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 1939 - 1882 בשנים  ישראל בארץ היהודי בישוב לשכול היחסתואר דוקטור:  עבודה לקבלת

 התקופה עיתונות בראי

 

, בראי עיתונות 1939מחקר זה עוסק ביחסו של היישוב היהודי אל השכול מראשית העלייה הראשונה ועד 

 התקופה. 

העולים החלה עליית יהודים לארץ ישראל ממניעים ציוניים. מהר מאוד נתקלו  1882החל משנת 

בקשיים ובאסונות, שמטבע הדברים גבו חיים. מאחר והעמידה מול המוות היא מצב קיצוני בחיי היחיד 

המצב הנפשי והאידאולוגי של היישוב בארץ. המחקר בחן בעיקר  על שופכות אורוהחברה, התגובות לאסונות 

ל"מחיר הציונות" יכולה  את היחס למקרי מוות שנגרמו מן הבחירה בציונות דווקא, מאחר ובחינת היחס

ללמד על היחס לציונות. מקור המידע העיקרי הוא עיתוני התקופה, בהיותם מקור ראשוני ואותנטי המשקף 

 את חיי היומיום. 

( היו שנות ראשית 1903-1882)העלייה הראשונה,  ןהשנים שבהן החל גל העלייה הציונית הראשו 

מוזנחת ונעדרת שלטון הדואג לתושביו, המתיישבים פגשו  ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. בהיותה ארץ

מיד במחלות. המחלה הקטלנית ביותר ביישובים החקלאיים הייתה המלריה. היא פגעה קשות בתושבי 

המושבות, וגבתה חיי רבים. במספר יישובים בארץ, בעיקר בחדרה וביסוד המעלה, גבתה המחלה חיי מאות 

ונות הנושא כמעט ולא הופיע. לעיתים רחוקות, כאשר הופיעו ידיעות על אנשים, לאורך עשרות שנים. בעית

חללי אותן מושבות, נאמרו לצדן דברי ביקורת על אנשיהן. הטענה נגדם הייתה שהיאחזותם ביישובים 

קטלניים גרמה להוצאת דיבת הארץ רעה ובכך סיכנה את היישוב היהודי כולו. המתיישבים עצמם שמרו על 

השני, כמעט ולא נעזבו מושבות. הסקנו מכך כי המוות בתקופה נתפס כהשפלה וככישלון  שתיקה. מן הצד

המעשה הציוני, ולכן נשמר כמעט בסוד באופן ציבורי. עם זאת, המתיישבים עצמם ראו ערך רב 

 בהתיישבותם. לכן נשאו את השכול בדומייה והמשיכו להיאחז במשימה,  אותה ראו כקיומית לעתיד העם.

נשאו את החזון הציוני באופן מופגן יותר מבני העלייה , חלוצים"ה", ליות השנייה והשלישיתבני הע 

הראשונה, וחוקרים ראו בהם את מכונניה המשמעותיים ביותר של הישראליות. הם הגדירו את הציונות 

יוני כתהליך כולל שעל העם היהודי לעשותו, בכל תחומי חייו. הביטוי לכך היה תפיסתם את היהודי הצ

כ"יהודי חדש", תוך שלילת הגלות. ליהודי החדש יחס אחר לעבודה, לגוף, לאדמה ועוד. בין שאר מאפייניו 

גם יחס אחר אל המוות. יהודי חדש יכול למות "מוות יפה", שיש עמו תועלת, והוא המוות במלחמה. ארגוני 

ודים ראשונים זה מאות בשנים. , שנוסדו באותן שנים, ראו עצמם כלוחמים יההשומרו בר גיוראהשמירה, 

האמינו כי יש ערך רב ביכולתם של היהודים לשמור בעצמם על חייהם ורכושם. שומרים אחדים  השומרחברי 

ובדואים. אלה הונצחו בהתרגשות רבה. ספר זיכרון ציוני ראשון נכתב בתקופה,  ערביםנהרגו בהתנגשויות עם 

רץ ומחוצה לה. נכתבו בו דברים מפורשים בשבח המוות . לספר היה הד נרחב בא"יזכור לחללי השומר"

במלחמה. הדברים היו קשורים קשר הדוק לתנועות לאומיות רבות באירופה, שהעניקו ערך רב לחייל המת 

על מזבח אומתו. היחס החיובי אל המוות השפיע על היחס להרוגים שאינם חללי שמירה. כך היחס למאבק 



ו לייבש את הביצות בעצמם, לשלם על כך את מחיר הדמים הנדרש, ולא במלריה הפך סמלי, וחלוצים בקש

להיות תלויים באחרים. תופעת ההתאבדות הייתה נפוצה בקרב החלוצים, והיחס החיובי להקרבה השפיע 

גם על תופעה זו. בהדרגה מתאבדים נתפסו גם הם כחללי המאמץ הציוני. מנהגי האבל וההנצחה נבעו מתוך 

ו צמיחה, כבוד לנפטרים, ושלילת אבל. זו התבטאה לדוגמא באיפוק בעמידה מול המוות. אותה גישה והביע

 ניתן לראות בשנות העלייה השנייה והשלישית את השלב המעצב ביחס אל המוות שנגזר מן המעשה הציוני.

, לרעב ( הביאה את היישוב בארץ למצוקה שלא הייתה כמוה1918-1914מלחמת העולם הראשונה ) 

טרם הצטרפות האימפריה למלחמה עיתוני היישוב קוננו מרה על ההרג ולרדיפת השלטון העות'מאני.  קיצוני

הנורא שהתחולל בעולם. הם טענו כי האנושות פשטה את הרגל מבחינה מוסרית וההרג ההמוני מיותר. כל 

בנות  דברי השבח על מוות במלחמה לאומית נעלמו כלא היו. לאחר הצטרפות האימפריה למלחמה נגד

הברית, העיתונות העברית הושתקה כמעט לחלוטין על ידי השלטון. ממעט העיתונות ניתן ללמוד על הרעב, 

נחצתה הארץ לשניים כאשר ירושלים ויהודה  1917-המחלות והמוות ההמוני, אך לא על הלכי הרוח. ב

מש. תחת האווירה שוחררו, והגליל נותר בידי העות'מאנים. בחלק המשוחרר שררה תחושת גאולה של מ

הזאת החל גיוס לגדוד עברי בצבא הבריטי, תוך שאיפה כי הגדוד ישחרר את חלקי הארץ שטרם שוחררו. 

היחס למוות במלחמה עבר לפתע שינוי דרמטי. ביטויי העלייה השנייה על הרצון להשקות את הארץ בדם 

שררה אווירת התרגשות  ההקרבה הוצגה שוב כמשאת נפש. לאחר המלחמה יהודי חזרו לקדמת הבמה.

עצומה בשל סיום המלחמה, הצהרת בלפור, והיחס הבריטי האוהד. תחת השפעת כל אלה, לאיש לא היה 

רצון לדבר על העבר. כך מלחמת העולם הראשונה וקרבנותיה לא הונצחו ביישוב. גם סיפורי גבורה והקרבה 

יתה שיש להמשיך קדימה, לא להתאבל הרואיים ביותר מימי המלחמה נשכחו. האווירה בסיום המלחמה הי

על העבר. ביחס לגדוד העברי חל שינוי: לאחר המלחמה הגדוד פוזר. הציבור חדל לדבר על כך שאת הארץ יש 

 "לקנות" בדם, וחזר לגישה לפיה הציונות תצלח בדרך של עבודה. 

ע מי ישלוט בו. וטרם הוכר ,נוצר מצב פוליטי מעורפל באצבע הגליל 1920וראשית  1919בסוף שנת  

הרבו להסתובב באזור. בתוך חוסר היציבות הזה ישבו ארבע נקודות יהודיות קטנטנות.  כוחות בלתי סדירים

כמה עשרות מיושבי הנקודות החליטו שלא לעזוב, למרות החשש מפני הבדואים. הם ביקשו תגבורת, וכמעט 

י הפועלים לערוך תעמולה לעזרת הנקודות. שלא נענו. לאחר שנהרגו שני צעירים ששהו בתל חי, החלו עיתונ

הם קראו להצטרף והצהירו כי אין לעזוב אדמה שהושקתה בזעת יהודים. ז'בוטינסקי ונוספים ראו בדבר 

סכנת נפשות ובקשו לסגת מן הנקודות ובכך להציל את חיי יושביהן. הדיון בנושא נערך במושגים מיתיים. 

ב בתל חי, בין בדואים ליושבי המקום. בקרב נהרגו ששה מחברי תל , התחולל קר1.3.1920ביא' באדר תר"פ, 

יוסף טרומפלדור, מפקד ההגנה על הנקודות ודמות נערצת. טרם מותו הספיק לומר "אין דבר, כדאי  ובהם חי

קרב הלמות בעד הארץ", או לפי עדות אחרת "טוב למות בעד המולדת". למחרת נעזבו הנקודות. אם טרם 

נושא שנוי במחלוקת, מיד לאחריו שטפה את היישוב התרגשות גדולה מן הקרב,  בנקודות יתה ההישארותהי

ובעיקר מדמותו של טרומפלדור. עיתונות היישוב לגווניה התייחסה למאורע כמיתי. הסמלים שעלו ממנו היו 

יבויות הנכונות להקרבה עבור הארץ, והנחישות שלא לעזוב נקודת יישוב. הערצת טרומפלדור דילגה על יר

פוליטיות, והתקבלה באהדה בציבור. לעוצמת הערצה כזאת זכה רק הרצל. דרך ההנצחה העיקרית של 

המאורע הייתה בקביעת יום זיכרון לתל חי, ביום יא' באדר. ביום זה עלו לרגל לקברי הנופלים. בהמשך נבנה 

שונה. טרומפלדור ותל חי על הקברים פסל בדמות אריה שואג, שהיה יצירה מונומנטלית ארץ ישראלית רא

הפכו לסמלים מובהקים של נכונות להקרבה, כגבורה עילאית וכתנאי להצלחת הציונות. זיכרונם עלה 

בהתמודדויות רבות בשנים הבאות, תוך תפיסתו כצו לפיו אין לוותר על נקודת יישוב, גם אם הדבר יגבה 

תו של טרומפלדור, שסיפור חייו יוצא הדופן קרבנות. יש לשער כי המיתוס נעזר בשני דברים: ראשית, בדמו

התאים להפוך לסמל. שנית, בעובדה שהמאורע התרחש במציאות פוליטית נטולת הקשר עבור היישוב. הדבר 



ניתן הקל על הפיכת המאורע למיתוס, מאחר והוא לא שיקף את הסכנות היומיומיות בהן נתון היה היישוב. 

 הערצת הנופלים שהחלו החלוצים. לראות בטרומפלדור את שיאו של תהליך

, בשלושה גלים שונים, התחוללו בארץ מהומות דמים שלא נראו כמותם כל מאות 1921-1920בשנים  

שנות השלטון העות'מאני. פלסטינים תקפו יהודים בירושלים, ביפו ובמושבות. השלטון הבריטי, בעיני 

הרוגים. נראה היה שהיישוב הגיב לעיתים למצבו היישוב, שיתף פעולה עם התוקפים. התוצאות נמנו בעשרות 

בארץ, כחלק ממצב העם היהודי בעולם, ולא כמציאות בפני עצמה. בימי המאורעות זה ניכר היטב. באותן 

שנים, פחות או יותר, התחוללו באוקראינה מאות פוגרומים, שפגעו, באופן שיטתי, ביהודי אוקראינה. 

רב. המונח בו הגדיר היישוב את מה שארע היה "פוגרום". נאמר כי  בתגובות למאורעות בארץ ניכר זעזוע

ה"גויים" בכל העולם נתנו יד אחת להרג יהודים: אוקראינים, פלסטינים ובריטים כאחד. התחושה הכללית 

הייתה מחנק, הגורל האכזר סגר על העם היהודי באשר הוא, הנמלטים מאירופה נרצחו בארץ. הדבר שמט 

לי היישוב. כל רעיון היהודי החדש הושתת על שלילת הגולה, והנה מצאו עצמם יהודי את הקרקע תחת רג

הארץ נרצחים בפוגרומים כיהודי הגולה. העלבון היה צורב, ואחדים הגדירו אותו כגרוע מן המוות. לצד אלה 

ת מן נכתבו בעיתונים תגובות מסוג אחר. אלה טענו שהמוות בארץ נשא תכלית וגאווה ובכך שונה מהותי

המוות המשפיל באירופה. המאורעות סדקו את האמונה כי ניתן יהיה להקים מדינה יהודית בדרכי שלום, 

דבר שהיווה אכזבה קשה. עם זאת נראה שמנהיגי היישוב ניסו שלא לדבר על הסכנה והפחד, אלא על העוצמה 

נוחים חדשים יקביעת משהתגלתה ביישוב בימי המאורעות, ועל קדושת החללים. חלק מזה נעשה על ידי 

עבור הציונות: לא פוגרום אלא מאורעות, לא נרצחים אלא נופלים. אחד מנרצחי המאורעות היה הסופר יוסף 

חיים ברנר. ברנר הפך במידה מסוימת לסמל המאורעות, ודמותו סמלה את המחיר שגובה הארץ מיושביה. 

חים, עליו הוצבה מצבה מרשימה, ששיקפה את ביפו, בה נרצחו רוב חללי המאורעות, נקברו החללים בקבר א

 היחס הייחודי לנופלי המאורעות.

קיום למסלולם, פרצו מאורעות נוספים, קשים -לאחר שנות שקט לא מעטות, בהן שבו חיי הדו 

במשך שבוע שלם התפשטו ו ,, יז' אב תרפ"ט, פרצו מהומות בירושלים23.8.1929-בהרבה מקודמיהם. ב

יהודים. התוצאות הקטלניות ביותר היו בקהילות היישוב  133הלך אותו שבוע נהרגו ליישובים נוספים. במ

הישן, בהן לא התארגנה הגנה עצמית, בעיקר חברון וצפת. התגובות הראשוניות דמו למאורעות הקודמים: 

זעזוע, עלבון וכעס רב על הבריטים, שנתפסו כמשתפי פעולה ברצח ובעוולות המשפטיות שאחריו. בנוסף 

ורסמו הזוועות בפירוט רב, כולל צילומי גופות ופרטים שנועדו לזעזע. היו גם תגובות מסוג אחר. רבים פ

ערכו אבחנה בין ההשפלה של נרצחי  אלההדגישו את התגובה למתקיפים כסימן ההיכר של היישוב החדש. 

וצג כהצלחה הגדולה חברון, צפת ומוצא, ובין גבורת המגנים בירושלים, תל אביב, חיפה ועוד. המקום שה

ביותר של ההגנה העצמית היה חולדה. הנקודה הקטנה בשפלה, הותקפה על ידי אלפים, החזיקה מעמד ואף 

מגניה השיבו לתוקפים והרגו עשרות מהם. נעשה ניסיון להפוך את חולדה לסמלית כתל חי. נקבע "יום 

נשכח ולא הפך למיתוס משמעותי. חולדה" ונבנתה אנדרטה מונומנטלית גדולה במקום. בפועל, הסיפור 

נכתבו מספר ספרי זיכרון להנצחת נרצחי המאורעות, וגם אלה לא זכו להד. בבתי הקברות בירושלים וביפו 

נקברו החללים בקברי אחים ובחלקות מיוחדות. הקצאת מקום מיוחד לקבורת חללי מאורעות העידה על 

השתנה בעקבות המאורעות: יחסי יהודים ופלסטינים  היחס הייחודי של היישוב למותם. באופן מעשי היישוב

לא שבו להיות כבעבר. ארגון ה"הגנה" התחזק, מתוך הבנה כי היישוב מצוי בסכנה. אך זיכרון היישוב הדחיק 

את מאורעות תרפ"ט, ואת הסכנה שהן גילמו. לכן הקרבנות נדחקו מן הזיכרון, והודגשה עמידת היישוב 

ון לצקת תוכן מעודד וחיובי בזיכרון המאורעות, על ידי הדגשת עמידת היישוב במבחן. ניכר כי נעשה ניסי

 והצלחותיו. עיסוק בזיכרון הקרבנות היה כרוך בתזכורת לסכנות ולכישלונות, דבר שהיישוב לא רצה בו.



פרץ המרד הערבי, שנמשך שלוש שנים. המרד כוון נגד הבריטים והיישוב, במטרה  1936באפריל  

ירת היהודים המסיבית אל הארץ. במהלכו נערכו מאות תקיפות של יהודים. התגובות המוכרות לעצור את הג

היו זעזוע ותחושת "כל הארץ לי גרדום". גם הפעם המצב נבחן כחלק ממצב היהודים בעולם, שהיה סוער 

גלים ביותר, בהיותן של אותן שנים שנות השלטון הנאצי בגרמניה. אולם הזעזוע עבר מהר יותר מאשר ב

קודמים, וביטויי הפחד הלכו וירדו. הובעו תחושות לפיהן המצב ידוע ויש להשלים עמו: בכל זמן מה יפרצו 

מהומות שיגבו חללים, אך היישוב בכללו ישרוד. לעיתים הוצגה גישה פטליסטית לפיה המאורעות הם גזרת 

לא להגיב לאירועים. כחלק גורל שאין טעם להתקומם נגדה. גישת ההבלגה ביקשה להרגיע את הרוחות ו

מכך, הציבור נקרא לחלוק כבוד לנופלים, אך להמשיך בשגרת חייו. הגיבור לא נתפס כזה שהרג את תוקפו, 

כמו בתרפ"ט, אלא כזה שהמשיך לצעוד בדרכו לעבודתו, על אף שהיה מודע לסכנות בדרכים. בתקופה זו 

ות חללים היו לעיתים ענקיות והביאו קהל של עשרות החלו להופיע טקסי אבל רבים, בעיקר סביב לוויות. לווי

אלפים. בירושלים ובתל אביב החללים נקברו בחלקות מיוחדות, לעיתים עם כיתוב אחיד על קבריהם, בדומה 

לקבורה צבאית. אופי הלוויות היה טקסי מאוד: נאמו אנשי ציבור, לעיתים נורו יריות כבוד, לעיתים דקה 

ה, ילוויה עם נציגי ארגונים שונים שנשאו זרים, כמו משטרה, כבאות, נציגי עירידומייה. נערכו תהלוכות 

סמל ליישוב החדש. נראה שכל הטקסיות הזאת נועדה להגדיר  פכונציגי ממשלה וכדומה. לוויות מאופקות ה

את האבל וההקרבה כחלק מן הזהות הציונית, אך לשמור על גבולותיהם הברורים ולא לפעול באופן רגשי. 

בימי המאורעות התגבש ביישוב אתוס הלוחם. ייתכן והטקסיות הייתה קשורה לכך, והושפעה מתרבות 

הלוויות הצבאיות שהיו מקובלות בצבאות אירופאים. התנועה הרוויזיוניסטית התקוממה נגד תרבות אבל 

עולות הנצחה זו, וטענה שהיא נועדה להרדים את הציבור ולמנוע ממנו פעולה, כחלק ממדיניות ההבלגה. פ

 משמעותיות לחללי המאורעות לא נעשו. 

 הוא הפך את הנכונות להקרבה לדגל ולאחד מסמלי הציונות. עם זאת ככלל ניתן לומר כי היישוב 

ניסה להדגיש סיפורי הקרבה שלא ביטאו אסונות קשים או סכנה מהותית שריחפה מעל היישוב, כדי למנוע 

המועטים של ימי  השומרהרבים של ימי העלייה הראשונה, אך הובלטו נופלי  מלריהפחד. כך נשכחו נפטרי ה

העלייה השנייה. נשכחו אלפי החללים של ימי מלחמת העולם הראשונה, שמותם ביטא אסון נורא. הובלט 

טרומפלדור, שמותו היה נעדר מן ההקשר הפוליטי השגרתי של היישוב. נזכרו באופן פחות נופלי המאורעות 

שגילמו את הסכנה היומיומית שבחיים בארץ, יהודים לצד פלסטינים. היישוב לא היה מעוניין באבל  השונים,

לשם אבל ובהנצחה לשם הנצחה. הוא היה נחוש לקדם את רעיונותיו, ובחר לזכור מה שיסייע לו בכך. לאחר 

ער והסכנה שביטא. כל אסון נעשה ניסיון להבליט את הגבורה והעוצמה שהתגלו בו, ולהסתיר את הסבל, הצ

בנוסף לכך, היה חידוש גדול ביהודים שהסכימו "למות בעד המולדת", כמילותיו של טרומפלדור. יהודים 

, טרומפלדור ואנשי השומרלאורך שנות הגלות הסכימו למות על דתם, לא על מולדתם. לכן במותם של נופלי 

ה, הם בחרו לסכן עצמם עבור חזונם. "הגנה" במאורעות הייתה מעין "בשורה חדשה". הם לא מתו במקר

נכונותם למות נתפסה כחלק מן החידוש הציוני, לפיו העם היהודי לקח אחריות אקטיבית על חייו. נופלים 

 שביטאו מסר זה, נזכרו יותר מאחרים.    

אם נביט על התהליך בכללותו, בימי העלייה הראשונה היישוב הכחיש את הסכנות שבציונות. בימי  

השנייה והשלישית היישוב יצר מיתוס סביב המוות הציוני, ששיאו בהערצת טרומפלדור. בגלי  העליות

היישוב עבר בהדרגה תהליך הדרגתי של השלמה עם השכול. אם בשנות      30-וה 20-המאורעות של שנות ה

ה ומובן רצח נתפס כפוגרום וככישלון הציונות בהצלת יהודים, אט אט מעשי רצח נתפסו כחלק מובנ 20-ה

 מאליו מן המעשה הציוני. 


