
אפרת זקבך

אגדה וזיכרון
מיתוס יחידה 101 בשיח הציבורי בישראל
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בשער הספר:

אריאל שרון )מימין( ומאיר הר-ציון, 
29 באפריל 1954

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. 
צילום: אסף קוטין

מתאר,  בישראל  הציבורי  בשיח   101 יחידה  מיתוס  וזיכרון:  אגדה  הספר 
באמצעות סיפורה של יחידה צבאית, את עיצובה של תודעה קולקטיבית 
ישראלית ומאיר מזווית ייחודית את התמורות בזהות של החברה הישראלית, 
בסולם הערכים שלה ובדימויה העצמי לאורך שלושה עשורים. הספר בוחן 
את נסיבות היווצרותו וגלגוליו של מיתוס יחידה 101 וצנחני פעולות התגמול, 
את הביקורות שסדקו אותו ואת התמורות שחלו בו על רקע שינויים ערכיים 
בחברה הישראלית למן הקמת יחידה 101 )אוגוסט 1953( ועד סוף מלחמת לבנון 

הראשונה )1985(.

חיבור זה בוחן את החברה הישראלית בציר הזמן – הכרונולוגי, ובציר העומק – 
ציר הערכים והזיכרונות, שכן מיתוס יחידה 101 וצנחני פעולות התגמול עוסק 
ושל מפקדיו  בערכים מרכזיים של החברה הישראלית, בדמותם של צה"ל 
ובדיוקנה של החברה. למעשה, זהו מיתוס שגיבוריו וערכיו מעוררים גם היום 
הדים, חיוביים או שליליים, בחברה הישראלית, משום שהוא נוגע בעצביה 
החשופים ומציב דילמות שבאמצעותן היא בחנה, ועודנה בוחנת, את זהותה: 
המתח בין השימוש בכוח צבאי לבין ערכי המוסר; מתן הכשר לפעולות צבאיות 
רוח הקרבה  עידוד  או לא מוצדקות;  היו לא הכרחיות  גם אם  ותוצאותיהן 
והתנדבות אל מול עשיית יתר ואי־ציות להוראות. ספר זה תורם להבנת טיבו 
וגלגוליו של הזיכרון הציבורי הישראלי ולהעמקת ההבנה בדבר תפיסותיה של 

החברה הישראלית וערכיה המרכזיים עד ימינו.

ד"ר אפרת זקבך היא בוגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 
באוניברסיטת בר־אילן. מחקריה עוסקים בהיסטוריה חברתית של מדינת 
ישראל. עבודת הדוקטור שלה, שעליה מבוסס ספר זה, זכתה בפרס ראש 

הממשלה ונשיא המדינה לשנת תשע"ו.
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ערב עיון להשקת ספרה של אפרת זקבך: ‘אגדה וזיכרון: מיתוס יחידה 101 
בשיח הציבורי בישראל’ בהוצאת יד יצחק בן־צבי ומכון בן־גוריון לחקר ישראל 

והציונות, באוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

ד”ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד צחק בן־צבי      יו״ר:   
פרופ׳ ריכב )בוני( רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי  ברכות: 

והאוניברסיטה העברית

כתרי מעוז, מנכ”ל אתר גבעת התחמושת  

פרופ’ אסתר מאיר־גליצנשטיין, המכון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  

יחידה 101: עדות ומורשת  
סא”ל )מיל( דוד בן עוזיאל )‘טרזן’(   

פעולות התגמול: חולשה, הרתעה,    
צרכי פנים ודרדור למלחמה
פרופ’ מוטי גולני, אוניברסיטת תל־אביב    

מיתוס וביקורת בראי התרבות  
פרופ’ נסים ליאון, אוניברסיטת בר־אילן   

יחידה 101: מיתוס ומוסר  
ד”ר אפרת זקבך   

 במהלך הערב יימכר הספר במחיר השקה
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בנגב אוניברסיטת בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, 
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