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 2019 פברואר

 העברת המוצגים מביתן חי"ק בבתי האוסף לאתר ההנצחה 
 ביהוד לחללי חיל הקשר והתקשוב

 ופק באתר ההנצחה הצה"לי לחללי חי"ק ולהנחלת המורשתהנכתב ו 
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והתקשוב במוזיאון ביתן חיל הקשר 
 .בתי האוסף

נשיא  בראשות 2011 ביוני מחדש ונחנך דרוגש עבר הביתן
אלוף  התקשוב אגף ראשהעמותה אלוף )במיל'( שלמה ענבר, 

 ומשתתפים נוספים. תא"ל נחום בסלו ר"קשר,  עמי שפרן

 .2001 בדצמבר נחנך יפו -אביב בתל ט"משהב שבמוזיאון האוסף בבתי ק"חי ביתן

 . ביותר המתוייר הביתן והיה, חיילים ביתנים 15 מתוך אחד הנו ק"חי ביתן

 . אנו ימינו ועד המדינה הקמת מטרום בארץ הקשר התפתחות את ציגה והתקשוב הקשר חיל ביתן

, ההליוגרף, היונים, האיתות ודגלי פנסי ,המורס – לדורותיו הטכנולוגי הציוד באמצעות בביתן הוצגה החיל מורשת

 .ועוד לוויינים תקשורת, הקשר מכשירי

 ארצות מכל ותיירים גמלאים מועדוני, ספר בתי, בים"מלש, חיילים, קצינים אלפי הפעילות שנות במשך בו עברו

 .העולם

 .אדם אודי'( במיל) אלוף – הביטחון משרד ל"מנכ החלטת פי על ק"חי וביתן המוזיאון נסגר 30.12.18 בתאריך

 ביתן תכולת כל את להעביר החליטו, והחיל האגף מפקדת עם בשיתוף, והתקשוב הקשר חיל חללי להנצחת העמותה

 .ביהוד והתקשוב הקשר חיל לחללי ההנצחה לאתר ק"חי

 המבואה ולםבא, ההנצחה באתר ק"חי תולדות ביתןב מוקמוי יפו-אביב בתל ק"חי מביתן שיועברו המוצגים כל

 .ההנצחה אתר במתחם הפזורים השונים םיהציבורי ובשטחים

 מינואר החל וארכוה א"ול חושן, ח"בסמ, 7 ד"בה י"ע המבוצעים המורשת סיוריבעקבות העברת תכולת ביתן חי"ק, 

 . שעות 4-ל וחצי משעה 2019

 הקשר חיל לחללי ההנצחה באתר הנעשים הסיורים לטובת הועתק א"בת ק"חי בביתן בסיורים שהושקע הזמן

 .ביהוד והתקשוב



2 
 

 איש החודש

 יהודה שפיגל ז"ל

חנן שפיגל ז"ל ששירת סגן אביו של 
בחטיבת הצנחנים ונפל כקשר"ג 

 במלחמת שלום הגליל.

 (1929-2019) 

 

 .1982ביוני  6-בבנו ,סגן חנן שפיגל, נפל  איבד את משפחתו בשואה. יהודה שפיגל

פעל רבות בתחום הבינוי, כיו"ר עמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב. היה ממקימי ה

 ועדת הבינוי במשך שלושה עשורים.

ואף סייע בהעתקת הגלעד מיער חרובית לאתר  בית במימון אישים את גלעד חרויזם והקי

בנוסף, תרם כספים רבים לביסוס וקידום אתר ההנצחה שהיה  .2010ביוני  2-ההנצחה ביהוד ב

 הבית השני שלו.

 נינים. 28-נכדים ו 16ילדים,  4במהלך חייו הקים משפחה לתפארת הכוללת 

 .90בגיל  2019בינואר  27-יהודה שפיגל נפטר ב

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב איבדה אדם יקר, נעים הליכות, שהשרה אווירה 

 נעימה ואוהבת לכל הסובבים אותו , חיילים ואזרחים כאחד.

 

  

המורחבת חגגה את יום הולדתו השמונים של יהודה שפיגל ז"ל  משפחת שפיגל
 באתר ההנצחה לחללי חי"ק.
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 דבריו של יהודה שפיגל בטקס האזכרה השנתי 
 2015ביוני  9-לחללי חיל הקשר והתקשוב ב

 

 חיילים, קצינים, משפחות יקרות, מכובדי.

התבקשתי לשאת דברים, כנציג המשפחות השכולות בטקס זה ולספר מעט מהקורות אותי, 

לראות בתקומת כמי שעבר את הימים האפלים במחנות ברגן בלזן ואושוויץ אך גם זכה 

מדינת ישראל, גם אם קורבני האישי, עם אובדן בני, סגן חנן ז"ל, במלחמת שלום הגליל 

 הראשונה, הוא כבד מנשוא.

 ואולי יהיו דברי אלה השראה וחיזוק לדור הצעיר היושב כאן.

כשנתיים הייתי במחנות העבודה ובמחנות הריכוז, כאשר את רוב התקופה עברתי לבדי לאחר 

חי הצעיר נשלחו להשמדה בתחילת הדרך ולאחר שהופרדתי מאחי הבכור ובהמשך שאמי וא

 גם מאבי.

בכל אותה תקופה נוראה הייתי חייב לקחת אחריות על עצמי, לגלות תושייה, לחצוב מתוכי 

כוחות, לשאוב תקווה ולדבוק באמונה, כי לימים איומים אלה יגיע סוף ועוד אזכה לראות 

 ימים טובים .

שעבר שבעה מדורי גיהינום, בודד ויחיד  16שנה, ואני נער כבן  70כן הגיע לפני כ והשחרור א

בכל העולם כולו. למדתי כי גם אחי הבכור, החזק והמנהיג, לא שרד את הזוועות, אולם דרך 

 מקרה נודע לי כי הלא יאומן קרה ואבי חזר הביתה.

 קיה, מרחק של בבצ'כוסלו עובדה זו נסכה כוחות בעצמותי ואני "טסתי" הביתה, לעיירתי

 ק"מ. 4000-כ

המפגש בינינו היה מרגש. שנינו היינו ללא מילים, אבל משפט קצר שאבי אמר לי נחרת 

בזיכרוני: "חייבים להמשיך" אמר לי אבא ושתי מילים אלה מלוות אותי מאז היום ההוא 

השחרור  ומהוות עבורי את צוואתם של אמי ואחיי ושל כל אלה שלא זכו לראות את יום

 כמוני.

בניגוד לאבי שניסה לארגן ולשקם שוב את חייו בצ'כוסלובקיה, חשתי אני כי איני יכול 

להישאר שם. איבדתי את האמון באלה שהיו  אך לפני שנים מעטות בני עמי, שכניי וחברי. 

מודע לכאב שאני גורם לאבי בהחלטתי לעזוב, אך גם יודע ובטוח כי אלא שהימים הם ימי 

 הבריטי בארץ והכניסה אליה כמעט בלתי אפשרית. המנדט 
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 "בתחבולות תעשה לך מלחמה" כתוב, ובסיוע הסוכנות היהודית והתנועות הנוער,

צעירים חדורי מוטיבציה, על ספינת דיג בחופי צרפת ועלינו לארץ  720-, כ1948עלינו בתחילת 

ו על ידי אנשי ההגנה, נבלבעלייה בלתי לגאלית. הגענו לחופי הארץ, סמוך לקיסריה, שם התק

 אשר בהמשך פיזרו אותנו בין יישובי הסביבה, שם השתלבנו בשמירה ובעבודות משק.

 לאחר זמן מה התגייסתי לצה"ל , עברתי קורסים שונים והייתי מפקד צוות שריון.

לאחר השחרור בצה"ל התחלתי לעסוק בבנייה, מקצוע אותו למדתי אצל הנאצים ואשר מאד 

 בימיה הראשונים של המדינה.נדרש היה 

 לא קלה היתה לי ההשתלבות בארץ, לא בשירות הצבאי ואף לא באזרחות.

היה הקושי הרגשי האישי, כמי שעבר זוועות שלא ניתן היה לתאר וכמי שאיבד את אימו ואת 

 שני אחיו. אולם לא פחות קשה מכך היה להתמודד עם הסטיגמות.

 כצאן לטבח הלכו" אמרו עלינו. "אודים מוצלים"."סיבונים" כינו אותנו בני הארץ. "

ודבריהם צרבו בנו מחד, אך גם דיברנו להוכיח כי לא פחות טובים אנחנו ואתגרו אותנו 

 להשתדל יותר ולנסות להיות בין המובילים בכל עניין .

 אותם חינכתי לנתינה ולאהבת הארץ.  יבהמשך הקמתי משפחה, נולדו שני בני

י, לא דיברתי עם הילדים על שעבר עלי בתקופה ההיא כדי לא להעציב ולא כמו רבים מבני דור

 להעיק עליהם. חיי היו טובים וחשבתי שהגעתי אל המנוחה והנחלה.

, במלחמת שלום הגליל, נהרג בני הצעיר חנן, שהיה קצין קשר גדודי בצנחנים, 1982אלא בשנת 

 ביום הראשון למלחמה במבואות העיר צור.

י. כאבי היה קשה מנשוא. ואז נזכרתי במילותיו של אבי במפגשנו שאחרי עולמי חשך על

 המלחמה: "חייבים להמשיך". וזכר מילים אלה נסך בי כוח ואפשר לי לקום ולהמשיך. 

משום שאם אבא שלי, שאיבד את אשתו ושניים מבניו, שאיבד את ביתו ורכושו ואת הארץ 

יך, הרי שאני , המוקף במשפחה אוהבת וחי שהייתה ביתו, אם הוא יכל לאסוף כוחות ולהמש

 בארצי שלי, מחויב למצוא את תעצומות הנפש הדרושות ולהמשיך בדרך הבנייה והעשייה. 

אני חייב להיות חזק, על מנת שאוכל לשמש דוגמא לאחרים להמשיך קדימה, מתוך תחושה 

 של צדקת הדרך, למענם. ואת מכאובי שמרתי בתוכי.

לסגור מעגל חשוב בחיי, עת הוזמנתי לקחת חלק במסע "עדים במדים"  זכיתי לפני כשנה וחצי

קצינים של קורס מג"דים ומ"פים במסע למחנות המוות בפולין, בהם עברו  160-ולהצטרף ל

 עליי ימיי כנער.
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החזרה למקומות איומים אלה, הפעם כאזרח ישראלי גאה ובלווית הקצינים האיכותיים 

ו בהם , והקדיש שאמרתי במחנה בירקנאו על קורבנות השואה והערכיים שצה"ל וכולנו בורכנ

 ובהם על אמי ואחיי, היו עבורי רגעי התרגשות גדולה ותחושה של סגירת מעגל.

אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי להודות לגורמים בצבא על שאפשרו לי ולהורים שכולים 

יבוק החם ושמירת הקשר נוספים שהשתתפו במסע, לעבור חוויה מרגשת ומעצימה זו ועל הח

 עם המשפחות עליהם מקפיד צה"ל במהלך כל השנים.

 שנים לאחר שבני חנן ז"ל אינו איתנו, הכאב על אובדנו לא קהה. 33אני יכול לומר כי גם 

אולם אני יכול להעיד על עצמי, כי כשאני מביט על בני משפחתי, על נכדיי וניניי , אני בן אדם 

 מאושר.

מבטי סביב ורואה את המדינה שלקחתי חלק בהקמתה, את ההתפתחות, כשאני מרחיב את 

 את ההישגים בתחומי חיינו השונים, אני חש גאווה.

 שנה לאחר שחרורי ממחנה ברגן בלזן ולמרות מכאובי ואובדני, אני יכול להגיד: 70

 זכיתי!
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 נופש אלמנות חיל הקשר והתקשוב באילת

 
 באילת. 18-21.2.19נופש האלמנות התקיים בין התאריכים 

נופש האלמנות מחיל הקשר והתקשוב מתקיים מדי שנה כמסורת קבועה, בהובלת מדור 
"ק, שמממנת חלק מהוצאות חיעם העמותה להנצחת חללי  הנפגעים החיילי ובשיתוף פעולה

 הנופש.
תכנית הנופש הייתה מגוונת וענפה וכללה מגוון פעילויות באתרי תיירות מרכזיים בעיר כגון 

 ימי ועוד.–, סיור בריף הדולפינים, טיול ג'יפים, המצפה התתWOW -מופע האקרובטיקה 
ארץ ורמ"ח תכנון אל"מ גידי -קשר"ר במיל' תא"ל )במיל'( ארנון זו בשדה דב  נופשפתחו את ה

 לייב.
במהלכה נשאה דברים הגברת רונית בסון, אלמנתו של אליהו בסון ז"ל ת סיום, שסיבנערכה מ

 שנפל במלחמת יום הכיפורים:
ר על נופש מקסים, אך יותר מכך על אוזן קשבת וקש החיילי הנפגעיםמדור "תודה ענקית ל

 במהלך כל השנה, לאורך כל השנים.
כל עובד דרכו ומחובר לראש ולכל חיל הקשר והתקשוב הוא חיל מפואר, אשר כמו צוואר, ה

 האיברים.
 רואה ואינו נראה, שומע, מקשיב. עולם דיגיטלי שמשפיע על הכל.

אלמנות יקרות, אנו הנושאות את דגל ההקרבה במדינה המפוארת שלנו ואותנו לא שוכחים, 
 מפנקים ומטפחים.

 מתה של המדינה.בנופש האנרגיות מתחדשות. עוצמה זו של נתינה היא עוצמתו של החיל, עוצ
 לחיל המדהים והאיכותי שלנו.תודה רבה לכולם ו

 רונית בסון."
 

 

 

  

 .באילת טיול ג'יפים בעמודי שלמה

בשיחה עם  ארץ-קשר"ר )במיל'( ארנון זו
 .בשדה דב אלמנות החיל

רמ"ח תכנון אל"מ גידי לייב בשיחה עם 
 .בשדה דב אלמנות החיל
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 ל"וצה "הגנה"ה בין קשר יש

 "(Israel Defense)מתוך אתר "

 לבריטים היהודית הסוכנות הציעה 1942 בשלהי

 חשאית בפעילות ישראליים ארץ מתנדבים לשתף

 . באירופה הגרמנים לקווי מעבר

 חנה של הקבוצה מאד מוכרת הציונית בהיסטוריה

 הגבול ליד, ביוגוסלביה 1944 במרץ צנחו אשר ב,'ברדיצ ואבא רוזן יונה, דפני ראובן, סנש

 16בגיל  רוזנברג לפרץ דווקא שייך זו בתקופה הראשון העברי הצנחן התואר אך, ההונגרי

 .אלחוט מכשירי מספר ופיתח המציא, אלחוטנים קורס כמפקד הצטרף ל"הגנה"

 של( הקשר אנשי" )הגדעונים" יחידת כשליח לרומניה נשלח השנייה העולם מלחמת פרוץ לפני

 הוא. הבריטים ידי על שנתפסה', ז אטרטו המעפילים אוניית עם עולים להביא ה"הגנה"

 . האספקה במכונית להימלט הצליח

, חשאיים לוחמים קרואטית-בסרבו להדריך מנת על הבריטי לצבא רוזנברג התנדב 1942-ב

 הבריטית המיוחדים המבצעים מנהלת במסגרת הנאצי האויב בעורף לצנוח אמורים שהיו

((SOE . 

 צנח בדויה, זהות תחת 1943 ובמאי, היישוב צנחני של הצניחה לאימוני כאלחוטן הצטרף הוא

 גם רוזנברג סייע קשר, בנושאי ניסיונו עקב. בריטי ומודיעין קומנדו מכוח כחלק, במונטנגרו

 . זה בתחום טיטו לאנשי

 אלחוטי קשר בהקמת לסייע רמז, אהרון של ,לבקשתו פרץ הושאל העצמאות מלחמת בתחילת

 .הקשר מבצעי מדור לראש רוזנברג מונה ישראל משטרת הקמת עם. אויר בשירות

חיילים,  5000-כ עם 1944-ב", הבריגדה(, "ל"חי) הלוחמת היהודית החטיבה הקמת עם

 . קשר בתפקידי לעסוק מהם 200-כ גם הוכשרו

 היו ומפעילים קשר סמלי, גדודיים קשר קציני אך, אנגלים היו וסגנו החטיבתי הקשר קצין

 . יהודים

" הגנה"ה של הקשר שירות עבור אנשים להכשרת חשוב מקור היתה בבריגדה הקשר יחידת

. בבריגדה קשר סמלי היו העצמאות במלחמת החטיבתיים הקשר מקציני ניכר חלק. ל"וצה

 גדודי קשר קצין היה, העצמאות במלחמת הקשר חיל של המבצעים קצין(, קפי) קפלן נתן
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 קצין מכן ולאחר אלחוטן היה, הקשר חיל של השני המפקד(, ורצמן) אלמוג יצחק. בבריגדה

 לאחר. 1935-ב" הגנה"ב קשר קורס עבר(, ורצמן) אלמוג מרדכי, אחיו. בבריגדה גדודי קשר

 אלחוטן בתפקיד והוצב היהודית הסוכנות מטעם הבריטית במשטרה אלחוט קורס עבר מכן

 . צפת במשטרת

 והאזינה אביב-)שירות ידיעות( בתל י"הש של ההאזנה יחידת את אלמוג הקים בהמשך

 של הראשון למפקד היה ל"צה הקמת עם. הבריטית המשטרה של טלפון ושיחות לתשדורות

 (.8200 יחידה כיום) 2-שמ

 של הטקטיות למשימות" , יישוב"ה הגנת לצורך" הגנה"ה של הקשר שירות הוקם 1937 בשנת

. היישוב הנהגת של אסטרטגיים ולצרכים( אחרות ויחידות ח"הפלמ) הלוחמות היחידות

 ביום איתות דגלי, דואר  מיוני  החל.  בהדרגה  והתפתחו  הלכו"  שירות"ה  של  הקשר  אמצעי

 . בלילה איתות ופנסי

 הופעלו ממש אלחוט רשתות". שידור מזוודות"ב והוסתרו בסתר נבנו חובבניים משדרים

 . העצמאות מלחמת ותחילת הבריטי המנדט סיום לקראת

  תחת,  מחתרת  בתנאי, מיוחדים בקורסים שהוכשרו אלחוטנים י"ע הופעלו אלה אמצעים

 שלטונות עם השיתוף במסגרת שנוצרו ההזדמנויות  ניצול  ותוך  צופים  אימוני  של  מסווה

 .הבריטי  לצבא וההתנדבות הנוטרות כמו, המנדט

 כלקח ומתפתחת חדשה טכנולוגיה אז,  רדיו בקשר להשתמש" הגנה"ה החלה 1937-ב

 שמחה היה" הגנה"ב הארצי הקשר שירות של הראשון המפקד. הראייה איתות עם מהניסיון

 ינאי  יעקב  התמנה 1945-וב ירחמיאל בלקין.  1942-ב אותו החליף זהר. -אבן

 . ל"בצה הקשר חיל להקמת עד" הקשר שירות" בראש לעמוד", יאן(,"ינובסקי)

 הקשר של הגדול לאתגר אותו והכין" שירות"ל תנופה יאן מקצוע, נתן איש היה שלא למרות

 .במלחמה

 עם רדיו תחנות 38 פעלו 1939 בשנת, אלחוטנים 25 עם רדיו תחנות 12 פעלו( 1937) זו בשנה

 אלחוטני 160 ועוד אלחוטנים 250 עם תחנות 184 פעלו 1947 שנת ובשלהי אלחוטנים 105

 . מילואים

 מלאכה בתי כעשרים הפעיל הארצי הקשר שירות. לאומיים-בין קשר בנהלי השתמשו תהתחנו

 הוסתרו אלה מלאכה מבתי רבים. קשר מכשירי של ותחזוקה לייצור"( מעבדות)" חשאיים

 . גבת ובקיבוץ באזור חרושת בתי במרתפי, אביב-בתל שונות בדירות
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 הרביעי ראשיה קשרה קצין לימים(, למברגר) לביא ישעיהו של בדירתו היה מאלה אחד

 .אביב-הביטחון בתל משרד ל"ומנכ

 נהוגות שהיו בשיטות, ידני באופן מוצפנות היו הרדיו ברשתות שעברו ההודעות כל כמעט

 נהוגות שהיו הצפנה לשיטות הקשר שירות עבר דרכו בתחילת כבר אך, המנדט במשטרת

 .היוגוסלבי בצבא

 מבנייה היה הציוד. לציבור ושידורים מבצעי קשר, קשר מערכות היו י"ולח ל"אצ לארגוני גם

 בדרך, תדירות השתנה הקשר תחנות מיקום. מהבריטים" הוחרם"ש צבאי קשר וציוד עצמית

 . הארגונים אוהדי של בדירות כלל

 ".אלטלנה" הספינה עם הקשר את גם שקיימה קבועה קשר תחנת ל"אצ קיים 1947 משנת
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 יוסף טרומפלדור

 היה לוחם יהודי, מנהיג ציוני סוציאליסטי וחלוץ.

 חי" , הפכוהו לדמות מופת ציונית ולגיבור לאומי. –מהלך חייו, גבורתו ונפילתו בקרב "תל 

 , על הגנת  39, בגיל 1920במרץ  1 -ברוסיה ונהרג ב 1880בנובמבר  21 -טרומפלדור נולד ב

 חי". -"תל 

 שבסיסו היה בעיר טולצ'ין . 76 -גויס טרומפלדור לצבא רוסיה והוצב בגדוד הרגלים ה 1902-ב

בתקופה זו התחיל לפתח את רעיונותיו על ההתיישבות בארץ ישראל. במהלך שירותו התנדב 

 שיצא ל"פורט ארתור". 27וסף טרומפלדור לגדוד חיל הרגלים הסיבירי מס' י

יפן התפרסם כגיבור מצטיין בקור רוחו ובכוח עמידתו. באותה מלחמה זכה  –במלחמת רוסיה 

 ובדרגת סמל. 4 -צלב גיאורגי הקדוש מדרגה  –באות הצטיינות 

בו ונודע במעשי גבורה נוכח פני יותר מאוחר התנדב לגדוד הקומנדו וגם כאן הצטיין באומץ לי

 האויב וזכה להערכה רבה.

 ריסק פגז את ידו השמאלית והרופאים קטעו אותה מעל המרפק. 1904באוגוסט  20-ב

 למרות פציעתו חזר לחזית ובקשתו זו לחזור לקווי הלחימה זכתה להוקרה רבה ומיוחדת.

, 3 -יאורגי הקדוש מדרגה צלב ג –סמל וזכה באות הצטיינות נוסף -הוא הועלה לדרגת רב

 במסדר חגיגי שערך הגדוד לכבודו ומונה למפקד המחלקה השלישית.

נלקח טרומפלדור למחנה שבויים ביפן. עיקר פעילותו הייתה בתחום הציוני.  1905בינואר  2-ב

הוא ייסד אגודה ציונית בשם "בני ציון השבויים ביפן", הוציא שבועון ציוני ביידיש וברוסית 

 , שהיה עורכו ומחבר רוב מאמריו.'(היהודיים החיים" )'לעבן יודישער דער" בשם 

בתקופת היותו בשבי החל טרומפלדור לפתח רעיונות על הקמת מושבות עובדים שיתופיות 

בארץ ישראל. בנושא זה פנה במכתב למנחם אוסישקין. הוא תכנן לעלות לארץ ישראל ביחד 

 ידה ולייסד שם התיישבות חדשה.עם עשרה אנשים מובחרים, אותם בחר בקפ

 .השבי מן להשתחרר הראשונים מן טרומפלדור היה "פורטסמות" הסכם חתימת לאחר

 דור -אל"מ )במיל'( אהוד בן  –כתב וערך כתבה זו 

 היום לפני..
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קיבל דרגת קצונה ואותות הצטיינות רבים. הצארינה ענדה לו את המדליות בנוכחות  1906-ב

 יד תותבת. –הצאר באופן אישי ונתנה לו במתנה 

טרבורג" כדי להשלים את תעודת הבגרות ואח"כ למד באותן שנים הגיע טרומפלדור ל"סנקט פ

 .1912משפטים באוניברסיטה. סיים את לימודיו בהצלחה בשנת 

הצליח טרומפלדור לארגן את "ועידת  רומני" שבה נוסדה תנועת "החלוץ",  1911בשנת 

 ולהוציא לאור את החוברת הראשונה בדבר הקמת "המושבות השיתופיות בארץ ישראל ".

 ידת רומני" עסק בהכנות מעשיות לקראת העלייה לארץ ישראל.לאחר "וע

, מיד עם סיום לימודיו, יצא טרומפלדור יחד עם חבורת סטודנטים לנסות להקים 1912בשנת 

לדגניה א' והשתלבה ביומן סידור הקבוצה הגיעה לארץ  מושבה שיתופית בארץ ישראל.

 רים וחברות ל"חוות מגדל".חב 15העבודה. לאחר מספר שבועות עברה הקבוצה שמנתה 

 לאחר כשנה וחצי של עבודה קשה התפרקה הקבוצה, אשר חיה כקומונה .

טרומפלדור חזר לדגניה א', שם עבד בפלחה כשנה שלמה עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 

למרות היותו גידם , גילה כח רצון עז ובלט בוויכוחים הרעיוניים בקבוצה בגישה בלתי 

 מתפשרת .

פרצה מלחמת העולם הראשונה וטרומפלדור, שהיה נתין וקצין רוסי, עזב את  1914בשנת 

 הארץ וגלה למצרים .

במצרים נפגש עם זאב ז'בוטינסקי ויחד פעלו להקים גדוד של מתנדבים שיועמד לרשות 

ממשלת בריטניה , כדי להצטרף למאמץ המלחמתי הבריטי ו"לשחרר" את ארץ ישראל מעול 

 העותומנים.

 טרומפלדור היה בין מקימי "גדוד נהגי הפרדות" ומונה כסגן מפקד הגדוד ,בדרגת קפטן.

 התמנה למפקד הגדוד בפועל. 1915היה הרוח החיה בגדוד ובנובמבר 

 חודש לאחר מכן החליטו הבריטים לפרק את הגדוד.

יהודי יצא טרומפלדור ללונדון כדי לסייע לזאב ז'בוטינסקי בהקמת גדוד  1916באוקטובר 

לוחם, לאחר שנואש ממאמציו להקים את גדוד נהגי הפרדות מחדש. לפעילותו זאת היו 

 צבי ופנחס רוטנברג.-גוריון, יצחק בן-שותפים דוד בן

טרומפלדור וז'בוטינסקי נכשלו בגיוס מתנדבים להקמת הגדוד, בגלל גלויי עויינות מצד 

 .הקהילה היהודית, אשר סירבה לתת תמיכה בגיוס מתנדבים
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איש משרידי גדוד נהגי הפרידות, אשר הסכימו להתגייס  120-הגיעו ללונדון כ 1916בדצמבר 

לצבא הבריטי והיוו את הגרעין להקמת הגדוד העברי, שאותו הצליחו ז'בוטינסקי וטרומפלדור 

 להקים בעמל רב.

 טרומפלדור לא יכול היה להתגייס לגדוד העברי עקב נכותו והיותו נתין זר .

 חזר לרוסיה והחל לפעול למען מימוש הציונות וארץ ישראל . 1917ביוני 

הוא ריכז את הצעירים שהיו מעוניינים לעלות לארץ ישראל ולהיות חלוצים במסגרת ברית 

 "החלוץ" העולמית .

חזר טרומפלדור לארץ ישראל. הוא שאף לאיחוד כל הפועלים בארץ  1919בסוף אוקטובר 

שיוכלו להיאבק יחד על זכויות הפועלים בארץ ישראל ישראל, תחת מפלגה אחת , כדי 

בהשפעת הקול הקורא שלו התכנסה לאחר מותו הוועידה שייסדה את ההסתדרות הכללית של 

 העובדים העבריים בארץ ישראל .

פיקו" -לאחר מלחמת העולם הראשונה נחתם הסכם בין  בריטניה וצרפת , הסכם "סייקס

אשר לפיו נכלל צפון הגליל כולל "אצבע הגליל" בתחום  בדבר חלוקת האימפריה העותומנית,

 השפעתה של צרפת .

 צרפת לא ביססה את שלטונה באזור ולא שלחה אליו כוחות צבא מספיקים.

כנופיות רבות של בדואים החלו לפעול באזור והיישובים היהודיים שהיו באזור הצרפתי נקלעו 

 לתוך מאורעות קשים.

 חי וכפר גלעדי, וקבוצת מייסדי המושב "חמארה". -בוצות תל היו אלה המושבה מטולה, הק

חי" וביקשו להיכנס כדי לבדוק את  –, הגיעו ערבים לאזור "תל 1920מרץ  1י"א באדר, -ב

 המקום ולהחרים את הנשק.

חי" לפתוח באש על התוקפים ותוך  –עם כניסת הערבים, פקד טרומפלדור שהיה מפקד "תל 

 קשה בבטנו.  כדי חילופי יריות, נפגע

 חי" החליטו לסגת לכוון כפר גלעדי. –הקרב נמשך ולשני הצדדים היו אבדות.  מגיני "תל 

 תוך כדי הנסיגה נפטר טרומפלדור בדרך. 

ע"פ כמה עדויות, ענה טרומפלדור הפצוע לשאלה  מה שלומו:" אין דבר, כדאי למות בעד 

 ארצנו".

 . אמירתו של יוסף טרומפלדור הפכה למושג ולסמל
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חתמו צרפת ואנגליה על הסכם לפיו הועברה "אצבע הגליל" לתחום השלטון  1920בדצמבר 

 הבריטי.

 חייו ומותו של טרומפלדור הפכו לסמל ודוגמא לנוער הציוני החלוצי .

נעשה לאחד  1922שירים וסיפורים נכתבו עליהם. קובץ מכתביו, יומניו ורשימותיו שיצא ב

 ית.מספרי היסוד של התנועה החלוצ

חי, התחנכו רבבות בני נוער יהודי בגולה ובארץ, -על אגדת יוסף טרומפלדור וחבריו, מגיני תל

ימניות שמתוכן צמחה  –סוציאליסטיות והן בתנועות הנוער הלאומיות  –הן בתנועות חלוציות 

 "ברית טרומפלדור" )בית"ר(. 

לרכז את החומר  בתל יוסף שנקרא על שמו, הוקם "בית טרומפלדור", ששם לו למטרה 

 הקשור בחייו ובמותו ואת קורות "גדוד העבודה".

 "קרית שמונה ",הסמוכה למקום מותם וקבורתם של טרומפלדור ושבעת חבריו שנהרגו

 חי", קרויה על שמם .  –ב"תל  

 

 

 בבית 1934 בשנת בההוצ "האריה השואג" אנדרטת

 ההרוגים שמונת לזכר גלעדי לכפר חי תל שבין הקברות

 ובראשם טרומפלדור. חי תל בקרב


