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.  ברוסיה1880יוסף טרומפלדור נולד בשנת 
בילדותו למד תורה בחדר ואז עבר ללמוד בבית  

לא התקבל  בגלל שהיה יהודי . ספר עממי רוסי
ולכן למד רפואת שיניים  , ללימודים בתיכון ריאלי

.אצל אחיו
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22בגיל . פרצה מלחמה בין רוסיה ליפן1902בשנת 
יהודים  30,000נשלח טרומפלדור לחזית יחד עם עוד 

הוא נפצע בידו השמאלית והרופאים נאלצו  . נוספים
למרות זאת דרש להמשיך לשרת בצבא  . לקטוע אותה

!ועל כך זכה באות הצטיינות
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,  בארץ שלטו הטורקים. 1912טרומפלדור עלה לארץ ישראל בשנת 
טרומפלדור סירב לקבל נתינות  . האימפריה העותומאנית

(  1914-ב)עותומאנית ולכן כשפרצה מלחמת העולם הראשונה 
.גורש מהארץ על ידי הטורקים

טרומפלדור הגיע למצרים והקים את גדוד נהגי הפרדות כדי  
.לסייע לבריטים במלחמתם בטורקים
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כבשה בריטניה את ארץ ישראל מידי האימפריה  1916באוקטובר 
30/10/1916הסכם הכניעה של הטורקים נחתם ב , העותומאנית

.ומלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל הסתיימה בתאריך זה



.טרומפלדור לא היה היחיד שעזר לבריטים
היה בקשרים טובים , י"ממקימי ארגון המחתרת ניל, אהרון אהרונסון

ושכנע אותו שכדאי למשטר הבריטי לאפשר סייקסמארק עם 
.  לציונות להתפתח בארץ ישראל
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הם ערכו הסכם לחלוקת  , עוד בטרם ניצחו הבריטים והצרפתים את הטורקים
בריטניה דרשה וקיבלה את ארץ . השטחים של האימפריה העותומאנית ביניהם

1916ההסכם משנת . לבנון וצפון הארץ, ישראל וצרפת דרשה וקיבלה את סוריה
.על שם הנציגים החתומים עליו" פיקו-סייקס"ידוע בשם 



בריטניה קיבלה לחסותה  1916משנת פיקו-סייקסבהסכם 
את רוב שטחי ארץ ישראל וירדן של היום והצרפתים את  

.זאת המפה המקורית של ההסכם. צפון הארץ
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.  מטרתה של התנועה הציונית הייתה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל
.  התנועה התפשטה בעולם והתחזקה. בתגובה לפרצי האנטישמיות בעולם

הבריטים האמינו כי גיוס  . פוליטי בבריטניה ובארצות הבריתלכחהיהודים היו 
היהודים לצידם וההתחייבות להקמת בית לעם היהודי יעניק צידוק לכיבוש ארץ 

יעניק להם שיתוף פעולה עם ארצות הברית ויזרז את סיום מלחמת  , ישראל
העניקו הבריטים רוח גבית למפעל הציוני ופרסמו  1917בשנת . העולם הראשונה

.את הצהרת בלפור
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שטחי ירדן של היום ושטחי ארץ ישראל היו , פיקו-סייקסבהסכם 
בשנת אולם , היא מדינת ישראל–מיועדים להקמת מדינה אחת 

הבריטים העניקו את עבר . חולקה הארץ בפעם הראשונה1920
.הירדן המזרחי לממלכת ירדן
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1916–פיקובראשית היה הסכם סיקס 
1917-אחריו הייתה הצהרת בלפור

1920–אחריו ועידת סן רמו 
1920-חלוקת הארץ הראשונה

ם"קם האו1945בשנת 
1947ט בנובמבר "ובכ

181ם מספר "התקבלה החלטת האו
שהתוותה מועד ברור

,הבריטי בישראללסיום המנדט 
.ולהקמת מדינה יהודית

ההחלטה אפשרה העלאת  
,הפליטים היהודיים לארץ ישראל
אך חילקה שוב את הארץ  

:  לשתי מדינות
יהודית וערבית

ההחלטה הייתה לאחד האירועים  
,החשובים ביותר בתולדות הציונות

.בדרך להקמת המדינה
החלטה זו נדחתה על יד  
הנהגת ערביי ארץ ישראל

אחד ממנהיגי הפלסטינאים באותה עת  
במהרה  ". קווי החלוקה יהיו קווי דם ואש"אמר 

מלחמת העצמאות  , הכרזנו על הקמת המדינה
.פרצה והסכסוך נמשך מאז ועד היום

?הארץ בפעם השנייה" חולקה"ומתי 



–הישראלי הסיכסוךבל כבר הבינה את שורשי 
אך ביקשה מסבא להמשיך ולספר על  , פלסטיני

.טרומפלדוריוסף 
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.חזר טרומפלדור לארץ ישראל1919בשנת 
בצפון הארץ התחוללו קרבות בין הערבים לצרפתים 

טרומפלדור  , בשל הניסיון הצבאי שצבר. ששלטו במקום
,  תל חי–נשלח לארגן את הגנת יישובי הצפון באזור 

.כפר גלעדי ומטולה
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סבא עצר ואמר לי שיש עוד משהו שהוא צריך  
!טרומפלדורלהראות לי לפני שימשיך בסיפורו של 

15



העילה למלחמה הייתה חטיפתה של הלנה מיוון  
היוונים רצו לשחרר את הלנה היפה  . לטרויה

אולם לא הצליחו לכבוש את , ולהחזירה ליוון
!טרויה המבוצרת
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לבסוף הבינו היוונים כי קל יותר לעשות מלחמה  
–הם בנו סוס ענק כמתנה לאלי טרויה ! בתחבולות

. שנים10כאות לגבורת בני טרויה העומדים במצור כבר 
הסירו את המצור  , הם הותירו את הסוס מול שערי העיר
.ונסוגו מחומות טרויה
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מה שאנשי טרויה לא ידעו הוא שלפני שהסוס  
נכנסו אל בטנו חיילים יוונים  , הונח בשערי העיר

הם גם לא ידעו שהיוונים לא נסוגו  ! חמושים
מחכים  , באמת אלא הסתתרו באחד העמקים

!!לסימן לחזור אל העיר
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,  כשהסתיימה חגיגת בני טרויה, עם רדת הלילה
ירדו החיילים היוונים מהסוס ופתחו את שערי  

נכנס לעיר ללא כל התנגדות  , הצבא היווני. העיר
!וכבש את העיר באותו הלילה
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התקהלו ערבים סביב תל חי  1/3/1920-ב
יש חיילים צרפתים  ודרשו לבדוק אם 
אנשי החווה אפשרו . מסתתרים בחווה

כשהיו . לערבים להיכנס לבדוק את החווה
במרפסת החווה פתחו הערבים באש והרגו  

.חלוצים מגיני החווהשישה 
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לזכר גבורתם של מגיני תל חי  
הוקמה אנדרטת האריה  

שישה נהרגו בקרב . השואג
תל חי ושנים נוספים מספר 

.שבועות לפני כן

:שמות הנספים
שפושניקשניאור 

אהרון שר
דראכלרדבורה 
מונטרבנימין 

שרף( זאב)
יק'יז'צשרה 
טוקריעקב 

יוסף טרומפלדור
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2748167
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6801216
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פיקו-סייקסהמזרח התיכון על פי המפה המקורית של הסכם 
 Royal Geographical Society (Map), Mark Sykes &amp; Françoisמאת

Georges-Picot (Annotations) - This file is from the collections of The 
National Archives (United Kingdom), catalogued under document record 
MPK1/426. For high quality reproductions of any item from The National 

Archives collection please contact the image library., הכללנחלת, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16960916

פיקו-סייקסהמזרח התיכון על פי הסכם 
 ,CC BY-SA 3.0 ,ידעלקובץ ,~Ori ,רוליגמאת

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7598519

פיקו' ורז'זפרנסואה
-ידועלאמאת File:François Georges-Picot.JPG originally from French newspaper 

L&#039;Illustration, הכללנחלת, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46810450

סייקסמארק 
-ידועלאמאת
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e_id=439173&amp;in_page_id=1774, הכללנחלת, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4062173
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4494755
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