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חלק ראשון

כישלון  , התלבטות, השתהות

וצמיחתו של מיתוס ציוני



התפתחות מיתוס תל חי-' כזיק חשמלי'
את,מדהימהובחיוניותבמהירות,הציוניתהתנועההולידהכאן•

.מחנךלמופתהאסוןאתוהפכה,חי-תלשלכןפיעלהאף

זיקחלף...באדרא"בי":ההגנהתולדותספרשלבלשונו•
...חיתלנפילתעלהידיעותפרסוםעםהארץאתחשמלי

."הגבורההגנתעלוגאווההיקריםהקורבנותעלעמוקאבל

הראשוןבשלבביטוילידיבאהחי-תלפרשתשלהמיתולוגיזציה•
אתנתקושזיכרוןבעצרותובנאומיםבעיתונותהספדבמאמרי
לדרגהאותווהעתיקוהתרחשותושלמהקונקרטיותהאירוע

.סמלשל

לכלהחיונייםסמלייםמרכיביםוכמהכמהלציונותנתנהחי-תל•
גיבורים,מקודשתאריך,מקודשמקום:בחייםשבוחרתתנועה

.ולמוותלחייםחדשטעם–ובעיקר,חדשים

.ציוניםשלדורותהתחנכו,ושיריהסיפוריהעל,חי-תלברוח•





חלק ראשון

חי  -לתלהעליה

כעליה לרגל



מעטים לאחר הקרב ופינוי  ימים 

,  נקודות היישוב הצפוניות

,  סמילנסקיהכריז משה 

' הארץ'דפי מעל 

יהווה המגיניםמקום נפילת כי 

,  מוקד לעליה לרגל

.מחנכים ותלמידיםבעבור 



בשנות העשרים, ספר המבקרים





קצר לאחר האירועזמוחי כפרקטיקה מרכזית שמתהווה -לרגל לתלהעליה

הפיכתמביטוייאחדהיתהמגיניהובקבריחי-תלבחצרביקורשלהפרקטיקה

.ציוני-היישוביהקולקטיביבזיכרוןלמרכזיחי-תלמיתוס

1928-מהחלה,באדרא"יסביב,הציוניותהנוערתנועותלשלהעלייהמסורת.

למקום('חי-תליום')הקדושהזמןביןשילבה,חי-תלבהביקוריםמרובבשונה

מאורגן,תנועתיפרויקטבהיותהנעוצה,נוספתייחודיות.('חי-תלחצר')הקדוש

.הביתההשיבהלאחרוהסתייםבאדרא"ליקודםשבועותשהחל,וממושך



לרגל  העליה

כמסע טרנספורמטיבי





,  עליה לאומית לרגל–חי -לתלהעליה

המקבילה לעליה הדתית למקומות קדושים

טקסיאלבדרךהמשתתפיםשלהרגשיהמצבבבנייתערךהיהמהשגרהלחריגה

:נכתבהתיאוריםבאחד.באדרא"י

. בפני הדרת החרמוןנקסמיםחברי הנוער שעלו זו הפעם הראשונה לכאן עמדו מאות '

. ]...[  מעין זו של החלוץ ברדתו אל החוף, הרגשת בראשיתהיתהבלבות רבים 

.'מעלהישראל של -היא ארץפה 

בקשייםכרוךשהיהמפרךפיזימסעכללה,דתיכריטואללרגלהעליהתופעת

נחישותואתלהפגיןמנתעללהתגברלרגלהעולהעלהיהעליהם,ובאתגרים

.הקדושבמקוםהביקורלמעןלהקריבונכונותו

ניכרפיזיבמאמץלאגםולרובאישיבאומץכרוכההיתהלאחי-לתלהעליה.

ממושכתהליכהשכללהלמצדההעליהבעת,יותררבהבמידה,התקייםכזהממד

.מדבריבאזור

אוהארץממרכזרגליתצעדו,הארבעיםבשנותבעיקר,קבוצותכמהאמנם

.רכבבכליזאתעשו,חי-לתלבעליההמשתתפיםמרבית,אולם.חי-לתלמהעמקים



,  עליה לאומית לרגל–חי -לתלהעליה

המקבילה לעליה הדתית למקומות קדושים

התמודדותעלתיאורים,אחתלאמשובצים,חי-לתלהעליהבתיאורי,זאתובכל
.המשתתפיםשללמסירותםכעדות,שוניםקשייםעם

שהםהבולטהואהחורפיהאווירמזג:

לאזהאולם.העליהכלאתלסכןשעמדשוטףגשםירדהנסיעהיוםבערוב'
.'למעשהקוימהוההחלטהחברינואתהפחיד

אינוהנועראך.התנועהעלמקשההבוץ.המקוםעליתרהתוגהמשרההגשם'
החולצות.רחםללאארצהיורדנדבותגשם[...]האלהלמכשוליםשועה

.'לבשםאישאיןאך,נרטבותהכחולות

אתמכסיםערפלים.הפוגותבלייורדהגשם:אחתביצה'כמתוארתחי-תלחצר
בוסס!לפינוקיםמקוםאיןכאן,חבריא':מדגישהכותבאווהמדריך',ההריםכל

הנוער,עולההנוער?לגשםלבשםמי':ושוב.'למטרראשהרם,בביצה
.'מנדודי־שינהעייפים,מגשםרטובים,מצינהרועדים!ינצחהנוער,משתער



ככוהנים לאומיים במקדש הלאומי' השומר'ראשי כפר גלעדי ואנשי 

כוהניםשלתפקידמילאושוחטמניהגםולעיתיםהורביץנחום,קרולאליעזר

.לרגלהעליהלקראתכולההשנהלאורךהקדושהמקוםעלהשומריםלאומיים

שמקבלים,מתווכיםכוהניםשלנשגבבתפקידהחזיקו,הוותיקיםהקיבוץמנהיגי

.הקדושלמקוםהעוליםהצעיריםפניאת

אדרא"בילטקסיםאחתלאושהצטרפו1920-בחי-בתלשנמצאוהמגיניםעםיחד,

נפילתרגעאתושחזרוהמקודשיםהנרטיביםאתלצעיריםתווכוהם

.הקורבנות

שלהגבוההבקומה'השומר'מוותיקי,קרולאליעזרעמד1933-ב,לדוגמאכך

–'ההיאבשנהאדרא"יעל'וסיפר,ההיסטוריתהחצר

אורמציליםענקייםלפידיםארבעה'כש

.'חברמאלףלמעלה–הנאספיםפניעל

שנדמהכמיהטקסטיםבאחדמתוארזיידאלכסנדר

,שלוהמלים.מפיואשפולטהוא'

.'צורבות,והגלמיותהפשוטות



ראשי כפר גלעדי ככוהנים לאומיים במקדש הלאומי

עלעמד,חי-תלמגינימראשי,שניאורסוןפנחס

:הצעיריםהעוליםאלופנההקרבעלסיפר,המדורהלאור,בחצרחבית

שוםיפחידוכםאלאולם.צעיריםחברים,דרככםעליעמדומכשוליםהרבה'
.מעצורים

'!תעשווכןראוכמונו!הרצוןהואהעיקר!תתגברוהכלאףעל!ייאושאל

האותיות'אתהקודשבחווייתהשרוייםהמשתתפיםתארו,אחרתובהזדמנות
:האדומות

למסוביםמעלריחפוכאילו'תקום״יהודהואשבדם-נפלהיהודהואשבדם״

.'הקבורים בקרבת מקוםשל השומריםזכרונםאת והעלו 

'אמוניםהעוליםנשבעואליהומחויבותייעודיצרהקדושהאתר:

כבודעללהגן,לשמורתל־חיצואתמחדשעלינומקבליםהרינו'

,לנוהיאתל־חי-במולדתארץכברתכל.ישראלאדמתועלישראל

אנחנונדעכן,זהקטןתלעללהגןהםידעווכאשר

.'גולהשביבפנישעריהונפתחהשלמהמולדתנועללהגן



ציפייה לאחר שבועת האמונים, הדרך חזרה

ימחהבמהרהלאהזההלילהרושם

!החבריםמזכרון

אותנולוכד,כולנואותנוקרבזהליל

ורצוןחייםרוח,אומץרוחבנוונפח

...להמשיך,להמשיך

עלובשוחחנוחי-מתלחזרהבדרך

רביםחבריםהביעוחי-בתלהמאורע

זמןהרבהכך-כל:סבלנותם-איאת

!הבאהלשנהעדלחכות





לרגל כתופעה הרמוניתהעליהויקטור טרנר והמחקר על 

ברמהטרנספורמטיבי,גבוהמוסריערךבעלכטקסמתוארתלרגלהעליה

השגרתייםהיומיוםמחיייציאההמאפשר,הקבוצתיתגםולעיתים,האישית

הקדושהאתראלהמסעדרך,ההכנהמשלבהחלמתרחשהוא.והארציים

.ממנולחזרהועדבווהשהייה

הצלייניםהתנתקותאתהדגיש,לרגלהעליהעללכתיבההיסודמניח,טרנרויקטור

.הריבודיתוהמציאותהחברתימהמבנההניתוקאת,השגרתיתחייהםממסגרת

ובכךועתידהווה,עברבתוכוהלוכדרוחניכמרחב,הקדושהאתראתאפייןטרנר

בקרבה,זמניתמאמיניםקהילתוהתהוותארצייםמתחיםשלפירוקמאפשר

.(Communitasקומיוניטס(ואחדות,שוויון,אחווהנוצרים

לרגלהעליהבמוקדהחברתייםהיחסיםשלאידיליתיאורהתקבע,בעקבותיו,

.וסובלנישיתופי,הרמוניאופיבעליכיחסים



גישה חלופית הרואה בעליה לרגל מקור להגברת הקונפליקט

אתדווקאשזיהתהמתגברתלביקורתנתוןהיהזהתיאור,האחרוניםבעשוריםאולם

.אלהבמוקדיםהגלוםהקונפליקט

עליהשלהאינטימיתהדתיתהפעולהרקעעלכיהראושוניםאמפירייםתיאורים

.הלכידותמגילויייותרואף,פחותלא,הקדושהעלהתחרותנפוצה,לרגל

למהלךהיכרסימןמהוויםמשמעותשלמערכותעלומאבקיםקבוצותביןסכסוכים

.חברתיתיציבותחוסרשלבתקופהבעיקר,לרגלהעליה

סאלנוומיכאלאיידון'גשללמחקריםבהתאם(Eade & Sallnow)

אחריםחוגיםכלפיהסבלנותוחוסרהקנאותאתלעיתיםמגבירהלקודשהקרבה

.בוהגלומותהמשמעויותעלומערעריםהקודשאתכמחלליםהנתפסים

האישיתהזהותמבחינתטעוןכהכמסענתפסה,חי-לתללרגלהעליה

,בפרטהלאומייםהקדושיםקבריובקרבתבכללבאדריאשסביב,והתנועתית

לסףעדוהמחלוקותהניגודיםאתשהחריפהפוליטיתלמערכהזירההתפתחה

.לומעברואףפיזיתאלימות



חלק שני

יוזמה מימין

תגובה משמאל

באדרביאחי -לתלהעליה

כזירת מערכה



משמאלתגובה , יוזמה מימין–1928-1929

1928-בעלתה,באדרא"ביבההנופליםולקבריחי-לתללרגללעלותהיוזמה

הזמינההתנועה.(ר"ביתשלהמוקדםשמה)טרומפלדורבריתהסתדרותבקרב

מבקשתהנוערתנועתכיוהצהירה'בהמוניולהשתתף''העבריהצבור'את

.'בשנהשנהמדיולקימהמסורתיעממיאופיזולעליהלתת'

הנוערתנועתחברי55(חי-בתלשעותשלוששנמשך)השתתפובאירוע

.וחיפהירושלים,אביב-בתלהמרכזיותהפלוגותמשלושהרוויזיוניסטי

נוערלמפעל,חי-לתלהשנתיתהעלייהאתלהפוךקיוותהטרומפלדורברית

.לעליהלהצטרףבהזמנה'העובדהנוער'לראשיהפנו1929בראשית,לאומי



1928-תיאור העלייה התנועתית הראשונה לרגל 

חיפה,אביבמתל]חי-תלשלהגבוריםלקבר"רגלעולי"צעיריםכחמישים"
חי-לתלמירושלים"הרגלעולי"יצאובלילהעשרהאחתבשעה[...].[וירושלים

,[עפולה]יזרעאלעיר,שכםדרך(עוליםעודנוספובירושלים)גדולותמכוניותבשלש
.וטבריה

בביתולהתחמםלנוחשעהלחציבלילהבשלושהחבורהנתעכבה(נין'ג)גניםבעיר
הקפהבביתשנערך"הורה"במעגל.הראמאדןחגמחמתעודפתוחשהיה,הערביהקפה
[...]הערביםמןאחדיםגםרקדו

וחציובתשע[...]חי-תלשלההיסטוריתלחצרהאוטומוביליםנכנסווחציבשמונה
.גלעדיוכפרחי-תלביןשבדרךהקדושיםלקברות"לרגלהעליה"התחילה

בעיגולהסתדרוהפרחיםוזרהדגלנושאיאחריצבאיבסדרשהלכו'טרומפלדורברית'חברי
פניאלונשקפיםאבניםגליהמכוסיםוחבריוטרומפלדוריוסףשלהקבריםלארבעתמסביב

אחדקראטרומפלדוריוסףשלקברועללמחצההורדשהדגללאחר[...]שהבריקהחרמון
שלהראשיהמפקד.חי-תלחלליעלבוטינסקי'זזאבשלההספדואת'יזכר'אתהגדודמחברי

שלהמסורתאתלהמשיך[...]חמיםבדבריםאליהםפנה,ארברמנחם'טרומפלדורברית'
בקרה,חי-לתלשובירדההחבורה[החצוצרהותקיעתהזרהנחתלאחר][...].האומהגבור

יוסף'נפצעששםהתנורלידעמדה.טרומפלדורחבריהפצצהידיעלנהרגוששםבעליה
".אביב-ולתללירושליםחזרובבוקרעשרה-ובאחת'הגלילי



1929–דחיית האפשרות של עלייה ציונית משותפת 

להצעהלהיענותהאםגוריון-בןעםהתלבט'העובדהנוער'מנהיג,כהןדוד.

להםשיענה'כהןאתוהנחהנחרצתבשלילההשיב'העבודהאחדות'מנהיג

.'טרומפלדורשלשמומנבליםרקשהםמבוססבמכתב

תוצגבהחי-תלליום'העובדהנוער'שלחוברתלאורלהוציאביקשגוריון-בן

(ים)חושב[...]החדשהדור':וסוציאליזםציונותשמיזגהטרומפלדורשלדמותו

.'שמועלשנקראההבריתוחברמיסדהואשטרומפלדורבתמימות



1929חי -לרגל לתלהעליהבוטינסקי בראש 'זאב ז

הריטואלחשיבותאתסימנהלרגלהעליהאתלהובילבוטינסקי'זזאבשלבחירתו

מספרלרתוםהצליחהימין.רחבלאירועלהפיכתוהציפייהואתהחדש

תיכונייםספרבתיתלמידיוכן'הצופים'ו'מכבי'כדוגמתנוערהסתדרויות

.הנוער-לבנישתצטרףהמוניתציבוריתלהשתתפותוייחללעליהשהצטרפו



חי-הימין מקווה ליצירת אחווה ליד הקברים בתל

'בעליהלראותביקש,זהבשלבעורכוהיהבוטינסקי'שז',היוםדואר

כיהדגישהמערכתמאמר.היהודיביישובאפשריתלהרמוניהביטויחי-לתל

שוניםזרמיםאחתבעתמשתתפיםחי-לתלשבעליההראשונההפעםזאת'

וגםשונותהשקפותכחבאי,שוניםזרמיםאיחדהגבורזכר.בציבור

.'לזוזומתנגדות

שונותבדרכיםהולכיםהשוניםהזרמיםכח-באי'-שהדגישלאהעיתון

',תרומפלדור–נפשואתומסרנלחםבעדואשר,החלוםאותולהגשמת

.'שונותלדרכיםיפנוהם'באדרא"יושלמחרת

ברטט'המשותפתהברךוכריעתההתכנסותעצםכיהעריךהואאולם-

של,רגעיתולו,להתלכדותיביאו–'חי-תלגבורישלקברםעלהערצה

הרמוניהכאןיש.מיוחדיופיכאןיש':ומימיןמשמאלהנוערתנועותחברי

לאהיא,ליהפרצריכהלאהזאתוהתפארתהגבורהוהערצת:מיוחדת

.'במאומהתופר



1929במרץ 22, דאר היום



תנועת העבודה מנהיגה עליה משלה לרגל וכוחה הארגוני מאחוריה

לכידותשלאיליצורהניסיוןעםפעולהלשתףסירבוהעבודהתנועתראשי

פועליתעליהארגן'העובדהנוער'.עוינתולעיתיםהתוססתהשגרהבתוך

.'הפועל'ארגוןבשיתוףחי-לתלנפרדת

הרחבההתנועתיתוהתשתיתהעבודהתנועתשלהארגוניתיכולתה

הפועליתבעלייהכברניכרה,הגלילוברחביהארץבמרכזשהתקיימה

.חי-לתלהראשונה

רכבכליבעשרותשהגיעונוערבנישלרבותמאותבההשתתפו.

טיולים,מפגשיםשכלל,(שבת-שישי)יומייםבןלאירועהיתההעליה

החוויהאתשעיבדושיחות,ובוקרערבטקסי,חי-לתלהסמוךבאזור

.חי-תלאירועיעלראשוןממקורשסיפרונואמיםושורת



תנועותעלייתאת,זומשנההחל,שאירחו,גלעדי-כפרקיבוץחברי

האתרזיקתשלהמסראתלהפגיןהםגםביקשו,הפועליותהנוער

.הציונילשמאלהקדוש

אדום-שחורדגלעליותלו,חי-תללחצרבכניסהשערמועדמבעודבנוהם

קביעתסימלהמעשה.אדוםבדגלהקבראתכיסו,הפועליהטקסולאחר

.זאתיחווה,לחצרשנכנסמישכלכךתוכנןוהואהאתרעלבעלות



להטםאתלצנןניסהבוטינסקי'זאולם,האתראתכךמשמצאוסערורים"הבית,

:הקומוניטסברוח

לאאולם.תרומפלדורשללזכרוזרבסמלהשתמשוובטעותם,הללוטועים'

.'המקוםקדושמדייותר.ולחשבונותלריבהמקוםכאן



1930הארץ מרץ , יזהר הררי

נמצאולא,המעציבהמחזהונשנההולךאדרבחודשבשנהשנהמדי'

[...]המפלגותבסכסוכימשתפיםהמתיםאתגם[...]!הרפו:אומר

,וההסתדרויותהשיירותשתיתפגשנהשמא,יוםבאותולאוחסוחלילה

בעמנושהיאכלאחדותישזאתבכלכאילויראה,הצדמןולמשקיף

[...]ובהזכרתםקדושיובהערכת

,מאלואלוקצתשונותמחשבותהחושבים,יהודיםששני–ימיםוהגיעו

לסבוליכוליםואינם.יוםבאותוהלאוםגיבוראתלהספידיכוליםאינם

עלהאחיםקבר.משותפיםגיבוריםשלקברםעלאפילוהשניאתהאחד

ולאחדותלאחווהקוראהצפוןמשמר



חלק שלישי

חי כזירת מחלוקת-מיתוס תל



בין ימין לשמאל? טרומפלדורלמי שייך יוסף 
...משלנוטרומפלדור: העבודהתנועת 

.איש העבודה וההגנה, פועל בדגניה, סוציאליסט, חלוץ

תל חי כקבוצה שיתופית

שנהחציבמלאתאזכרהבמהלךהקימו"החלוץ"בתנועתטרומפלדורשלחניכיו

שםעלוההגנההעבודהגדוד,ישראלבארץוחלוצותחלוציםארגוןשמועל

.העבודהגדודבקיצוראוטרומפלדוריוסף

:הרביזיוניסטיתהתנועה

...  משלנותרומפלדור

העברייםהגדודים מייסד ,  צבא-איש, מפקד

תל חי מצודה

'תרומפלדורברית יוסף '–ר "בית



(חי ובגליל-על נסיגה או הישארות בתל)על הוויכוח ( בין התנועות)הוויכוח 

לתנועתהרביזיוניסטיתהתנועהביןהיחסיםבמערכתיסודפרשת-חי-תל

.העבודה

שהתרחשלוויכוחמנהיגיהןחזרו,התנועותביןהפוליטיהמאבקשהתפתחככל,

:ההתרחשויותשלהנכוןהפרושעלעימותהתפתח.חי-בתלהתקריתערב

ואילובתבוסתנותבוטינסקי'זאתהאשימוהעבודהתנועתאנשי

המצביצירתלהאשמהאתהפוליטייםמתנגדיהםעלהטילוהרביזיוניסטים

.המגניםלמותשהביא

המתיישביםלגבורתהיריבהצדשלידואזלתאתהנגידוהתנועותשתימנהיגי

התנועהשלהציוניתהערכיותעללערערניסוזובדרך,נסעלשהועלתה

.המתחרה

אתשאפיינהלהסלמהישרביחס,השניםלאורךעלתההפולמוסעוצמת

.הציוניתבתנועהההגמוניהעלשנאבקוהתנועותשתיביןהיחסים



הוויכוח על הוויכוח עמדת תנועת העבודה

העליוןבגלילהיישוביםלנטישתמשמעיתהחדקריאתואתהעבודהתנועתדוברי

גבוההגבוהההמדברותוהכרזותיוהצהרותיושלמתוכןהריקלאופיכעדות

.הלאומייםהערכיםעלבנחישותמלעמודרחוקותבפועלאךציונימוניזםעל

לאומילבואומץמנהיגותמלהוכיחרחוקבוטינסקי'זהיה,טענומעשהבשעת

.הערביהאוייבמולאלגלותיתפשרנותשל,ויתורשלקוהובילאלא

הוצגהישראל-ארץשלהבריטילשטחלשובלמגיניםבוטינסקי'זשלקריאתו

.היישובשלהעצמייםבכוחותיואמונוחוסראתכמבטאת

בוטינסקי'זכיהטענהעלשוניםבמקומותחוזריםהפועליםתנועתמנהיגי

פוליטיתאסיפהבמהלךגוריון-בןשהתבטאכפי,'לשוואחי-תלשםאתנושא'

:1928באביב-בתל

כבודשיעוררשםהבעלביתיתישראל-ארץבכלמצאלאבוטינסקי'ז"

–הרביזיוניסטילנוערקרןלייסדכשבאוהערצה

."...שלנוחי-תלשםאתוגנבבא



,  בשל מרכזיותו, חי-מיתוס תל

והתנועותהפך לזירת עימות בין האישים 



ותל חי בתנועה הרביזיוניסטיתטרומפלדורמיתוס 

1923-חדשהנוערלתנועתהבסיסמונחשםהבלטיותלמדינותמסע.

הראשונותהאקטיביסטיותהקבוצותמייסדיידיעלנבחרטרומפלדורהשם

.בוטינסקי'זידיעלדווקאולאו

הרביזיוניסטיתלתנועההסתנפה,התגבשהשהתנועהעדגלגוליםמספר,

.חי-תל–וסיסמתה.ר"בית–הסופיבשמה(1929-ב)וזכתה

מקיימיםשאתםלפני,עצמכםאתלשאולחייביםאתם":1928-מבמאמר

מוכניםאנחנוהאם?רציניזההאם:גדולאדםשללפטירתוהשנהביוםעצרת

אתםואז,׳קדיש׳עליולומרהזכותלכםיש,כןאם?בעקבותיוללכת

,שקרבגדרהואשלכם׳שה׳קדישמשמע,מוכניםאינכםאםאולם.יורשיו

."קומדיההיאהשנהיוםהמולתוכל

דוגמהאלא,טעותאינםיהודיכמבצרותל־חייהודיכחיילטרומפלדור"

.טרומפלדוראתכךכלאוהבהנוערכךמשום[...]שלנוהצעירלדורומופת

."חרבואתדווקאאלא,מחרשתואתלא,אתואתלא,פטישואתלא



הרטוריקה החריפה שליוותה את הוויכוח על תל חי

דוגמהראיתילאמימי":כתב,1931',עשר-לאחדהשישיבין'במאמר

,אלהאתבהמאשיםואני.שבחוסר־אחריותדעתלקלותכךכלגרועה

מנהיגינשארושביניהםהחשובים-הפועליםמנהיגיהזמןבאותושהיו

."הזההיוםעדבארץ־ישראלהפועלים

הםוחבריו'טשלהאמתייםהרוצחיםשלדעתי,ואוסיף":לחברבמכתב

ולא'סיוע'והבטיחוהצעתיאתקיבלושלאהאחריותחסריהאנשיםאותם

.(1931בפברואר24,קארפיליאונהאלבוטינסקי'ז).דברעשו

חיבתלהקשוריםר"ביתשלבטקסטיםכנגדחריפיםביטוייםלמצואניתן.

עםחולקיםהפועליםמפלגותשראשיקבע('חיתלמגילת')הלפריןירמה

:ושאלשללמותוהאחריותאתטרומפלדוררוצחי

למה?וחבריותרומפלדוראתהעובדתישראלארץמנהיגיהקריבולמה'

המנהיגיםשלמהתנהגותם,נודףמתוכננתה'סבוטזשלריח...?רימוהו

להתנהגותםהאליביאת[...]נתנה[...]הרשמיתההיסטוריה'.?'ל"הנ

.'חי-תלמגינילגביהיישובמנהיגישלהפושעת



הרטוריקה החריפה שליוותה את הוויכוח על תל חי

סודותגילוהפועליםמפלגותשמנהיגיהיאזובחוברתהשיאהאשמת

:הפרשהשלהטראגיתלתוצאהתרמווכךבעיתונותאותםופרסמוצבאיים

בגידהעםהגובלפשעבכךהיהכי,השמאלמנהיגיידעולאהאמנם'

לאהאמנם...ראשונהממדרגהצבאיסודלאויבגילוהם?ממשלאומית

העובדתי"אושלהיישובשללקברניטים–להםיאמראשראישנמצא

סודותגילויעבורהמדינהאותהאזרחימקבליםאחרותבארצותכי–

בגידה'סעיףלפיהמקסימליהעונשאת,מלחמהבמצבבייחוד,צבאיים

.?'האוייבלטובתופעולהלאומית

'פרשתעלהחמורהההאשמהעלחוזרכשהלפריןמסתיימת'חיתלמגילת

שבחוסרראשקלותרקאינהיוסףעקידת':טרומפלדורשלמותו

.'כאחדלאומיתובגידהפשעמעשההינה,אחריות





העימות ליד הקברועימוהשסע בעולם וביישוב מחריף –1933

ביןהפנימיתהיחסיםמערכתביישובהתחדדההראשונותהשלושיםבשנות

-כשבן,חי-תלבמיתוסהאחיזהעלהפולמוסהחריףובמסגרתה,לשמאלימין

.המחלוקתאתשטענומושחזיםמאמריםלוויכוחהקדישובוטינסקי'וזגוריון

המסורתאתלקבעהרוויזיוניסטיםמהצלחתהחששגבר,זהרקעשעלנראה

בתנועתעלהחי-לתלהעליהשלוקרנהבאדרא"ביחי-לתלהעליהשלהתנועתית

.העבודה

חברי900-וכרים"בית400-כ,הדיווחיםפיעל,השתתפו1933-בלרגלבעליות

אנרגיותהקדושבאתררוכזובו,זהנפיץמצב.ההסתדרותיותהנוערתנועות

.להתנגשותהוביל,חריףפוליטיבעימותהנתונותתנועתיות

שלשכניסתולאחר,רית"הביתהעלייהבראששהתייצב,אחימאירא"אב

,1933-בחי-לתלהעליהלפניספוריםימיםתאר,נאסרהלארץבוטינסקי'ז

.למקוםמגיעיםשהםבעתחבריותחושתאת



ראש ברית הבריונים, אחימאירא"אב

תיאורטיבוויכוחרקמדובראין

אלאהגיבורשלשייכותועל

עלשנהמדיחריףבמאבק

כמחוזחיתלבחצרהשליטה

עוליםאליומרכזיציוניזיכרון

.באדרא"בילרגל

היהודיםלנחיתות,חי-בתלהשמאלאחיזתלנוכחהימיןתחושתביןהקבילהוא

ידי-עלנכבשהזאתבארץקדושמקוםשכלכשם'-מקודשיםדתבאתרי

היישובכיהודי'חי-בתללקבריםלרגלהעליהבשעתחשיםהימיןאנשי.'זרים

לתרומפלדורהולכיםאנו[...]זריםסמטאותדרךהכותלאלהיורדיםהישן

.'והיטלרסטליןבצבעייוםבאותומקושטלשערמתחתשלנו



העימות ליד הקבר מחריף–1933

הםאיןומדוע[...]תרומפלדורשלקברועללהםישמה':תקף/שאלאחימאיר

שללקברועוליםהם'כיהסבירהוא.?'בוסלאוגורדון.ד.אשלקברועלעולים

מחייוחלקשייךאולי':נחרצותוסיכם'...זהלקברעוליםשאנומפניתרומפלדור

.'שלנוכולוהמוותאבל.למרכסיסטים,להם-טרומפלדורשל

המכנהאתלהדגישניסיוןעודלא:בימיןתמורהמבטאיםאחימאירשלדבריו

.והקונפליקטהתחרותהחרפתאלאהקדושהאתרסביבהציוניהמשותף

מקוםכל':ביתריםמאותמול,חי-לתלהעליהבשעתגםהזההמסרעלחזרהוא

שלהמצבה.מרקסדתאומוחמדדת,ישועדתאנשיבידינמצאבארצנוקדוש

נפלמיעבור.והיטלרסטאליןדגלצבע,עליהאדוםפסתרומפלדור

.?'ישראלמלכותעבוראו,השלישיאוהשניהאינטרנציונלעבור?תרומפלדור

חי-בתלשהוצבהאדוםהדגלאתכינהאחימאירכאשרמהומההתלקחהבמקום

.שםשנכחוגלעדיכפרחברישלזעמםאתעליוועורר'האדוםהסמרטוט'



1933-הקדוש כמעט מכות על הקבר -

כחולדגלגםהקברעללהניח,פרויליךיונהר"ד,ר"ביתנציבכשניגש,בהמשך
.זאתמלעשותהקיבוץחבריממנומנעו,לבן

הואהקבר':וקראושביתהמפירירים"הביתאתכינו,בוזקריאותהשמיעוהם
.'סוציאליסטהיהטרומפלדור'',כאןאורחיםאתם'',קברנו

הסביר'העםחזית'.קטטהלסףבמהרההגיע,והפרעותצפצופים,בצעקותשהחלמה
שלאמנתעלפיזיתאלימותלכדילהגיעמהתקריתשמנעואלההיור"ביתקציניכי

:'האזכרהביוםטרומפלדורשםאתלחלל'

.באוירהתנופפוואגרופים,ר"ביתשורותמביןפרצוחמי־מזגבחורים'

הוכרחום"והביתרי,הפקודהניתנהאבל

.לשורהלשוב

.'המפריעיםראשיעלהורדולאהאגרופים

י"מפאדרשה,האירועבעקבות

.הקבראללעלותרים"לביתלאפשרשלא



דרישה מהנהגת היישוב להלאים את החצר והקבר

בעלותסידור'ללדאוגהציונייםמהמוסדותדרשהר"ביתנציבות

.'תרומפלדורוהמנהיגהגבורקברעלניטרלית־לאומית

השמאלייםגלעדיוכפרתל־חילאנשילאשייךיהיההקבר',הבהירה,כך

בארץהעבריהישובלכלאלא,האומהקדשיעםלהםאיןשדבר,הקיצוניים

העםכבודבעדשנפלהגבורקברשעל'תבעהר"ביתנציבות.'כלההאומהולכל

.'ואויבתזרהמדנהשלדגלולא,הלאוםדגלתמידיתנוססוהארץ



חלק רביעי

המשטרה הבריטית מוזעקת 

חי-להבטיח את השקט בתל



על קיבלה הנהלת הוועד הלאומי 

חי-לתלהעליהעצמה את סידור 



בדרךאבטחה בריטית ובכל זאת קטטה , הסדרה: 1934

המצבהגילויטקסאת'הלאומיהוועד'קבע,הניציםביןלהפרידמנתעל

ישראל-ארץ'שלהנוערארגוניעלייתנקבעהלמחרת,הזמניםבסדרראשון

.רים"הביתעליית,מכןשלאחרהשבועובתחילת'העובדת

המשנה,סמואללאדוויןפנההלאומיהוועדהנהלתר"יו,צבי-בןיצחק

המנדטמשטרתשלמאומצתלהיערכותבבקשה,בנצרתהצפוןמחוזלנציב

הפוטנציאלמפניהדאגהעומקעלמלמדמכתבו.חי-לתלהעלייהשבועלקראת

:הקדושבמקוםהתנועותצעירימפגששלהנפיץ

אולם,ר"ביתהסתדרותעלרערצוןשלחששאיזהלהטילרוציםלאאנוכיאם'

שהם,חי-ותלגלעדי-כפרמשקואנשיר"ביתאנשיביןאיבהששוררתהיאהעובדה

.המקוםבעלי

בייחוד,המוניםובנוכחות,תגרהלידילהביאיכולהיחידשלהפרובוקציה

.רציניותולהתנגשויותקשהבמידההסדרלהפרתלגרוםזויכולה,בלילה

מספרי"ערקלפועללהוציאהיהיהואפשרמעולהבשמירהנחיצותישנה

.'גדולדישוטרים





אבטחה בריטית ובכל זאת קטטה בדרך, הסדרה: 1934

תנועתשלהגמוניהמפגןהיווה1934שלוהטקסיםלרגלהעליותשבוע

אתביטוילידיוהביאוהשתלבוהעובדיםהסתדרותשלהשונותזרועותיה.העבודה

הציונותשלהשוניםבארגוניםהיישובצעיריהיקףואתהארגוניכוחה

הבחרות'',הצעירהשומר'',העוליםהמחנות'',העובדהנוער':הסוציאליסטית

שלהתרבותוועדת'הפועל',(י"מפאשלהצעירהמשמרת)'הסוציאליסטית

.ההסתדרות

זובשנהמשתתפים3,000מנה,(יחסיתהאובייקטיביכלומר)הבריטיהדיווח.

.הארץקצוותמכלהרבהקהלאתהביאומכוניות120

לקברהלפידיםתהלוכתיצאהמשם,חי-תלבחצרמסדרנערךתחילה

לקבר,צועדיםארבעהשלבשורות,פלוגותעשריםשכללהטרומפלדור

.החדשהולמצבההאחים

גלעדי-כפרשלהאוכלבחדרקונצרטנערך,הרושםרבהטקסלאחר

,האינטרנציונלבניגוןחתימתוועם,שונותומקהלותתזמורותבהשתתפות

.בוקרלפנותעדהורהלמעגליוהנעריםהנערותנסחפו



.  גם למחרת מילאו אלפי חולצות כחולות את המרחב הגלילי

-ובמרכזו דיון על הגשמה ברוח תל' הנוער העובד'כינוס נערך 

.  'הפועל'חי ומפקד שאורגן  על ידי 



אבטחה בריטית ובכל זאת קטטה בדרך, הסדרה: 1934

הפועליתהעליהלפנייוםשנערךמלניקובשלהשואגהאריהפסלחנוכתטקס,

.'בדרךהמדינה'שלדברלכלממלכתיטקסהיה

הקיימתוהקרןהיסודקרן,היהודיתהסוכנות,הלאומיהועדנציגיבוהשתתפו,

מלניקובאברהםלצד,להומחוצהמהארץרביםעיתוניםשליחי,העובדיםהסתדרות

.ברגמןיעקב,הנפהומושל

זכתההיתהוהיישוביהציוניבממסדפוליטיתעוצמהשצברההעבודהתנועת

.הרשמיהציוניבמרחבטרומפלדורשלזכרוהנצחתעלהמכרעתבהשפעה

הכתובתעםזרהמגיניםקברעלהניח,גלעדיכפר,המארח/השכןהמשק

בחר,והקיבוץ'השומר'מוותיקי,קרולואליעזר'והמעמדהעםכבודעללמגינים'

לעצהלשמועמבליכאןמשמרתםעלעמדו'חי-תלגיבוריכיבדבריולהדגיש

.'בשבילנומותרותהיאכאןשההגנה,ואחריםבוטינסקי'זשלהטובה

הזרםשלשוליותוואתהסוציאליסטיתהציונותשלכוחהאתביטאהטקס

היתה,זובשנהחי-לתלית"הביתרהעליהגם,זאתובכל.ביישובהרביזיוניסטי

.(משתתפים1000עלדיווחוהבריטים)פעם-אישנערכההגדולה



בדרךאבטחה בריטית ובכל זאת קטטה , הסדרה: 1934

התרחשאליםעימותאבל–התנגשויותללאעברוזהבשבועחי-בתלהטקסים

.זיתיםלעיןסמוך,שבתביום,חי-תללגבולותמחוץ

מהטקסיםבחזרה,ברכבדרכםאתעשווסביבותיהמחיפה'הפועל'שחבריבשעה

כחלק,לצפתממירוןברגלשטיילו,ר"ביתחבריפגשוהם.חי-בתלהפועליים

,האירועעלהבריטיהדיווחפיעל.פינה-בראששהתקייםהתנועתימהכינוס

אתבפניהםלהסירמהםדרשו,רים"בביתשהתגרואלההיו'הפועל'חברי

.קלנפצעומהרוויזיוניסטיםושלושהמריבההתלקחה,כובעיהם

האחיםקברכבודבחילולרים"הביתאתשהאשים'דבר'שלהמערכתמאמר

השמאלעליותמועדביןהמפרידיםבסידוריםלהסתפקלאהלאומימהוועדודרש

לרוחברוחוהזרשלהםהצבאיהטקסעל,ר"ביתאנשיכשעלו':לרגלוהימין

,פניםכלפיהמלחמהשאיפתחדורי,וההסתההשנאהנאומיעל,חיתלאנשי

.'המקוםאתחיללוהםהרי,העבריהפועלכלפי

לעתיד,לשמור[...]האומהשלזהלקניןהאפוטרופוס',הלאומיהוועדעל

.'וחילולבזיוןבפניגםאלא,בלבדקטטהמפנילאהזההמקוםאת,לבוא





הרב מאיר ברלין דורש התפטרות הוועד הלאומי 

חי-לתלהעליהבעקבות חילול השבת במהלך 



חלק חמישי

חי-ספקות ביחס לעליה לתל





י הסתייגות מהעלייה לרגל בתל חי"בתוך מפא, ובכל זאת

וטען,וכלמכלהקברעלהעלייהמנהגאתדחה,הצעירהפועל'עורך,שוררחיים

״חי־לתללעלייההסתגלתילאהיוםעדש״

לכלביחספקפוקליישחילתלהעליהמראשית'כידיוןבעתקבעכצנלסוןברל

משלדינאמיקהתהיהלרגלעליהלאתרהמקוםשלהפיכתחששהוא.'הזההעניין

:חפצהאינההיאבהםלמחוזותהעבודהתנועתאתשתכווןעצמה

.'אותהלשמורנצטרךלאואם,אותנותשמורשהוקמההמצבהאםמסופקני'

[...]שנימערביכותל'לאו'שנימירון'ל,תהיה,קדושכמקום'חי-תל'

.לצמוחהעלולותרעותהקדמתבזהיש

.'אנובחברינולבטוחיכוליםשאנוביטחוןליאין



(1934)דיוןבאותומפורשיםדבריםאמרהמימון-פישמןעדה:

.חי-לתללעליהיחסיזה.השתחוותכלליוזרה'מתנגדים'שלברוחחונכתי'

?העליהעצםבדברהשאלהאתנעלהשמא–בדעתייחידהאינניואם

כבודמשוםבזההיש?כפועליםלנוביחוד–זאתצורהלנוהמתאימה

כימאמיןאינוכצנלסוןברל?חינוכימעשהמשוםבזההיש?לחללים

?רוחנולפיהואאםהענייןאתנבדוקזאתבכלאולי-לשינויניתןהדבר

כילינראה.כזאתעליהצורתאחריםפועליםאצלהיש–לדעתרוצההייתי

מאותבקרבנוישכימובטחתני,וכללהזאתהעליהנחיצותעללדוןצריך

.'הדרךזולאכיהחושבים



בשלב הקמת האנדרטה ולאחריה, חי-ר בתל"ראשי בית





חי-תל' חברת הנוער'הקמת 1935

1926-בפורקחי-תלקיבוץ.

עלהרמיםהנאומיםביןהדיסוננסהטריד,אזעדלרגלהעליותבכל,מאז

כנקודתחי-תלשלחורבנהלביןחי-תלמגינישלההתיישבותמורשת

אחרפעם.ומלוכלכיםמוזנחים,ריקיםבמבניםנתקלוהצעירים.התיישבות

.הזההדיסוננסאתלתקןהקריאהעלתה,פעם

הראשונותהשלושיםבשנות.הקדושבמקוםהאחיזהעלבתחרותקשורהמהלך

להקים'השטחשלהזנחתואתבכאבראתה'שר"ביתידי-עלניסיוןנעשה

.מגרמניהעוליםנוערלבניחינוכיקליטהמרכזבמקום

א"מפיקר"ביתידי-עלהמקוםחכירתאתלמנוענקראוייצמןחיים.

קרובהבשכנותשהוא,חיבתלרוויזיוניסטיתקבוצהשליישוב':כיהתריעהוא

ולאירועיםלהתנגשויותיביאבהכרחכמעט,פועליםיישוב-גלעדילכפר

.'לפרטיםלהיכנסצריךואיני,מאודמצערים



חי-תל' חברת הנוער'הקמת 1935

הנוער'נציגישלפגישההתקיימה1934-בלרגלההמוניתהעליהבמהלך

עלהחלטההתקבלהבהההסתדרותשלהפועלוהוועדגלעדיכפר',העובד

.'חי-תלהקמת'

שעלונוערבנישתכלול'נוערחברת'להקיםהתכניתהתגבשהבסתיו

.השכןגלעדיומכפרהארץברחביהנוערמתנועותנעריםלצד,מגרמניה

הםכיהסבירוהמדריכים.למקוםהנוערבניראשונינכנסו1935בינואר

מבניםחי-לתלהרגלעוליפגשוזומשנה.'טרומפלדוראתלהחליף'מגיעים

.הותרוהדיסוננסומטופחיםחיים

בומנרה1937-בחולתא:קיבוציםשניבהקמתחלקנטלוההכשרהבוגרי-

1943.



–דגליהםאתנושאיםהחניכים,1937חילתלהעליה

–פסיםשניבעלדגלוכן,אדוםשצבעםהעובדהנוערדגלי

.ולבןכחול









1943חי -דוד בן גוריון בתל

במקוםנראהשלאמספר,משתתפיםמאלףלמעלהבריטואלהשתתפו,זובשנה

סמוךשנערך,ממלכתימעיןלטקס,חי-תלמחצרעלוהצעירים.1935מאז

מה.גוריון-בןדודהיה,המיפקדאתשקיבלמי.'ועלינוהננו'הפקודהלקול,לקברים

שלשניםלאחר,באדרא"ביחי-לתל1943-ב,היישובמנהיגשללהגעתוהביא

נעוץשההסברנראה?לרגלהעלייהממנהגשקטההסתייגותאףואוליהתעלמות

אתשטלטלוהדרמטייםהאירועיםאתלעבד,הזהבשלב,היהודיהיישובשלבצורך

-בןדיווחזהבמעמד.השנייההעולםמלחמתבמהלךוהציוניתהיהודיתהמציאות

.ורשהבגטוההתקוממותראשיתעלארצהשהגיעוהידיעותעללראשונהגוריון

,באירופההשואהעלהקשותלידיעותהצטרפה,לכןקודםימיםשישהכיסיפרהוא

.'ולהתקומםלהתגונן[...]נפשםעללעמוד[...]בורשהחברינו'החלטתעלהידיעה



1943חי -דוד בן גוריון בתל

רה’וסגחי-תלמגיניאשרהחדשההמיתהתורתאתלמדוהם':דרשהיישובמנהיג

העברזיכרוןכיצדמדגימיםהיישובמנהיגשלדבריו.'גבורהמֹות–עלינוציוו

המיתוס:מיתוסיםשלושהביןבדבריוחיברהוא.בהווההתפתחויותלאורנבנה

שזהוהמיתוסחי-תלמיתוס,הקודמתבשנהביישובשהתעצםמצדהשלהעתיק

אתהבליטהוא.השואהשלבעיצומההגיטאותמורדישל,להתעצבהחלעתה

המציאותרקעעלאך,הלאומיהמאבקלמעןנפשואתלמסורהצעירהדורנכונות

באנולמּותלא':החייםתאוותאתנאומובלבלהציבהקפידגוריון-בן,המדכדכת

[...]לחייםואהבההצימאון'אתהזכירהוא.'לחיותטוב–למותטובלא.הנה

אתמדמותולשאובוביקש'הזאתלארץמּפטרבּורגהגדםהצעיראתשהביאו

למותיודעיםאםרקהחייםכדאים':חופשייםלאומייםלחייםהציוניתהכמיהה

האזרחיתבדתהקדושלמקוםהמקודשביוםהמנהיגהגעת.'בגבורהעליהם

שלנוספתפונקציהמבטאת,לרגלהעוליםבפנינאומוונשיאתציונית-היישובית

הריטואל



חלק שישי

חי-מגוון עמדות ביחס למיתוס תל



[...]אגדתיתגבורהעטרתחייוכלאתעטרטרומפלדורשלמותויום'
היהטרומפלדור.יצירהשל,פעולהשלפוסקתבלתישלשלתהיוהקצריםחייו

.'החלוץ'תנועתשלמיסדה

.(1938מארס--פברואר,בליטא'שומריה'שלבשכבהעיתון,שלבים)

את,הקמתהאתלהזכיריש[חיתלשל]נפילתהאתלהזכירמשישיותר'
שעדייןבזמןחי-תלשלבעיותיה[...].חלוצים,עובדיםאנשיםבהשחיוהעובדה
.'חלוציישובכלשללבעיותיואופייניותהןחי-מקוםהיתה

![כך]ומעשה–הרובהאישהיהלאהגלילייוסף.גבורתוהיאזאתלאוהן'
.והחשובהעיקרהואזהלא–לפרסוםשזכהומה,פרסוםבלי,שקטיםגבורתו

ישראלבארץעובדלהיות'רצונולמשלכמו',האחריםמעשיוייחשבולגבורהכי
.'ויושרצדקחיילחיות,פשוטאדמהעובד,בארץחורשלהיות[...]העברית

(6.3.1966,החומהעל)

1938, חי-על תל' השומר הצעיר'



שחיקת מיתוס תל חי בקרב צעירי הימין: גיבור לא רלוונטי

והאפולוגטיקהר"ביתתנועתשלבשמהשהתגלםבמיתוסהמובנההמתח
.עימולחיותשקשהלדיסוננסהפכואותושליוותה

אתשרתולאשלוהרלוונטיותאתאיבדחי-תלשמיתוסהיתההתחושה
:אלדד-שייבישראל.התנועהצורכי

שנהעשרים'חי-תל'לטעםמהאבל,בזמנוגדולדברהיה'חי-תל'"
בצדרקהענייןאיןהרי.בעייתנוהיאבעייתהשלאלאחר?התרחשותהלאחר

אבל,היאוקדושהיפהמימרה'ארצנובעדלמותטוב'.הגבורהשלהפורמלי
לאןלהובילבאמתיכולההיא.כלוםאומרתהיאאיןהמעשהמבחינת
.גבורההתגוננות',הגנה'האתשהובילה

?ר"ביתקיימתשלמענוהענייןהזהו

חי-תלולסיסמתטרומפלדורליוסףההיצמדות

המציאותשחייבהמהביןולדיספרופורציהלפיגורגרמו

,בסיסמהבשםשכלולומה

."המחשבתיתוהדלותהעצוםהנפשיהמתחבין

(:  שייב)ישראל אלדד 



יוסף-מיוסף לבן: חילופי מיתוסים בימין

טרומפלדורשלמזונשגבתלאומיתגבורה:ייביןהשליהושעפיעל!

,ובמותובחייואגדהיצרתרומפלדור"

למדיוברורהמשמעית-חדהייתהלאעדייןזואגדהאבל

.הלאומיהשחרורצומבחינת

אקטיביקורבןעצמואתהקריביוסף-בןשלמהאבל

משמעיתחדסיסמהובשםמאודברורדגלתחת

:שלוהמוותתאקירעלכתבאותה

ברור[...]ומכאן'!ההראתלכבושאולמות'

."הישראליהשחרורספראתשפתחיוסף-בןזההיהכי
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חי-ההסתייגויות מהפיכתו לגיבור ומחיבורו לתל: פרשת שלמה בן יוסף

יוסף לגיבור וגינו את פעולת הטרור שביקש  -בתנועת העבודה הסתייגו מהפיכת בן

:ברל כצנלסון קבע. לבצע

שבגללההתורהאתיקבללאאולם,קורבנותיוביןיוסף-בןאתיכלולישראל-עם"

-בןשלהאחרוניםימיועלשמענווהוקרהכבודברגש.לממיתיםגופואתיוסף-בןנתן

.המוותאתלפגושידעכי,יוסף

.החייםלקראתגםללכתידעוישראלשצעירי,רצוננואולם

,טרומפלדוריוסףאלאיוסף-בןלאויהיההיהגיבורנו

,וחניתהצביבטירתישראלמגיניאםכי,פינה-ראשתועילא

."וארצנועמנובעדלמותוגםלחיותגםהיודעים
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