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מאמר זה עוסק בתהליכי שינוי בהבניית זיכרון קרב תל–חי כפי שהם באים לידי ביטוי ב'שביל
הפצועים' ,המחבר בין חצר תל–חי לבין בית הקברות בכפר–גלעדי ,מצבת האריה השואג ומוזאון
'השומר' .המוצגים החזותיים הפרושׂים לאורך השביל :תמונות המתיישבים ,ציטטות מיומניהם וסיפורי
המקום ,מעמעמים את זכר מיתוס תל–חי ,שביטא את ערכי ההתיישבות ,ההיאחזות בקרקע וההגנה על
המרחב ,והוא הולך ומפנה את מקומו להבניית נרטיב היסטורי כולל של ההתיישבות בגליל לפני קום
המדינה .בעזרת מגוון אמצעים חזותיים הופך המטייל שותף פעיל בתהליכי בנייה ופירוק של הסיפור
ושל האירועים וממילא גם בהבניית הזיכרון ההיסטורי .המאמר מציג את מגוון האמצעים החזותיים
ואת דרכי השימוש בהם ככלי להבניית הנרטיב המקומי של ההתיישבות ,על חשבון הסיפור המיתי,
שאולי איבד מחשיבותו בעקבות שינויים שחלו בחברה הישראלית.

מבוא
במהלכו בצפון הארץ עובר 'שביל ישראל' בקרבת חצר תל–חי ומשתלב ב'שביל הפצועים' ,העולה
בנחל השומר ומקשר בין חצר ההתיישבות לקבר האחים של מגני תל–חי ,שמעליו מצבת האריה השואג.
תוואי זה מפגיש את ההולכים עם ההיסטוריה של חצר תל–חי ,של הקרב שבו נפלו יוסף טרומפלדור
וחבריו ושל ההתיישבות בגליל העליון בכללותה .שזורים בו סיפורים היסטוריים ומיתוסים על כיבוש
המרחב ,על ההתיישבות ועל הגנת הצפון1.
חצר תל–חי ,שנקנתה בשנת  ,1893ושנמסרה למתיישבים בשנת  ,1905שימשה בשנותיה הראשונות
בסיס להתיישבות החדשה בצפון ,לצד מטולה ואחר כך חמרה וכפר–גלעדי .בית הקברות ומצבת
האריה השואג ,יחד עם מבני החצר שעמדו נטושים שנים רבות ,הם עדות אותנטית לעלילות המקום,
ויש להם תפקיד ברור כמסמלי העבר .עולה מהם משמעותו המיתית של קרב תל–חי ,ומתחוור תפקידו
ההיסטורי בהעצמת האתוס של ההתיישבות האידאולוגית ,המגשימה ,שהדגישה את התגייסות היחיד
לבניית הקולקטיב הציוני–ההתיישבותי החדש 2.מבני החצר והפסל הם מעין ממשק המחבר בין הסיפור
ההיסטורי למבקרים בני ימינו ,בכך עצמתם וזה סוד השתמרותם3.

1
2
3

מ' עזריהו' ,הגאוגרפיה המיתית של י"א באדר :מתל–חי לביריה ולאילת' ,אופקים בגאוגרפיה) 4746 ,תשנ"ז(,
עמ' .209
מ' ליסק ,עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .10889
א' שמיר' ,אנדרטות בישראל :דברי מבוא' ,א' שילר וג' ברקאי )עורכים(' ,ובדמם הבוקר יעלה' :זיכרון והנצחה בישראל
)אריאל ,(172171 ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .137134
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מחקרים רבים עסקו בתהליכי התהוות של סיפור היסטורי ובעיצובו המשתנה לאורך השנים 4.היו
שטענו כי בניית סיפור היסטורי היא תהליך חברתי טבעי ,שמטרתו להפוך את אירועי העבר לסיפורים
המשמשים את הקבוצה בהווה 5.קית ג'נקינס הדגיש כי ההיסטוריה עוסקת בשחזור העבר על פי צורכי
ההווה ועל פי הציפיות מן העתיד6.
אבישי מרגלית ,שבחן את הזיכרון כפעילות חברתית ,הבחין בין זיכרון המשותף למי שזוכרים כל
אחד בנפרד אירוע מסוים שחוו ,לבין זיכרון קיבוצי ,המשלב את נקודות המבט השונות של הזוכרים
לגרסה אחת 7.הזיכרון הקיבוצי שונה מזה המשותף בהיותו גם נחלת מי שכלל לא היו באירוע; הוא
זיכרונם של היודעים את הסיפור )גם אם לא היו שותפים באירוע שעליו הוא נסב( ,מכירים בחשיבותו
ושותפים להנחלתו8.
חברי הקהילה המבקשים להפוך לשותפים בסיפור ההיסטורי ובזיכרון החברתי ,נדרשים להשתלב
בהתנסותם של מי שחוו את האירוע ,באמצעות תיאור המחליף את ההתנסות הישירה .לפיכך בניית
זיכרון קיבוצי מחייבת תקשורת בין חברי הקהילה .תקשורת זו מתקיימת לרוב בין בני אותו דור ,אך
4

Ch. Jouhaded, ‘“Camisards! We Were Camisards!”: Remembrance and the Ruining of Remembrance through

 ;the Production of Historical Absences’, History and Memory, 21, 1 (2009), pp. 5–25י' גלבר ,היסטוריה ,זיכרון
ותעמולה :הדיסציפלינה ההיסטורית בעולם ובארץ ,תל–אביב  ,2007עמ' .245231

5

C. Lain, ‘Migrancy, Culture, Identity’, K. Jenkins (ed.), The Postmodern History Reader, London 1997, pp.
54–76

6
7
8

שם.
א' מרגלית' ,עבר מתמשך' ,זמנים ,(20001999) 7968 ,עמ' .7876
מ' עזריהו' ,מגדלי המים בנוף הזיכרון :נגבה ,יד–מרדכי ובארות–יצחק' ,קתדרה) 79 ,ניסן תשנ"ו( ,עמ' .173160
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היא גם בין–דורית ומוסרת עבר שלא נחווה באופן ישיר 9.סיפורים מיתיים ,מבנים ,שבילים ,מוצגים
ואנדרטאות הם מן המרכיבים של תקשורת זו10.
הזיכרון הקולקטיבי הוא חלק אורגני מחייה החברתיים של כל קהילה 11.הוא נתון בתהליך מתמיד
של שינוי ,ומעוצב מחדש לעתים קרובות על פי צרכיה המשתנים של החברה .הוא אקטואלי ,מסתגל
לפרטים המתאימים לו ומתווך בין עדויות היסטוריות להתרחשויות בהווה 12.למעשה השיח והשיג
המתמידים בין העבר להווה הם המעניקים לזיכרון הקולקטיבי את כוחו13.
בחברה הישראלית ובקרב היסטוריונים התקיים בשנים האחרונות דיון במשמעות הזיכרון
הקולקטיבי בארץ ,בדרכי עיצובו ובאופני הביטוי שלו .בדיון נבחנו התפקידים החברתיים של
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 9י' זרובבל' ,מות הזיכרון וזיכרון המוות :מצדה ושואה כמטפורות היסטוריות' ,אלפיים) 10 ,תשנ"ה( ,עמ' .6742
 10מ' עזריהו' ,הר הרצל :מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים' ,אופקים בגאוגרפיה) 6564 ,תשס"ה( ,עמ'
 ;383369וראו גםM. Azaryahu & K. Foote, ‘Historical Space as Narrative Medium: On the Configuration of :
Spatial Narratives of Time at Historical Sites’ GeoJournal, 73, 3 (2008), pp. 179–194

 11א' קונפינו' ,האומה כמטפורה של מקומיות :היימאט ,מקומיות' ,זמנים ,(1997) 60 ,עמ' .2818
 12פ' נורה' ,בין זיכרון להיסטוריה :על הבעיה של המקום' ,זמנים ,(1993) 45 ,עמ'  .1615וכן :ע' אלמוג' ,אנדרטות לחללי
מלחמה בישראל :ניתוח סמיולוגי' ,מגמות ,לד) 2 ,תשנ"ב( ,עמ' .210179
A. Kelerman, ‘Settlement Myth and Settlement Activity: Interrelationships in Zionist Land of Israel’, 13
Transactions of the Institute of British Geographers, 21 (1996), pp. 363–376

‰¯„˙˜ ±≥μ

‰ÏÁ˙‰‰ ˙„Â˜
¯ˆÁ „ÈÏ ÏÈ·˘‰ Ï˘
ÈÁ–Ï˙

®¯ÎÈÈË È˘È·‡ ¯¢„ ∫ÌÂÏÈˆ©

„ˆ· ß‰Î¯„‰ ·Á¯Óß
¨ÔÓÂÈ ÈÚË˜ ∫ÏÈ·˘‰
¯ÂÙÈÒßÂ ˙ÂÂÓ˙
ßÌÂ˜Ó
®‚¯·È¯‚ ·‡Ê ∫ÌÂÏÈˆ©

È¯ÂËÒÈ‰ ¯ÂÙÈÒ ˙ÈÈ·‰Ï ÈÚˆÓ‡Î È˘È‡‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ∫È„ÚÏ‚–¯ÙÎÏ ÈÁ–Ï˙ ¯ˆÁ ÔÈ· ßÌÈÚÂˆÙ‰ ÏÈ·˘ß

˜˙„¯±≥∂ ‰

‚¯·È¯‚ ˙È¯ÈÚÂ ‚¯·È¯‚ ·‡Ê
הישראלית14.

הבניית הזיכרון בעבר ותהליכי השינוי המאפיינים אותו בהקשר של השינויים בחברה
המתדיינים עסקו גם במאפיינים של תיעוד העבר והנצחת זכרו ,ולא פסחו על האתרים ועל סיפורי
המיתוס שהם חלק מההיסטוריה ההתיישבותית בארץ .אניטה שפירא למשל ציינה את מידת ההשפעה
של זהות המספרים על הסיפור ההיסטורי ,ואת המשמעויות החדשות ,החברתיות והסמליות ,שמקנה
לו שינוי המספרים 15.מעוז עזריהו קבע כי עיצוב אנדרטאות בארץ הוא אחת מדרכי ההבניה של
מרחבי הזיכרון וההתייחדות ,והוא כלי נרטיבי העשוי ללמד על שינויים בדגשים בסיפור ההיסטורי
לאורך השנים16.
'שביל הפצועים' נחנך במתכונתו הנוכחית בסוף שנות התשעים של המאה העשרים ומשקף שינויים
שחלו בזיכרון ההיסטורי .הוא מנסה ליצור קשר בין אירועי  1920להתיישבות שנמשכה בעמק החולה
לאורך המאה העשרים ,ובין שני אלה לבין ההולכים היום בשביל .זאת הוא עושה באמצעות תצלומים,
קטעי יומן ,תרשימים ותיאורים היסטוריים ,המוצגים לכל אורכו.

עיצוב זיכרון היסטורי באמצעות ייצוגים חזותיים
'שביל הפצועים' הוא הנתיב ההיסטורי שבו פונו פצועי חצר תל–חי לכפר–גלעדי בתום הקרב על החצר
ביום י"א באדר תר"ף .לאורך שנים הוא היה נתיב לצעדות העלייה לרגל לטקסי האזכרה בי"א באדר.
במחצית השנייה של שנות התשעים הוא שוקם ושופץ 17במסגרת מיזם שיצר קשר פיזי ,נופי והסברתי
בין חצר תל–חי ,מצבת האריה השואג ומוזאון 'השומר' 18.לאורך השביל הוקמו מרחבי הדרכה ,שבהם
מוטבעים בסלעי בזלת מסמכים ,תצלומים ועדויות אישיות ,וכולם מספרים את סיפורם של החצר
ושל ההתיישבות בגליל העליון.
מרחבי ההדרכה הם תחנות מידע שהמטייל מגיע אליהן באופן עצמאי ולומד בהן את סיפורו
של המקום .השימוש במרחבי הדרכה נהוג באתרים רבים בארץ בעשורים האחרונים ,והם מחברים
את הנוף ,שרידי מבנים ואנדרטאות לסיפור היסטורי הנחווה בכל החושים .ה'מועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל' הייתה מהראשונות ליצור מרחבי הדרכה באתריה :מבנים ומרחבים בעלי משמעות
היסטורית ותרבותית שולטו בשלטי הסבר על האתר ועל האנשים שחיו בו.
מרחבי ההדרכה הדוממים כוללים היום דגמים רבים של שילוט ,הדמיה וייצוגים חזותיים אחרים,
המאפשרים למטייל להפוך לשותף בסיפור האתר .אמצעים אלה ממתינים למטייל בתחנות במסלולו,
חושפים אותו לתכנים היסטוריים וחינוכיים ,ומלווים אותו לאורך הדרך .הוא רשאי לבחור את פרק
הזמן שיקדיש לכל תחנה ואת מידת העמקתו בסיפור המסופר.
14
15
16
17
18

א' יוגב וא' נווה' ,למידה דיאלוגית במציאות של זהות לאומית מתהווה ,הפולמוס סביב ספרי הלימוד החדשים
בהיסטוריה' ,זמנים ,(2000) 72 ,עמ' .149
א' שפירא' ,היסטוריוגרפיה וזכרון :מקרה לטרון תש"ח' ,אלפיים) 10 ,תשנ"ה( ,עמ' .419
עזריהו )לעיל ,הערה .(10
השביל שופץ על ידי משרד דנה גרינשטיין וד"ר גיל הר–גיל ,אדריכלות נוף ותכנון סביבתי ,בשנת .1999
א' לוין ,מכתב אל אורי עמיר ,מהנדס המועצה 10 ,במאי  ,1998מוזאון חצר תל–חי ,תיק  2/19989תכנון אתרי
החצר.
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עם זאת החופש שבידי המטייל אינו חסר שליטה :מאחר שלאתרי מורשת יש משמעות מיתית
בחברה הישראלית ,מתוכננים מרחבי ההדרכה בקפידה ,וסוגי המידע והייצוגים החזותיים שהם מציעים
למטייל נובעים מהחלטת האדריכלים והמקימים 19.פעמים רבות מעוצב האתר בידי עמותות לשימור,
רשויות מוניציפליות וגורמים מקומיים המעוניינים לשמר זיכרון היסטורי מסוים ,כך שמבנה מרחבי
ההדרכה והייצוגים החזותיים שבהם משפיעים על הבניית הידע ההיסטורי ועל תחושות המטייל
באתר 20.מתכננים ,אדריכלים ובעלי עניין הופכים לסוכנים של שימור ,בניית זיכרון והנחלת ידע
היסטורי.

'שביל הפצועים' מחצר תל–חי לכפר–גלעדי ותחנותיו
מרחבי ההדרכה לאורך 'שביל הפצועים' מחולקים למספר נושאים :ההתיישבות בגליל העליון ,אנשי
העלייה השנייה ,התיישבות ושכנות טובה ,כפר–גלעדי ,קבר האחים ,הקשיים בהתיישבות והצורך
בעזרה ,דמותו של טרומפלדור כמנהיג ,דילמת הנטישה והתקומה וגלגוליה של החצר .כל אלה
מוצגים כאמור באמצעות פריטים חזותיים המוטבעים בסלעי בזלת ,ומשקפים לא רק את הסיפור
ההיסטורי אלא גם את דרכי ההבניה של הזיכרון הקיבוצי הנקשר בו .הנתיב מסומן באבני בזלת
מסותתות ,והמפגש בין הפריטים החזותיים לנוף הגליל העליון כיום מסייע למטייל לעצב לעצמו
תובנות המשפיעות על יחסו למקום ולאירועים שהתרחשו בו.
בחירת הייצוגים החזותיים של התכנים והערכים אינה מקרית :לסיפור תל–חי הייתה השפעה
רבה על השתלשלות ההתיישבות בגליל בפרט ובארץ בכלל ,והוא הפך למיתוס ציוני מרכזי ולסמל
להתיישבות והגנה ,והייצוגים החזותיים שמוקמו לאורך 'שביל הפצועים' מכוונים לבטא זאת21.
אנו מבקשים לבחון את משמעותם של מרחבי ההדרכה שהוקמו לאורך 'שביל הפצועים' כמקרה
חקר לבדיקת הדינמיות של תהליכי הבניית זיכרון וידע היסטורי בארץ ושל ביטוייהם ,על רקע
התמורות בחברה הישראלית.

מהלכו של השביל ומערכי ההדרכה שבו
תחילתו של השביל ביציאה מהפינה הצפונית–מערבית של חצר תל–חי ,משם הוא עולה ומתעקל
ממערב למכללה האקדמית תל–חי ,מעל אפיק נחל השומר.
מרחב ההדרכה הראשון שבמעלה השביל מספר על קניית אדמות טלח'ה ומטולה על ידי הברון
רוטשילד בשנת  .1893נוסף על כך מוצג על אבני הבזלת סיפורה של חצר תל–חי ,שהוקמה בשנת
 19א' לוין ,סיכום שיחה על מכלול אתרי תל–חי ,כפר–גלעדי והסביבה ,כ"ט באב תשס"ט ,שם.
 20וייט טען כי בעבר לא היה לסיפור ההיסטורי נרטיב ספרותי–היסטורי ,שהוא המצאה של ההיסטוריונים .נרטיב זה ,שהוא
המשמעות ההיסטורית של האירוע ,אינו טמון במעשה כי אם במשמעות שיש לו בעבורנו ,הנותנת לו צידוק להפוך
להיסטורי .לציטטה מתוך דבריו ראו :גלבר )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .352
 21עזריהו )לעיל ,הערה .(1
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 ,1905ומופיע ההסבר 'בין התל לבין החי ניצבה תמיד בחירה
של אנשים ,תל חי לא התקיימה מכח עצמה ,היא קמה פעם
אחר פעם עם בחירתם של יהודים לשוב ולחיות בה'; הסבר זה
משמש כותרת וציר מרכזי לכל המוצגים שלאורך המסלול.
בתחנה שולבו מסמכים היסטוריים על גלגולי החצר ושרטוט
שלה כפי שתכנן אותה האדריכל אדולף–אברהם טארקמט
) ,(19151878המהנדס הראשי של הברון רוטשילד בארץ
ומבכירי פקידיו 22.כן מוצגים תצלום של אנשי תל–חי על
מרפסת המבנה המרכזי ,שהוקם בשנת  ,1907תצלום של
רועי צאן היוצאים מהחווה למרעה ,ותצלום אוויר של עצים
צעירים שניטעו בקרבת החצר ,שאף הוא מלמד על עבודת
המתיישבים .לצד אלה חקוקים בסלע שני קטעים מיומנה
של טובה פורטוגלי שבהם כתבה על חזרתה לחצר הנטושה,
ותיאור של לייב יפה את ניצני ההתחדשות בגליל עם בואם
של חברי הגרעינים שייסדו את הקיבוצים דן ודפנה בשנות
השלושים ואת קיבוץ מנרה בשנות הארבעים23.
הייצוגים החזותיים בתחנה זו מפגישים את המטייל עם
שגרת החיים בגליל ובחצר בראשית ההתיישבות הציונית.
תחנה זו מהווה ניגוד לסיפור הקרב הדרמטי ,שאליו התוודע
המטייל בביקורו בחצר ,וקישור הסיפור לשגרת היומיום
של החלוצים הופכת אותו לחלק מרצף אירועי ההתיישבות
בחווה.
הבחירה להציג תמונת רועים אינה מקרית :דמות הרועה
נקשרת להיסטוריה של הארץ מימי המקרא ועד ההתיישבות
החדשה .לרועה היה תפקיד בגאולת הקרקע הפעילה,
ושהייתו עם עדרו במרעה הייתה אחת הדרכים לביטוי
הבעלות על האדמה .הוא היה היהודי החדש ,החקלאי ,היוזם,
הנטמע באזור ומכיר את אורחותיו ואת יושביו 24.כך סימלה
דמותו את ההיטמעות במרחב השמי ,את ההיכרות עם הלא
 22ר' אהרנסון' ,פקידי הבארון רוטשילד ) :(18901882האנשים שמאחורי
מפעל ההתיישבות' ,קתדרה) 74 ,טבת תשנ"ה( ,עמ' .178157
 23מ' אליאב ,ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט ,19171777 ,ירושלים
 ,1978עמ' .96
 24י' בן–צבי ואחרים )עורכים( ,ספר השומר :דברי חברים ,תל–אביב
תשכ"ב ,עמ' .119
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ידוע ואת השליטה בו .הבחירה להציג בתחנה את דמותו רבת המשמעויות ,לצד שרטוט החצר וקטעי
היומן ,מבנה אצל המטייל זיכרון חדש ושונה של אירועי תל–חי :הגיבורים ההרואיים שאליהם התוודע
בחצר הופכים לדמויות אנושיות שעסקו במרעה ,בחקלאות ובבנייה .גם הבחירה בתמונת המתיישבים
המישירים מבט למצלמה אינה מקרית :היא יוצרת קשר עין בינם לבינינו ,ומאפשרת לנו לקיים עמם
מעין דיאלוג .המטייל מביט במתיישבים והם כביכול מתבוננים בו .הייצוגים החזותיים בתחנה זו
יוצרים תחושה של פסטורליות חקלאית בחצר ,אך שילובם בכותרת מרחב ההדרכה יוצר מתח סמוי
בשל המסרים המנוגדים.
בהמשך השביל בנוי מרחב ההדרכה השני ,ללא כותרת המדגישה סיפור מרכזי .במרחב זה שולבו
תצלומים ממרחק של החצר ,ובהם תצלום של דמות היוצאת והולכת ממנה .תמונה זו מדמה שגרה,
כמו התצלומים בתחנה הקודמת .אמנם זו תמונת עזיבה של החווה ,אך העוזב הולך הליכה נינוחה
ורגועה .הוא אינו חמוש ,אינו ממהר ,הוא הולך לדרכו .היעדרם של תיק ,תרמיל או חפץ דומה מבהיר
כי עזיבת החצר היא לזמן קצר .אין זו נטישה ,אלא יציאה שהמצולם מורגל בה .גם ייצוג חזותי זה
מבטא שגרה :האדם יוצא מהחצר ועתיד לחזור אליה במהרה.
כל הייצוגים האחרים שבתחנה מקיימים דיאלוג עם התצלום המוטבע באבן :הראשון שבהם הוא
תמונת פסלו של האמן ברגי פינק 'מקדש לשמש' ) 25,(1988שהוטבעה באבן .הפסל המקורי ניצב
ממערב למרחב ההדרכה ,על הר הפסלים של תל–חי ,ושילוב תמונתו באתר מקנה לו משמעות שונה
 25תל חי  :87מפגש אמנות בת זמננו )קטלוג תערוכה( ,א ,תל–חי  ,1987עמ' .9
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מזו הראשונית .הפסל מדמה התחדשות ובנייה ,ותמונתו מייצגת מבנה חדש ההולך ונבנה .כך חוברות
אצל המטייל תובנת העזיבה עם הבנת תהליך הבנייה וההתחדשות .השילוב של שתי התמונות ,השונות
מאוד זו מזו ,יוצר מתח ,והצופה מנסה להבין את הקשר שבין שני הייצוגים .תמונת הפסל וההסבר על
האתר שמולה גם מלמדים את המטייל על קיומו של הר הפסלים הסמוך ,שאליו יגיע בהמשך דרכו.
שני מרחבי הדרכה נוספים ממוקמים בדרך העולה אל קבר האחים ,מדרום לכביש  ,9977הנמשך
מצומת כפר–גלעדי מערבה .המרחב השלישי עוסק בחייו של טרומפלדור ובשיבה לחצר לאחר הקרב.
בתחנה זו מוצבות שלוש אבני בזלת ,ועל שתיים מהן מוטבעים תצלומים .האחד של טרומפלדור,
ועליו הכתובת 'יוסף טרומפלדור נפל קרבן בהגנת תל–חי בי"א אדר תר"פ' ,והאחר של מרפסת חצר
תל–חי ,ובה שובך היונים מעץ שבראשו מגן דוד .ההסברים בתחנה זו מספרים על השיבה לחצר שנה
לאחר הקרב ועל תחושת הקדוּשה של השבים ,כפי שתיארה זאת טובה פורטוגלי במכתב משנת :1920
'הן קדוש המקום — דם חברינו נשפך בו ,שומרי הגבול ומגיני המולדת'26.
מעל תחנה זו ממוקם מרחב ההדרכה הרביעי ,העוסק במצב הביטחוני בגליל בתחילת שנות
העשרים ,כשריבוי הברחות הנשק ,התגרויות בין שבטי האזור ומעשי שוד הפכו אותו לאזור ספר
בגבול שבין שטח המנדט הבריטי לשטח המנדט הצרפתי .מהתחנה נשקפים היישובים מעיין–ברוך,
כפר–יובל ,דן ודפנה ,והוא מספר על הקריאה ליישוב לשלוח מתנדבים לעזרת מטולה ,כפר–גלעדי,
חמרה ותל–חי.
במרחב זה כמה מוצגים חזותיים ,ובמרכזו ציטטה מתוך כרוז שנשלח אל 'אספת הועד הזמני
ליהודי ארץ–ישראל' שהתכנסה בפברואר  .1920בכרוז ,שנכתב בכפר–גלעדי וכוון אל כל צעירי
הארץ ,ביקשו אנשי היישוב עזרה בנשק ובמתנדבים להגנה על ארבעת היישובים היהודיים בגליל
העליון .על סלע מצוטט המשפט 'אנו עומדים על משמרתנו זמן ידוע והחלטנו להמשיך את ההגנה,
להמשיך את ההגנה בגליל העליון עד הרגע האחרון ,עד אחרון האיש נתנגד לאויב המקיפנו ולא נזוז
מפה עד נשימתנו האחרונה' .מימין לכרוז מוטבע באבן תיאור הרקע ההיסטורי של התקופה ,ומשמאל
תמונה של זוג הרועים אפרים אליאש ודב פלדמן ,מוקפים עדר כבשים ומישירים מבט למצלמה.
ייחודו של מרחב זה בשימוש ביסוד ההנגדה .התכנים המוצגים בו — בעיקר טענתם הקשה של
המתיישבים כלפי הממסד היושב במרכז הארץ על שאינו מסייע להם ,וקטע היומן המתאר התקפה
ערבית על היישוב חמרה שממזרח — עומדים בניגוד לנוף הפסטורלי של האזור ,שנראים בו כמה
יישובים ,ביניהם מעיין–ברוך ,הנמצא בנקודה שבה עמדה בזמנה חמרה .השילוב הזה יוצר דיאלוג
בין הסיפור ההיסטורי למציאות הנוכחית ,ומעמת את הקושי והתוכחה של הימים ההם עם המציאות
היישובית הפורחת של הגליל היום .כך מתווסף לסיפור ההיסטורי מסר של רצף עשייה ,שהביא
למציאות המשגשגת של ימינו27.
דוגמה נוספת לניגוד יש בתצלום הרועים .עד תחנה זו ראה המטייל תמונת רועים ששיקפה אורח
חיים חקלאי שליו ,אך תצלום זה שונה :הרועים הנראים בו חגורים ברצועות עור אלכסוניות ,ואף שאי
 26בן–צבי ואחרים )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .236
 27בן–צבי ואחרים )שם( ,עמ' .98
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אפשר לקבוע אם הם נושאים נשק ,החגורות
הללו מעוררות אסוציאציה של התחמשות
לקראת עימות מזוין .לדימוי הפסטורלי
של הרועה מצטרף עתה דימוי חדש ,של
הגנה פעילה על האדמה ועל העדר ,ודימוי
זה קושר את הרועה להתמודדות עם סכנות
ביטחוניות שהמרחב הפתוח טומן בחובו.
בהמשך השביל עולה המטייל לרחבת
קבר האחים ולפסל האריה השואג ,שבבסיסו חקוקים שמות חללי הקרב על חצר תל–חי .רחבת הטקס
הגדולה הוקמה שנים לאחר הצבת המצבה 28.ממדיו הגדולים של הפסל ,פשטות הסיתות והצורות
הגאומטריות מקנים עצמה רבה לדמות האריה ,שמבטו מביע כאב וצער .הפסל אברהם מלניקוב
) (19601892תכנן את הפסל ובנה אותו בעזרת הפסל בוריס שץ ,מייסד 'בצלאל' ,ובסיוע יצחק שדה
ויהודה קופלביץ מ'גדוד העבודה על שם טרומפלדור' .האבן שממנה עוצב נחצבה בהרי הגליל ,והוא
נחנך באזכרה השנתית לחללי תל–חי בי"א באדר תרצ"ד29.1934 ,
 28עזריהו )לעיל ,הערה .(1
 29ח' גמזו ,אמנות הפיסול בישראל ,תל–אביב תשי"ז ,מצוטט בתוך :ב' תמוז ,ד' לויטה וג' עפרת ,סיפורה של אמנות
ישראל :מימי 'בצלאל' ,ב– ,1906ועד ימינו ,גבעתיים  ,1980עמ' .133
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תחנה זו שונה מקודמותיה בכך שאין
בה ייצוגים חזותיים פרט לפסל עצמו.
היעדרם מעצים את חוויית המפגש עם קבר
האחים ומדגיש את משמעותו הסמלית של
הקרב בחצר תל–חי .מילותיו האחרונות
של טרומפלדור' ,טוב למות בעד ארצנו',
החקוקות באבן ,מגבירות את תחושת
ההרואיות .ברחבת הטקס יש עמדת שמע
על סיפור ההתיישבות בגליל ,חצר תל–חי
והקרב עצמו .שמיעת הסיפור בצל פסל
האריה ומול הנוף שמסביב מהדקת את
הקשר בין כל אלה.
עם שיפוץ השביל הוצבו לאורך הגדר
הדרומית של בית הקברות כמה אבני בזלת
ועליהן מתוארת הקמת הפסל באמצעות
תצלומים של הבאת האבן הגולמית,
סיתות הפסל והעלאתו על כן האבן שעליו
הוא ניצב .בתצלומים נראים מלניקוב,
הסתתים ומבקרים שהצטלמו למזכרת על רקע הפסל המוקם .נוסף על כך מוצגים בתחנה גלגלי
הברזל שעליהם הסיעו את האבן למקומה .ייצוגים אלה יוצרים את הרושם שאך לפני רגע הסתיימה
העמדת הפסל במקומו .להחלטה להקדיש מקום לבניית הפסל יש משמעות :הסמיכות בין הפסל,
המייצג את סיפור הקרב ,לבין תיאור הבנייה ,יוצרת דימוי מקביל של בנייה ופירוק .היא מפרקת את
פסל האריה לסיפורים האישיים של יוצריו — ה ַפּסָּל ,עוזריו והסתתים שעמלו על היצירה — ומדגישה
אותם .רצף התמונות שלאורך השביל יוצר זיכרון משותף ,שאינו רק הסיפור ההרואי אלא שילוב שלו
עם החוויה האישית של הבונים.
מכאן נמשך המסלול לתוך קיבוץ כפר–גלעדי ,ומפגיש את המטייל עם עוד שלשה מרחבי הדרכה
העוסקים בהיסטוריה של המקום .המרחב הראשון עוסק בהתיישבות ,השני בהקמת היישוב וביחסי
השכנות שלו עם ערביי הסביבה ,והשלישי מציג את פועלו של ארגון 'השומר' ואת אנשיו .התחנה
האחרונה ב'שביל הפצועים' היא מוזאון 'בית השומר' ,המתנשא בראש הגבעה.
בשנים הראשונות שאחרי קרב תל–חי התקבע האירוע בזיכרון הקיבוצי כסיפור הרואי ,וכך נשאר
עד היום 30.אולם במרכזי ההדרכה שלאורך 'שביל הפצועים' ,שחודש בשנות התשעים ,נעשה ניסיון
להבנות נרטיב שונה מן הסיפור ההיסטורי המוכר ,נרטיב של ההתיישבות היהודית בגליל ,שסיפור
ההגנה על תל–חי הוא חלק ממנו .המסמכים הרבים המוצגים במרכזי ההדרכה ,ובהם תצלומים ,קטעי
 30נ' בנארי וא' וכנעני ,יוסף טרומפלדור :פועלו ותקופתו ,תל–אביב תש"ל ,עמ' .54
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יומן וסיפורים אישיים של המתיישבים,
חושפים את המטייל להיבטים שונים של
האירוע .סיפורם של טרומפלדור ושל קרב
ההגנה על החצר משולב לאורך השביל
במארג סיפורי המקום .ההרואיות של ההגנה
על החצר לא נעלמה ,אך לאורך השביל
מתקיים דיאלוג נמשך בין הסיפור ההרואי
למרכיבים מתוך סיפוריהם האישיים של
המתיישבים .קטעי העדות מפרקים את
הסיפור ומדגישים את הזיכרון האישי החבוי
בו .המפגש עם הסיפורים מאפשר למטייל
לבנות בעצמו את הנרטיב של ההתיישבות
בגליל על בסיס הזיכרון המשותף המבוטא
במגוון הייצוגים שבמרחבי ההדרכה ,וכך
הוא הופך לחלק מקהילת הזיכרון ולשותף
בסיפורה של חצר תל–חי.

דיון
הזיכרון הקיבוצי מתאפיין בתהליך תמידי של שינוי ותמורה ,ומעוצב על פי צרכיה המשתנים של
החברה .בחברה הישראלית הולכת וגדלה חשיבותם של ערכי היחיד במקביל לירידת ערכם של
ערכים כוללניים וקיבוציים ,אשר בין השאר קידשו את הטריטוריה והלאום ואת המאבק לקיומם.
תהליכים אלה מתבטאים גם בשינוי היחס לסיפורים ולמיתוסים הקשורים לראשית ההתיישבות בארץ.
עיצובו מחדש של 'שביל הפצועים' מדגים את השינויים בהבניית הזיכרון הקיבוצי לאור התמורות
בחברה .הוא משקף את דרכי ההתמודדות של מי שרואים עצמם אחראים לסיפור ההיסטורי ,לשימורו
ולהנחלתו ,עם השינויים החברתיים ואת ניסיונם לשמר את הסיפור המיתי במציאות הנוכחית .מתכנני
השביל בחרו לשלב את הסיפור של חצר תל–חי ושל קרב ההגנה עליה במגוון סיפורים אישיים,
הנארגים במשולב לסיפור ההתיישבות בגליל המזרחי ,ההיאחזות בו וההגנה עליו .סיפורה של תל–חי
אינו הסיפור המרכזי ,ודאי לא היחיד ,הוא אחד משורת סיפורים המלמדים על קשר ורצף בין העבר
להווה ,ואין עוד גיבור אחד אלא כמה גיבורים ,ולכל אחד מהם חלק בסיפור הכולל.
עיצובם המחודש של השביל והסיפור כלל טיפול מחודש בסמלים היסטוריים שהם חלק מהסיפור.
דוגמה לטיפולוגיה החדשה המוצעת לסמלים אלה לאורכו של השביל יש בדרך ההצגה החדשה של
מרפסת הקומה השנייה בחצר תל–חי .למרפסת זו משמעות רבה בסיפור החצר ,והיא אחד מסמלי
המקום .התצלום שבו עומדים אנשי החצר על המרפסת כשהם מישירים מבט למצלמה ,ובאמצעותה
אל המתבוננים בתצלום ,יוצר תחושה של קשר ישיר וכמעט אינטימי בין המצולמים למטיילים
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המביטים בתמונה .קשר זה מאפשר יצירת רצף בין עבר להווה ,ומאפשר למטייל לחוש שותפות
עם מתיישבי החצר .המרפסת נראית בכמה תצלומים לאורך השביל ,ומוצגת בהם כחלק אורגני
מחיי היומיום של המתיישבים בחצר תל–חי.
השימוש החוזר בתצלומי המרפסת משנה
את תפקידה בזיכרון הקיבוצי :בעבר הייתה
סמל היסטורי לגבורה ,ואילו בשביל המעוצב
מחדש הפכה למייצגת את שגרת החיים
בחצר; את מקומם ההיסטורי של המבנים
תופסים עתה המתיישבים הנמצאים במרכז
התצלום ,והם משנים את משמעות המבנה
ממצבת זיכרון למקום שאנשים חיים פעלו בו.
החיבור בתמונת המרפסת בתחנה הראשונה
אינו חיבור אל המתים כי אם אל החיים.
דוגמה להדגשת הסיפורים האישיים על
חשבון סיפור הקרב המרכזי יש בתצלומי
רועי הצאן ,המופיעים בשלוש תחנות לאורך
השביל .בסיפור ההיסטורי נתפס רועה הצאן
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כבעל תפקיד משמעותי בהוויה היישובית בארץ ,והוא מסמל
ערכים כפולים ולעתים מנוגדים .הרועה הוא המתיישב
שהתמודד עם המרחב החדש והלא מוכר וכבש אותו
ברגליו .פעילות המרעה נחשבה מסוכנת ומרובת הפתעות,
והרועה יצא מהמרחב המוגדר והמגודר אל המרחב הפתוח
והלא ידוע ,שצפן בחובו סכנות ומפגש עם תושבי הארץ
הערבים .בה בעת מסמל רועה הצאן את ההיטמעות במרחב,
ויש לכך שני היבטים .מצד אחד רעיית העדר מסמלת את
הזיקה של המתיישב החדש לתקופת האבות ,ומבטאת יותר
מכל את הקשר שבין ההתיישבות החדשה לזו ההיסטורית,
הראשונית ,שעיצבה את הקשר בין העם היהודי לאדמתו.
מצד אחר הרועה מסמל את הקשר של המתיישב למרחב
שבו הוא חי .הוא לא שינה את המרחב ,כי אם נטמע בו,
הוא סבב במרחב ,למד אותו וביקש להפוך לחלק ממנו.
יחד עם הערכים האלה מלמדים התצלומים גם על שגרת
החיים בחצר תל–חי ,והופכים את המטייל לשותף כביכול
בשגרה זו .ייחודם של תצלומי הרועים בפסטורליות שהם
משדרים למתבונן ,אך עם ההתקדמות לאורך השביל
ובנתיב הסיפור ההיסטורי משתנה דמות הרועה ומסמלת
גם את המצב הביטחוני הקשה באזור ,המומחש בתמונת
הרועים החגורים רצועות עור צבאיות למראה .תמונה זו מוצגת בתחנה הרביעית ,בסמוך לקריאתו
של טרומפלדור אל צעירי היישוב להגן על הגליל ,וממחישה את האיום הביטחוני התמידי שבו היו
נתונים המתיישבים בגליל ואת השילוב של חיי השגרה וההוויה הפסטורלית ושל העיסוק בשמירה
ובהגנה על מרחב חייהם .השיח והשיג בין העבר להווה בתחנה זו מעניקים לזיכרון הקולקטיבי את
כוחו וחיוניותו31.
עיצובו המחודש של 'שביל הפצועים' מלמד על תהליכי הפירוק וההבניה מחדש של הסיפור
ההרואי .הדגשת חיי היומיום של המתיישבים וריבוי הקולות ,הבא לידי ביטוי בהצגת תמונות פרטיות,
קטעי יומן וזיכרונות של המתיישבים — כל אלה מדגימים את תהליכי השינוי של זיכרון הסיפור .מה
שסופר בעבר הולך ומשתנה :הסיפור המיתי הולך ומצטמצם ,וסמוך אליו מסופרים סיפורים פרטיים
שבעבר לא היה להם מקום .סיפורים אלה מבנים את הסיפור ההיסטורי במתכונת חדשה .הבניית
הזיכרון על ידי מספר רב של ייצוגים וחוויות שחווה המטייל ב'שביל הפצועים' אינה מקרית .המטייל
נחשף למרכיבים שונים של הסיפור ,יוצר את הקשרים ביניהם והופך לבעל תפקיד בבניית הנרטיב של
 31זרובבל )לעיל ,הערה  .(9וראו גםD.S.A. Bell. ‘Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity’, British :
Journal of Sociology, 54, 1 (2003), pp. 63–81
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ההתיישבות בגליל .הוא גם מזדהה עם הסיפורים ,יוצר קשר עין עם המתיישבים המצולמים בתמונות
ומשווה בין קשיי העבר להתיישבות כיום .כל אלה הופכים את המטייל לשותף בסיפור ההתיישבות
בגליל .על פערי הזמן מגשרים קטעי יומן ,פסלים ונוף היישובים שבגליל ,שבשביל המחודש הפכו
למרכיב בסיפור .ההשוואה בין הסיפור ההיסטורי למראה היישובים הרבים שמסביב מבהירה כי קרב
תל–חי היה רק פרק אחד בסיפור ההתיישבות היהודית בגליל.
תהליך בניית הסיפור ההיסטורי על ידי המטייל מכוון ומתוכנן מראש .ההחלטה על מגוון המוצגים,
על מיקומם לאורך השביל ועל היחסים שביניהם בכל אחת מתחנות ההדרכה ,מלמדת כי הסיפור
ההרואי איבד מחשיבותו ,ולצד סיפור הגבורה בקרב מסופרים סיפוריהם של המתיישבים שגבורתם
הייתה בחיי היומיום .עיצובו מחדש של השביל מאפשר לפרק את הסיפור ההרואי ולשלבו בסיפורי
ההתיישבות ,ובכך להקנות לו תקפות חדשה 32.בחירתם של מתכנני השביל לעמעם את הסיפור
ההרואי ולהדגיש תחתיו את הסיפורים האישיים ,מדגימה את בנייתו של נרטיב מקומי להתיישבות
היהודית החדשה בגליל .הזיכרון הקולקטיבי החדש ,שהמטייל שותף בבנייתו ,מתאים למאפיינים
החברתיים ,הפוליטיים והתרבותיים העכשוויים ,ומדגיש את הפרט לעומת המיתוס הכולל שהודגש
בעבר.

 32שפירא )לעיל ,הערה  ,(15עמ' .39

