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אשמת תל חי :שורשי הטראומה והמיתוס
בשער המאמר :חלק בי"א באדר תר"ף התרחשה בתל חי תקרית אש שהסתיימה באופן טרגי ,והיא טבעה חותם טראומטי
ממגיני תל חי בי"א
בקרב רבים ביישוב .מרבית המחקרים ההיסטוריים על האירוע דנו בו כחלק מסיפור ההתיישבות
באדר תר"ף
(תצלומים מאוסף המחבר) החלוצית ,ואחרים התמקדו במיתוס שנוצר סביבו ובהשלכותיו החברתיות והתרבותיות על החברה
ברקע :חצר תל חי,
סוף שנות השלושים הציונית לדורותיה 1.מאמר זה מציע לראשונה מבט פסיכולוגי על תגובות המגינים והנהגת היישוב על
של המאה העשרים האירוע ,ומהן מתבררת מהות הטראומה שנגרמה להם והשפעתה הרבה על עיצובו בזיכרון הקיבוצי.
בקירוב
(צילום :ישראל אולשטיין־ היעדר העניין המחקרי בזהותם של המגינים ,בהרכב האנושי שלהם ובתפקודם באותו יום בחצר תל
אליצור ,מאוספי ביתמונה) חי ,מתברר כעת כוויתור על אחד הגורמים החשובים שאפשרו את הצלחת אימוצו של המיתוס2.
הדימוי ההרואי שהוענק למציאות חסרת ההוד והתעוזה בתל חי וגילויי הפחד והלם הקרב של חלק
מהמגינים ,הקשו עליהם להופיע בציבור כגיבורים ,ומרביתם בחרו לשתוק .תגובה זו מצידם אפשרה
את עיצוב האירוע כקרב ואת דמותו של טרומפלדור כגיבורו ,ועזרה לטשטש את הגבולות בין הסיפור
המיתי לאמיתי.

רקע
בסוף אוקטובר  ,1918בתום מלחמת העולם הראשונה ,חתמה טורקיה על הסכם שביתת נשק,
והאימפריה העות'מאנית חדלה להתקיים .צרפת ובריטניה ,שהשתלטו על מרבית שטחיה במזרח
התיכון ,היו צריכות לגבש כעת גבולות מוסכמים לתחומי השפעתה של כל אחת מהן ,על בסיס הסכם
סייקס–פיקו משנת  .1916ההבנות על כך נחתמו לבסוף בספטמבר  ,1919בדוֹ ביל שבצרפת .בתוך
חודש הסיגו הבריטים את כוחותיהם מדמשק ודרום סוריה עד קו הגבול הדמיוני שנמתח מאזור ראש
* אני מבקש להודות לקוראים הנכבדים של כתב־היד המוקדם :יורם בילו ,אבינעם ברוג ,רותי הורנצ'יק ,גיורא זקין
ויורם יובל ,על הערותיהם החשובות בתחום הפסיכולוגיה .לאמיר גולדשטיין ולקוראים האלמונים מטעם המערכת
תודתי על ההבהרות בנושאים ההיסטוריים שבמאמר.
1

2

על האירוע ראו :ב"צ דינור (עורך ראשי) ,ספר תולדות ההגנה ,א ,חלק שני ,תל אביב תשי"ז ,עמ'  ;585–567ש' לסקוב,
טרומפלדור :סיפור חייו ,חיפה  ;1972נ' רוגל ,תל־חי :חזית בלי עורף ,תל אביב  ;1979ג' הורוביץ (עורך) ,נופים15 ,
[ 60שנה להגנת תל־חי] (חורף תשמ"א); לקח תל־חי :ההתישבות וגבול הצפון בעקבות ספרו של נקדימון רוגל (ימי עיון
בפרשיות היסטוריות ובעיות יסוד ,ל) ,אפעל  ;1980נ' רוגל ,היוצאים אל ארץ הצפון :ראשיתן של קבוצות הפועלים
באצבע־הגליל  ,1920–1916ירושלים תשמ"ז; מ' נאור' ,קרב תל־חי' ,הנ"ל (עורך) ,אצבע הגליל ( 1967–1900עידן,
 ,)16ירושלים תשנ״ב ,עמ'  ;89–80א' אורן' ,פרשת תל־חי ולקחיה' ,שם ,עמ'  ;111–103א' שפירא ,חרב היונה :הציונות
והכוח ,1948–1881 ,תל אביב תשנ"ב ,עמ'  ;156–141ע' זרטל' ,המעונים והקדושים :כינונה של מרטירולוגיה לאומית',
זמנים ,)1994( 48 ,עמ'  ;45–26י' זרובבל' ,בין "היסטוריה" ל"אגדה" :גלגולי תל חי בזיכרון העממי' ,ד' אוחנה ור"ס
'הק ָרב
ויסטריך (עורכים) ,מיתוס וזיכרון :גלגוליה של התודעה הישראלית ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;202–189מ' ברוגְ ,
וְ ַע ְר ּבוֹ — מבט חדש על אירוע תל־חי' ,עלי זית וחרב ,יט (ינואר  ,)2020עמ' .76-45
רק שני מאמרים נכתבו בנדון :נ' רוגל' ,מי במגיני תל־חי' ,כיוונים( 38 ,תש"ן) ,עמ'  ;151–129מ' ברוג' ,אור חדש על
מגיני תל־חי' ,אריאל( 196–195 ,תשע"א) ,עמ' .134–122
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הנקרה אל אגם החולה ,והשלטון הצבאי במקום עבר לידי הצרפתים .אלא שמהלך זה התנגש עם
תוכניותיו של האמיר ַפיצל — שהבריטים מינוהו שנה קודם לשליט דמשק — להקים ישות מדינית
סורית עצמאית ,סוריה המאוחדת ,שהוא יעמוד בראשה כמלך .לכן בתגובה על הסכם דוביל ארגן
פיצל את צבאו למאבק על השליטה בסוריה ,ובתוך כך עודד כפריים מוסלמים מהגליל העליון ומדרום
החורן לצאת להתקפות על הצבא הצרפתי שהוצב שם .כפריים אלה ,שאליהם הצטרפו כנופיות
שודדים וחבורות אנשי צבא מכוחותיו של פיצל ,לא הסתפקו בהתקפות על יחידות צבא צרפת; הם
גם הרבו לפשוט על כפרי הערבים הנוצרים באזור ,לשדוד ולטבוח באנשיהם ולהרוס את בתיהם 3.הם
תקפו גם את יישובי היהודים ופגעו בהם ,משום שסברו כי הם משתפים פעולה עם הצרפתים .אנשי
מטולה ,כפר גלעדי ,תל חי וחמארה נקלעו אז לתקופת ביניים מדינית בשטח הפקר ביטחוני ,סכנת
חיים ריחפה עליהם ,ואנשיהם עשו מאמצים גדולים להפגין את מעמדם הניטרלי בסכסוך .התנכלויות
הערבים נמשכו  110ימים והגיעו לשיאן בי"א באדר תר"ף ( 1במרס  ,)1920בתקרית האש הקטלנית
בחצר תל חי.
אופי העימותים ,שהחלו בנובמבר  ,1919היה מקומי ,אבל כבר מראשית ינואר  1920נכרכו בהם
סממנים של מאבק לאומי :בראשית ינואר  1920הותקפה חמארה ,צריפיה הועלו באש ,ואנשיה התפזרו
בין יישובי הסביבה .ימים ספורים אחר כך נטשו אנשי מטולה את המושבה בשל התקפות תכופות,
ורק איכרים ספורים נותרו בבתיהם .בקיבוצים התגבשה תגובה שנוסחה כך' :בתל־חי ובכפר־גלעדי
אינה פוסקת ההרגשה ,יחד עם ההכרה הברורה ,שאת המקום אין עוזבים ,כי על הבנוי אין מוותרים'4.
3
4

הבולטים שבמנהיגי הערבים היו :האמיר מחמוד אלפאגֿ ור ,ראש שבט ערב אלפאדל ונאמנו של פיצל בגולן ,כאמל
אלחוסין מחלסה ,ראש הבדווים של עמק החולה ,וסעד אלדין שטילה ,שליח התנועה הלאומית הסורית בעמק החולה.
א"ש [א' שר]' ,למשמר (מכתב)' ,קונטרס ,כ (י"ח בטבת תר"ף [ 9בינואר  ,)]1920עמ' .11–10
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חודש מאוחר יותר קיבל האיום 'על הבנוי' תוקף מעשי .לטרומפלדור נודע ממקור מהימן ש'בשישי
לפברואר נערכה מועצה צבאית [בסוריה] ובה [ ]...החלט להחריב ולהשמיד את הישוב העברי בגליל
העליון' .לפיכך ,כתב ביומנו' ,עומדים עכשיו פועלי תל־חי וכפר־גלעדי בפני אפשרות או הכרחיות
של התנפלות לא רק מצד חבר־השודדים ,אלא גם מצד צבאות מסודרים' 5.לנוכח הסכנה הקרבה
החריפו קריאות המצוקה שהעביר טרומפלדור לפרסום ב'קונטרס' ,ביטאון 'אחדות העבודה' ,וגבר
הלחץ מצד נציגי מפלגות הפועלים על ועד הצירים ועל הארגונים והמוסדות העוסקים בהתיישבות
לשלוח מייד לצפון אנשים רבים עם נשק ותחמושת ,מזון וציוד מתאימים .אלא שבלוח הזמנים
שאליו נקלעו לא יכלו הגופים הנוגעים בדבר למלא אחר דרישות היישובים כי אם באופן חלקי
ביותר ,וממילא לא היה באפשרותם לקבל בזמן החלטה גורלית אם לפנות את היישובים או לדרוש
את הישארותם במקום .ובכל זאת מתנדבים באו לכפר גלעדי ולתל חי על אף המציאות המתוחה
והמעורערת מבחינה ביטחונית ,חברתית ונפשית ,מציאות שמסוכנת וקשה ממנה לא יכלו ִלצפות.
ידוע לנו על  140מתנדבים שהגיעו ליישובים מטולה ,כפר גלעדי ותל חי במהלך שלושת החודשים
שעד האירוע ,ושנטלו חלק בעבודה בהם ובשמירה עליהם .על פי הנתונים שהביא נקדימון רוגל
בספרו 'תל־חי :חזית בלי עורף' ,התיעוד המקיף ביותר שנכתב על האירוע ,מצטיירת תמונה זו :במהלך
חודש דצמבר  1919התייצבו ביישובי ה'גליל הצרפתי' שלושים וחמישה מתנדבים; בחודש ינואר
 1920באו עשרים ושלושה איש; במחצית הראשונה של פברואר באו עשרים ושמונה אנשים; ובשבוע
האחרון שלו ,ב־ 24וב־ 28בפברואר ,באו סך הכול חמישים וחמישה מתנדבים ,מתוכם כארבעים
חיילים משוחררים 6.ערב י"א באדר 'בכל אחד משלושת המקומות (ת"ח [תל חי] ,כ"ג [כפר גלעדי],
מתולה) היו כ־ 30–25איש' 7,כלומר כ־ 100איש סך הכול .אלא שהתמונה העולה ממספרים אלה אינה
משקפת נאמנה את מידת היענות הציבור לקריאות תושבי יישובי הגליל העליון ,מפלגות הפועלים,
ההסתדרות החקלאית ויוזמות גיוס אחרות .לאמיתו של דבר מספר המתנדבים היה גדול בהרבה ,אך
מרביתם לא זכו להגשים את רצונם ונשארו בעורף ,מי ביישובי הסביבה הקרובה (ראש פינה ,מחניים
ואילת השחר) ומי ביישובי הגליל התחתון והכינרת הרחוקים יותר .בשיאה של התגייסות המתנדבים,
באמצע פברואר ,היו בגליל התחתון למעלה מ־ 200מתנדבים שהמתינו לצאת לגליל העליון 8.אך
מספר סיבות מנעו מצעירים אלה להגיע ליעדם:
5
6
7

8

יומן תל חי 9 ,בפברואר  ,1920נדפס :מ' פוזננסקי (עורך) ,מחיי יוסף טרומפלדור :קובץ מכתבים וקטעי רשימות (מתוך
כתבי היד הרוסיים) ,יפו תרפ"ב ,עמ' .230
סיכום נתונים של רוגל בתוך :לקח תל־חי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .46
ש"מ [ש' מאירוב]' ,המאורעות בצפון' ,קונטרס ,לא (ז' בניסן תר"ף [ 26במרס  ,)]1920עמ'  .26כך גם לפי עדותו של
י' קנב' ,המדריך הקפדן והחבר הנאמן' ,ארבעים שנה להגנת תל־חי :דפי עזר למרצה ולפעיל התרבות ,ההסתדרות
הכללית ,תש"ך ,עמ'  ,15ארכיון תנועת העבודה ,תל אביב .IV-17-16 ,על מספרים אחרים ראו' :במתולה  45איש,
בתל־חי  35ובכפר־גלעדי '( '25הימים האחרונים בגליל העליון' ,הארץ 8 ,במרס  .)1920מ' סמילנסקי דיווח 45' :צעיר
יגנו על מטולה 25 ,יהיו בכפר־גלעדי ו־ 15בתל־חי' (פרוטוקול ישיבת ראשי המחלקות של ועד הצירים 7 ,במרס
 ,1920נדפס :נ' רוגל ,פרשת תל־חי :תעודות להגנת הגליל העליון בתר"ף ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  .)321רוגל הוסיף שם
בהערה ' :2בתל־חי  35מגינים ,בכפר־גלעדי  25ובמטולה פחות מ־.'40
סיכום נתונים של רוגל (לעיל ,הערה .)6
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• תנאי מזג אוויר קשים במיוחד — היה זה אחד החורפים הקרים והגשומים ביותר שידעה הארץ,
והדרך ליישובי הצפון הייתה חסומה ימים רבים .במרבית ימי חודש פברואר ירדו גשמים ,ושלג
כיסה לא פעם גם את בקעת החולה ושטחים עד חופי הכינרת 9.חברי היישובים נאלצו פעמים רבות
להישאר ספונים בבתיהם ,וימים רבים לא יכלו לעבד את השדות מפאת ההצפות והבוץ הטובעני.
• סכנת חיים להולכים בדרכים — מאז ינואר  ,1920וביתר שאת בפברואר ,גברו ההתנפלויות ומעשי
השוד האלימים של בדווים מקומיים וכפריים שבאו מהגולן והחורן ,והם כוונו נגד כוחות הצבא
הצרפתי שחנו באזור וכן כלפי תושבי הכפרים הנוצריים ,תושבי היישובים היהודיים ושיירות
המתנדבים שעלו לעזרתם.
• תנאי מסלול ההליכה — מראשית פברואר ,הן בשל הגשמים והן מהיעדר ביטחון ,לא הלכו עוד
למטולה ,כפר גלעדי ותל חי דרך בקעת החולה ,והמסלול החלופי היה קשה מאוד מבחינה פיזית
ומנטלית :הליכה רצופה של כ־ 25ק"מ ,שהתנהלה רק בלילה ,מחשש להתנפלות שודדים ,ושחייבה
טיפוס תלול מהעמק לרמת דישון ולרכס רמות נפתלי .ההליכה במסלול מאיילת השחר — נקודת
המוצא למסע — לכפר גלעדי נמשכה עשר עד שתים עשרה שעות.
• מצוקת דיור חמורה — המגורים ביישובים היו מוגבלים למספר אנשים קטן :בכפר גלעדי היה בית
אבן אחד ,ובחווה שבתל חי היו חמישה חדרים קטנים .כל אלה אפשרו מגורים בקושי לשלושים
איש בכל נקודה ובוודאי לא לחמישים ,כפי שדרשו טרומפלדור ואחרים עבור כל יישוב.
• תנאי המחיה העלובים — מחסור חמור במזון ('כמעט־רעב') ,מיטות ,שמיכות ואמצעי חימום
ושעות השמירה הארוכות ,בשל החשכה המוקדמת ,התישו את הנפש והגוף של הצעירים.
• ירידה במורל — כל הקשיים שצוינו לעיל תוארו בשיחות מזדמנות שקיימו מתנדבים שהמתינו
לעלייה צפונה עם מי שירדו משהייה בכפר גלעדי ותל חי ,והיו שנרתעו והחליטו לחזור.
• חששם של מארגני המתנדבים להוביל אותם בקבוצות גדולות או בתדירות גבוהה — ריכוז האנשים
ביישוב מסוים וההכנות הלוגיסטיות למסע עלולים היו לחשוף אותם לערבים שביקשו להתנכל
להם ,וגילוים עלול היה לעורר התנגדות מצד הצרפתים לעצם הגעתם ולהוביל לעצירת מתן
העזרה.

לדמותם של המתנדבים לצפון
קבוצת תל חי ,קבוצת פועלים בראשות דוד באום וקלמן כהן ,עלתה על הקרקע בקיץ  ,1918וזמן מה
אחר כך הכריזה על עצמה כקיבוץ .במקור מנתה הקבוצה שבעה גברים ושתי נשים ,אבל לא מעטים
הצטרפו אליהם ,ומנגד היו שעזבו .בתוך פחות משנה פרשו כמה מן המייסדים ,ומחורף תר"ף נשארו
9

ה' לנדסמן תיאר כך את הדרך לתל־חי ב־ 15בפברואר ' :1920בהר שמעל לטבחה ['הר האושר' 70 ,מ' מתחת לפני
הים] נתקלנו בשכבת שלג בגובה של  30–20ס"מ' (מ' בן־יוסף [עורך] ,הלל ,איילת השחר תשל"ד ,עמ'  .)93ראו גם:
ש' אביגור ,עם דור ההגנה :פרשות ודמויות ,4תל אביב תשל"א ,עמ' .82
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כרוז שנשלח מכפר
גלעדי ,הקורא
'לצעירים בארץ'
לבוא לעזור בהגנה
על יישובי הגליל,
טבת תר"ף ,ינואר
1920
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רק ארבעה מהם .קשיי החיים בתל חי היו מעין מערכת סינון שקבעה את סוג האנשים שבאו לעזרת
הקבוצה .ראשוני המתנדבים שעלו ליישובי הצפון היו פועלים חקלאיים מהקבוצות השכנות :מחניים
ואיילת השחר ,ואחר כך מקבוצות עמק הירדן ועמק יזרעאל ,מיישובים ביהודה וגם מירושלים ותל
אביב .בין המתנדבים היו גם אנשי 'השומר' ,חיילים מהגדודים העבריים ,בוגרי הגימנסיה 'הרצליה'
בתל אביב ואחדים מתלמידיה וגם עולים חדשים ,חברי תנועת 'החלוץ'10.
גיוס המתנדבים מקרב העולים החדשים היה על בסיס מפלגתי .ב'אחדות העבודה' השתבחו בכך
שמתוך  200הפועלים שהגיעו על סיפון האונייה 'רוסלאן' ,ב־ 19בדצמבר  ,1919שבוע לאחר שנהרג
שניאור שפושניק בתל חי' ,החצי מהם נכנס בעבודה החקלאית .ומספר קטן של עולים־עובדים חדשים
אלה נשלח על ידינו לגליל העליון ,למען
חזק את ידי חברינו' 11.הכרזה זו אולי ביקשה
לכסות על חצי הכוס הריקה — ההתנדבות מקרב
ההתיישבות הפועלית הייתה מוגבלת במהותה12.
אלעזר אלפרין העיד על עצמו כי 'כאשר החלו
המאורעות בצפון ,פנו [ממפלגת 'הפועל הצעיר']
לחברים בקבוצות להתנדב .בחולדה לא התנדב
איש ואז הטילו גורל ושני חברים נפלו בגורל
ויצאו לגליל ,לתל־חי' 13.דוד כנעני מאיילת
השחר היה היחיד מקבוצתו שנענה לבקשת תל
חי לבוא לעזרה' ,למרות זה שידעתי שאין אני
צריך לעזוב את מקומי' 14.לעומת זאת מקבוצת
כינרת באו לא פחות משישה חברים .הראשון
שבהם אהרן שר ,שנהרג בשדות תל חי ,והאחרון,
שהיה בחצר בי"א באדר ,שאול מאירוב (אביגור).
10

11
12

13

14

מבוגרי הגימנסיה שיש עליהם עדויות אציין את משה כרמי (מחזור א ,תרע"ג) ,נתן זלדס (מחזור תרע"ו) ,שמואל גבעוני
(מחזור תרע"ז) ,דוד כנעני ,הלל לנדסמן ,שאול מאירוב (אביגור) ,ירחמיאל לוקצ'ר (מחזור תרע"ח) ושמואל גורביץ
(מחזור תרע"ט) ,ומן התלמידים אציין את זלמן בלחובסקי ,יצחק מולדבי (מחזור תר"ף) זלמן הוז ,פסח ליפוביצקי,
אברהם פקטורי (מחזור תרפ"א).
הוועד הפועל של הנהגת 'אחדות העבודה' אל חברי המפלגה ,יפו ,כ"ח בשבט תר"ף ( 17בפברואר  ,)1920המכון לחקר
תנועת העבודה על שם פנחס לבון ,תל אביב ,404-IV ,תיק 48ב ,נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .230–229
על מספר המתנדבים מהקיבוצים ראו מכתבו של י' ברץ אל הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר' מה־ 17בדצמבר :1919
'אבל המצב די מתוח ,כי נשארו מתי־מספר בדגניה  8–7גברים אותו המספר בדגניה ב' ,ואיך אפשר במצב כזה לעזוב
את המקומות?' (רוגל [שם] ,עמ'  .)93ראו גם :ד' כנעני' ,בימי תל־חי ,מכתב מט"ו טבת ,תר"ף' ,ז' שפר (עורך) ,אילת
השחר 50 :שנה ,איילת השחר תשכ"ו ,עמ' .116
'סיפורו של אלעזר אלפרין ("ברודה") ,מפקד מטולה' ,ע' מיכאלי וה' אביגדורי־אבידוב ,עלילות 'גדוד העבודה' :על שם
יוסף טרומפלדור ,עין חרוד מאוחד תשס"ה ,עמ'  .53בניגוד לנאמר כאן הביא רוגל תעודה שמפורטים בה שמות עשרים
'חברים שעלו לגליל העליון מיהודה' ,מתוכם שבעה מחולדה ובהם גם אלפרין .ראו :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .231
מתוך מכתבו של כנעני אל מ' גרוסמן ,אילת השחר 31–30 ,בינואר  ,1920ארכיון יד יצחק בן־צבי ,ירושלים ,נדפס :רוגל
(שם) ,עמ' .198
קתדרה
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אביגור סיכם את נושא המתנדבים בהבחנה ש'המקום סבל ממחזור בלתי פוסק של חברים ,אלה באים
ואלה חוזרים לדרום ,אם מחמת עייפות ,אם מפני החובה לחזור לעבודתם ,ואם מסיבות אחרות .התנודה
הבלתי פוסקת נמשכה כל ימי ההגנה
על תל־חי וכפר־גלעדי והטביעה חותם
של ארעיות על כל סדרי החיים'15.
על חומרת מצב זה ניתן ללמוד גם
מהודעתו של יוסף נחמני ,ראש ועד
ההגנה לגליל העליון ,אל ועדי ההגנה
של כפר גלעדי ותל חי' :החלטנו
שהאנשים בגליל העליון צריכים להיות
קבועים ולא נודדים .נדידת האנשים
הלוך ושוב כמו עד עכשיו גוזל מאתנו
אמצעים כספיים שאינם ברשותנו וגם
זמן ובלבול ראש'16.
הרישומים ביומנו של טרומפלדור
משקפים את הקצב המהיר של חילופי
המתנדבים בתל חי :ב־ 5בינואר היו
ביישוב עשרים וחמישה גברים ושלוש
נשים ,וב־ 15בינואר עזבו את המקום
שלושה מהם; יומיים אחר כך ,ב־17
בינואר ,הגיעו עשרה אנשים עם חיים
שטורמן ,אלא ששלושה מהם חזרו
כבר למוחרת ,והצטרפו אליהם שישה
מהוותיקים ,כלומר הגיעו עשרה
ועזבו תשעה; ב־ 9בפברואר היו
בתל חי עשרים ושבעה איש; למוחרת,
ב־ 10בפברואר ,הגיעו שישה
מתנדבים חדשים ,אבל מייד עם בואם עזבו את המקום שלושה עשר מהוותיקים; ב־ 19בפברואר עלו דף מיומנו של יוסף
טרומפלדור בכתב
17
שלושה עשר איש לתל חי ,ויומיים אחר כך ,ב־ 21בפברואר ,ירדו משם אחד עשר .התדירות ידו1920 ,
(באדיבות ארכיון תנועת
הגבוהה שבה התחלפו המתנדבים בתל חי מבליטה את אחת החולשות הבולטות של חבורת
העבודה)
 15אביגור (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .94וראו מכתב מש' שפושניק אל אחיו יהושע ,ערב יום הכיפורים תר"ף ( 3באוקטובר
 ,)1919נדפס :רוגל (שם) ,עמ'  ;64וגם דיווח ששלח ח' שטורמן מתל עדש אל י' שוחט ,ה' בשבט תר"ף ( 25בינואר
 ,)1920נדפס :שם ,עמ' .189
 16נחמני אל ועדי ההגנה בכפר גלעדי ותל חי 27 ,בפברואר  ,1920נדפס :דינור (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .908
 17רוגל (לעיל ,הערה .)2
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המגינים  18בי"א באדר ,חולשה שמשמעותה לא נדונה במחקר :רבים מהמגינים כמעט לא הכירו
זה את זה.
מאפיין נוסף של מרבית המתנדבים שבאו לעזרת היישובים היה היעדר הכשרה צבאית מסודרת
ובוודאי חוסר ניסיון קרבי 19.מצב זה לא נסתר מעיני נחמני ,והוא פנה לוועד ההגנה ביפו בדרישה
מפורשת לשנותו' :עליכם להכין קבוצות של אנשים מסוגלים ולא כאלה ששלחתם עד עכשיו .אתם
צריכים לבקר היטב את האנשים .שיהיו אמיצי לב ויודעים לתפוש נשק' 20.על תלמידי הגימנסיה
'הרצליה' שהגיעו למטולה ,ושלא היו שונים מחבריהם ללימודים שהגיעו לכפר גלעדי ותל חי ,אמר
איש 'השומר' מרדכי יגאל' :החומר האנושי גרוע מאודֻ .רבם ילדים שאינם יודעים משמעת וסדר וגם
לא יודעים להחזיק נשק' 21.היחידים שהגיעו לתל חי כמתנדבים ,ושהיה להם ניסיון צבאי כלשהו,
היו בוגרי הגימנסיה 'הרצליה' בתל אביב שגויסו לצבא הטורקי והוכשרו כלוחמים ,וחיילי הגדודים
העבריים — גדוד ( 38הלונדוני) ,גדוד ( 39האמריקני) וגדוד ( 40הארץ־ישראלי) — שנשארו בארץ
לאחר תום מלחמת העולם הראשונה 22.רובם הגיעו לצפון בחופשות ,בהיתר ובלי היתר ,ואחרים כבר
היו משוחררים .היחס אליהם היה אמביוולנטי :מצד אחד נשמעה ביקורת כמו זו של ישראל בלוך,
מראשי 'הפועל הצעיר' ,שקבע כי 'החיילים המשוחררים אלמנט רע' 23,ומצד אחר היו שהעריכו ש'הם
מילאו תפקיד מכריע בהגנת הגליל העליון'24.
מאפיין משותף אחר לכלל המתנדבים — חיילים ,חלוצים או תלמידים — שהגיעו לשני היישובים
היה היחס המתנשא והחשדני שהפגינו כלפיהם חברי כפר גלעדי ותל חי 25.זה היה היחס גם אל
כעשרים משוחררי הגדודים שהגיעו לכפר גלעדי יומיים קודם לאירוע תל חי ,ושאת מרביתם גייס
אברהם הרצפלד במהלך ביקורו בבסיס הצבאי בסרפנד בינואר  .1920למוחרת הגעתם ,בי' באדר,
במהלך אספה כללית של חברי הקיבוץ ,גילה הרצפלד לנוכחים כי בכוונת קבוצת החיילים להשתלב
בכפר גלעדי ובתל חי כחברים של קבע .ההפתעה הייתה מוחלטת והרוחות סערו — 'רבים נתרשמו
כאילו הוזמנו מתיישבים חדשים במקומם' 26.עוד קודם לכן פנו מקבוצת תל חי לוועד המרכזי של
הסתדרות הפועלים החקלאים בהתראה:
18

19
20
21
22

23
24
25
26

המילה מגינים אינה משקפת את מהות תפקידם של מי שהיו בתל חי ,גם לא בי"א באדר תר"ף .השימוש במונח זה נעשה
כאן לצורך ספרותי בלבד ,על מנת להקל על הקוראים ,מפני שהוא המזהה המקובל ביותר למשתתפים באירוע תל חי
מאז התרחשותו.
פ' שניאורסון' ,מאורעות תל־חי' ,י' בן־צבי ואחרים (עורכים) ,ספר השומר :דברי חברים ,תל אביב תשי"ז ,עמ' .248
נחמני אל ועד ההגנה של יפו 3 ,במרס  ,1920נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .301
מפי יגאל 3 ,במרס  ,1920נדפס :שם ,עמ' .299
בראשית  1920נותרו בארץ־ישראל רק  400מכלל  5,000החיילים שהיו בה בשנת  .1919כ־ 200מהם היו נכונים
להשתקע בארץ ולהצטרף אל 'מחנה העובדים' .ועד הצירים ,שביקש תחילה ליישבם בעמק יזרעאל ,נאלץ כעת להציע
להם יעד התיישבות אחר ,הגליל העליון ,כיוון שהמשא ומתן עם חברת 'קהילת ציון' האמריקנית ,שהבטיחה לתמוך
בהתיישבות בעמק ,נכשל.
בלוך בישיבת הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר' 22 ,בפברואר  ,1920נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .234
אביגור (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .99
יוכבד (ישראלי) כתבה על הסיבות לירידתה של אחותה ,לאה צילבץ ,מהצפון' :המצב הכלכלי הרע ,המצב הבטחוני
הקשה ,יחס הזלזול של היותר וותיקים אל הצעירים' (רוגל [לעיל ,הערה  ,]2עמ' .)145
פ' שניאורסון ,בשורה הראשונה ,בעריכת ש' שבא ,תל אביב תשל"ט ,עמ' .77
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היות ורוצים אנו להיות חופשים בבחירת החברים העתידים להתווסף באמצע שנת תר"פ לקבוצתנו והיות
וחפצנו עז להימנע מאי־נעימויות רבות [ ]...כל זמן שלא נקבעה ,עדין ,צורת הקבוצה לעתיד בהחלט ולא
נתברר ,עדין ,כל צרכו המצב בסביבה — תשלחו אלינו אנשים אך ורק למטרת הגנה ,אשר יישארו כאן עד
להשתנות המצב לטובה (לפי דעתנו) .את החלטתנו זאת ,נבקשכם להודיע ,בפירוש ,לכל המתעתדים לבֹא
כאן .כן גם נבקשכם מאד להודיע על זאת ,ובכתב ,גם לאלה החברים ,שנשלחו אלינו עד היום27 .

תגובתם של חברי תל חי משקפת את חששם של הוותיקים מ'איכותם הנמוכה' של מי שרצו להתקבל
לחברות ,ומחדדת חילוקי דעות שהתגלעו בקרב המפלגות הפועליות וגופים מוסדיים אחרים באשר
למקומה של השמירה ,או ההגנה ,כחלק מתפקידי החקלאי בהתיישבות החלוצית .הרצפלד היטיב
לתאר את הדילמה במהלך דיון בעניין שנערך בתל חי' :יכול להיות חיזוק בצורת משמר .חסרונות
הדבר — אי השתתפות השומרים בבניין אינה מקרבת אותם למקום .ברגעי שקט ירגישו השומרים
את עצמם מיותרים .זו הדרך אינה רצויה ביותר .צריך להשתדל כי השומרים יהיו גם עובדים בשעות
השקט'28.
נוסף על כל המאפיינים שסקרתי היו עוד שני גורמים שבוודאי השפיעו על תפקוד המגינים בחצר
תל חי בי"א באדר תר"ף ,ושעד כה לא ניתנה להם תשומת לב .הגורם האחד הוא היעדר שפה משותפת
בין כולם .חברי קבוצת תל חי הוותיקים וכפר גלעדי דיברו רובם עברית ורוסית ,וכך גם חלק מבוגרי
הגימנסיה וחברי כינרת .אולם מרבית החיילים שהגיעו לצפון דיברו אנגלית ויידיש ,ורק בודדים —
רוסית או ספרדית .ניתן להניח כי בנסיבות אלה נוצרו בתל חי מצבים שבהם הייתה התקשורת בין
המגינים מוגבלת או בלתי אפשרית .הגורם האחר הוא העובדה שלא לכל המגינים היה רובה .אין
נתונים מדויקים על יום האירוע ,למעט הערה שלמרביתם ,אך לא לכולם ,היה נשק 29.משמעות הדבר
שבשעות הארוכות של חילופי האש בחצר תל חי היו במקום גם אנשים חסרי נשק ,שלא השתתפו
בירי ,ושלא הייתה להם כל אפשרות להגן על עצמם — בוודאי הייתה לכך השפעה על האופן שבו
זכרו והעבירו (או לא העבירו) את החוויות שלהם מאותו היום.
תנאי המחיה היו קשים ביותר .הקור והרעב המתמשכים שמהם סבלו המתיישבים ,ושהתעצמו בשל
החורף הקשה במיוחד ,נבעו ממחסור משווע באוכל ובבגדים מתאימים ומהיעדר שמיכות ומצרכי
יסוד אחרים שלא הצליחו להשיג משכניהם הערבים או לקבל מהמוסדות המיישבים .דוגמה מצמררת
לכך (תרתי משמע) הביא אלפרין ,ראש ועד ההגנה במטולה ,ממראה עיניו במושבה יומיים קודם
לאירוע י"א באדר' :טרומפלדור לבש לגופו רק מעיל עליון .כנראה כבס את לבניו ואת בגדיו והם לא
נתיבשו עדיין .הוא כינס אותנו בבית הכנסת[ 30.']...המחסור היה חריף עד כדי כך שהמתיישבים פנו
בקריאה לעזרת הציבור והנהגת 'אחדות העבודה' ,באמצעות ביטאון המפלגה 'קונטרס'' :צרכי האוכל
27
28
29

30

מהחלטות אספת חברי קבוצת תל חי ,י"ט בטבת תר"ף ( 10בינואר  ,)1920נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .162–161
הרצפלד באספת חברי תל חי 3 ,בינואר  ,1920נדפס :רוגל (שם) ,עמ' .127
ש' אביגור' ,תל־חי תר"פ' ,מערכות ,ד–ה (אדר תש"ד) ,עמ'  .5קושניר הביא מפיו של הרצפלד כי 'לפי חשבונו
[של טרומפלדור] נמצאים עתה בתל־חי שלושים מגינים ושישה־עשר רובים .לכל רובה יש עתה מאה כדורים בלבד'
(ש' קושניר ,שדות ולב :פרקים בדרך חייו ופעלו של אברהם הרצפלד ,חיפה תשכ"ב ,עמ' .)191
אלפרין ,עדות בעל־פה לרוגל ,ראו :רוגל ,תל חי (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .134רוגל לא ציין את תאריך הריאיון.
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הולכים וכלים; אפילו קמח יש לנו מעט ,באופן שבעוד שבוע ימים נהיה שרויים ברעב ממש .לאחדים
מאתנו אין נעלים .חסרים ְלבנים ושמיכות' 31.עדות נוספת מספק תיאורו של מאירוב (אביגור) ,שעלה
למקום בראשית פברואר ' :1920החלונות חסרו זגוגיות ,וקר היה — בייחוד בלילות .דרנו בצפיפות
רבה ,מיטה ליד מיטה ,ופעמים שניים ואף שלושה במיטה ,ובחדרים שרר אי־סדר' 32.הרצפלד לא חסך
במילים לתיאור המצב העגום שנגלה לעיניו ביישובים ערב י"א באדר:
רק האי־סדר ,האי־נקיון והעזיבוּ ת [העזובה] ,דאס וואלגערין זיך [מה שמתגולל] ,בלי מקום לישון ולנוח ,הכל
מסתובב ומתנודד אלעס! ס'איז אנגיווארפען אנגישליידערט [הכול! דברים מוטלים ומושלכים בלי סדר] .אין
אף דבר שלם! [ ]...ווי א אונטער גישאסענער [מבוהל והמום] הבטתי סביב סביב! כך בכפר־גלעדי וכך בתל־
חי! [ ]...החדר הכללי שהמיטות הלקויות בסחבות והשולחן עם איזה ספסלים מתרוצצים זה בזה והעברתך בין
זה לזה גורם להפלת נקודה ישובית33 .

הוותיקים סבלו גם מתשישות נפשית בשל המתח הרב והמתמשך שהצטבר מאז דצמבר ,מחשש מעימות
אפשרי בכל רגע עם הבדווים .בינואר  1920ננטש היישוב חמארה וצריפיו הועלו באש על ידי הבדווים,
ומטולה התרוקנה כמעט כליל מאיכריה' ,שנפשם עיפה במלחמת הקיום הקשה ,המיאשת והמתישה'34,
והם ברחו מביתם מפחד ההרג וההרס שביצעו השודדים הבדווים מכאן והצבא הצרפתי מכאן' .במגיניה
של תל־חי ניכרים היו סמני העייפות ,שגבלו עם יאוש ודיכאון' ,התרשם הרצפלד' 35.איך יכולים עוד
ולישֹן בלילות עם הרובים ,לאכֹל עם רובה ביד ולחרֹש עם רובה על הכתף נכונים
לעבד [את השדות] ׁ
36
לקרב' ,שאלו שם בייאוש .תחושתם הברורה של המתיישבים הייתה ש'הכל תלוי בנס .אנו נמצאים
בין החיים והמות' 37.אחרי מותו של שר ,הקורבן השני של תל חי ,הייתה תחושה כללית קשה' :כל אחד
ידע ,כי היום או מחר יהיה גם סופו כזה' 38.תחושות דומות ביטא אז טרומפלדור ביומן תל חי' :שעת
הנסיון הגיעה כמעט .מחר אולי תבוא בכל מוראה [ ]...יוכל [יכול] להיות ,שברגע הנוכחי אורב לנו האויב
מאחורי הבית ,אולי מתחבאים הם בחשכת־הליל [ ]...ובעוד שעה ,בעוד רגע ,אולי תשמע יריה' 39.ועם
זאת חודש קודם לכן ציין ביומנו' :מצב רוחנו בכל זאת אמיץ ,שירתנו מצלצלת בכל הסביבה' 40.והיה
מי שכתב כי 'יש — ובייחוד לאחר כמה ימים של שקט — הייתה משתררת רוח עליזה ומתרוממת ,ושירה
מלוכדת ובריאה בקעה מחדר האוכל הצר' 41.היו אלה רגעים נדירים.
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
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אביגור (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .94
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א' עדין אל ש"ז יונגרוירט ,במשרד הארץ־ישראלי ,מטולה ,כ"א בכסלו תר"ף ( 13בדצמבר  ,1920יום לאחר רצח
שפושניק) ,נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .89דברים דומים כתב נ' חרובי לחברי מרכז הסתדרות הפועלים החקלאים,
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חברי תל חי ומגיניה בי"א באדר
קבוצות המתנדבים הגדולות ביותר שעלו
ליישובי הגליל העליון הגיעו בשבוע האחרון
של פברואר .ב־ 24בפברואר באו עשרים
איש ,חלקם הגדול חיילים משוחררים וכן
תלמידי הגימנסיה ואחרים .מצבת כוח האדם
ביישובים טרם הגעתם הייתה קטנה' :היינו
בסך הכל  20איש בשני המקומות יחד [תל
חי וכפר גלעדי]' ,העיד איש 'השומר' פנחס
שניאורסון ,והוסיף' :הגיעה ידיעה שלאדיסה
[כפר ליד משגב עם] באו  20חברים חדשים
[ ]...בערב עלו למתולה  14חברים עם
טרומפלדור' 42.כלומר תוספת המגינים לשני
היישובים האחרים הייתה זעומה ביותר.
ארבעה ימים אחר כך ,בשבת ט' באדר28 ,
בפברואר ,הגיעו לכפר גלעדי שתי קבוצות
מתנדבים שארגן הרצפלד .הראשונה יצאה
לשם מאיילת השחר ב־ 27בחודש בחצות,
בהובלת יגאל ,והיו בה שלושים ושישה
אנשים ,מהם לפחות שמונה עשר חיילים
משוחררים מן הגדוד האמריקני (גדוד )39
ובהם יוצאי ארגנטינה .הקבוצה הגיעה
בצוהרי שבת ,וטרומפלדור העלה מייד
שישה עשר או שמונה עשר איש מהם למטולה .הקבוצה השנייה ,בהובלת הרצפלד ,הייתה בת שמונה
אנשים ,ובהם הד"ר ג'ורג' (גרשון) גרי ,והיא יצאה מראש פינה בבוקר שבת ה־ 28בפברואר והגיעה לכפר
גלעדי בעשר בלילה .לתל חי הגיעו רק שניים מאנשי הקבוצה :שרה צ'יזיק ויצחק קניבסקי .מתנדבים
משתי קבוצות אחרונות אלה היוו את גרעין המגינים הגדול ביותר של תל חי בשעת המבחן.
מספרם וזהותם של כל מי שהיו בחצר תל חי ביום האירוע אינם ידועים במדויק ,כיוון שלא נמצאה
מצבת כוח אדם עדכנית ,ולא נגבתה על כך עדות מפורטת ממי שהתפנו מהחצר לאחר האירוע.
הרשימה המסודרת האחרונה של כל הנמצאים בתל חי היא מסוף ינואר  ,1920ואין ספק כי מאז חלו
שינויים רבים 43.על סמך העדויות שמסרו במהלך השנים אנשים שהשתתפו בתקרית האש ובפינוי
 42בן־יוכבד [פ' שניאורסון]' ,המאורעות בצפון' ,קונטרס ,לא (ז' בניסן תר"ף [ 26במרס .)]1920
' 43רשימת האנשים הנמצאים בתל־חי' (אין תאריך ,כנראה מסוף ינואר  ,)1920ארכיון תנועת העבודה ,תל אביב.IV-112-16 ,
ברשימה עשרים וארבעה שמות.

רשימת האנשים
הנמצאים בתל חי,
סוף ינואר 1920

(באדיבות ארכיון תנועת
העבודה)
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יוסף אברהמי ,חייל
משוחרר שהגיע
לעזור בהגנה על
תל חי ,בדף מידע
שכתב לאלבום
בית הגדודים

(באדיבות מוזיאון בית
הגדודים)
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תל חי ניתן לשחזר את רשימת המגינים ,הגם שייתכן שהיא חלקית ושיש בה טעויות (הרשימה
בסדר האלף־בית) :יוסף אברהמי ,משה אליוביץ ,אברהם (אברשה) בן־יוסף ,זלמן בלחובסקי ,מרדכי
(מוט) ברוורמן ,יצחק גולדברג ,משה גולובוב ,שמואל גורביץ' ,מאיר דובינסקי ,ישעיהו דרז'נר,
טוקר ,אברהם טורגבצקי (אבידן) ,יוסף
דבורה דרכלר ,פנחס וולמן ,נתן ז'ולטי (זהבי) ,יעקב (ג'ייק) ַ
טרומפלדור ,שמעון יעקבסון ,זאב כצנלסוןֵ ,הלל לנדסמן ,שאול מאירוב (אביגור) ,בנימין מונטר,
שרה צ'יזיק ,ירחמיאל צימבל ,מרדכי צוקר ,מאיר צלביץ ,חיים קובלנץ (בן־יהושע) ,יצחק קניבסקי
(קנב) ,נחום קרמר ,פנחס שניאורסון ,ויליאם (זאב) שרף — סך הכול שלושים אנשים.
האנשים בתל חי לא היו חבורת לוחמים מגובשת ,נהפוך הוא ,המאפיין הבולט ביותר של הקבוצה
הרבה של חבריה ,כמעט מכל בחינה :גיל ,ארץ המוצא ,ההכשרה הצבאית וההשתייכות
היה השונוּ ת ַ
החברתית .מרביתם היו בראשית שנות העשרים לחייהם ואחדים היו בני שמונה עשרה ,בעוד הוותיקים
שבהם ,חברי תל חי ואנשי כפר גלעדי שבאו לעזרתם ,היו בני עשרים ושבע עד שלושים ,וטרומפלדור
לבדו היה כבן ארבעים .משום כך וכמובן מתוקף עברו הצבאי היה טרומפלדור הסמכות העליונה
בתחום ההגנה במקום ,אבל גם 'אדם עם נשמה [ ]...מי שראה אותו לא יכול היה שלא להעריצו'44.
לקבוצת ההשתייכות החברתית של כל אחד מהאנשים ובעיקר למועד הגעתם לתל חי הייתה השפעה
רבה על האופן שבו הם הגיבו לאורך השנים
על דרך עיצוב הזיכרון של האירוע בתודעה
הציבורית .להלן החלוקה לקבוצות על פי
נתונים המבוססים על עדויות צולבות
ממקורות שונים:
• חברי קבוצת תל חי :משה גולובוב ,נתן
ז'ולטי (זהבי) ,מאיר צילביץ' ,ירחמיאל
צימבל.
• מכפר גלעדי הגיעו בבוקר האירוע לחצר
תל חי שישה אנשים :פנחס שניאורסון,
איש 'השומר' וחבר כפר גלעדי ,שרעה
את עדר הפרות של קיבוצו סמוך לחצר
תל חי; משה אליוביץ ,שהיה בדרכו
מכפר גלעדי (לשם הגיע יום קודם מתל
עדש) לתל חי ,מאחר שזומן למקום על
ידי טרומפלדור כדי להיות לו מתורגמן
לערבית — עם הישמע היריות הראשונות
 44ל"י הירושלמי' ,ניסיתי לחבוש את טרומפלדור
בסדין( '...ריאיון עם שמעון יעקובסון),
מעריב 20 ,ביולי  ,1973עמ' .18
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נכנסו השניים לחצר; ישעיהו דרז'נר — קצין בצבא הרוסי שעלה ארצה באונייה 'רוסלאן' והצטרף
לכפר גלעדי ,ירד לחצר תל חי עם טרומפלדור ואחרים בשעה עשר בבוקר יום האירוע ,לאחר
שהוזעקו מחדר האוכל של כפר גלעדי; איתם ירד בנימין מונטר ,שעלה ארצה בשנת  ,1913הצטרף
ל'הפועל הצעיר' ועבד בפתח תקווה ובחולדה ,ומשם עלה לעזור במטולה ותל חי — הוא הגיע
מוקדם באותו בוקר ממטולה לכפר גלעדי ,בדרכו לתל חי לקחת משם פרה כדי לספק חלב לאנשים
במטולה ,שמספרם גדל מאוד באותו שבוע עם הגעת המתנדבים ב־ 24וב־ 28בפברואר .שניים
נוספים היו חיילים משוחררים (ראו להלן).
• חיילים משוחררים ,שכנראה מחציתם הגיעו לתל חי ב־ 24בפברואר והאחרים ב־ 28בו:
יוסף אברהמי (גדוד  ,)39יצחק גולדברג (גדוד  ,)38מאיר דובינסקי (גדוד  ,)38ג'ייק (יעקב) טוקר
(גדוד  ,)39נחום קרמר (גדוד  ,)40ויליאם (זאב) שרף (גדוד  .)39שמעון יעקבסון (גדוד  )39ומרדכי
צוקר (גדוד  )39ירדו מכפר גלעדי בבוקר האירוע עם טרומפלדור והאנשים האחרים שבאו משם,
ונכנסו לחצר תל חי כשמספר ערבים כבר היו בתוכה .חיים קובלנץ (בן־יהושע) (גדוד  )39הגיע
לגליל העליון כנראה ב־ 16בפברואר ,לא ברור לאיזה יישוב.
• מתנדבים מקבוצת כינרת :שאול מאירוב (אביגור) ,הגיע ב־ 8בפברואר ,זאב כצנלסון ,הגיע ב־16
בפברואר.
• מתנדבים שהצטרפו כבודדים :יוסף טרומפלדור — הגיע ב־ 29בדצמבר  1919ואולי יומיים
קודם לכן; פנחס וולמן — לא ידוע מועד הגעתו; אברהם (אברשה) בן־יוסף — הגיע בדצמבר
 ;1919דבורה דרכלר — נשלחה מכפר גלעדי כחיזוק לתל חי ב־ 6בפברואר; מרדכי (מוט)
ברוורמן — חייל משוחרר שהגיע לתל חי ב־ 19בפברואר; שרה צ'יזיק — באה ממלחמיה
(מנחמיה) והצטרפה בראש פינה לעולים לכפר גלעדי ,הגיעה לחצר ב־ 28בפברואר.
• תלמידי הגימנסיה 'הרצליה' בתל אביב ובוגריה :זלמן בלחובסקי (מחזור תר"ף) — הגיע לתל
חי בחורף  ;1919שמואל גורביץ' (מחזור תרע"ט) — הגיע בראשית פברואר או באמצעו
מאיילת השחר ,להחליף את כנעני כמתרגם יומנו של טרומפלדור; ֵהלל לנדסמן (מחזור
תרע"ח) — הגיע לתל חי ב־ 16בפברואר מפורייה ,לאחר שנשלח לשם ללמד עברית.
• עולים חדשים :אברהם טורגובצקי (אבידן) — הצטרף בקושטא לקבוצה של 'החלוץ' בהנהגת
טרומפלדור ועבד איתם בחווה 'מסילה חדשה' ,ומשם עלה לבדו ארצה ,הגיע לתל חי בדצמבר
 ;1919יצחק קניבסקי — עלה ארצה בדצמבר  1919ושהה ב'מקווה ישראל' ,לבקשת טרומפלדור
יצא לצפון והגיע לתל חי ב־ 28בפברואר.
הצגת אותם הנתונים על פי משך הזמן שבו שהו האנשים בתל חי מעניקה לתמונת כוח האדם
ולתוצאות תקרית האש משמעות חדשה 45:ארבעה אנשים (כ־ 13אחוזים) היו חברי קבוצת תל חי,
 45הניתוח כאן מבוסס על ההנחה שבי"א באדר היו בתל חי שלושים מגינים .מספר המתנדבים שהגיעו לחצר בכל אחד
מהמועדים ניתן כהערכה ,הנסמכת על נתונים שהביא רוגל ,תל חי (לעיל ,הערה .)1

דבורה דרכלר1919 ,

(אוסף גרשון גרא ,ארכיון
התצלומים ,יד יצחק בן־צבי)
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כלומר זה היה מקום מגוריהם; חמישה אנשים (כ־ 16אחוזים) הגיעו לתל חי במהלך דצמבר ,1919
כלומר שהו במקום כחודשיים וחצי; שבעה אנשים (כ־ 23אחוזים) הגיעו לתל חי במהלך שלושת
השבועות הראשונים של פברואר; שלושה אנשים (כ־ 10אחוזים) הגיעו לתל חי חמישה ימים לפני
תקרית האש; חמישה אנשים (כ־ 16אחוזים) הגיעו לתל חי עשרים וארבע שעות קודם לתקרית האש;
Historical
Jewish
Press
)(JPress
שישה the
NLI & TAU
האירוע ,לאחר הישמע היריות הראשונות .פחות
חי רק בבוקר
נכנסו לתל
אחוזים)
( ofכ־20
אנשים
, 15.03.1935, page 9דבר
משליש מהאנשים שהו בתל חי מספר
חודשים ,ויותר משליש היו במקום
לפני חילופי האש — בין חצי שעה
לעשרים וארבע שעות לכל היותר.
אם כן אפשר לקבוע בבירור כי
מגיני תל חי לא היו יחידה לוחמת ,הם
בעצם כלל לא היו קבוצה! מגיני תל
חי היו אוסף אקראי של אנשים ,חלקם
זרים זה לזה ,שנקלעו לפתע יחד
לאירוע דרמטי שעוצב במהרה לסמל
לאומי .על כן ראוי לבחון מחדש את
משמעות השימוש בביטוי השגור
'טרומפלדור וחבריו' ,הן מבחינת
העובדות שהוא מאיר והן מבחינת אלה
שהוא מסתיר .המושג חברים במובן
 Comradesמשמש לתיאור היחסים
הקרובים בין חיילים כאחים לנשק,
הקרבה
וכן בהקשר הפוליטי ,לתיאור ִ
בין שותפים במועדון או במפלגה.
מובנו הנוסף של הביטוי הוא כמובן
ידידים ( .)friendsבשני המובנים
משרת הביטוי 'טרומפלדור וחבריו'
את המשתמשים בו כאמצעי להעברת
מסר בדבר היכרות אינטימית בין
האיש־המפקד לשאר המגינים ובינם
לבין עצמם .ואולם לנוכח המציאות
ההיסטורית המתבהרת כעת מובן
ידיעה המפרסמת את שמותיהם המלאים של שניים מהחיילים המשוחררים מצבא בריטניה
שאין לכך בסיס .ולראיה ,שמותיהם
שבאו להתנדב בתל חי ומתו בקרב כשבועיים לאחר הגעתם .ארבע עשרה שנים לא היו
הפרטיים של שניים מהקורבנות,
ידועים שמותיהם הפרטיים (דבר 15 ,במרס )1935
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החיילים המשוחררים ויליאם (זאב) שרף וג'ייק (יעקב) טוקר ,נודעו רק ארבע עשרה שנים לאחר נפילתם,
בזכות חייל משוחרר מהגדוד שלהם שגר אז בקנדה ולא בארץ־ישראל46.
זאת ועוד ,הדרך להנציח את טרומפלדור כאידיאל הגיבור העברי שנפל על הגנת המולדת חייב
את מעצבי דעת הקהל דאז להתגבר על מכשול העובדות ההיסטוריות :טרומפלדור נפצע קשה מייד
לאחר שירה את יריית הפתיחה ,ומכאן שלא הספיק לפקד על האנשים תחת אש .לכן האדרת דמותו
של המפקד הגיבור לאגדה הצריכה פיצוי על החסך ההיסטורי ,והדבר נעשה בשלוש דרכים :הבלטת
הצטיינותו בקרב במלחמות אחרות והבלטת גבורתו למרות מוגבלותו הפיזית; המעטה בחשיבות
פרטי האירוע והאדרת מה שנחשב כתרומתו ההיסטורית להתיישבות החלוצית בכלל; התעלמות
משמותיהם ומעשיהם של המגינים האחרים והצגתם כחבורה שמילאה את פקודותיו של טרומפלדור.
כל אלה מחזקים את התחושה שמטבע הלשון 'טרומפלדור וחבריו' יותר משנועד לתאר את המציאות,
בא לשרת את טשטושה .המסר הגלוי של הביטוי מצביע על מעמדו של טרומפלדור כמפקד הקרב
שהאציל מגבורתו על שותפיו למשימה ,בעוד שהמסר הסמוי מדגיש כי לבד מ'הגיבור הגידם' לא
הייתה לאחרים כל חשיבות בהתנהלות העימות ועל כן נותרו חסרי שם ,זהות ותפקיד היסטורי .יפים
לכך דברי נתן חפשי (פרנקל) ,מאנשי 'הפועל הצעיר' שעלו בחורף  1920לעזרת מטולה ,שביטא את
כאבו על הצנעת זכר ֵרעו בנימין מונטר ,שנהרג שם' :הגיעו ימים לא טובים .הימים הנוראים של
מתולה ,כפר גלעדי ותל־חי ,שנגמרו בסוף הנפלא והמעציב של שמונת קדושינו חללינו" .טרומפלדור
וחבריו" ,כה יֵ ָאמר וכה יִ ָּכתב מדי ּבֹא זכר חללי תל־חי לפנינו .נבלעים ומוצלים הבלתי מפורסמים
בצלו של המפורסם'47.

על השתיקה
במשך עשרות שנים מאז י"א באדר תר"ף בלטו בהופעתם הציבורית ובכתיבתם העיתונאית על פרשת
תל חי רק שלושה מהמגינים :קנב (קניבסקי) ,אביגור (מאירוב) ושניאורסון .גם הרצפלד ,שהיה בין
האנשים שעזרו בפינוי תל חי עם שוך היריות ,ושגייס את מרבית המגינים שהיו באותו יום בחצר ,התראיין
וכתב בנושא לא מעט .אחרים הוזמנו מדי פעם לשיחה על הימים ההם במסגרת כנסים לציון עשור
כזה או אחר לאירוע ,אך לרוב לא זכו דבריהם לתיעוד ופרסום נרחב ,וכמעט לא נעשו עימם ראיונות
עומק; מבחינה היסטורית תרומתם להבנת מה שנחשב קרב גבורה לאומי הייתה מוגבלת ביותר48.
 46החייל הוא ליאו חפץ ממונטריאול ,לימים תושב אביחיל והמזכ"ל הראשון של 'בית הגדודים' .המקור לזיהוי השמות
הוא מכתב שנשלח אליו מ'מיניסטריון־הצבא בלונדון' ב־ 13בספטמבר  ,1934ושפורסם בעיתון דבר 15 ,במרס ,1935
עמ'  .9לא ברור מדוע בחר חפץ לנקוב בשם וולף כשמו הפרטי של שרף ,שעה שבגוף המכתב הנזכר נכתב שמו
ויליאם שרף.
 47נ' חופשי' ,מהימים ההם' (תרפ"א) ,נדפס :ת' אגמון ,שדות אדומים :עד תל־חי :חיי בנימין מונטר ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .24
 48לסקוב קיימה ראיונות עם שניאורסון ,אביגור ,זהבי ,קנב ,בלחובסקי וגם עם הרצפלד .ראו :לסקוב (לעיל ,הערה ,)1
עמ'  .268בתשובה על שאלתי על מיעוט המרואיינים ענתה לסקוב :האחרים לא היו חשובים למחקר .ריאיון שערכתי
עם לסקוב בביתה 21 ,ביוני  .2011רוגל לא כלל בספרו רשימת מרואיינים אבל מהערות השוליים עולה כי שוחח עם
שניאורסון ,ברוורמן והרצפלד וכנראה גם עם אחרים שהופיעו בתוכניות הרדיו שערך.
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משיחות שקיימתי עם חמישה בנים ושתי בנות של שבעה ממגיני תל חי מתברר כי גם במסגרת
המשפחתית מיעטו האבות לחלוק את חוויותיהם מי"א באדר ,והילדים לא הרבו לשאול אותם עליהן.
מה גרם לכך שאנשים שהיו שונים כל כך זה מזה נקטו עמדה דומה ולאורך זמן כה רב? ניתן אולי
לקשור זאת לחוויה הטראומתית שעברו באותו היום .תוצאות תקרית האש בי"א באדר היו אסון
גדול — מחיר הדמים היה כבד 20 :אחוזים מהמגינים נהרגו ו־ 17אחוזים נוספים נפצעו ,ועל כך
התווספו נטישת מטולה ,תל חי וכפר גלעדי ועזיבת קברי הקורבנות הטריים ,מבלי לדעת אם עוד
ישובו אליהם.
המאפיין הבולט של אירוע טראומטי הוא חוסר הישע והאימה שהוא משרה' .ביחוד חריף רגש
האשם בנפגע [הטראומה] שהיה ֵעד לסבל או למוות של אחרים .הידיעה שניצל בזמן שגורלם של
אחרים היה מר יותר מכבידה על מצפונו' ,הסבירה הפסיכיאטרית ג'ודית לואיס־הרמן .לדבריה
'הם [הניצולים] מרגישים אשמים שלא סיכנו את חייהם כדי להצילם או לא מילאו את משאלתם
האחרונה' 49.אצל לוחמים הרגשת הביטחון מעוגנת בתחושת השותפות ביחידה הלוחמת הקטנה,
אלא שבאירוע בתל חי גם לכידות כזו לא הייתה .בעדויות על אותו היום תוארה התנהגות של חלק
מהמגינים שביטאה מצוקה נפשית גדולה ,ושמתאימה למאפייני מצב המאובחן כיום כהלם קרב או
תגובת קרב חריפה 50.הרצפלד כתב על רגע כניסתו לתל חי' :עת התפרצנו לדלת המרוסקת הפתוחה
לרווחה ,הופתענו לפגוש חבר חי .החזקנו בו ותבענו שיאמר ,שיספר את אשר קרה .והוא — דמם .הנה
חבר שני ושלישי וכולם — שותקים .ניכר היה כי אין בכוחם לומר דבר מה ,כי ניטל מהם הדיבור'51.
שניאורסון העיד כי 'נמצאו בין החברים ששיווי־המשקל אצלם נתערער לרגל חיי־המצור והמתיחות
התמידית אשר דלדלו את כוחותיהם ולא יכלו עוד לשלוט ברוחם' 52.ואביגור סיפר שנתקל ב'כמה
גילויים של רתיעה וחששנות ואף של התמוטטות עצבים ופחדנות [ ]...בין כל המגינים אני זוכר רק
מקרה אחד שבו איבד אדם את עשתונותיו וחושיו ,ומעשה שטן — דווקא חייל מהמשוחררים [ ]...הוא
נפגע כנראה בהלם :נתיישב על הרצפה כשגבו אל הקיר ורגליו מפושקות [ ]...הוא פילבל לעומתנו
בעיניו הלטושות ,פיו פעור לחצאין ,מבע פניו שונה ולא קלט כנראה דבר'53.
התבוננות בעובדות ההיסטוריות של האירוע חושפת שורה של גורמים המוכרים במחקר ובטיפול
הפסיכולוגי כמחוללי טראומה 54,למשל :הפגיעה האנושה במפקד הסמכותי עם תחילת האש ,שאילצה
את המגינים להמשיך להילחם ללא מנהיג; הנתק המוחלט כמעט בין העמדות ,שהשאיר את האנשים
זמן רב ללא כל ודאות באשר לגורל האחרים; נוכחותו הממושכת של טרומפלדור הגוסס לידם מבלי
שיכלו להושיט לו עזרה כלשהי; מראה גופות ההרוגים ,שמרבית האנשים היו עדים לו לראשונה
49
50
51
52
53
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ג'' לואיס־הרמן ,טראומה והחלמה ,תרגמה ע' זילבר ,תל אביב תשנ"ה ,עמ' .74
American Psychiatric Association, ‘Post-traumatic Stress Disorder, Chronic or Delayed’, Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders4, Washington DC 2000, pp. 236–238
מורשת תל־חי ,בעריכת ג' ריבלין ,תל אביב תש"ח ,עמ' .107
שניאורסון (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .88
אביגור (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .119 ,95
האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית (לעיל ,הערה .)50
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בחייהם .נוסף על כל אלה הכבידו גם תחושות הבידוד ,הארעיות והכעס הרב שהצטבר אצל הוותיקים
שבקרב המגינים כלפי הנהגת היישוב ,שלטענתם הפקירה אותם למר גורלם55.
נדמה שגם טרומפלדור ,שנודע כלוחם מצטיין בקרב בפורט ארתור ומפקד שפעל תחת הפגזות
('ברוֹ ָדה') ,שאותו
בגליפולי ,לא היה חסין נפשית לקשיים בתל חי .חבר קרוב לו עוד מרוסיה ,אלפרין ָּ
מינה למפקד ועד ההגנה במטולה ,העיד כי יומיים לפני שנהרג שפך לפניו טרומפלדור את מר ליבו:
הוא היה גדוש יאוש מהכל .מזה שלא נתנו לו עזרה כשביקש ,מהסביבה הזרה [ ]...והעיקר — הוא לא יכֹל היה
להתגבר על ההשפלה שהושפל בחמארה [ההדגשות שלי] [ ]...הוא סיפר אפילו ,במרירות ,שהשאיר בדגניה
מזוודה עם חפצים והיא נעלמה .הוא לא סלח למפקד שלו בגליפולי על שלא קיבל אות־כבוד כשנפצע .אך
העיקר היה חמארה .הוא נתן לבדוים להתקרב משום שהם צעקו מרחוק שהם רעבים ורוצים לחם .אחר כך הם
הפשיטו אותו וגם סטרו לו על פניו' .מה יכולתי לעשות?' — אמר טרומפלדור — 'רק לקמוץ אגרוף ,לחרוק
שיניים ולשתוק' .הוא היה מיואש לגמרי .בארץ הוא לא מצא הד לרעיונותיו .כל מה שהיה לו [בראש] היו
האנשים שלו בקרים56 .

ביומנו תיאר טרומפלדור את ההשפלה שחווה בחמארה כאשר הגיע עם חמישה מחברי תל חי ב־1
בינואר  1920לצריפי היישוב שזה עתה ננטש והם נתקלו שם בחבורת בדווים חמושה .טרומפלדור
נדרש לזרוק את אקדחו לקרקע ואחרים את רוביהם ו'השודדים התקרבו והפשיטום .עירומים וחגורי
שק שבו לתל חי .המקרה הזה עשה רושם רע על ט'[רומפלדור]" :הכל ראיתי בחיי :הורגים ,שוחטים,
אולם אין פושטים בגדים .במנהג ברברי כזה אני נתקל בפעם הראשונה"' 57.בתל חי הבחינו בזעזוע
שעבר על טרומפלדור' :וידענו כולנו ,כי האיש חושב לנקום בערבים נקמת עלבונו והעלבון שהסבו
ִׁ
לצעירים יהודים
בהפשטם אותם' 58.יש דמיון בין תחושת ההשפלה שחווה טרומפלדור ,כפי שבאה
לידי ביטוי בעדות זו ובדבריו שלו ,לתיאורים מוכרים של חוויית אינוס ,כפי שהסבירה לואיס־הרמן:
להקלע למצב של כניעה.
'כאשר האדם חסר־אונים לחלוטין ,ואין כל תועלת בהתנגדות ,הוא עלול ִ
מערכת ההגנה העצמית מושבתת לגמרי [ ]...בסיפורי מלחמה ומעשי אונס ,מתואר אובדן השליטה
הזה לעיתים קרובות כצד המשפיל ביותר של הטראומה'59.
עם זאת יותר מכול הטריד את מנוחתו של טרומפלדור בהיותו בתל חי כפל האחריות של תפקידיו:
המפקד בפועל של הגנת יישובי הצפון מכאן ומנהיג אנשי 'החלוץ' ברוסיה מכאן .מציאות זאת קרעה
את נפשו כיוון שמצד אחד לא רצה לנטוש את תל חי קודם שיבטיח שקט מסוים למתיישבים ,ומצד
אחר הפר את הבטחתו לחניכיו בקושטא ובקרים לחזור אליהם בהקדם משליחותו לארץ־ישראל,
שאליה נסע כדי להכשיר את עלייתם להתיישבות .הוא בא ארצה בסוף אוקטובר ,ומסוף דצמבר
גר בתל חי ,ושהייתו שם התארכה לחודשיים ,עד מותו .המכתבים שקיבל מקושטא לימדו אותו על
55
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יומן תל חי 7 ,בפברואר  8 ,1920בפברואר  9 ,1920בפברואר  ,1920נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .217 ,214 ,211
ראו גם' :כרוז לצעירים בארץ' ,שנכתב בכפר גלעדי בי"ז בטבת תר"ף ( 8בינואר  ,)1920נדפס :שם ,עמ' .107
אלפרין (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .133
טרומפלדור אל ועד ההגנה באילת השחר 3 ,בינואר  ,1920נדפס :פוזננסקי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;215נ' רוגל' ,לגליל,
לכמה ימים' ,עת־מול ,טו( ]91[ 5 ,סיוון תש"ן) ,עמ' .8
נ' זלדיס אל ב' כצנלסון 3 ,בינואר  .1920רוגל ,תל חי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .65
לואיס־הרמן (לעיל ,הערה  ,)49עמ' .73 ,61
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מולי ברוג

מצבם הקשה של חניכיו' :רואה אני ,כי רעוֹ ת רבוֹ ת עברו עליכם ורעוֹ ת רבוֹ ת עוברות עליכם בודאי גם
עתה ,ובכל זאת — חזקו ואמצו! בטוּ ח אני ,כי בקרוב יוקל לכם — — — .בעוד שבועים ,כנראה ,אבוא
לקושטא וידיעות טובות עמי ,ואסדר קבוצה חדשה לנסיעה לארץ־ישראל' 60.עברו השבועיים והוא
עדכן את החניכים במצבו' :חושבני שאצא מן הארץ בעוד  10ימים' ,כתב ב־ 3בדצמבר  .1919ושוב
חלפו כשבועיים ולבקשת ישראל שוחט עלה טרומפלדור לתל חי .לקראת סוף ינואר הוא כתב משם
לחברתו' :אקוה ,שבימים הקרובים תגיע אלינו משמרת חדשה להחליף אותנו ,ואוכל ללכת ליהודה
ואחר כך לקושטא וממנה לרוסיה .שם מחכים לי בקוצר־רוח החלוצים שלנו' 61.אך גם תוכנית זו לא
התממשה .קלמן כהן ,מוכתר תל חי וממקימיה ,סיפר' :כמה ימים לפני ההתקפה [בי"א באדר] צריך
הייתי לנסוע לצפת ,נולדה לי בתי הראשונה .אמר לי טרומפלדור" :סע ,כשתחזור ,אני נוסע לחו"ל".
נסעתי בשבת וחזרתי ביום ראשון [ ]...ההתנפלות האחרונה היתה ביום שני [י"א באדר] .ביום שלישי
צריך היה טרומפלדור לעזוב את הגליל ולנסוע לחו"ל' 62.האם השפיעו הקשיים והאילוצים שחווה
טרומפלדור בתל חי על קבלת ההחלטות שלו באותו היום ובעיקר על פקודתו לפתוח באש? אין
לשלול אפשרות כזאת.
בספרות המקצועית בפסיכולוגיה נכתב כי אחד התסמינים הבולטים לפוסט־טראומה בעקבות
אירועים מן הסוג הנדון כאן הוא הימנעות ממפגש עם מצבים דומים או עם דברים שמסמלים אותם
או אפילו רק מזכירים אותם 63.בהיעדר עדויות קליניות ניתן רק לשער כי שתיקתם הממושכת של רוב
המגינים הייתה אחת הדרכים להימנע מחזרה על סיפור הקרב ומשחזור המראות והתחושות הקשות
שחוו .עם זאת היו מגינים שבחרו דווקא לכתוב את סיפורם האישי מי"א באדר ואף לספרו בציבור ,מי
יותר ומי פחות ,ושימשו בכך מעין כוהני זיכרון של אירוע תל חי; כאמור בלטו בכך קנב (קניבסקי),
אביגור (מאירוב) ושניאורסון.
קנב היה חניך של טרומפלדור והוא הזמינו לבוא אליו מ'מקווה ישראל' לתל חי .יממה אחת אחרי
שהגיע לשם נפצע קנב קשה מהרימון שנזרק לחדר העלייה ,ושממנו נהרגו כל המגינים האחרים שהיו
איתו שם .קנב היה אחר כך חבר בגדוד העבודה ,פעיל מרכזי בהסתדרות הכללית וחבר בהנהלת קופת
החולים הכללית .לימים היה חבר כנסת מטעם מפא"י ,וזכה בפרס ישראל למדעי החברה .כל אלה
היוו בוודאי תמריץ להשתתפותו לאורך שנים בעצרות העם לרגל יום תל חי ולפרסום דבריו בעיתונות
המפלגתית ,כמו היה נציג מפא"י בסיפור הגבורה הלאומי .בפועל הוא לא הספיק להכיר מקרוב את
החיים בתל חי ואולי גם לא איש מהמגינים.
אביגור הגיע לתל חי בשבוע השני של פברואר ,כלומר הוא שהה במקום שלושה שבועות וזכה
להכיר מקרוב את טרומפלדור .לדבריו תקופה זאת הייתה המשפיעה ביותר על דרך חייו ,שהתמקדו
60
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טרומפלדור ,יפו ,לסניף 'החלוץ' ,קושטא 21 ,בנובמבר  ,1919נדפס :פוזננסקי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .191
טרומפלדור אל ד' חסקינה 21 ,בינואר  ,1920נדפס :רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .186
ק' כהן' ,מעטים ומבודדים באזור של תככים וקרבות' ,ארבעים שנה להגנת תל חי (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .13דבר דומה
אמר טרומפלדור לשניאורסון .ראו :שניאורסון (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .246
C.S. North, B.A. Hong & D.L. Downs, ‘PTSD: A Systematic Approach to Diagnosis and Treatment’, Current
Psychiatry, 17, 4 (April 2018), pp. 35–43
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בעשייה ביטחונית 64.אביגור היה ממקימי ארגון ה'הגנה' ,ארגון הש"י (שירות הידיעות של ה'הגנה')
והמוסד לעלייה ב ,ולימים עוזרו האישי של ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן־גוריון .עדותו על
אירוע תל חי פורסמה תחילה בעיתונות המפלגתית דאז ,אבל בחלוף השנים יצאה לאור בקבצים
שונים בהוצאת הספרים הצבאית 'מערכות' ,שאליה היה קשור מתוקף עבודתו 65.בהיותו איש ביצוע
בתחומי הביטחון הלאומי ידע אביגור להעריך נכונה את תרומתו הצנועה ל'קרב' בי"א באדר ,ועם
זאת לא הסתיר את גאוותו על היותו שותף לאירוע המכונן של הגבורה הציונית החדשה.
שניאורסון ,איש 'השומר' מכפר גלעדי ,הגיע במקרה בבוקר האירוע לחצר תל חי .הוא היה בקרבת
מקום לטרומפלדור כאשר זה נפצע ,ולדבריו העביר לו טרומפלדור את הפיקוד על הנקודה .אין כמעט
ספק שאלמלא נוכחותו במקום עלול היה האירוע להסתיים בטרגדיה גדולה בהרבה ,זאת בשל היותו
היחיד מבין המגינים שניהל בעבר משברים מסוג זה ובזכות כושר מנהיגותו הבולט ומעמדו המוערך
כאיש מרכזי בתחום הביטחון של כפר גלעדי .עם זאת עיצוב הזיכרון ההיסטורי של אירוע תל חי
העמיד את טרומפלדור כגיבור יחיד ,ושניאורסון נשכח .במשך שנים רבות כתב שניאורסון מאמרים
בעיתונות ונשא הרצאות רבות בנושא ,כנראה בציפייה לזכות בהכרה ציבורית בתפקידו המכריע
כמפקד הקרב בתל חי ובמקום הראוי לו — לדעתו — בהיסטוריוגרפיה הציונית .אבל הוא לא זכה
לכך .עיון בשלל הגרסאות שכתב בנדון מגלה כי המאמץ להשגת הכבוד נעשה לא פעם במחיר סילוף
העובדות 66.נדמה כי דבריו של הפילוסוף צ'רלס טיילור מתאימים ביותר להבנת המניע לצעדיו אלה:
'היעדר הכרה או הכרה שגויה עלולים לפגוע ואף להיות צורה של דיכוי'67.

מקורות הטראומה הקיבוצית
ריבוי העימותים עם הערבים שבועות ספורים לאחר י"א באדר :בגליל ,בשומרון (מדרום לכרמל)
ובירושלים ( ,)1920שנה מאוחר יותר ביפו ( )1921ואחר כך בחברון ,ירושלים ,צפת וביישובים אחרים
בפרעות תרפ"ט ( ,)1929העצימו את החשש בהנהגה מגורל תל חי הצפוי לכל היישובים המבודדים.
גם בעיני אנשי היישוב העברי נתפס גורל זה כסמל לגורלו שלו .תחושות המצוקה התגברו על רקע
מאורעות שנות השלושים ואחריהם — 'שנות ה־ 40התאפיינו בסדרה של טראומות ,שתכפו זו אחרי
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'לאחר שחזרתי מהצפון לכנרת — נהפך עלי לבי ,והייתי לאדם אחר [ ]...מאז התחילה עבודתי הרצופה בהגנה' ('עם אהרן
שר ז"ל' ,דבר 15 ,בפברואר  ,1952עמ' .)3
ראו למשל :אביגור (לעיל ,הערה  ;)29הנ"ל' ,שלושה שבועות בהגנת תל־חי במחיצתו של יוסף טרומפלדור' ,מערכות,
עד (תשי"ב) ,עמ'  ;97–84דינור (לעיל ,הערה  ;)1אביגור (לעיל ,הערה .)9
הדברים ניכרים בהשוואה בין תיאורים מתקופות שונות :בן־יוכבד (לעיל ,הערה  ;)42שניאורסון (לעיל ,הערה ,)19
עמ'  ;251–241פ' בן־יוכבד 35' ,שנים למאורעות כפר־גלעדי–תל־חי' ,על המשמר 18 ,בפברואר  ,1955עמ' ;3
 25בפברואר  ,1955עמ'  4 ;3במרס  ,1955עמ'  6 ;3במרס  ,1955עמ'  11 ;2במרס  ,1955עמ'  18 ;3במרס  ,1955עמ'
 .3נדמה שמועד פרסום הכתבות ,ארבעה חודשים לפני הבחירות הכלליות לכנסת השלישית ,לא היה מקרי .שניאורסון
שאפשר למפלגה להתהדר בעובדה שמפקד האירוע חבר בה .זיקתן של המפלגות
הצטרף למפ"ם שנה קודם לכן ,צעד ִ
'חירות' ומפא"י לאירוע הייתה מבוססת ,בעוד שמפ"ם ,שהייתה אז המפלגה השלישית בגודלה בכנסת ,הייתה חסרת
כל זיקה לאירוע.
צ'' טיילור' ,הפוליטיקה של ההכרה' ,א' נחתומי (עורך) ,רב־תרבותיות במבחן הישראליות ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .21
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זו ,ויצרו אווירה אפוקליפטית' ,כפי שהבחינה אניטה שפירא 68.נטישת נקודה אחת הייתה בבחינת
נטישת המערכה כולה ,ותובנה זאת העצימה עבור הציבור את הרלוונטיות של לקח תל חי :עמידה על
העיקרון שאין לנטוש נקודת יישוב ,מפני שהיא לא רק בית למתיישביה אלא גם נקודת מגן על אדמת
הלאום .ואולם לקח תל חי הדגיש דווקא את כישלון אירוע תל חי ובמשתמע — את חלקם של המגינים
בסיומו הטרגי .בנסיבות אלה מובנת שתיקתם של המגינים לא כצנעת גיבורים אלא כבושת אשמים.
תקרית האש בתל חי הייתה האירוע הראשון בתולדות היישוב שבעקבותיו הופנתה אצבע
מאשימה לכיוון ההנהגה המדינית ונשמעה הטענה שהיא הפקירה את המתיישבים לגורלם.
ההאשמות הגיעו מאנשים ומוסדות שונים קודם לנטישת הנקודות וגם לאחר מכן .אחד המאפיינים
הכאובים ביותר של האצבע המאשימה כלפי ההנהגה על חלקה באסון היה העובדה שהיא הופנתה
על ידי הקורבנות עצמם ובעוד מועד .במילים אחרות ,בין הרוגי תל חי היו שצפו מראש את מותם,
ייחסו אותו במידה רבה של צדק להיעדר תמיכה נאותה מצד מנהיגי היישוב ,והתריעו עליו ככל
יכולתם — אבל לא נענו .זה היה אולי הגורם המכריע בתחושת האשמה שחשו ראשי ההנהגה
בעקבות האירוע .לדוגמה מונטר פנה למרכז 'הפועל הצעיר' למוחרת מותו של שר' :דמי חברינו
[שניאור] שפושניק ו[אהרן] שר דורשים מאתנו להגן על כבודנו בארצנו ,ולא לחלל את מגמת נפשם.
הנני מבקש את החברים לעשות כל מה שבאפשרותכם ,ואולי עוד יותר מזה ,כדי לחזק את עמדתנו
שהתקדשה בדמי חברנו .ואל לשים לב לפוליטיקה המפלגתית הקטנה ומשוללת כל ערך .עליכם
להיות אקטיבים במלֹא מובן ִ
המלה ,לבֹא לעזרת ועד־ההגנה בכל' 69.בין דפי יומנו של טרומפלדור,
שהיה ליומן הרשמי של הגנת תל חי ,ושפורסם בחלקו ב'קונטרס' ,ניתן למצוא דוגמאות רבות
נוספות .למשל ב־ 9בפברואר  1920כתב' :צעקנו לעזרת חמרה ומתולה בעוד מועד ,אך קריאתנו
אבדה בתוהו .ועל הרשלנות הזאת טרם ִּכפרו [ ]...האמנם יִ ָּמשך עוד המשא והמתן ,היוסיפו "לעמוד
על המקח" ,והעזרה תאחר לבא? יתכן שתתאחר [ ]...אך ידוֹ ע ידעו הללו ,כי שעת ה ִשֹלומים תבוא,
אם תקדים ואם תאחר ,אך בוא תבוא'70.
תחושות אשמה וקבלת אחריות לגורל הנקודות מצד אנשי מפתח בהנהגת היישוב באו לידי ביטוי
כבר בראשית ינואר  ,1920עם פינוי מטולה ונטישת חמארה .כך למשל נאמר בישיבת הוועד המרכזי
של 'הפועל הצעיר'' :אנחנו התרשלנו בברור המצב בגליל' .ושבועיים לפני י"א באדר נאם דוד רמז
באזכרה לשר וקבע' :חברינו שם [בכפר גלעדי ובתל חי] נמצאים בחזית ,ומאחוריהם — אין כלום .עוד
מעט והעזרה תאחר לבוא ,והאשמה תיפול עלינו ,על הציבור הא"י [הארץ־ישראלי] ,על ההסתדרות
הציונית וועד הצירים שעזבו את המצב בעינו' 71.החרה החזיק אחריו זאב לוינזון ,במאמרו ב'קונטרס'
'אל תחרישו!' ,שפורסם חמישה ימים קודם לאירוע בתל חי .במילים פשוטות וישירות פנה הכותב
68
69
70
71

שפירא (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .378
מונטר למרכז 'הפועל הצעיר' 7 ,בפברואר  .1920נדפס :מורשת תל־חי (לעיל ,הערה  ,)51עמ' .172
רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  .218וראו גם :שם ,עמ' .215 ,212–211
ראו בהתאמה :נ' טברסקי ,פרוטוקול ישיבת הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר' ,י"ט בטבת תר"ף ( 10בינואר ,)1920
נדפס :רוגל (שם) ,עמ'  ;159דברים באספת האזכרה לשר שנערכה ביפו בשבת כ"ה שבט ( 14בפברואר  ,)1920קונטרס,
כו (ל' בשבט תר"ף [ 19בפברואר  ,)]1920עמ' .4
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לציבור הפועלים ולראשי 'אחדות העבודה'' :ואל נאשים את השודדים הפראים [ ]...אל נקרא ִתגר
עליהם בלבד .נבדֹק את מעשינו ונִ ָ ּוכח אם נוכל להגיד בביטחון כי ידינו לא שפכו את הדם הנקי הזה
[ ]...והדבר צריך להאמר .אהרון שר הוא קרבן הרישול שלנו .אנחנו אשמים ברצח הזה'72.
על רקע כל אלה מהדהדת שאלתו הנוקבת של יוסף חיים ברנר את הציבור ונבחריו בדברי ההספד
שכתב לנופלים — 'תל־חי'' :ונשאלת השאלה :הזכאים אנו ,הנשארים ,לקרבנות כאלה? אנו ,אשר
טומאת החיים והריקנות והאפסות מסביבנו ובתוכנו — הרשאים אנו לשאת עין ולהביט אל הטהורים
והאמיצים האלה ,אשר השליכו את נפשם הם מנגד ,אשר הלכו בעצמם ונדקרו?' 73.תשובה נחרצת על
שאלות אלה ,בצורת כתב אשמה חריף ,ניסח המשורר יעקב פיכמן:
כאן בצידי הדרך ,פרחה השיטה ,כאן כל העולם רעף שלוה .ושם נעזב לנפשו קומץ האנשים ,שעשו לרבים את
חובת הרבים — שלא עזבו את מקומם גם כי ראו שהרבים אינם באים ,שלא יבואו [ ]...אילו באו אפשר שהיו
ניצולים [ ]...וכה קופחו חיים יקרים וקדושים ,במצודת־ההר הקטנה שקודשה לעולם בקדושת הדם ,בקדושת
הוכנו בתמהון ,כולנו נדהמנו ,ולא השלכנו אל קן
הקרבן .ואולם יום גדול זה מזכיר עוון לכולנו [ ]...כולנו ֵּ
הגבורה את המאות את האלפים .קפאנו מתוך צפיה .האם היה זה רפיון־לב? אולי יותר מזה :עצלות־הלב,
רפיון־המחשבה ,תרדמת הרוח שלא התאושש בזמן ,למען פעול ,למען הציל .רק כך ניתן לבאר את הקיפאון
בימים ההם74 .

היבט אחר של קבלת אחריות קולקטיבית לאסון היה הלאמת האבל על הנופלים .זו באה לידי ביטוי
במודעות אבל ובדברי הספד עליהם בעיתונים וכן בעצרות שקיימו לזכרם ועדי ארגונים ממסדיים
ומפלגות .יש לזכור כי מכלל ששת ההרוגים רק לצ'יזיק הייתה משפחה בארץ ,במנחמיה ,ולדרכלר
הייתה אחות בכפר עדש — לכן ניתן לראות ביוזמה הממסדית ביטוי כן לצורך במתן כבוד פומבי גם
לנופלים הבודדים .טקסים ומנהגים של אבל בעקבות אובדן וחוויות קשות נמצאים בכל התרבויות,
והם חלק מעבודת האבל כאמצעי להתגבר על האובדן .רגשות האבל מועצמים כשהם מקבלים אישור
קיבוצי ,ומעמד העצב נעשה מרומם ככל שהוא עובר מהאחד לשני 75.קיימות עדויות מחקריות לכך
שההיתר להתאבל עשוי להשפיע לטובה על התאוששות מאובדן טראומטי 76.דווקא משום כך מעניין
לגלות כי בעקבות מותם של ששת המגינים נשמעו קולות שקראו דווקא לדחות ביטויי אבל על חללי
תל חי 77.למשל נכתב עליהם בדברי ההספד ב'הפועל הצעיר'' :אחים ואחיות קדושים! — לא נבֹא
עליכם בקינות ובכיות ,הספדים ונקרולוגים — .ואל נא נחלל אנחנו את מעט־הקֹדש שבזעזוע־לבותנו
72
73
74
75
76

77

קונטרס ,כז (ז' באדר תר"ף [ 26בפברואר  ,)]1920עמ' .3
י"ח ברנר' ,תל־חי' ,האדמה ,א ,ו (אדר תר"ף) ,עמ' .748–747
י' פיכמן' ,הרהורים לי"א באדר' ,מורשת תל־חי (לעיל ,הערה  ,)51עמ' .140
É. Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, trans. J.W. Swain, New York 1965, p. 446
פ' פלגי ,מוות ,אבל ושכול בחברה ישראלית בעתות מלחמה ,ירושלים תשל"ד; ש' רובין ,ר' מלקינסון וא' ויצטום,
הפנים הרבות של האובדן והשכול :תיאוריה וטיפול ,חיפה תשע"ו; P.J. Freed & J.J. Mann, ‘Sadness and Loss:
Toward a Neurobiopsychosocial Model’, American Journal of Psychiatry, 164, 1 (2007), pp. 28–34
דברים דומים אמרו :שניאורסון (לעיל ,הערה  ,)26עמ'  ;86י' קניבסקי ,בירות 21 ,במרס  ,1920העתק מודפס של המכתב
שמור בארכיון חצר תל חי; וקריאה כללית להדחקת האבל ראו :ד' שמעונוביץ [שמעוני]' ,אל ספוד' ,הפועל הצעיר,
ה' באייר תרפ"א ( 13במאי  ,)1921עמ'  ;1י' למדן ,מסדה ,תל אביב תשכ"ו ,עמ'  ;47הפואמה 'מסדה' נכתבה בשנים
.1927–1924

89

קתדרה

קתדרה

90

מולי ברוג

במרבה קינות ...אנחנו התרגלנו לקבור את חברינו החדשים לבקרים באין דמעה ,לקבור וללוות מתוך
ֻדמיה חרישית — ולעבור מיד לסדר היום של המשכת־העבודה ,של משיכה בעול מתוך תקוות תחיה'78.
מצמררת הייתה תגובתו של אפרים צ'יזיק ,במכתב ששלח אל אחיו ואחיותיו למוחרת היוודע לו
דבר נופלה של אחותם שרה בתל חי .וכך כתב להם' :בשורה "נעימה" הנני בא לבשרכם [ ]...חלילה
לנו להתאבל ולהאשים את ִמשהו באבדן אחותנו ,כי אל לכם לשכוח כי במאה ה־ 20היננו כעת ,במאה
שרק בדם אחינו ואחיותינו נרכוש לנו הארץ'79.

משפחתה של שרה
צ'יזיק ,שנפלה
בקרב בתל חי .שרה
יושבת משמאל,
אחיה אפרים עומד
משמאל
(אוסף המושבה כינרת,
מאוספי ביתמונה)

על סמך הדברים שהבאתי לעיל ודברים שנאמרו למשל באספת הוועד הזמני ליהודי ארץ־ישראל
שבה דנו ב'המצב בגליל־העליון' ( 25–24בפברואר  80,)1920ברור שהנהגת היישוב הייתה מודעת
לחלוטין למצבם העגום של היישובים בצפון ,שנמשך חודשים .עם זאת תגובות המנהיגים על כך היו
שונות ואף מנוגדות .היו שהביעו חשש לגורל המתיישבים וביקשו להוציאם לשטח החסות הבריטי
עד יעבור זעם — עם אלה נמנו אנשי 'הפועל הצעיר' ,כגון אליעזר יפה ,יצחק בן־יעקב ואלכסנדר
זיסקינד רבינוביץ (אז"ר) ,וגם זאב ז'בוטינסקי החזיק בעמדה זו 81.דוד ילין ובן־ציון מוסינזון,
78
79
80
81

ג"ח' ,לנשמות החללים' ,הפועל הצעיר 12 ,במרס  ,1920עמ'  ;21ראו נוסח דומה :מ' גליקסון' ,בשעת נסיון' (על קברות
כפר־גלעדי) ,מעברות ,א ,ו (תר"ף) ,עמ'  ;484מצוטט אצל רוגל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .455
צ'יזיק אל אחיו ואחיותיו 4 ,במרס  ,1920נדפס :רוגל (שם) ,עמ' .311
רוגל (שם) ,עמ' .260–238
ז'בוטינסקי ,פרוטוקול ישיבת הוועד הזמני ליהודי ארץ־ישראל ,ג' באדר תר"ף ( 22בפברואר  ,)1920נדפס :רוגל (שם),
עמ'  ;251יפה ,פרוטוקול ישיבת הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר' ,י"ט בטבת תר"ף ( 10בינואר  ,)1920נדפס :שם,
עמ'  ;160בן־יעקב ,פרוטוקול ישיבת מרכז מפלגת 'הפועל הצעיר' ,כ"ה בטבת תר"ף ( 14בפברואר  ,)1920נדפס :שם,
עמ'  ;226על דברי אז"ר העיד י"ח ברנר' ,תל־חי' ,האדמה ,א ,ו (אדר תר"ף) ,עמ' .748–747
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מהחוגים האזרחיים ,חששו מעימות חזיתי עם הבדווים וביקשו כי תישלח תגבורת רק של אנשי
עבודה .לעומתם נציגי מפלגת 'אחדות העבודה' ,כדוד בן־גוריון ויצחק טבנקין ,הביעו עמדה נחרצת
נגד פינוי התושבים 82.בהצהרותיהם הציבו אנשי 'אחדות העבודה' רף ביצועי גבוה לעשייה החלוצית,
אלא שדווקא אמות המידה המרכזיות שקבעו לא עמדו במבחן המציאות — כאלה היו העיקרון ש'על
הבנוי אין מוותרים' והטענה ש'אם ניסוג מתל־חי ניסוג עד המדבר' ,שהרי כל ארבע נקודות היישוב
ננטשו ,והמסר של היצמדות לקרקע בכל מחיר לא מומש .על חולשתם ומבוכתם זו ביקשו מנהיגי
'אחדות העבודה' להתגבר באמצעות סיפור הזיכרון שיצרו ,ושבו הפכו אנשיהם ,מתיישבי תל חי וכפר
גלעדי ,שותפים למעשי גבורה ומופת לאומיים.
אחד המאפיינים הפסיכולוגיים של ארגונים וקבוצות אנשים הנמצאים בסכנה או בתנאי עקה הוא
הצורך למצוא משמעות שתצדיק את הקורבנות שכבר הוקרבו ובעיקר את הקורבנות שעוד יבואו.
הצגת אובדנו של יישוב יחיד כגורם שעלול להביא לחורבן הקולקטיב מעצימה את אתוס הערבות
ההדדית ,מעניקה משמעות כמו־אסכטולוגית לקיומו של היישוב ומייחסת למאבקו באויב ערכיות
מוסרית נעלה ,כלומר קורבנות העימות הם מחיר הגאולה .על כן יש בה כדי לחזק את תחושת
השייכות למקום ואת הההכרה במחויבות האישית להגן עליו בבחינת צו לאומי.
נראה שרגשות האשמה של המנהיגים על חלקם באסון קיבלו ביטוי של תסמונת שמכונה היום
טראומטיזציה משנית 83.זוהי תגובה נפשית המתעוררת אצל אנשים שלא נחשפו ישירות לאירוע
הטראומטי אך קשורים אליו בעקיפין ,לרוב דרך תחושת חיבה ואחריות לאנשים שחוו את האירוע
עצמו .במקביל ניתנו בציבור הרחב ביטויים פומביים להכרה באשם על כך שכל פרט לא עשה
ושלוּ נעשו הדברים כראוי ,ייתכן שהאסון היה נמנע .תחושות
די על מנת לסייע ליישובי הצפוןְ ,
השותפות של חלקים שונים בציבור באחריות לתוצאות האירוע ושיתוף הפעולה של הציבור עם
היוזמה הממסדית להנצחת האירוע מאפשרים לומר כי אירוע תל חי היה גם לטראומה קולקטיבית
של היישוב84.

אחרית דבר
כשנתיים לפני אירוע תל חי הסתיימה מלחמת העולם הראשונה .מלחמה זאת ,הסביר ג'ורג' מוֹ ֶסה,
'היתה קו פרשת המים בתולדות התפתחות הלאומיות [ ]...הלאומיות קיבלה דחף חדש מכוח המלחמה,
שהרי היא נלחמה באויבים שאיימו להרוס את האומה' 85.ועוד כתב' :המלחמה נִ טשה למען תהילה
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לאומית ואינטרסים לאומיים [ ]...כשוך הקרבות ,שקדו על יצירת מיתוס ,שיטול את העוקץ מן המוות
במלחמה וידגיש את המשמעות העמוקה הנודעת ללחימה ולקרבן [ ]...זכרון המלחמה עוצב מחדש
ושיווה לו אופי של חוויה מקודשת ,אשר שבה והפיחה באומה רגש דתי עמוק ,בהעמידה לרשותה
קדושים ומעונים לכל עת' 86.והינה באותן שנים ,אחרי
הצהרת בלפור ,שניתנה בשנת ' ,1917הפכה התנועה הציונית
מתנועת שחרור לאומי ,אחת מני רבות [ ]...לתנועה שזכתה
להכרת המעצמות ולמעמד מוכר במשפט הבינלאומי []...
בעצם ,הם [מנהיגי התנועה הציונית] קיבלו היתר לשנות את
אופיה של הארץ מארץ ערבית לארץ יהודית' 87.הבחנתו של
מוסה באשר למלחמה הגדולה והשפעתה על מדינת הלאום
האירופית משקפת נאמנה גם את ראייתה של הנהגת היישוב
את העימות עם הערבים ,מאז אירוע תל חי ,כמאבק לאומי .כך ראו את העימות גם החברים בכפר
גלעדי ותל חי ,כפי שעולה מנימוקיהם להחלטתם להישאר ביישוביהם ולא לנטוש אותם88.
הכרה זאת היא שהביאה לבחירה באירוע תל חי — ולא בשום אירוע אחר לפניו — לתפקידו
ההיסטורי כמכונן מיתוס הגבורה והקורבן הציוני .הנרטיב של המיתוס היה כזה :בתל חי התחולל
קרב — הייתה התקפה של המון ערבי על יהודים מעטים ,ואלה הגנו בגבורה על זכותם לקיים
התיישבות עברית בארץ־ישראל .בקרב נפלו טרומפלדור וחבריו ,אבל המקום לא ננטש ,וכך תרם
מותם להיותו של הגליל העליון גבולה הצפוני של ההיאחזות הציונית באדמת המולדת .המציאות
ההיסטורית הייתה אחרת לגמרי :אין עדות להתקפה ערבית שנועדה לחסל את תל חי באותו היום;
היהודים הרשו למפקדי הערבים להיכנס לחצר ואחר כך לצאת ממנה; טרומפלדור היה הראשון שירה,
באוויר ,משנוכח כי הערבים מנסים לחטוף מידי המגינים את כלי נשקם; אחריו ירו המגינים ,גם הם
תחילה שלא על מנת לפגוע ,מחשש שייכנסו למעגל של נקמת דם; ההרוגים היהודים נפגעו על ידי
ערבים שהורשו להיכנס לחצר ולא מהתקפה עליה מבחוץ; כל ארבעת היישובים ננטשו ,והבריטים
קיבלו אחר כך מהצרפתים את השליטה על הגליל ,ללא קשר לאירוע הדמים ולתוצאותיו 89.כיוון
שפעמים רבות פנטזיית הנקם היא תמונת מראה של הזיכרון הטראומטי ,יש מקום לראות בנרטיב של
הסיפר המיתי הכניע את העבר ההיסטורי.
ֵּ
מיתוס תל חי נקם מוסרי ,שבו
הפערים בין מה שקרה למה שראוי היה שיקרה הניעו את ראשי היישוב והמפלגות השונות ,שלא
במודע ואולי אף במודע ,להפוך את הנופלים לגיבורים וקדושים ואת האסון לקרב גבורה .מהלך זה
86
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אשמת תל חי :שורשי הטראומה והמיתוס

נועד להעתיק את האירוע מעולם המציאות אל עולם הקדושה ,ומתחום ההיסטוריה לתחום המיתוס.
היו לכך שני יתרונות עבור מעצבי הנרטיב ,האחד אישי והאחר ציבורי .היתרון האישי היה שמהלך
זה ִאפשר לנושאים באשמה להסיר מעליהם אחריות מוסרית לאסון .כשאירוע הופך למיתוס הוא
נתפס כצו הגורל שאין לשנותו ,כחלק מהחוקיות הבלתי נמנעת
של האתוס הלאומי כפי שהוא משתקף במציאות ,ובמקרה הנדון
הפך האירוע מחורבן לגאולה .צעד כזה יכול היה לנבוע אצל
המנהיגים ממניעים נפשיים עמוקים ,ואין לראות בו ניסיון ציני
להתנער מאשמה .היתרון הציבורי היה שמהלך זה נתן ביטוי
מוחשי לאמינות הדיאלקטיקה הציונית :התרחקות מהעבר הקרוב
והתקרבות אל העבר הרחוק .אדרת גבורת הקרב שעטה המיתוס על
כתפי המגינים הדגישה את המרחק הרב שנוצר בינם לבין דמותו
של היהודי הגלותי ואת עיצובם כחוליה בשרשרת גיבורי האומה
ההיסטוריים מהעת העתיקה .ומעמדם כקדושים ִאפשר להמיר את
מושא ההערצה האמוני של מקדשי השם בזה הציוני של מקדשי
המקום — טוב למות בעד ארצנו.
למיתוס של האירוע הייתה השפעה תודעתית מיידית ובעלת
הישגים מרשימים .אליהו גולומב התרשם כבר בשנת  1925כי 'זכר
מאורעות תל־חי מעורר שאיפה לארץ ולחיי כבוד לאומי בלבות
אלפים ורבבות מבני הנוער היהודי .השם טרומפלדור מצית אש של
גאון ואמונה בהגנה עצמית [ ]...תל־חי מחנכת ,מעוררת ומגיסת לנו
כוחות עבודה נאמנים וחלוצים בנוער העברי .צבא העבודה אשר
עליו חלם טרומפלדור ואשר לא זכה לו בחייו והנה הוא קם לאור המפעל ,אשר בו קנה לו את מותו'90.
אלא שהצלחתה של ההנהגה להשריש בציבור את המיתוס כתיקון להיסטוריה (תרתי משמע) הייתה
לנטל פסיכולוגי כבד מנשוא עבור המגינים .בין החוויה האישית שלהם מהעימות ,שהייתה נטולת
גבורה ורוויית פחד וחולשה ,לבין הדמות ההרואית שעיצב עבורם המיתוס ,ושציפו מהם להציג על
הבמה הציבורית ,נוצר דיסוננס עמוק ומשתק .ניתן לשער כי על רקע תרבות החברה המגויסת של
אותם הימים הייתה הצגה בפומבי של סיפור הזיכרון האישי ,הנוגד את הנרטיב המקובל ,מתפרשת
כלא ראויה ,והבחירה בשתיקה הייתה לכן מוצא של כבוד.
עיצוב הזיכרון ההיסטורי של אירוע תל חי — על היבטיו המבצעיים והמדיניים וייחודו של
טרומפלדור כגיבורו — כמיתוס אינו תופעה חריגה בשיח הסוציולוגי על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.
האדרת דמות אחת לכדי סמל תוך התעלמות מזהותם של שותפיה לביצוע המשימה — ואפילו עשו
דברים דומים או אף טובים ונועזים ממנה — נועדה למקד את תשומת הלב הציבורית בערך המוסרי
 90א"ג [א' גולומב]' ,תל חי' ,קונטרס ,רח (י' באדר תרפ"ה [ 6במרס  ,)]1925עמ'  .5–3המאמר פורסם לרגל ציון חמש שנים
לאירוע בתל חי.
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שמייצגת אותה הדמות .מעמדן של דמויות אלה כראוי לציון או כמשמש דוגמה מעניק להן יותר
מאשר תעודת כבוד אישית — הן מספקות לחברה מופת חי לסטנדרטים שלה ,לסגולותיה ולכוחות
האצורים בה' .אנחנו לא יכולים להסביר לעצמנו [את האידיאלים המופשטים] אלא על ידי שנחבר אותם
לכמה אובייקטים ממשיים ,אשר למציאותם אנחנו מודעים באופן מוחשי' ,הסביר אמיל דורקהיים91.
מאחר שיש מן הקדושה באידיאלים הנשגבים ובסמלים שלהם ,יש לצמצם את מספר האובייקטים,
כלומר הדמויות או האירועים ,שהיו שותפים היסטורית למה שביטא את האידיאל המוסרי ולדחוס את
זיכרונם ל'אחד' .ברי שוורץ הגדיר זאת  92 Onenessוהציע שתי סיבות מהותיות לכך :האחת' ,דברים
קדושים אינם יכולים להיות נערצים אם ההילה [ ]Auraשלהם מעורפלת על ידי מתחרים' ,והאחרת,
'כיוון ש[החברה] אינה יכולה לתחזק את עצמה בלא שתיצור אידיאלים בתחומים שונים' 93.כלומר
המגבלה הקוגניטיווית לזכור את הרבים מחזקת את הצורך של החברה להציג את האידיאלים שלה
באמצעות סמלים של אחד .באירוע תל חי היה טרומפלדור לאובייקט הממשי שייצג באופן מוסרי
ורגשי את אידיאל הגבורה וההקרבה שלו היו זקוקים ביישוב ,ואילו 'חבריו' נדחקו אל תהום הנשייה.
וכך המגינים ,שבדם גופם ובתעצומות נפשם כתבו את ההיסטוריה ,הפכו לניצבים חסרי שם ,תפקיד
וייעוד במחזה המיתי שנכתב עליהם .ועל כן הם בחרו לשתוק או להגיב באופן ציני' :בטח שזה לא
היה כמו שמספרים ,אבל למה לכם להרוס מיתוס כל־כך יפה' 94.לסיכום ,האדרת האירוע כקרב גבורה
מכאן ושתיקת המגינים מכאן אפשרו את טשטוש הגבולות בין הסיפור המיתי לאמיתי ותרמו בכך
להכרה במיתוס תל חי כהיסטוריה.
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