
למיתוס לאומי  –מאירוע מקומי 

חייו המרתקים של יוסף טרומפלדור : וגם

לפרשת גבורהמתקרית כושלת 

2020ינואר –אקדמיה בכיכר 

מפגש שני

אמיר גולדשטיין' פרופ



כאן פרומו, השקת ספר, חי-כנס מאה שנה לפרשת תל



חיפרספקטיבות שונות של סיפור תל 



מטרות ההרצאה במסגרת מהלך הקורס

לסירוגיןהקורסמהלך.

בקהלומומחים(לצעיריםפחות)בקרבלרביםידועהפרשה.

חידושיםלצדהרחבההתמונהאתלהציגרצון.

תיכונית-מזרחזווית–המאקרובתוךחי-תל–הקודםהמפגש

למיתוס–שוליבמקוםקטנהמתקריתציונית-היסטוריתזווית–הנוכחיהמפגש

.ונפוץקליט,מהיר

חוסייןכאמלעל–טרומפלדוראתשהרגהאיש–הבאהמפגש.

לרגלהעלייהעל–ציונית-אנתרופולוגית-פוליטיתזווית–המסכםהמפגש

הזמןבניבטקסטיםושימושתרבותית-חברתיתהיסטוריה



חי  -כמה מילים על פרשת תל

בהקשרה ההיסטורי



אירוע יסוד המבטא את הניגוד בין הזרמים הציוניים–פרשת תל חי 

המציאותשלהראשייםוהשחקניםהיסודגורמיבובשלבפרצוחי-תלאירועי

:להתהוותהחלוהארצישראלית

היהודיםמהיענותאכזבתכיאם–לארץהשלישיתהעלייה..

היישובלהתפתחותאלימהוהתנגדותהתעוררותניצניהופיעוהערביםבקרב

.ישראל-בארץהציוני

אזרחילממשלזמניצבאימממשלמעברבשלבנמצאוהבריטיםהכיבושכוחות

.המנדטבכתב1922-בשתוגדרכפי,בריטניהמדיניותאתלממשהאמור

בציונותהעיקרייםהזרמיםצריכיםהיואלהיסודגורמישלהתהוותםמולאל

.המעשייםביטוייהואתהעקרוניתעולמםתפיסתאתלגבש

שתישלהמנוגדותלהשקפותראשונייםביטוייםלמצואניתןחי-תלבפרשת

הניגודיםזרעיאתבחובהטומנתוהיאהיישוביתבחברההעיקריותהתנועות

.יותרמאוחרשהתפתחו
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2.1919הצעת הציונים 

"סייקס פיקו"קו 

קו דוביל



פ"מכתבו של אהרון שר טבת תר

הכיהמקומותשיאנבליבותכיהרחוקהצפוןנקודותלעזר-ידלהושיטמוכרחיםנוא

איןהמקוםאתכיהברורהההכרהלמרות,גלעדיוכפרחיתל,"מבוצרים"

,קומץאךוהננכיההרגשהפוסקתהאינ,מוותריםאיןויהבנעלכי,עוזבים

.בהםרוחםגםמתחזק,גדלנשיםהאבמספרמידהבאותהכי.קומץ,קומץ

תיכףלהגדיל:אחתתשובהרקישהגלילשלוהמסוכןהקשהלמצב,ולמעשה[...]

[...].ובשמירהבעבודהבצפוןהישובאתומיד

כוחותעלסומכיםושאנהזמןכלנולומרורע,הולךהואמחר,צבאבאכעת

,חמרהאתושאיחרנכמוהמועדאתוואיחרנמעטועודמעטשעודימפנ.אחרים

.ותבקרבגםואוליבייסוריםמחרולניעלה,קלבנאתמוללעשותושיכולנומה

!פוללהעליוןלגלילותתנאל

פ "טבת תרה"ישר אהרון 



טרומפלדוריוסף 

(1880–1920)





שלאופיבעלתהייתהלאשפרצההאלימות:1920במרץ3,אהרונסוןאלכסנדר

.הופרביניהןשהאיזוןשונותאוכלוסייהקבוצותביןסכסוךשלאלא,לאומיסכסוך

בניגוד,חיותלגלעדיכפרתושבי,אירופהשעולימכךנבעההמרכזיתהבעיה

שלוהמנטליותהתרבותאתהבינוולאהארץתנאיאתהכירולא,הארץלילידי

.שכניהם

אםרעכלליהודיםיאונהשלאשהודיעהבדוויםמנהיגלדבריהקשיבולאהם

.ניטרליותעלישמרו

צורךללאהאזורערבייעםהיחסיםלהחרפתפעלוהםזאתבמקום.

מטולהאיכריכלפיהןהבדוויםכלפיהןובגאוותנותמופרזבביטחוןנהגוהם

.האזורלהגנתכוחותלאיחודהצעהבדחותם

המתרחשעלכוזבמידעבארץהפיצוהפועליםשעסקניוטעןהוסיףאהרונסון

ופותחמהאזורהצרפתיםנסיגתאתמנצלבדוויצבאכאילו,הצפוןביישובי

.עויניםבדוויםאלפימולשעומדיםהפועליםיישובינגדבמלחמה

הפועליםיישוביוחיזוקבודדיםשודדיםבכמהשמדובראהרונסוןסברבפועל

.הבעיהאתיפתוראישעשרותבכמה

מרכז אזרחי של ילידי הארץ', דאר היום'עמדה מסויגת כלפי המיתוס 



כמהחיתלבשדותשנהרגויהודיםצעיריםשנישלבמותםעסקאהרונסון

הסוציאליסטיםבעיתונותהוצגושמותםוחבריוטרומפלדורלנפילתקודםשבועות

.הרואיכאירוע

העבריהלאוםאדמתהגנתמזבחעלצעיריםנפילתשלאירועזההיהלאלטענתו,

:פליליאופיבעלתמקומיתתקריתאלא

מצבנוכלאתמערפלתזומכה.הארץבכלהמתהלכתהבלוףשיטתעלרקחבל'

הפחתתשלוליחסגמוראמון-לאימביאזהכל,בקדושהההתפארות[...]הכללי

כלעלודואבכואבהלב.בצפוןשםשנפלוהצעיריםאתלהוקיריודעאחדכל.כבוד

אתלנצלאבל[...]ובמנייןבכוחותאנחנוענייםכיפהמקרבנושנעדריהודי

'?למה,במותםהישובאתולהאשיםהאלההקרבנות

מרכז אזרחי של ילידי הארץ', דאר היום'עמדה מסויגת כלפי המיתוס 



והעלה,הפועליםתנועתנציגי,החדשיםהעוליםשנישלמותםאתגימדאהרונסון
:הארץילידישהעלוהקורבנותאתנסעל

מגדרה,המושבותבכלהתנפלויותהיו.לקורבנותישראל-בארץאנחנורגילים'
מטולהאותה.היוםשלהגיבוריםלהבזיםכךשכלמטולהאותה,מטולהועד

ומתיםחייםהכרהבעליאנשים[...]הדרוזיםכנגדעמדהשנהעשריםבמשךאשר
ולחזותלבואכולוהעולםאתלהזמיןובליעולמותלהרעישבלי,הכרתםלפי
.'גבורתםהדרתבכל

שלהעזרהקריאותכנגדבוטהבאופןבמאמרויצאאהרונסון,מזאתיתרה
החמורהביטחוניהמצבעלשהתריעו,1920מינוארהחלוחבריוטרומפלדור

.גלעדיוכפרחיתללעזרתלבואהיישובלצעיריוקראובצפון

אותםכלאתבמאמרוגינההוא

שלכוזבתמיסטיפיקציהשיוצרים'חללומקשקשיהבל-נפוחיבולטינים'

טרגיהואשאולימצבאלברצינותמלהתייחס'ומונעיםבצפוןהמתרחש

.'גדולותמדבריי"עלקומדיהשנעשהאבלמאוד

מרכז אזרחי של ילידי הארץ', דאר היום'עמדה מסויגת כלפי המיתוס 



1920בפברואר 24–הדיון הסוער בוועד הזמני 

'(היישובענייניאתלנהל1918-בנבחר)'ישראלארץליהודיהזמניהועד

(הציוניתההסתדרותמדיניותאתלבצעמנתעלבלונדוןשהוקם)הציריםוועד

.הציוניהממסדשלהעיקרייםהגופיםאתהיוו

היהודיותהנקודותשלושתשלבמצבןדיוןהתקייםחי-תלבהקרבלפניכשבוע

ידיעלשובנתפסהמטולה,ונשרפהניטשהכברחמארה)העליוןבגליל

.(והמתיישביםטרומפלדור

הארץבמרכזהיישובמנהיגי.בצפוןהמצבהידרדרותאחרירבזמןהתכנסהדיון

נקטובהןהמעטותוהפעולותהחלטותיהםואתדחיפותתחושתמתוךפעלולא

.וההססנותהרפיוןאפיינו

נחרצותעמדותשתינשמעוהציבוריבדיון:

ולהחזיקלהמשיךבדעתםאיתניםשהיוהפועליםמפלגותמנהיגישלעמדתם

ובציודבאנשיםאותםלתגבר,הצפונייםביישובים

מןולסגתהיישוביםאתלפנותשקראבוטינסקי'זמפיהפוכהדעהנשמעהומנגד

נשמעוהאחריםהיישובמנהיגימפי.מיותרדםשםשיישפךלפניהעליוןהגליל

.ולכאןלכאןוטיעוניםלבטים,היסוסדברי





1920פברואר , בוטינסקי בישיבת הוועד הזמני'דברי זאב ז

שכל,אניחושבזאתבכל.דעתיאתלהביערשותליואין,פהאורחרקאני'
.טעמיאתלכםאסביר.ישראללארץלשובצריכיםהצרפתיבאיזורהנמצאים

[...]אחריםאנשיםפהעושיםשזהכמו,רוצהאניאיןעצמיאתלרמות

צריךהמגיניםשמספרשמעתי,העליוןהגלילדבר-עלמאמריאתכתבתיכשאני
נוכללאאיששבמאתים,עכשיוגםואומראזאמרתיאני.איש200-כלהיות
ישאירולא,אותםיפשיטואםכי,יהרגושלאסכנהיש.אדמתנועללעמוד
מספרעלמדבריםעכשיו.מגוחךיהיהוזה;בחזרהאותםוישלחו,כלוםעליהם

...נגדםלעמודנוכללאאיש500-וב,נשקמאדהרבהישלערביםאבל.500של

בריטניהממשלתכי,דורשיםהזמןכלאנחנו.הזההעניןשלהפוליטיהצדועכשיו'
המקומותעלולהגןלעמודנרצהבעצמנואנחנוואם,ישראלארץכלעלתהיה
[...]כלוםמזהיצאלא,האלה

.המרההאמתאתהמגינים-לצעיריםלהגיד,לדעהכחברכם,אתכםמבקשאני
.המצבאתבזהנצילואולי

אבל,בטלהוא!הגדודוזהו,מדיניאחדמוסדאצלנויש:אגידאני?לעשותמה
!אינהאחרתדרך.'וכו,שלישי,שניגדודלבנותצריך

'!הקייםאתפהובנומשםבחזרהשובו:לחבריםלאמורצריכיםאתם



מנהיגי מפלגות הפועלים נגד נסיגה מהגליל העליון

הערבי.אלינוהערביםמצדאיבהשישעובדהלצייןצריך":טבנקיןיצחק

נגדעצמנועלמגיניםואנו.מוצלחבלתיאומוצלח,הכובשאתבנומכירהכפרי

אפשרואיעצמנועלמגיניםשאנוידעשהערביהואוהכרחי,אלהשונאינו

איןבשבילנו.ברורהדברישראל-ארץיהודיבשבילנו...דברמאיתנולקחת

שיששאלהאםכימקומיתשאלהרקהעליוןהגלילשלהגנהשאלתאין.גבולים

אומרואני...המדברעדניפול-שםניפולאם.הארץכלבשבילערךלה

הנסיגההיאזאתכיאומץצריךגלעדי-וכפרחי-תלאתלעזובשבשביל

."הראשונה

שאלתאםכי,כאןיהודירכושוקצתאדמהחלקתשלשאלהלא':כצנלסוןברל

וכי,ואפסותנורפיוננועלהחותךהמופתהןוהנסיגההעזיבהכי.ישראלארץ

בעמידההיא,ומטולהפנהראשאחדותעל,ארצנועלזכותנועלהיחידהההוכחה

.'אחורניתהבטמבלי,ונואשתעורףקשת



בוטינסקי והמעטה בערך ההגנה העצמית'תפיסת הלגיון של ז

העברייםהגדודיםאתהביטחוניתתפיסתובמרכזהעמידבוטינסקי'ז.

שלהעצמיבכוחםלאוגםממשלתי-צבאיגיבויללאסדירלאבכוחהאמיןלאהוא
גלוייהודילגלייהודיכוחלהקיםחתראלא,לשמוראוימגןכוחלארגןהיהודים

:יהודיםשמפקדיו,הבריטיםבהסכמת,ומקצועי

"בפיהשגורההפרזהזוהי:מסוכנתאבלאחתיפהמאילוזיהלהיזהרישוכאן
.גדודיםבליגםעצמםעללהגןשלנוהאיכריםיוכלוסכנהשלבמצבכי,כל

,גברתנותשלשאלהזואין,יהודים-בלתישישהישעבריאישכלשעלבארץ
והתכליתיתהיחידההצורה[...]ששהלעמתאחדמקל:פשוטחשבוןשלאלא

."עבריגדוד-היאהעבריתההגנהשלביותר

בראייתוהשתלבההבריטיםבחסותופועליםהמוקמיםעברייםגדודיםשלהתפיסה
:אמר1921-ב.לציונותהבריטיםחשיבותאתבוטינסקי'זשלהכוללת

הצבאעםנמניםהםאםכוחמהוויםיהודיםחיילים5000כימאמיןאני"
עםנמניםאינםאם.מאחוריהםהעומדתהבריטיתהעוצמהאתומייצגים,הבריטי

".בהםמאמיןאינני-הבריטיהצבא



1920בוטינסקי לעניין ראשית 'משמעות התפיסה של ז

הצרפתיהשטח'מןלסגת,בוטינסקי'זלדעת,חייבהבבריטניההציונותשלהתלות'

.בצפוןשליטתםאתהבריטיםיממשווכאשראםרקאליוולשוב

הבריטיהאינטרסאתמשרתיםהעליוןבגלילהצרפתיםכנגדהמתקוממיםהערבים

.מולםבעמידההגיוןכלאיןולכן(הציוניהאינטרסאתגםומכאן)

עיניולנגדעמדה,ובהשלכותיהבצפוןהגואהבמתיחותבוטינסקי'זשדןבשעה

בתנאיםאלא,עליהובהגנהבהתיישבותתלויאינוהציונותשעתידתפיסתו

.אנגליהידיעלשיסופקוהמדיניים

כתב,חי-בתלהקרבלפניכחודש,שכתבבמאמר:

חשוב.אירופהומשמראירופיסדר:כלקודםאחדדברלנודרושבמזרחפה"

...לאומיותמזכויותאפילו-התנאיםיתרמכלהזההתנאי

...זאתאתמביןתינוקגם...לבנותנוכללאבלעדיוכי,פהלנודרושאירופיסדר

."במזרחלעיננוהמתהוויםהמאורעותלכליחסנואתקובעלבדווהוא,הזהוהעיקר





תנועת העבודה מדגישה את הפעולה היהודית העצמית

מהכרהשנבעומהבריטיםיותרהרבהמתונותציפיותהיוהעבודהלתנועת

גישתםאתליישבומקושיהבריטילקולוניאליזםהציונותביןהאינטרסיםבשונות

.אימפריאליסטיםאינטרסיםעםהסוציאליסטית

בנחיצותאמונהעלהתבססההבריטילממשלהפועליםמפלגותגישתגםאמנם

היתהזהחיצוניגורםשלחשיבותואך,ישראלבארץהבריטיהמנדטשלהמשכיותו

העיקריהתנאישהםהפנימייםהציונייםהמעשיםלעומתהפועליםבעינימשנית

.הציונותלהגשמת

בלפורהצהרתפרסוםאחריאחדיםימיםכתבגוריון-בן:

,עכשיודווקא.הארץאתלנוהחזירהלאאנגליה.שלנוהארץתהיהבעמלנורק"

שלבכוחהאין:מיוחדבתוקףזהדברלהדגישיש,הגדולהנצחוןגילשלברגע

אינהעדייןאו,ברשותהאינהשהארץמפניולא,הארץאתלנולהחזיראנגליה

תשובלא-אנגליהבידיתיכבש,דןועדשבעמבאר,הארץשכללאחרגם.ברשות

.המדינותשארכלבאישורגםולו,לכךהסכימהאנגליהבאשררקשלנולהיות

."והתיישבותבנייןמאמצי,ויצירהעבודהביסוריאלאלעםנקניתארץאין



חי-תפיסת ההסתמכות העצמית של מפלגות הפועלים סביב פרשת תל

יעלהשהואהאמינוולאהבריטיהאינטרסעלסמכולאהעבודהתנועתנציגי

שהמעצמותאפשרותבחשבוןלקחוהם.הציוניהאינטרסעםאחדבקנה,בהכרח

מעשיעלרקלהישעןישלכן-'שלהןפוליטיקה'לשטובמהיעשוהאירופאיות

אמר"בעצמנואנואםכי,לנויעזרוהאנגליםולאהצרפתיםלא":היהודים

.שוחטישראלבדיון

גוריון-בןדוד:

לאהיאהשאלהאולם.דיפלומטיתשאלההיאזאת.ערביתשאלההיאזו,אומרים"

העליוןהגלילכייען.מאדורצינית,ציוניתרקהיאהשאלה.ערביתולאדיפלומטית

...העברילעםיאבדשהואבסכנהעומד,שםשישנוהקטןהיישוברקולא,כולו

.יהודיפועלעובדשבו,מקוםכלעללהגןשצריךברורלנו

כי,גרידאהגנהלאהיאההגנהענייןשעיקרפעמיםהרבהשמענוהאחרוןבזמן

בדיוןנימוקבתוררקאםכי,עצמהבפניערךלהגנהשאין,פוליטיתהפגנהאם

רקלאהואישראליהארץשהיישובחושבאניאולם.הדיפלומטיםאצלודברים

?לעשותעלינומה–עלינווכשמתנפלים.עצמובפניערךלושישדבראבל,נימוק

אםכי,העליוןהגלילאתלעזוברקלאכזהבאופןנצטרךשודדיםמפנינברחאם

.ישראלארץכלאת



הדיון בוועד הזמני

ועדהולשלוחבנקודותולהחזיקלהמשיךהזמניהועדהחליטהדיוןשלבסיומו

.בצפוןהמצבאתשתבדוקאנשיםשישהבת

גלעדיוכפרחי-תלפליטיאתפגשההעליוןלגלילהגעתהעםאךנשלחההועדה

.המועדאתשאחרהוהבינה

מדיומאוחרמדימעטפעלהוא:הניסיוןבמבחןעמדלאהזמניהועד.

.שברשותוהאמצעיםודלותהקטןהיישובשלחולשתופעולתועלהקשו

ישראל-בארץהצעירהציוניהיישובשלומדיניצבאיכישלוןהייתההתוצאה.



מודעת אבל

1920במרץ 5, "הארץ"



כמה מילים על הקרב ותוצאותיו



?  מה בדיוק גרם לפרוץ התקרית? הגרעין העובדתי

חוסייןלכאמלהתירבערביתמסויימתשליטהובעל"השומר"איש,שניאורסוןפנחס

.חי-תללחצרלהיכנסואנשיו

היישוביםאנשיניסוכאשרוגם,גלעדיוכפרחי-לתלונכנסוהאזורערבייבאובעברגם

כניסהשבכלדרשואךהכניסהאתלגמרימנעולא,שודדיםמחששכניסהלהגביל

.נוכחעצמוחוסייןכאמליהיהליישובים

גםמה,הפעםמהםזאתלמנועסיבההייתהאםספקחלסהעםהיחסיםמערכתרקעעל

.גלויהבהתנגשותלמעט,הפרוץהשערדרךהחצראלגישהלמנועהיהשקשה

הערביםכינודעכאשר.אספקהמשםלהביאכדיגלעדיבכפרטרומפלדורשההזמןבאותו

.הגנהבעמדותהמתיישביםאתמיקםבהגיעו.אנשיםכמהבראשחזר,חילתלמתקרבים

יזיק'צושרהדראכלרדבורהמוקמו,יותרבטוחכנראהשנחשב,השנייהבקומההיחידבחדר

.גבריםמספרועימן

שהמתיישביםהעובדהכיטעןהערביםאחד.חיבתלוהתלהטוהרוחותהלכובינתיים

השיבוהמתיישבים.ערביםואנטיצרפתיםפרושהםמעידההגנהבעמדותוניצביםחמושים

.ידידיםמולגםלזהירותאותםמחייבהביטחוןמצבכי

הנשקאתממנהלקחתמנסיםשהערביםדרכלרדבורהצעקהכך-אחרקצרזמן.

החלוהקרב,באשלפתיחהכפקודהבודדתירייהמאקדחוירהטרומפלדור.



:תיארה את המצב שנוצר, הביוגרפית של טרומפלדור, לסקובשולמית 

ירוהיציאהשערלעברשכן,לצאתיכלוולאבפניםלכודיםהיובעלייההערבים'

החבריםלביןמבחוץהערביםביןיריותקרבהתנהלהצפוניבצד...חבריםארבעה

מלמעלהחלשועליהכילחצרהביתמןלצאתיכלולאהמגינים...מבפנים

שעתהכיווןלהגיעיכלהלאהנצוריםלמגניםמבחוץעזרה...שבעלייההערבים

מכיווןהנהגההייתהלאבחוץלערביםואילו,חיתלאתהערביםהקיפו

.'בפניםשבוייםהיושקציניהם

הרוחותאתולהרגיעלצאתוביקשהבנהבאישמדוברצעקכאמל.

כאמלהצליחולאהאישורלמרות.הסכיםמכןלאחראךתחילהסירבשניאורסון

.לכיוונםוירושניאורסוןשלפקודתואתשמעולאמגניםכמהשכן,לצאתואנשיו

המנותקתבעמדהבאורווהשהיה,יוסףבןשאברהםלאחרלצאתהצליחוהערבים

ונלכדהחוצהיצאיוסףבן.להיכנעוהחליטנהרגוהמגניםששארחשב,מהאחרות

מגןלהםמשמשכשהואניצחוןבסיבובהחצראתשהקיפווחבריוכאמלבידי

.החצראתונטשויוסףבןאתשחררוהםכךאחר.אנושי

אתלפנותלערביםהמגניםאישרוזהבשלב;זמנישקטהשתררזויציאהלאחר

.נשקםללאמהחצרנפגעיהם



כישלון תל חי
ומדיניצבאיכישלוןשלסיפורוהואחי-תלקרבשלסיפורו.

לפתוחבכוונהשבאנראהולא,צרפתיםחיבתלשישחשבחוסייןכאמלאםספק
שנאמרפייסלשלבצבאוקציןעלאואנשיועלרושםלעשותביקשאולי.בלחימה

.אליושהתלווה

לתפוסשיכלופיעלואףהמספריתעדיפותםלמרותחיתלאתלכבושניסולאהערבים
.החצרלתוךולצלוףהסמוכהמהגבעהשולטותעמדות

במושגיביותרגדולמספר)מגיניםשישהמותכללה,שתהיהככלהירואית,המפלה
ונטישת(הציוניתהתנועהשלהתהילהרבותמהדמויותאחתזהבכלל,התקופה

לאהיישובים."מוותריםאיןהבנויעל":לכןקודםחודש,הוכרזשלגביהםהיישובים
.המגיניםשלעמוקוחששרוחרפיוןמתוך,סיומולאחראלאקרבבשעתנעזבו

ביחסכזהבמונחלהשתמששניתןכמהעד)'היישוב'שלההרתעהבכושרפגעהאירוע
הגזימובהןשמועותהפיצוהערבים:(ראשונייםהתהוותבשלביהיישובהיהבולזמן

שמפלתשסברוהיו.ניצחונםגודלבהערכתוהפריזוהיהודייםהקורבנותבמספר
.1920באפרילבירושלים,מוסאנביאירועילפרוץתרמההיהודים





רבים,עצוםתקוותגלשעוררהבלפורמהצהרתחלפווחצימשנתייםפחות
בכיבושלהשתתףהחלוםבסיסעלהבריטיבצבאהעברייםלגדודיםהתגייסו

.ישראלבארץלאומיביתלהקמתבדרך,הארץ

ישויותשתיביןהגבולותקביעתעלהראשונההדמיםהתנגשות,והנה
נואשנראההמצב.צורביהודיבכשלוןהסתיימה,וערביתציונית,לאומיות
600,000מוליהודים60,000המספרייםהכוחותיחסילאורומאיים
.ערבים



כישלון תל חי

הופקרוולמעשההיישובממוסדותהנדרשלסיועזכולאהנקודותמתיישבי.
.ומטולהגלעדיכפראתגםהמתיישביםנטשו,גדולהלהתקפהמחשש

ההריםדרךהגיעושיעיםשכניםבסיוע,ואחרים,ללבנוןפנואחדים

אליהובראשותאליהםשנשלחההתגבורתאתפגשושם,השחרלאיילת
.לוחמים40-כעםגולומב

(יישוביםשלושההקימו)1920באוקטובררקוחזרונסוגוהאזורמתיישבי
.דמשקאתכבשהצרפתכאשר

אצבע'ללימיםשיהפוךמהכיובריטניהצרפתהסכימורמו-סןהסכםבמהלך
ישראלמארץלחלקנעשוהיישוביםוכךבריטיתבשליטהיישאר'הגליל

.הבריטיהמנדטבתחום

חי-תלפרשתכמובןנזכרהלאבדיונים.



כזיק חשמלי

צמיחת מיתוס תל חי

המכונןהציונילמיתוסהפךחיתלאירועשדווקאלכךגרםמה?

 היה טמון באירוע שיצר פוטנציאל מיתימה?



הפצעת מיתוס תל חי-' כזיק חשמלי'-של תל חי ' אף על פי כן'ה

מחנךלמופתהאסוןאתוהפך,חי-תלמיתוסמדהימהבחיוניותהיישובהולידכאן.

המידעשלהגעתועםמייד,האירועלאחרספוריםימיםלהיווצרהחלהמיתוס

.עצמהורבמיידיהיההרושם.הארץלמרכזהראשוני

עםהארץאתחשמליזיקחלף...באדרא"בי":ההגנהתולדותספרשלבלשונו

עלוגאווההיקריםהקורבנותעלעמוקאבל...חיתלנפילתעלהידיעותפרסום

."הגבורההגנת

הספדבמאמריהראשוןבשלבביטוילידיבאהחי-תלפרשתשלהמיתולוגיזציה

שלמהקונקרטיותהאירועאתנתקושזיכרוןבעצרותובנאומיםבעיתונות

.סמלשללדרגהאותווהעתיקוהתרחשותו

ההגנהסיפוראתלתארמנתעל'אגדה'במושגנרחבשימושנפוץזהבשלבכבר

ההערכהאתשיקף'אגדה'המונח.טרומפלדורשלדמותואתאוחי-תלעל

.לאומילמיתוסהאירועאתלהפוךהרצוןואתלאומילגיבוריהפוךשטרומפלדור



?מה סיפר מיתוס תל חי

מהדתשאולותפרקטיקותעלמתבססתהלאומיות.

לאומיותמסורותהחייאתעלרקתתבססשלא'מומצאתמסורת'לנזקקההציונות

מסורותעלגםאלא,תהגלובתקופתושהוצנעושנהאלפייםלפנישהתקיימו

.מודרניתלאומיתכתנועההציונותאתהמבטאותחדשות

לאומיתתנועהלכלהחיונייםסמלייםמרכיביםוכמהכמהלציונותנתנהחי-תל

טעם–ובעיקר,חדשיםגיבורים,מקודשתאריך,מקודשמקום:בחייםשבוחרת

.ציוניםשלדורותהתחנכו,ושיריהסיפוריהעל,חי-תלברוח.ולמוותלחייםחדש

"יותרנאצליחס,חדשהמידה...חדשמהדברגילוילידיבאזהבמאורע

."אותומבעיתהמוותאיןיפהשחימי,למוות

המיתוסנוצקבסיסןועלבתרבותשנמצאותתבניות–סכמטות.



(סכמטה)תבוסה נצחנית –ראשית עיצוב המיתוס 

לנצחוןהצבאיהכשלוןאתלהפוךהמאמץבולטחי-תלפרשתבתאורי:

,"...מנצחיםשהםמנוצחיםיש"

,"ניצחוןהיהאסוןמשהיהיותרשלוהקורבנותכלעלחי-תלמאורע"

,"והנכונותהאמונהבכוחהרביםעלגברוהמעטים"

.ותבוסהלשברוןהפכהלאבנסיגהשנסתיימהוהעקשניתהנועזתהעמידה"

."...ומדינימוסרי-פנימילניצחוןהפכההיא,אדרבא

הצבאיתהמפלהאתטשטש,רבהלהקהנכונותואתהאומץאתהדגיששהמיתוס

לחזקשיכלניצחוןלסיפורחי-תלפרשתאתהפךוכךהנסיגהאתהדחיק,בתקרית

.זהבשלבוהחלשהקטןהציוניהיישובאת

חי-תלסגולת"עדיףאויבמוללעמודהיכולתאתכינהכצנלסוןברל".

.נוצחולאזאתובכל.ונפלו,יכלוולאכאריותולחמו"עמדוהמגינים

"אדיריםמפעלשלמחודשתולראשיתכבירהלבשורהמפלתםאתהפכוכי



מה תרם להיווצרות מיתוס כה אפקטיבי

תחושתתרמההמיתוסליצירת

הקורבנותממספרוהזעזועההלם

,טרומפלדורשלומנפילתוהגדול

התנועהשלביותרהמנוסההלוחם

.ימיםבאותםהציונית

וחרדותציפיותשלהיסטורירגע–

מההיגיוןגם-נערכיםהיסודגורמי

המגיניםידיעלשנוסחהנסיגהשל

.הפועליםמפלגותומנהיגי

המשמעות–משלהיאחיתלאם

יצרהמיתוס.מובטחכישלוןהיא

.פרשניהיפוך

.1' עמ, ף"תרב אדר "כ, ט"כ, קונטרס, (יזכור), ברל כצנלסון



רגשות האשם תרמו להיווצרות המיתוס

כיווןהמצפוןוייסוריהאשמהתחושתהואהמיתוסליצירתנוסףגורם

.במפתיעקרהולאזמןלאורךהבשילשהאירוע

צעיריםשהיולמרות)לחזיתבעצמםעלושלאהפועליםמנהיגישלהן

העורףשלוהן,לצפותוניתןשהיהלמוותהמגיניםאתשלחואך(מטרומפלדור

.לקורבנםבאחריותשחשהאדיש

חריףאשמהכתבניסחפיכמןיעקבהמשורר:

.שלוהרעףהעולםכלכאן,השיטהפרחה,הדרךבצידיכאן"

אתעזבושלא–הרביםחובתאתלרביםשעשו,האנשיםקומץלנפשונעזבושם

שהיואפשרבאואילו[...].יבואושלא,באיםאינםשהרביםראוכיגםמקומם

לעולםשקודשההקטנהההר-במצודת,וקדושיםיקריםחייםקופחווכה[...].ניצולים

כולנו[...].לכולנועווןמזכירזהגדוליוםואולם.הקרבןבקדושת,הדםבקדושת

אתהמאותאתהגבורהקןאלהשלכנוולא,נדהמנוכולנו,בתמהוןהוכנו

-עצלות:מזהיותראולי?לב-רפיוןזההיההאם.צפיהמתוךקפאנו.האלפים

למען,פעוללמען,בזמןהתאושששלאהרוחתרדמת,המחשבה-רפיון,הלב

.'ההםבימיםהקיפאוןאתלבארניתןכךרק.הציל



טרומפלדור במרכז המיתוס  

ואולי אפילו תנאי למעמדו הרם

החדשהעברי(הגבר)'לדמותשהתאימהאישיות'
:מיתוסיםהיוצרמהחומרושקורצה

תהילהעטורהיהבחייושעודציונימנהיג.



מורכבתרב פעלים ודמות , ציוני נודע, טרומפלדור

גם מיליטריסט וגם צמחוני

בינואר27,הראשוןמיומהארתורפורטעלבמערכההשתתףטרומפלדור
-רבלדרגתהועלה1904בינואר.1904בדצמבר23-בהעירכניעתועד,1904
.בכירק"למשובדצמברזוטרק"למשבנובמבר,טוראי

בביתמאושפזהיהשבהםחודשיםכשלושה,הסתיווראשיתהקיץלשלהיפרט
העתכלטרומפלדורשירת,השמאליתזרועווקטיעתפציעתואחריצבאיחולים
.ביותרהעזיםהקרבותבלב,בחזית

רוסיהדגליאתמסיריםיפניםחייליםטרומפלדורראההאלההקרבותבאחד
השאיר,עליוגבר,הדגלאתשלכדהיפניהחיילאתלבדותקףהוא.המגןמסוללות

אלולהחזירוהדגלאתמידיולהוציאהצליחאבל,האויבחיילבידיהעץמוטאת
.הרגימנטמטה

 לא היה גיבור המלחמה היחיד ממוצא יהודי בחזית המזרח הרחוקטרומפלדור  ;
.  רוב החיילים היהודים זכו לשבחים על תפקודם במלחמה

נעדריםהוכרזו913ועודהרחוקהמזרחבחזיתנהרגויהודים2,030-כ
שלפחדנותםעלהשמועותאתהכחישההליברליתהרוסיתהעיתונות.בקרבות
,(המלחמהאחריהזריםשונאתהשמרניתהעיתונותשהפיצה)היהודיםהחיילים
.'יוזמהובעליאמיצים,מצוינים'כהיהודיםהחייליםאתשיבחה



מורכבתרב פעלים ודמות , ציוני נודע, טרומפלדור

לאומי וגם רוסי-גם יהודי

שלהחינוכיתבפעילותוביטוילידיבאהרוסית-היהודיתההיברידיתזהותו

.שביפןבהמאדרההשבוייםבמחנהטרומפלדור

מחנך-כמנהיגכמחנהפעל'העםאתלהשכיל'הרוסיתהפופוליסטיתהמסורתברוח,

שהתמקדוהשבוייםבמחנההספרבתישניהקים.תרבותיוכיזםסוציאליכעובד

.ונוצריםיהודיםבקרבאוריינותבהוראת

שאלהוהיחידיםהראשוניםהטקסטיםהיומתלמידיוהשניםלאורךשקיבלמכתבים

.מימיהםכתבו

יהודיםחיילים450-כשלרשמילאארגון',ביפןהשבוייםציוןבני'נשיאהיההוא

להקתוכן.חבריםשבויים122בןציונימועדוןגםוהקיםביפןשבויים

מןרובלחמישיםוהשיגהיהודיהעיתוןאתערך,מחזותשהעלתהתיאטרון

.1905בסתיובמחנהכנסתביתשלהקמתולמימוןהיפנייםהשלטונות

מועצתשלהראשיושבימשנילאחדאותומינוסיביריהמזרחהרגימנטחיילי

חייליכלאתוייצגהשבוייםמחנהשוכנילכלספרייההקיםאףהוא.הרגימנט

.יפןצבארשויותלפני–איש2,000-ל1,700בין–חמדרהבמחנההרוסיהצבא



https://ytrumpel
dor.wordpress.c
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מורכבתרב פעלים ודמות , ציוני נודע, טרומפלדור

לאומי וגם רוסי-גם יהודי

 למשפטיםסטודנט לרפואת שיניים ולאחר מכן.

שניםמעשרליותרנזקקמדוע,בנערותוכברנחושציוניטרומפלדורהיהאם

לצבאלהתגייסבחר?1912בשנתישראללארץלעלותסוף-סוףלהחליטכדי

בפטרבורגלבחינותלהתכונןטרחמכןלאחר,ישראללארץלעלותולארוסיה

?ישראלבארץחלוץלהיותאומרגמרשהואאישיבמכתבשהודהאחרי

שלהעמוקיםשורשיו.ותרבותהשפתה,נופיה,רוסיהאתמאודאהבטרומפלדור

היושלוהנלהבתהרוסיתוהפטריוטיותובספרותההרוסיתבשפהטרומפלדור

.אותושהניעוהכוחותבין

עבודתערךאתשהדגישוהטולסטויאנייםלרעיונותהתקרבלימודיובתקופת

.האישיתהכפיים

גזלעלמבוסספרטישרכוש,פשעהיאהאדמהעלשהבעלותקבעטולסטוי,

.לווטובאשריואפיובזיעתלחמואתשאוכלמיורק,עוולהואשהשלטון

מאלכוהולוהתנזרבשרמאכילתטרומפלדורגםנמנעלטולסטויכחיקוי

.ומטבק



?מה הביא את טרומפלדור לעלות לבסוף ארצה

 היסודות הרעיוניים הונחו . שבעה חבריםהשתתפו 1911רומני באוגוסט בוועידת
שעמדו  רעיונות , הפרטחיים משותפים עם חופש , של שילוב לאומיות וסוציאליזם

."החלוץ"לימים בבסיס 

הסטודנטיםבהפגנותהשתתפותשבעקבותלאחררקהגיעהארצההעליה
התיישבותאסורכיחוקילאתושבשהואגילהושםלפינלנדהוגלההדמוקרטיים

.יהודים

מברקיםחילופיאחרירק.רגליובמסעבכבליםלפטרבורגלהביאוציוותההמשטרה
.המשטרהבהשגחתהבירהאלולנסוערכבתכרטיסלקנותלוהותרהשלטונותעם

השערה.הזההאחרוןהצעדאתלעשותאותודחףמהלעולםנדעלאאולי
.טולסטויאלאותנומחזירה,אחתאפשרית

קשריובניתוקביטוילידיבא,טולסטויבעיני,היחידשלהסופישחרורו
המקצוע,המשפחה,הדרגה,המדינהזהובכלל,הכוחמוקדיעםהמשעבדים

.השעבודמצבשלנטישה,עזיבה,קרעהיאהחירות.עצמווהוא

ואתמשפחתואת,ביתואתמאחוריושהניחאחרי,1910-בלעולמוהלךטולסטוי
.ללבויקרהשהייתההאחוזה

עםאותושקשרוהעבותותאתלנתקטרומפלדורשלשעתוגםהגיעהעכשיו
.שידעמהכללמדובועמוקהאהבהשאהבהמקום,חייועליועברושבוהמקום



רב פעלים ודמות מורכבת, ציוני נודע, טרומפלדור

גם ציוני גם סוציאליסט

11במשך,במגדלחקלאיכפועלועבדלארץעלה32בגיל1912בספטמבר
מרוסיהמכריםכשישהעםשייסדאינטימיתקומונהשלבמסגרתהחודשים
.בארץאליהשהצטרפונוספיםוחברים

ערביםפועליםשלהגוברתההעסקהעלהחווהמנהלעםלוהטויכוחרקעעל,
כברנמצאההקומונהאולם.עודאליהשבולאמגדלאתטרומפלדורעזב

.התפוררותבתהליכי

וגןלביתועברהנישאההיא,שעזבוהראשוניםביןהיתהידידתוקובנרבלה.
ונשניתחוזרתקדחת.לחייוקץושםההסתגלותבקשייעמדלאהחבריםאחד

האשמהומכתביםביומניםביטאווהחברים,מחסורהורגש,הפועליםאתהחלישה
.אפשריותבלתישתביעותיוטרומפלדורכלפי

כהלכתהעבריתללמודבמגמה,1913נובמברמראשיתביפוחיטרומפלדור.

לדגניהעצמוהזעיקוטרומפלדור,וכנרתמדגניהחבריםשנינהרגואזאך.
.נימק',מאד-מאודאנשיםנחוציםאולי,בישובים,ששםבשעה'ללמודקשה

ממערבהשוכנתמצפהלמושבההפעם',חזית'לשובנזעקשנהחציכעבור
בהונותרבמקוםשאירעהערביםעםתקריתבעקבותאליהיצאהוא.לטבריה

.משבועייםפחות



ושלוםמלחמה:

גדוד"אתייסדשם,בוטינסקי'זזאבעםשבמצריםלאלכסנדריהיצא1915-ב

וכסגןפלוגהכמפקדשימשהוא.הבריטיהצבאבמסגרת"הפרדותנהגי

.וטורקיההדרדנליםמיצרישעלגליפוליבחזיתהגדודמפקד

ופעלהציוניהנושאאתלקדםכדילרוסיהטרומפלדורשבהמלחמהלאחר

.עצמיתלהגנהעבריגדודלהקמת

שנהבמשך"החלוץ"תנועתבהקמתהתרכזהבולשביקיתהמהפכהלאחר

השנייהבפעםלארץעלהטרומפלדורהשנייהבפעםארצהלעלייתועדוחצי

.1919בנובמבר24-ב

התווךכעמוד'החלוץ'תנועתלהעמדתהחתירהניצבהמעייניובראש
במאמץכנדבך,ישראלי-הארץהפועליםמחנהשלהמחודשתלהתארגנותו

.בקרבםהשונותהמפלגתיותהמסגרותלאיחודמזורז

19-באו18-בלצפוןויצאבפוליטיקההעיסוקאתזנחטרומפלדוראף
.בדצמבר

תל חי הייתה הפעם השלישית שהזעיק עצמו לחזית.



לקרוא את המשפט בתוך ההקשר ההיסטורי ותודעת בני הזמן

'ישראל-ארץבשביללמותכדאי,דבראין'/'ארצנובעדלמותטוב,דבראין'

1-ההמאהבןהורציוסהרומיהמשוררשלבלטיניתאמירתואתמזכירהמשפט:

Dulce et decorum est pro patria mori

'"המולדתלמעןלמות(ויאה)ונכון(מתוק)נעיםמה"כלומר

וורטהיימרהחיילשללאביובעבריתשכתבהתנחומיםבמכתבכתבטרומפלדור

שנפלתיוודעאבל,הרבהכואבשלבךמביןאני":הפרדותנהגיבגדודשנהרג

."ישראלארץובעדישראלעםבעדגיבורבתורבנך

מהכחשתהפחותלאהסברדורשתהיישוביתבחברהשלההנלהבתההתקבלות

.לאירועשניםמאהבמלאותהמאוחרת



1906יוני , לאחיוטרומפלדוראוסיהמכתב 

!יקיריַסמֹושה

לאבאשכתבתיואחריהכבודחוקיעלאקפידכןעל,הייתיצבא-איש

כלבייהיהולאמעטעודכי,להודיעך,זהעם,הקדושהוחובתי.לךאכתוב

עצמיאתשאעמידלביעללדבר,אפוא,לךואין,הצבאיּות-לרוחזכר

תוארקבלתלשםלבחינה

לקציןלהחשבהמיוחדלכבודואשר,לדברערךכלכמעטאיןפנסיהלגבי

נתּונֹותמחשבותיהלא.עליולַוּתרכללליקשהלא–הרוסיבצבא

-יכתירוניודאי,מלחמהתפרוץישראל-בארץאםוהנה,ליסּוד־מושבה

.בתואר

נהיהשם.פשוטחיילגםשםלהיותומזּומןמּוכןשאניפיעלאף,שם

למיזרים״אצללא,״בביתזהמהתדעוהלא.זריםאצללא,בבית

לבעיטותתמידשזוכהלמי,עונהואיןזריםדלתותעלימיוכלשמתדפק

.ולמנוחהללטיפותולאולבּוז



1906יוני , לאחיוטרומפלדוראוסיהמכתב 

בשמחהאסקֹורסקֹור,קשהמעבודהומיּוגעעיף,ואנייבואיום:אניומאמין

זר:מפה,נבזה,לך״לך:אישיאמרולא.אניבארציאניׂשדֹותיאתובגיל

״!הזאתבארץהנך

על,שדותיעלאגןאקום,אגןובחרבבכוח,כךויאמראישימצאוכי

שלכחבריהםלא.חבריומשמאלימימיני,שדותימאחורי!יבֹוא.זכויותי

בדםמגֹואלֹותתהיינהלאחבריידי,ברוסיהדמֹוקרטים-הסוציאלהיהודים

…נופלאנימה-לשםיודע,אהיהמאושר,בקרבאפולואם…אחי

יהיהצורך.בכךצורךיהיהלא.נפולולאנלחםשלאלַודאיקרובאבל

זוכהשאדםועד,כךכלרעיםהחייםכי,ללבמאדצרורק,ונעבודבעבודה

,רביםימיםשובלבליעליועוברים,לבואתהמושכתבעבודהלהתחיל

!שלוםהיה.ארוכיםימים

,אחיך אוהבך

.אֹוסיה



'  (המולדת)למות בעד ארצנו ( כדאי)טוב '

שלוהיהודיתהכלליתהחוויהרקעעלוהובנונאמרוטרומפלדורשלדבריו
:שלאחריההחדשוהסדרהראשונההעולםמלחמתשל–מכךויותרהמאותמפנה
שלבשמןנערכומלחמותשבובעידןבאירופההיהודיםשלהתוחלתחוסר

.בוטהבצורהנחשףלאוםמדינות

ומציאותהראשונההעולםבמלחמתמותםאתשמצאוהאנשיםמיליונינוכח
אתהדגישהגםנוכחותואך,נמנעכבלתינתפסהמוות,שלאחריההקשההחיים

.האנושיתשבבחירהוהשרירותיותהחירות

החוויהבמישורוהןהאישיבמישורהן,המוותלקראתהיותשלרווחתתודעה
ולאנתונהמוצאנקודתהואהצפויהמוותזומבטמנקודת.לאומי-ההיסטורי

אתלנטושכהמלצהמתפרשלא"ארצנובעדלמותטוב"ולפיכך,ערכיתבחירה
הכרחיהמוותהיהשלהםהחייםבחוויית–המולדתלמעןמוותעבורהחיים
.המולדתלמעןשיהיהטוב,כךואםנמנעובלתי

חיוביתמשמעותהעניקו,חיתלמיתוסבמרכזשניצבו,טרומפלדורשלדבריו
עמםלמעןהחלוציםשלמאמציהםאתוהאדירוהציונותהגשמתלתהליך
.וארצם

יותרמאוחרותתקופותלבנינגישהופחותפחותהפכהזוקיומיתפרשנות.



–לאומיות וגבריות 

הגיבור הגידם

עלתה,בחייולהערצהמושאשהיתה,טרומפלדורשלהגידמתזרועו:זרורבליעל

הגיבור"מהכינוילמרכזיותהיותרמובהקביטויאין.בהנצחתוגםחשובכמוטיב

.בלבד"הגידם"לקוצראףולעתים,תקופהבאותהביותרמקובלשהיה"הגידם

שאחזכמיאותומציגה,טרומפלדורשלזמנובן,החלוץאתהמפארתהתמונהאם

שניאתלמזגהגידםהגיבורהפליא-בשלחהשנייהובידובמחרשההאחתבידו

אוחזכשהואטרומפלדורמתוארבהנצחתו:לחבריומעברעודהחלוץסמלי

.הרובהאתוהןהמחרשהאתהןוהיחידההאחתבידו



לנקובמתבקשהייתילו":עילםיגאל

אמיתיגיבור,אחדאדםשלבשמו

בכלומעלהמשכמו,אחד

והיישוביתהציוניתההיסטוריה

:מהססהייתילאשלנו

המיתולוגיה.האישזה,טרומפלדור

היא.בזיהויטעתהלאשלנו

.”הנכוןבאישבחרה





פוטנציאל למיתוס של גבורה נשית





?מי זוכריםואת מי שוכחים את ? שמימי אני ומה 

עםלארץעלתה.(רוסיה,1897)יזיק'צשרה
בעקבותשונותבמושבותונדדה1907-במשפחתה

.אביהפרנסת

שהקימה,חנהלאחותההצטרפה1916במהלך
.תקווהבפתחירקותלגדולפועלותקבוצת

במנחמיההוריהלביתשבה1917בנובמבר
.לטבריהשהגיעויהודהבמגורשיבטיפולוסייעה

לקבוצתלסייעלמחנייםעלתה1918בקיץ
נאלצהכיתסכולחשהאך,חדשהמתיישבים

.השדהבעבודתופחותבמטבחבעיקרלעבוד

שבחצרהחורשהבנטיעתעבדהשם,ליפועזבה
.'הרצליהגימנסיה'

להיותמנתעללעקרוןיזיק'צעברה1919בינואר
אותה,הירקותמגדלותהצעירותמקבוצתחלק

.אחותהחנההקימה

האחרונהתחנתה-לגלילדרכהעשתהמיפו.



?את מי שוכחים  ואת מי זוכרים? מי אני ומה שמי



?את מי שוכחים  ואת מי זוכרים? מי אני ומה שמי

,(אוקראינה,1896)דראכלרדבורה

חבר,קרוללאליעזרנישאהחיהאחותה

.גלעדיכפרומוותיקי'השומר'

עדש-לתלוהגיעה1913-בארצהעלתה

בחצרשהקימולצעירותהצטרפהובהמשך

שלצדוהירקוגןהפועליםמטבחאתכנרת

.העולםמלחמתבימי

לישנסקייוסףותפיסתי"נילנפילתלאחר

מרדףהתורכיםניהלו,1917באוקטובר

יצאהדראכלר.ונשקם'השומר'חבריאחרי

ולאחרלנצרתשנאסרוהחבריםבעקבות

שמוליקביניהם,להםוסייעהלדמשקמכן

רגשותפתחהכלפיו,עדשתלמוכתר,הפטר

.אהבה

לגליללעלותהחליטהארצהששבהלאחר

.העליון



בתהליך הבניית המיתוס  המגיניםטרומפלדור האפיל על שאר 

'טרומפלדור וחבריו'התקבע המושג –

כקבוצההנופליםלקבוצתהתייחסותביןמובנהמתחקייםחיתלבמיתוס

המודגשלמעמד,המולדתלמעןנפשםאתשמסרוומגיניםמגינותשלשוויונית

.ההנצחהבתהליךטרומפלדוריוסףזכהלו

על'הגידםהגיבור'שלדמותוהאפילהחיתלעלשנכתבוהטקסטיםברוב

.חבריו

מגדריהיבטגםחיתללפרשתהיהזאתעם.

בשדהעבריותנשיםנפלובארץהמתחדשהיהודיהיישובבתולדותלראשונה

.אירועבאותוהקורבנותמכללשלישומנוהקרב







בתהליך הבניית המיתוס  המגיניםטרומפלדור האפיל על שאר 

'טרומפלדור וחבריו'התקבע המושג –

בקרבהנשיםשלמותןאתשהדגישמובחןליחסהנופלותזכוהעשריםבשנות.

ושנילחבריםאחד,נפרדיםקבריםלשניבחלוקהביטוילידיבאזהיחס
לאחרגםוכךגלעדיבכפרהקרבחללישלהראשוניתהקבורהבעתלחברות

גלעדילכפרהמשותףהעלמיןבביתנוספתקבורהכשנערכה,1924-ב,מכן
.חיולתל

לעומתייחודיתלהנצחהיזיק'וצדראכלרזכוהראשונותהעשריםבשנות
,פולסקין-יערייעקבשלבספרוהן(טרומפלדורלהוציא)הגבריםהנופלים

ובקהילותבארץשהופצודמויותיהןעםבְגלויותהן',ולוחמיםחולמים'
,באירופההיהודיות

הגליל'שנקרא,גורדוןדביעקבשלחיתלשלהראשוןההנצחהפסל
תלבחצרהעלייהבחדרהפסלהוצב1924-בהחל.לגבורתןהוקדש'ושומרותיו

חלקונטלובקרבשנפלונשיםשלהייחודיהסיפוראתבמקוםלמבקריםשהציגחי
.הלאומיהגבורהבמיתוס

המגדריובמרכיבחיבתלבנופלותהנפרדהעיסוקהצטמצםהדרגתיבתהליך-
נטמעויזיק'וצדראכלרכאשר,השלושיםבשנותהחלהמיתוסשלנשי

.'וחבריוטרומפלדור'ליותרומעורפלתרחבהבהתייחסותבהדרגהוטושטשו



פסל הגליל ושומרותיו

 שהגיע  , הרצפלדאברהם

העלה את , לאחר הקרב

האפשרות  לגבי דבורה  

-כי דראכלר

מקום לחשוב שהיא איבדה  יש '

. 'את עצמה במומנט הקשה

הפציעהסמךעלמובנתזוסברה

,דרכלרשלבפיה

לאורסבירהאינהאך

ואינההמתוארותההתרחשויות

.האחרותהעדויותאתתואמת



סוכני זיכרון אפקטיביים



מדת ללאום–( מיוונית)-ִמיתֹוס

,טבעתופעות,מופלאיםגיבורים)אנושיים-עליצוריםעלקדוםאגדתיסיפור.1
המיתוסים.מסוימתקהילהשלהמורשתמןחלקהמהווה,(ומנהגיםמאורעות

היווצרות,העולםבריאתכמו,המהותיותהקיוםלשאלותתשובותלתתנועדו
.'וכדוהרעהטוב,האדם

אותםשהפכהזוהרהילתלהםהוענקההעממיתשבתודעה,אירועאודמות.2
.לאגדה

,באמיתותםספקמטילאינואישואשר,הכללעלהמקובליםאמונהאורעיון.3
הרבהניפץזמננו-בןהמדעיהמחקר)מבוססיםבלתיאוכוזביםשהםאף

.(בהםהאחיזהאתביטללאאך,עתיקיםמיתוסים



הצלחתה של תנועת העבודה להפוך את מיתוס תל חי למרכזי 

כחלק מהאתוס הדפנסיבי

המשמעותאתלהעציםשהצליחוהעבודהתנועתשלאפקטיבייםזיכרוןסוכני

:התנועתיהאתוסבלבשניצבותמותחמשסביב,חי–תלאירועישל

"מעטים מול רבים" ;

"טוב למות בעד ארצנו"  ;

"המחרשה והרובה"  ;

"על הבנוי אין מוותרים, את המקום אין עוזבים  "

"התלם האחרון."

כדוגמת-שהושכחואחריםמקריםלעומתלנודעתחיתלפרשתהפכהכך

.גיסיןאבשלוםובראשם1921במאורעותתקווהפתחהרוגי



–נכשל בניסיונו לבנות מיתוס גבורה מקביל ' דאר היום'

פתח תקווהמגיני

'כגיבוריםתקווהפתחגיבוריאתלעצבניסההארץילידיעיתון',היוםדאר

-העוליםכדורשלא,הארץשלובתרבותהבנופהמושרשיםילידיםשהם

.לטרומפלדוראנטיתזה

חיתלנפילתאתלמנועהצליחשלאלטרומפלדורבניגוד,כןעליתר,

עללשמורשהצליחוכיוון,הצלחהכסיפורמוצגיםוחבריוגיסיןאבשלום

.השפלהלאזורפלישהולבלוםמושבתם

ביטחוןועדותעלהתבססואשר,במושבותכמופרגמטיותביטחוןתפיסות

מאנשייותרפרגמטיתבגישהוהחזיקו,להגנההם-ומשאביהםמקומיות

(זעםיעבורעדהמושבהלנטישתנכונות,למשל,השנייההעלייה

ופשטובצמחהבריטיהצבאבסיסאתבדואיםכאלפייםתקפו1920באפריל

בריטיבסיועהמושבהאנשיבידינהדפו(מלחמיה)במנחמיה.האזורבכל

.תגבורתבסיועמחדשבמהרהואוישהפונתהוהמושבה

1921-בזמניתנעזבהסבאכפרגם.



קביעת הגבול הצפוני של ארץ ישראל

שלהעמידה":ההגנהתולדותבספרהמופיעהבטענהנוסחמהמיתוסחלק
וסביבותהירדןמעיינות,החולהאתלמעשהשהחזירההיא,הצפוןנקודות

שגםספקשוםאיןחי-תלהגנתאלמלא.הלאומיהביתלתחומיהיישובים
."לתחוםמחוץנשאריםהיואלה

והליטניהירדןשלהמיםמקורותעלשליטהנגעההגבולשלמיקומושאלת,
,כמובן,היתהזהאחרוןבעניין.ישראלארץשללפיתוחהחיונייםשנחשבו

.לציוניםהבריטיםביןאינטרסיםזהות

אתלכלולהצורךאתהדגישוהםהשלוםלוועידתהציוניםשהגישובהצעות
.הבריטיהמנדטבתחוםוהליטניהירדןמקורות

אזכורעלידועלאהאזורלהעברתשקדמוהדיפלומטייםהמגעיםבמהלך
ניגודיבעיקרהכריעוישראלארץשלהצפוניגבולהאת.חי-תלשלמשמעותי

שאיפותיהםלהגדרתהסתייעוהבריטים.צרפתיים-האנגלוהאינטרסים
."שבעבארועדמדן"כי"התנבביטויישראלבארץהטריטוריאליות



הועדה פעלה  

1921בין מרץ 

1922לפברואר 



(המפגש הבא)פוליטיקה מעצימה -סיבה נוספת למעמדו הרם של המיתוס 

חלוציםקבוצתעםדרכואתשעשה,השלישיתהעלייהמאנשי,רביןדב

במארסגלעדיבכפרחיתללחלליהראשונהבאזכרהחלקלקחתכדימעתלית

:סיפר,1921

מתגודדים,רוביםנושאימעטיםלאבהם,בקירובאיש300בןקהלראינו'

.'ורוגשים

וביןגלעדיכפרחבריביןויכוחפרץכיהעלהמהירבירור

אתשנתנו,החלליםעצמותאתלשםלהעבירישכיהטוענים,חי-תלאנשי'

.'הקברותאתלפתוחואומרים,עליהבהגנהנפשם

שלבולטממדעלהמלמד,זהאירועלאחרמספרשניםעברואומנםהקברים

משמעותוועלהאירועהנצחתעלהבעלותעללהיאבקהנטייה:חיתלמיתוס



לאחר הקרבולחאלסהחוסיין לכאמלהיחסים בין היישובים היהודים 

שלפעולתודרךאתקלווריסקימרגליותחייםתלהחיבתלהקרביוםלאחרמיד

:ובפזיזותוניסיונובחוסרחוסייןכאמל

נוהגהיה,כיוםאיתנוחיאלסה'ח'שיחאפנדיכאמלשלאביוהיהשאילו,אניבטוח

כאמל,בנואולם.הערביםעםסכסוךלהםאיןאשר,שלנובאיכריםלגמריאחרת

שבטואתיוליךהואשבפזיזותוחוששאני.שבטמלהנהיגצעירעודנו,אפנדי

מאורעותמתרחשיםהיולא,טוביםיועציםהזהלנערלוהיהאילו.וחבל,לחורבן

.הזההשבועשלהדמים

היהודיםעםההדוריםאתליישר,הקרבלאחר,ביקשהצעיראלסה'חמנהיג

להוכיחביקשהוא.העליוןבגלילהנטושותההתיישבותלנקודותשיבתםלקראת

עללשלםוהבטיחהבנהמאיכתוצאההתרחשחיתלקרבכי,מפשעחףהואכי

עםיחסיואתלהשיביוכלזושבדרךבתקווהפעולתובגללשנגרמוהנזקים

.שלוםשללפסיםהיהודים

בקרבמיידיבאופןעלונקםומחשבותשרגשותלכך,נראהכך,מודעהיהחוסיין

.חיתלבפרשתמעורביםשהיומהיהודיםחלק



לאחר הקרבולחאלסהחוסיין לכאמלהיחסים בין היישובים היהודים 

מיידיותלתוכניותהמחשבותאתלהפוךשהציעומיגםהיוהאזורהתייצבותעם.

,בבתיהוצפודרכהעברוצפונהשעלויהודים.דרכיםפרשתעלישבהאלסה'ח

.'הקדושיםהרוגינועלבנורותחעדייןשדמנו'חשו

השבועעודאלסה'חעםהחשבונותאתלסיים'הציע'השומר'אישיגאלמרדכי'.

הכפרדרךחלףכאשרבתחושתובמכתבצביבןינאיתרחלאתשיתףהוא

צריךכלוםלעשותולאאלסה'חאתשלעבוריען':וממנוהעליוןלגלילבדרכו

הזהבמצב',כתב,ניתןיחסיתקטןבכוח.'גדולסמרטוטאוגדולגיבורלהיות

סמרטוטיםנהיהאזההזדמנותאתנחמיץאנחנואםאךשרוציםמהבהםלעשות

.'גמורים

הומרגלעדיכפרשלמחדשיישובוועםממשילניסיוןהפכולאהנקמהתכניות

.אלסה'חמנהיגעלשיוטלחמורחרםעלבהחלטהדםלנקמתהרצון

דרישההופנתהבמקביל.חייושאריתלאורךכאמלאתללוותעתידחי-תלאירוע

זואך–חיבתלההרגעללדיןחוסייןכאמלאתלהעמידהחדשהבריטילשלטון

.נענתהלא


