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 אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל

 : פרופ' מוטי גולני, דר' אמיר גולשטייןשם המנחים

 מגיש: עופר בהרל

 דמותו של מיכאל הלפרין ב'זיכרון הקולקטיבי', : M.A לתואר גמר עבודת

 המאבק על הנצחתו בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית ומשמעותו

אמנם . כיום והמסקרנות בתולדות היישוב היהודימיכאל הלפרין הוא מהדמויות המרתקות 

זיכרונות מראשית ההתיישבות  יספרדמותו של הלפרין שקועה בתהום הנשייה, אך המעיין ב

ים שנבהיוצאים לאור ועד אלו  ,סוף המאה התשע עשרהבארץ ישראל, בהם אלו מהחדשה 

המאמרים, הזיכרונות, הסיפורים להבחין עד כמה רבים הם הספרים, שלא  האחרונות, אינו יכול

להבדיל מדמויות  ., מיכאל הלפריןרישומו של איש החלומות ובעל השיגיונות והאגדות בהם מופיע

הלפרין מיכאל תו של ארבות אחרות, שהשראתן הצטמצמה למעגל תנועתי ורעיוני מסוים, השר

וניסטים. אולם מעמד יזיבהתנועה הציונית, העבודה והרשל שני הזרמים המרכזיים התקבלה על 

לאורך תוך מאבק ופולמוס. שתי התנועות טענו  , לרוב,הלפרין מתוך הסכמה, אלאלזה לא הוקנה 

ביום שישי, י"א בכסלו  ,בצפת 'הדסה'החולים -בביתמותו שנים ספורות לאחר השנים, החל מ

את בטאות כי הן מ, ועד שנות השמונים של המאה הקודמת, 59, והוא בן 1919בדצמבר  2תר"פ, 

 מורשתו ומגלמות את רוחו. 

 פרשת את להציג, האחת: כפולה מטרה זה למחקר .הלפרין עצמורק אינו  ו של מחקר זהעניינאך 

 הזיכרון חשיבות .הקולקטיבי בזיכרון דמותו בגלגולי לדון והשנייה היא חייו של מיכאל הלפרין,

, הצטיירה או, מצטיירת שהיא כפי העבר תמונת הוא קולקטיבי שזיכרון בכך היא הקולקטיבי

 האידאולוגיות, התקופה הדגשי, הזמן רוח את משקף והוא, נתון ברגע אנשים של בדמיונם

  .והפוליטיים החברתיים, התרבותיים והצרכים

חקר הזיכרון הישראלי, עיצובו ושימורו זכה לעדנה בעשורים האחרונים. במסגרת זו נחקר גם 

המחקר הנוכחי מבקש להוסיף לדיון  והישראלי. היישובי הקולקטיבי בזיכרון דמויות מקומן של

הזה דרך בחינה של המאבק בין התנועות על המקום של מיכאל הלפרין בזיכרון ועל שייכותו. 

מחקר זה  היקף המחקרים שיצאו לאור בשנים האחרונות בנושא הזיכרון הישראלי הוא רחב.

והישראלי,  היישובי הקולקטיבי בזיכרון דמויות של על מקומן הווה המשך למחקרים הקודמיםמ

שאלה מה , ולמהותם של המרכיבים המכוננים את הזיכרון הקולקטיבינסה לתרום לשאלת מו

  בוחר הזיכרון הקולקטיבי להנציח ומה להשכיח.

הנחת המחקר היא שבחינה מדוקדקת של תהליך היסטוריה וזיכרון. אם כן המחקר הנוכחי משלב 

וחשיפת הקונטקסט ההיסטורי  הושימור המיכאל הלפרין, התחקות אחר דרכי כינונ אגדתיצירת 

וללמד על הזיכרון  היישוב והמדינהעשויות לתרום להבנת ההיסטוריה של  ה,התעצבה שבתוכ

 הקולקטיבי הישראלי.

, קטעי עיתונות, בהם מקורות ארכיוניים, רבים ראשוניים על מקורות כתסתממ העבודה

ותו של הלפרין נגעה במגוון של פעילויות ציוניות, ולכן חומרים ראשוניים הקשורים וראיונות. דמ

אל חייו, או אל מקומו בזיכרון, נמצאו בשורה של ארכיוניים: ארכיונים כלליים, בהם הארכיון 

 הציוני המרכזי וארכיון המדינה; ארכיונים תנועתיים, בהם ארכיון 'מכון ז'בוטינסקי', ארכיון
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-ארכיון מפלגת העבודה בבית ',טבנקין'יד  ', ארכיוןקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבוןהמכון לח'

ברל וארכיון 'מרכז מורשת בגין'; ארכיונים מקומיים, בהם ארכיון קיבוץ מחניים, ארכיון קיבוץ 

 ואכפר גלעדי, ארכיון 'בית השומר' וארכיון המועצה המקומית ראש פנה; וארכיונים מוסדיים 

הצגה  1965-הם ארכיון משפחת אלכסנדר זייד, ארכיון תיאטרון חיפה )בו הועלתה בפרטיים, ב

שגיבורה היה מיכאל הלפרין( וארכיון בית החולים 'זיו' בצפת )בו מצוי עיזבונה של מי שהייתה 

זה קטעי העיתונות שבהם נעשה שימוש במחקר  האחות הראשית במשמרת בה נפטר הלפרין(.

מקור ראשוני נוסף  ת ולעיתונות מזרח אירופית ציונית בעברית.ארצישראלינחלקים לעיתונות 

עם כמה מחברי קיבוץ מחניים הוותיקים.  2016 -2015למחקר זה היוו ראיונות שבוצעו בשנים 

של הראיונות התייחסו לשלב האחרון של המאבק על מקום קבורתו ועל הנצחתו, משנות השישים 

בנוסף נעשה במחקר זה שימוש במקורות משניים,  .השמוניםתחילת שנות ועד המאה הקודמת 

הלפרין, וחלקם  מיכאל מוזכר בהם וזיכרונות, סיפורים, כספרים, מחקרית לא חלקם כתיבה

עם  הצלבת המקורות הראשוניים הייתהשיטת העבודה במחקר זה  מחקריים ואקדמיים.

 משניים. המקורות ה

בחייו ובהתגלגלותה לאחר מותו, במשך כמאה ועשרים  הלפרין של מיכאלבדמותו  ההתבוננות

אל תופעות היסטוריות כעליות הראשונות, צמיחת הציונות, תחילת המאבק בין  תתחברמשנים, 

את פרשת חייו והתגלגלות  תפכוהשתי התנועות המרכזיות ביישוב והמשכו במדינה. התבוננות זו 

יכים ותופעות בהיסטוריה של ראשית לבחון תהל תאפשרמזיכרון דמותו לנקודת תצפית, ש

, לדמותו התגובות קשת שלהציונות ושל היישוב והמדינה מעל ומעבר לאירועים עצמם. בחינה 

 בין במאבק תהליכים אירהמ, דמותו גלגולי אחר והמעקב, הלפרין של הגותו ובעיקר פעילויותיו

 הצדדים שני בחרו בו השלב את גם כמו, המדינה בתקופת המחנות ובין היישוב בתקופת התנועות

. גיבוריו כלפי וספקנית חדשה גישה של ועלייתה הציוני האתוס שחיקת כנגד כוחות לאחד

 נושא בהישארותו הוא, זה מחקר במרכז מדושע, הלפרין מיכאל אגדת סיפור שלייחודיותו 

 . ארוכות שנים לאורך קבוצות שהעסיק

 

 


