך היית ההופעה בסוף, לזה בנוסף. בפרצוף י'אפצ לו דפקתי

עבדנו על משבצת של  הפעם הראשונה שאני ולינוי הדבר הכי מצחיק שקרה לך במכינה?

בלילה כדי להכין את זה. פשוט כל דבר  4עד איזה ונשארנו יד"א והיינו צריכים להכין בינגו 

 והרגשתי את כל הפאסון בורח ממני.דו לי דמעות מטומטם התחיל להצחיק אותנו, עד שיר

שבה כל חדר האוכל התמלא במים  ית שלי ושל אוריאוכל האגדתה מלחמת –עוד משהו 

. השיא של האירוע היה כשמני נכנס לחדר האוכל ובמקום לכעוס עלינו וביצים , גבינהעוגה

 אכל עוגת שוקולד והלך.

ון אחרי שיעורים אני הכי אוהב במכינה את הישיבות בפינת עיש מה אתה הכי אוהב במכינה?

 ממש ממש חופרים. בישיבות האלה אתה פשוט משתחרר מהתחת הנוראי שהיה בשיעור. 

יד היה להתגייס לצנחנים, אבל בשנה האחרונה אני החלום שלי תמ למה שואף להתגייס?

הבנאדם שהכי גרם לי לרצות להתגייס לנח"ל הוא ממש ממש רוצה להתגייס לחטיבת הנח"ל. 

 ה שלי, שהיה בנח"ל והוא סטלן מת.לגיטרהמורה 

 אין דבר טוב יותר משניצל וקוסקוס עם מרק המאכל האהוב עלייך במכינה?

 אסוציאציות:

 אלמוג –תימן 

 פסטה –יגאל 

 דפנה –יד"א 

 שפם –שדרות 

 651 –חן 

 שובע –סיגריות 

אני הכי אתגעגע לרגעים הקטנים האלה במכינה שאתה מגיע למצב  למה הכי תתגעגע?

 שאתה כ"כ עייף שפשוט כל דבר טיפשי הופך לפילוסופי ומצחיק.

 אם אשכחך ירושלים, תזכירי לי. משהו לסיום?



 

 

 נוסח גבעות גורל –מכה אפורה 

 מילים: אביב נחמן ביאליק

 היא אמרה לי תראה

 החיים די יפים

 נשרוף לנו טונה ליד להבים

 ונחיה כמו גדולים

 

 ונחיה מכיפה לכיפה

 נמצא אזימוט זמני

 לא רציני

 ונקודה גבוהה

 

 אולי גם נמצא

 את צוות איילה

 במקום רחוק, אי שם עמוק

 בגבולות גיזרה

 

 עם המון מפות

 והמון בירבורים

 נקום בבוקר שבוזים

 כמו תמיד בחיים

 

 יש תסכול גדול שעובר מהר

 שאני את הציר לא זוכר

 איך אני עמדתי שם

 איך אני אמרתי לך

 זאת לא הנקודה

 צריך לבדוק במפה

 בואו נפתח פקל

 אני כבר מבולבל

 קול קסאם

 שוטי הנבואה –לחן: קול גלגל 

 

 קול קסאם המשתגר אלינו מעזה

 מרגמות נופלות פה, ומתפוצצות

 קול אזעקה, עולה ויורד

 רצתי למרחב המוגן

 

 אויויויויויויויוי בום! וואי וואי

 אויויויויויויויוי בום! וואי וואי

 

 זהו קול, זהו קול קסאם עולה ויורד...

 מצודת יואב של ת"ש

 של זהב ירושליםלחן: 

 

 מצודת יואב של ת"ש

 ושל מרפסת וערסל

 הלא לכל כלייך מדיח משוכלל



 



 

בכל שבוע נפרסם כאן תמונות  – 

 שהייתם מעדיפים שלא נראה.. ראו הוזהרתם!
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 !של                               חמישיה כנופיית למידה גאה להציג את העיתון

אבל לקראת הרבעון אנחנו יודעים שהעיתון לא יצא בקביעות בתקופה האחרונה, וב, ש

 החדש חוזרים בכוחות חדשים ומבטיחים להוציא כמה שיותר עיתונים.

רעיונות לעיתון יתקבלו בברכה! יש לכם שיר שכתבתם למגירה, כתבה,  -                               

 .תעבירו לנו את זה !רעיון לפינה או כל דבר אחר?

 

כבר יש בו לא מעט שיעורי חניך  !רוצים להזכיר את הסקיידרייב -                             

חלוק ולשתף נשמח אם תעלו, והדרכות אבל ממש לא מספיק. כל דבר שתרצו ל

 זה יעזור לכולם!

 ZG12345678 סיסמה:    nachshon16@live.com שם משתמש:

 

 !!$#@$#@!המירוץ לנחשון האדיררררמשימות של בדף הבא צירפנו קצת תמונות ישנות, מ

 בכל זאת, עדיף מאוחר מאף פעם אז זרמו על זה

 
 קריאה מהנה 

 



 



 "אין לך חום", אמר הרופא ונשען לאחור על מסעד כורסתו, אחרי שרכן אליי והניח יד על מצחי.

 כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, אם רק הייתם יודעים.

כוכבים  5קל, כבר מזמן הייתי יושב במלון אם על כל פעם שהיו אומרים לי שאין לי חום הייתי מקבל ש

בלאס ואגס, ובין קוקטיל לקוקטיל, זורק חיוכים לכל עבר, וצועק רק הכי חזק שאני יכול: "איי אם דה 

 בסט, ביצ'ס".

 אבל אף אחד לא ישלם בשביל דבר כזה, ולכן אני עדיין יושב במיטה הקרה שלי, קפוא באמצע יולי 

 עצמי כל ארבע שעות בעוד כדורי אקמול, חולה כמו מת, אבל בלי חום בכלל.כמו איזה שלגון, וממלא את 

אני לא אוהב ללמוד, זאת אומרת, יש כמה דברים שכן, מעטים, אבל יש כאלו, ביולוגיה דווקא לא כל כך, 

ולמרות זאת זה מה שאני לומד לקראת התואר באוניברסיטה. שוקד על הספרים כמו משוגע לילה אחרי 

פלל להוציא ציונים טובים, רק בשביל אבא שלי, שאמר שלא ילך מהעולם בשלווה עד שיראה לילה, מת

אותי עם תעודת הרופא שלי, כי רק עכשיו הוא מבין כמה הוא פספס שהוא לא ללמד את זה כשהייתה לו 

 הזדמנות.

זה בסדר, אני מסתדר, לא מת על זה, אבל גם לא סובל, החיים זה 

שיגרום לאבא שלי לחייך כשנזרוק עליו לא פיקניק, ואם זה מה 

אפר, ונקבור אותו עמוק למטה, פנימה אל תוך האדמה, ליד אמא 

שמחכה לו שם כל כך הרבה שנים, אז למה לא? זה לא שיש לי 

 משהו יותר טוב לעשות.

אחותי הגיע לביקור, נושאת סיר מרק, מיד אחרי שנכנסה הניחה אותו על הגז להתחמם, היא ישבה על יד 

 המיטה שלי, מספיק קרוב כדי לגלות אמפתיה, מספיק רחוק כדי לא להידבק.

בלי שביקשה רשות היא הניחה לי יד על המצח. היא כיווצה את הגבות כמה שניות, עצמה קצת את 

 העיניים, ואז אמרה בטון בטוח: "אין לך חום".

 לא עניתי, רק אמרתי לה לבדוק את המרק, והסתובבתי לצד השני.

שביל זה שווה להיות רופא, רופא ילדים, כשבפעם הראשונה ייכנס אליי ילד עם פרצוף עייף, ועם אולי ב

מבחן ביום למחרת, אני אניח לו יד על המצח, אעלה ארשת חכמה על הפרצוף, ולמרות שהוא יהיה קר כמו 



עד שאמצא אסקימוסי, אני לא אוציא מילה, רק אבקש ממנו להראות לי גם את האוזניים, הבטן והגב, 

 מה מקור המחלה, ולא רק אשלח אותו הביתה, עם מרשם לקניית מחסן אקמול. באמת,

חברים שלי קפצו לקראת שש בערב, ואת זה לא אני אמרתי, אלא השעון הענק שיש לי על הקיר שקבלתי 

אני מאבא שלי, כדי שלא אבזבז אפילו שנייה אחת מחיי. למרות שברוב שעות היום  12מתנה ליום הולדת 

 מוצא את עצמי בוהה בו בעייפות, ושואל איפה מסתתר המחדל.

"אתה לא מבין", הם אמרו ברגע שרק נכנסו בדלת. "אתה לא מבין, הפרופסור רוצה להרוג אותך, זה כבר 

המבחן הרביעי שאתה מפספס מהקורס", הם צעקו כל כך והתלהבו, ולא הבנתי לכבוד מה. יכולתי לבכות 

 נת את קץ למודי הרופאה בשבילי.מהבשורה שכנראה מסמ

החברים שלי עברו על יד המיטה בזה אחר זה, כל אחד בתורו מניח יד קרה על המצח שלי, ולבסוף אמרו, 

 כמעט פה אחד: "אבל אין לך חום".

לעזאזל, לפעמים אני מרגיש שכולם סביבי במין קנוניה כזו, שלא מוכנים להודות שיש לי חום, למרות 

ותח, בוער כמו אש, משתעל כמו משוגע, אבל בלי טיפת חום, כאילו צוחקים עליי שכל הגוף שלי ר

מלמעלה, שוברים לי את הלב, גורמים לי לפספס את הדברים החשובים, אבל במעלה אחת או שתיים כבר 

 אי אפשר לפרגן.

ר, תוך פתחתי את המחשב האישי שלי ונכנסתי לאימייל, לא היה קשה למצוא את המייל הזועם מהפרופסו

 כדי שאכלתי את צלחת המרק האחרונה, קראו לו: "עתידך באוניברסיטה".

 לא כל כך הבנתי מה כתוב, בהתחשב בזה שהראש שלי הסתובב כמו איזה רולטה רוסית.

אין על מה להתפלא, אבל המילים 'אכזבה גדולה', 'שקילה מחדש', ו'כשלון', חזרו שם פעמים רבות. סגרתי 

 אחורה על המיטה, נותן למילים מהמכתב להיעלם סביבי, גורם להן להתפוגג.את המחשב, ונשכבתי 

 מתכנס בתוך עצמי, נותן למרק לחמם אותי מבפנים, זורק את כל הגועל נפש החוצה.

 עוצם את העיניים ומחייך.

 היום לא אכפת לי, היום מותר לי. היום אני חולה.

 



 / מיכל דליות שיטות חינוך

כשהסתיימה מסיבת הנישואין ואתם ישבתם וספרתם את הצ'קים 
שקבלתם, לא קיימתם דיון על החזון ההורי שלכם. אני צודקת? כמעט אף 
אחד מאיתנו לא ישב לשיחה עם בן או בת הזוג והחליט על דרכי החינוך 

 של הילדים שיגיעו בעתיד

ואתם ישבתם וספרתם את הצ'קים שקבלתם, כשהסתיימה מסיבת הנישואין 
לא קיימתם דיון על החזון ההורי שלכם. אני צודקת? כמעט אף אחד מאיתנו 

לא ישב לשיחה עם בן או בת הזוג והחליט על דרכי החינוך של הילדים 
שיגיעו בעתיד. עושים את זה בלי לחשוב. נוקטים בשיטות חינוך בלי לשים 

קים, לב לזה בכלל. יש הורים שמפנ
יש הורים שמגוננים על הילדים, יש 

הורים המשתמשים בלחץ או 
בביקורת כדי להניע את ילדיהם 

לפעולה, יש הורים שאינם מציבים 
גבולות ויש הורים המציבים גבולות 
רבים. כל אחד מאותם הורים נוקט 
בעצם בשיטה אשר נכונה לו, אשר 
נראית לו, אשר הוא חושב שהיא זו 

ושר ואשר אשר תגרום לילד א
  תבנה אותו כאדם טוב ושטוב לו.

אציג לפניכם כמה שיטות חינוך שכיחות, את הרציונל של כל אחת מהם 
 ואת השפעותיהן האפשריות על הילדים:

הורה מפנק הוא הורה שחושב שהילד אמור לקבל את כל רצונו כדי  פינוק:
לא להעצב, כדי לא לקנא,כדי לחשוב שהוא הראשון במעלת חשיבותו 

במשפחה ואולי אפילו ביקום. הורה כזה חושב שאם הילד יקבל את כל מה 
שהוא רוצה הוא יהיה מאושר יותר.הילד, לעומת הוריו, מפרש את התנהגות 

אה אני מיוחד והכל מגיע לי". הוא מתרגל שכל בקשותיו ההורים כ"כנר
מתמלאות, הוא מתרגל לרעיון שהוא מורם מעל כל אחד אחר והוא מרגיש 

כמו נסיך. לפעמים מרגיש מצוין ושמח ולפעמים מרגיש כאילו לא קיבל 
מספיק. כבר מגיל צעיר מבקשים ממנו לעמוד בגבולות)בגן ובבית הספר 

והוא לא מוכן לקבל גבולות של אחרים, כי הרי הוא  ואחר כך בעבודה וכו'(
הקובע בעולמו. הוא מתידד רק עם מי שמוכן לשאת בכל שגעון שלו והוא 

חושב שאם איננו מקבל את חפצו אז כנראה לא אוהבים אותו.אהבה, בעיניו, 
היא לתת לו את כל מה שהוא רוצה. ערכו מותנה בהרגשה שהכל צריך להיות 

ה רע, ולרע הוא לא מוכן. כמבוגר הוא תמיד יאמין שהדשא לפי דרכו אחרת ז
של השכן ירוק יותר. הוא לא יהיה שבע רצון כי תמיד יהיה עוד משהו שהוא 

ירצה אבל לא יוכל לקבל. הוא ינסה לרומם עצמו מעל אחרים אבל המורה 
והבוס לא יחשבו שהוא מרומם. הוא יסבול ויהיה עצוב ולא יבין למה העולם 

 ר לו פנים.לא מסבי



הורה מגונן מידי הוא הורה אשר חושב שהחיים קשים  חסות והגנת יתר:
ומלאים מכשולים ולכן יש לגונן על הילד ולהטיל עליו חסות כדי שלא יכאב, 

לא יפצע )פיזית או נפשית(, לא יצטרך להתמודד עם מכשולים וכי החיים 
אני אשמור עליו כבר ילמדו אותו. "הוא עוד יספיק להיות בצבא. בינתיים 

מכל משמר". הילד אשר חש את הוריו נמצאים סביבו כל הזמן, מקיפים 
אותו, עושים עבורו, מבררים אם לא קשה לו, מרחמים עליו, מוותרים לו, 

מאמין בסיכומו של דבר  -אוסרים עליו לטפס, לקפוץ מגבוה,ללכת לבד 
עובדה, הם שכנראה הוא באמת שביר מאד ולא מסוגל להתמודד עם העולם "

צריכים לעשות זאת עבורי. והרי ההורים יודעים הכי טוב". הילד גדל בידיעה 
שהוא חלש וללא יכולות וצריך הגנה שוטפת. דרך אפשרית אחת להתנהגותו 

היא שהוא ימנע מלפעול, ימנע מלקחת סכונים, ימנע מלנסות ועלול להיות 
צרו את צעדיו ולכן מפוחד כל חייו. דרך אפשרית נוספת היא שהוא יבין שה

 עלול להחליט לשבור את הכלים וללכת לכיוון האקסטרים.

הורה שאינו מציב גבולות חושב שהילד צריך לגדול בתחושה  חוסר גבולות:
של חופש. הוא חושב שהחיים ילמדו את הילד את גבולותיהם וכי הדרך 
 לנסוך בילד תחושה של בחירה חופשית הינה על ידי כך שלא יגביל אותו
אלא יתן לו לחוש כנפש חופשייה.הורה כזה ימצא עצמו תוך שנה וחצי, 
שנתיים, מציב לילד גבולות כי אי אפשר בלי. אי אפשר בלי להגביל ילד 

מלרוץ לכביש, או למשוך את העציץ הכבד, או לא להרביץ לשכנה, או לא 
להכנס לים הסוער ואז הילד עלול לחשוב שמצרים את צעדיו באופן גס. או 

יחשוב שנתנו לו תחושת חופש כוזבת ויהיה מאוכזב ויחוש נבגד, או ש
 שיתריס אל מול ההגבלות.

: הורה שמבין שיש צורך בזמן איכות עם הילדים. הורה הורות לא ממוקדת
שעושה מאמצים רבים כדי להיות עם הילדים בגינת השעשועים או 

סוק במשחקים על השטיח, אלא שתוך כדי השהות עם הילד, ההורה ע
בהתקשרויות חברתיות: שיחות טלפון, שליחת הודעות, כתיבת פוסטים 

בפייסבוק, צילום הילד וקריאת מיילים. הילד נמצא מול הורה נעדר. ההורה 
שם אבל איננו שם. המצב גרוע יותר מאשר לו ההורה לא היה שם בכלל. 
תחושת הילד היא ש"אני מול הפנים שלה אבל היא לא רואה אותי". שתי 

תנהגויות של הילד אפשריות כאן: להשתתק, לדעת שאין טעם להשמיע ה
קול כי לא רואים ולא שומעים אותו ומכאן מגיעה ההבנה שאני די אוויר 

ושאני צריך להסתדר לבד כי להורים אני לא ממש חשוב. האפשרות השנייה 
היא שהילד ילמד לייצר מצבים אשר יאלצו את ההורה לשים לב אליו)וכאן 

 ו של הילד עולה על כל מציאות(.דמיונ

מילות הקסמים בחינוך הינן איזון ומינון. קצת פינוק זה טוב. קצת הגנה 
וחסות זה חשוב. קצת גבולות זה מצוין ומידי פעם להיות עסוקים בענינים 

 -שלנו זה טבעי. ברגע שזה הופך להיות שיטה קבועה, יחידה ומתמשכת 
 רכה.כאן הבעיה. מיזוג בין כולן יביא ב



 

 

 מתן מרוןמאמר של /  מיתוס או מציאות? -הנכבה 
 

הפלסטינים מסתכלים על ההשלכות של המלחמה ההיא, תבוסתם של מדינות ערב במאבק העיקש נגד ישראל 

בערבית,  –פלסטינים )לטענתם הגירוש(, כאסון ולכן הם קוראים לה הנכבה  066,666-והבריחה והמנוסה של כ

כבה יש משמעות עצומה בזיכרון הפלסטיני. הנרטיב הפלסטיני מספר שבמלחמת לנשמשמעו אסון או קטסטרופה. 

העצמאות, הנכבה, רוב הפלסטינים שנהפכו לפליטים גורשו בכפייה על ידי ישראל, אך במציאות רובם לא גורשו 

 .אלא ברחו מרצונם

 

תוכנית החלוקה . מה שנקרא אז פלשתיןהתקיימה הצבעה בעצרת הכללית של האו"ם על תוכנית החלוקה של  7291בנובמבר  92-ב

אביב לחיפה תהיה המדינה היהודית וששאר הארץ )לא כולל ירושלים ובית לחם -קבעה שדרום הארץ, מחצית הגליל, וכל האזור בין תל

יהם בעולם היהודים בארץ ישראל מאוד תמכו בתוכנית הזאת לעומת הפלסטינים ותומכ. שיהיו אזור בינלאומי( יהיה למדינה הפלסטינית

לאחר שהתוכנית התקבלה התחילה מלחמת אזרחים בארץ בין . הערבי שהתנגדו בתוקף על התקיימות מדינה יהודית ורצו את כל השטח

-כך למעשה התחילה המלחמה הערבית. היהודים והפלסטינים ובנוסף לכך כל מדינות ערב השכנות תקפו את היהודים בארץ ישראל

ור הפלסטינים מסתכלים על ההשלכות של המלחמה ההיא, תבוסתם של מדינות ערב במאבק העיקש נגד במבט לאח. ישראלית הראשונה

אסון שמשמעו בערבית,  –, כאסון ולכן הם קוראים לה הנכבה )לטענתם הגירוש( פלסטינים 066,666-והמנוסה של כ אל והבריחהישר

ב הפלסטיני מספר שבמלחמת העצמאות, הנכבה, רוב הפלסטינים הנרטי. ש משמעות עצומה בזיכרון הפלסטינילנכבה י. או קטסטרופה

 .אך במציאות רובם לא גורשו אלא ברחו מרצונם ,גורשו בכפייה על ידי ישראל שנהפכו לפליטים

זה הפך לאקטואלי בשנים האחרונות מכיוון שהפלסטינים מרבים להשתמש בנרטיב זה במטרה לזכות בנקודות בזירה הנושא ה

יש לצפות  ,הפעיל לחץ על ישראל. על רקע המבוי הסתום והכוונות הפלסטיניות להעלות את הנושא לסדר היום של האו"םהבינלאומית ול

שדרישות הפלסטינים בנושא זה ילכו ויתעצמו. הפלסטינים מתכוונים לבקש בהסדר שלום עתידי עם ישראל את זכות השיבה לבתים 

 ליטים הפלסטיניים. שוב להראות את האמת מאחורי בעיית הפשבהם גרו לפני שברחו במלחמת העצמאות ולכן ח

היו פלסטינים שנמלטו מבתיהם בעצת מנהיגם, והיו כאלה שנאלצו לעזוב על ידי ישראל,  7291במלחמת העצמאות, או מלחמת 

. יטים הפלסטינייםזאת היא בעיית הפל. עכשיו אותם הפלסטינים רוצים לקבל את זכות השיבה לארץ ישראל. או ברחו מפחד המלחמה

הרבה פלסטינים שומרים על מפתח . יםכבר הפכו ליישובים ישראלים יהוד יישובם שרובםלפלסטינים מוחים שהם רוצים לחזור לביתם ו

לחלקם המפתח היה פעם המפתח לביתם וכיום הוא רק זיכרון למה שהיה להם לפני שהם מצאו את עצמם במחנות הפליטים . בביתם

לחלקם השני המפתח הוא לא אמיתי ורק סמל לזה שהם פעם גרו בארץ ישראל ובגלל סיבות . בעזה והגדה המערביתהשונים או חיים 

 .שונות ומרובות הם כיום חיים מחוצה לה

 השלב הראשון של יציאת ערביי ישראל

ירושלים ובזז ושרף את , המון זועם התנפל על המרכז המסחרי של 7291 רבנובמב 92-לאחר שהתפרסמה ההחלטה על חלוקת הארץ ב

הערבים יצאו מהארץ . והגבוה מהערים ירושלים, חיפה, ויפו הבינונילנוכח התפשטות המהומות התחילה נהירה של המעמד . החנויות

הערבים יצאו בחלקם מחוץ לארץ אל . 7290-7292במחשבה שאחרי שהמהומות ייפסקו הם יחזרו כמו שעשו בזמן המהומות בין השנים 

היו בינהם ערבים שגם הוציאו את כספיהם מחשבונות הבנק . כרם-כנות וחלקם אל ערים ערביות, כמו נצרת, ג'נין, עכו, וטולהארצות הש



 

עזיבת המעמד הגבוה פגע קשות בחיים הכלכליים של המגזר הערבי ובקבוצות הנהגה קיימות וכאלה . בארץ אל בנקים במדינות אחרות

, הערבים האמידים שברחו מבתיהם ועסקיהם גונו כי לא היו 7291ביוני  96שעב" מהתאריך -אבעיתון הערבי ". שהיו יכולים לקום

איש, אך הוא הכה מהלומה קשה בתשתית המנהיגות  -06666-מספר הערבים שעזב לא היה רב והיה קרוב ל. מוכנים לשאת בנטל

מבחינה כספית וללא לחץ צבאי יהודי מוכיח את העובדה שהערבים האלו ברחו מהעיר רק מפני שיכלו לעשות זאת . הערבית בארץ

 השאירו את הארץ עם עזיבתם רק עזרהכאוס שהבריטים . הטענה שהערבים כמעט ולא גורשו במלחמת השחרור אלא ברחו מדעת עצמם

הם  -ד חזק חיפה הייתה העיר המעורבת הגדולה ביותר והשילוב בין היהודים והערבים היה מאו. לנהירה של הערבים האמידים מביתם

בחיפה, כמו בשאר הארץ, הייתה התגברות של התנועה הלאומית ערבית והוא . עבדו ביחד בנמל, ברכבת, בבתי זיקוק, ובמנגנון העירייה

יצא נגד החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ. הם יצאו בדרישה למופתי להקים ממשלת פלסטין ולהכריז על איסוף מיסים ועל גיוס 

קאסם שהיה איש דת וממייסדי אגודת צעירים מוסלמים ובנוסף לכך הקים רשת -דין אל-א-סורי בשם עז 7297יע בשנת לחיפה הג. לצבא

המחתרת הצהירה שהיא פועלת במרד נגד השלטון הבריטי וגם על . לוחמים ועוד מאות תומכים 966מחתרתית של חמושים שמנתה 

קאסם." -דין אל-"עז א -רור בארגון הטרור חמאס נקרא על שמו של הסורי מאוחר יותר חוליית הט. היהודים למען מדינת פלסטין

למרות . התחילו התנגשויות בין היהודים והערבים כאשר הערבים יוזמים הפיגועים והיהודים מגיבים בפעולות תגמול 7291מדצמבר  

מיפו, ירושלים,  הבינוניומשפחות מהמעמד הספיקו לברוח רוב המשפחות האמידות  7291בקשות גופי ההנהגה הערביים, עד סוף מרץ 

בנוסף לכך רוב הקהילות הערביות מהכפרים שנמצאים בתוך אוכלוסייה יהודית במישור החוף, וגם כן מספר לא קטן של ערבים . וחיפה

. הרוב הגדול עשה זאת כי פחד להיקלע לתוך זירת קרבות ולהסתכן בלהיפגע. הם עשו זאת ממספר סיבות. מעמק הירדן הצפוני ברחו

רבים מן הבורחים סרבו שלא מדובר בבריחה לצמיתות אלא עקירה . מספר מסוים של ערבים עשה את כי פחד מחיים תחת שלטון יהודי

. מלחמה או על ידי הוראת האומות המאוחדותלכמה שבועות או כמה חודשים ושבסוף הם יחזרו לבתים שלהם בזכות ניצחון צבאות ערב ב

הערבים האלו ברחו מיישובם מכיוון שהייתה להם את היכולת לעשות זאת ולא בגלל שהצבא הישראלי הכריח אותם או התקיף אותם וזה 

לוחמים לצד הבריחות של הערבים היה מקרה אחד בלבד של גירוש כפר ערבי על ידי . מראה שערבים רבים ברחו מרצונם החופשי

היו גם . הסיבות לגירוש היו בגלל הצורך לשכן מעפילים ולא בגלל הלחימה באזור. ריה שנמצא במישור החוףאיהודים וזה היה הכפר קיס

מקרים של הפחדת כפרים על ידי לחץ של האצ"ל, הלח"י וה"הגנה" אך צריך לזכור שגם לוחמים ערביים לא סדירים הטרידו והפחידו 

 - 10,666ברחו או, במידה מעוטה מאוד, נעקרו מבתיהם,  7291וסוף מרץ  7291בנובמבר  96-בפרק זמן הזה, בין ה .יישובים יהודיים

היה בפרק זמן זה של הלחימה בין הכוחות היהודיים לאלה הערביים . הם היוו את הגל הראשון של הבריחה ההמונית. ערבים 766,666

מלחמת העצמאות, רוב הפלסטינים , נכבהבעובדה זאת מוכיחה את הטענה ש. ידי ישראלמקרה אחד של גירוש אוכלוסייה ערבית על  רק

 .גורשו בכפייה על ידי ישראל אלא ברחו מרצונם לא שנהפכו לפליטים

 השלב השני של יציאת ערביי ישראל

ם בארץ אך במיוחד אל מחוץ הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות קראו בקול רם נגד בריחת הערבים מבתיהם, גם למקומות אחרי

הוועד העליון החליט לנקוט . עוד יותר היה חשוב שלא יברחו מיישובים שבהם פעלו הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות. לארץ

הצווים שפירסמו הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות שאסרו . באמצעים למניעת הבריחה כגון, הגבלות, עונשים, ואיומים

גורם שערער את היכולת של פקידי הוועדות לבלום את הנטישה היה שהרוב . רשות בריחה לא התקבלו בציות על ידי הערביםבמפו

המכריע של חברי הוועד הערבי העליון והוועדות הלאומיות נמצא מחוץ לשטח מדינת ישראל או כבר מתחילת פעולות האיבה או מתחילת 

חלק נרחב של הנוטשים עשו זאת מפני . ך הזרם ההולך ומתעצם של נוטשים לנהר גועשנהפ 7291בחודשי אפריל ומאי . המלחמה

היו גם מקרים אחרים שאוכלוסייה ערבית ברחה על רקע העובדה שהם נשארו . שחששו על נפשם וגם על רקע זה שהם נותרו ללא הגנה



 

מכיוון שהיא הייתה בנויה במערך של שכונות כאשר  ירושלים הייתה עיר מיוחדת ת שדיברה אל הערבים בכמה קולות.עם הנהגה מפוצל

היהודים התרכזו במערב העיר אך היה גם אי של יהודים בתוך הרובע היהודי . בצד המזרחי, בתוך החומות ומחוצה להן, השתכנו הערבים

כונה ערבית בצד המערבי, בנוסף הייתה ש. של העיר העתיקה ואי בהר הצופים שם השתכנו בית החולים "הדסה" והאוניברסיטה העברית

יש צורך להבדיל בין עזיבת ערבים משכונה אחת לשנייה בתוך העיר ירושלים ועזיבת ערבים מהעיר . החדש, של העיר שנקראה קטמון

גורם אחד היה הפחד מהלחימה שכלל גם צליפות . היו מספר גורמים ליציאה של ערבים מהעיר ירושלים. ירושלים לעיר או מדינה אחרת

סיבה נוספת הייתה האנרכיה ששררה בעיר וגרמה לחוסר ביטחון אצל תושבי העיר כאשר . כיבוש של העיר על ידי הכוח היהודיומה

 . כנופיות התארגנו וביצעו מעשי שוד ממחסנים וחנויות

 סיכום

לנוכח הכוחות היהודיים כפי שהרבה פלסטינים קוראים לה, ברוב המוחלט של המקרים הערבים ברחו מביתם  –במלחמת תש"ח, הנכבה 

עובדה זאת סותרת את ההנחה שמניחים פלסטינים רבים שהערבים במלחמת העצמאות גורשו . או ללא נוכחות של הלוחמים הישראלים

לאורך כל המחקר שלי הוכחתי שהנכבה הפלסטינית היא שקר מכיוון שהרוב המוחלט . מהיישובים שבהם התגוררו על ידי הצבא ישראלי

הערבים ברחו . והערים שבהם התגוררו הערבים בישראל בזמן מלחמת העצמאות התרוקנו מתושבם ללא לחץ צבא ישראלי של הכפרים

יש סבירות גבוהה שסיבת הבריחה הייתה מושפעת ממדינות ערב . מיישובם לאזורים אחרים בארץ או לחוץ לארץ בגלל שרצו בכך

מן של כמה שבועות הם יוכלו לחזור לביתם אם יותר שטח ממה שהיה להם שפלשו לישראל והצהירו שאם הערבים יעזבו לתקופת ז

בנוסף לכך . עוד סיבה לכך שהערבים ברחו היא הפחד בחיים תחת שלטון יהודי. מקודם לאחר שמדינות ערב יטאטאו את היהודים לים

במחקר שלי הוכחתי שהכיבושים . יאסין-עברו שמועות בין היישובים הערביים על הטבח ,שפרטיו הוגזמו, והאונס, שלא היה, בדיר

שעשה צה"ל ושאר הכוחות היהודיים היו ברוב המקרים בגלל פיגועים שיצאו מהיישובים הללו או בגלל שכפרים אלו סיכנו יישובים 

ושבי בנוסף בוצעו כיבושים של כפרים רבים מסביב לירושלים על מנת לעצור את המצור שהוטל על העיר ומירר את חיי ת. יהודיים

מספר היישובים הקטן שהתבצעו או היה אמור . נעאנההוכחתי גם שרק במספר של יישובים התבצע גירוש, בכפרים קיסאריה, ו. העיר

לפי דעתי מדינת   . להיות בהם גירוש הוא מאוד קטן כאשר האנשים שמפגינים ביום הנכבה טוענים שרוב התושבים הערבים גורשו

לנוכח העובדות שרוב הערבים לא גורשו, אין להם זכות לבקש זכות שיבה . פן הוגן במלחמת העצמאותישראל פעלה ברוב המקרים באו

הפלסטינים שחיים במחנות פליטים בעזה, בגדה המערבית, בלבנון, בירדן, ובסוריה טוענים שיש . בהסדר מדיני עתידי עם הפלסטינים

אני אומר שאסור לאפשר זאת! המחקר הזה יכול להוביל . חמת העצמאותלהקנות להם את זכות השיבה למקומות שבהם הם חיו לפני מל

לתפנית במשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים כאשר הבקשות של הפלסטינים לזכות השיבה יידחו על הסף והשקר שנקרא הנכבה 

 ייחשף.

 



 ה שקוראים לה זואי והיא בת שלושיש לה כלב 

  בשם שי 12יש לה אח גדול בן 

  קובנה + סמנה –המאכל האהוב עליה 

  לינה בירנבאום, כתקווה / ההחיים  –ספר אהוב
רומנים של פאולינה סיימונס: פרש  3ל סדרה ש

 הברונזה, טטניה ואלכסנדר וגן הקיץ.

  קןהתבלינים, מרסדס בנד ובל –להקה אהובה 

 הייתה אמורה להיות בתפקיד אחות בכיתה ג' התקבלה לסרט "כל העולם שמאלה ."
עם שמלה ירוקה ושתי צמות.  של קטורזה אך התפקיד בוטל. בסוף הייתה סתם ניצבת

 שקל לשלושה ימי צילום! 066זרק עגבניות וקיבלה 

  להרגיש ילדה גדולה ששותה נס רצתה בסט הצילומים  –הפדיחה הכי גדולה שלה
, והיא צטרך להשתיןתשה לה באופן מובהק אמא שלה אמר .)כדי להשאר ערה בלילה(

דקות, שנייה אחרי האקשן, תקף את דניאל שתן נוראי. היא  26אחרי  לא הקשיבה לה.
הו שיש לה פיפי ושיעצרו, שלחה את השחקן ששיחק את אח שלה להגיד למיש

 לאמא.להקשיב  –מסר   כבר היה מאוחר מדי... וכשהגיע אליו

  גדל יותר יפה.קרחת כשהייתה בת שנתיים בטענה שהשיער יאבא שלה עשה לה  

  השיניים הקדמיות כשהם אחיה שבר לה את שני
 רבו על שמיכה.

  23הייתה בטוחה שהיא מאומצת, עד גיל  21עד גיל 
הייתה בטוחה שאם בן לא עושה ברית מילה הוא 

 .לא יכול להשתין

  עד גיל מאוחר חשבה שעושים הפלה בצורה
 "מעניינת".. תשאלו אותה!

 



 

 

וצה משהו אוויווי. יש לנו בקב-בעיקרון זה אוויוו ו אצל חברים במכינה? מצחיקים שלךכינויים 

 נאחשאווןאו  )במקום לינוי( נאוולעוות מילים כמו ליאומר לשזה  –שקוראים לו שורש מלאווח 

ולמה זה נקרא שורש מלאווח? כי מלאווח זו המילה היחידה שאי אפשר  .)במקום נחשון(

 ה. תנסו...לעוות ככ

 

  הדבר הכי מביך שקרה לך?

. מהצבא אנשים עוד עם ביחד הצבא דרך נופשים הרבה קיבלנו, בצבא היה שלי שאבא בזמן

 המנחה עם כשדיברתי. צעירים כשרונות תחרות הייה בנצרת מלון בבית שישנו אחת פעם

 .שמלה ללבוש צריך היית ההופעה בסוף, לזה בנוסף. בפרצוף י'אפצ לו דפקתי

עבדנו על משבצת של  הפעם הראשונה שאני ולינוי הדבר הכי מצחיק שקרה לך במכינה?

בלילה כדי להכין את זה. פשוט כל דבר  4עד איזה ונשארנו יד"א והיינו צריכים להכין בינגו 

 והרגשתי את כל הפאסון בורח ממני.דו לי דמעות מטומטם התחיל להצחיק אותנו, עד שיר

שבה כל חדר האוכל התמלא במים  ית שלי ושל אוריאוכל האגדתה מלחמת –עוד משהו 

. השיא של האירוע היה כשמני נכנס לחדר האוכל ובמקום לכעוס עלינו וביצים , גבינהעוגה

 אכל עוגת שוקולד והלך.

ון אחרי שיעורים אני הכי אוהב במכינה את הישיבות בפינת עיש מה אתה הכי אוהב במכינה?

 ממש ממש חופרים. בישיבות האלה אתה פשוט משתחרר מהתחת הנוראי שהיה בשיעור. 

יד היה להתגייס לצנחנים, אבל בשנה האחרונה אני החלום שלי תמ למה שואף להתגייס?

הבנאדם שהכי גרם לי לרצות להתגייס לנח"ל הוא ממש ממש רוצה להתגייס לחטיבת הנח"ל. 

 ה שלי, שהיה בנח"ל והוא סטלן מת.לגיטרהמורה 

 אין דבר טוב יותר משניצל וקוסקוס עם מרק המאכל האהוב עלייך במכינה?

 אסוציאציות:

 אלמוג –תימן 

 פסטה –יגאל 

 דפנה –יד"א 

 שפם –שדרות 

 651 –חן 

 שובע –סיגריות 

אני הכי אתגעגע לרגעים הקטנים האלה במכינה שאתה מגיע למצב  למה הכי תתגעגע?

 שאתה כ"כ עייף שפשוט כל דבר טיפשי הופך לפילוסופי ומצחיק.

 אם אשכחך ירושלים, תזכירי לי. משהו לסיום?



 

 

 נוסח גבעות גורל –מכה אפורה 

 מילים: אביב נחמן ביאליק

 היא אמרה לי תראה

 החיים די יפים

 נשרוף לנו טונה ליד להבים

 ונחיה כמו גדולים

 

 ונחיה מכיפה לכיפה

 נמצא אזימוט זמני

 לא רציני

 ונקודה גבוהה

 

 אולי גם נמצא

 את צוות איילה

 במקום רחוק, אי שם עמוק

 בגבולות גיזרה

 

 עם המון מפות

 והמון בירבורים

 נקום בבוקר שבוזים

 כמו תמיד בחיים

 

 יש תסכול גדול שעובר מהר

 שאני את הציר לא זוכר

 איך אני עמדתי שם

 איך אני אמרתי לך

 זאת לא הנקודה

 צריך לבדוק במפה

 בואו נפתח פקל

 אני כבר מבולבל

 קול קסאם

 שוטי הנבואה –לחן: קול גלגל 

 

 קול קסאם המשתגר אלינו מעזה

 מרגמות נופלות פה, ומתפוצצות

 קול אזעקה, עולה ויורד

 רצתי למרחב המוגן

 

 אויויויויויויויוי בום! וואי וואי

 אויויויויויויויוי בום! וואי וואי

 

 זהו קול, זהו קול קסאם עולה ויורד...

 מצודת יואב של ת"ש

 של זהב ירושליםלחן: 

 

 מצודת יואב של ת"ש

 ושל מרפסת וערסל

 הלא לכל כלייך מדיח משוכלל



 



 

בכל שבוע נפרסם כאן תמונות  – 

 שהייתם מעדיפים שלא נראה.. ראו הוזהרתם!
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